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N A G Y  S Z I L V I A 1

Waveletek és entrópiák

1. BEVEZETÉS

A wavelet-analízis2 napjaink egyik leggyakrabban használt eljárása a képek fel-
dolgozásában. Alkalmas nemcsak nagyfokú tömörítésre (a JPEG 2000 képtömö-
rítő szabvány, a CineForm és Dirac videotömörítők mellett a NASA marsjárója, 
majd több másik szondája is wavelet-alapú eljárást használ a képek tömörítésére), 
hanem azokban a zajok csökkentésére, az élek kiemelésére, vagy egyéb jellemző 
tulajdonság megkeresésére.

Az entrópiát3 (termodinamikai és kvantummechanikai értelmezései mellett) 
információelméleti szempontból az átlagos információtartalomként szokták fel-
fogni. Többféleképpen is általánosították az eredeti entrópiát, köztük a Rényi Al-
fréd féle entrópiákból4 álló sorozat a legismertebb műszaki és természettudomá-
nyos körökben. Ezekből az entrópiákból ki lehet keverni olyan kombinációkat, 
melyek egy valószínűségi eloszlás alakját jól meghatározzák, ezeket szerkezeti 
entrópiának nevezik.

A fuzzy5 osztályozó rendszerek olyan nagyfokú rugalmasságot tanúsító mód-
szerek, melyek, ha kellő számú minta alapján állítjuk be a paramétereit, igen jó 
eredményességgel tudnak arról dönteni, hogy egy objektum a lehetséges osztá-
lyok közül melyikbe tartozik. Eredményességük titka abban rejlik, hogy a döntési 
folyamat közben megengednek nemcsak teljesen egy csoporthoz tartozást, vagy 
teljesen nem odatartozást, hanem a két szélsőséges tagság közötti tagsági értéke-
ket is, s csak az osztályozás végén döntik el, hogy a sok lehetséges, részben a cso-
porthoz tartozás közül melyik az igazi, melyik csoportba tartozik a vizsgált elem.

E három alapvető módszert használva vizsgáltam meg több munkatársammal 
két kérdéscsoportot, egyrészt Kóczy T. Lászlóval és Lilik Ferenccel azt, hogy bizo-
nyos távközlési összeköttetések teljesítménye mennyire jósolható meg a vonalak 
fizikai paramétereiből, másrészt Soleczki Leventével azt, hogy mikrogeometriai 

[1] SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Távközlési Tanszék, egyetemi 
docens.
[2] Daubechies, Ingrid: Ten Lectures on Wavelets, 1992, CBMS-NSF regional conference series 
in applied mathematics 61, SIAM, Philadelphia.
[3] Shannon, Claude E.: A Mathematical Theory of Communication, in Bell System Technical 
Journal, 1948/3. no., 379–423. o., doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
[4] Rényi Alfréd, On measures of information and entropy, 1961, Proceedings of the fourth 
Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability, 547–561. o.
[5] Zadeh, Lotfi A.: Fuzzy sets, in Information and Control, 1965/8. vol., 338–353. o.
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felületek mennyire sorolhatók különböző osztályokba, mint például kopott, vagy 
új felülete egy belsőégésű motor hengerének. Mindkét esetben egy egyszerűbb 
osztályozó rendszer teljesítményét lehet wavelet-analízissel megjavítani, de a két 
alkalmazási terület merőben más. Az egydimenziós adatfolyamok, különböző 
frekvenciafüggő fizikai mennyiségek esetén a távközlési vonalak minősítésében 
a wavelet-analízissel úgy tudjuk az adatokat tömöríteni, néhány pontra össze-
zsugorítani, hogy a lehető legtöbb információt tartsunk meg a jel lefutásából, így 
csökkentjük a döntés alapjául szolgáló adathalmazt, míg a kétdimenziós adatfo-
lyamok, képek, vagy szkennelt felületek esetén a szerkezeti entrópiával jellemzett 
felület információtartalma mellé új információt lehet a wavelet-analízissel kelet-
kezett kisebb képek entrópiáival kapni, ezzel bővíteni lehet a döntés alapját.

A wavelet-analízisről, entrópiákról és fuzzy osztályozásról szóló 2-4. fejezet 
után az 5. fejezetben először a távközlési vonalak minősítésében való használatát 
ismertetem a waveleteknek, majd a mikrogeometriai felületek minősítéséről írok, 
végül egy rövid kitekintést adok a további kutatási terveimről.

