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Kávézzon a tudománnyal! 

Járványmatek, sárkánycsont és beszélő sejtek

Szeptemberben kezdetét vette az SZTE Tehetségpont által szervezett tudomány-
népszerűsítő előadássorozat, a Science Café. Lézerek, a járványok matematikája, 

állati eredetű gyógyszerek és az ősmaradványok legendái – csak néhány kulcsszó az 
őszi félév tematikájából.

A Science Café keretében a Szegedi Tudományegyetem oktatói és doktoranduszhallgatói tarthatnak tu-
dománynépszerűsítő előadásokat – a szervezők szeretnék előmozdítani a tudomány és a nagyközönség 
közötti társadalmi párbeszédet a közérthető formában előadott tudományos témák megvitatásán keresz-
tül. Fontos célként fogalmazódott meg, hogy a laikusok számára is élvezhető, érdekfeszítő tudományos 
témákat válogassanak a „kávé mellé”. A tehetséggondozó program jellegéből következik, hogy az előadók 
között a fiatalabb oktatói generáció képviselőit is megtaláljuk, vagyis PhD-hallgatókat, a jövő potenciális 
kutatóit, oktatóit.

A sorozat keretében, a november 21-i Science Café előadáson az SZTE Tehetségpont hat új vállalati ösz-
töndíját is átadja. A szervezet folyamatosan azon dolgozik, hogy a tehetséges szegedi hallgatók számára 
minél több ösztöndíjat biztosítson – ebben talált partnerre több cégben is, így a Givaudan, a Szegedi Víz-
mű, a Pick Szeged, a Ferroép, a Te-Di Trade, a Goodwill Pharma is ösztöndíjat alapított.

A Tehetségpont egyúttal a hallgatók figyelmét is szeretné ráirányítani a Science Caféra, mely kreditért 
felvehető kurzus az egyetemisták tanrendjében. A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy az őszi sze-
meszterben több mint 130 hallgató vette fel óraként a Science Cafét, mely a tavaszi félévben is folytatódik 
majd. Az előadásoknak a Szent-Györgyi Albert Agóra Informatoriuma és a Nagylabor ad helyet. 

Science Café
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Ízelítő a Science Caféból 

Kedvcsinálóként közreadjuk a tudománynépszerűsítő sorozat szeptemberi-októberi 
absztraktjait. A részletes programot a magazin végén találja a kedves Olvasó.

2013. szeptember 19.

Előadó: Vass Csaba tudományos munkatárs, SZTE 
TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Cím: Lézeres eljárásokkal készített optikai rá-
csok és alkalmazásaik

Az alapvetően a lézeres anyagmegmunkálás té-
makörébe tartozó előadásban a kutatói személyes 
motivációk és a legfontosabb fogalmak ismer-
tetését követően az átlátszó anyagok lehetséges 
megmunkálási módjait, illetve felhasználási lehe-
tőségeit ismerhetik meg az érdeklődők. A lézeres 
megmunkálás lehetőségeinek, tulajdonságainak és 
előnyeinek bemutatását a rácskészítés közvetlen 
előzményének tekinthető, a lézeres hátoldali fo-
lyadékos maratás témakörében elért alapkutatási 
eredmények követik, külön figyelmet fordítva az 
alkalmazások irányába tett rácskészítési kísérle-
tekre és azok eredményeire. A rácsok négy alkal-
mazási lehetőségének (transzmissziós és reflexiós 
rács mint optikai bontóelemek; rácscsatolt hullám-
vezető (bio)szenzor; polarizátor) ismertetésével 
párhuzamosan a lézeres rácskészítési kísérletek 

és a nehézségek részletes bemutatására kerül sor. 
Végül az előadásból a hallgatóság választ kaphat a 
bevezető motivációs részében feltett kérdésre: sok 
szempontból érdemes, és nem mellesleg érdekes 
kutatni.

2013. október 3.

Előadó: Presznerné Domján Andrea adjunktus, 
SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék 
Cím: A talpi receptorok érzékenységének sze-
repe az egyensúly megtartásában

Az egyensúly fenntartása hétköznapi mozgásaink, 
fizikai aktivitásunk alapvető feltétele. Napjainkban 
az egyensúllyal foglalkozó tudományos kutatások 
fókuszába egyre inkább a szomatoszenzoros rend-
szer, azon belül is a láb, a talp bőrében található 
mechanoreceptorok poszturális kontrollban betöl-
tött szerepe került. Mivel álló helyzetben vagy járás 
során a talp érintkezik az alátámasztási felszínnel, 
így az itt található tapintási és nyomásérzékelő re-
ceptorok szolgáltatnak információt az alátámasz-
tási felületről, a test helyzetéről vagy mozgásáról 
az alátámasztási felülethez képest. Számos vizs-
gálat eredménye támasztja alá, hogy a talp felszí-
nén alkalmazott mechanikai ingerlés javítja az 
egyensúlyt. A talp manuális stimulálása egy köny-
nyen alkalmazható kiegészítő terápiás módszer a 
fizioterápiában. Vizsgálataink igazolták, hogy a tíz 
percen át alkalmazott talpi manuális stimuláció 
hatására csökken a talpi mechanoreceptorok in-
gerküszöbe, továbbá javulnak a statikus egyensúlyi 
paraméterek mind fiatal, mind idős korban. A talpi 
bőr tapintási és nyomásérzékelő receptorainak ér-
zékenysége tehát befolyásolja az egyensúlyt, és az 

Science Café
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erre a területre alkalmazott mechanikai ingerlés a 
talp érzékenységének fokozásán keresztül hat po-
zitívan az egyensúlyi paraméterekre.

Előadó: Héderné Berta Edina főiskolai docens, 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika 
Tanszék
Cím: A cigány–magyar együttélés konfliktusai 
– Hogyan tovább?

Az előadás középpontjában egy gyakori konflik-
tusokkal terhelt társadalmi viszonyrendszer áll.  
Az előadó arra tesz kísérletet, hogy szociálpszicho-
lógiai modellek segítségével megérthetővé tegye a 
nevezett relációban szereplők viselkedését, szán-
dékait. A társadalmi mechanizmusokat szabályo-
zó csoporttörekvések, a benyomás-szerveződési 
folyamatban megjelenő automatizmusok egymást 
megerősítve tartják fönt az elutasító attitűdöket, 
hiedelmeket, magatartásokat. A többszintű köl-
csönhatások törvényszerűségeit felismerve, esz-
közt is kaphatunk arra vonatkozóan, hogy előmoz-
dítsunk egy pozitív változást.

2013. október 10.

Bemutatkozik az EpiDelay Kutatócsoport (SZTE 
Bolyai Intézet):
Röst Gergely kutatásvezető, EpiDelay Kutatócso-
port; SZTE Bolyai Intézet, MTA-SZTE Analízis és 
Sztochasztika Kutatócsoport.
Maria Vittoria Barbarossa, Dénes Attila, Yukihiko 
Nakata (fiatal kutatók)
H. Knipl Diána, Kyeongah Nah, Vizi Zsolt (dokto-
randuszok)
Cím: Járványok matematikája

Hogyan befolyásolja a foci Eb eredménye a kanya-
rós megbetegedések számát Európában? Mennyi 
idő alatt ér el hozzánk egy járvány a világ egyik tá-
voli pontjáról? Érdemes-e lezárni a reptereket vi-
lágjárvány idején? Miért nincs ma már feketehimlő 
sehol a világon? De miért van még malária Koreá-
ban? Hány embert kell vakcinálni, hogy megakadá-
lyozzuk egy járvány kitörését? Kiket érdemes beol-
tani és mikor?
Kevéssé közismert, de a matematikai módszerek 
használatának többszáz éves hagyománya van a 
járványtanban. Az este folyamán megismerkedünk 
a matematikai epidemiológia néhány alapfogal-
mával (reprodukciós szám, közösségi immunitás), 
majd a fenti kérdésekre keresünk választ a mate-
matika segítségével. 
www.epidelay.u-szeged.hu

2013. október 17.

Előadó: Kiss Tivadar PhD-hallgató, SZTE GYTK 
Farmakognóziai Intézet
Cím: Egyszarvú, kőrisbogár, gyíknyál – állati 
eredetű gyógyszerek régen és ma

A gyógyászatban egykor alkalmazott szerek nagy 
része növényi vagy állati eredetű készítmény volt. 
Amíg a mandragóra, a sisakvirág és a bürök az iro-
dalomban is kiemelkedő szerepet kap, addig az 
állati eredetű készítményekről keveset tudunk. 
Az előadás feltárja annak az okát, hogy manapság 
miért nem alkalmazzuk az egyszarvúak szarvának 
őrleményét, miért a kőrisbogár volt a régmúlt idők 
Viagrája, és arra is választ ad, hogy miért nem talá-
lunk gyíknyálat még a patikákban.

Előadó: Kárpáti Krisztina tanársegéd, SZTE FOK 
Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék
Cím: A vércsoportunktól is függhet, hogy hány 
szuvas fogunk lesz?

