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A  Kooperatív  és  tanuló  rendszerek  tárgyból  az  aláírásért  a  félév  során  egy  egyénileg
megoldott  házi  feladatot  kell  beadni,  mely  négy  részfeladatból  áll,  melyekre  különböző
beadási  határidők vonatkoznak.  A feladat  teljesítéséhez mindegyik  részfeladat teljesítése
szükséges. 

A feladat során egy virtuális ökoszisztémában élő intelligens faj programját kell megírni. A faj
feladata – az ökoszisztémában élő többi fajjal versengve – a túlélés és szaporodás. A feladat
megoldása során arra kell törekedni, hogy az elkészített faj a legrátermettebb legyen, így a
lehető legjobban elszaporodjon. Ehhez három, lényegében eltérő feladatot kell megoldani:
egy  osztályozási  feladatot,  mely  az  egyes  élőlények  táplálkozását  hivatott  modellezni
(táplálék  vagy  méreg);  egy függvényapproximációs  feladatot,  mely  két  különböző  fajhoz
tartozó egyed harcát modellezi; illetve egy idősor-előrejelzési feladatot, mely az élőlények
helyváltoztatásakor  kap  szerepet.  Ezen  kívül  lehetőség  van  a  különböző  fajok  közötti
együttműködésre  is,  melyhez  rendelkezésre  áll  egy  kommunikációs  csatorna.  A  három
részfeladat teljesítéséhez egy előre definiált minimális eredmény elérése szükséges.

Az ökoszisztéma programja egy MATLAB keretrendszer, mely rendelkezésre áll a feladatok
megoldásához.  A  feladatoknak  is  a  MATLAB  által  futtatható  programoknak  kell  lennie,
melyek illeszkednek a kiadott keretrendszerhez. Az egyes feladatokhoz rendelkezésre állnak
különböző  tanítóminták,  melyekkel  a  három  feladatot  megoldó  tanuló  rendszereket  kell
megtanítani.  A feladatok tesztelésére  az egyes feladatokhoz ki  nem adott  tesztmintákat
fogunk  használni.  Beküldeni  tehát  csak  a  megtanított  tanuló  rendszert  használó
programkódot kell, a tanítást végző kódot nem.

A  félév  végén  a  beérkezett  megoldásokat  egy  verseny  során  összevetjük  egymással.  A
legtovább életben maradó fajok készítői jutalomban részesülnek (pluszpontok a vizsgára).

BEADÁS

Az  egyes  részfeladatokat  a  https://hf.mit.bme.hu oldalon  kell  beadni,  a  részfeladatnak
megszabott határidőig. Pótleadásra a pótlási hét végégig van lehetőség, ez esetben azonban
a megoldás nem vesz részt a félév végi versenyen, így nem kaphat pluszpontot sem.

A  feladatokat  egy  automatikus  javítóprogram javítja,  így  feltöltés  után  pár  perccel  már
kijavításra kerül a beadott megoldás; az elért eredmény, vagy a futás során bekövetkezett
programhiba  pedig  megtekinthető  a  beadó  rendszerben.  A  részfeladatnak  megfelelő
határidőig tetszőleges alkalommal be lehet adni megoldást.  Mivel  minden egyes beadott
megoldáskor az előző eredménye törlődik, így olyan megoldást kell feltölteni utoljára, még a

https://hf.mit.bme.hu/


határidő előtt, mely teljesíti a minimumkövetelményeket. A negyedik részfeladat (a teljes
LifeGame megoldás) beadásakor azt a változatot kell utoljára feltölteni, amelyet a versenyre
szán a készítője. 

A megoldásoknak MATLAB 2013a verzió alatt kell működnie. Minden toolbox, amely ebben
megtalálható,  használható.  Mivel  sajnos  az  egyes  MATLAB  verziók  binárisan  nem
kompatibilisek egymással, előfordulhat például, hogy az egyik verzióból kimentett MLP nem
működik  a  másikban.  Ezt  elkerülendő,  érdemes  a  fejlesztést  is  a  megadott  verzióban
csinálni.  A MATLAB-ban nem megtalálható egyéb toolboxok használata is engedélyezett, ha
az adott toolbox mellékelve van a megoldáshoz.

