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ABSTRACT 
 
Iteration history of evolutionary type optimization 
algorithms has a special asimptotic shape, 
approaching to the final optimum. The thinking of the 
algorithm is based on modeling the evolution process, 
which gives the reason of the iteration history curve 
shape. Since the sport- records and world records are 
also results of some evolutionary, selective process 
(championships), one can start to search some 
analogy and similarity between the shape of the 
history curve of world records and iteration history 
curves of evolutionary algorithms. In this paper this 
analogy is investigated, regarding several sport world 
record history curves. On the basis of some analogies 
found, interesting conclusions can be derived. 
 
 

1. BEVEZETÉS 
 
Az evolúciós típusú optimum- keres  algoritmusok 
iteráció- története jellegzetes lefutású görbe, mely 
aszimptotikusan tart a végs  optimumhoz. Az algo-
ritmus gondolat-menete a kiválasztódás, evolúció 
modellezésére alapul, így az iteráció- történet görbe 
lefutásának oka erre vezethet  vissza. A sport- csú-
csok is egyfajta kiválasztódási folyamat (verseny) 
eredményeként alakulnak ki, ezért felmerül az analó-
gia lehet sége a sport- csúcsok történeti alakulásának 
görbéje és az evolúciós típusú optimumkeres  algo-
ritmusok iteráció- történetének görbéje között. Ezt 
vizsgáljuk a cikkben, többféle sportág csúcs- eredmé-
nyeinek történeti görbéje alapján. A megtalált analó-
giák érdekes következtetésekre adnak lehet séget. 
 
 

2. AZ EVOLÚCIÓS ALGORITMUSOK  
ITERÁCIÓ- TÖRTÉNETI GÖRBÉJE 

 
Evolúciós típusú optimumkeres  algorit-musokról az 
1990-es évek eleje óta, a Genetikai Algoritmus (GA) 
[1] megjelenése után beszél-hetünk. Az ilyen 
optimumkeres  algoritmusok jellemz je, hogy 
optimumkeres  stratégiájuk f  gondolatát valamely 

természeti jelenség (pl. kiválasztódás, evolúció, innen 
ered a gy jt ne-vük is), vagy állatok, rajok, kolóniák 
viselke-désének modellezésére, szimulációjára építik 
(hangya- kolónia algoritmus (ACA) [2], madár- vagy 
részecske raj algoritmus (PSO) [3], Random Virus 
Algoritmus (RVA) [4], stb.).  
Az ilyen algoritmusok el nye, hogy nem veszélyesek 
lokális optimumokon való megállásra, megfeneklésre, 
a teljes keresési teret hatékonyan átpásztázzák, mégis 
viszony-lag gyorsan eredményre jutnak. Hátrányuk, 
hogy nagy számú populáció esetén lesznek igazán 
hatékonyak, ilyenkor viszont sokszor kell kiszámolni 
a feltételek ellen rzését és a célfüggvényt, ami id -
igényes számolások esetén, f leg végeselemes számí-
tások vagy multidiszciplináris optimálás esetén hosszú 
futási id ket eredményezhet.  
Ha megvizsgáljuk egy evolúciós típusú algoritmus 
iteráció- történetét, azaz az egyes optimálási lépések, 
ciklusok során a célfügg-vény legjobb aktuális értéké-
nek alakulását az optimumkeresés folyamán, akkor 
több algorit-mus esetén is jellemz en egy jellegzetes, 
eleinte gyorsan javuló, majd kés bb lassuló, aszimpto-
tikus görbéhez hasonló görbét kapunk (1. ábra.). Ezt a 
görbét módosíthatjuk úgynevezett hibrid- algoritmus 
alkalmazásával, pl. az optimálás bizonyos fázisában 
egy másik algoritmus gondolatmenetét alkalmazva a 
végeredmény még gyorsabb megtalálásának érdeké-
ben. (2. ábra.) 
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1. ábra. Egy jellemz  iteráció- történet görbe 
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2. ábra. Egy hibrid algoritmus iteráció- története 

 
Az ilyen algoritmusok el nyeinek minél hatékonyabb 
kiaknázása, egyre összetettebb és számításigényes 
feladatok megoldása, valamint a létez  algoritmusok 
hátrányainak minél er teljesebb kiküszöbölése vezet 
az algoritmus kutatás elterjedéséhez, újabb és újabb 
algoritmusok kifejlesztéséhez, a meglév k folyamatos 
fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez.  
Az iteráció történet végén, a végs  optimum közelé-
ben tapasztalható lassulás a teljes keresési tartomány 
pásztázása miatt alakul ki. További oka a lassulásnak, 
hogy az algoritmus által kezelt populáció tagjai már az 
el dök (más algoritmusnál a raj, a többi tag) tudásából 
is „tanulnak”, tehát egyre „jobbak”, az optimális meg-
oldáshoz egyre nagyobb számban közelebb vannak, 
így az algoritmus egyre több „jó” pontot kénytelen 
kezelni, ám a „csúcs”, a legjobb célfüggvény érték 
alig vagy csak nagyon lassan javul. (Ezért van értelme 
a hibrid algoritmusoknak, vagy más keresési techni-
kák alkalmazásának ebben a fázisban, hiszen itt már 
kicsi a veszélye a lokális optimumra való ráfutásnak). 
Az optimális végeredmény „világcsúcsként” való 
felfogása adta az ötletet, hogy nézzük meg néhány 
sportág „világcsúcs történetét”, hiszen pl. az olimpia 
is felfogható egy kiválasztási folyamatként (hiszen 
eljutni sem juthat el oda akárki, már az is a legjobb 
egyedek kiválasztásának eredménye), tehát az egész 
folyamat felfogható egy optimumkeresési folyamat-
ként, melynek során az emberiség a maximális ered-
ményt keresi.  
 
