
X)(IV. országos Tudományos Diákköri Konferencia

Inform atika Szekció

1999. április 6.8.

Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

1117 Budapest,Pénmány Péter sétány 1/D.

?irÁ,



 
 

 

XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Informatika Szekció 

1999. április 6-8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapesti Műszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/D. 
 

 



 
 

 

XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Informatika Szekció 

1999. április 6-8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapesti Műszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/D. 
 

 



 

KÖSZÖNTÕ 
 

 

Köszöntöm a XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Szekciójának 

résztvevõit, az elõadókat, konzulenseiket és érdeklõdõ vendégeinket.  

 

Ez a kétévente megrendezett esemény az ország felsõoktatási intézményeiben az elõírt 

tanulmányi kötelezettségeiken túlmenõen - szabad idejüket feláldozva - szakmai 

elõrehaladásuk érdekében külön is tevékenykedõ legeredményesebb hallgatók seregszemléje, 

amelyen a széles szakmai nyilvánosság elõtt mutathatják be legújabb eredményeiket. Hogy itt 

valóban a legjobbak szerepelnek, annak biztosítéka az intézményenként elõzetesen 

megrendezett házi konferenciák sorozata, ahol egyszer a teljesítmény már megmérettetett és 

az országos konferenciára méltónak találtatott.  

 

Ez az ünnepi alkalom minden esetben bizonyítja, hogy a magyar felsõoktatás szinvonala 

európai mércével mérhetõ, hogy tehetséges fiataljaink versenyképes tudással rendelkeznek, 

hogy érdemes befektetni a magyar felsõfokú képzésbe, érdemes folyamatosan munkálkodni a 

szinvonal fenntartásáért. Mindezek mellett a konferencia az oktatók számára is igen jelentõs 

esemény, hiszen a felvonuló tehetségek, a bemutatott eredmények az õ munkájuk gyümölcse 

is, azok adnak a pedagógus számára erõt ahhoz, hogy a további években is mindent 

megtegyenek a fiatalság mûvelése, a szakma ápolása és sikeres továbbadása érdekében. Jó 

érzés résztvenni a termés érlelésében, de talán még jobb együtt learatni a sikert.  

 

Az itt felsorakozó tehetségeknek mindez az elsõ lépéseket jelenti a kutató/fejlesztõ 

munkában, elsõ lépés a tudomány berkeiben, abban, hogy megtanulják: az eredményeket 

közzé kell tenni, meg kell ismertetni és meg kell méretni a szakmai közvéleménnyel. Ez a 

seregszemle ezen a téren nyújt lehetõséget legjobb hallgatóinknak. Öröm látni, hogy sokan 

élnek ezzel a lehetõséggel. 

 

Kívánok mindannyiuknak hasznos konferenciát, sikeres szereplést, tanulságos eszmecseréket 

és további eredményekben gazdag munkásságot. 

 

Budapest, 1999. április 6. 
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Barta Péter, Marquetant Ádám 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Henk Tamás Dr., Fodor Gábor 

 

7.2 Mérések ATM hálózaton: dinamikus hívásfelépítés tesztelése 

Szûcs Gábor, Seres Gergely 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Székely Sándor 
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hálózatokban 

Szûcs Gábor 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Székely Sándor 
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Török Attila, Fischer Lajos 
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7.5 Elosztott hálózat felügyeleti rendszer kis hálózatok számára 

Bányász Gábor, Lucz Géza 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Charaf Hassan Dr. 

 

7.6 Az önhasonlóság és a lassan lecsengõ folyamatok analízise az adatforgalomban 

Dang Dinh Trang 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Molnár Sándor Dr., Vidács Attila 
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szolgáltatású hálózatok vizsgálatára 

Mátéfi Gergely, Hertz István 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Cséfalvay Klára Dr., Rácz Sándor 
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György András 
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Petróczi Attila, Papp Krisztián 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Gaál Balázs 
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Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Bajor Péter, Jereb László Dr. 
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rendszerhez 
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Kalicz Péter 
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8.5 Épületek számítógéppel segített tervezése és megjelenítése egy konkrét példán 

keresztül 

Bazsika Róbert, Mihovics Zoltán 

Janus Pannonius Tudományegyetem, konzulens: Albert János 

 

8.6 Zenei anyagok offline zajcsökkentése 

Bakó Tamás Béla 
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8.9 Számlázási eljárások számítógép hálózatokban 
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Sándor Balázs, Varga Zsolt 
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9.3 Növények vizuális modellezése genetikus operátorok használatával 

Tóth Zoltán, Ványi Róbert 

József Attila Tudományegyetem, konzulens: Kókai Gabriella 

 

9.4 Irányérzékeny sejtek és laterális kapcsolatok modellezése a Cortex-ben 

Szatmáry Botond, Torma Péter 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, konzulens: Asztalós Péter 

 

9.5 Idegrendszeri betegségek által okozott mozgásminta torzulások vizsgálata 

Pávay Ferenc, Romhányi András 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Jobbágy Ákos Dr., Komjáthi László 

 

9.6 Szívaritmiák felismerése on-line Holter rendszerekben 

Szilágyi László 

Budapesti Mûszaki Egyetem, konzulens: Benyó Zoltán Dr., Dávid László Dr. 

 

9.7 Minõségbiztosítási követelmények a marketing munka folyamatában 

Márkus Andrea 

Bánki Donát Mûszaki Fõiskola, konzulens: Enyedi Miklósné Dr. 

 

9.8 Az Internet világhálózat szerepe az emberiség kultúrájának szélesítésében 

Klambauer Attila 

Széchenyi István Fõiskola, konzulens: Raffai Mária Dr., Kovács Katalin 
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TÖBBÉRTÉKÛ LOGIKÁK ÉS SZAKÉRTÕI RENDSZEREK 
 

Csóka Zoltán – Kovács Sándor Zsolt 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, V. évfolyam 

 Konzulens: Várterész Magdolna Dr., adjunktus, Matematikai és Informatikai Intézet 

 

 

A szakértõi rendszerekkel foglalkozva gyakran szembetaláltuk magunkat azzal a 

problémával, hogy a diszkrét igaz és hamis igazságértékekkel nem mindig lehet a valós 

világról szóló állításainkat jellemezni, illetve nem tudunk bizonyos kérdésekre kategórikusan 

igennel vagy nemmel válaszolni. Vagyis a valós világ problémáinak, állításinak leírása 

nehézkes, esetenként lehetetlen a klasszikus két igazságértéket felhasználva, így árnyaltabb 

eszközöket kell keresnünk, melyek képesek a bizonytalan olykor hiányos tudás kezelésére. 

 

 

Egy általánosan felhasználható szakértõi rendszer shellt akartunk készíteni, amelynek 

használatát könnyen és gyorsan el lehet sajátítani és ami képes a fent említett problémát 

kezelni. Egyszerû shellt próbáltunk tervezni, ugyanakkor figyeltünk arra, hogy a rendszer 

problémamegoldó képessége magas legyen. A rendszer logikai mûködésének elmeleti 

megalapozásához megvizsgáltuk a bizonytalan tudás kezelésének egy lehetéses alternatíváját, 

a többértékû logikákat. A többértékû logikákat tanulmányozva a Lukasiewicz-féle fuzzy 

logikát találtuk legalkalmasabbnak, hogy a világra jellemzõ sokszínûséget reprezentálni 

tudjuk a szakértõi rendszerekben. 

 

A fuzzy logika felhasználása révén amellett, hogy a szakértõi rendszerek bizonytalan 

tudáson alapuló problémamegoldó képességre tettek szert, közelebb is kerültek az emberi 

gondolkozáshoz. Ugyanakkor az ismeretlen érték kezelését nem tartalmazza a fuzzy logika, 

ami viszont szintén fontos gyakorlati elvárás. A Lukasiewicz-féle fuzzy logika parciális 

kiterjesztésével mi ezt a lehetõséget is beépítettük az általunk készített shellbe, a Fuzzy 

Engine-be. 

 

 

A Fuzzy Engine egy fuzzy logikai alapokra elkészített szabályalapú célvezérelt 

szakértõi rendszer shell, ami egyszerû programozói interfészt szolgáltat a fejlesztõnek a 

bizonytalan tudáson alapuló szakértõi rendszerek készítéséhez. A shellt JAVA programozási 

nyelven készítettük el. A shell felhasználásával a fejlesztõk a tényleges problémákra 

koncentrálhatnak, hiszen egy jól kidolgozott és emberközeli, így könnyen érthetõ szakértõi 

rendszer shellre építhetnek. A felhasználói felület elkészítésében és a rendszerhez kapcsolódó 

egyéb komponensek megvalósításában teljes szabadsága van a fejlesztõnek, amit sok 

keretrendszer nehézkesen, vagy egyáltalán nem tesz lehetõvé.  
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HÁLÓZATI FOLYAMATOK SZÍNTÉZISE 
 

Imreh Csanád  

József Attila Tudományegyetem 

Természet- és Társadalomtudományi Kar, I. évf. doktorandusz 

 Konzulens: Dr. Csirik János, tanszékvezetõ egyetemi tanár 

 

Különbözõ ipari és fõképp vegyipari alkalmazásokban gyakran fordul elõ, hogy 

nyersanyagok adott halmazából bizonyos végtermékeket kell elõállítani. A gyártás során 

végrehajtható elemi lépéseket  olyan adott költségû gépeknek tekinthetjük, amelyek 

mindegyike anyagok egy halmazát-ezek az illetõ gép input anyagai - anyagok egy másik 

halmazába - ezek az illetõ gép output anyagai- alakítja át. Ezen interpretáció mellett a 

probléma az, hogy a rendelkezésre álló gépekbõl egy olyan kollekciót kell kiválasztani, amely 

az adott nyersanyagokból legyártja a kívánt végtermékeket. Ezt a feladatot kiegészítve azzal a 

gyakorlati szempontból fontos céllal, hogy a választott kollekció együttes költsége minimális 

legyen, egy optimalizálási feladathoz jutunk. Fontos megjegyezni, hogy a fenti megközelítés 

csak strukturális szempontból tekinti a problémát, mivel mennyiségekre vonatkozó 

elõírásokat nem tartalmaz. A vázolt problémát  Process Network Synthesis (röviden PNS) 

problémának nevezzük. A probléma a nehéz feladatok osztályába tartozik, bizonyítást  nyert, 

hogy a probléma NP-teljes.  

A dolgozat elsõ fejezetében röviden bemutatjuk ezen  PNS probléma matematikai 

modelljét, és összefoglaljuk azokat az ismert eredményeket, amelyek a dolgozatban 

felhasználásra kerülnek.  

Nehéz feladatok esetén szokásos bizonyos  speciális részosztályok vizsgálata, mivel 

speciális típusú feladatokra gyakran létezik idõben polinomiális megoldó algoritmus. Az ilyen 

részosztályokat jól megoldható osztályoknak nevezzük. A korábbiakban a PNS problémára 

nem volt ismert jól megoldható osztály, ezek meghatározása nem képezte a vizsgálatok 

tárgyát. A dolgozat második fejezete a PNS probléma jól megoldható osztályaival 

foglalkozik. Ezen fejezetben definiáljuk a  probléma néhány jól megoldható osztályát és 

bemutatunk polinomiális idõigényû algoritmusokat, melyek ezen osztályok feladatait 

megoldják. 

Egy másik, a nehéz feladatokhoz kapcsolodó új, és gyorsan fejlõdõ terület a 

heurisztikus algoritmusok fejlesztése és analízise. Ezek olyan, idõben gyors algoritmusok, 

amelyek ugyan nem határozzák meg az optimális megoldást, de egy az optimálishoz közeli 

megoldást eredményeznek.  

A harmadik fejezetben bemutatunk két heurisztikus algoritmusosztályt a PNS 

problémára. Ezen osztályokból részletesen megvizsgálunk két-két heurisztikát. Speciális PNS 

osztályokra igazoljuk, hogy a vizsgált algoritmusok által kapott megoldás legrosszabb esetben 

is csak konstans faktorral tér el az optimális megoldástól. Igazoljuk, hogy az általános esetben 

egyik algoritmusra sem adható a problémában szereplõ gépek számától független legrosszabb 

eset korlát. 
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HORN-FORMULÁK TANULÁSA 

ZAJJAL TERHELT IGAZSÁGTÁBLÁBÓL 
 

Palkovics Ferenc 

József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, programtervezõ matematikus, V. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Dombi József, docens, JATE Alkalmazott Informatika Tanszék 

 
Az elõadásban a döntéstámogatás egy részproblémájáról lesz szó. A döntéstámogató 

eszközök feladata röviden nagy mennyiségû adattömeg feldolgozása és a kinyert információk ember 

számára értelmes megjelenítése. Munkánkban az adatokból kinyerhetõ következtetési szabályok 

tanulásával foglalkozunk. Egy olyan módszert fogunk tárgyalni, ami logikai formula táblázatos 

kiértékelésébõl elõállítja annak formális leírását. Az adathalmaz megfelelõ kódolásával (kvantálás, 

diszkretizálás) egy logikai formula igazságtábláját kapjuk. A megtanult formulát az eredeti adatokon 

értelmes leírásra fordítva azok összefüggéseit kapjuk.  

A formula tanulás NP nehéz probléma általános esetben. Néhány formulaosztály, mint a 

Read-once formulák és a Horn formulák osztálya viszont polinomiális idõben tanulható. A dolgozat 

elsõ részében egy korábbi algoritmust vizsgálunk, mellyel polinomiális idõben ekvivalencia és 

tagsági kérdésekkel Horn formulák tanulhatók. A második részben az algoritmus javítását végezzük 

el. Ezzel elérjük a Horn formula tanulásához szükséges elméleti információs minimumot. A Horn 

formulák igazságtábláinak elemzése során feltárt speciális tulajdonságok felhasználásával általános 

logikai formulához legjobban illeszkedõ Horn formulát tanuló algoritmust fejlesztünk ki.  

A Horn formulák olyan CNF formulák, melynek minden klózában legfeljebb egy változó nem 

negált. A Horn klózok egyszerûen átírhatók következtetésekké, mely forma közel áll az emberi 

gondolkodáshoz, a levezetéshez és a logikai programozáshoz. Például a ( a  b  c  d ) klóz 

logikailag ekvivalens a ( a  b  c  d ) következtetési szabállyal. Az azonos feltételrészû Horn 

klózok konjunkciójának célszerû írásmódja a metaklóz. Például: 

( a  b  c  d )  ( a  b  c  e )  ( a  b  c  e  d ) a n változós formulára a változó 

hozzárendelések a {0,1}
n

 halmaz elemei, a példák osztályozott (pozitív-negatív) változó 

hozzárendelések aszerint, hogy kielégitik a formulát vagy sem. true(p) azon változók halmaza, 

amelyekhez a p példa igaz értéket rendel. Bevezetjük a  példaháló fogalmát a 

p    q  true(p)  true(q) rendezéssel. A formulák  példaháló színezésén azt értjük, hogy hogyan 

helyezkednek el a pozitív és negatív példák a hálón. A metaklózok speciális példaháló színezõ 

tulajdonságának felismerésével a HORN1 algoritmus javítását értük el, mely így csak egyszer kérdez 

rá minden példa osztályozására. Az így javított HORN1v algoritmus már nemcsak helyes, hanem 

teljes is, és az optimális módszer Horn formula azonosítására.  

Az adatainak kódolásával kapott igazságtábla nem feltétlenül ad meg Horn formulát. Ha a 

példaháló színösszefüggései alapján meg tudunk adni egy közelítõen pontos Horn formulát, akkor a 

hipotézist a hibásan osztályozott példákkal együtt adhatjuk vissza, a felhasználóra bízva a kivételek 

értékelését. A metaklózok színezési tulajdonságának közelítõ teljesülése esetére egy statisztikus 

heurisztikát alkalmazó módszert fejlesztettünk ki, mely a tapasztalatok szerint legfeljebb 10% 

egyenletes eloszlású zaj esetén megtalálja az eredeti Horn formulát. Az algoritmusok tesztelésére 

példaprogram készült Delphiben.  
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GEOMETRIAI TÉTELEK AUTOMATIKUS BIZONYÍTÁSA 
 

Sinoai Áron 

Babes-Bolyai Egyetem 

Matematika és Informatika Kar, informatika, V. évfolyam 

 Konzulens: Robu Judit, adjunktus, Informatika Tanszék 

 

 

 

Ebben a dolgozatban bemutatunk egy olyan módszert, amely klasszikus bizonyítást 

képes adni az euklideszi geometria kijelentéseinek egy részosztályára. Az algoritmus alapja, a 

geométerek által gyakran használt területekre alapuló módszer, amelyet automatizáltunk. A 

módszerünk egy másik építõköve a pithagorászi különbségek alkalmazása, mely egy kulcs-

eszköz a merõlegességgel és körrel kapcsolatos kijelentések igazolására. 

 

A kutatások a klasszikus bizonyítás generálás irányában már az 50-es évek végén 

elkezdödtek, és annak ellenére, hogy számos próbálkozást említhetünk meg ezirányban és 

persze kisebb sikereket, a napjainkig elért eredmények korlátoltak olyan értelemben, hogy 

nem dolgoztak ki olyan számítógépes programot, amely hatékonyan tud klasszikus 

bizonyítást szolgáltatni nem triviális vagy részlegesen nem triviális geometriai tételekre. 