A  feladat  megoldási  elvét  dokumentálni  kell!  A  dokumentációt  a  végső,  negyedik
feladatrésszel együtt kell beadni (PDF formátumban)! 

BEADÁSI HATÁRIDŐK

 2016. április 3.   Függvény approximáció - LifeGame harc 
 2016. április 17.   Osztályozás - LifeGame élelem
 2016. május 1.   Idősor előrejelzés - LifeGame szuperkaja
 2016. május 15.   Teljes és végleges LifeGame megoldás
 Szorgalmi időszak végén (pontos időpont később): LifeGame verseny     

TOVÁBBI TUDNIVALÓK ÉS LETÖLTÉSI LINKEK

Minden egyéb, a feladattal vagy a beadással kapcsolatos kérdést kérünk az 
engedy@mit.bme.hu e-mail címre megírni.

A feladat keretrendszere: http://mit.bme.hu/~engedy/LifeGame2016.zip

A FELADAT RÉSZLETESEN

A terrárium néhány egyszerű szabály szerint működik:

 Az terrárium területe egy NxM-es négyzetrács.
 Az egyes állatok ezen a területen mozoghatnak.
 Minden egyes élőlény  egyedhez  tartozik  egy fittness  érték,  ami  az  adott  élőlény

erősségét adja meg.
 A  szimuláció  során  minden  lépésben  az  összes  fajnak  az  egyedszám  10%-nak

megfelelő egyeddel  kell  lépni.  A lépés során meg kell  adni,  hogy honnan (melyik
élőlénnyel,  hova  lépnek).  Minden lépésnek van költsége,  ami  csökkenti  az  egyed
életerejét. A lépés kötelező!

 Minden lépés után az élőlény „eledelt”  kap,  amiről  el  kell  dönteni,  hogy ehető-e.
Amennyiben ehető és elfogyasztja az életereje nő.  A nem ehető „eledel” (méreg)
elfogyasztása  az  életerő  csökkenését  jelenti.  Ha  az  egyed  nem  eszik,  akkor  az
életereje csak a lépés „költségével” csökkent.

 Minden szimulációs lépésben egy nagyobb tápértékű eledel ("szuperkaja") is beesik a
pályára.  Ennek  elfogyasztása  csak  a  legközelebb  állók  számára  lehetséges.  Az
eledelhez  közel  álló  egyedek  életereje  jelentősebb  mértékben  nő.  A  nagyobb

http://mit.bme.hu/~engedy/LifeGame2015.zip
mailto:engedy@mit.bme.hu


tápértékű étel beérkezési helyét egy kaotikus idősor előrejelzésével lehet jósolni. Az
ehhez szükséges múltbeli adatok a lépés előtt rendelkezésre álnak.

 Egy adott  életerő  elérése  felett  az  egyed osztódik.  Két  egyed keletkezik  egymás
mellé, az életerő pedig feleződik.

 Osztódásnál  az  egyed  a  körülötte  található  szabad  helyek  közül  véletlenszerűen
választja ki az új helyet. Ha nincs szabad hely, akkor véletlenszerűen választ pozíciót
és az ott található állatfajjal harcol.

 Ha két eltérő fajtájú egyed egyazon pozícióra lép (lépés, vagy osztódás során), akkor
harcolnak a helyért. A küzdelem során egy függvény értékét kell megbecsülni egy
adott pontban. A pontosabb becslés győz. 

 Ha egy egyed a saját állatfajához tartozó egyedre lép, akkor egyesülnek, életerejük
összeadódik.

 A lépések, illetve a szaporodások véletlen sorrendben történnek.

A PÁLYA

A pályát egy NxMx2 –es mátrix írja le, ahol

N Pálya x dimenziója
M Pálya y dimenziója
2 Az első index a játékos színe, míg a 

második az adott pozícióban lévő egyed 
életereje.