2. VÁLTOZÓ FELBONTÁSÚ ANALÍZIS ÉS A WAVELETEK

A változó felbontású, vagy többfelbontású analízis (multiresolution analysis, 
MRA) egy olyan matematikai eljárás, mely folytonos vagy diszkrét idejű jeleket 
különböző felbontási szintű, különböző finomságú összetevőkre bontja. 

A wavelet-analízis a Fourier-transzformációhoz6 hasonlóan alkalmas nemcsak 
jelanalízisre, hanem differenciálegyenletek megoldásának egyszerűsítésére is.7 

Jelfeldolgozási szempontból a wavelet-analízis rendkívül egyszerű, alapvető 
digitális jelfeldolgozási lépésekre bontható fel az alábbi ábra szerint.

1. ábra: Wavelet-analízis, mint egy aluláteresztő konvolúciós szűrő  
(halvány rózsaszín), egy felüláteresztő konvolúciós szűrő (halvány sárga)  

és két alulmintavételező (fehér)

[6] Fourier, Jean-Baptiste Joseph: Theorie Analitique de la Chaleur, 1822, Firmin Didot, Paris.
[7] Sziová, Brigita – Nagy, Szilvia – Pipek, János: Optimization of the prediction of second 
refined, wavelet coefficients in electron structure calculation, in Open Physics, 2017/14. no., 643–
650. o.
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A kiindulási jel sötétkék, az aluláteresztő kimenet (átlagos viselkedés) sötétli-
la, a felüláteresztő kimenet (részletek) sötétzöld színnel vannak jelölve, a jeleket 
jelölő dobozok hossza utal arra, hogy a kimeneti jelfolyamok körülbelül feleolyan 
hosszúak, mint a bemeneti jelfolyam

A wavelet-analízis aluláteresztő ágának a kimenete a jel durva felbontású, át-
lagos viselkedését jellemezi, míg a felüláteresztő ág tartalmazza a finom részlete-
ket. A konvolúciós szűrők az alábbi konvolúciót hajtják végre

ahol  adja meg a szűrőegyütthatókat. A wavelet-analízis lépései megismételhe-
tők, általában az aluláteresztő kimenetet szokták újra analizálni, így minden lé-
pésben körülbelül feleződik az a frekvencia, ami a részletességi szintet határolja. 
Ugyanígy, minden lépésben körülbelül feleződik a kimeneti jelfolyamok hossza a 
bemenethez képest, így a wavelet-analízist addig lehet folytatni, amíg a jelfolyam 
egyetlen elemre nem redukálódik. A kapott szűrősorozat az alábbi ábra szerinti 
kimenetet hozza létre.

2. ábra: A wavelet-analízis által létrehozott jelek

A végső, bordó aluláteresztő tag adja meg a jel DC viselkedését (átlagát), míg 
a zöldes árnyalatú, felüláteresztő kimenetek teszik hozzá a jobbról bal felé egyre 
finomodó részleteket.

Természetesen a wavelet-transzformációnak van inverze, is, de az a jelen 
munka szempontjából nem szükséges ismerni: a wavelet szintézis a tömörített 
képek visszaállításában és a differenciálegyenletek megoldásában játszik szerepet.

3. SZERKEZETI ENTRÓPIÁK

Hartley az információ definícióját úgy határozta meg, hogy az megmondja, egy 
csoport elemei közül egynek a beazonosításához hány eldöntendő kérdésre van 
szükség. Mivel minden kérdéssel el tudjuk felezni a csoportot, elegendő a csoport 
elemszámának 2-es alapú logaritmusa darabszámú kérdés. Ha azonban a csoport 
elemei nem egyforma valószínűséggel fordulnak elő, akkor a kérdéseket is lehet 
úgy feltenni, hogy a gyakrabban előforduló elemeket hamarabb megtaláljuk, így 
Shannon módosított a definíción, s a csoport ritkábban bekövetkező elemeit na-
gyobb információtartalommal ruházta fel, mint a gyakoribbakat. 
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Ha a csoport  elemből áll, és az elemek előfordulási valószínűségei 
, akkor az entrópia a szerint számítható ki.