 

A 2. fejezetben kerülnek ismertetésre azok az alapvetõ kijelentések, amelyek a 

módszer deduktív alapját képezik. A 3. fejezetben a konstruktív geometria bevezetését 

szolgáló kijelentéseket találhatjuk meg, a 4. fejezet a módszer tárgyalásával foglalkozik. Az 

5. fejezet racionális, polinomiális kifejezések egyszerûsítését vonja nagyító alá. Ezen fejezet 

tárgyalásának eredményeit a 4. fejezet algoritmusa hasznosítja. 



XXIV. OTDK INFORMATIKA SZEKCIÓ 1. SZÁMÍTÁSELMÉLET 

 1.5 

 

ON THE THEORETICAL LIMITS 

OF LOSSY SOURCE CODING 
 

György András 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika szak, V. évfolyam 

 Konzulens: Györfi László, egyetemi tanár, Számítástudományi és Információelméleti 

Tsz. 

 

 

During the last decades the need for efficient and reliable information transmission 

and processing has been extremely increased. Since the brute force improvement of the 

processing and transmission speed of communication systems is often too costly or 

technically infeasible, one has to find efficient ways of data representation in order to increase 

the amount of information that can be transmitted or stored. The method of converting a 

stream of analog or very high-rate discrete data into a stream of data with much lower rate 

suitable for transmission through a discrete channel or storage by some digital device is called 

data compression, and it is realized by removing the redundant or less important part of 

information from the stream. Since the cost of transmission or storage is roughly proportional 

to the amount of data, the aim of data compression is to provide a low-rate version of the 

signal with acceptable resemblance to the original. 

 

The theoretical background of the above problem is provided by rate-distortion theory.  

The rate-distortion function has a key role in exploring the fundamental limits in lossy source 

coding.  In fact, for most sources, it represents the minimum amount of information required 

to describe the source with a given fidelity.  Therefore, rate-distortion theory offers a 

powerful tool by which the performance of a communication or coding system can be 

examined in some sense, or efficient codes can be designed. Thus, its practical importance is 

undeniable. 

 

In the first part of this report the fundamentals of rate-distortion theory are presented 

from the basic definitions to the significant role of the rate-distortion function in information 

transmission over a noisy channel. This section also describes the basic properties of vector 

quantizers which form a fundamental building block of advanced data compression systems. 

 

The second part of the report deals with the calculation of rate-distortion functions. 

Since generally there are no closed form analytic expressions, good bounds on the rate-

distortion function are of great interest.  First, we give a survey of known bounds.  Then we 

present the main contribution of this report concerning the asymptotic (small distortion) 

behavior of the rate-distortion function of an N-dimensional source vector with mixed 

distribution. Prior methods are not applicable to such sources.  As a consequence of our main  

result, we show that the expected number of coordinates with a joint density is shown to 

equal the rate-distortion dimension of the source vector.  We also show how the new result 
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can be used to determine the exact small distortion asymptotic behavior of the rate-distortion 

function of an interesting class of stationary information sources. 
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 Konzulens: dr. Hangos Katalin, egyetemi tanár, MTA SZTAKI 

 

 

 

Napjainkban az irányításelmélet területén a gráfelméleti módszerek különösen fontos 

szerepet játszanak a szerkezeti dinamikus tulajdonságok vizsgálatában. A dinamikus 

rendszerek állapottér modelljének szerkezete leírható úgynevezett struktúra gráfokkal, 

amelyeken a strukturális irányítási tulajdonságok végigkövethetõk.  

 

 

A dolgozatban bemutatom a szerkezeti irányíthatóság és megfigyelhetõség fogalmát 

és ezen tulajdonságok megállapításának szakirodalomból ismert gráfelméleti módszerét. 

Ezután vizsgálom lineáris állapottér modelleken végrehajtott hasonlósági transzformációk 

hatását a szerkezeti irányíthatóságra és megfigyelhetõségre.  

 

 

A fizikai rendszerek mérnöki tudás alapján felállított dinamikus modelljei irányítási 

célokra általában túl bonyolultak, ezért modellegyszerûsítésre van szükség. A 

modellegyszerûsítést úgy célszerû elvégezni, hogy a bonyolult rendszermodellek megtartsák 

alapvetõ szerkezeti irányítási tulajdonságaikat. 

 

 

Modellegyszerûsítés során a cél egy egyszerûbb modellhez való eljutás úgy, hogy a 

szerkezeti irányítási tulajdonságait a gráf a lehetõ legnagyobb mértékben megtartsa. Két 

egyszerûsítõ elemi lépés ismert, a csúcsösszevonás és a csúcselhagyás. A dolgozatban 

megadom ezen lépések hatását gráftranszformációk formájában.  

 

 

Megállapítottam, hogy ezek az egyszerûsítési lépések nem felcserélhetõk, azaz más-

más sorrendben elvégezve más eredményt kaphatunk. A kapott végeredmények azt mutatják, 

hogy a szerkezeti irányíthatóság és megfigyelhetõség ezen modellegyszerûsítési lépések 

eredményeképpen sem változik meg. 
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JELSZAVAK MEGFEJTÉSE SZÓTÁR HASZNÁLATÁVAL 
 

Kõhegyi Csaba, Fejes János Péter 
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Természettudományi Kar, programtervezõ matematikus, V. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Pethõ Attila, egyetemi tanár, Számítástudományi Tanszék 

 

 

 

A felhasználók adatainak biztonságát a védelmi rendszerek - többek között - jelszók 

használatával biztosítják. A felhasználó egy belépési protokollon keresztül kerül be a 

rendszerbe, ezután lesznek hozzáférhetõk számára az adatok. Ennek lényege, hogy minden 

felhasználó egy felhasználói névvel, loginnévvel van azonosítva egy rendszeren, amit a jelszó 

birtokában vehet igénybe. Belépéskor meg kell adnia a nevet és a jelszót, majd a rendszer 

ellenõrzi, hogy a beírt jelszó egyezik-e az általa letárolt adatbázisban a loginnévhez 

tartozóval. 

 

 

A jelszavak kódolására használt függvények "egyirányú" függvények. Ez annyit jelent, 

hogy minden szóba jöhetõ x inputra könnyû kiszámítani az f(x) értéket, de f(x) ismeretében 

nehéz visszakeresni x-et. 

 

 

Munkánk során a védelmek feltörésének módszerei közül a szótár készítésével, 

használatával foglalkoztunk. Célunk az volt, hogy egy magyar nyelvterületen használható 

szókészletet állítsunk össze, amely lehetõvé teszi a felhasználók által alkalmazott jelszavak 

vizsgálatát. Ezáltal megvizsgálhatjuk az egyes konkrét rendszerekben használt jelszók 

megoszlási arányát, statisztikákat készíthetünk a megfejtett szavak alapján, és az így szerzett 

tapasztalatok más rendszerekre és nyelvterületekre is átvihetiõk lesznek. 

 

 

Az általunk elkészített szótár szavainak száma (transzformációk nélkül): 35077. 

 

 

Ezeket két jelszófájlon próbáltuk ki, az egyik 2600, a másik pedig 761 felhasználói 

azonosítót tartalmazott. Így összesen 3361 jelszó várt megfejtésre. A különbözõ 

transzformációkkal 859 jelszót fejtettünk meg, ami az összes jelszó 25.5%-a. 
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KÖNYVTÁR ALAPÚ TÖMÖRÍTÕALGORITMUS 

OPTIMALIZÁLÁSA BINÁRIS ÁLLOMÁNYOKRA 
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Természettudományi Kar, V. Évfolyam 

 Konzulens: Dr. Sike Sándor, docens, Általános Számítástudományi Tanszék 

 

 

Az archiváló programok célja, hogy a számítógépeken tárolt állományokból azok 

speciális tulajdonságainak felhasználásával új, az eredeti összméretnél lehetõleg kisebb 

méretû állományt hozzanak létre, melybõl a kiindulási állományok mindegyike egyértelmûen 

visszaállítható. Az algoritmusok hatékonyságban eltérõen viselkedhetnek egymáshoz képest 

attól függõen, hogy szöveges vagy bináris - az ember által közvetlenül nem értelmezhetõ - 

állományok tömörítésérõl van szó. Napjainkban általánosan ez utóbbi csoport teszi ki az 

adatok nagy részét, ezért ezek vizsgálata és az archiválásukhoz, illetve visszaállításukhoz 

mind a hatékonyságot, mind a végrehajtási idõt figyelembe kell véve legmegfelelõbb tömörítõ 

algoritmus keresésének kiemelt fontosságú szerepe van. 

 

Jelen dolgozat célja egy olyan tömörítõ algoritmus kidolgozása, mely elsõsorban 

bináris állományokra nyújt igen jó tömörítési hatásfokot, mialatt az eljáras sebessége 

kielégítõen gyors, különös hangsúlyt fektetve a kibontáshoz szükséges idõre. Ezeknek a 

szempontoknak eleget tevõ algoritmusok közül az egyik legmegfelelõbb az LZSS, mely sok 

elterjedten használt archiváló program eljárását adja, és egyben e dolgozat kiindulási alapját 

is képezi. A minél hatékonyabb mûködés érdekében számos, túlnyomó többségében saját 

elgondolásból származó módosítást adtam hozzá, melyek magukban foglalnak egyrészt 

speciális kiegészítõ eljárásokat, másrészt hatékony adatreprezentációt. A dolgozatban 

bemutatom azokat az elõnyöket és hátrányokat, melyek a standard LZSS algoritmus 

mûködésébõl eredendõen származnak, és az utóbbiakat kiküszöbölõ különbözõ módszereket. 
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SZEMANTIKUS FÜGGVÉNYEINEK TANULÁSA 
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József Attila Tudományegyetem 

Természetttudományi Kar, közgazdasági programozó matematikus, I. éves PhD. hallgató 

 Konzulens: dr. Gyimóthy Tibor, MTA-JATE Mesterséges Intelligencia Tsz 

Kutatócsoport 

 

A dolgozat témája az attribútum nyelvtanok szemantikus egyenleteinek tanulása. Az attribútum 

nyelvtanokat tekinthetjük a környezetfüggetlen nyelvtanok olyan kiterjesztésének, amelyekben a 

szimbólumokhoz attribútumok kapcsolódnak és ezen attribútumok értekét szemantikai szabályok definiálják. 

Ebben a dolgozatban egy olyan rendszert mutatunk be, amely lehetõséget kínál egy adott, komplett 

attribútum nyelvtan korrekt bõvítésére: nem triviális szemantikus függvények tanulására pozitív és negatív 

példák alapján. A LAG (Learning of Attribute Grammar) rendszer elméleti alapja az AGLEARN tanulási 

módszer, amely a gépi tanulásban (pontosabban az induktív logikai programozásban – a továbbiakban ILP) 

kifejlesztett tanulási szemlélet ülteti át az attribútum nyelvtanok terminológiájára, a nemterminális – predikátum 

megfeleltetést alapul véve. Az ILP-s környezetben a tanulási példák mellett, a háttértudást alkalmazzák igen  

hatékonyan összetett fogalmak és relációk tanulásához. A példák, a háttértudás és a keresett fogalmat leíró 

hipotézis megadására a logikai programok nyelvét használják.  

Az AGLEARN-nél a pozitív és negatív példák halmaza valamint a háttérismeretek attribútum 

nyelvtanos formában adottak. Ezen ismeretek alapján keresi a rendszer az szemantikus függvény egy olyan 

leírását, amelyet minden pozitív példa kielégít és egyetlen negatív példa sem teljesíti. A LAG rendszerben az 

attribútum nyelvtanos tanulási probléma egy speciális metanyelv segítségével  formálisan megadható. Az adott 

tanulási példák az attribútum nyelvtan szintaktikus szabályaira vonatkoznak, ezért át kell alakítani õket a 

szemantikus szabályokra vonatkozó példákká. Ez az átalakítás a PROF-LP nyelvi processzor által - a háttértudás 

alkalmazásával - generált elemzõvel történik. Ezek után az attribútum nyelvtanos formában leírt tanulási 

problémát áttranszformáljuk ítéletkalkulusos formába, felhasználva a háttértudást és a szemantikus szabályokra 

vonatkozó példákat. Az ilyen módon elõállított propozíciós táblázatból egy attribútum-érték tanuló (pl.c4.5) már 

képes megtanulni egy if_then alakú szabályt, amelyet visszatranszformálva az attribútum nyelvtanos formába 

megkapjuk a keresett szemantikus szabályra vonatkozó hipotézist. 

A LAG rendszer fejlesztése az AGLEARN módszer alapján önálló munkám; a jelen dolgozat ezen 

fejlesztés aktuális eredményeit és a szükséges elõzményeket ismerteti. 

Fejlesztõi munkám szorosan kapcsolódik az ESPRIT 20237 ILP2 nemzetközi kutatási projekthez, 

amely projektben a Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport egyik feladata az attribútum nyelvtanok tanulási 

problémainak vizsgálata. 

Az 1.fejezetben egy rövid áttekintést adok az induktív logikai programozásról, az ILP-s tanulási 

feladatról valamint egy, az ilyen típusú tanulási feladatok megoldására megvalósított rendszerrõl, a LINUS-ról. 

A 2.fejezetben felelevenítem az attribútum nyelvtanok alapfogalmait, bemutatom az AGLEARN algoritmust, 

néhány példával illusztrálva a mûködését. A 3.fejezetben ismertetem a LAG rendszert, amely lehetõséget nyújt 

az AGLEARN algoritmus gyakorlati alkalmazására, például a magyar nyelv POS (part-of-speech) tagging 

problémájára, amellyel a 4.fejezetben foglalkozunk. A lehetséges tag-ek egyértelmûsítése nem triviális, ugyanis 

sok olyan szó van, amelyeknek különbözõ jelentései vannak, ezért különbözõ féleképpen annotálható (pl. a múlt 

szó lehet ige, melléknév és fõnév is más-más mondatban). A LAG rendszer segítségével egyértelmûsítõ 

szabályok generálhatók, amelyek hatékonyabban alkalmazhatóak mint a C4.5-ös tanulással kapott szabályok. A 

két rendszer által generált eredményeket az 5. fejezetben hasonlítjuk össze, illetve foglalkozunk a további 

fejlesztési lehetõségekkel . 
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 Konzulens: Dr. Várvölgyi Sándor, docens, Alkalmazott Informatika Tanszék 

 

 

 

“A számítógépek a bölcsesség forrását ígérték nekünk, azonban csak az adatok 

áradatát szállítják”- e megállapítás arra az alapvet szükségre világít rá, hogy a kutatási, 

termelési, üzleti folyamatokból származó adatokat információvá kell alakítani ahhoz, hogy 

megfelelõ következtetéseket vonhassunk le belõlük, és ezek alapján döntéseket hozhassunk. 

Az adatbányászat tulajdonképpen összefüggés-keresés multidimenzionális térben.  

 

Dolgozatom célja az adatbányászat egyik módszerének, a szekvencia mintázatok 

keresésének bemutatása és az eddig ismert algoritmusoknál egy optimálisabb és gyorsabb 

saját eljárás ismertetése. A módszer adott elemek együtt-elõfordulását, mintázatát  keresi az 

adatbázisban. A dolgozatban bemutatott megoldás az összes kombinációt számbavevõ, 

sorozatokkal dolgozó eljárásokkal szemben kevesebb mûveletet végrehajtó, irányított 

gráfokat alkalmaz.  

 

A probléma aktualitását az adja, hogy a vezetõi információs rendszereknél a beérkezõ 

adatok elemi szintûek, elemi módon tároltak az operatív rendszerekben, míg a vezetõk 

globális rálátást igényelnek vállalatuk mûködésére.  

 

Dolgozatom eredménye hozzájárul ahhoz, hogy az üzleti életben felhasználható – 

elõzõleg ismeretlen – információt gyûjtsünk nagy adatbázisokból. A pénzügyi terület mellett 

az eljárás jól hasznosítható a tudományos kutatásban is, ahol nagy mennyiségû mérési, 

kísérleti adatot kell elemezni.  
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GENETIKUS ALGORITMUSOK SEGÍTSÉGÉVEL 

 

Fekete Péter 

Veszprémi Egyetem 

V. éves Mûszaki Informatika szakos hallgató 

 Konzulens: Vassányi István, Információs Rendszerek Tanszék 

 

 

 

A dolgozatban áttekintettem az Utazó Ügynök Probléma (TSP) ismertebb megoldási 

módszereit, megvizsgáltam azok hatékonyságát, alkalmazhatóságát.  

 

 

Ezután a problémának a genetikus algoritmusokkal történõ közelítõ megoldását 

helyeztem elõtérbe, mivel ez a módszer elõnyös futási idõ mellett álatalában jó minõségû 

megoldást tud nyújtani, bár a megoldás optimális volta nem garantált. A szakirodalomban 

felkutattam a leggyakrabban használt operátorokat (reproduction, elitism, crossover, 

inversion, PMX, OX, mutation), tanulmányoztam azokat, majd hasonló mûködésû 

operátorokat én is kifejlesztettem (negation, insertion, bubble, crossing, line#2). Megmértem 

az operátorok hatékonyságát, majd megnéztem mivel lehetne javítani a megoldás minõségén. 