 

3. NÉHÁNY SPORTÁG VILÁGCSÚCS  
EREDMÉNYEINEK TÖRTÉNETE 

 
Az els  vizsgált sportágként a távolugrást választot-
tuk, mivel ennél szinte semmilyen eszközre nincs 
szükség, így a teljesítmény szinte kizárólag az ember 
által kifejtett er feszítés eredménye. Az emberiség 
történelme során szervezett összes távolugrás- verseny 
végeredményben egy olyan optimálási folyamatként 
fogható fel, ahol a kezelt populáció (a versenyz k) 
mindegyikének megfelel nek kell lennie (feltételek 
kielégítése) és minél jobb célfüggvénnyel kell rendel-
keznie (maximum-keresés). Az optimum keresés stra-
tégiája tulajdonképpen egy evolúciós típusú algorit-

musként képzelhet  el, melynél a kezelt populáció 
tagjai id r l id re cserél dnek, az elért eredményeik 
függvényében (a rosszabbul teljesít  egyedek kiesnek, 
jönnek helyettük jobbak). A folyamat iterációtörténete 
a 3. ábrán látható. 
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3. ábra. A férfi távolugrás világcsúcs- története 
 
A 3. ábrán felfedezhet  a lassuló, aszimptotikus görbe 
alak, mely az evolúciós algoritmusokra jellemz . Az 
elején a javulás nem olyan robbanás- szer , mint a 
számítógépes algoritmusoknál, de azok 0- ról indul-
nak, a világcsúcsok pedig egy konkrét értékr l.  
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4. ábra. A távolugrás magyar csúcsának története 

 
Még szebben tapasztalható a jellegzetes iteráció- tör-
ténet alak a 4. ábrán, a távolugrás magyar csúcsának 
története során. Mindkét görbén nyomot hagy a neki-
futó pálya és a sportcip k fejlesztéseinek hatása, f leg 
a hetvenes évekt l. Ami kicsit a hibrid- algoritmusok 
viselkedéséhez teszi hasonlóvá a folyamatot, ahol 
szintén „belenyúlunk” az eredeti evolúciós típusú 
keresésbe, azaz meggyorsítjuk a folyamatot.  
Ugyanilyen hibrid- típusú iteráció- történetet mutat a 
n i távolugrás világcsúcsának és magyar csúcsának 
története is (5. és 6. ábra), ami azt mutatja, hogy a 
hasonlóság nem lehet pusztán csak a véletlen m ve.  
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5. ábra. A n i távolugrás világcsúcsának története 
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6. ábra. A n i távolugrás magyar csúcsának története 
 
Mivel a görbék lefutása a hibrid- típusú evolúciós 
algoritmusok alakjához hasonlít leginkább, valamint a 
gyorsítás, a hibrid lefutás okaként pedig valamilyen 
küls  beavatkozás, fejlesztés gyanítható, vizsgáljunk 
meg egy olyan sportágat is, melynél eszköz is szüksé-
ges, és az eszköz változtatáson is átesik az id k fo-
lyamán. Ilyen sportág a gerelyhajítás, ahol a gerely 
tömegét és méretét is nagy változás érte az 1980-as 
évek végén. (7., 8., 9., 10. ábra) 
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7. ábra. A férfi gerelyhajítás világcsúcs-története  

(régi gerely) 
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8. ábra. A férfi gerelyhajítás világcsúcs- története  

(új gerely) 
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9. ábra. N i gerelyhajítás világcsúcsainak története 

(régi gerely) 
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10. ábra. A n i gerelyhajítás világcsúcsainak történe-

te (új gerely) 
 
Ennél a sportágnál a beavatkozás, fejlesztés a gerely 
súlynövekedésével járt, így nem a „gyorsítás” irányá-
ban hatott, de a jellegzetes iterációtörténet görbe alak-
ja megmaradt. Egy kivételt l eltekintve (férfi gerely-
hajítás, új gerely) mindegyik vizsgált világcsúcs- 
történeti görbe aszimptotikus lefutást mutat, hasonló 
az evolúciós típusú optimumkeres  algoritmusok 
iterációtörténeti görbéjéhez.  
A sportcsúcsok történeti görbéjének hasonlósága az 
optimumkeres  algoritmusok iterációtörténeti görbé-
jéhez azt jelenti, hogy a két rendszer viselkedése is 
hasonló. Az optimum közelében (azaz a sport csúcsok 
esetében a jelenben) mindkét rendszer „lelassul”, azaz 
a csúcsok, az ismert legjobb eredmények egyre kisebb 
mértékben változnak, szinte alig javulnak. Ez azt 