Ezt a definíciót általánosította Rényi Alfréd, az ő 

 
(1)

entrópiái közül az 1-es indexű ugyanaz, amit Shannon értett entrópia alatt, a nul-
ladik, azaz

annak a csoportnak az entrópiája, amely azonos számú, de egyforma valószínű-
ségű elemet tartalmaz, mint az eredeti csoport, a 2-es sorszámú,

pedig az ugyanolyan térbeli (indexek feletti) eloszlású, de egyforma valószínűsé-
gekkel rendelkező csoport entrópiájával egyezik meg, azaz a pozíciók betöltött-
ségének információtartalmát adja meg.

Ha vesszük az első és a második Rényi-entrópia különbségét, akkor egy olyan 
mennyiséget kapunk,8 amely jellemzi az eloszlás alakjának típusát anélkül, hogy 
az eloszlásnak térbeli részleteit figyelembe venné. Hasonló tulajdonságokkal bír 
a nulladik és a második entrópia különbsége is.

Ha e két entrópiakülönbséget egymás függvényében ábrázoljuk, akkor min-
den egyes olyan eloszlás esetén, amely például exponenciálisan csökkenő csú-
csokból áll, ugyanarra a vonalra fog esni a képe. A 3. ábra egy kétdimenziós 
eloszlásfüggvényhez tartozó, exponenciálisan, Gauss-fügvény szerint, illetve 
másodfokú hatványfüggvény szerinti függvényalakhoz tartozó karakterisztikus 
görbéket mutatja. Attól függően, hogy egy vagy több, laposabb-szélesebb, vagy 
hegyesebb-keskenyebb részletből áll az eloszlás.

[8] Pipek, János – Varga, Imre: Universal classification scheme for the spatial localization 
properties of one-particle states in finite, d-dimensional systems, in Physical Review A, 1992/46. 
vol., 3148–3163. o.
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3. ábra: Rényi entrópiák különbségeinek ábrázolása egymás függvényében: karakte-
risztikus görbék

4. FUZZY HALMAZOK, DÖNTÉSEK ÉS OSZTÁLYOZÁS

A Boole-algebra szerint egy objektum vagy eleme egy halmaznak, vagy nem. Az 
emberi gondolkodásmód ennél sokkal rugalmasabb, hiszen például egy kutyáról 
nem biztos, hogy el tudjuk és el akarjuk dönteni, hogy nagyméretű-e vagy kicsi, 
illetve a levesről, hogy meleg-e vagy hideg, sós-e vagy sótlan. Ezt a gondolko-
dásmódot ültette át matematikai környezetbe Zadeh, aki egy objektumnak egy 
halmazba való tartozásához nemcsak a 0 (nem) és 1 (igen) értéket engedte meg, 
hanem a kettő közötti bármely értéket, így például a vízállás magas, közepes vagy 
alacsony volta az alábbi ábra szerint is értelmezhető.

4. ábra: Egy folyó vízállásának alacsony (pirosas) közepes (zöldes) és magas  
(kékes) szintjéhez való tartozás a hagyományos, Boole-algebra (felső ábra) és a 

fuzzy halmazelmélet (alsó ábra) szerint
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Ha egy vagy több mért érték szerint szeretnénk döntést hozni valamiről, pél-
dául szabályozni szeretnénk a vízszintet, szobahőmérsékletet, mosógépdob forgási 
sebességét, akkor a mérnöki tervezés első lépése egyszerű „ha-akkor” jellegű szabá-
lyok hozása. Ha alacsony a vízszint, és az előjelzés szerint több napig szárazság lesz, 
akkor vezessünk be vízhasználati korlátozást, ha normális a vízszint, és nem jelez 
további szárazságot az időjárás-előrejelzés, fejezzük be a vízhasználati korlátozást. 

Ezek a szabályok fuzzy halmazokkal nagyon jól reprezentálhatók. Két, vagy 
több feltétel teljesülésének vizsgálatakor az „és” kapcsolatot lehet például a tag-
sági értékek közül a legkisebbként értelmezni, a vagy kapcsolatot pedig legna-
gyobbként, de ezen kívül több más lehetőség is adódik.

Ha osztályozni szeretnénk egy objektumot, s rendelkezésünkre áll róla  
db mérési eredmény, akkor minden mérési eredményhez felállíthatunk egy-egy 
szabályt, mely megmondja, hogy mely osztály esetén milyen tagsági értéket fo-
gadunk el, milyen mértékben. Az az db érték, mely alapján a döntést meg-
hozzuk, a folyamat antecedensei, az db lehetséges kimenetet pedig a döntés 
konzekvenseinek szokás nevezni.