 

 

Bevezettem az intelligens operátor fogalmát, amely olyan operátorokat definiál, amik 

nem sztochasztikusan mûködnek. A mérési eredmények biztatóak voltak. Ilyen operátorok 

alkalmazásával a majdnem optimális megoldáshoz szükséges idõ csökken. Kipróbáltam a 

nearest neighbours operátort is, mely a kezdeti populációban hoz létre egy nagyon erõs 

(életképes) egyedet. Azonban a kapott egyeden voltak szemmel látható “hibák” 

(keresztezõdések), melyeket az általam kifejlesztett O(n
2
) gyorsaságú operátorok 

megszüntettek. 

 

 

Az utolsó fejezetben a genetikus algoritmusok futási idejét hasonlítottam össze a 

Branch and Bound módszer futási idejével úgy, hogy a GA addig futott, amíg legalább 95%-

os szinten meg nem közelítette az optimális megoldást. Sajnos csak a kis méretû problémákat 

tudtam megvizsgálni, így egyértelmû következtetéseket a nagyobb méretû problémákra nem 

lehet levonni. 

 

 

A továbbiakban tervezem a genetikus algoritmusok minél nagyobb méretû 

problémákra való alkalmazását, illetve speciális esetek megvizsgálását, a paraméterek 

pontosabb beállítása céljából. 
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Ma már az emberi életnek szinte minden területét áthatja az informatika. Ennek 

megfelelõen egyre bonyolultabb feladatokat kell megoldania, s ráadásul egyre hatékonyabban. 

A megnövekedett teljesítményigény új eszközöket követel meg. Az ilyen eszközök egyike 

lehet a mesterséges neuronhálózat, amelyet az emberi agy szerkezeti felépítése ihletett. A 

kutatás mozgatórugója az a gondolat, hogy akkor kerülhetünk közelebb az emberi 

intelligencia teljesítményeihez, ha ugyanazokat építõelemeket használjuk. Mindemellett a 

neuronhálózatok már most is számos részfeladatot oldottak meg sikeresen. 

 

Jelen tanulmány nem egy konkrét feladat neuronhálózatokkal történõ megoldását 

mutatja be, hanem a neuronhálózatok tervezésének problémáira próbál meg egy általános 

megoldást keresni. A fõ kérdés: Hogyan lehet egy konkrét feladathoz automatizáltan 

megtalálni az optimális hálózati topológíát?  Egy lehetséges választ jelenthet erre a kérdésre 

a szintén biológiai ihletésû genetikus algoritmusok alkalmazása. A tanulmány legfõbb 

feladata, hogy a genetikus algoritmus számára kezelhetõvé tegye a neuronhálózat szerkezetét 

leíró struktúrát. Az itt kidolgozott NNCL11 (Neural Network Creator Language 11) mini-

nyelv oldja meg ezt a problémát, azzal a megszorítással, hogy az egyszerû genetikus 

algoritmust is ki kell egészíteni még egy kódolási szinttel. 
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Ebben a dolgozatban a nem monoton fuzzy operátorok fogalmát és két osztályát 

mutatom be. A nem monoton más néven W-operátorok bármely T-norma és T-konorma 

összetartozó párból állnak össze. Emellett az elemi entrópia függvény bevezetésén alapuló 

minimális és maximális bizonytalanságú általánosított operátorainak fogalma is tisztázásra 

kerül a dolgozat keretében. 

 

Szimulációs vizsgálattal igazoltam, hogy ezek az általánosított T-operátorok jól 

alkalmazhatók fuzzy irányításnál és emellett egyes esetekben jobb mûködést biztosítanak. 
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ALLOKÁCIÓS FELADAT A TÕZSDÉN 
 

Varró Dániel 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika, IV. évfolyam 

 Konzulensek: Dr. Szeredi Péter és Benkõ Tamás 

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék + IQSOFT Rt. 

 
Egy vagyonkezelõ (többek között) a befektetõk (továbbiakban ügyfelek) részvényeinek, 

kötvényeinek menedzselésével foglalkozik. Ennek során esetenként el is ad az egyes részvényekbõl, 

ezen eladásokat azonban nem egy tételben, hanem néhány különbözõ kötés formájában tudja csak 

realizálni.  

Adott K számú portfolió (részvénycsomag), amelybõl minket csak egyféle részvény érdekel, 

és tudjuk, hogy az egyes portfoliók hány részvényt tartalmaznak ebbõl a részvénybõl. Adott továbbá a 

realizált kötések listája, amely N darab darabszám-árfolyam párból áll, és az aznapi részvény-

eladásokat tartalmazza. Célunk az egyes kötések leképezése az egyes portfoliókba (vagyis 

ténylegesen hozzá kell rendelnünk a kötéseket az ügyfelekhez), néhány egyszerû feltétel 

figyelembevételével.  

1. Az ügyfélhez rendelt kötések száma legyen arányos az ügyfél tulajdonában lévõ 

részvények számával, tehát akinek sok részvénye volt, attól többet is adunk el. 

2. Ne járjon nagyon rosszul egyetlen ügyfél sem azáltal, hogy hozzá egy gyengébb, 

alacsonyabb árfolyamú kötést rendeltünk, próbáljuk meg minden ügyfélnél megközelíteni az összes 

kötés átlagárát. 

3. Ennek kissé ellentmondó feltételként próbáljuk meg minél kevesebb kötés megbontásával 

megoldani a feladatot. Egy kötés megbontása azt jelenti, hogy a szóban forgó kötés részvényeit több 

ügyfél portfoliójából vettük ki. 

A leképezés egy kétdimenziós táblázat kitöltésével történik, ahol az egyes oszlopokban a 

kötések szerepelnek, míg az egyes sorokat az ügyfelek portfoliójaképpen értelmezzük A feladat 

megoldását egy PROLOG program fogja elvégezni, segítségül hívva a beépíthetõ ún. constraint 

satisfaction technikákat. A feladat igazi nehézségét az adja, hogy N és K értéke a gyakorlatban 50-60 

körül mozog, így a feladat próbálgatásos megoldása könnyen kombinatorikus robbanást 

eredményezhet. 

Egy példa megoldása: 

 
Feltetelek: Elt1 = 0.1, Elt2 = 0.02      

Pf/Kot       Ossz Resz% Elt Arf Elt 

97 0 0 0 0 0 14 14 14.4% 0.93 4939 1.00 

248 0 35 0 0 0 0 35 14.1% 0.91 4932 1.00 

294 0 24 20 0 0 0 44 15.0% 0.97 4899 0.99 

163 0 0 27 0 0 0 27 16.6% 1.07 4859 0.98 

106 0 0 0 0 15 0 15 14.2% 0.91 4979 1.01 

138 0 0 0 0 0 22 22 15.9% 1.03 4939 1.00 

325 53 0 0 0 0 0 53 16.3% 1.05 4929 1.00 

266 0 0 0 28 15 0 43 16.2% 1.04 5023 1.02 

117 0 0 0 0 0 19 19 16.2% 1.05 4939 1.00 

1754 53 59 47 28 30 55 272 15.5% 1.00 4937 1.00 

Arf 4929 4932 4859 5047 4979 4939      

Hogy mit jelent ez a zagyva táblázat? Hallgassák meg az áprilisi konferencián! 
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GARANTÁLT MEGBÍZHATÓSÁGÚ ALGORITMUS 

KÖRPAKOLÁSI FELADATOK OPTIMUMÁNAK 

ELLENÕRZÉSÉRE 
 

Markót Mihály Csaba 

József Attila Tudományegyetem 

közgazdasági programozó matematikus, V. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Csendes Tibor, JATE Alkalmazott Informatika Tanszék 

 

 

 

A dolgozatban a pakolási feladatok alábbi osztályának vizsgálatával foglalkozom: adott 

az egységnégyzet a síkon, és valamely n pozitív egész. A feladat: határozzuk meg azt a 

maximális r értéket, melyre el tudunk helyezni n darab azonos, r sugarú kört az 

egységnégyzet belsejében úgy, hogy semelyik két körnek ne legyen közös belsõ pontja. 

 

A problémát többféle matematikai modellel írhatjuk le, ezek közül részletesen azt a 

változatot vizsgálom, amelyre alkalmazható az utóbbi években az egyetemen kifejlesztett 

"branch-and-bound" típusú optimalizáló eljárásunk. A dolgozatban külön kitérek a szokásos 

algoritmus elemeinek a feladathoz illeszkedõ módosítására. Mindezek közül a legfontosabbak 

a célfüggvény számítások során keletkezõ intervallumos túlbecslés csökkentése, a jelen 

esetben folytonos, de nem mindenütt differenciálható célfüggvény monoton részeinek 

megtalálása, illetve az intervallumon felvett szélsõérték (az ún. szabad körök) kezelése. 

 

Az algoritmus jelenlegi változata képes a nem intervallumos módszerrel már megtalált 

optimumok garantált megbízhatóságú ellenõrzésére a maximumhely közelébõl indítva a 

módszert. Az eljárás a duplapontos számábrázolás határáig pontos befoglaló értékek 

megadására alkalmas; például az 1991-ig megoldatlan n=10 esetben a maximumhely 0.1 

szélességû környezetébõl indulva 12 decimális jegyre pontos befoglalást képes adni mind a 

maximumra, mind a maximumhelyre. 

 

A dolgozatban az algoritmus jelenleg is folyó fejlesztésében rejlõ további lehetõségeket 

is tárgyalom. Ilyenek a négyszeres pontosságú intervallum-aritmetikára történõ áttérés, a 

feladat egy másik megfogalmazásának alkalmazása korlátozó feltételi egyenletek 

bevezetésével, illetve a globális megoldás megtalálásának intervallumos lehetõségei. 
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KOMBINATORIKUS ALGORITMUS ELEMI REAKCIÓK 

LEHETSÉGES RENDSZERÉNEK GENERÁLÁSÁRA 
 

Bertók Botond 

Veszprémi Egyetem 

Mérnöki Kar, V. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Friedler Ferenc, tanszékvezetõ egyetemi docens, 

   Számítástudomány Alkalmazása Tanszék 

 

 

 

A kémiai reakciók mechanizmusának vizsgálatánál alapvetõ kérdes az, hogy a 

reakciók milyen elemi reakciókból épülnek fel. Ha a lehetséges elemi reakciók száma nagy, 

akkor a reakciót az elemi reakciók nagyon sok különbözõ rendszere eredményezheti. Az 

eredõ reakciók tényleges mechanizmusának megtalálását az elemi reakciók összes lehetséges 

rendszerének szisztematikus generálása biztosítja. Ez a probléma - egészváltozós lineáris 

matematikai programozási feladat - kombinatorikusan nehéz. 

 

Az általam kidolgozott algoritmus hatékony módon képes egy kémiai reakciót 

eredményezõ elemi reakciók összes lehetséges rendszerének meghatározására. Megadja a 

feladat független megoldásainak egy olyan halmazát, amely halmaz elemei a megoldáshalmaz 

bázisát alkotják. A reakciót eredményezõ elemi reakciók minden más lehetséges rendszere a 

megoldásként kapott lehetséges rendszerek nemnegatív lineáris kombinációjaként áll elõ. 

 



XXIV. OTDK INFORMATIKA SZEKCIÓ 2. SZÁMÍTÓGÉPES MATEMATIKAI  MÓDSZEREK 

 2.7 

 

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI MODUL FEJLESZTÉSE  
 

Hangyál Zoltán 

Miskolci Egyetem 

Dunaújvárosi Fõiskolai Kar, végzett hallgató 

 Konzulens: Sóti Lászlóné, fõiskolai adjunktus, Tanárképzõ Intézet 

  Braun Csaba, Dunaferr Rt., Informatikai Fõmérnökség 

   Döntéstámogató és Rendszerfejlesztési Fõosztályvezetõ 

 

 

Dolgozatom a Mûszaki Informatika és a Mérnöktanár szak - Mûszaki Informatika 

szakirány másodéves hallgatói számára kötelezõen elõírt Lineáris programozási modul (IN-

523) tanulásirányítási eszközrendszerét (modul program, tanulási útmutató, modul tankönyv, 

oktató program), tartalmazza.  

 

A lineáris programozás célja olyan módszerek felvázolása, amelyek segítségével adott 

helyzetekben a számunkra legkedvezõbb döntést tudjuk meghozni.  

 

A lineáris programozási feladatok megoldásának közismert és az órákon is tanult és 

alkalmazott módszere a szimplex módszer. 

 

A tanult módszer rendkívül számolásigényes, egy transzformáció elvégzése sok 

számítási mûveletet igényel. A számolás során természetesen törtszámok is szerepelhetnek. A 

sok számolási mûvelet egyrészt rengeteg elszámolási hibalehetõséget rejt magában, másrészt 

kevés az idõ a megoldott feladatok kiértékelésére. Elõfordulhat, hogy egy transzformáció 

elvégzése után vissza kell térni valamelyik elõzõ megoldáshoz és ott új generálóelemet kell 

választani. A feladat megoldása során azonban az a fontos és lényeges, hogy a hallgatók a 

matematikai modellt helyesen írják fel, a kapott megoldást helyesen értékeljék, és nem az, 

hogy egy "számolási gyakorlaton" vegyenek részt. 

 

A dolgozatomban ismertetésre kerülõ, általam készített oktatást segítõ programmal a 

felhasználó láthatja az egyes lépések eredményének táblázatait, szabadon megválaszthatja, 

megváltoztathatja a transzformációk egymást követõ lépéseit. 
 

Így egy órán nem csak 2-3 feladat, hanem 10-12 feladat modellje elkészíthetõ, a felírt 

modell megbeszélhetõ, megoldható, kiértékelhetõ. Több feladat megoldása nagyobb 

gyakorlat megszerzését teszi lehetõvé, növelve a feladatok megértésének hatásfokát, javítva 

az oktatás hatékonyságát. 
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ÚJ ELVÛ KLASZTEREZÉSI ELJÁRÁSOK 
 

Koch György 

József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, közgazdasági programozó-matematikus, V. évfolyam 

 Konzulens:  Dr. Dombi József, egyetemi docens, Alkalmazott Informatika Tanszék 

 

 

 

A klaszterelemzés a leggyakrabban használt statisztikai eljárások egyike. Feladata 

egy A={x1, x2 ... ,xN}, N elemû, halmaznak olyan C osztályozását megadni, hogy minden 

elem a vele egy osztályba került elemekhez hasonló, míg a többi osztályba tartozó elemtõl 

minél inkább különbözõ legyen. Az így kapott osztályokat hívjak klasztereknek. 

 

Mivel a hasonlóságra illetve a különbözõségre nem lehet általánosan elfogadható 

matematikai formalizálást adni, így a klaszterizálási problémára nem létezik mindig 

alkalmazható optimális megoldás, a közelítéseket csak empírikus módon lehet ellenõrizni. 

 

A hagyományos, hierarchikus eljárások az összes elem közti távolság folyamatos 

kiszámításával oldották meg a feladatot, ami nagy adathalmaz esetén nem használható, mivel 

ezeknek az algoritmusoknak a futási idejük ilyen esetekben túl nagy. Az idõkomplexitás 

csökkentésére az új elvû klaszterizálási algoritmusok valamilyen heurisztikát alkalmaznak. Ez 

a dolgozat ezekrõl az eljárásokról szól. 

 

Egyrészt ismertetjük a ma használatos klaszterezési technikákat (fuzzy C means, 

Kohonen Clustering Networks, Potential Function Approach, ...), másrészt bemutatunk két új, 

illetve tovább fejlesztett eljárást. A pásztor módszer a klaszterek prototípusai küzött húzott 

szakaszokra állít hipersíkokat és ezek segítségével osztja fel a teret az egyes klaszterek 

számára, míg a több prototípussal rendelkezõ klaszterek módszere a konkáv, összetett 

struktúrájú klaszterek felismerését célozza meg több alklaszter összekapcsolásával, az egyes 

klasztereket egy-egy összefüggõ részgráffal reprezentálva. 
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KITERJESZTETT FÜGGETLEN KOMPONENS ANALÍZIS  

ÉS FREKVENCIA DOMÉNIUMBAN VÉGZETT  
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Kabán Ata 

Babes-Bolyai Tudományegyetem 
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 Konzulens: Robu Judit, adjunktus, Informatika Tanszék 

 
 

 
 

 A független komponens analízis egy újonnan kidolgozott rendkívül hasznos 

továbbfejlesztése a standard fõkomponens analízisnek. 

 

 A módszer részletes ismertetése után ennek általánosító változataira, a kiterjesztett 

fõkomponens analízisre térünk ki, ami a szub- és szuper-gaussiánus jelek elkülönítésének 

problémájára ad megoldást. A Girolami és Fyfe által 1997-ben kidolgozott, kurtosis becslésen 

alapuló algoritmusa és ennek Lee és Sejnovski által újra levezetett változatának ismertetése 

után egy másik eljárást mutatunk be különbözõ eloszlású jelek elkülönítésére, amely szintén 

Bell Sejnovski alap-algoritmusára épül, viszont a hagyományos ICA módszerekkel 

ellentétben nem idõ, hanem frekvencia doméniumban dolgozik. 

 

 A független komponens analízisnek a Fourier-transzformáltakon való megvalósítására 

komplex értékû neuronhálót alkalmazunk, a dekonvolúciós elkülönítésre is sikeresen 

alkalmazott aktivációs függvénnyel. 
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LOGIKAI FORMULÁK TRANSZFORMÁLÁSAI 
 

Kuklis Krisztián 

József Attila Tudományegyetem 
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Az optimalizálás a számítástudományban  és a gyakorlati élet számos területén fontos 

szerepet tölt be. Ezen problémák  megoldására számos jól bevált módszer ismeretes, például a 

Simplex algoritmus változatai. 