A fogszuvasodás népbetegség. Megelőzése egysze-
rűbb lenne, mint a kezelése. Éppen ezért régóta 
kutatják, és sok faktort fel is derítettek már, ami 
befolyásolja a fogszuvasodás megjelenését. Folya-
matosan próbálnak magyarázatot találni arra is, 
hogyan lehetséges olyan nagy különbségeket látni 
egyes emberek fogainak egészségi állapota között.
Az AB0 vércsoportantigének úgy kapcsolódhat-
nak ide, hogy megjelenésük a testfolyadékokban, 
így nyálban is, jól ismert jelenség. Azokat a sze-
mélyeket, akiknél ez a jelenség megfigyelhető, 
szekretorosoknak nevezzük, akiknél nem tapasz-
talható, non-szekretorosoknak. Számos tanul-
mány különböző összefüggéséket talált a bizonyí-
tott szekretoros státusz és  egyes betegségek, mint 
például a gyomorrák és a duodenum fekély meg-
jelenési gyakorisága között, vagy csak gondoljunk  
a vércsoportdiéták népszerűségére. Az előadás 
célja, hogy bemutassa a fogszuvasodás folyama-
tát, az AB0 vércsoportrendszert és a lehetséges 
összefüggéseket az AB0 antigének nyálban törté-
nő megjelenése és a fogszuvasodás előfordulási  
gyakorisága között.
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Szív- és érrendszeri rizikófaktorok hatása a 
szívizom adaptációs képességére

Napjainkban a szív- és érrendszeri betegségek a megbetegedési és halálozási sta-
tisztikák élén állnak az iparilag fejlett országokban. A leggyakoribb szív- és ér-

rendszeri megbetegedések közé tartoznak az úgynevezett iszkémiás szívbetegségek, 
amelyek a szív vérellátási elégtelensége talaján fejlődnek ki. 

Az iszkémiás szívbetegségek legsúlyosabb formája a szívinfarktus 
vagy másképpen akut miokardiális infarktus, amely a szívizom 
elhalását jelenti. A Magyar Infarktus Regiszter szerint 2012-ben 

6314 akut miokardiális infarktusos esetet regisztráltak hazánk-
ban. A WHO előrejelzése szerint a szív- és érrendszeri beteg-

ségek 2020-ra már nem csak az iparilag fejlett országokban, 
hanem az egész világon a haláloki statisztikák élére kerülnek, 

így 2020-ra várhatóan 11,1 millióra, míg 2030-ra 23,3 
millióra nő a szívinfarktusban meghaltak száma a 

világon. 

Az iszkémiás szívbetegségek kialakulásában 
környezeti és genetikai faktorok, illetve ezek 
egymásra hatása játszik szerepet. A környezeti 

hatások közül jól ismert szív- és érrendszeri 
rizikófaktorok a tartósan fennálló metaboli-
kus elváltozások és társbetegségek jelenléte, 
így például az elhízás, a magas vérzsírszint 
(hiperlipidémia), ezen belül is a magas ko-
leszterinszint (hiperkoleszterinémia), a 
cukorbetegség (diabetes mellitus), a ma-
gasvérnyomás-betegség (hipertenzió) és 
az idült veseelégtelenség. E betegségek az 
érelmeszesedés folyamatának felgyorsulá-
sához, ezáltal pedig az iszkémiás szívbeteg-
ségek kialakulási valószínűségének növe-
kedéséhez vezetnek. 

Az iszkémiás szívbetegségek hátterében 
leggyakrabban a szív saját ereinek, a koszo-
rúereknek az érelmeszesedéses szűkülete 
áll. Ezért csökken a szűkület mögötti koszo-

Mikroszkóp
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rúerek vérátáramlása és a szűkület mögötti te-
rület tápanyag- és oxigénellátása. A vérellátási 
zavar következtében kialakult oxigénhiányt ne-
vezzük iszkémiának. Ennek következménye a 
szívizom anyagcseréjének megváltozása, illet-
ve tartósan fennálló tápanyag- és oxigén-ellá-
tottsági zavar esetén a szívizomsejtek beszün-
tetik a leginkább energiaigényes funkciójukat, 
az összehúzódást. Ez a szív teljesítőképessé-
gének csökkenését eredményezi, amelynek 
mértéke függ az érintett terület nagyságától, 
a kialakulás, illetve a fennállás időtartamától. 
Ha a vérellátási zavar viszonylag nagy területet 
érint, gyorsan alakul ki, és az érelzáródás nem 
szűnik meg rövid időn belül, akkor a szívizom 
nem tud alkalmazkodni a megváltozott körül-
ményekhez, szívinfarktus fejlődik ki, amely 
akár halálos kimenetelű is lehet.

Elsőként 1986-ban Murry és munkatársai írták 
le, hogy közvetlenül egy hosszantartó, potenci-

álisan halálos kimenetelű iszkémiás időszak 
előtt rövid ideig tartó iszkémia/reperfúziós 
periódusokat* alkalmazva az infarktus mé-
rete csökkenthető kutyában. A szívnek ezt az 
endogén védelmi mechanizmusát nevezzük 
iszkémiás prekondicionálásnak, amelynek 
védő hatása az infarktus méretének csökke-
nésén kívül a pumpafunkció javulásában és a 
kamrai ritmuszavarok kialakulási valószínűsé-
gének csökkenésében is megnyilvánul. Azon-
ban az iszkémiás prekondicionálás klinikai 
alkalmazhatósága korlátozott, mivel előre meg 
nem jósolható a szívinfarktus bekövetkezésé-
nek időpontja. Az iszkémiás prekondicionálás 
analógiájára létezik a szívnek egy másik en-
dogén védelmi mechanizmusa, amelyet 
iszkémiás posztkondicionálásnak nevezünk. 
A jelenséget elsőként Zhang írta le 2003-ban, 
szintén kutyában. Ebben az esetben közvet-
lenül egy hosszantartó, potenciálisan halálos 
kimenetelű iszkémiás időszak után rövid ideig 

* Reperfúzió: a vér visszaáramlása

Kardioprotektív hatás Szívfunkció  

Ritmuszavar 

Infarktus méret 

 
 

Krónikus veseelégtelenség 
  

Cukorbetegség 
 

Hiperlipidémia 
 

www.uremicfrost.com/2009/10/is-coronary-angiogram.htm 

Bal leszálló 
koszorúsér 
elzáródása 

www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com 

Iszkémiás prekondícionálás 

Iszkémiás posztkondícionálás 
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tartó iszkémia/reperfúziós periódusokat al-
kalmazva csökkenthető az infarktus mérete és 
a kamrai ritmuszavarok kialakulási valószínű-
sége, illetve javítható a szív pumpafunkciója. 
Az iszkémiás posztkondicionálás klinikailag 
kivitelezhetőbb, mivel a szívinfarktus bekö-
vetkezte után alkalmazható eljárás. Ezenkí-
vül léteznek olyan gyógyszerek, amelyek az 
iszkémiás prekondicionáláshoz hasonló védő 
hatást váltanak ki, ezt nevezzük gyógyszeres 
vagy farmakológiai kondicionálásnak. A fent 
említett kondicionálási mechanizmusok pon-
tos molekuláris mechanizmusa igen összetett, 
pontosan fel nem térképezett folyamat, amely 
jelenleg is intenzív kutatások tárgyát képezi. 

Számos tanulmány található az irodalomban, 
amelyek a különböző szív- és érrendszeri ri-
zikófaktorok, illetve társbetegségek és a kon-
dicionálási technikák hatékonyságának kap-
csolatát vizsgálják. E tanulmányok szerint 
az iszkémiás pre-, illetve posztkondicionálás 
védő hatása bizonyos tartósan fennálló me-
tabolikus betegségekben (cukorbetegségben 
vagy hiperlipidémiában) elvész. Ugyanakkor 
egyes csoportok kimutatták, hogy bizonyos 
metabolikus betegségek rövid fennállása ese-
tén a szív endogén adaptációs mechanizmu-
sai működnek. Így korai cukorbetegségben a 
prekondicionálás védelmet nyújt, valamint 
négy hétig fennálló kísérletes kezdeti veseelég-
telenségben mind a pre-, mind a posztkondici-
onálás védő hatású. Azonban a tünetszegény 
klinikai kép miatt a kezdeti veseelégtelenséget 
csak ritkán diagnosztizálják azonnal, így vi-
szonylag magas a látens veseelégtelenségben 
szenvedők aránya. Magyarországon e rizikó-
populáció nagysága 80-100 ezer fő közöttire 
tehető, míg az idült veseelégtelenség végálla-
potának prevalenciája 60/100.000/év az ipa-
rilag fejlett országokban. Ismert, hogy az idült 
veseelégtelenségben szenvedők mintegy 40 
százaléka hal meg valamilyen kardiális szövőd-
ményben, amely szám egyre emelkedik a vese-
funkció romlásával. Ezért kutatócsoportunk 
érdeklődése a hosszú ideje fennálló veseelégte-
lenség felé irányult az utóbbi időben. Eredmé-
nyeink szerint hosszú ideje fennálló kísérle-
tes veseelégtelenségben (30 hét) az iszkémiás 
prekondicionálás csökkenti az infarktus mé-

retet, a védő hatás megtartott marad, azonban 
ennek molekuláris mechanizmusa nem tisztá-
zott. Eredményeink új távlatokat nyithatnak 
meg annak a kutatásában, hogy mi lehet az oka 
annak, hogy míg más metabolikus zavarral nem 
kombinált betegségekben elvész az iszkémiás 
pre- és posztkondicionálás védő hatása, addig 
egy súlyosabb metabolikus betegségben, az 
idült veseelégtelenségben megtartott marad. 
Ennek megértése lehetőséget teremt, hogy a 
széles réteget érintő életmódfüggő megbetege-
dések (elhízás, hiperlipidémia, illetve tartósan 
fennálló cukorbetegség) esetén is kiaknázható 
legyen a kondicionálási technikák védő hatása.

