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A Bizottság kérdései:
1. Milyen tétel alapján állítja a jelölt, hogy a Bellman-egyenlet megoldása egyértelmű?
2. Hogyan látja a Q-learning módszer job-shop ütemezési problémákra való
alkalmazhatóságát?

A jelölt válaszának értékelése:
A jelölt válaszait a Bizottság egyöntetüen elfogadta.

A szavazásban résztvevők száma: 7 fő

A szavazás során elért eredmények értékelése:
3 pontot adott
2 pontot adott
1 pontot adott
0 pontot adott

7 fő
-- fő
-- fő
-- fő

Összegzett pontszám: 21 pont
Az elért összes pontszám százalékos aránya:

100 % „summa cum laude”

A doktori munka szöveges összefoglaló értékelése:

A bizottság figyelembe véve az opponensi véleményeket, a jelölt három tézisét változatlan
formában új tudományos eredményekként fogadja el.
1) A jelölt kidolgozott egy “szimulált hűtést” felhasználó eljárást, amely a Boltzmann-képlet
alkalmazásával definiált valószínűségeloszlás segítségével alkalmas a megerősítéses
tanulást használó ágens kiegyensúlyozott stratégiájának megvalósítására a felderítés és
kiaknázás egyidejű figyelembevételével.
2) A jelölt – felhasználva az 1. tézis eredményeit – megerősítéses tanuláson alapuló, elosztott
hálózati forgalomirányítási algoritmust dolgozott ki, ami alkalmas útvonal újratanulásra,
valamint az adattovábbítási láncban keletkezett ciklusok észlelésére és elkerülésére.
3) A jelölt a 2. tézisben kimunkált módszerhez hasonló eljárást alkalmazott egyutas
ütemezési feladatok megoldására virtuális gyártórendszer környezetben. Az eljárás
hatékonyságát klasszikus heurisztikus módszerekkel összehasonlítva, számítógépes
futtatási eredmények elemzésével igazolta.
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