A MEGVALÓSÍTANDÓ FÜGGVÉNYEK

PLAYER_I_PLACE.M

A kezdeti populáció elhelyezése a pályán. A függvényt a keretrendszer az aktuális pálya
(field)  és  az  adott  állatfaj  színkódjával  (player_color)  hívja  meg. A  visszatérési  érték  az
elhelyezett egyed koordinátája. A koordinátának megfelelő hely üres kell legyen!

function [x,y] = player_i_place(field,player_i_color)

Bemeneti paraméterek:

Field A pályát leíró mátrix
player_i_color A játékos színkódja
Visszatérés:
X Az egyed pozíciójának x koordinátája
Y Az egyed pozíciójának y koordinátája

PLAYER_I_STEP.M 

Egy adott élőlény léptetése. Az egyedek elhelyezésénél, valamint lépésnél csak a pályán
belül szabad lépni. A hibás lépés egy egyed halálát jelenti!

function  [from_x,from_y,to_x,to_y,messages_out] = ...
    player_i_step(field, player_color, food_arr_x, food_arr_y, ...
    food_arr_min, food_arr_max, messages_in, player_name_to_color, ...



round_i, step_i)

Bemeneti paraméterek:

Field A pályát leíró mátrix
player_color A játékos színkódja
food_arr_x A következő élelem x pozícióját 

meghatározó kaotikus idősor múltbéli 
pontjai

food_arr_y A következő élelem y pozícióját 
meghatározó kaotikus idősor múltbéli 
pontjai

food_arr_min A kaotikus idősor értékek minimuma (az 
eledel pályára skálázásához)

food_arr_max A kaotikus idősor értékek maximuma (az 
eledel pályára skálázásához)

messages_in A bejövő üzenetek struktúrája
player_name_to_color A játékosok Neptun kódja alapján a 

színkódjuk
round_i Az adott kör indexe
step_i Az adott körben az adott játékos 

lépésindexe, vagyis megadja, hogy a step
függvényét hányszor hívták meg

Visszatérés:

from_x A lépő egyed x koordinátája
from_y A lépő egyed y koordinátája
to_x Az egyed következő pozíciójának x 

koordinátája
to_y Az egyed következő pozíciójának y 

koordinátája
messages_out Az elküldött üzenetek struktúrája

Tanító adatsor: food_train.mat (tartalma: (t x) tanítópont párok)

PLAYER_I_EAT.M

A felkínált „eledel” osztályozása. A függvényt a keretrendszer minden lépés után meghívja
egy lehetséges élelemmel. El kell dönteni, hogy ehető-e vagy sem. (A +1 kimenetű osztály
ehető). A függvény visszatérési értéke adja meg, hogy a lépő egyed elfogyasztja-e a felkínált
eledelt.

function y = player_i_eat(x)

Bemeneti paraméterek:

X A felkínált eledel
Visszatérés:
Y Az osztályozás eredménye +1 esetén 

eledel és fogyasztás, egyéb visszatérés 
(pl. -1, 0,2) esetén méreg, illetve az 



élőlény nem fogyasztja el a kínált eledelt
Tanító adatsor: food_simple_train.mat (tartalma: (xy-bemenet d-kimenet) tanítópontok)

PLAYER_I_FIGHT.M

Ha két egyed ugyanazon helyre pályázik, akkor harcolnak a helyért. A harcot egy regresszió
dönti el. A függvényben a bemenethez tartozó kimenetet kell becsülni. A pontosabb becslés
győz.

function y = player_i_fight(x)

Bemeneti paraméterek:

X A függvény kérdezett pontja
Visszatérés:
Y A függvény becsült kimenete
Tanító adatsor: fight_train.mat (tartalma: (x-bemenet y-kimenet) tanítópontok)

A BEKÜLDENDŐ RÉSZFELADATOK

Minden részfeladatra a beadott fájlokat egy olyan .zip fájlba kell tömöríteni, mely közvetlenül
(és nem alkönyvtárakba ágyazva) tartalmazza az előírt fájlokat, és minden olyan egyéb fájlt,
ami szükséges annak futtatásához, például egy megtanított MLP-t kimentve egy .mat fájlba.

Az egyes részfeladatokra adott megoldásnak kompatibilisnek kell lennie a keretrendszerrel,
vagyis  a  megadott  fájlneveket  kell  használni,  a  megadott  argumentumokkal.  Érdemes  a
kiadott  RandomPlayer  kódjából  kiindulni,  ezekben  találhatóak  példa  kódrészletek  is
különböző  feladatokra,  például  a  kommunikációra.   Ezeket  a  beadott  megoldásban nem
szükséges meghagyni.