 

 

Ebben a dolgozatban megvizsgáljuk, milyen módon lehet a korábban megalkotott 

algoritmusokat kiegészíteni, hogy azok módosítása nélkül lehessen logikai típusú 

feltételekkel is foglalkozni. Több megközelítés is lehetséges, a formulákat más-más módon 

átalakítva. Ezen átalakításokat vesszük számba, összehasonlítva elõnyeiket, hátrányaikat. 

 

 

A módszerek lehetõséget biztosítanak arra is, hogy tisztán logikai formulákat 

vizsgáljunk optimalizálási eszközökkel, azok átalakított formáit használva. Így a formulákat a 

szokásos szimbolikus kezelés helyett mennyiségi módon közelíthetjük meg. Bemutatásra 

kerül egy egyszerû példa-alkalmazás is. 
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KOHONEN-FÉLE ÖNSZERVEZÕDÉS CNN 

IMPLEMENTÁCIÓJA 
 

Szabó Tamás 

Veszprémi Egyetem 

Mérnöki Kar, mûszaki informatika, V. évfolyam 

 Konzulens: Szolgay Péter Dr., Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék 

 

 

 

 A Celluláris Neurális Hálózat (CNN) valamint a Kohonen-féle önszervezõdõ neurális 

hálózat a neurális hálózatok diszciplina jelentõs paradigmái. Ebben a dolgozatban az 

önszervezõdést elõször két szignifikáns tulajdonságán keresztül vizsgálom, majd 

megpróbálom implementálni a CNN-nel; úgy gondolom hasznos következtetéseket nyerek 

ezáltal. 

 

 Egy alapvetõ, egydimenziós modellt adok az önszervezõdés Kohonen-féle 

interpretációjára. Megvizsgálom a folyamatot, ahogy sztochasztikus, numerikus 

reprezentációk egy halmaza rendezõdik, amint a halmaz rendezetlensége csökken. 

 

 Stabilitás vizsgálata: az önszervezõdésre megmutatom, hogy a folyamat konvergens. 

A CNN szintén konvergens.  

 

 A dolgozatban arra a kérdésre is megpróbálok választ adni, hogy implementálható-e a 

vizsgált önszervezõdõ hálózat CNN-nel, és ha igen, akkor milyen mértékben, illetve mik az 

implementáció korlátai. 
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Régen megoldatlan és nehezen megfogalmazható, bonyolult kérdéseket vet fel az emberi 

idegrendszer látási folyamata. Ugyanakkor fontos kérdés mert ennek a problémának a megoldása 

olyan eddig járatlan területeket tehetne elérhetõvé a számítástechnika, irányítástechnika területein 

ami sok gyakorlati probléma megoldásához ezáltal, új alkalmazásokhoz vezethet a mindennapi 

életben.  

A tényleges probléma az hogyan lehet megvalósítani az emberi látás mechanizmusához 

hasonló eljárást ami a környezetrõl gyûjt mélységinformációkat és ezt a jelenleg ismert digitális 

eljárásokkal, feldolgozható formában reprezentálja. Továbbá kérdés még az is hogy a térinformációk 

alapján hogyan lehet a térben összefüggõ objektumokat meghatározni, vagy valamilyen az elõzõ 

eljárás kimeneteként adott információ alapján ennek a problémának megoldására alapot nyújtani. 

A feladat megoldása során cél volt a CNN modell alkalmazása, egy olyan analogikai 

algoritmus mint megoldás megadása ami végeredménye segít a második feladat problémáinak 

megoldásában is. 

A térérzet vagy mélységinformáció meghatározása sugárkövetési eljárás alkalmazásával 

megadható. A számítás elve az hogyha két ismert helyzetû kamerával képet alkotunk és ezeknek a 

képeknek ismerjük a pontos térbeli koordinátáit vagy a két kép egymáshoz viszonyított helyzetét és 

ezt használjuk referencia távolságként az egyes pontszerû fényforrások képei alapján sugárkövetéssel 

meghatározható a pontszerû fényforrás térbeli helyzete, koordinátái. Ha az adott képalkotásban 

résztvevõ lencserendszer paramétereit pontosan ismerjük a mátrixoptikai számítások segítségével 

megadható egy Look Up Table vagy egy a rendszert modellezhetõ de egyszerûbben számolható 

matematikai modell. Ettõl a ponttól kezdve a problémát a pontszerû fényforrás képeinek azonosítása 

és mivel nem csak egy tárgypontról van szó, az egyes tárgypontokhoz tartozó képpontok megkeresése 

és összerendelése jelenti. 

Az idegrendszeri kutatások eredményeképpen kiderült hogy az idegrendszer a látott képeket 

szétbontja meghatározott információkat tartalmazó képekre. Mivel a tényleges mechanizmust nem 

ismerjük, de azt tudjuk hogy a létrehozott képek között van csak vertikális, csak diagonális (mindkét 

irányba), csak horizontális él. Tehát elmondható hogy a szeparált képek az egyes pontszerû 

fényforrások halmazait élként kezelik, valamint ezeket a halmazokat meghatározott tulajdonságok 

alapján szeparálják. A tulajdonságok szerinti szeparáció megvalósítása az egyik kulcs fontosságú 

kérdés. Ezek után az egyes élekhez kapcsolódóan a végpontok azonosíthatóak, párba rendezhetõek 

tehát el lehet végezni a térbeli koordináták meghatározását. 

A TDK munka eredményeit tekintve az elõbb vázolt eljárás szimulációs megvalósítása történt 

meg. Vagyis a szeparáció, a színinformációk felhasználása, az élek pontos meghatározása végpontjuk 

szerint analóg számítási eljárás, valamint a sugárkövetési eljárás digitális megoldásaként 

implementálva. A szimuláció eredményeként elmondható hogy mûködik az eljárás és nem tartalmaz a 

gyakorlatban megoldhatatlan problémát. Tehát megoldást jelent a problémára úgy hogy ilyen elvû 

megoldás az 1998-as CNN konferenciával bezárólag nem került publikálásra. 
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A nemlineáris dinamikus rendszerek neurális hálós modelljeinek felállításakor nehéz 

kérdés, hogy milyen komplexitású modellt szükséges használni, mekkora legyen a modell 

fokszáma. A dolgozat erre a problémára keres megoldást. 

 

A modellstruktúra meghatározására szolgáló módszerek elsõ generációja különbözõ 

struktúrájú modellek felállítása és összehasonlítása elvére épül. A döntés az ún. kritérium 

alapján történik. A dolgozat teljes alapossággal bemutatja az Akaike-féle információs 

kritérium (AIC) származtatását, és összefüggést ad a jelen feladatban történõ praktikus 

alkalmazására. Tárgyalja a Final Prediction Error (FPE) és a Minimum Description Length 

(MDL) szerepét. 

 

Az elsõ generációs módszerek használatának gátat szab a sok, különbözõ fokszámú 

modell tényleges megépítésének szükségessége, ugyanis a neurális hálózatok tanítása 

általában nagy számításigénnyel bír. A második generációs módszerek a konkrét modellek 

ismerete nélkül, pusztán a vektor szekvenciák alapján adnak becslést a modell fokszámára. 

Ezáltal persze a fokszám értékének bizonytalansága nõ, ezért a modell struktúra 

meghatározására az észszerû eljárás az, ha elõször egy második generációs módszerrel 

megbecsüljük a modell fokszámát, majd egy elsõ generációs módszerrel pontosítjuk a 

modellstruktúrát. 

 

A második generációs módszerek közül a legígéretesebb a Lipschitz-mennyiségre 

épülõ elgondolás. Az Asada által SISO rendszerekre megfogalmazott elvet a dolgozat 

általánosítja MIMO rendszerekre. Majd helyesbíti az algoritmus NARMA rendszerek esetén 

jelentkezõ tévedését. Ezekután javaslatot tesz az eljárás javítására: számításba veszi a 

zajhatásokat is, ezáltal a gyakorlatban hatékonyan használható módszert konstruál. Végül 

vizsgálja az eredeti, a helyesbített és a javított Lipschitz módszert elõször szimuláció útján, 

majd egy valós ipari problémából származó idõsoron keresztül. 
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 Adott egy rendszer, mely adatfolyam gráfjával van leírva. A gráf egyes 

csomópontjainak viselkedése, mint az adatfolyam gráfnál megszokott, tüzelési szabályokkal 

van megadva. A rendszer viselkedése lehet determinisztikus, vagyis a csomópontok tüzelési 

szabályai egyediek, függvényként értelmezhetõek, míg lehet nem determinisztikus, ahol a 

csomópontok tüzelési szabályai relációk. Ezen dolgozatban ilyen modellel dolgozunk. A 

modellben használt adatfolyam gráf nem interpretált, vagyis a tokenek, melyek a 

csomópontok közti adatokat szimbolizálják, nem adottak értékeikkel, hanem egy csomópont 

tüzeléséhez csak arra van szükség, hogy adott számú token jelen legyen a csomópont 

bemeneti csatornáin. Viszont a modell interpretáltnak számít, mivel a tokeneket 

megkülönböztetjük aszerint, hogy hibás, jó, stb. a hibamodellnek megfelelõen. Ezt a tokenek 

szinezésének nevezik. 

 

 A dolgozatban egy ilyen rendszernél egy megadott hibamodell szerint, valamelyik 

komponenshez valamilyen hibát feltételezve egy tesztvektor elõállítása történik, mellyel a 

hibát a kimenetre tudjuk terjeszteni. A hiba terjesztését, vagyis a hibának a kimenetre való 

eljutattását nem determinisztikus csomópontok esetén listás terjesztéssel valósítom meg, 

vagyis egyszerre egy listát adunk tovább a csomópontokat összekötõ csatornákon, ahol a 

listában fel van sorolva minden lehetséges válasz, melyet a csomópont az aktuális bemeneti 

token kombinációra adhat. A tesztvektor generálást és hibaterjesztést a PODEM algoritmus 

segítségével valósítom meg. 

 

 A modellezés, illetve a feladat megvalósítása C++ nyelven történik, Unix operációs 

rendszer alatt.  
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Az elmúlt néhány évben az adatbázis-kezelés egyre nagyobb szerephez jutott, ezáltal a 

relációs modell népszerusége is rohamosan nott. A tervezok gyakran nem követik a 

koncepcionális tervezés fázisait a logikai modell felépítésében. Ilyenkor úgynevezett reverse 

engineering-et, azaz visszaképzést, visszatervezést kell alkalmazni annak érdekében, hogy a 

már kész adatmodell érthetové váljon a felhasználó számára. A nem megfeleloen felépített 

adatmodell leggyakoribb hibája az attributumnevek rendszerének hibás elkészítése, illetve a 

változók neveinek pontatlansága. Ezek pontosítása az elso feladat, amit meg kell oldani a 

visszatervezés során. Nagyon fontos még a logikai és a fizikai modell közötti kapcsolat helyes 

feltárása, végül pedig az így keletkezett adatmodell relációs (vagy más típusú) modellé 

konvertálása. A visszatervezésnek lehet egy másik oka is: a helyesen felépített modellbol egy 

látványosabbat hozhatunk létre, általa áttekinthetobbé válik a rendszer.  

 

Munkámban a relációs modell ER-modellé való visszatervezésével foglalkozom 

részletesen. A kifejtés során egy példán keresztül bemutatom a reverse engineering 

elofeltételeit, vázolom a relációk besorolásának, valamint a leképezésének menetét.  
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Ahogy egyre több különbözõ alkalmazás érhetõ el a szoftver piacon, úgy új 

alkalmazások fejlesztésekor egyre inkább természetessé válik a már létezõ programok 

újrafelhasználása és beépítése. Ez felveti az alkalmazások integrációjának kérdését, amely 

nem könnyû feladat különbözõ gyártók termékei esetén, különösen, ha valamelyikük nem 

használja a már kialakult szabványos adatcsere formátumokat. 

 

Két alkalmazás integrálásához egy fordítóra van szükség, amely a formális nyelvek 

témakörébe tartozik, pontosabban formális nyelvek közötti fordítás problémáját veti fel. A ma 

elérhetõ általános fordító alkalmazások nem képesek tetszõleges fordítási feladatot 

megoldani, mivel ezek a formális nyelvek széles skálájából csak egy részhalmaz kezelésére 

vannak felkészítve. Célom az volt, hogy ezen fordítók határait átlépjem, és így kiszélesítsem 

azon formális nyelvek körét amelyek között megoldható a fordítás. 

 

A cikkben egy új módszer kerül bemutatásra amely egyszerre egyszerû és hatékony 

módja fordítók készítésének. Ezt a módszert használtam különbözõ CASE és validációs 

eszközök integrálásakor. Az új gondolat egy adatbázis rendszer közbeiktatása a forrás és a cél 

alkalmazások közé és azok nyelvének leképzése az adatbázisba. Az adatbázis és az 

alkalmazások között csak egyszerû fordítókra van szükség, míg a sokkal komplexebb 

feladatokat -mint az adat transzformációkat alkalmazások között - már az adatbázis rendszer 

által nyújtott standard funkciókkal lehet hatékonyan megoldani. Így, ez a megközelítés 

biztosítja az adatbázis által nyújtott szolgáltatások erejének nagyfokú kihasználását. 

 

A módszer kísérleti projektjének keretén belül egy UML eszköz (Rational Rose), mint 

modell generátor, és egy színezett Petri hálón alapuló verifikációs eszköz (PANDA) 

integrálását, és az UML specifikáción alapuló automatikus kód generálását oldottam meg. 

 

Az elért eredmények bíztatóak, de további kutatást igényel annak eldöntése és 

bizonyítása, hogy a formális nyelvek közötti fordítási problémák mely részhalmazára 

alkalmazható a bemutatott módszer. 
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A dolgozat megírásának célja, hogy elõkészítse egy olyan számítógépes program elkészítését, amely egy 

kibernetikus organizmus vezérlõfunkcióit ellátva képessé teszi azt az önálló tanulásra, és arra, hogy minél intelligensebb 

válaszreakciókat adjon a környezetébõl érkezõ behatásokra. Ennek a programnak az elkészítéséhez a dolgozatban leírok egy 

koncepcionális modellt (BrainPuter modell), amely egy ilyen program specifikálásának alapját képezheti. A dolgozat ezen 

túlmenõen vázol egy szimulációs környezetet is, amely segítségével a modell kezdeti megvalósításait fejleszteni, tanítani és 

tesztelni lehet. 

A modell nem a klasszikus Mesterséges Intelligencia megoldásokra épít, de bizonyos Evolúciós Algoritmusokat 

(pl. Genetikai Algoritmusok) felhasznál. A modell szerint az azt kielégítõ konkrét megvalósításoknak hat igénypontnak kell 

megfelelniük, melyek az alábbiak: 

A megvalósított modell mint rendszer univerzális, párhuzamosan mûködtethetõ, dinamikusan allokálható 

építõelemekbõl áll. A rendszer lényegi eleme, hogy az építõelemek idõben párhuzamosan, egyszerre mûködnek. A rendszer 

tudása lényegében az összes építõelem (pontosabban azok együttmûködése) által reprezentált. A rendszer válaszreakcióinak 

kialakításában gyakorlatilag az összes elem részt vesz. 

A rendszer dinamikusan allokálható, "nem huzalozott" kommunikációs csatornákat alkalmaz az õt alkotó 

nagyszámú építõelem és perifériális egység között fennálló nagy számosságú összeköttetés-rendszer kiépítésére és 

mûködtetésére. 

A rendszer, amelynek perifériális egységei a kibernetikus organizmus mozgató és érzékszervi mechanizmusaival 

való kapcsolattartást biztosítják tartalmaz egy -az input és output alrendszerek sajátosságaitól nem függõ- azaz modalitás-

független, univerzális kognitív rendszert. A tanulási és gondolkodási folyamatok ebben a kognitív rendszerben zajlanak le, 

amely tehát a teljes rendszer részét képezi, de mûködési elvét tekintve nem érzékszerv-specifikus. A modell vázlatosan 

ismerteti a tanulási folyamatokat, valamint a tanulási folyamatok kialakulását az egyed fejlõdése során. Ezen felül kitér a 

gondolkodási és felismerési folyamatok alapmechanizmusainak ismertetésére is. 

A rendszer az elõbb említett perifériális egységei felhasználásával valós és virtuális modalitásokat képes fogadni 

szabványos számítógép interface-ek alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos érzékszervi feladatok ellátására a 

már jól bevált szabványos számítógépes megoldások alkalmazhatók, de -éppen a létezõ sokféle számítógépes 

kommunikációs felület jóvoltából- létrehozhatók olyan "érzékszervek", amelyekkel egy biológiai organizmus nem 

rendelkezik. 

A modell által specifikált konkrét megvalósítások egymástól jelentõsen eltérõ felépítésû organizmusokat 

vezérelhetnek. Ezek feladata lehet akár a tanulás, vagy elõzõleg megszerzett tudás rutinszerû alkalmazása. A modell ún. 

mentális gének (mém-ek) által teszi lehetõvé a rendszer felépítésének leírását és a pillanatnyi állapot leírását Fontos 

kiemelni, hogy a tanulási és gondolkodási folyamatok nem elõre programozottak. A tanulás peremfeltételeit mémek írják elõ, 

a gondolkodás pedig tanulás eredménye. 

