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Ha a hármas (középsõ) C-atomot aszimmetrikusnak tekintenénk, akkor három optikai
izomerje kéne legyen mint a 2,4-dihidroxi-glutársavnak: egy „+”,  egy „-” és két mezo izo-
mer. Érdekes, hogy akkor, amikor a vegyületnek a szimmetriatengelye a 3. C-atomon halad
át, tehát nem aszimmetrikus C-atom, akkor nem lehet a 3. C-atom szubsztituenseit anélkül
kicserélni, hogy a vegyület ne alakuljon át diasztereomerjévé, (ezért létezik két mezo izomer),
mikor pedig a vegyületnek nincs szimmetriasíkja, (az optikailag aktív izomerek esetén), akkor
ki lehet cserélni a 3. C-atom két szubsztituensét anélkül, hogy „metamorfozálódna” a ve-
gyület. A magyarázat az, hogy az optikailag aktív izomereknél mindkét C-atom azonos kon-
figurációjú (R és R, illetve S és S) így ez a C-atom optikailag inaktív, mert két szubsztituense
azonos (a két C-lánc), míg a mezo formák esetén a két C-lánc különbözõ konfigurációjú
(egyik S a másik R), tehát nem azonos. A jelenség nem akadály ahhoz, hogy a molekula
szimmetriatengellyel rendelkezzen, így optikailag inaktív legyen. Az ilyen feltételesen aszim-
metrikus C-atomok konfigurációját „r” és „s” betûvel jelöljük, hogy megkülönböztessük
õket a valódi aszimmetrikus C-atomoktól.

A konfiguráció meghatározásánál, ha két olyan C-lánc között kell különbséget tennünk,
melyek közt csak konfigurációbeli különbségek vannak, a prioritás megállapításánál figye-
lembe vesszük, hogy az „R” láncnak nagyobb a prioritása, mint az S láncé, az RR > RS,  s a
Z-lánc prioritása nagyobb, mint az E-láncé (E-Z izoméria esetén). Így a négy
trihidroxiglutársavizomer neve:

I(II): (2R,3r,4S)-2,3,4-trihidroxiglutársav (mezo1)
III(IV): (2R,3r,4S)-2,3,4-trihidroxiglutársav (mezo2)
V(VI): (2S,4S)-2,3,4-trihidroxiglutársav (“+“)
VII(VIII): (2R,4R)-2,3,4-trihidroxiglutársav (“-“)
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Vandra Attila

Genetikus algoritmusok

A genetikus algoritmusok (genetic algorithm, GA) iránt mutatkozó érdeklõdésnek sok oka
van, de egy dolog biztosan fontos szerepet játszik: bizonyos mértékig kapcsolatban áll az
evolúció darwini elméletével, márpedig ennek puszta említése is heves érzelmi reakciókat
vált ki sok emberbõl. A módszer egyik fõ elõnye, hogy a számítástechnikában elõforduló
problémák egy nagyon széles osztályára alkalmazható, ugyanakkor általában nem használ
környezetfüggõ tudást, így akkor is mûködik, ha a feladat struktúrája kevéssé ismert. A
mesterséges intelligencia osztályozása szerint, ebbõl a szempontból a problémafüggetlen
metaheurisztikák osztályába tartozik, amelyek közül a legismertebbek a szimulált hûtés
(simulated annealing), a tabukeresés (tabu search) , és a különbözõ hegymászó módszerek (hill
climbers); valójában egy globális optimalizáció.

Történet, irányzatok

A hatvanas években merült fel elõször az a gondolat, hogy az evolúcióban megfigyelhetõ
szelekciós folyamatok mintájára olyan számítógépes modelleket lehetne létrehozni, amelyek
képesek mérnöki (elsõsorban optimalizálási) feladatok megoldására.
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Egymástól függetlenül több próbálkozás is született. Németországban Rechenberg  vezette
be az evolúciós stratégiáknak (evolution strategies, ES) nevezett módszert, amelyet pl.
repülõgépszárnyak valós paramétereinek az optimalizálására használt. Késõbb Schwefel to-
vábbfejlesztette az elgondolást. Az evolúciós stratégiák ma is a szelekció alapú heurisztikák-
nak egy viszonylag önállóan fejlõdõ ága.