5. TÁVKÖZLÉSI VONALAK TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK FUZZY ELŐMI-
NŐSÍTÉSÉRŐL ÉS ANNAK WAVELET-ANALÍZISSEL VALÓ JAVÍTÁSÁRÓL

Az élő távközlési vonalak mérése egyrészt forgalomkiesést okozhat, ha a vonal 
használatban van, másrész az összeköttetés telepítését teszi szükségessé, ha nincs 
használatban. Ahhoz, hogy egy távközlési szolgáltató felelősségteljesen tudjon 
ajánlatot adni egy létesítendő vonal teljesítőképességéről, azt valamiképpen meg 
kell becsülnie, lehetőleg anélkül, hogy a drágán telepíthető, drága végberendezé-
seket ki kelljen vinnie a felhasználóhoz. Többféle fizikai paraméterét meg lehet 
mérni egy vonalnak, Lilik9 kutatásai alapján a vonal beiktatási csillapítása, esetle-
gesen a vonali zajjal kiegészítve kellően jó alapot biztosít a vonalak teljesítőképes-
ségének megbecsléséhez. A beiktatási csillapítás értékét egy eléggé nagy frekven-
ciatartományon szükséges megmérni ahhoz, hogy a vonalról kellő mennyiségű 
információt kapjunk, hiszen a távközlés a 2000 kHz közötti tartományon folyik.

Első közelítésben hat karakterisztikus frekvenciát választottak ki arra, hogy 
az ott mérhető beiktatási csillapítási értékek alapján hozzák meg a fuzzy döntést 
arról, melyik teljesítőképességi osztályba tartozik a vonal. Mivel a kiválasztott 
frekvenciákon előfordulhattak véletlen fluktuációk, volt néhány eset, melyben a 
döntési mechanizmus hibás eredményt adott.

Ezért vezettük be a karakterisztikus frekvenciák helyett a wavelet-analízis alkal-
mazását. Az 5. ábra mutatja azt, hogy a beiktatási csillapítás görbék hogy futnak a kü-
lönböző osztályok esetén, s azt is, hogy ezek wavelet transzformáltja mit eredményez.

[9] Lilik, Ferenc – Kóczy, T. László, Performance Evaluation of Wire Pairs in Telecommu-
nications Networks by Fuzzy and Evolutionary Models, 2013, IEEE Africon 2013 Conference 
Mauritius, 9th–12th September 2013, 712–716. o.



319

5. ábra: Beiktatási csillapítás és wavelet transzformáltjai a mért SHDSL  
vonalakra az 5 teljesítőképesség osztályra

Forrás: A méréseket Lilik Ferenc végezte.

A wavelet-transzformáció kiküszöböli a lokális fluktuációk hatását azzal, hogy 
egyfajta átlagolást hajt végre a függvényen. Mint látható, az osztályozás alapjául 
szolgáló pontok számát ez esetben nem változtattuk, s mivel az alacsonyabb frek-
venciájú régióban a csatorna érzékenyebb, ott finomabb felbontási szintet hagy-
tunk meg, a magasabb frekvenciákon pedig durvább felbontási szintig mentünk 
le a wavelet-transzformációval.10

A wavelet-analízis segítségével a következő algoritmust dolgoztuk ki a vona-
lak osztályozására.

1. A vonalak közül olyanok kiválasztása, melyek rendelkeznek nemcsak beikta-
tási csillapítási, hanem teljesítményadatokkal is. Mi az ilyen vonalakat két csoportra 
osztottuk: az egyik csoportot használtuk arra, hogy kiszámítsuk a fuzzy osztályo-
zórendszerben található szabályokat reprezentáló tagsági függvények paramétere-
it: ez a tanító csoport; a másik csoportot használtuk a módszer tesztelésére. 

2. A tanító csoportba sorolt, teljesen ismert vonalak segítségével a fuzzy osz-
tályozó algoritmus felparaméterezése, a tagsági függvények kiszámítása. 