A 6. igénypont lényegében az elsõ öt igénypontot összefogva kimondja, hogy a BrainPuter modell által leírt 

rendszer nem más, mint egy "alkalmazott" evolúciós rendszer 

A BrainPuter modell szimulációs környezete több, egymástól jól elkülönülõ modulból áll. Ezek a részek: a 

BrainPuter modellt megvalósító kísérleti rendszer, a szimuláció tárgyát képezõ organizmus és környezetének mûködõ 

számítógépes modellje, adatgyûjtõ és elemzõ modul és a modell mûködésének "megtekintésére" szolgáló VRML 

reprezentáció. 

A szimulációs környezet tervezése és kialakítása szempontjából alapvetõ szempont, hogy lehetõleg minél több 

elemet lehessen készen beszerezni, szabványosak legyenek a csatolási felületek és jó fejlesztõi eszközök álljanak 

rendelkezésre. Ezen felül, a szimuláció gyorsítása érdekében legyen lehetõség több gép párhuzamos mûködtetésére. 

Mindezen szempontok figyelembevételével a szimulációs környezetet Linux operációs rendszer alatt, az azon rendelkezésre 

álló eszközökkel célszerû kialakítani. 



XXIV. OTDK INFORMATIKA SZEKCIÓ 3. MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ 

 3.8 

 

DINAMIKUS SZIMULÁCIÓS MODELLEK 
 

Sára Levente 

József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, közgazdasági programozó matematikus, I. éves PhD hallgató 

 Konzulens: Dr. Dombi József, egyetemi tanár, Alkalmazott Informatika Tanszék 

 

 

A dolgozat témája olyan összetett rendszerek modellezése, amelyek lényegi 

tulajdonsága, hogy a folyamatok párhuzamosak. Ezen modellekben általában nagyszámú 

hatás és ellenhatás fordul elõ. Így egy-egy érték megváltoztatása idõvel megjósolhatatlan 

utóhatásokat implikál, amelyek klasszikus matematikai eszközökkel nem írhatók le. Az ilyen 

rendszerek dinamikája ugyanakkor jól nyomon követhetõ a számítógépes szimulációk 

segítségével. 

 

Célkitûzés: 

A dolgozat célja olyan program elkészítése, amely a vizualizáció eszközeivel 

dinamikus modellek gyors és hatékony felépítését teszi lehetõvé.  A szimuláció folyamán a 

kiemelt adatok (értékek) alakulását nyomon lehet követni a programmal, ezáltal segítve olyan 

általános törvényszerûségek felderítését, amelyek a modell egészének mûködését adják meg. 

A modell építéséhez a Cygron Kft. által kifejlesztett “Sparks” program-komponenst 

használtuk fel, amelynél a modell gráf alakban reprezentált. Mivel nem szükséges külön 

szimulációs nyelvet megtanulni a modell felépítéséhez, így a modellépítés rendkívül gyors, 

mégis szabadon alakíthatók ki az adatok (a gráf csúcsai) között fennálló relációk. A 

csúcsokhoz rendelt leíró  függvények szintén szabadon alakíthatók, megengedve akár a 

többértékû logikai operátorok használatát is. Ugyanakkor a program a gyakrabban használt 

homogén függvényeket automatikusan kezeli (átlag, súlyozott átlag, összeg stb). A 

relációkhoz rendelhetõ paraméterek segítségével a szimulációban az idõbeli késleltetés és a 

kölcsönhatások erõssége is megjelenik. A szimuláció során az adatok változásának 

elemzéséhez szintén a vizualizáció nyújt segítséget, így számoszlopok helyett a grafikonok, 

színskálák révén érzékelhetjük a folyamatok irányát és sebességét. 

 

Alkalmazás, felhasználás: 

A dinamikus szimulációs modellek szinte az élet bármely területére alkalmazhatók: a 

vállalatok belsõ mûködésétõl és a piac alakulásának modellezésétõl kezdve az egész országot 

érintõ demográfiai, szociológiai változásokon át egészen a légkör körforgásának 

tanulmányozásáig és az ökológiai jelenségek kölcsönhatásainak vizsgálatáig. A Tudomány c. 

folyóirat 1989. decemberi számában a légkör szén-monoxid tartalmának, valamint az erdõ- és 

szavannatüzeknek összefüggéseirõl ír; a “System Dynamics Review” 1993. téli száma egy 

cikket közöl Dél-Szudán mezõgazdasági fejlõdésérõl, amelynek leírásához és 

tanulmányozásához szintén dinamikus modelleket használtak. A dolgozatban bemutatunk 

konkrét modelleket is. 



XXIV. OTDK INFORMATIKA SZEKCIÓ 3. MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ 

 3.9 

 

TCP/IP FORGALOM GYORSÍTOTT SZIMULÁCIÓJA 
 

Benkõ Péter, Zömbik László 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, villamosmérnök, V. évfolyam 

 Konzulensek: Dr. Oláh András, Ericsson Traffic Lab, 

  Turányi Zoltán, Veres András, BME-TTT HSNLab 

 

 

 

Napjainkban az IP alapú hálózatok tervezéséhez nélkülözhetetlen eszköz a szimuláció. 

A leggyakrabban használt csomagszintû szimulátorok ugyan elég részletesen írják le a hálózat 

paramétereit – például egy csomag késleltetését, vesztési valószínûségét – viszont nagy 

hátrányuk, hogy idõigényesek, lassúak. Komplex hálózatok, gerinchálózatok szimulációjára 

ezért nem alkalmasak. 

 

Léteznek másrészt hívásszintû szimulátorok, melyekkel ugyan bonyolult hálózatok is 

kezelhetõk, de nem képesek olyan fontos csomagszintû paraméterek kinyerésére mint például 

egy csomag késleltetése. A hívásszintû szimulátorokat ezért általában telefonhálózatok 

vizsgálatára használják. 

 

Abban az esetben tehát, ha bonyolult hálózatokat akarunk modellezni, más 

módszerekhez kell folyamodnunk. 

 

Célunk egy olyan szimulátor tervezése volt, amely a csomagszinttõl elvonatkoztatva, 

magasabb szinten modellezi a hálózatot, és mégis sokkal több információt nyújt, mint a 

hívásszintû szimuláció. A következõkben a fenti igényeket kielégítõ módszereket és a 

megvalósított szimulátorokat ismertetjük. 

 

Dolgozatunkban olyan új módszereket vizsgálunk meg, amelyek egyesítik a 

csomagszintû és a hívásszintû szimulátorok elõnyös tulajdonságait. Az általunk megvalósított 

“szegmens-szintû” szimulátor gyorsabb a csomagszintûnél, és olyan paramétereket is képes 

szolgáltatni, amelyeket a hívásszintû szimulációval nem tudnánk kinyerni. A módszer 

alapötlete az, hogy ne szimuláljunk le minden egyes csomagot, hanem csak ún. szegmenseket, 

amelyek több, összefogott csomagból állnak. A szimulálandó események száma emiatt 

jelentõsen csökken, a szimuláció sebessége pedig növekszik. A szegmens szintû szimuláció 

erénye, hogy adaptív (TCP/IP) forgalmat is hatékonyan képes kezelni. 

 

Többfajta modellt készítettünk, amelyeket a PLASMA szimulációs környezetben 

valósítottunk meg. A kapott eredményeket összehasonlítottuk a csomagszintû eredményekkel. 
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HOGYAN FEJLESZTHETÕ MAGAS SZINTÛ 

MODELLALKOTÁS KÉPESSÉGE? 
 

Szigeti Judit, Vígh Krisztina 

Veszprémi Egyetem 

Tanárképzõ Kar, végzett hallgatók 

 Konzulens: Dr. Timár Lajos, docens, Matematika és Számítástechnika Tanszék 

 

TDK-munka keretében folytattuk az elõzõ évben elkezdett — az országos TDK konferencián 

is ismertetett — adatmodellezési munkát. Az 1996-ban elkészült “Építsünk könnyen és lassan 

adatmodellt!” címû könyv [1] fejezeteihez feladatokat dolgoztunk ki (a megoldásokkal 

együtt). A feladatok jelentõs része a valós világ problémáit tükrözi. Ugyanakkor fantáziánkat 

is szabadjára engedtük, ami néhány meghökkentõ példát eredményezett. Eddigi oktatási 

tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a fantázia-szülte, furcsa problémák (pl. Józsi bácsi 

cipészmûhelye, a boszorkányok specializációja stb.) sokszor jobban felkeltik az érdeklõdést a 

téma iránt, mint egy hagyományos nyilvántartási feladat. 

 

Az adatbázis-tervezésben a magas szintû modellek (ER, EER) elkészítése az egyik 

legfontosabb lépés. Ha ezt a lépést elsietjük, szinte jóvátehetetlen hibát követünk el. 

Tapasztalataink szerint ez a szemlélet egyáltalán nem elterjedt. Az adatbázis kezelõ 

szoftverek felhasználói kézikönyvei ritkán utalnak a koncepcionális modellalkotás 

fontosságára. Dolgozatunkban éppen ezért igen nagy hangsúlyt kap ez a kérdés. 

Esettanulmányok keretében mutatjuk be a “jó” magas szintû modell létrehozásának 

módszereit. Az esettanulmányokat úgy választottuk meg, hogy azok segítsék a szoftvertõl 

független, koncepcionális modell-szemlélet  kialakulását. 

 

A tervezett TDK dolgozatból 1997 október végére könyv lett. Az “Így még könnyebb 

az adatmodellezés” címû munkánkat [2] elsõsorban számítástechnika és informatika szakos 

hallgatóknak szánjuk. Haszonnal forgathatják középiskolás diákok, de ajánljuk 

szoftverüzemeltetõ tanfolyamok vagy ezekkel egyenértékû képzésben résztvevõ hallgatók (pl. 

gazdálkodás, idegenforgalom, mûszaki menedzser stb.) számára is. 

 

A könyv 170 oldal terjedelmû, ebbõl kb. 100 oldal mondható saját szellemi 

terméknek. Mivel legalább hatvan összefüggõ “saját-oldalt” tudunk elkülöníteni, az egész 

könyvet nyújtjuk be bírálatra. 

 

Az összefüggõ oldalak: 

 

Az ER-modell (12-20. oldal) 

Az SQL és a relációs adatbázis-kezelõk (42-52. oldal) 

Az EER-modell (71-92. oldal) 

Oszd meg magadnak és uralkodj stratégia (121-151. oldal) 
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LISP INTERPRETER MEGVALÓSÍTÁSA JAVA-BAN 
 

Nagy István 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, programtervezõ matematikus, III. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Juhász István, egyetemi adjunktus, Információ Technológia Tsz. 

 

A célkitüzés egy olyan eszköz megírása volt, ami egy olyan fejlesztést tesz lehetõvé, 

ahol is az eszköz egy tetszõleges alkalmazási terület felé könnyedén specializálható legyen, 

mindehhez egy hatékony és egyszerû nyelv társuljon. Ennek eredményeképpen született egy 

olyan Lisp interpreter, ami Java nyelven lett implementálva. A Lisp, mint funkcionális nyelv 

egy nagyon kényelmes programozást tesz lehetõvé, s mindezt egy JVM-re építve, biztosítható 

egy platformfüggetlenség, másrészt a Java szabványos könytárait is felhasználhatjuk a 

fejlesztés menete során. A program koncepcionális szinten 4 részre különíthetõ el: parser, 

interpreter, standard primitívek és user interface-k. Ezen négy rész logikai függetlensége 

biztosítja  a rendszer nagymértékû flexibilitását és továbbfejleszthetõségét. A Java nyelvben 

megtalálható reflection technikának köszönhetõen, és az interpreter felépítésébõl adódóan 

egy-egy primitív önállóan fejleszthetõ, így az interpreter által felismert primitívek halmaza, 

valamint a felhasználható típusok halmaza tetszõlegesen bõvíthetõ egy-egy primitívet vagy 

típust megvalósító osztály által. A megvalósított standard függvények a következõ csoportba 

sorolhatóak: lista konstruktorok (cons, append, list), lista szelektorok (car, cdr, assoc), 

aritmetikai függvények (add, mul, sub, div), aritmetikai predikátumok (eq, lt, lte, gt, gte, 

minusp, zerop), azonosító predikátumok (atom, listp, numberp, null, boundp), logikai 

függvények /általánosított logikát használva/ (and, or, not), kiértékelõ függvények (eval, 

apply, mapcar, lambda), definíciós függvény (defun), hozzárendelõ függvények (set, setq), 

vezérlõ függvények (cond, if, progn, repeat, while), és output függvények (print, println). Két 

felhasználói interfész készült az interpreterhez. Az elsõ egy applet, amit web-es böngészõvel 

futtathatunk és adott URL címrõl LISP forrást tölthetünk be. A második egy önálló 

alkalmazás, mely futtatásához a JDK 1.1.5-ös verziója ajánlott. A program fejlesztése 

Borland JBuilder 1.0-val, valamint a JDK 1.1.5-ös verziójával történt. 
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C++ NYELV PASCAL ALAPON 
 

Dojcsák János, Fekécs Tímea 

Veszprémi Egyetem 

Tanárképzõ Kar, informatika tanár, V. évfolyam 

 Konzulens: dr. Tímár Lajos, docens, Matematika és Számítástechnika Tanszék 

 

 

“Tanítsunk szövegszerkesztést valamilyen szoftverrel úgy, hogy késõbb más 

szoftverre is könnyû legyen áttérni!” Ez az irányelv – amely egy “Informatika az oktatásban” 

konferencián hangzott el – adta az alapötletet egy C++ nyelvet tanító könyv megírásában 

követendõ módszerhez. 

 

A közoktatási intézményekben programozást általában a PASCAL nyelv 

felhasználásával tanítják és így a programozás mûvészetének elsajátítása mellett a PASCAL 

nyelvet is alaposan megismerik a hallgatók. Mindazonáltal feltételezzük, hogy nem csak 

PASCAL-t tanítanak, hanem programozást is. Ez a feltételezés, sajnos, nem mindig állja meg 

a helyét. Azok számára viszont, akik helyes koncepciójú programozási oktatásban 

részesültek, egy olyan C++ “nyelvkönyvet” írtunk, amely maximálisan kihasználja a 

programozási és nyelvi ismereteket. Tanulási és oktatási tapasztalataink alapján állíthatjuk, 

hogy egy teljesen pontos definíciónál sokszor többet mond egy Pascal/C++ összehasonlítás. A 

sok példa természetesen nem pótolhatja a definíciót. Különösen hasznosak az egymás mellé 

tett Pacal és C++ kódok. Így a példák szinte sugallják a szintaktikai szabályt, ami nagyban 

segíti az elmélet és a gyakorlat gyors találkozását. A sok példa természetesen nem pótolja a 

definíciót, csupán könnyíti annak megértését. 

 

A közös munkában (TÍMÁR ÉS CSAPATA: Tanuljunk könnyen és gyorsan C++ 

nyelvet Pascal alapon! Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1997.) jól elkülöníthetõk azok a részek, 

amelyeket mi állítottunk össze. A saját alkotás terjedelme meghaladja a 100 oldalt. Ezért – 

külön dolgozat helyett – az általunk írt fejezeteket fogjuk benyújtani bírálatra. Az általunk írt 

fejezetek címei a könyv impresszumában is olvashatók:Az általunk írt fejezetek: 

 

Fekécs Tímea: 

  Dinamikus adatszerkezetek 83-117. oldal 

 

Dojcsák János: 

 C objektum, ami egy igazi C++ plusz 117-189. oldal 

 

Nagy programokról még egyszer 189-196. oldal 
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OCCAM FORDÍTÓPROGRAM KÉSZÍTÉSE 

PROLOG NYELVEN 
 

Surányi Gábor Mihály 

Budapesti Mûszaki Eegyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika, IV. évfolyam 

 Konzulens: dr. Iváncsy Szabolcs, BME Automatizálási Tanszék 

 

 

Századunk végére rendkívül sokféle programozási nyelv alakult ki. Hasonló 

tulajdonságaik alapján generációkba soroljuk õket. Jellemzõ, hogy minden kor a 

“legfiatalabbakat” használja leginkább, hiszen azok elégítik ki az elvárásokat. Hogy ennek 

ellenére miért foglalkozunk a régebbi nyelvekkel is? Egyszerûségük, valamint bizonyos 

feladatokhoz való jó alkalmazhatóságuk miatt. 

 

Az occam nyelv olyan számítógépek (ún. transzputerek) elterjedt nyelve, amelyekben 

a feladatot sok-sok konkurensen mûködõ elemi rész oldja meg. A nyelv az egységek 

kommunikációját is beépítetten támogatja. A gyakorlati megvalósításokban általában több 

transzputert alkalmaznak és ezek igen gyakran (operációs rendszer nélküli) céleszközök, tehát 

a fejlesztés platformja ettõl eltér. 

 

A dolgozatom témája egy olyan fordítóprogram megvalósítása, amelynek mind saját, 

mind célplatformja Win32. Ezt a Microsoft operációs rendszereinek elterjedtsége, a valódi 

párhuzamos futtatás lehetõsége (CPU-skálázhatóság) és a rendelkezésre álló magasszintû 

kommunikációs és szinkronizációs lehetõségek indokolták. A rendszer lehetõségeit C/C++-

ból használom, ez adja a futási idejû környezetet. (A jelenlegi megvalósításban a 

fordítóprogram kimenete is C++ nyelvû.) 