A többi próbálkozás mind Amerikában történt. Fogel, Owens és Walsh egyszerû problé-
mák megoldására szolgáló véges automaták automatikus kifejlesztésével kísérletezett. A ki-
indulási automaták állapotátmenet mátrixát véletlenszerûen megváltoztatták (azaz mutációt
alkalmaztak) és ha az új automata rátermettebb volt, kiválasztásra került. Az új területnek az
evolúciós programozás (evolutionary programming, EP) nevet adták, amely ma is mûvelt te-
rület.

Egy nagyon hasonló, de sokkal frissebb terület, a genetikus programozás (genetic
programming, GP) is említést érdemel. Ez lényegében a genetikus algoritmus egy speciális al-
kalmazási területe, amikoris a cél meghatározott feladatokat végrehajtó számítógépprogra-
mok automatikus kifejlesztése. Az elsõ ilyen irányú próbálkozás Koza nevéhez fûzõdik, aki
ma is a terület vezetõ alakja. Azt ajánlja, hogy a keresett program maga is fejlõdjön az evolú-
ciós folyamat során. Tehát ahelyett, hogy megoldjunk egy feladatot vagy felépítsünk egy
evolúciós programot a feladat megoldására, keresni fogunk a lehetséges számítógépes pro g-
ramok terében, és kiválasztjuk a legalkalmasabbat. Létrehozunk egy számítógépprogram po-
pulációt, és ezen a populáción hajtjuk végre a genetikus operátorokat, azzal a céllal, hogy ki-
válasszunk egy olyan programsorozatot, amely megoldja a kitûzött feladatunkat. A keresési
tér strukturált programok hipertere, melyet bináris fák tereként tekintünk. A genetikus ope-
rátorok ezeknek a bináris fáknak az ágain hajtanak végre módosításokat.

A genetikus algoritmus (genetic algorithm, GA) kifejlesztése Holland nevéhez fûzõdik. Õ
és diákjai alapozták meg a University of Michigan egyetemen azt a területet, amely kutatás
eredményeit Holland foglalta össze. Az õ célja kezdetben nem optimalizáló módszer kifej-
lesztése, hanem a szelekció és az adaptáció számítógépes és matem atikai modellezése volt.

Az említett négy fõ terület gyûjtõneve evolúciós számítások (evolutionary computation).
Ezek a területek a mai napig megõrizték identitásukat, de nem kizárt, hogy ennek inkább
történeti, mintsem lényegi okai vannak. Mostanában megfigyelhetõ az egyre élénkebb in-
formációcsere a területek között, a módszerek fõ komponensei és alapelvei lényegében meg-
egyeznek

Mire használhatjuk a genetikus algoritmusokat?

Sok olyan feladat van, melyre még nem fejlesztettek ki elég gyors algoritmusokat. A leg-
több ilyen feladat az optimalizációs feladatok osztályából kerül ki. A nehéz optimalizációs
feladatoknál megelégszünk a közelítõ megoldásokkal is, és ezen közelítõ megoldásokra kere-
sünk hatékony algoritmusokat.

Bizonyos nehéz optimalizációs feladatok megoldására használhatunk valószínûségi algo-
ritmusokat, melyek nem biztosítják az optimum megtalálását, de a hiba valószínûsége
tetszõlegesen kis értékre választható. Ezek az algoritmusok sok gyakorlati optimalizációs fel-
adatnál használhatók, ezenkívül kombinatorikai szélsõérték feladatoknál is.

Általában véve, bármilyen megvalósítandó absztrakt feladat megoldása, függetlenül a
megfogalmazástól, felfogható egy keresésként, amely a potenciális megoldások terében tör-
ténik. Tehát ezt a feladatot egy optimalizációs folyamatnak tekinthetjük, melynek során a
megoldások közül a „legjobbat” keressük.

A megoldások terének nagyságától függõen megválaszthatjuk a megfelelõ keresõ techni-
kákat. Kis tereknél általában megelégszünk a klasszikus, minden lehetõséget kimerítõ
(exhausztív) eljárásokkal, nagyobb tereknél viszont a mesterséges intelligencia módszereit
kell alkalmaznunk. Ilyen módszerek a genetikus algoritmusok; olyan sztochasztikus algorit-
musok, melyek keresési módszerei bizonyos természeti folyamatokat modellálnak, éspedig a
genetikus öröklõdést és a darwini küzdelmet az életben maradásért. Michalewitz szerint: „…a
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genetikus algoritmusokat megalapozó hasonlat a természetes evolúció hasonlata. Az evolú-
ció során az egyes fajok feladata az, hogy minél jobban alkalmazkodjanak egy bonyolult és
változó környezethez. A ‘tapasztalat’, amelyet az egyes fajok az alkalmazkodás során szerez-
nek, beleépül az egyedek kromoszómáiba.”