A  beadott  megoldások  nem tartalmazhatnak  semmilyen nagy  számításigényű műveletet
(például MLP tanítása). Továbbá minden függvény tesztelésére véges idő áll rendelkezésre,
mely  60  másodperc,  ennyi  idő  alatt  300  kiértékelésnek  le  kell  futnia.  Ez
függvényhívásonként  maximum  0.2  másodpercet  jelent,  ennyi  idő  alatt  inicializálással
együtt le kell futnia a beadott függvényeknek. Tehát például egy MLP fájlból való betöltését
a load paranccsal a függvény elején kell elhelyezni, azaz ez minden egyes lekérdezéskor le
fog futni. 

1. FÜGGVÉNY APPROXIMÁCIÓ - LIFEGAME HARC

BEKÜLDENDŐ FÁJLOK

 player_i_fight.m

FELADAT



A  megvalósított  függvénynek  a  kiadott  LifeGame  csomagban  lévő  fight_train.mat-ban
található minták által  reprezentált  függvényt  kell  közelítenie.  A függvénynek a bemeneti
adatpontra a közelített függvény adott pontbeli értékét kell eredményül adnia.

A  fight_train.mat-ban két mátrix található,  x és  y. Az  x mátrix minden egyes sora (vagyis
összesen 10000 sor) egy négy dimenziós bemenetet jelent, míg az y vektor a megfelelő x-
beli  bemenethez  tartozó  kívánt  kimenet.  Tehát  összesen  10000  mintapont  adott  a
függvényből. Például az x mátrix 20. sora a következő: [10000, 9, 7842.2, 2588.8, 0.3301,
69.627,  1.0575e+06,  106.75,  4264.4,  74,  34.915].  Ebben  a  9  dimenziós  pontban  a
függvényünk értéke az y vektor 20. eleme, tehát 13.895. 

A tesztelés során előre ki nem adott pontokban fogjuk lekérdezni a függvény értékét, melyet
a csak számunkra ismert függvényértékekkel fogunk összevetni. A verseny során majd harc
esetén az eredeti értéket jobban közelítő lény marad életben. 

A minimum követelmény ennek a részfeladatnak az elfogadásához a 20 értékű, vagy annál
jobb (kisebb) átlagos négyzetes hiba (mean square error,  MSE) elérése. Ennél jóval  jobb
MSE-t is el lehet érni (pl.: 15.5), ez az érték nem számít jó megoldásnak. 

BEADÁSI HATÁRIDŐ 

2016. április 3. 23:59.

2. OSZTÁLYOZÁS - LIFEGAME ÉLELEM

BEKÜLDENDŐ FÁJLOK

 player_i_eat.m

FELADAT

A megvalósított függvénynek a kiadott LifeGame csomagban lévő food_simple_train.mat-ban
található minták által reprezentált osztályozási feladatot kell megoldania. A függvénynek a
bemeneti adatpontra a megfelelő osztályt (+1 vagy -1) kell eredményül adnia.

A food_simple_train.mat-ban két mátrix található, xy és d. Az xy mátrix minden egyes sora
(vagyis összesen 10000 sor) egy 23 dimenziós bemenetet jelent, míg a d vektor a megfelelő
xy-beli  bemenethez tartozó osztályt jelenti,  ami +1 vagy -1 lehet. Tehát összesen 10000
mintapont adott.  Például az  xy mátrix 20. sorának megfelelő pont a  d vektor 20. eleme
alapján a -1-es csoportba tartozik. 

A tesztelés során előre ki nem adott pontokban fogjuk lekérdezni az adott pont osztályát,
melyet  a  csak  számunkra  ismert  tényleges  osztállyal  fogunk  összevetni.  A  minimum
követelmény ennek a részfeladatnak az elfogadásához a 0.18 vagy annál jobb (kisebb) hibás
osztályozási arány elérése. Ennél jobb (kisebb) hibás osztályozási arányt is el lehet érni, ez
az eredmény nem számít különösebben jónak ezen a problémán. 