 

A Prologot pedig szintén a feladathoz választottam: mivel nem más, mint 

Programming in logic, nagyon absztrakt. Beépített visszalépéses keresése és mintaillesztése 

kitûnõen alkalmazható a forrás elemzésére. Az implementáció során egy – eredetileg a 2000. 

évvel kapcsolatos feladatok megoldására kifejlesztett – programcsomag elemzõjét 

idomítottam az occamhez. Ha pedig a forrás faszerkezete Prologban áll elõ, és a kódot is e 

magasszintû nyelv segítségével generálom, további lehetõség nyílik a fordítóprogram egyfajta 

deklaratív fejlesztési környezetbe integrálására. 

 

A készülõ szoftver – reményeim szerint – jól alkalmazhatónak bizonyul a leendõ és a 

jelenlegi szoftvermérnökök számára az occamben való programozás elsajátításához, továbbá 

a késõbbiekben a valós élet feladatainak gyorsabb és hatékonyabb megoldására. 
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 Konzulens: Schrettner Lajos, tanársegéd, Számítástudományi Tanszék 

 

 

 

Dolgozatom témájául transputer-hálózaton futó OR-parallel PROLOG-

interpreterírását választottam. A transputer-hálózat osztott párhuzamos rendszer. A 

transputert OCCAM nyelven kell programozni, amely nyelvi szinten támogatja a 

párhuzamosságot. 

 

 

A PROLOG-interpreter a WAM (Warren Abstract Machine) módosított változatával 

dolgozik, amely az eredetitõl fõként a párhuzamossághoz szükséges kiegészítésekben és a 

bonyolultabb optimalizálások elhagyásában tér el. A program a nemlogikai eszközök közül a 

cutot(!) valósítja meg. 

 

 

A PROLOG részfeladatok processzorok közti elosztását a Schrettner Lajos által írt 

általános célú load-balancer program végzi, kisebb módosításokkal. A dolgozat ezért a load-

balancingnak csak a feladat-specifikus (tehát a PROLOG-hoz kapcsolódó) kérdéseit tárgyalja 

részletesen. 

 

 

A dolgozat végén egyszerû PROLOG-programok speedup (egyprocesszoros és 

többprocesszoros futási idõ hányadosa) méresei találhatók. 
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 Konzulens: dr. Horváth Tamás, tud. munkatárs, Informatika és Irányítástechnika Tsz. 

 

 

 

A Magyar Államvasutak a Budapest-Hegyeshalom vonali szakaszon az utóbbi 

években jelentõs fejlesztéseket hajtott végre azzal a céllal, hogy a vonalon lehetséges legyen a 

140-160 km/h sebességgel történõ közlekedés. A vágányszakaszok biztosítására a vasút által 

elfogadott megoldás a már mûködõ biztosító berendezések megtartása mellett az állomási 

forgalmi szolgálattevõ munkájához használandó számítógépes rendszer kialakítása volt, 

melyen két-két állomás távolságban látható a pillanatnyi forgalmi helyzet, a központi 

munkahelyeken pedig a teljes vonalszakasz. 

 

 

Az állomáson mûködõ rendszer három egymásra épülõ részbõl áll: ezek az 

adatgyûjtõvel kapcsolatot tartó és a kapott adatokat állapotinformációnak feldolgozó SunPCS, 

az ezen adatokat megjelenítõ és a felhasználóval kapcsolatban álló vizualizációs rendszer, és 

a távoli állomásokkal kapcsolatot tartó kommunikáció. Jelen dolgozat a SunPCS 

adatfeldolgozó rendszer tervezési és implementálási kérdéseivel foglalkozik. 

 

 

A dolgozat elõször az alaprendszer objektum-orientált létrehozását tekinti át. Ez egy 

többszintû adatbázis felépítésével kezdõdik, a rendszer ennek alapján konfigurálja az 

adatgyûjtõt. Az adatgyûjtõvel való kommunikáció során történik az adatlekérdezés, majd a 

rendszer az így kapott adatokon mintaillesztést hajt végre, és az állapotinformációkat elküldi 

a vizualizáción keresztül a helyi és a távoli állomásokra, a kommunikáción keresztül pedig a 

központi munkahelynek. 

 

 

A dolgozat második része a rendszer további lényeges funkcióival foglalkozik: 

állapot-idõzítések kezelésével, állomási hibakezeléssel, vezérlõ programok letöltésével és 

más protokollt használó adatgyûjtõkkel való kommunikáció megvalósításával. 
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Napjainkban tanúi lehetünk új, nagy sávszélességet igénylõ alkalmazások 

elterjedésének, mint például a videokonferencia, a távmunka, az elosztott szimulációs 

alkalmazások ill. az elosztott adatbázisok kezelése. Ezek az alkalmazások jelenleg      pont-

pont kapcsolatok felhasználásával mûködnek feleslegesen terhelve a hálózati erõforrásokat. 

Ennek elkerülése érdekében célszerû  pont-többpont ill. többpont-többpont (multicast) 

kapcsolatokat alkalmazni. 

 

Míg az ATM hálózatokban még nem létezik a távközlési szolgáltatásban is 

felhasználható, skálázható multicast szabvány, addig a hagyományos IP hálózatokban már 

több ajánlás is elterjedt a multicast kapcsolatok kialakítására. Célunk az eddigi 

tapasztalatokat összegezve skálázható többpont-többpont kommunikáció lehetõségét 

megteremteni ATM hálózatok felett.  

 

Munkánk során elõször a témához kapcsolódó irodalmat áttanulmányozva 

megismerkedtünk az eddig ismert IP és ATM multicast routing protokollokkal. A 

feldolgozott dokumentációk alapján kifejlesztettünk egy új protokollt, amely a legjobb 

skálázhatóságot biztosító CBT (Core Based Tree) algoritmus elvén mûködik. Választásunk fõ 

szempontja az volt, hogy az eddigi legtöbb multicast routing algoritmussal szemben – mely 

minden adóhoz a multicast csoporton belül külön multicast fát rendel – a CBT csak egyetlen, 

az egész csoportot összefogó, minden adót és vevõt tartalmazó fát készít, ezáltal az ATM 

kapcsolókban kevesebb állapotinformációt kell tárolni. Módosítottuk és továbbfejlesztettük a 

már létezõ, CBT elven mûködõ SEAM (Scalable and Efficient ATM Multicast) protokollt, 

valamint ezt kiegészítettük a címfeloldást végzõ MNS (Multicast Network Service) hálózati 

szolgáltatással. 

 

Elsõ lépésként elkészítettük a protokoll szöveges leírását. A formális leíráshoz a 

Telelogic cég SDT szoftverét használtuk, amely az európai szabványként használt SDL 

formális leíró nyelv használatához nyújt megfelelõ grafikus környezetet. A verifikálás során 

egy általunk definiált mintahálózaton, az ATM jelzésprotokollját a multicast kommunikációt 

megvalósító üzenetekkel kiegészítve, lépésrõl lépésre leellenõriztük a protokoll helyes 

mûködését.  

 

Végül összegeztük eddigi eredményeinket, kijelöltük a további munka lehetséges 

irányát, a továbblépés lehetõségeit a protokoll életciklusában. 
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DEDUKTÍV OBJEKTUM-ORIENTÁLT ADATBÁZISOK 
 

Kardkovács Zsolt Tivadar 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika szak, IV. évfolyam 

  Konzulens: dr. Gajdos Sándor, adjunktus, BME Távközlési és Telematikai Tanszék 

 

 

Számos általános célú, elsõsorban relációs és objektum-orientált adatbáziskezelõ van 

ma kereskedelmi forgalomban. Emellett a  szakirányú technológiák olyan rendszereket is 

létrehoztak, melyek az egyszerû adatbáziskezelõket egészítik ki ún. szakértõi rendszerekké. 

Jellemzõjük, hogy integrált logikai elemzõt tartalmaznak, de szétválik az adatbázis és az 

alkalmazott logika (divatos szóval intelligencia). 

 

 

Ebben az évtizedben a logikai jellegû adatbázisok egyre nagyobb teret és 

létjogosultságot kapnak, melyek még részben vagy egészében csatlakoznak a korábbról 

örökölt és bevált adatmodellekhez. Vannak közöttük (deduktív) logikai relációs és deduktív 

objektum-orientált adatbázisok (DOOD) is. A dolgozat éppen ezzel az - utóbbi idõben sikeres 

- ágazattal foglalkozik. Fõ célja egy deklaratív típusú, erõsen korlátozott elemkészletû, de 

teljesen önálló adatbáziskezelõ nyelv megalkotása, mely objektum szemléletû, struktúrálisan 

és fizikailag pedig logikai felépítésû. 

 

 

A dolgozat elsõ része a már létezõ és/vagy mûködõ DOOD rendszereket elemzi 

hazai és külföldi források alapján. A második rész a matematikai alapokkal foglalkozik: 

hogyan lehet egy komplex funkcionalitással rendelkezõ rendszert a matematikai logika 

eszközeivel úgy megtámogatni, hogy az adatbáziskezelõ rendszerek sajátosságait és 

tulajdonságait is figyelembe vegye. Eközben már matematikai szinten megkísérli elkerülni 

korábbi sikertelen vagy nem hatékony próbálkozások buktatóit. Mindezek bevezetõül 

szolgálnak a harmadik, fõbb részhez, mely egy lehetséges – C/C++ és SICStus Prolog alapú – 

implementáció leírását és egy összetett példán (komplex sakk adatbázison) keresztüli 

szemléltetését tartalmazza. 

 

 

Az implementáció során konstruktív igazolást nyert, hogy létezik teljesen deklaratív 

úton kezelhetõ OO-logikai leképezés és adatbázis rendszer. Ilyen eszközök sok, szakértelmet 

igénylõ területen helytállóak, a közlekedési vagy más szimulációs területektõl kezdve egészen 

a kórházi betegellátás adatbázis jellegû problematikájának megoldásáig.  
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OBJEKTUM ORIENTÁLT RENDSZERMODELLEK ÉS 

IMPLEMENTÁCIÓJUK KÖZÖTTI ÁTJÁRÁS 

BANKINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK ESETÉN 
 

Nguyen Hoai Giang, Pham Minh Tuan 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

 Konzulens: Dr. Kiss Ferenc , adjunktus, BME-GTK Informatikai Laboratórium 

  Bodor László, fejlesztési vezetõ, Integra Rt. 

 

 

Az alkalmazásrendszerek fejlesztésén belül a tervezés és az implementálás kapcsolata 

körülbelül úgy néz ki, hogy a tervezõk valamilyen CASE eszközzel vizuális módon 

megtervezik a kívánt struktúrát és funkcionalitást, ami szerint a programozók megírhatják az 

alkalmazás kódot. Az Objektum Orientált módszertanok még viszonylag új keletûek, így szûk 

a kínálat a minden szempontból igazán jó eszközök terén. Ha mégis találunk igényeinknek 

megfelelõ tervezõ és programozó eszközöket, akkor pedig magunknak kell összeilleszteni 

õket, hogy integrált módon lehessen fejleszteni bennük. 

 

Az Integra Rt. új alkalmazásfejlesztõ környezet kialakításán fáradozik, amelyet 

Integrált Banki Projekt-nek (IBP) neveznek. Az IBP rendszer központi magját fejlesztõ önálló 

gárda tagjaiként elõször az alkalmazandó módszertant és eszközöket kellett kiválasztanunk. A 

módszertan kapcsán az objektum orientáltság melletti elkötelezettséghez nem férhetett kétség. 

Rengeteg szempont vizsgálata után az StP CASE eszközt, a Forté alkalmazásfejlesztõt és az 

Oracle-t mint szabványos SQL adatbáziskezelõt választottuk. 

 

A dolgozat témája tehát a fent említett eszközök közötti átjárás tervezésérõl, 

fejlesztésérõl szól. Ez az átjárás háromféle igényt tartalmaz: 

 

 A vizuálisan megtervezett osztályok attribútumaikkal, metódusaikkal, kapcsolataikkal, 

azok szolgálatatásaival és más bevitt információkkal együtt generálódjanak le a Forté 

TOOL környezetbe. 

 Az osztályok közül a perzisztensek (azok, amelyek túlélik az alkalmazás futását) 

tárolására generálódjanak SQL táblák, amelyek nemcsak az attribútumokat 

reprezentálják, hanem az osztályok perzisztens kapcsolatát is. Ezen adatbázis 

szerkezetén, mint relációs adatmodellen, szintén lehessen áttekinteni, és további 

tervezõmunkákat végezni vizuális eszközzel. 

 A generálásoknál az objektumok TOOL környezetbeli és adatbázisbeli reprezentációja 

között a kommunikáció biztosítva legyen, lehetõleg a programozó számára átlátszó 

módon. 
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ELOSZTOTT OBJEKTUM-ORIENTÁLT RENDSZEREK 

EGYES PROBLÉMÁI 
 

Dornbach Péter, Gesztesi Gábor 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika szak, I. évf. doktorandusz 

 Konzulens: Dr. Gajdos Sándor, adjunktus, BME Távközlési és Telematikai 

Tanszék 

  Kovács András, IQSOFT Intelligens Software Rt. 

 

Mindössze néhány éves múltra tekint vissza az Object Management Group (OMG) 

által szabványosított objektum-orientált elosztott architektúra, a Common Object Request 

Broker Architecture (CORBA). A technológia népszerûsége nõ, és világszerte széles körben 

alkalmazzák elosztott rendszerekben, hiszen segítségével a rendszer áttekinthetõbbé válik és 

lehetõséget ad különbözõ programozási nyelveken megírt, különbözõ operációs rendszerek 

alatt futó szoftverek integrálására. Az elõnyök mellett azonban a CORBA alapú megoldások 

néhány új problémát is felvetnek. Mivel a technológiát a kevés üzemeltetési tapasztalat 

ellenére sok helyen használják, létfontosságú ezen problémák azonosítása, és a minél 

hatékonyabb megoldások megtalálása. A dolgozat célja, hogy ezen problémákat elemezze, 

majd egyszerû, de a gyakorlatban is jól használható megoldásokat javasoljon. 

A dolgozat elsõ része vázlatosan ismerteti a CORBA-t és néhány konkrét 

implementációját, különös tekintettel az IONA cég Orbix-ára, amelyen a kísérleteket 

végeztük. Ezután szakirodalmi források alapján foglaljuk össze a CORBA alapú rendszerek 

már azonosított problémáit és az ismert megoldási javaslatokat. 

A dolgozatban az alábbi kérdéseket elemezzük részletesen: a rendszerben szereplõ 

CORBA objektumok mûveleteinek hívása a szinkronitás miatt jelentõs overheaddel jár. 

Méréseinkkel széleskörû vizsgálatokat  folytattunk egy CORBA alapú rendszer sebességére 

különbözõ feltételek mellett. Mivel a sebesség  elsõsorban a hívások számától függ, ezért az 

alkalmazás teljesítménye szempontjából egyáltalán nem közömbös, hogy hogyan 

struktúráljuk az objektumok interfészeit. 

Alternatív megoldás lehet a sebesség növelésére az aszinkron hívások (üzenetek) 

bevezetése és használata. Ezzel a lehetõséggel is foglalkozunk. Az alap CORBA szabvány 

nem ad lehetõséget objektumok hálózaton való érték szerinti átvitelére, amelyre pedig 

gyakran szükség lenne, hiszen sok feladatot egyszerûbben és hatékonyabban lehet helyben 

levõ objektumokkal megoldani. Az érték szerinti objektumátadás megvalósítása mind 

technikailag, mind értelmezés tekintetében többféle módon lehetséges. 

CORBA-ra épülõ elosztott adatbázis rendszerek esetén rendszerint nem elegendõek a 

hagyományos adatbázis kezelõk által nyújtott tranzakciós szolgáltatások. Speciális 

algoritmusokra van szükség, amivel a konkurrenciakezelési problémák megoldhatók. Minden 

probléma megoldására javaslatot, esetenként több alternatívát is kínálunk, összehasonlítva 

õket az ismert megoldásokkal. A dolgozat befejezõ részében egy egyszerû mintaalkalmazás 

segítségével, mérésekkel bizonyítjuk a javasolt megoldások mûködõképességét és 

hatékonyságát. 
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A CORBA TECHNOLOGIA BEMUTATÁSA 
 

Belokosztolszki András, Nagy Péter 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, programtervezõ matematikus, IV évfolyam 

 Konzulens: Vincellér Zoltán, mûszaki tanár, Általános Számitástudományi 

Tanszék  

 

 

A TDK dolgozat két nagy részbõl áll. Az elsõ bemutatja a CORBA technológiát, a 

második egy mozijegy értékesítési rendszeren keresztül bemutatja a CORBA technológia 

alkalmazását. A két rész 50-50%-os súllyal szerepel a dolgozatban. 