Források: 
Ferdinandy P et al. Pharmacol Rev. 2007, 
59(4):418-58
Tosaki et al., Cardiovasc Res. 1996 Apr;  
31(4):526-36
Kristiansen et al, Diabetologia. 2004 Oct; 
47(10):1716-21
Byrne et al., Circulation. 2012 Mar 13; 
125(10):1256-65
Kocsis GF et al., Am J Physiol Heart Circ 
Physiol. 2012 303(10):H1229-36
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Agyunk őrző-védő szolgálata,  
a vér-agy gát

Testünk megfelelő működéséhez fontos a belső környezet állandóságának fenntar-
tása, a megfelelő homeosztázis megteremtése. Ez a folyamatos, szabályozott belső 

állandóság az agy számára kulcsfontosságú.

Mint minden más szervét, az agy működését is számos hatás befolyásolja: hormoningadozás, ami-
nosavak, ionok mennyiségének ingadozása táplálékbevitelt vagy kemény fizikai munkát követően. 
Ha a testben bekövetkező nagyobb vagy akár apró változások is könnyen felboríthatnák az agy 
egészséges működését, akkor az szabálytalan idegi folyamatokat idézne elő ideg-
rendszerünkben. Így az ingadozó külső és belső környezettől idegrendsze-
rünket óvni kell, ezért fontos azt valamilyen módon elválasztani ezektől 
a hatásoktól.

Paul Ehrlich német kutatót a hematológia, immunológia és on-
kológia tudományterületeiről ismerhetjük. Ehrlich a szifilisz 
elleni Salvarsan gyógyszer feltalálásáról a legismertebb, 
azonban azt kevesen tudják, hogy ő fogalmazta meg el-
sőként, hogy az agyat a többi szervtől valamilyen tulaj-
donság megkülönbözteti, valamilyen struktúra védi a 
szervezetbeli belső változásoktól. Ehrlich kék anilin-
festéket juttatott patkányok szisztémás keringésé-
be, és azt tapasztalta, hogy a festék megjelöli az ösz-
szes szervet, azonban az agy megfestetlenül marad. 
A jelenséget 1913-ban diákja, Edwin Goldman tárta 
fel teljes valójában. Goldman megfordította mestere 
korábbi kísérleti összeállítását és a kék festéket az 
agy-gerincvelői folyadékába injektálta, ami csak 
az agyat festette meg, a többi szervet nem. Tehát 
korábban nem a szövetek festődésének eltéré-
séről volt szó, hanem annak a ténye tárult fel, 
hogy egy fizikai gát választja el a központi ideg-
rendszert a szervezet többi részétől. Így alakult 
ki a vér-agy gát fogalma. 

Az agyszövetet ellátó hajszálerek speciális tu-
lajdonsággal bírnak, amely megakadályozza 
még a legkisebb vegyületek, például ionok vagy 
a víz agyba való szabályozatlan bejutását is. 
Az agyi mikroerek a legtöbb szervétől eltérően 
különleges szerkezettel bírnak: az őket alkotó 

Mikroszkóp
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belhámsejtek (endotélsejtek) között különleges 
struktúrák, úgynevezett szoros kapcsolatok ta-
lálhatóak, amelyek megakadályozzák az anya-
gok szabad átjutását a sejtek között. Ez azonban 
természetesen nem azt jelenti, hogy az agy el 
lenne zárva a szervezettől, hanem arról van szó, 
hogy a molekulák ki- és bejutása ellenőrzött és 
szabályozott körülmények között zajlik. Az agyi 
belhámsejtek membránjaiban olyan szállító-
rendszerek találhatók, amelyek adott anyagok 
átjuttatására alkalmasak. Ezek kulcs-zár rend-
szer alapján aktiválódnak és tápanyagot juttat-
nak át az endotélsejtek rétegén, így jut be az adott 
cukor- vagy aminosav-molekula az agyszövetbe.
A vér-agy gát felépítésében nem csak az agyi 
endotélsejtek vesznek részt. Közvetlen szerepe 
van a belhámsejtekkel szorosan összekapcsoló-
dó pericitáknak (ld. ábra) is. A periciták feladata 
mára már igen jól tisztázott. Részt vesznek szá-
mos, az endotélsejteket szabályozó folyamatban, 
az agyi keringés regulációjában. A periciták ki-
sebb mértékű összehúzódásra és elernyedésre 
képesek, ami által befolyásolják a hajszálerek 
mechanikai tulajdonságait és a vérátáramlás 
dinamikáját. Az agyi hajszálereket szinte tel-

jes hosszukban beborítják a kívülről érkező 
asztroglia végződések, a végtalpak. Az asztrogliák 
az agyi sejtek egyik legnépesebb csoportjába, a 
glia sejtek közé tartoznak. Például ilyenek azok 
a sejtek is, amelyek neuronok nyúlványait bur-
kolják, és velőshüvelyeket hoznak létre, amely 
struktúrák a gyors és hatékony idegi vezetéshez 
elengedhetetlenek. Korábban azt feltételezték, 
hogy az asztrogliák is részét képezik a gátnak, 
mivel a hajszálereket a glia végtalpak teljes hosz-
szukban körülölelik. Azonban a kutatások kimu-
tatták, hogy biológiai gát funkcióval egyedül a 
belhámsejtek rendelkeznek, az asztroglia sejtek 
a homeosztázis és a vér-agy gát szabályozásában 
játszanak szerepet. A kívülről érkező idegvégző-
dések is szabályozzák a vérellátást, és a vér-agy 
gát áteresztőképességére is hatással lehetnek. Az 
eddigi sejteken kívül a mikrogliák szerepe szin-
tén fontos, ezek az idegrendszer és a vér-agy gát 
immunológiai védelemében vesznek részt.

Láthatjuk, hogy a vér-agy gát sokrétű funkció-
jával elengedhetetlen védővonalat hoz létre az 
agy és a szisztémás vérkeringés között. Azon-
ban a vér-agy gát specifikus szabályozásának 
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köszönhető, hogy a központi idegrendszeri be-
tegségek, mint például a Parkinson-kór, Alz-
heimer-kór vagy agytumorok nagyon nehezen 
gyógyíthatók. A központi idegrendszeri beteg-
ségek kezelésére kifejlesztett hatóanyagok gyó-
gyításban való alkalmazása a legtöbb esetben 
meghiúsul, mivel a gyógyszerjelölt nem jut át a 
vér-agy gáton. A kutatók számára tehát adott és 
aktuális annak a problémának megoldása, mi-
ként lehet gyógyszerjelölt-vegyületeket az agyba  
juttatni. 

Erre számos lehetőség van, de még így is nagyon 
nehéz a vér-agy gát sokrétű szabályozó rendsze-
rét megkerülni. 

(I.) Lehetséges a vér-agy gát működésének átme-
neti módosítása, tehát a gát-funkció „elrontása”. 
Ezt a módszert például agytumorok kezelésénél 
használják. Nagy töménységű, hiperozmotikus 
cukoroldat (mannitol) véráramba való bejuttatá-
sával az agyi endotélsejteket ozmotikus sokk éri, 
a sejtek összehúzódnak, így a közöttük található 
szoros kapcsolatok fellazulnak, és ezen az átme-
neti kapun át bejuttatható a gyógyszer 
az agyba. 
Azonban ez a módszer nagyon komoly orvosi fel-
ügyeletet és a beteg állapotának követését igény-
li, mivel a gyógyszerek mellett számos olyan 
anyag is bejut az agyba, ami ép vér-agy gát-felépí-
tés mellett nem kerülne be. Ilyenkor gyulladásos 
folyamatok vagy az ionikus homeosztázis fel-
bomlása indulhat el, amelyet azonnal orvosolni 
kell. Tehát ennek a módszernek az alkalmazása 
invazív és kockázatos. 

(II.) A farmakon kémiai módosítása is lehetséges. 
Ilyenkor a gyógyszerjelölteket a kutatók igyekez-
nek olyan módon kiválasztani vagy átalakítani, 
hogy azok könnyebben juthassanak be a közpon-
ti idegrendszerbe. Például megváltoztathatók 
a molekula fizikai-kémiai tulajdonságai, így a 
lipofilitása (zsírokban való oldhatósága) vagy a 
töltése. Kis vegyületek lipidizációját követően a 
molekula könnyebben átjuthat az endotélsejtek 
lipid kettősrétegből álló sejtmembránján. Azon-
ban a molekulamódosítás sok esetben a gyógy-
szerhatás rovására megy, tehát ez a módszer is 
csak a gyógyszerjelöltek kis százaléka esetén al-
kalmazható. 