A GA-k a valószínûségi algoritmusok osztályába tartoznak, de nagyon különböznek a
véletlen algoritmusoktól, ugyanis direkt és sztochasztikus keresési jellegzetességeket együtte-
sen használnak. A másik fontos jellemzõjük az ilyen genetikus alapú keresési módszereknek,
hogy fenntartják a lehetséges megoldások egy népességét, halmazát, míg az összes többi
módszer a tér egyetlen pontjával foglalkozik. A többirányú keresés során a GA-k támogatják
a genetikus információ felgyülemlését és az információcserét az irányok között. A népesség
egy szimulált fejlõdésen esik át: minden generációban a viszonylag „jó” megoldások repro-
dukálódnak, míg a viszonylag „rossz” megoldások eltûnnek. A megoldások közti megkülön-
böztetést egy kiértékelõ függvény végzi, amely a környezet szerepét játssza.

Miért genetikus az algoritmus?

A genetikus algoritmusok a szakkifejezéseket a genetikából vették át. A populáció, népesség
(population) tagjai egyedek (individuals), más néven kromoszómák (chromosome) vagy sztringek
(string). Az egyedek génekbõl (gene) állnak, gének lineáris sorozatából, és minden gén bizonyos
jellegzetesség(ek) öröklõdését szabályozza. Adott jellegzetességet hordozó gének az egyed
megfelelõ részein helyezkednek el. Az egyedek egy adott jellegzetessége (például a hajszín)
többféleképpen nyilvánulhat meg, így a megfelelõ gén különbözõ állapotokban lehet, ezeket
az állapotokat tulajdonságértékek (alleles) jellemzik.

Minden egyed, kromoszóma egy potenciális megoldását fogja képviselni a megoldandó
feladatnak. Az egyedek populációján végbemenõ evolúciós folyamat a potenciális megoldá-
sok terében történõ keresésnek felel meg. A keresésnek két (látszólag ellentétes) célkitûzés
közül kell választania: felhasználni a pillanatnyilag legjobb megoldásokat vagy felderíteni az
egész keresési teret. Az ún. „hegymászási technika” például olyan stratégia, amely felhasz-
nálja a legjobb megoldást a pillanatnyi elõrehaladás érdekében, másrészt mellõzi a keresési
tér felderítését. A véletlen keresések az egész teret figyelik, viszont figyelmen kívül hagyják a
tér ígéretes részeit. A genetikus algoritmusok olyan általános célú (doméniumfüggetlen) ke-
resési módszerek osztályát alkotják, melyek rendkívüli egyenleget állítanak fel a keresési tér
felderítése és lokális felhasználása között.

Elõnyök, hátrányok

A GA-k sikeresen alkalmazhatók olyan optimalizációs feladatokra, mint: huzalhálózatok
elhelyezése, menetrendek tervezése, játékelmélet, kognitív modellezés, szállítási problémák,
utazó ügynök típusú problémák, optimális kontroll feladatok, adatbázis lekérdezés stb.

A GA-k hátránya viszont az, hogy minden egyes feladatra magukban foglalják a keresési
tér ábrázolását, figyelembe véve a feladat céljait, tehát nem lehet egy általános algoritmust ír-
ni, amely minden feladatra alkalmazható.

Hogyan építünk fel egy genetikus algoritmust?

Egy genetikus algoritmusnak egy adott problémára a következõ öt összetevõt kell meg-
határoznia:
• a potenciális megoldások problémafüggõ genetikus reprezentációja,
• a potenciális megoldásokból ki kell választani egy kezdeti populációt,
• egy kiértékelõ függvény megválasztása, amely a környezet szerepét játssza és az egyedek

rátermettségét (túlélési rátermettség) méri: rátermettség, fitness függvény,
• genetikus operátorok meghatározása, melyek az utódok változatosságát biztosítja,
• bizonyos paraméterek megadása (populáció mérete, a genetikus operátorok alkalmazásá-

nak valószínûségei stb.). 
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Egy általános GA struktúrája:
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A t-edik pillanatban a GA fenntartja a lehetséges megoldásoknak a

{ }p t v vt
k
t( ): ,. .. ,= 1

 népességét. Minden t
iv  megoldást kiértékelünk, és így bizonyos rá-

termettségi (fitness) értékeket kapunk. A következõ népességet (a t+1-edik pillanatban) a jobb
rátermettségû egyedekbõl alkotjuk meg. Az új népesség egyes egyedei változtatásokon esnek
át, új megoldások létrehozása érdekében. A változtatásokat a keresztezés (crossover,
recombination) és a mutáció (mutation) operátorok végzik.