 

A TDK dologozat elején egy általános ismertetõ szerepel a CORBA-ról, melyben 

leírjuk mik az elõnyei az objekum orientált kliens-szerver alkalmazásoknak, milyen 

szolgáltatásokat nyújt, és tisztázzuk az alapfogalmakat. Ezután bemutatjuk különbözõ gyártók 

CORBA ORB megvalósításainak legfõbb jellemzõit. (OmniBroker, IONA - Orbix, OrbixWeb, 

Visigenic - VisiBroker), megnézzük melyik milyen szolgáltatásokat nyújt, beleértve a 

biztonsági kérdéseket is (kódolt átvitel, jelszavas azonosítás). Kisebb példákon keresztül 

bemutatjuk, hogyan lehet felépíteni egy objektum orientált kliens-szerver alkalmazást, hogyan 

lehet különbözõ platformokon és nyelveken implementálni a metódusokat (GNU Linux, 

Windows 95/NT; Java, C++,  OmniBroker, Orbix, OrbixWeb). Ezt követõen összehasonlítjuk 

a CORBA-t más kliens-szerver technológiákkal (C/Socket, JAVA/Socket, Java/RMI, CGI-

BIN/HTML, DCOM/ActiveX). Ezeket röviden ismertetjük és megvizsgáljuk milyen elõnyeik 

és hátrányaik vannak a CORBA-hoz képest. A CORBA-t bemutató rész végén néhány fontos 

dolgot részletesen bemutatunk, többek között az IDL fájlok szerkezetét, szintaxisát; naming 

service-t; dinamikus metódushívást és az Interface Repository-t; továbbá, hogy a CORBA 

specifikáció legújabb verziója (jelenleg 2.1) milyen újításokat tartalmaz. 

 

A TDK második része egy Java nyelven írt mozijegy értékesítési rendszer, mely egy 

többtáblás, SQL alapú adatbázis segítségével nyilvántartja egy város mozijegyforgalmát. Az 

adatok nyilvántartásában többek között szerepelnek a filmszínházak adatai, az ott eladott 

jegyek, a szabad férõhelyek száma, a filmek leírása. Az adatok egy szerver gépen vannak 

tárolva, mely meghatározott számítógépeket hajlandó kiszolgálni a CORBA technológia 

segítségével. A nyilvántartási adatbázishoz a hozzáférés szigorú jogosultságokon alapszik, 

így például az eladással foglalkozó kihelyezett irodák, az ideiglenes árusítóhelyek más 

jogokkal rendelkeznek, mint az utcákon felállított, mindenki számára hozzáférhetõ 

információs számítógépek. A megfelelõ jogosultságok birtokában lehetõség nyílik a 

jogosultságok ideiglenes vagy végleges átruházására. 

 

A program a könnyebb kezelhetõség eléréséhez egy grafikus felületet biztosít a 

felhasználónak.  
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MULTIMÉDIA A MULTIMÉDIÁBAN 
 

Kerepesi János 

Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola 

számítástechnika-német szak, IV. évfolyam 

 Konzulens:  Kocka Ferenc, fõiskolai adjunktus 

  Dr. Forgó Sándor, fõiskolai tanár 

 

 

 

A program a multimédiás környezet segítségével próbálja meg bemutatni, hogy mi is 

az a multimédia. Megpróbál részletes információkat adni a témával kapcsolatos fogalmakról, 

ismertetést ad azokról a szoftverekrõl, amelyek alkalmazása elengedhetetlenül szükséges egy 

multimédia fejlesztése során. A programban arra törekedtünk, hogy a teljesen kezdõ 

felhasználóktól a haladóbbakig, mindenki sok haszonnal forgathassa. A kezdõbb felhasználók 

egy vázlatosabb, magyarázó jellegû információhalmazt kapnak, a gyakorlottabb 

felhasználóknak pedig meg van a lehetõségük arra, hogy az egyes témákban jobban elmerülve 

részletes információt kaphassanak. 

 

Az alkalmazás nyolc részre osztva dolgozza fel a multimédiával kapcsolatos 

tényanyagot.  

 

A multimédiás alapfogalmak bemutatása után a technikai feltételek ismertetése 

következik. A program bemutatja az általános hardver illetve szoftver feltételek is. A 

technikai dolgok feldolgozásán túl helyet kapnak a programban bizonyos médiaelméleti 

elemek is, amelyek ismerete elengedhetetlen feltétele a hatékony multimédiafejlesztésnek. 

Tartalmaz még a program egy fogalomtárat is amely segítheti a felhasználókat abban, hogy a 

CD-t multimédiás kislexikonként is használhassa. Ezen kívül külön csoportosítva 

megtalálható még a programban szereplõ médiaelemek adatbázisa is, hogy a felhasználók 

maguk is feldolgozhassák õket. 
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  Virág Csaba, Ph.D. hallgató 

 

 

 

A valódi fizikai alapokon nyugvó képgenerálás a mai számítógépes grafika egyik 

elsõrendû feladatává vált. Manapság kevés olyan területe van a tudományoknak, ahol a 

számítógéppel elõállított képeket ne használnák valamilyen célra: szemléltetésre, nem látható 

jelenségek láthatóvá tételére, új dolgok tervezésekor, vagy akár eddig csak a fantáziánkban 

létezett teremtmények életre keltéséhez. Fontos tehát, hogy e módszerek minél valósághûbben 

közelítsék az általunk látott világ fényjelenségeit. Felfedezhetõ ma már egy tendencia egy 

egységes képgeneráló módszer kidolgozása irányában is. Az egyes részfeladatok mára már 

letisztultak, gyakorlatilag megtalálták és elérték határaikat. Tökéletes szimuláció - mint azt 

bármely más területen is tapasztalhatjuk - egyszerûen nem létezik, hiszen a valódi jelenségek 

végtelen számú állapota közül csak nagyon kis töredéket tudunk közelíteni korlátozott 

eszközeinkkel. Mindig elhanyagolással dolgozunk tehát, vagyis kis túlzással azt állíthatjuk, 

hogy a szimuláció nem a reprodukálás, hanem az elhanyagolás tudománya. A valósághû 

képek elõállításában is tudnunk kell tehát azt, mi az, ami nem fontos a szemünk számára, és 

mi az, ami igen. 

 

Ebben a dolgozatban áttekintjük a számítógépes grafika fejlõdésének fõbb állomásait. 

Az olyan egyszerûbb módszerek, mint a drótváz ábrák vagy a síkárnyalás olyan objektumokat 

jelenítenek meg, amelyek a valóságban jelentõsen bonyolultabbak, mind megjelenésben, 

mind szerkeretileg. Attól függõen, hogy a kép a fény és valós fizikai objektumok 

kölcsönhatásai közül melyeket képes megragadni, beszélhetünk realisztikusabb és kevésbé 

realisztikus képekrõl A realisztikusság folytonos tengelyének egyik végén helyezkednek el 

azok a képek, melyeket fotorealisztikusnak nevezünk. 

 

Dolgozatom anyagát egy, a jövõben indítandó kurzus alapanyagaként kívánjuk 

felhasználni a Veszprémi Egyetemen mûszaki informatika szakos hallgatói részére. 
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A digitális képeket a szín-kódnak megfelelõ színben a software-be épített szín-

management rendszerrel lehet megjeleníteni. A szín-kód egy érzéklet szerinti színtérben (pl. 

CIELAB-ban) kódolja a színeket, és a szín-management rendszer ebbõl számítja ki – az adott 

megjelenítõ eszköz (monitor vagy nyomtató) fizikai tulajdonságainak ismeretében – az 

eszköz digitális színértékeit (rgb vagy cmyk). 

 

Az ilyen módon érzéklet szerint színhelyesen megjelenített foto-realisztikus képek 

érzékelt szín-minõségét azonban gyakran érdemes tovább javítani. Például lehetséges, hogy 

egy arckép rossz megvilágítási viszonyok mellett került rögzítésre, ezért az arckép színei 

természetellenesek, azaz nem felelnek meg az átlagos megfigyelõ saját hosszú távú 

memóriájában tárolt bõrszínnek. Az aktuális színt ezzel a hosszú távú memóriában tárolt 

színnel helyettesítve, vagy az aktuális színeket egy leképezõ algoritmussal a hosszú távú 

memóriaszín felé tolva azonban az arckép színei ismét természetesek lesznek, és így az 

érzékelt képminõség javul. 

 

A munka célja ezért a hosszú távú memóriaszínek rögzítése és a fent említett leképezõ 

algoritmus megállapítása pszicho-fizikai kísérletet megvalósító programmal. A program a 

kísérleti személy részére a stimulust biztosítja, továbbá gyûjti, rendszerezi a személy válaszát.  

 

Az eredmény: az adott objektumot (pl. ég, arc, fû, lomb) tartalmazó fotorealisztikus 

képhez tartozó átlagos memória-szín (több megfigyelõ átlaga), illetve ezek szórása (amit a 

szín-memória pontosságával lehet azonosítani). 
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ALGORITMUSSAL 
 

Tar Zoltán 
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Természettudományi Kar, programtervezõ matematikus, V. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Schwarcz Tibor, adjunktus, Komputergrafikai és 

Könyvtárinformatikai Tsz. 

 

 

 
A BSP (Binary Space Partitioning) algoritmus segítségével síklapú poliédereket ábrázolhatunk 

láthatóság szerint. Ez az algoritmus olyan esetekben hatékony, amikor egy elõre rögzített objektumot vagy 

objektumokat akarunk különféle nézõpontokból megfigyelni. 

 

Az alapelv a következõ: a poliéderek lapjait egy speciális bináris fába rendezzük, majd 

e fa ismeretében bármely nézõpontra a láthatóság szerinti megjelenítés valós idõben adódik. 

Ezt a technikát egy CAD programban használva igen látványos kimenetet produkálhatunk. 

 

A BSP algoritmus szûk keresztmetszete a fa felépítése. A dolgozatban szerepel a fa 

felépítését segítõ optimalizálási módszer. E módszer segítségével a fa elemeinek száma közel 

minimális lesz. Sõt a fa mélysége is jelentõsen csökkenthetõ. Ezzel a módszerrel sikerült a 

gyakorlatban elõforduló esetekre a BSP algoritmus hatékonyságát megnövelni. 

 

Az algoritmus mûködését és hatékonyságát szemléltetõ program is a dolgozat része. A 

programmal az adatok betöltése után elkészíttethetjük a BSP fát, majd barangolhatunk a 

poliédereink között. 
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A sugárkövetés a 3 dimenziós objektumok számítógéppel történõ megjelenítésének 

egyik módszere. A valóságot legjobban megközelítõ képet sugárkövetéssel állíthatunk elõ. 

 

A módszer azzal tudja biztosítani a valósághû megjelenítést, hogy a kép számításakor a 

fénysugarak útját követi. A fény fizikai tulajdonságának modellezésével (fényvisszaverõdés, 

tükrözõdõ és fényelnyelõ felületek, fénytörés stb...) fotorealisztikus képek elõállítására nyílik 

lehetõség. Az eljárás különösen bonyolult objektumok esetén igen hosszadalmas, nagy a 

számításigénye. 

 

Dolgozatomban arra mutatok példákat, hogyan lehet az eljárás hatékonyságát növelni, 

elsõsorban a futási idõ jelentõs lerövidítésére törekedve. A módszer lényege az, hogy 

bizonyos transzformációk elvégzése után az objektumok és a fénysugarak speciális 

elhelyezkedését kihasználva egyszerûbb képletekkel számolhatunk. A gyorsítás elsõsorban a 

láthatóság vizsgálatakor, a fénysugár és poligon döféspontjának számításakor valamint a 

takarások vizsgálatakor jelentkezik. 

 

A módszer szemléltetésére programot is készítettem. Ez a program elsõsorban a 

hatékonyságnövelõ elemek mûködésének szemléltetésére készült, nem pedig a sugárkövetés 

minden elemének részletes megvalósítása volt a cél. ( Egyszerûsített fénysugár-modellt 

alkalmaz fényvisszaverõdés nélkül.) 
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 Konzulens: Dr. Kuba Attila, egyetemi docens, Alkalmazott Informatika Tanszék 

 

 

A multimédia és az Internet egyre gyorsuló világában sorra jelennek meg a különbözõ 

grafikus alkalmazások. Ezek között találunk olyanokat is, melyek önálló grafikai 

programozási nyelvet valósítanak meg, mint pl.: 3D Studio, PovRay, VRML. Ezekkel viszont 

többnyire csak állóképet generálnak, nincs a nyelvben közvetlen animálási lehetõség. A 

grafikus objektumok animálására irányuló nyelv azonban még nincs igazán elterjedve. Az 

USA-ban a Duke University-n egy project keretében kifejleszettek egy ilyen nyelvet, melynek 

neve Lambada lett. Ez a nyelv az alapvetõ geometriai síkidomokkal különbözõ lineáris 

mozgásokat képes definiálni és ezt a Lambada-1.0 programmal meg is tekinthetjük. Az 

animációt szöveges formátumban tároljuk, így kis tárigényû, és az inerneten keresztül is 

könnyen mozgatható. A Lambada egy JAVA-ban írt sorolvasó interpreter, mely azonnal 

végrehajtja az utasítást, ha az szintaktikailag helyes. Természetesen felmerül az igény egy 

olyan interaktív szerkesztõre, mellyel a nyelvet nem ismerõ felhasználó is képes animációt 

készíteni. Ennek a megvalósítását tûztem ki célul, és mivel a lejátszó JAVA-ban készült, így 

én is ezt a programozási nyelvet választottam. 

 

A programmal könnyedén definiálhatunk újabb objektumokat, ahogyan azt egy 

szokásos rajzolóprogramtól megszokhattuk. Ezek után pedig kiválasztva a tárgyat vagy 

tárgyakat, különbözõ mozgást, illetve - ami e programmal majd egyszerûbben nyomon 

követhetünk, - bonyolultabb összeett mozgásokat rendelhetünk hozzájuk. A program az 

animációt képenként tárolja, így könnyedén lépegethetünk a végérõl akár az elejére és közben 

bárhol módosíthatunk, beszúrhatunk vagy törölhetünk objektumokat vagy mozgásokat. A 

programban lehetõség nyílik olyan összetett geometriai tárgyak létrehozására is, ami kézi úton 

meglehetõsen nehézkes. 

 

Természetesen ez a nyelv és a hozzá készült szerkesztõ könnyen tovább fejleszthetõ. 

Feladat lehet még az egyelõre inkább csak kétdimenziós megjelenítést 3 dimenzióra 

kiterjeszteni, vagy lehetõséget adni más grafikai elemek belinkelésére, pl.: bitmap képek 

megjelenítésére a háttérben. 
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ÁLLÓKÉPEK TÖMÖRÍTÉSE WSQ ALGORITMUSSAL 
 

Bak Attila, Gál Richárd 

Budapesti Mûszaki Egyetem, 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika szak, V. évfolyam 

 Konzulens: Cséfalvay Klára Dr., adjunktus 

  Alföldy Attila, DYNASOFT Rt. 

 

Az elmúlt évtizedben rendkívül megnõtt az adatátvitel és -tárolás igénye a különbözõ 

számítógépes és egyéb digitális alkalmazások fejlõdésével. Ezen fejlõdés velejárója, hogy 

megváltozott az információ típusa, vagyis egyre nagyobb teret nyer a digitális, vizuális jellegû 

információ. Az ilyen jellegû adatoknak a nyers formában való átvitele ill. tárolása rendkívül 

nagy költségû, ezért szükség van megbízható és hatékony tömörítési technikákra. A 

jelfeldolgozás témakörében sok ilyen algoritmus létezik, néhányat már szabványosítottak is. 

Mi egy olyan  módszerrel foglalkozunk ezen tanulmányban, amely a wavelet transzformáción 

alapul. Ez a transzformáció - noha alapjait már több évtizede lefektette a multirezolúciós 

analízis - az elmúlt években hívta fel magára a figyelmet a képfeldolgozás területén, és 

nagyon ígéretesnek tûnik. Olyannyira, hogy az Egyesült Államokban az FBI új képtömörítési 

szabványt fogadott el az ujjlenyomat adatbázisának tárolására, amelynek alapja a wavelet-

transzformált részsávok skalár kvantálása. 

Ezen munkánkban fekete-fehér képek wavelet transzformáción alapuló tömörítésére 

koncentrálunk. Elõször kvalitatív, majd matematikai eszközökkel mutatjuk be a wavelet 

transzformációt a jelfeldolgozás szemszögébõl. A digitális jelfeldolgozásban az információ 

mintánként áll rendelkezésre, ezért szükség van a transzformáció diszkrét változatára. A 

matematikai leírásban kitérünk a jel multirezolúciós leírására, amely már elvezet a 

transzformáció diádikus részsávú felbontást reprezentáló  fastruktúrához. 

A következõ fejezetben bemutatjuk azt a képkódolási sémát, amelyet az általunk írt 

képtömörítõ szoftverben is alkalmaztunk. Az algoritmus a jel két dimenziós diszkrét wavelet 

transzformációja után a részsávok adaptív, uniform kvantálását végzi, melyet futamhossz- és 

Huffman-kódolás követ.  

A fentebb már említett szoftverrel a transzformáció különbözõ fázisaiban lévõ 

részsávú képeket is kimentettük, így lehetõvé válik a módszer sajátosságainak vizuális 

szemléltetése. Különbözõ tömörítési arányokkal tesztképeken mutatjuk be a transzformáció 

hatását összehasonlítva azt a diszkrét koszinusz transzformáción (DCT) alapuló JPEG 

technikával. Ezzel azt is kívánjuk érzékeltetni, hogy a wavelet transzformáció nem hordozza 

magában a DCT-nél jelentkezõ jól ismert blokkosodási effektust. A fellépõ kódolási hiba 

megjelenési formája az emberi szem számára - amelynek kontrasztérzékenysége 

síkfrekvenciafüggõ - természetesebb hatású. 