(III.) Gyógyszerek agyba való bejuttatása történ-
het még speciális beviteli kapuk alkalmazásával 
is. Praktikus és kevéssé invazív eljárás a ható-
anyagok nazális úton, tehát az orron keresztüli 
bejuttatása. 
Az orrüregbe juttatott hatóanyag a szaglóhámon 
keresztül közvetlenül az agyba juttatható a vér-
agy gát megkerülésével. Egyrészt a szaglóhám-
ból a hatóanyag az agy szagló központjába futó 
neuronok nyúlványain keresztül kerülhet be, 
másrészt a nyúlványok mellett diffúzióval is be-
juthatnak. Ez az alkalmazás nem invazív, kevés a 
mellékhatás, gyors eredmény érhető el. Azonban 
ebben az esetben is nagy hangsúlyt kell fektetni 
a hatóanyag formulálására, tehát elkerülendő az 
orrnyálkahártya irritációja és a felszívódáshoz 
sokszor segédanyagokat kell alkalmazni.

Tehát a vér-agy gátnak, agyunk őrző-védő rend-
szerének épsége és megfelelő működése elen-
gedhetetlen az egészséges idegi működéshez. 
Az egyre nagyobb számban előforduló központi 
idegrendszeri megbetegedések gyógyítására a 
kutatói közösség és a gyógyszergyárak nagy hang-
súlyt fektetnek. A hatóanyagok agyba való beju-
tásának alapvető megértése, az anyagok teszte-
lése és szűrése a vér-agy gát tulajdonságainak 
minél mélyebben való feltárásával lehetséges. A 
témában folytatott kutatások nagyban hozzájá-
rulnak a biológiai működések tisztázásához és a 
gyógyszerfejlesztéshez. 

Forrás:
Goldstein, G.W., Betz, A.L.: The blood-brain 
barrier. In: Scientific American, 1986.
Joó, Ferenc: A vér-agy gát koncepció kialakulása 
és jelentősége az orvostudományban. In: Vizi E. 
Szilveszter (szerk.): Humán farmakológia. Buda-
pest: Medicina Kiadó, 1997.
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Webbányászat a politikában

Az internet mind szélesebb körű elterjedésével és a feltöltött tartalmak mennyisé-
gének növekedésével egyre fokozódik az igény a számunkra hasznos információk 

kinyerésére is – többek között erre vállalkozik a webbányászat. És mivel a politika is 
egyre jobban kihasználja a világhálót, a politikai blogok „bányászásával” is érdekes kö-
vetkeztetéseket vonhatunk le.

Az utóbbi években a különböző, hálózatokra csat-
lakozó eszközök használata mindennapi életünk 
szerves részévé vált, ezek segítségével könnyen 
elérhetjük a különböző webes tartalmakat. Ma 
már könnyedén kapcsolódhatunk a világhálóra 
az okostelefonunk, tabletünk és nem mellesleg, 
a személyi számítógépünk segítségével. Ugyan-
akkor az internet-felhasználók dinamikus növe-
kedésével párhuzamosan az interneten elérhető 
tartalmak mennyisége is folyamatosan bővül. E 
nagy mennyiségű adathalmaz automatikus feldol-
gozására jött létre a webbányászat (web mining), 
amelynek alapvető célja az interneten elérhető 
nagy mennyiségű adatban megbúvó nemtriviális 
információk, látens összefüggések és rejtett isme-
retanyagok automatikus azonosítása és kinyerése 
adatbányászati megközelítések segítségével.
A webbányászatnak három részterületét külön-
böztetjük meg. A webhasználat-bányászat (web 
usage mining) azt vizsgálja, hogy a felhasználók 
mire keresnek az interneten. A webstruktúra-bá-
nyászat (web structure mining) a web topológiá-
ját vizsgálja különböző weboldalak közti linkek 
alapján gráfelméleti algoritmusok segítségével. 
A webtartalom-bányászat (web content mining) 
pedig az egyes weboldalakon található hasznos 
információk automatikus kinyerésére fókuszál. 
A webtartalom-bányászat erősen támaszkodik 
az adatbányászat egy másik területére, a szöveg-
bányászatra. A szövegbányászat is a látens össze-
függések és rejtett ismeretanyagok automatikus 
kinyerésére hivatott, de inputja folyó szövegek, 
azaz strukturálatlan, vagy részben strukturált 
dokumentumok. A szövegbányászati problémák 
megoldásai eltérő eszközöket igényelnek, itt mo-
dellezni kell az emberek által írt szövegek szintak-

tikai-szemantikai szerkezetét, sőt a pontos meg-
értéshez azok stílusát is.
A hatékony webtartalom-bányászati algoritmu-
sok megvalósítása során számos nehézséggel kell 
szembenézni. Alapvető problémát jelent, hogy 
az interneten elérhető adatok egy elosztott adat-
struktúrán tároltak. Az információtároló szerve-
rek egy előre meg nem határozott, önszerveződő 
struktúrájú kapcsolatban állnak egymással, vagy-
is az adatok fizikailag más-más helyen lelhetőek 
fel, amelyeket egységesen kell kezelni függetlenül 
forrásuktól, formázásuktól, a nyelvektől, nyelve-
zetüktől, valamint stílusuktól.
Ugyanakkor az elérhető tartalmak jelentős része 
többször is megtalálható a hálózaton. Ezen re-
dundáns dokumentumok aránya meghaladhatja 
akár a teljes adatmennyiség 30 százalékát, ezért 
figyelni kell, hogy az azonos tartalmú dokumentu-
mok csak egyszer szerepeljenek az adott vizsgálat 
során. Ugyanakkor a redundancia egyben pozití-
vumokat is hordozhat, ugyanis ha ugyanazon in-
formáció több helyen jelenik meg, az annál rele-
vánsabbnak és megbízhatóbbnak tekinthető.
További problémát jelent, hogy az interneten el-
érhető tartalmak folyamatosan változhatnak, 
bármikor eltűnhetnek vagy frissülhetnek. Egyes 
becslések szerint az interneten elérhető tartalom 
40 százaléka legalább havi rendszerességgel mó-
dosul. 
Az internet struktúrájából fakadóan lehetőséget 
biztosít minden, fizikailag egy helyen tárolt adat-
bázisnál nagyobb adattömeg elérésére. Ekkora 
méretnél viszont már komoly kérdéseket vet fel a 
szövegek automatikus feldolgozásának sebessége 
is, mivel a hagyományos eszközök már nem nyúj-
tanak elég hatékonyságot. 

Index
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További komoly problémát jelent az interneten 
megjelent tartalmak ellenőrizhetetlen minősége. 
Az újonnan megjelenő szövegek cenzúrázatlanul 
kerülnek ki a webre, a szerkesztői feladatokat pe-
dig legtöbbször senki sem látja el. Ezért előfordul-
hat, hogy elavult vagy valótlan tartalmak válnak 
elérhetővé, ezáltal téves információk kerülhetnek 
előtérbe. Ebből kifolyólag fokozottan figyelni kell 
a kinyert adat megbízhatóságára, hitelességére és 
valóságtartalmára.
Ezen felül a webtartalom-bányászat egyik legna-
gyobb kihívást jelentő feladata az egyes webol-
dalakon található releváns tartalom automatikus 
kinyerése. Az egyes honlapokon számos olyan 
elem található, ami az adott tartalomhoz szorosan 
nem kapcsolódik, mint például a hirdetések vagy 
a webportál menüjének egyes részei. Hatékony 
webbányászati alkalmazás létrehozásához szük-
séges lehet ezen elemeket kiszűrni, hiszen például 
a hirdetésekben található információ félrevezet-
heti a megközelítésünket, a menü elemei pedig a 
szövegfeldolgozó módszereket zavarhatják meg.

A politikában eljött az adatok kora

Az amerikai választási kampányok során a sajtó 
által egyik leginkább figyelt esemény, hogy melyik 
jelöltnek sikerül több pénzt összegyűjtenie támo-
gatóitól. Barack Obama kampánystábja a 2008-as 
választási kampány során használt először szé-
leskörűen adatbányászati megközelítéseket, hogy 
maximalizálni tudja a támogatóitól származó be-
vételeit. 
A 2008-as elnökválasztási kampány során Obama 
adatelemző csapata mikrotargeting módszer se-
gítségével próbálta a különböző választói visel-

kedéseket feltérképezni, megjósolni. Így sikerült 
az adatelemzőknek kimutatniuk, hogy a nyuga-
ti parti városokban élő nőket leginkább George 
Clooney segítségével lehet támogatásra bírni, míg 
New Yorkban Sarah Jessica Parker volt a legnép-
szerűbb a baloldali szavazók körében, ezért őt kér-
ték fel adománygyűjtő vacsora szervezésére. A re-
publikánusok – látva Obama sikereit – a 2012-es 
kampányban már széleskörűen alkalmaztak adat-
bányászati megközelítéseket választóik minél ha-
tékonyabb eléréséhez. A pártok általában külön-
böző célokra készült adatbázisokból dolgoztak, 
amelyeket egyetlen nagy adatbázissá rendeztek, 
amelyben aztán a különböző választói csoporto-
kat és azok preferenciát azonosították.
Ugyanakkor a 2012-es elnökválasztási kampány-
ban Obama kampánycsapatában arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy a választók közt vannak hang-
adók, akik véleményükkel tudják befolyásolni 
környezetük nézeteit. A technológia fejlődésével 
pedig ezek a hangadók egyre inkább a weben fej-
tik ki véleményüket, így a kampányban az adatbá-
nyászat mellett már a webbányászat is igen fontos 
szerephez jutott. Így például megvizsgálták, hogy 
a különböző államokban az egyes bloggerek in-
kább a demokratákat vagy a republikánusokat tá-
mogatják-e. 