Genetikus operátorok (Genetic operators)

Mutáció (Mutation). A mutáció bitsorozat szinten mûködik és általában „háttérope-
rátor”-ként hivatkoznak rá. Használhatóságát az indokolja, hogy lehetõséget ad változatos-
ság bevitelére a népességbe. Úgy mûködik, hogy idõnként egy vagy több véletlenszerûen ki-
választott gént invertál egy adott kromoszómán. A változtatás valószínûségét a genetikus

rendszer mp  mutációs valószínûsége adja meg. A mutációs valószínûsége ugyanakkor

becslést ad a népességben mutált gének számáról is ( méretnépességmpm _⋅⋅ ) az operátor

alkalmazása során. Az invertálás elõfordulásának valószínûsége általában nagyon kicsi
(

mp ≈ 310 −  egy adott bitre), és nem függ sem a népesség kromoszómáinak a számától, sem a

kromoszómák hosszától.
Egy adott egyedre az ,:}{ IIm
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Az I  halmaz a kromoszómák tere, vagyis az a tartomány, amelybõl az egyedek kiválasz-

tásra kerülnek, ]1,0[∈iχ  pedig egy egyenletes eloszlású véletlen változó, amelyet a kro-

moszóma bitjeinek feleltetünk meg. A témát érintõ irodalomban a mutáció más értelmezés-
ben is elõfordulhat. Eredetileg a mutáció definíciója abban állt, hogy egy adott bitet helyette-
sítünk egy véletlenszerûen kiválasztott elemmel a {0,1} halmazból. Tehát az általunk defini-
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ált mutációs valószínûség kétszer nagyobb mértékû, mint az eredetileg megfogalmazott. Vi-
szont mivel sokkal alkalmasabb a mutációt egy valódi változásként tekinteni (egy 50%-os
véletlen dobás helyett), sokkal elterjedtebb az inverziós esemény alakban.

A mutáció alkalmazása a következõképpen történik: ha van egy l=7 hosszúságú kromo-
szómánk, v=(0110010) és a mutációs valószínûségnek megfelelõen a 3. biten mutációt vég-
zünk, akkor a kapott kromoszóma,v′ =(0100010).

A folyamat a következõképpen ábrázolható:
).0010001()0010101(

↑
=′→

↑
= vv

Keresztezés (Recombination-crossover). A genetikus algoritmusokban kiemelkedõ
szerepet játszik a keresztezés rekombinációs operátor, melynek szerepe az információcsere a
lehetséges megoldások között. Elõsegíti a hasznos részek felhasználását két különbözõ
egyedbõl, kicserélve a szülõk egy bizonyos génállományát. Két szülõ egyed tulajdonságait
kombinálja olymódon, hogy a megfelelõ génsorozatokat kicseréli a szülõkben, így két ha-
sonló egyed jön létre. A keresztezés operátor használhatóságát a különbözõ lehetséges meg-
oldások közti információcsere lehetõsége indokolja.

A genetikus rendszer 
cp  keresztezési valószínûsége külsõ eredetû paraméter, becslést ad

a népességben keresztezésre kerülõ egyedek számáról ( méretnépességpc _⋅ ) az operátor al-

kalmazása során, ezenkívül a keresztezési operátor alkalmazási valószínûségét adja meg egy
adott egyénre. A keresztezési operátor, kk

p IIr
c

→:}{
, szintén bitsorozat szinten mû-

ködik, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a genetikus kódot és apparátust. A többi pa-
raméter: k az egyedek száma a populációban, míg I a kromoszómák tere.

