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HALLGATÓI FELADATLAPOK FUZZY ÉRTÉKELÉSE

FUZZY EVALUATION OF STUDENT ASSIGNMENT 
SHEETS

KOVÁCS László(1), JOHANYÁK Zsolt Csaba(2)

(1) , H-6000, Magyarország, 

Kecskemét, Izsáki út, 10; Telefon: +36-76-516-413, kova.lacko@gmail.com

, H-6000, Magyarország, 

Kecskemét, Izsáki út, 10; Telefon: +36-76-516-413, johanyak.csaba@gamf.kefo.hu

Abstract

Teachers often face in course of the evaluation of written student assignments situations where they cannot give 
an exact grade feeling that the actual performance could belong to more than one category (ranks). Fuzzy set 
based evaluation could be an excellent tool in such occasions. In this paper, after reviewing the related key ideas 
of the fuzzy arithmetic we present a software that facilitates the simple and easy applicability of the method in 
practice using either a PC or a tablet.

Keywords: fuzzy evaluation, software, fuzzy arithmetic. 

Összefoglalás

Az 
sítményt, úgy érezve, hogy az többé-

sa
alkalmazását egy PC vagy táblagép segítségével.

Kulcsszavak: fuzzy értékelés, szoftver, fuzzy aritmetika.

1. Bevezetés

zámítási módszertan 

áttekintjük a fuzzy aritmetika néhány fontosabb, a feladathoz kapcsolódó alapfogalmát, majd 
a fuzzy értékelést támogató szoftverünk használatának bemutatásán keresztül ismertetjük az 
általunk javasolt módszert.
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2. Fuzzy aritmetikai alapok

A hallgatók értékelése során trapéz alakú fuzzy számokat használunk, ezért az alábbiakban 
röviden áttekintünk néhány fontosabb kapcsolódó definíciót.  

Definíció 1.: Az u : R [0,1] függvényt fuzzy számnak nevezzük az alábbi tulajdonságok 
fennállása esetén

u teljesíti a normalitás feltételét, azaz létezik x0 R úgy, hogy u(x0)=1;
u konvex, azaz 1,0,,,,min1 Ryxyuxuyxu ; 

u jobbról folytonos R-en, azaz Rx0 és 0 esetén létezik egy 0xV

környezet úgy, hogy 00 , xVxxuxu esetén;

az u tartója (supp(u)) kompakt R-en, ahol supp .0; xuRxu

Definíció 2.: Egy fuzzy szám -vágata az alábbi halmaz

xuRxu ,1,0, . (1)

Az -vágat egy zárt, korlátos intervallum 

uuu , . (2)
Definíció 3.: Két fuzzy szám összegét -vágataik összegeinek uniójaként számítjuk 

1

0

vuvu (3)

az összes 1,0 értékre.
Megj.: trapéz alakú fuzzy számok esetén a szakaszonkénti lineáris függvényfelépítés 

következtében 
Definíció: Egy valós szám és egy fuzzy szám szorzatát -vágatonként értelmezzük az 

alábbiak szerint

0,,

0,,

hauu

hauu
u (4)

az összes 1,0 értékre.
Megj. 1.: Trapéz alakú fuzzy számok esetén a szakaszonkénti lineáris függvényfelépítés 

2. A fuzzy értékelés menete

A fuzzy értékelési módszerünket és a kapcsolódó szoftvert egy vagy több feladatpontból 
álló feladatok értékelésére fejlesztettük ki. A program egy Excel állományból olvassa ki az

ikus tanulmányi 
. Szintén Excel formátumban adjuk meg a feladatsorokat és az egyes 

feladatpontokhoz tartozó súlyszámokat.  

végül az értékelni kívánt feladatpontot (ld. 1. ábra). Az ablak jobb oldali részében jelenik meg 

összpontszám határozza meg (az 1. ábra esetében ez 10 pont). Alapból egy körülbelül átlagos 
ezt módosíthatjuk a 

sarokpontokat meghatározó körök elmozdításával, vagy a teljes alakzatot egyben is 
eltolhatjuk
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vagy a maximális pontszámnál, ld. 2. ábra) jelezzük. A gyors munka érdekében megadásukat
egy-

(2. ábra). Itt kiválaszthatjuk a megtekinteni, vagy szerkeszteni kívánt feladatpont-értékelést 
vagy az összesített értékelést feladatsoronként. Amennyiben valamely feladatponthoz az 
oktató nem adott még meg értékelést, akkor az a feladatpont piros színnel fog megjelenni. 
Kiválasztva bármelyik értékelés koordinátarendszerét kinagyítva tekinthetjük meg vagy 
módosíthatjuk azt. A fela

jelenti, hogy az egyes feladatpontokkal szerzett fuzzy számokat összegezzük. 

1. ábra. Fuzzy értékelés nyitóoldala

2. ábra. 

ábrán) metszetei határozzák meg.
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végeredmény csak egy halmazt metsz, akkor az ahhoz rendelt jegyet kapja a hallgató; (2) ha a 

finiálja a jegyet; (3) ha a végeredmény több halmazt metsz azonos 
tagsági értéknél, akkor a hallgató az érintett halmazokhoz tartozó jegyek közül a legnagyobbat 
kapja. A 3. ábrán látható példában a végeredmény a jó és a jeles halmazokat metszi 0,6 illetve 
1-es értékeknél. Így a jeles jegyet kapja.

3. ábra. Jegy meghatározása

3. Összefoglaló

kiváló alkalmazási területet kínálva a fuzzy megközelítésen alapuló megoldásoknak. 

helyzetekben (pl. 0 pont vagy maximális pontszám) az éles értékek alkalmazására is.

beépítése.
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