Politikai blogok kinyerése

Hasonló jelenségekkel találkozhatunk a magyar 
közéletben és blogoszférában is, ezért egy példa 
segítségével szeretném bemutatni, hogy egysze-
rű webbányászati módszerek segítségével milyen 
trendek figyelhetőek meg a magyar politikával 
foglalkozó blogokban. 

	  

1. ábra: Politikusok említési gyakorisága blogokban 

1. ábra: Politikusok említési gyakorisága blogokban
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Ehhez első lépésként össze kellett gyűjteni azon 
blogokat, amelyek valamilyen módon foglalkoz-
nak politikával. Mivel az ilyen blogok manuá-
lisan történő összegyűjtése meglehetősen sok 
erőforrást igényelt volna, ezért megkíséreltem 
automatikusan azonosítani ezeket. A problémát 
a blogbejegyzés írója által megadott kulcsszavak, 
valamint a blog.hu keresője segítségével oldottam 
meg. A http://blog.hu/blogtags/politika oldalon 
azon blogbejegyzések találhatóak meg, amelyek-
nek témája politikai jellegű. Ezért a kereső segít-
ségével megnéztem, mely blogokban volt politikai 
témájú bejegyzés az utóbbi egy hónapban, és ezek-
ből alakítottam ki a politikával foglalkozó blogok 
listáját. Sajnos csak a blog.hu üzemeltet a be-
jegyzésekhez tartozó kulcsszavakhoz keresőt, így 
csak az ennél a szolgáltatónál működő blogokat 
tudtam vizsgálni. Miután automatikusan össze 
tudtam gyűjteni a politikával foglalkozó blogokat, 
a következő feladat a releváns tartalmak automa-
tikus kinyerése volt. Mint ahogy korábban már 
említettem, a webbányászat számára egy igen ko-
moly kihívást jelentő feladat a releváns tartalmak 
automatikus kinyerése. A problémát leginkább az 
jelenti, hogy a különböző blogszolgáltatóknál le-
hetőség van sablonok telepítésével blogunk egye-
divé tételére. Ezáltal az egyes tartalmak a külön-
böző blogokban más-más struktúrában jelennek 
meg, így igen nehéz olyan rendszert építeni, amely 
képes automatikusan azonosítani a releváns tar-
talmakat. A probléma kiküszöbölésére a blogok 
tartalmait a hozzájuk tartozó RSS-forrásokból 
nyertem ki. Az RSS webes együttműködésre 
szolgáló XML állományformátumok családja, 
amely arra hivatott, hogy a felhasználók számá-
ra automatikusan megjelenítse az újonnan elér-

hető tartalmakat. Mivel elsősorban a blogokban 
megfigyelhető trendek érdekeltek, ezért minden 
héten hétfőn automatikusan letöltöttem 2013. 
július 1-jétől a blogok friss bejegyzéseit tíz héten  
keresztül. 

Első lépésként szükséges volt a szövegek auto-
matikus nyelvi feldolgozása. Ez korántsem volt 
triviális feladat, mivel a blogbejegyzések írói 
gyakran nem figyelnek a helyesírás szabályaira, 
míg a szövegelemző programok nagyon kényesek 
az ilyen jellegű hibákra. Az automatikus elem-
zés során azonosítottam a szövegben szereplő 
mondatok és szavak határait, és egy, a Szegedi 
Tudományegyetemen kifejlesztett magyar nyel-
vi elemző segítségével pedig megállapítottam a 
szavak szófajait és azok szintaktikai kapcsolata-
it az adott mondaton belül. Végül egy, szintén az 
egyetemen kifejlesztett, speciálisan magyar tu-
lajdonnevek automatikus azonosítására képes, 
mesterségesintelligencia-modellen alapuló tulaj-
donnév-felismerő rendszer segítségével azonosí-
tottam a szövegekben a különböző tulajdonneve-
ket. Ezután megnéztem az egyes tulajdonnevek 
említéseinek gyakoriságát tíz héten keresztül, és 
megvizsgáltam három politikus (Orbán Viktor, 
Bajnai Gordon és Mesterházy Attila), valamint 
a két legnagyobb magyar politikai párt (Fidesz, 
MSZP) említéseinek gyakoriságát. A statisztikák 
elkészítéséhez szükséges volt még egyértelműsí-
teni ugyanazon nevek különböző előfordulásait.  
Így például az Mszp, MSZMP vagy Maszop ugyan-
úgy az MSZP-t jelöli. Az egységes alakra hozásá-
hoz a Google ingyenes google-refine eszközét 
használtam.

	  
1. ábra: Pártok említési gyakorisága blogokban. 

2. ábra: Pártok említési gyakorisága blogokban.



15

Ki uralja a szófelhőt?

Mint ahogy az 1. és a 2. ábra mutatja, a 
bloggerek bejegyzéseikben alapvetően Orbán 
Viktorral és a Fidesszel foglalkoztak. A tren-
det mind a két esetben a kilencedik hét töri 
meg, amikor Bajnai Gordon kampánycsapata 
augusztus 23-án a köztudatba dobta az elővá-
lasztás lehetőségét annak eldöntésére, hogy 
ki legyen az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. 
Az előválasztás azon a héten érezhetőn fog-
lalkoztatta a bloggereket, így Bajnai Gordon-
nal és az MSZP-vel jóval többet foglalkoztak, 
mint az előző nyolc hétben. Ezáltal Bajnai 
Gordon és az MSZP említéseinek száma 
meghaladta Orbán Viktor és a Fidesz előfor-
dulásait. Ugyanakkor a következő héten már 
elkezdtek az említések az eredeti trendjükbe 
visszasimulni.

A továbbiakban megnéztem még, hogy az 
augusztus 23-át magába foglaló kilencedik 
héten a bloggerek milyen kulcsszavakkal lát-
ták el bejegyzéseiket. Ezt a 3. ábrán látható 
szófelhőben ábrázoltam, ahol a gyakoribb ki-
fejezések nagyobb betűkkel szerepelnek. A 
szófelhő is szépen reprezentálja, hogy azon a 
héten a politikai blogok témái elsősorban az 
előválasztás és az ellenzéki összefogás körül 
forogtak. 

Ugyanakkor mindenképp fontos megjegyez-
ni, hogy ennek az egyszerű módszernek a 
segítségével csak igen korlátozott tartalmú 
információt nyerhetünk ki, ezért közel sem 
tökéletes. Nem vizsgáltuk például, hogy az 
említett politikusok vagy pártok milyen kon-
textusban fordultak elő a szövegben, amely 
alapvetően befolyásolja megítélésüket, és 
további webbányászati kutatások témájául 
szolgálhat.

Nagy István
PhD-hallgató

 
SZTE TTIK

Számítógépes  
Algoritmusok és

Mesterséges Intel-
ligencia Tanszék

	  
1. ábra: Szófelhő. 3. ábra: Szófelhő.
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Biológia az informatikában 

Az evolúciós algoritmus és a neurális hálók ipari alkalmazásai

A z informatika számos hasznos ötletet meríthet a biológiából. Talán nem is gondolnánk, 
hogy a programozók fel tudják használni például az evolúció alapelveit egy LED-es  

utcalámpát tervező algoritmushoz, vagy hogy az emberi szervezet ideghálózatának felépítése  
segíthet hűtőberendezések hibadetektáló programjának megírásában.

Egy hallgatónak nem csak azért érdemes bejárni 
az óráira, mert az elhangzott magyarázatok alapján 
könnyebben megérti a tanagyagot, hanem azért is, 
mert időről időre olyan gondolatok fültanúja lehet, 
amelyek csak egy világot megjárt kutató, oktató 
sokéves tapasztalatai eredményeként hangozhat-
nak el.

Nem emlékszem már pontosan, hogy melyik elő-
adáson hallottam a következő mondatot, de azóta is 
jól emlékszem rá: „a jelen kor talán egyik legnagyobb 

hibája, hogy jóval kevesebb tudományt használunk 
fel, mint amennyit lehetne”. Ennek egyik oka le-
het, hogy a gazdaság és a mindennapi élet szerep-
lői gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy milyen 
minőségű és mennyiségű ismeret, tapasztalat hal-
mozódott fel napjainkra az olyan tudásközpontok-
ban, mint amilyen a Szegedi Tudományegyetem is. 
Erre a jelenségre igyekeznek rácáfolni az Informa-
tikai Tanszékcsoport és ipari partnereinek közös 
projektjei, amelyek remek példái annak, amikor az 
elmélet és a gyakorlat találkozik, és közösen új érté-
ket teremt. Csendes Tibor tanszékvezető egyetemi 
tanár és kollégái tehetséggondozó munkásságának 
része, hogy az általuk oktatott tárgyakon kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó hallgatóknak felajánlják a 

Index
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Számítógépes Optimalizálás Tanszéken zajló pro-
jektben való részvételt. Ennek köszönhetően az 
alap és mesterképzésem ideje alatt két hosszabb 
idejű projektben is volt szerencsém részt venni. 

„Elég jó” tervek

Elsőnek 2009-ben kapcsolódtam be egy LED-ekkel 
működő utcai lámpákat tervező program kifejlesz-
tésébe. A manapság működő utcai lámpákban hasz-
nált izzókkal ellentétben a LED-ek energiatakaré-
kosak, az általuk kibocsátott fény jól irányítható, 
ezért kisebb fényszennyezést okoznak. Hátrányuk, 
hogy egyetlen LED viszonylag kisméretű területet 
képes megvilágítani, emiatt egy közönséges izzós 
lámpa kiváltására alkalmas LED-es utcai lámpa 
búrájába jóval több, akár száz LED elhelyezése is 
szükséges lehet. 