3. A kapott szabályok tesztelése további ismert teljesítőképességű vonalakon.
4. Ha elfogadható az eredmény, ismeretlen teljesítőképességű vonalakra is le-

het alkalmazni a módszert.
Szükséges itt megjegyezni, hogy bár a legegyszerűbb tagsági függvényt úgy le-

het létrehozni egy mérési eredményekből álló sokaságra, hogy vesszük az előfor-
duló értékek minimumát és maximumát, az ezek által meghatározott intervallu-
mot használjuk a tagsági függvény tartójaként, az átlagértéket pedig a háromszög 
alakú tagsági függvény csúcspontjaként, az így képzett szabályok ritka rendszert 
alkotnak a legtöbb esetben, így nem képesek minden vonalat minősíteni. 

[10] Lilik, Ferenc – Nagy, Szilvia – Kóczy, T. László: Improved Method for Predicting the 
Performance of the Physical Links in Telecommunications Access Networks, 2018, közlésre elfo-
gadva a Complexity című folyóiratba.
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Ehelyett vagy az egyszerű, háromszögletű szabályokat használva kell szabá-
lyinterpolációt11 alkalmazni, vagy kiterjesztett tartójú szabályokat kell készíteni 
(például a háromszögnek egy nagyon széles, de rendkívül alacsony szoknyáját 
kell hagyni, vagy egy aszimmetrikus háromszög helyett két fél Gauss-függvény-
ből hozni létre tagsági függvényt) vagy valamiféle evolúciós algoritmussal bo-
nyolultabb szabálybázist kell kialakítani.

A wavelet-analízis alkalmas arra is, hogy az antecedens dimenziók (bemeneti 
paraméterek) számát csökkentsük. Beláttuk, hogy különböző wavelet-transzfor-
mációk segítségével már 3-4 bemeneti dimenzió is elegendő a vonalak minősíté-
sére, ha megfelelően választjuk ki a szabályok alakját, vagy a szabályinterpolációt.

A legjobban teljesítő algoritmusaink a közel 70 tesztvonalból csak egy-két vo-
nalat minősítettek legfeljebb egy osztállyal lejjebb, ami még üzleti szempontból el-
fogadható minősítésnek számít, egyet sem feljebb, vagy több, mint eggyel lejjebb.12

6. MIKROGEOMETRIAI FELÜLETEK MINŐSÍTÉSE SZERKEZETI ENT-
RÓPIA ALAPÚ FUZZY OSZTÁLYOZÁSSAL, S ENNEK JAVULÁSA WAVE-
LET-TRANSZFORMÁCIÓ HATÁSÁRA

Kétdimenziós adatfolyam esetén a fuzzy osztályozó rendszerek bemeneti, ante-
cedens változóit nem lehet a képből minta vételezésével létrehozni. A szerkezeti 
entrópiák nagyon sok információt képesek egy képről nyújtani, ezért különböző 
átlagolási, élsűrűségmérési, gradiensvizsgálati módszerek mellett érdemes a szer-
kezeti entrópiát is belevonni az osztályozásba.

Példaképpen álljon itt Solecki Levente mérési eredményeinek13 osztályozása. 
A mérések TalysurfCLI2000 berendezéssel készültek, egy belsőégésű motor hen-
gerfelületéről vett szilikonlenyomatokon. A lenyomatokat a teljesen új motoron, 
illetve 500 órás vegyes üzemű koptatás után készítették Struers RepliSet-F5 le-
nyomatanyaggal. Két felületelem a következő ábrán található.

[11] Kóczy, T. László – Hirota, Kaoru: Interpolative reasoning with insufficient evi-
dence in sparse fuzzy rule bases, in Information Sciences, 1993/71. vol., 169–201. o., doi: 
10.1016/0020-0255(93)90070-3.
[12] Lilik (2018): i. m. 
[13] Dreyer, Matthias Roman – Solecki Levente: Verschleiuntersuchungen an Zylinderlauf-
bahnen von Verbrennungsmotoren, 2011, Tagungsband von 3. Symposium Produktionstechnik 
Innovativ und Interdisziplinär, 6–7. April Zwickau, 69–71. o.
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6. ábra: Új és kopott felületelemről vett lenyomat szkennelt képe

A képpontok x és y irányú felbontása 0,5 mikron. A második képen látszanak a 
függőleges irányú kopásnyomok.

