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Kivonat 

Komplex rendszerek tervezése során kiemelten fontos a különböző lehetséges rendszertervek 

szisztematikus feltárása, hiszen az azonos funkcionalitású rendszertervek különböző extra-

funkcionális paraméterekkel rendelkezhetnek, mint például üzemeltetési költség vagy teljesítmény. A 

szabályalapú tervezésitér-bejárás metodológia gráftranszformációs szabályokat alkalmaz a különböző 

rendszerállapotok felfedezésére és gráfmintákat a strukturális kényszerek ellenőrzésére. Munkám 

során az NSGA-II genetikus algoritmust adaptáltam a szabályalapú tervezésitér-bejárás fölött, mely az 

optimális rendszertervek megtalálásához hatékonyabbnak bizonyult, mint más lokális keresés alapú 

algoritmusok. A megközelítés szerint egy egyed gráftranszformációs szabály alkalmazásoknak egy 

szekvenciájából áll, a mutációs és keresztező operációk ezen szekvenciákat módosítják, míg a legjobb 

megoldások kiválasztásához az NSGA-II egy módosított szelekciós operátorát használtam. 

 

A megközelítés áttekintése 

A többcélú optimalizációra alkalmas szabályalapú tervezésitér-bejárás a következő paraméterekkel 

rendelkezik: 

1. Kezdeti modell. A kezdeti modell írja le a rendszer aktuális állapotát. A modellvezérelt 

rendszertervezéshez jól illeszkedően ezt egy attributált, típusos gráf reprezentációban van 

megadva, melynek lehetséges elemeit egy metamodell definiálja. 

2. Helyességi feltételek. A keresett cél modellnek meg kell felelnie bizonyos strukturális 

kényszereknek, amelyeket gráfmintákkal írunk le. Ha ezek nem teljesülnek a rendszermodell 

nem teljes, azon még változtatni kell. 

3. Célfüggvények. A rendszermodellünket optimalizálni kell valamilyen szempontok szerint, 

mint például üzemeltetési költség és megbízhatóság. A célfüggvények ezen szempontokat 

számszerűsítik egy adott rendszermodellhez. A célfüggvényeket általában minimalizálni vagy 

maximalizálni kell, tehát olyan rendszertervet kell keresni, amely a lehető legjobb 

célfüggvény értékekkel azaz fitnesszel rendelkezik. 

4. Gráftranszformációs szabályok. A kezdeti modellt csak adott szabályok mentén lehet 

módosítani, amelyeket gráftranszformációs szabályokkal kell definiálni. Egy ilyen szabály 

végrehajtásának a feltétele (baloldala) egy adott gráfmintának az illeszkedése. A szabály 

létrehozhat vagy törölhet gráf csomópontokat és kapcsolatokat, illetve módosíthat 

attribútumokat is, ezt definiálja a szabály jobboldala.  

5. Bejárási stratégia. A kezdeti modell és a gráftranszformációs szabályok által kifeszített 

tervezési térben, amelyet egy irányított gráfként lehet elképzelni, kell keresni a helyességi 

feltételeknek megfelelő és a célfüggvények szerint optimális rendszermodellt. A tervezési tér 

bejárásának mikéntjét egy stratégia határozza meg. 

6. Megoldás. A megoldást nem csupán egy megtalált rendszerterv határozza meg, hanem az a 

szabály alkalmazás szekvencia, amely a kezdeti modellt a talált modellbe alakítja át, így egy 

megoldás nem csak a kapott rendszertervet foglalja magában hanem az odavezető utat is. 

A fentieket az 1. ábra foglalja össze: 



 

1. ábra: A szabály alapú tervezésitér-bejárás áttekintése 

Tehát a kutatás célja az volt, hogy miképpen lehet a genetikus meta-heurisztikus algoritmust bejárási 

stratégiaként megadni és az milyen eredményekre vezet. Ehhez az NSGA-II típusú genetikus 

algoritmusból indultam ki, amelynek a folyamata a következő ábrán látható. 

 

2. ábra: Az NSGA-II algoritmus folyamata 

 Mindezt a következőképpen házasítottam össze a szabályalapú tervezésitér-bejárással: 

1. Kezdeti populáció. Hagyományosan a genetikus algoritmusok kezdetben egy véletlenszerű 

megoldáshalmazt (populációt) generálnak le. Ehhez egy szélességi bejárást alkalmaztam, 

amely képes két-három szabály alkalmazásból álló megoldásokat generálni. 

2. Mutáció operáció. Az új populáció elkészítéséhez a mutáció operátorok járulnak hozzá, mely 

szerint egy szülő megoldásból egy gyerek megoldást készítenek. E megközelítésben egy 

mutáció operátor lehet egy szabály alkalmazás végrehajtása, vagy egy meglévőnek a törlése 

vagy módosítása. 



3. Keresztező operáció (rekombináció). Hasonlóan a mutáció operátorokhoz a gyerek populáció 

elkészítésében játszanak szerepet a keresztező operációk, de ezek kettő szülőből készítenek 

kettő gyereket. Egy ilyen keresztező operátor kiválaszt a két szülőből egy-egy szabály 

alkalmazást, majd kicseréli e ponttól kezdve a két szekvencia végét, így kapva két új gyerek. 

Ezt a 3. kép illusztrálja: 

4. Szelekció. Az új szülőpopuláció kiválasztása a szülő és a gyerek populáció együtteséből 

történik. Ehhez a megoldásokat frontokba rendezem az NSGA-II algoritmusa alapján, így az 

első frontba kerülnek a legjobb karakterisztikájú megoldások (Pareto-front), amelyek a 

dominancia alapján nem megkülönböztethetőek, a második frontba kerülnek azok, akik a 

maradék megoldások között a legjobbak és így tovább. A szelekció az első néhány frontot 

választja bele az új populációba úgy, hogy a számossága megegyezzen az előző populáció 

számosságával. 

 

3. ábra: Egy keresztező operáció 

 

Kiértékelés 

Az algoritmust egy kiber-fizikai rendszer, egy intelligens ház konfigurációjának a megterveztetésével 

értékeltem ki, összehasonlítva az egy prioritás alapú lokális keresés hatékonyságával. Összességében 

kimondható, hogy statisztikai módszereket használva a genetikus algoritmus szignifikánsan jobb 

eredményeket adott, mint a lokális keresés alapú megközelítés, bár ehhez több időre volt szüksége.  

 

Összefoglalás 

A kutatómunkám során sikeresen adaptáltam a genetikus algoritmusok családját a szabályalapú 

tervezésitér-bejárás  megközelítéséhez. Az implementáláshoz a kutatócsoporthoz köthető nyílt 

forráskódú VIATRA-DSE keretrendszert használtam, amely a modellvezérelt rendszertervezés egyik 

de facto eszközére az Eclipse Modeling Frameworkre épül és a szintén kutatócsoporthoz köthető 

EMF-IncQuery-t használja a gráfminták hatékony kiértékeléséhez. 

 