Egy adott utcaszakaszt megvilágító lámpa megter-
vezésekor a szakember feladata eldönteni, hogy 
hány LED-del akarja azt megvilágítani, milyen tí-
pusú LED-eket használ fel, és hogy a különböző 
LED-ek milyen irányba világítsanak. A képet to-
vább árnyalja, hogy az utcák, utak kivilágításának 
minőségét különböző törvények szabályozzák, 
amelyek megkövetelik, hogy a világítás erőssé-
ge egy adott minimum és maximum érték között 
mozogjon, továbbá legyen egyenletes, mert a nagy 
világításbeli különbségek jobban fárasztják a sze-
met, ha éjszaka vezetünk – csak hogy néhány kö-
vetelményt említsek, amelynek meg kell felelni. 
Ha mindez még nem lenne elég, akkor még ott van 
a mindenhol-mindenkor felbukkanó követelmény: 
a végtermék legyen minél gazdaságosabb. A meg-
felelő szoftverek birtokában még egy nagyon ügyes 
mérnök számára is szinte lehetetlen feladat ma-
nuálisan, minden LED-et egyenként beállítgatva 
a fent felsorolt igényeket kielégítő lámpabúraterv 

elkészítése. E helyzet megoldását egy olyan opti-
malizáló program jelentette, amely képes magától 
lámpaburákat tervezni, és azokat az elvárásokhoz 
igazítani. 

Első lépésben a szoftver azon részét írtuk meg, 
amely képes egy kész LED-es lámpás utca megvilá-
gítását kiszámítani. A feladat lényegi része ezután 
következett, azaz készítenünk kellett egy optima-
lizáló eljárást, amely megtalálja a megfelelő lám-
pabúra-felépítést. A feladat megközelítése során 
szem előtt tartottuk az informatikusok között gyak-
ran emlegetett mondást: nem a legjobb tervet kell 
megtalálnunk, hanem egy „elég jót”. Erre a komp-
romisszumra már csak azért is szükség van, hiszen 
a keresés időigényes. Egy gyártó, aki terv alapján 
megbecsüli a gyártás bonyolultságát és költségét, 
nem valószínű, hogy hajlandó akár hónapokat is 
várni a programunk lefutására.

Az ilyenkor általánosan használt módszer, hogy vé-
letlenszerűen generálunk nagyszámú tervet, majd 
ezeket javítva, ezekből válogatva keressük meg a 
számunkra megfelelőt. Így esett a választásunk a 
genetikus vagy más néven evolúciós algoritmus-
ra, mint optimalizáló módszerre. Ami elsőre talán 
bonyolultnak és elvont dolognak tűnik (bizonyá-
ra ezért is került bele mint szakszó a TRON című 
film szövegkönyvébe), közelebbről nézve nem más, 
mint ügyes játék a véletlennel. Az algoritmus fel-
építésének ötlete a természetből származik. 

A „legéletképesebb” lámpabúra

Gondoljunk úgy egy lámpaburára, mint egy élő-
lényre, és készítsünk el véletlenszerűen belőle 
rengeteg változatot. Ezek fogják alkotni az úgyne-
vezett populációnkat. Ha ezzel elkészültünk, akkor 
meghatározunk valamilyen módszert, amellyel egy 
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mérőszámot rendelhetünk a lámpabúratervekhez 
az alapján, hogy mennyire felelnek meg az igénye-
inknek. Egy-egy ilyen értéket nevezünk a lámpa-
búra fitness-értékének, amely a búra „túlélőké-
pességét” jellemzi. Ha a populációnkban minden 
lámpára ezt kiszámoltuk, akkor összehasonlítva a 
lámpákat kideríthetjük, hogy melyek a rosszabb és 
melyek a jobb tervek. Ezt az információt felhasz-
nálva a lámpabúraterveket az evolúció törvény-
szerűségeinek megfelelő eseményeknek vethetjük 
alá. Kiválogatjuk a legrosszabb terveket, ezekre 
nincs szükségünk, ezért kivesszük őket a populáci-
óból, ahogy az a természetben is történne. A gyenge 
egyedek elpusztulnak, az erősek, a „fittek” életben 
maradnak. Ezután következik a módszer lényege: 
a fennmaradó tervek egy részét mutációnak vetjük 
alá, illetve néhányukat keresztezzük, hogy az így 
keletkező utódlámpaburákkal töltsük fel a koráb-
ban eldobott tervek helyét a populációban. Ehhez 
két magától értetődő kulcskérdésre kell választ ta-
lálnunk. Hogyan értelmezzük egy lámpa mutáció-
ját, illetve hogyan keresztezzünk két lámpát, azaz 
mi legyen két lámpa utódja? A mutáció feladata az 
algoritmusban, hogy apró finomításokat, kis javí-
tásokat végezzen a terveken, ezért a megvalósítás 
során kis léptékben gondolkoztunk, mint például 
egy LED hozzáadása vagy elvétele. Az sem köte-
lező, hogy csak egyféle mutációt alkalmazzunk, 
ezért többféle stratégiát is kidolgoztunk a búrák 
finom módosítására. A keresztezés megvalósítá-
sának kérdése a probléma modellezése szempont-
jából még nehezebb és fontosabb feladat, hiszen 
ez az algoritmusnak azon eleme, amely lehetővé 
teszi, hogy a korábbiaknál lényegesen jobb tervek 
kerüljenek a populációnkba. Miután értelmeztük 
az általános algoritmus fogalmait a mi speciális 
feladatkörnyezetünkben, elkészítettük az optima-
lizáló programot. Egy konkrét paraméterekkel ren-
delkező utcai lámpa búrájának megtervezéséhez 
ettől kezdve elég volt hátradőlni, és a „természetre” 
bízni a feladat megoldását. Az általunk elkészített 
program ciklikusan eltávolította a gyenge terveket, 
néhányat mutált, majd a megüresedett helyeket új, 
utódlámpákkal töltötte fel, generációt generáció 
után szimulálva. Elég generációt kivárva a populá-
cióban olyan lámpabúratervek jelentek meg, ame-
lyek már megfeleltek az általunk korábban meg-
adott követelményeknek. 

A programot átadása óta sikeresen alkalmazták, 
sőt már hazánkban is találkozhatunk olyan LED-es 
utcai lámpával, amelyet ezzel az optimalizáló szoft-
verrel terveztek.

Az idegrendszer és a hibás hűtőberendezések

A második ipari megbízás, amelyben közremű-
ködtem, egy szegedi lég- és hűtéstechnikai rend-
szereket üzemeltető cégtől érkezett. A Műszaki 
Informatika Tanszékkel együtt olyan rendszer 
kiépítésével bíztak meg minket, ami megfigyeli 
a működő berendezéseket, és jelzi a karbantartó 
szakemberek számára, ha meghibásodott egy gép. 
A rendszer feladata nem csak a hibás működés 
detektálása volt, hanem a konkrét hibatípus meg-
határozása is egyben. A vállalat többféle gépet is 
üzemeltet, ezért egy olyan általános megoldás ki-
fejlesztése vált szükségessé, ami könnyen adott 
géptípusra szabható. Amíg a mérnökök feladata a 
fizikai mérő- és adattovábbító rendszer megterve-
zése és megépítése volt, nekünk a mérési adatokat 
feldolgozó és elemző szoftver kifejlesztését kellett 
megoldanunk.

A mérnök kollégák abból a feltevésből indultak ki, 
hogy a gép eltérő meghibásodásai egyedi rezgése-
ket hoznak létre, amelyek jellemzőek az adott hi-
bára, így a rendelkezésünkre álló adatokat a gépek 
különböző pontjaira felszerelt szenzorokból szár-
mazó rezgések alkották.

A hibadetektáló rendszerek két fő komponensből 
épülnek fel. Az egyik az úgynevezett nyers mérési 
adatokból, hasznos, feldolgozható mérőszámokat 
készít. A másik kiértékeli és bekategorizálja az 
előre megadott osztályok valamelyikébe a mérést. 
Honnan tudja ez utóbbi elemző modul, hogy melyik 
osztályba soroljon egy mérést? A válasz egyszerű: 
korábban megtanították neki, hogy hogyan néz-
nek ki, mi jellemzi az egyesi osztályok méréseit. 
Az ilyen problémákkal a mesterséges intelligen-
cia gépi tanulásnak nevezett része foglalkozik. E 
feladattípusok megoldására alkalmas módszerek 
közül a neurális hálókat választottuk, mert számos 
hasonló problémát orvosoltak már a segítségükkel.
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A neurális hálók matematikai modellje az embe-
ri idegrendszer felépítésén és működésén alapul. 
Alapvető építőelemei a neuronok, amelyek visel-
kedése az idegsejtekhez hasonlatos. Bemenetekkel 
rendelkezik, amelyekről számértékeket olvashat-
nak be. Ha adatok kerülnek a bemenetekre, akkor 
a neuron ezek felhasználásával végrehajt egy ál-
talunk előre meghatározott, rögzített számítás-
sorozatot. Ennek eredményét összehasonlítja egy 
küszöbszámmal, amit ha az meghalad, a neuron 
az egyetlen kimenetén kibocsát egy számértéket. 
A különböző neuronok bemenetére más neuronok 

kimenetét köthetjük, így azok adatokat továbbít-
hatnak egymásnak. Ezt felhasználva a neuronokból 
rétegeket, a rétegekből pedig hálókat építhetünk. 