Bár a kopott felületről vett képen látszik, hogy több kitüremkedés elkopott, s 
a dugattyú függőleges irányú karcokat hozott létre a korábbi, ferde hónolási min-
tázat mellé, ez a szerkezeti entrópia ábrán nagyok kis mértékben figyelhető meg.

7. ábra: Szerkezeti entrópia diagram 64-64 darab új és kopott felületelemre
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A fuzzy osztályozó algoritmus, melyet használtunk, háromszög alakú szabá-
lyokat alkalmazott, KH-interpolációval. 64 felületelemet vizsgáltunk meg, mind 
az új, mind pedig a kopott hengerfelületről készült lenyomatok esetén, s mindkét 
kimenet esetén 32 felületelemet használtunk a szabályok létrehozására, s 32-t a 
tesztelésre. Az összeredmény nem volt biztató, hiszen a tesztfelületek körülbelül 
felét rosszul osztályozta a módszer.

Ha wavelet-analízissel megnöveltük az antecedens dimenziók számát, azaz 
nemcsak az eredeti kép szerkezeti entrópiáit használtuk, hanem a wavelet transz-
formáltak közül is kettőt, akkor a minősítés szignifikánsan javult, 13-15 hibás 
értékelés volt csak a 64 tesztből.

A kapott szerkezeti entrópiákat a 8. ábra mutatja, míg a belőlük keletkező 
szabályokat (mind lineáris, mind pedig logaritmikus skálán) a 9. ábrán lehet 
megfigyelni.

8. ábra: Wavelet transzformált felületelemek szerkezeti entrópiái

Mivel a szkennelt képek kétdimenziós adathalmazt alkotnak, mindkét di-
menzióban, mindkét irányban végre kell hajtani a wavelet-transzformációt, ezért 
lesznek aluláteresztő-aluláteresztő (bal felső), vegyes, és felüláteresztő-felüláte-
resztő (jobb alsó) kimenetek eredményeként létrejött képek is.
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9. ábra: A keletkezett fuzzy osztályozórendszer szabályai

A szaggatott vonalak jelzik a kopott, a folytonos vonalak az új szabályokat.  
A zöld és piros páros az eredeti, rosszul teljesítő osztályozó algoritmus két sza-
bálypárja, a többi az aluláteresztő-aluláteresztő (LL) és a felüláteresztő-felüláte-
resztő (HH) szűrőág kimeneteként létrejött képekből készített szabály.

7. ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS

Mérési eredményeken alapuló fuzzy osztályozó rendszerek bemeneti paraméte-
reinek kialakításakor kétféle stratégiával is javíthatjuk az osztályozási algoritmust 
wavelet-analízis segítségével.

Mivel a mérések során gyakran nagy mennyiségű adat keletkezik, például egy 
időtartományban, vagy frekvenciatartományban, vagy térben folytonos függ-
vény mintavételezésével, ezt az adathalmazt nem lehet egy az egyben felhasználni 
az osztályozás antecedenseiként, valamiféle tömörítés, transzformáció szükséges. 

Az első stratégia szerint a wavelet-transzformációt lehet eleve tömörítésként 
használni, így csökkenteni a bemeneti paraméterek számát, amint azt a távközlé-
si vonalak előminősítését végző osztályozó rendszer példájával demonstráltam is. 

A másik stratégia egy olyan transzformáció alkalmazása, amely nagyon kevés 
paramétert készít egy teljes függvényből, legyen az polinomillesztés, statisztikai 
elemzés, vagy entrópia alapú módszer. Ha azonban ezekkel a módszerekkel annyi 
információt veszítünk, hogy az már használhatatlanná teszi az osztályozó algorit-
must, a wavelet-transzformációval kapott újabb adatfolyamokkal plusz informáci-
ót tudunk kapni a rendszerről, így növelni tudjuk az antecedens dimenziók számát. 
Erre a stratégiára hoztam a mikrogeometriai felületosztályozási módszer példáját.

Ezeket a stratégiákat természetesen másféle adatfolyamok elemzésére is lehet 
használni, tervezem orvosi képfeldolgozási, továbbá mikrogeometriai felada-
tok megoldását, esetleg a pásztázó mikroszkópos felületekhez való visszatérést.  
A szerkezeti entrópiát szeretném a mikrogeometriai felületek érdességének jel-
lemzésébe bevezetni, mint azt Bonyár14 tette. 

[14] Bonyár, Attila: AFM characterization of the shape of surface structures with localization 
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