Amikor két szülõ kromoszóma, ),...( 1 lsss =  és ),...( 1 lttt =  keresztezésre

kerül a népességbõl, a keresztezés az ts ′′,  leszármazott egyedeket hozza létre a

következõképpen:
),...,,,,...( 111 lvvssss +−=′ χχχ

),...,,,,...( 111 lssvvvv +−=′ χχχ

Az elõbbihez hasonlóan },...,0{ l∈χ  egyenletes eloszlású véletlen változó, amely meg-
adja a keresztezési pontot. A keletkezett ,s′  v ′  egyedek helyettesíteni fogják az s és v

szülõegyedeket. A leírt egy-pontú keresztezés általánosítható m-pontú keresztezésre.
Szelekció (Selection). A szelekciós operátor a véletlentõl függõ túlélést ötvözi az

rátermettségtõl függõ túléléssel annak eldöntésében, hogy egy adott egyedet milyen mennyi-
ségben használ a leszármazott egyedek létrehozásában. Elõnyös arányos szelekciót alkalmazni
annak érdekében, hogy a keresési tér elõnyös részeit kihasználjuk, de ugyanakkor figyeljük a
tér teljes szerkezetét.

Az arányos szelekciónál, ahol kk
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s
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j )v(fF – a populáció teljes rátermettségi mértéke,



12 1999-2000/1

F
vfvp i

is

)()( =  – az egyes egyedek szelekciós valószínûsége, amelyet illetõ egyedek

relatív rátermettségébõl számolunk ki,

∑
=

=
i

1j
jsi )v(p)v(q  – az egyes egyedek kumulatív valószínûsége.

A szelekciós folyamat alapja egy rulettkerék népesség-méret -szer történõ forgatása, minden
egyes forgatáskor kiválasztunk egy egyedet az új populációba a következõképpen :
• generálunk egy véletlen r számot a [0,1] intervallumban,

• ha r<
1q , akkor kiválasztjuk az elsõ, 1v egyedet; máskülönben az i. egyedet választjuk ki,

iv -t )_2( méretnépességi ≤≤  úgy, hogy ii qrq ≤<−1

A szelekciós folyamat során egyes kromoszómák többször is kiválasztásra is kerülhet-
nek, így az alkalmasabb egyedeknek nagyobb az esélyük a szelekcióra.
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Vaszi Attila

A modellfogalom kialakulása
és jelentõsége a fizikában

A természet és a társadalom bonyolult jelenségeinek a megismerése és leírása mindenko-
ron az emberi tevékenység központi kérdése. Ez a törekvés már az õsembernél jelentkezik
és valószínûleg biológiailag determinált. A fennmaradáshoz és a túléléshez szükséges ism e-
retek megszerzése olyan biológiai kényszer, mint a járás, evés, ivás vagy a légzés.

Ezért természetes, hogy például egy embercsoport fejlettségi fokát a csoport tagjaira
jellemzõ ismeretanyagok gazdagsága alapján döntik el.

Ha a továbbiakban azt akarjuk vizsgálni,  hogy a megismerés, az ismeretszerzés folya-
mata hogyan valósul meg a fizikában, vessünk egy rövid pillantást arra, hogy ez a folyamat
általában, hogyan alakult ki az embernél az idõk folyamán.

Descartes „ A módszerrõl ” szóló munkájában ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az
ismeretszerzés az ész mûve, és az,  amit józan értelemnek vagy észnek nevezünk természe-
ténél fogva egyenlõ minden emberben. Véleményeink nem azért különböznek, mert egyesek
okosabbak másoknál, hanem mert gondolataik, gondolkodásmódjuk különbözõ.

Nyilvánvaló, hogy a descartes-i racionalizmus egy szélsõséges álláspontot képvisel, ami
teljes egészében nem fogadható el. A descartes-i megfogalmazás az informatika nyelvére le-
fordítva valahogy így hangzana: Minden ember gondolkodása a saját személyi agybeli szá-
mítógépén keresztül valósul meg, melyeket futószalagon ugyanabban a gyárban gyártottak. A
gondolkodásmódok különbözõsége csak a különbözõ programozáson múlik. Aki okosabban
gondolkodik az jobb programot használ.

Az agykutatás és a genetika is igazolta, hogy minden ember agykérge sajátosan egyéni,
tehát nincs két tökéletesen azonos agyi számítógép.

Viszont Descartes megállapításának a másik része, ami a gondolkodás módszerére és ál-
talában a tanulásra vonatkozik, az nagyon is helytálló. A megismerés folyamata nagyon is
függ attól, hogy milyen az önprogramozása az agyi számítógépnek, azaz hogyan töltjük fel
ismeretanyaggal és hogyan késztetjük optimális mûködésre. Egyáltalán hogyan tanulunk meg
helyesen gondolkodni.