A tanulékony rendszer

Egy neurális háló csak akkor tud helyesen osztá-
lyozni egy mérést, ha először megtanítjuk neki, 
hogy mi számít normális működésnek, és miket 
tekintsen valamilyen géphibának. Egy háló tanítá-
sa úgynevezett tanító példákon keresztül történik. 
Ehhez a hálózat azon neuronjainak bemeneteire, 
amelyek szabadok, azaz nincsenek más neuronok 
kimeneteire rákötve, rátesszük egy ismert hiba-
osztályú mérés adatait. Ezekből a háló kiszámít egy 
vagy több számértéket, amely a háló által javasolt 
osztályozást reprezentálja. Ezt összehasonlítva 
azokkal az értékekkel, amelyeket előre meghatá-
roztunk a mérés hibáját felhasználva, kiszámolhat-
juk, hogy a neurális háló mekkorát tévedett.

A neuronok bemenetéhez tartozik egy fontossági 
érték, úgynevezett súly, ami az adott bemeneten ke-
resztül érkező adatok fontosságát méri. Ha egy háló 
egy tanító példára nem az elvárt eredményt szá-
mítja ki, akkor meghatározható, hogy miként kell 
módosítani ezeket a súlyokat, hogy megismételve a 
tanítópéldát kisebb hibát kapjunk. A neurális hálók 
működésének lényege, hogy a bemeneti súlyok ta-
nítópéldák alapján történő megfelelő beállításával 
a háló meg tudja jegyezni, hogy mi jellemző a külön-
böző osztályokra. A tanító példák a mi esetünkben 
a rezgésekből számított tulajdonságok számadatai 

voltak, a neurális hálótól pedig azt vártuk, hogy szá-
mítsa ki, melyik hibaosztályból származik a rezgés, 
amit szintén számkódok jelöltek. 

Túltanulás

Minél több neuronból áll egy réteg, minél több réteg 
van egy hálóban, annál komplexebb dolgok megta-
nulására képes a hálózat, azonban vigyáznunk kell. 
A gépi tanulásban ismeretes a túltanulás fogalma, 
ami azt jelenti, hogy nem az általános jellemzőit 
tanuljuk meg egy jelenségnek, egyedosztálynak, 
hanem inkább a konkrét tanító halmaz jellemzőit 
jegyezzük meg, ami nem vezet eredményre. Úgyis 
fogalmazhatunk, hogy inkább bemagoljuk az anya-
got, és nem megtanuljuk. Minél több neuronból áll 
egy-egy réteg, annál könnyebben fordulhat elő ez a 
jelenség, így a háló eredményessége a méretének 
növelésével nem fokozható korlátlanul.

A projekt sikeresen zárult. A szoftver képes a kü-
lönböző gépekhez automatikusan felépíteni egy ne-
urális hálót, a felhasználó által megadott példákon 
keresztül tanítani azt, majd a szabályos időközön-
ként érkező adatokat elemezni, és a gép működését 
osztályozni, amely a kiépített tesztelőrendszeren 
több mint 90 százalékban helyesnek is bizonyult. 
A hitünk a program helyes működésében csak egy 
ízben rendült meg. Egy őszi napon bármilyen hibát 
is állítottak be a tesztgépen, valamiért mindig csap-
ágyhibát is jelzett a rendszer. A rejtett programhiba 
feletti tanakodásnak a gép karbantartói vetettek 
véget, amikor szóltak, hogy az előző napi csapágy-
hiba tesztelés után elfelejtették visszatenni a jó 
csapágyakat.

Lévai Balázs László
PhD-hallgató

SZTE TTIK  
Számítógépes Opti-

malizálás Tanszék
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Öröm a zenében
A koncertezés mellett a tanítás is vonzza Kovács Viktóriát

M ár egyetemi évei előtt is kitűnt gitártehetségével, szép eredményeket ért el or-
szágos versenyeken. Kovács Viktória, az SZTE Zeneművészeti Karának korábbi 

hallgatója, az SZTE Tehetségpont 2013-as Kiválósági listájának aranyfokozatú tehet-
sége átiratokat is készít hangszerére.

„A zene szeretete az egész családomra jellemző. Szü-
leim sokat énekeltek nekem kisgyermekkoromban” – 
mesélte Kovács Viktória. Hangszeréből adódóan leg-
gyakrabban a klasszikus gitár repertoárjából játszik 
szólódarabokat. Ugyanakkor gyakran zenél együtt 
különféle hangszeresekkel vagy énekesekkel. „Mivel 
– például a zongoráéhoz képest – nem túl bőséges a 
klasszikusgitár irodalma, gyakran írok át darabokat 
hangszeremre, elsősorban kamarazenét” – magyaráz-
ta a művésztehetség.

„A főtárgytanárokkal és a kamarazene-tanárokkal 
alakulhatnak ki a legszorosabb kapcsolatok. Szegeden 
két főtárgytanárom is volt, Pavlovits Dávid és Seres 
Borbála. Mindkettőjükkel nagyon szerettem együtt 
dolgozni, nagyon sokat tanultam tőlük, csakúgy, mint 
kamarazene-tanáromtól, Stachó Lászlótól” – sorol-
ta Viktória. Azt is megtudtuk, az egyetemistáknak a 
főtárgytanáraik szervezik a legtöbb koncertet. Emel-
lett az SZTE Tehetségpont is kínál a zenészhallga-
tóknak fellépési lehetőségeket, például a Művészetek 
Palotájában, vagy a Somogyi-könyvtárban. Viktória 
elmondta, összességében kevés lehetőség kínálkozik 
arra, hogy egy gitárművész a koncertezésből megél-
jen. Gitártanárként már jobbak az esélyek, ugyanis 
a gitár népszerűsége egyre nő. Sokan megszeretik a 
klasszikus gitárt, esetleg párhuzamosan fejlesztik tu-
dásukat elektromos gitáron is. 

Viki úgy fogalmazott, sokat jelent számára, hogy má-
soknak is örömet tud szerezni gitárjátékával. A tanári 
pályán is gondolkodik. „Nagyon jó látni a növendékek 
fejlődését, sikerélményét, örömét – ezek az élmények 
a tanulóknak és a tanárnak is életre szólnak” – így a 
hallgató. Egyetem után sem szeretné abbahagyni a 
tanulást, különféle mesterkurzusokon szeretne részt 
venni, valamint tudományos diákköri kutatásait is 
folytatná. „Fontosnak tartom, hogy a hazai érdeklő-
dők számára magyar nyelven is hozzáférhetővé te-
gyem gitáros zeneszerzők, művészek életét, mun-
kásságát” – hangsúlyozta a hallgató.

NÉVJEGY 

Kovács Viktória (1989) Budapesten született, 2008-
ban érettségizett a fővárosi Árpád Gimnáziumban, 
2004 és 2009 között a budapesti Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Gimnázium gitárszakának 
diákja (főtárgytanár: Szilvágyi Sándor).
Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hall-
gatója, korábban az SZTE ZMK diákja volt gitármű-
vész szakirányon (főtárgytanárok: Pavlovits Dávid, 
Seres Borbála; témavezetők: Újváriné Illés Mária, 
Pavlovits Dávid). 2013-ban a XXXI. OTDK-n 2. helye-
zést ért el, 2011-ben az Országos Egyetemi Gitárver-
seny győztese volt, de korábban is számos országos és 
nemzetközi megmérettetésen ért el dobogós helyezést. 
2013-ban az SZTE Tehetségpont Kiválósági listájának 
aranyfokozatú művésztehetsége, az SZTE Sófi-ala-
pítvány fődíjasa. Fellépett már többek között a Művé-
szetek Palotájának Üvegtermében (2013), a Somogyi-
könyvtárban (2012), vagy a XIX. Iserlohni Nemzetközi 
Gitárfesztivál gálahangversenyén (2009) is.

Művészeti szekció
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Kell a megszállottság!
Pavlovits Dávidnak a tanítás állandó inspiráció az alkotáshoz

N evét nem csak a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál alapítójaként ismerik: 
Pavlovits Dávid Európa-szerte és az Egyesült Államokban is koncertezik és az 

SZTE Zeneművészeti Karának főiskolai docense. A művésszel a gitárról és a zenész-
élet lehetőségeiről is beszélgettünk.

Látjuk, hogy sok fiatal szereti a gitárt. Megbecsültnek 
érzi a hangszerét?

Jó kérdés...! Felmerül, hogy kitől várjuk a megbecsülést? A 
koncertszervezőktől? A hazai koncertszervezők ritkán ter-
veznek a klasszikus gitárral, ha viszont igen, általában siker-
rel végződik. Más országokban viszont végtelen sok fellépési 
lehetőség van, például Oroszországban, Kínában vagy Dél-
Amerikában. 
Vagy várjunk megbecsülést talán az államtól? A zeneiskolák 
még mindig nehezen találnak elegendő diplomás gitártanárt, 
bárhol lehet állást találni, szinte azonnal, ez nagyszerű dolog. 
Viszont nálunk kevesebbet csak két szomszéd államban fi-
zetnek egy zenetanárnak, Ukrajnában és Romániában. Hor-
vátországban például közel háromszor annyit visz haza egy 
zeneiskolai gitártanár.