GÉP, LXII. évfolyam, 2011. 9-10. SZÁM 31

eredményezi, hogy a rendszerben nyilvántartott egye-
dek egyre nagyobb számban képesek egy bizonyos 
szintnél jobb eredményre, de a kiugró teljesítmény 
egyre ritkább és egyre kisebb mérték  az el z  leg-
jobb eredményhez képesti ugrás. Ez egyfajta „válság” 
állapotot eredményez, ami a számítógépes optimum-
keresés esetén el bb- utóbb a keresési folyamat leállí-
tását eredményezi, a nagyszámú felesleges számítás 
elkerülése érdekében.  
A sport- szakma is érzékeli ezt a helyzetet, néhány 
jóslat a sporteredmények válságáról beszél, azaz fel-
merül a félelem, hogy a sportok világrekordjainak 
fejl dése leáll, a teljesítmények el bb- utóbb elérik az 
emberi test fizikai teljesít képességének határait, ami 
a sportok „kifulladásához” vezethet. A világcsúcsgör-
bék és az algoritmusok iteráció-történeti görbéi közöt-
ti hasonlóságok ezt a „kifulladási” tendenciát alá is 
támasztják.  
A hibrid algoritmusok jellegzetes-ségeinek megjele-
nése a világcsúcs-történeti görbékben azonban azt 
mutatja, hogy mód van ezt a tendenciát megváltoztat-
ni, azaz a szabályokon, az alkalmazott eszközökön 
végzett fejlesztések, változtatások befolyásolják a 
görbék alakulását, így a sportvezet k, olimpiai és más 
bizottságok rendelkeznek olyan változtatási lehet sé-
gekkel, melyek továbbra is érdekessé, izgalmassá 
tehetik a sportot, a játékot.  
A kétféle, egymástól nagyon távol es  terület jellemz  
görbéinek hasonlósága azt mutatja, hogy a különböz  
optimumkeresési algoritmusok egyre pontosabban 
képesek leírni, szimulálni azt a biológiai, társadalmi, 
viselkedési jelenséget, melyre a keresési stratégiájuk 
alapul. Ez a tény azt vetíti el re, hogy az ilyen típusú 
algoritmusok, programok nemcsak a tervezésben, 
optimális megoldások keresésében alkalmazhatóak, 
hanem különféle társadalomkutatási, emberi viselke-
déstani alkalmazásaik is lehetségesek. Ezek nagyon 
érdekes, ma még nem kiaknázott kutatási területeket 
nyithatnak meg az ilyen kérdésekkel foglalkozó tu-
dományok számára.  
Ilyen további alkalmazás lehet például a Random 
Virus Algorithm (RVA) esetén a vírusok terjedésének 
tanulmányozása, ami hasznos lehet a gyógyításban, a 
vírusos megbetegedések megfékezésében, a vírusok 
viselkedésének jobb megértésében, nemcsak a beteg-
ségeket okozó vírusok, hanem a számítógépes vírusok 
esetében is.  
 
 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A számítógépi evolúciós típusú optimumkeres  algo-
ritmusok iteráció- történeti görbéje és a különböz  
sportágak világcsúcsainak történeti görbéje között 
hasonlóság fedezhet  fel, ami azt mutatja, hogy a 
számítógépi algoritmusok igen pontosan és hatéko-
nyan leírják az általuk szimulált természeti jelenséget.  
 A távolugrás (férfi, n i, világ- és magyar csúcsok), 
valamint a gerelyhajítás (férfi, n i, régi gerely, új 

gerely) világcsúcsainak történeti görbéjén keresztül 
jól megfigyelhet  az a tendencia, ami hosszú távon a 
világcsúcsok „kifulladását” idézheti el .  
A jellemz  görbék lefutásában tapasztalható jó egye-
zés lehet vé teszi, hogy az ilyen típusú algoritmusok, 
programok nemcsak a tervezésben, optimális megol-
dások keresésében alkalmazhatóak, hanem különféle 
társadalomkutatási, emberi viselkedéstani alkalmazá-
saik is lehetségesek. Ezek nagyon érdekes, ma még 
nem kiaknázott kutatási területeket nyithatnak meg az 
ilyen kérdésekkel foglalkozó tudományok számára.  
Ilyen további alkalmazás lehet például a Random 
Virus Algorithm (RVA) esetén a vírusok terjedésének 
tanulmányozása, ami hasznos lehet a gyógyításban, a 
vírusos megbetegedések megfékezésében, a vírusok 
viselkedésének jobb megértésében, nemcsak a beteg-
ségeket okozó vírusok, hanem a számítógépes vírusok 
esetében is. 
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