MEGJEGYZÉS

A verseny során a függvény kimenete másképp lesz értelmezve: minden lépést követően az
adott egyednek ennie kell. Ha ennek a függvénynek a kimenete 1, akkor az ágens megeszi
az osztályozott dolgot.  Ha annak a tényleges osztálya élelem (vagyis 1), akkor az ágens
életereje növekszik, ellenben ha a tényleges osztály méreg (-1), akkor az életerő csökken.
Minden 1-től különböző függvényérték esetén a keretrendszer úgy veszi, hogy az ágens nem
eszi  meg az osztályozott  dolgot,  és  életereje  emiatt  nem fog  változni.  A  verseny  során
elképzelhető  olyan  stratégia,  mely  az  alacsony  életerejű  egyedeknél  a  bizonytalanul
osztályozott dolgokat inkább elutasítja. 

BEADÁSI HATÁRIDŐ

2016. április 17. 23:59.

3. IDŐSOR ELŐREJELZÉS - LIFEGAME "SZUPERKAJA"

BEKÜLDENDŐ FÁJLOK

 player_i_step.m

FELADAT

A  megvalósított  függvénynek  a  kiadott  LifeGame  csomagban  lévő  food_train.mat-ban
található minták által reprezentált idősor előrejelzési feladatot kell megoldania. 

A food_train.mat-ban két vektor található, x és t. Az x vektor tartalmazza az idősor első 2000
elemét,  a  t vektor  pedig  az  egyes  minták  időbélyegét.  Az  így  megadott  idősort  kell
előrejelezni. Az előrejelzés hossza: a start.m fájlban a 201. sorban a prediction_offset értéke,
vagyis 1, tehát 1 lépésre kell előrejelezni. 

from_x, from_y -- a field mező egész értékű koordinátái, ahonnan szeretnénk lépni; itt kell,
hogy legyen egy egyedünk.

to_x,  to_y --  a  field mező  egész  értékű  koordinátái,  ahová  szeretnénk  lépni.  Ennél  a
beadásnál üresnek kell lennie, azonban a játék során nem üres mezőre lépve alakul ki harc.

food_arr_x,  food_arr_y  A  szuperkaja  x és  y pozícióinak múltbeli  értékei.  Ugyanabból  az
idősorból származnak, csak más időbeli  eltolással.  Például az egyik 235 hosszú, a másik
pedig 372 hosszú. Az idősor-előrejelzést mindkét koordinátára el kell végezni.

food_arr_min,food_arr_max  Az idősor minimum és maximum értékei, ezeket felhasználva
kell  az  előrejelzést  1  és  100 közé skálázni,  hogy az  a  pályára  essen.  Ennek a mikéntje
olvasható a start.m 251. sorában. 

A  beadott  megoldásnak  a  többi  argumentummal  és  kimeneti  változóval  nem  kell
foglalkoznia, viszont a függvény deklarációjában szerepelniük kell.

A tesztelés során egy csak részben ismert szakaszra kell előrejelezni az idősort, melyet az
előre ki nem adott további szakasszal  fogunk összehasonlítani. Azért, hogy a feladatra a



LifeGame versenyben is használható megoldások szülessenek, ahhoz hasonló feltételek és
kritériumok  mellett  teszteljük  a  megoldásokat.  Ennek  értelmében  a  tesztelés  során
szimulálunk egy pályát is, melyen összesen 10, adott játékoshoz tartozó állatka lesz. Ennek
a 10%-val, vagyis 1 állattal kell minden körben lépni (vagyis egyszer hívódik meg minden
körre a step függvény). Figyelni kell a lépések helyességére, vagyis csak olyan mezőről lehet
lépni,  ahol  állatka  van,  és  csak  olyanra,  ami  üres,  és  a  pályán  található.  Ezeknek  a
feltételeknek a megsértése a tesztelés során hibát okoz. 

Az előrejelzés eredményességét úgy mérjük le, hogy az adott körben beeső szuperkaja körüli
11*11-es négyzetben lévő állatkák számát vesszük, függetlenül attól, hogy azok most, vagy
korábbi  lépés  során  kerültek  oda.  Ennek  az  értéknek  a  lépésekre  vett  átlaga  adja  az
eredményt. A minimum követelmény ennek a részfeladatnak az elfogadásához a 0.4 vagy
annál jobb (nagyobb) átlag elérése. Ennél jobb eredményt is el lehet érni, ez nem számít
különösebben jó eredménynek. 