Többek között Tilman Hoppstocktól és Olaf Van 
Gonnissentől tanult – kit, kiket tartott példaképének, 
kik és mivel voltak az Ön művészi fejlődésére a legna-
gyobb hatással? 

Például Keith Jarrett, Grigory Sokolov, Vladimir Horowitz 
zongoraművészek, John Eliot Gardiner karmester, de a ma-
gyar tanárok közül Kurtág György, Arnóth Balázs és Roth Ede 
is.

Hogyan alakult Kovács Viktóriával, a 2013-as Kiváló-
sági lista aranyfokozatú művésztehetségével témave-
zetői kapcsolata?

Nagyon jól, Viki egy rendkívül nyitott és aktív, lelkes muzsi-
kus, élmény volt vele dolgozni.

Nemzetközileg elismert művészként és az SZTE ZMK 
tanáraként is ismerik a nevét, és a kettő természetesen 
szervesen összekapcsolódik, mégis, melyik énjét érzi 
dominánsnak: a művészt vagy a tanárt?

Mindkettő „domináns” és egymásból táplálkozik, a tanítás 
egy állandó inspiráció az alkotásra.

Hogyan látja, mennyire nehéz ma a fiatal zenészek 
helyzete, és hogyan tud egy sikeres művész segíteni ta-
nítványainak?

Attól függ, kit nevezünk zenésznek. Aki elhivatott tanár, és 
élvezi a gitártanítást, könnyen talál állást, de aligha tart el 

belőle egy családot, legalábbis nem könnyen. Viszont sok 
kiegészítő jövedelemhez juthat, aki koncertezik, kamarázik, 
komponál vagy könnyűzenei formációkban vesz részt. Lehe-
tőségek vannak, de utánajárást igényel. Tanárként rengeteget 
tudok segíteni a tanítványoknak a pályán, hiszen én is a ma-
gam „menedzsere” vagyok, ezt is tanulni, tanítani kell.

2009-ben egy baleset következtében át kellett váltania 
a balkezes gitározásra, így kitartása és akaratereje is 
példa lehet tanítványainak. Milyen tapasztalatokkal 
járt a balkézre átképzés időszaka?

A dolgok átértékelődtek, sok mindent újra meg kellett fogal-
mazni. Ez egy roppant bonyolult folyamat, nem is látom át 
saját magam az egészet, csak azt, hogy merre tovább. Alap-
vetően gazdagodást jelentett, sok kanyarral, nehézséggel és 
élménnyel.

Miben látja a siker titkát a zenei pályán?

Hohó... Ilyen fortélyos titkokat nem tudok, de az életképes 
muzsikus létforma valószínű, hogy a sokoldalúságon, nyitott-
ságon és a kommunikáción múlik. Persze ezek semmit nem 
jelentenek, ha az illető nem megszállott.

Művészeti szekció
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Ma gyakornok, holnap kolléga 
A kedvezőtlen gazdasági helyzetben is gondjuk van a tehetségekre

Örvendetesen gyarapodnak a SZTE Tehetségpont tehetséggondozó ösztöndíjai, köszönhe-
tően több cég, vállalat támogatásának. A Bonafarm cégcsoport két tagja, a Pick Szeged Zrt. 

és a Sole Mizo Zrt. is Pro Talentis ösztöndíjat alapított – a tehetséggondozás vállalati környe-
zetéről Bessenyei Zsolttal, a cégcsoport szegedi regionális HR-vezetőjével beszélgettünk.

Állítólag a magyar vállalkozások, cégek adakozási ked-
ve alulmarad az európai átlaghoz képest, legyen szó akár 
karitatív célokról, akár tehetséggondozásról. Mit gondol, 
miért van ez így?

Látunk ilyen céget is, meg olyat is. A Bonafarm cégcsoporton be-
lül az ebbe a régióba tartozó Pick Szeged Zrt. és Sole-Mizo Zrt. 
képviseletében mondhatom, hogy még az átmenetileg nehezebb 
gazdasági helyzetben is – a lehetőségeinkhez mérten – segítjük 
környezetünket, a tehetséggondozásra, utánpótlás-nevelésre 
pedig igyekszünk fenntartani, sőt növelni a korábbi években for-
dított anyagi támogatást.

Mit gondol, hogyan lehetne motiválni a versenyszférát 
arra, hogy többet áldozzon a „tudástőkére”, a tehetséggon-
dozásra?

A különböző – és a vállalkozások számára el is érhető – pályá-
zatok sokat segítenek az anyagilag nehezebb helyzetben lévő 
cégeken, de ha éppen nincs is ilyen (mert például bérkompen-
zációt nem hajtott végre a cég és nem indulhat rajta), akkor 
is keresi a belső tartalékokat, melyek feltárásával tud áldozni  
a tehetségekre.

A Pick Zrt. és a Sole-Mizo Zrt. miért tartja fontosnak a sze-
gedi tehetségek támogatását?

Kiemelt, preferált egyetemünk az SZTE, elsősorban élelmiszer-
ipari mérnököket keresünk, de több más karról is remek képes-
ségű fiatalokat tudunk toborozni. 

Remélnek-e az egyetemtől későbbi munkatársakat, eset-
leg innovációt, illetve a tehetségekbe való „befektetés” 
valamilyen formában való megtérülését?

Természetesen. 
Több mint száz fő dol-
gozik ma is a Pickben 
és a Sole-Mizóban, akik 
régebben vagy mostan-
ság végeztek az SZTE-n. 
Mindkét cégünk alapí-
tott ösztöndíjat, melyet 
évente tervezünk oda-
ítélni, és akik ezt kapják, 
reményeink szerint új 
kollégáink is lesznek a 
jövőben.

Az ösztöndíj mellett gondol-
kodnak-e a fiatalok más mó-
don való szakmai felkarolá-
sában is?

Jelenleg is van gyakornoki prog-
ramunk, a múlthoz képest jelen-
tős változás, hogy már nem csak 
a „beeső” gyakornokoknak kere-
sünk néhány hétre lehetőséget 
cégeinknél, hanem tudatosan, a 
saját belső igényeinket megfo-
galmazva megyünk az egyetem-
re több hónapos gyakornoki igé-
nyeinkkel. Akiket így találunk 
meg, és sikeresen teljesítik a 
gyakornoki időt, munkaviszony-
ban folytathatják nálunk pálya-
futásukat. 

Széleskörű kapcsolatot sze-
retnének kiépíteni az egye-
temmel, mit lehet ez alatt 
érteni?

Már a megállapodásnál tartunk, nemrég írták alá cégeink és az 
SZTE is az együttműködési keret-megállapodást. Sok csatornán 
működik ma is jól az együttműködés, ezt szeretnénk pontosítani, 
kiegészíteni és rendszeresíteni, ilyen lehet például a tudomá-
nyos és kutatási együttműködés, előadások, kerekasztal-beszél-
getések, szakmai workshopok/műhelymunkák, szakdolgozati, 
PhD-témák biztosítása, termékek kedvezményes értékesítése, 
terméktesztelés, illetve versenyek, rendezvények terméktámo-
gatása.

Pártfogók
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Október 10.   18.00-20.00 
- Röst Gergely: Járványok matematikája 
  (egész estés előadás több Ph.D. hallgató 
   bevonásával) 
 
Október 17.  18.00-20.00 
- Kiss Tivadar: Egyszarvú, kőrisbogár, 
  gyíknyál-állati eredetű gyógyszerek 
  régen és ma 
- Dr. Kárpáti Krisztina: A vércsoportunktól 
  is függhet, hogy hány szuvas fogunk lesz? 
 
November 7.  18.00-20.00 
- Kovács Lajos: DDT, dioxin, B17 vitamin: 
  veszélyek, tények, hiedelmek 
- Dr. Gulyás Sándor: Sárkánycsontok, 
  kígyókövek, mennykövek, ördögujjak, 
  tündérkenyerek, kecskekörmök, kőpénzek, 
  avagy az ősmaradványok legendái és a 
  mögöttük rejlő valóság 
 
November 21.  18.00-20.00 
- Vinkó Tamás: Etűdök BitTorrentre 
- Pukánszky Judit: A testképre ható 
   szociokulturális tényezők serdülőkorban 
 
December 5.  18.00-20.00 
- Dr. Györgyey Ágnes: Nanovilág a 
  fogászatban 
- Dr. Ungvári Krisztina: „Beszélő” sejtek 
 
 
 
 
 

Program 
 
Szeptember 19.   18.00-20.00 
- Kurzusinformáció, tematika, a 
  teljesítés  előfeltételeinek ismertetése 
- Vass Csaba: Lézeres eljárásokkal 
  készített optikai rácsok és 
  alkalmazásaik 
 
Október 3.   18.00-20.00 
- Presznerné Domján Andrea: A talpi 
  receptorok érzékenységének szerepe 
  az egyensúly megtartásában. 
- Héderné Berta Edina: A cigány- 
  magyar együttélés konfliktusai –  
  Hogyan tovább? 
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eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi 
Tudományegyetemen pályázat keretében valósul meg. 
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