MEGJEGYZÉS

A verseny során a függvény szerepe változik, többször is meghívásra kerül egy kör alatt (az
élőlények számának függvényében), illetve a bemenetként kapott játéktér több információt
fog hordozni, mint most (életerő). Továbbá a verseny során a saját élőlényre is lehet majd
lépni. Érdemes a kidolgozott stratégiában figyelembe venni az állatkák különböző életerejét,
illetve az ellenfelek állatkáinak életerejét és játékosindexét.  

BEADÁSI HATÁRIDŐ

2016. május 1.   23:59.

4. TELJES ÉS VÉGLEGES LIFEGAME MEGOLDÁS

BEKÜLDENDŐ FÁJLOK

 player_i_fight.m
 player_i_eat.m
 player_i_step.m
 player_i_place.m
 dokumentáció.pdf

FELADAT

Az itt  beküldött  megoldások fognak részt  venni  a  félév végi  versenyen.  Az előző három
feladat megoldásai mellett még az élőlényeket kezdetben elhelyező  place  függvény és a
feladat  megoldását leíró dokumentáció beadása szükséges. 

Minden  részfeladatot  dokumentálni  kell.  Az  elvárt  terjedelem  6-10  oldal,  de  nem  a
mennyiség,  hanem  a  minőség  a  lényeges.  Pár  tipp,  hogy  miket  tartalmazzon  a
dokumentáció: 



 Milyen módszerrel oldotta meg az adott feladatot? Milyen paraméterezéssel? Miért
döntött e mellett? 

 Milyen más módszereket próbált ki, azok milyen eredményt értek el? 
 Milyen stratégiát dolgozott ki? Milyen speciális trükköket alkalmazott? 
 Amennyiben  kommunikált/szövetkezett  egy  másik  játékossal,  azt  hogyan  tette,

hogyan működtek együtt? 
 A tanítások során a tanulási görbe (amennyiben létezik) jó illusztráció. 
 Amennyiben  a  mintapontokat  ábrázolták,  érdemes  ezt  is  beszerkeszteni  a

dokumentációba. 
 A tanítást végző programkódot is érdemes  – megjegyzésekkel ellátva  – beépíteni a

dokumentációba. 

A teljes ágenst a random ágenssel szemben fogjuk tesztelni. A feladat itt az, hogy 50 lépés
után legalább kétszer annyi állatkája legyen a játékosnak, mint a random ágensnek, vagyis
legalább  100  legyen  a  populáció  mérete.  Ez  a  tesztelés  inkább  csak  a  formai  hibák
kiszűrésére szolgál,  hiszen aki  megoldotta  a  feladatokat,  az  mindenféle nehézség nélkül
tudja teljesíteni ezt a követelményt. 

MEGJEGYZÉS

Érdemes mérlegelni az élelem osztályozás során az  eat függvény és a szuperkaja idősor-
előrejelzés során a step függvény módosítását a két feladatban leírt megjegyzések alapján.
A lépés során most már lehet nem-üres mezőre is lépni, harc vagy élet-egyesítés céljából. 

A rendszerben elérhető egy globális változó, fight_result_0, mely egy táblázat arról, hogy két
játékos közötti harcokat ki hányszor nyerte. Ez alapján például a jobban harcoló ágenseket el
lehet kerülni.

A beadott megoldások közti kommunikáció/kooperáció megengedett. A kommunikációra a
step függvényen belül van lehetőség, a beérkező és kimenő üzenetekkel.

Az üzeneteket a címzett a legközelebbi lépésekor kapja meg (tehát vagy az adott körben
később, vagy a következő körben). Mivel egy körben egy faj tipikusan többször lép, és ezek a
lépések  egymás  után  következnek,  fogadó  oldalon  fel  kell  készülni  sok  üzenet  egyidejű
fogadására. A kör és lépésindex használható abban az esetben, ha egy faj csak körönként
egyszer, vagy annál ritkábban szeretne üzenetet küldeni.

BEADÁSI HATÁRIDŐ

2016. május 15. 23:59.
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