A wavelet transzformáció alkalmazása a videó-kódolás területén is nagy jelentõségû, 

hiszen ott még nagyobb tömörítési arányok elérése a cél. A módszerrel lehetõvé válik videó 

adatfolyamok 1 : 1000 arányú tömörítése. További munkánk célja a transzformáció vizsgálata 

a videó-kódolásban. 
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A digitális távközlésben, kommunikációban egyre nagyobb és fontosabb szerepet kap 

a képek optimális kódolása. A szeles körben elterjedt technikai eszközök átviteli 

karakterisztikai nem teszik lehetõvé a felmerült igények kielégítését, a technikai eszközök 

fejlesztése során pedig egyre nagyobb igényeket támaszt.  

 

Az igények kielégítésének módja a képek megfelelõ kódolása. A tervezett új kódolási 

szabványok, mint az MPEG-4, amelyhez ez a munka is kapcsolódik, mar a kép tartalmat is 

figyelembe veszi és csak bizonyos részletek kódolását írja elõ. Úgy kell a képet, képrészletet 

átalakítani, kódolni, hogy a rendelkezésünkre álló átviteli sávszélességen belül tudjuk a képi 

információt viszonylag hiba mentesen továbbítani. Ez a mûvelet több fázisból áll. El kell 

döntenünk, hogy az adott kép melyik részét, milyen módon és milyen paraméterek mellett 

szeretnénk kódolni, hogy mind méret, mind pedig hiba szempontjából elvárásainknak 

megfelelõ kódolt információt kapjunk. Amint latjuk ez egy komplex, idõ- és számításigényes 

eljárás.  

 

Ilyen nagy számítási teljesítmény eléréséhez célszerû az egyes részmûveleteket 

párhuzamos feldolgozó egységeken végezni. A kép feldolgozásának egyes fázisaira már jól 

kidolgozott módszerek állnak rendelkezésünkre párhuzamos struktúrákon. Mi a nagyobb 

sebesség elérése és kompakt kivitelû kódoló elkészítése érdekében párhuzamos analóg 

processzortömbökkel is dolgozunk. 

 

A feladat: elõzetesen felmérni, hogy az egyes fázisok idõigénye hogyan befolyásolja a 

teljes rendszer mûködését, illetve melyek azok a fázisok, amelyek kivitelezésére a 

párhuzamos feldolgozás elõnyösebb a szekvenciális processzálásnál, lehetséges-e az adott 

fázis implementálása párhuzamos struktúrán, vagy az egymásutáni feldolgozás szükséges. 

Ezen kívül milyen kapcsolat létesíthetõ a dinamikus kódolás és az objektum-orientált kódolás 

között, a felmerülõ új számítási igények mennyire befolyásoljak a mûveletvégzés idejét. 
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Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar, mûszaki informatika szak, III. évfolyam 

 Konzulens: Szilágyi Sándor, fõiskolai adjunktus 

 

 

 

Feladatul választottuk egy multimédiás oktatóprogram elkészítését a vasbeton 

tartószerkezetek témaköréhez. Azért döntöttünk e téma mellett, mert úgy éreztük ezzel 

megkönnyíthetjük az utánunk jövõ generáció elmélyülését a "vasbeton tartószerkezetek" 

témakörében. 

 

A feladatot úgy próbáltuk feldolgozni, illetve megoldani, hogy az eredmény mindenki 

számára közérthetõ és könnyen “emészthetõ” legyen. Azok a diákok is sikeresen 

használhatják az oktatóprogramot, akik semmiféle elõtanulmányokkal nem rendelkeznek. 

Ezen úgy próbálunk segíteni, hogy tervezzük a program továbbfejlesztését mechanika, 

szilárdságtan, stb. témakörökben is. Az oktatóprogram nagy elõnye, hogy azokat az 

egyezményes jeleket (változókat) használja, amelyekkel az elõadásokon és a gyakorlatokon 

találkoztunk. Próbáltunk kialakítani a tanulók számára egy olyan segédeszközt, amely 

helyettesíti a jegyzeteket, egybefoglalja az elméletet, a gyakorlatot és a gyakorlati 

számításokhoz szükséges segédeszközöket (pl.: “számítás” programok, táblázatok, ábrák). 

 

Megjegyezzük, hogy a program még közel sincs kész, szeretnénk továbbfejleszteni, 

kidolgozni a hiányzó témaköröket, bõvíteni a számítási lehetõségeket, újabb és részletesebb 

videókkal szemléltetni a gyakorlatot. 
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A számítástechnika elterjedésével és megbízhatóságának növekedésével a 

számítógépek egyre nagyobb - meghatározó - szerephez jutnak a banki és pénzügyi szférában 

egyaránt. A folyamat a területi kirendeltségektõl kezdve a brókercégekig mindenhol jól 

nyomonkövethetõ. 

 

A tõzsdei alkalmazások fejlesztésekor figyelembel kell venni néhány – egyéb 

területeken fel nem merülõ - különleges követelményt is. A nagy adatmennyiség és az 

egyszerû mûveletek igen gyors végrehajtása mellett nyilván támogatni kell az elosztott 

mûködést. Az így feldolgozott adatoknak lehetõleg a legrövidebb idõn belül el kell jutniuk a 

felhasználóhoz. A tõzsdei szabályok változása miatt az alkalmazásoknak rugalmasan 

változtathatónak kell lenniük, méghozzá anélkül, hogy a nagy számban telepített 

komponenseket egyenként újra kellene telepíteni. A világ valamennyi tõzsdéjén felmerülõ 

igények mellett találhatók továbbá olyan tényezõk is, amelyek kimondottan magyar 

vonatkozásúak. 

 

A mi megoldásunk elosztott objektum-orientált technológiára épül. Ehhez igazodva a 

kliens-szerver architektura kialakításához szükséges kommunikációt objektum orientált 

módon kell lebonyolítani. Ezért alkalmazásunkat az OMG által kidolgozott CORBA 

(Common Object Request Broker Architecture) lehetõségeire építettük fel. Segítségével - 

többek között - lehetõvé válik az elosztott rendszer hálózatfüggetlen módon történõ 

megtervezése. A kliensszoftver (Windows-os, illetve Web-es Java alapú) dinamikus 

módosításáról a rendszer automatikusan gondoskodik. A szerver oldalon a tranzakciók 

feldolgozása mellett sort kell keríteni az adatok tárolására is. Errõl egy vagy több, a szerver 

program mögött a kliens számára láthatatlan módon elhelyezett objektum-orientált adatbázis 

gondoskodik. Az átlátszóságnak köszönhetõen a rendszer komolyabb beavatkozás nélkül 

skálázható, így rugalmasan tud alkalmazkodni a felhasználók igényeihez. 
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TDK dolgozatunkban szeretnénk egy olyan, általunk készített, komplex alkalmazás-

csomagot bemutatni, mely egy gazdasági, pénz- és tõkepiaci adatbázisra alapozott 

informatikai rendszer kiépítését teszi lehetõvé. 

 

Témaválasztásunkat az befolyásolta, hogy a hazai gazdasági rendszer gyökeres 

átalakulásával egyre lényegesebb szerepet töltenek be életünkben a magyar tõzsdék, egyre 

többen döntenek úgy, hogy megtakarításaikat bankbetétek helyett értékpapírokban kívánják 

kamatoztatni.  Ugyanakkor a témával foglalkozó információ nem lelhetõ fel egy helyen, 

egységes formában, így jelenleg az információhiány az egyik leglényegesebb ok, ami 

megakadályozhatja a hazai tõkepiac további dinamikus fejlõdését. 

 

Ezért egy olyan internetes/intranetes környezetben használható rendszer tervezését, 

megvalósítását tûztük ki célként magunk elé, mely akár magánszemélyeknek, 

kisbefektetõknek, akár nagyobb ügyfeleknek, bankoknak, brókercégeknek szolgál 

információkkal, értve ez alatt historikus adatbázis feldolgozását, realtime adatok, gazdasági 

témájú újságcikkek, elemzések megjelenítését, ezen információk egységes keretbe 

integrálását. 

 

A számítógépes rendszer két részre oszlik, a szerver a modern fejlesztési 

módszereknek megfelelõen többrétegû, az információ-tároló réteg a historikus adatokat 

tartalmazó relációs adatbázisból, COM/DCOM komponensekbõl, és az ezeket összefogó 

ODBC és MTS környezetbõl áll, az adatok feldolgozására az alkalmazás-szerverben 

implementált üzleti logika szolgál, míg a klienst kiszolgáló Web szerver ASP technológiát 

használ.  Az elsõdleges felhasználói felület pedig HTML-t értõ böngészõ, mely a szerver által 

generált oldalakat jeleníti meg az általunk készített Java applet-ek felhasználásával. 
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OPCIÓS KERESKEDÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 

Nagy Gábor, Schay Dániel 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, V. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Kiss Ferenc, egyetemi adjunktus, BME-GTK 

 

 

 

A Budapesti Értéktõzsde (BÉT) 1998 elején az opciós piac meghonosításának és az 

üzletkötõk elektronikus kereskedési gyakorlatának kialakítási, oktatási céljából oktató 

kereskedési rendszer üzembe állítását tervezte, amelyet hallgatói projektként a BME GTK 

Informatikai Laboratóriumban hoztunk létre. 

 

Az opciós piac a származékos piacok egyike, a BÉT-en eddig nem folyt ilyen kereskedés. 

A kereskedés nagyobb felkészültséget kíván, hiszen a matematikai háttere sokkal összetettebb 

(opció árazásának bonyolultsága: Black-Scholes és binomiális formula, korreláció a prompt 

árfolyam, volatilitás, idõ és az opció ára között stb.) Ezek megismertetését célozta az 

oktatóprogram, de az alkalmazhatóság érdekében egy teljes kereskedési és elszámolási 

rendszert kellett kitalálni, megtervezni és létrehozni. 

 

A rendszer a kliens-szerver architektúrát alkalmazza. Az adatbázis felépítése (SQL): 

 real-time elektronikus rendszer; 

 prompt piacról átvett, az aktuális szabályzattal komform kötési algoritmus; 

 azonnali elszámolás; 

 ügyfél szintû allokáció; 

 az elosztott adatbázis kezelési modul feladata a hálózati terhelés 

minimalizálása. 

 

A programkörnyezet: 

 Sybase SQL Anywhere adatbáziskezelõ - ODBC kapcsolódással; 

 PowerBuilder 6.0 4GL a kliens - szerver alkalmazáshoz (shared objects, server 

push). 

 

Jelenleg 20 brókercég játszik naponta a Tõzsdeteremben 14:30 és 15:00 óra között az év 

végéig, a jövõ évben új játék indul a brókerek kérésére. Komoly érdeklõdést tapasztaltunk, 

sok közgazdasági kérdés is felmerült a játék során, amelyek nagy segítséget nyújtanak a 

majdani éles rendszer specifikációjában. 
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OKTATÓI ÉS HALLGATÓI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
 

Szénási Sándor 

Bánki Donát Mûszaki Fõiskola 

II. évfolyam 

 Konzulens: Tóth Ákos, fõiskolai adjunktus, Informatika Tanszék 

 

 

 

 

A dolgozat célja egységes hallgatói információs rendszer létrehozása, ami bárki 

számára aki Internet hozzáféréssel rendelkezik biztosítja az adatok elérését. A rendszer képes 

tárolni az órarendeket, vizsgajelentkezéseket, képes  kapcsolódni a fõiskola hallgatói 

adatbázisához. A program tetszõleges UNIX platformon képes futni, és tetszõleges Internet 

böngészõvel (Netscape Navigator, Internet Explorer) kezelhetõ. A dolgozatban betekintést 

kaphatunk a CGI programozásba és a platformfüggetlen programozásba. 

 

Az alkalmazás magas szintû hozzáférés ellenõrzéssel bír, mindenki csak a saját adatait 

látja, és csak az módosíthat aki jogosult rá. Pl. egy tantárgy  tematikáját mindenki aki tanulja 

az olvashatja, de csak a tárgy elõadója módosíthatja. 
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A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS INFORMATIKAI 

RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
 

Bognár Miklós 

Rendõrtiszti Fõiskola 

büntetés-végrehajtás, III. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Zeller István, adjunktus, Büntetés-végrehajtási Tanszék 

 

 

 

Tudományos Diákköri dolgozatom témaválasztását alapvetõen a Bünetetés-

végrehajtással való kapcsolatom indokolta az informatika tárgykörén belül. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a szervezetnél felbukkanó számítástechnikai 

jellegû problémák nagyon hasonlóak egy civil szférában mûködõ, hasonló méretû és 

komplexitású felhasználói rendszeréhez, azonban a speciális szakfeladatok okozta 

többletkövetelmények ezeken felül többletterheket rónak a büntetés-végrehajtás vállára. 

Ezekkel, és az ilyen jellegû problémákkal szembesültem éves gyakorló szakmai szolgáltaim 

teljesítése alatt, amelyek egyikét a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 

Informatikai Osztályán töltöttem el, ahol közelrõl megismerkedhettem a legégetõbb 

megoldandó problémákkal. 

 

Dolgozatom elkészítéséhez semmiféle írásos dokumentáciû nem állt rendelkezésemre, 

így rám hárult az összes, kifejezetten a büntetés-végrehajtásra vonatkkozó téma önálló 

felkutatása, feldolgozása. Az általános, szakmai részhez a felhasznált irodalmak jegyzékében 

megtalálható szezõk könyveit, írásait használtam fel. 

 

Tanulmányomban megkísérlek átfogó, részletes képet nyújtani a büntetés-végrehajtás 

jelenlegi informatikai helyzetérõl, valamint a közeljövõben mindenféleképpen megoldásra 

vár, sürgetõen jelentkezõ problémákról. A publikálhatóság érdekében ki kényszerültem 

hagyni a titkosított, valamint a belsõ felhasználásra szóló adatokat, technikai paraméterek, 

mivel ezek dolgozatba foglalása esetén minõsített anyaggá vált volna az. 
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FAR (FOLYÓIRAT ARCHIVÁLÓ RENDSZER)  
 

Nagy Tamás 

Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola 

IV. évfolyam 

 Konzulens: Dr. Csink László, fõiskolai docens, 

   Matematikai és Számítástechnikai Intézet 

 

 

“Több mint 5.5 milliárd dokumentum keletkezik évente és 59%-át manuálisan kezelik!” 

Forrás: Gartner Group, 1998 

 

Már az ókori  egyiptomi birodalomban is az információ átvitel és tárolás papíron 

történt. Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb számban jelentek meg a számítógéppel készült 

dokumentumok, a “papírmentes iroda” gondolata ellenére. Ilyen nagy mennyiségû 

dokumentum kezelése új eszközt igényelt. A dokumentum feldolgozás tette lehetõvé, hogy az 

elektronikus és papíron tárolt dokumentumokból egy hatékony és integrált körfolyamat 

alakulhasson ki. A papír ugyanis jelenleg az egyetlen olyan média, amelyet a számítógép és 

az ember egyaránt képes kezelni, nem úgy mint pl. a floppy vagy CD-lemezt. 

 

A dokumentum feldolgozás célja a dokumentumon levõ szöveges és egyéb 

komponensek felismerése és letárolása. Az egész folyamat támaszkodik a képfeldolgozásra, 

minta felismerésre és információ visszakeresésre. 

 

A project célja egy dokumentum szerkezet ismerete nélkül mûködõ dokumentum 

archiváló, feldolgozó és visszakeresõ rendszer elkészítése. A feldolgozás során a papíron levõ 

dokumentum elõször scannelésre, felismerésre, majd letárolásra kerül egy adatbázisban. Az 

eredeti dokumentum képi változata mellett, a felismert szöveges változat is tárolásra kerül. A 

tárolt dokumentumokban biztosított továbbá az egzakt keresés mellett pl. az alaki 

hasonlóságon alapuló intelligens keresésre. A dokumentum adatbázis Interneten keresztül is 

elérhetõ. A kifejlesztett rendszer alkalmas lehet nagy mennyiségû könyv, dokumentum, ill. 

folyóirat archiválására is. 

 

A dolgozat legfontosabb részei a képfeldolgozásról, mintafelismerésrõl és információ 

visszakeresésérõl szólnak. Ezen felül egy általános célú dokumentum feldolgozó és 

visszakeresõ rendszer is megtervezésre és implementálásra került a dokumentum feldolgozás 

témakörének tanulmányozása során. 

 

Kulcsszavak: Dokumentum Analízis, Információ Visszakeresés, Képfeldolgozás, 

Mintafelismerés, Optikai Karakterfelismerés  
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TÉRINFORMATIKÁVAL TÁMOGATOTT 

JÁRATSZERVEZÉSI RENDSZER 
 

Fekete Attila, Nagy Tibor, Vitai Katalin 

Széchenyi István Fõiskola 

mûszaki informatika 

 Konzulens: Dr. Raffai Mária, fõiskolai docens, Informatikai Tanszék 

 

 

 

Munkánkkal a postai kézbesítés problémás területét céloztuk meg, mely hatalmas 

anyagi erõforrásokat emészt fel az éves költségvetésbõl. A kézbesítés jelenlegi legnagyobb 

problémáinak az egyenlõtlen terheléseket valamint a kézzel történõ, ellenõrizhetetlen 

járatkijelölést tartjuk. A járatkijelölést egy matemaikai optimalizáló algoritmusra épülõ 

térinformatikai rendszer segítségével végezzük. 

 

 

A fejlesztést több lépcsõben hajtjuk végre. Elsõként egy manuális járatkijelölõ 

rendszer bevezetésével, majd pedig egy nagyrészt automatizált, optimális útvonalat adó 

kiegészítõ modul hozzáadásával. Erre az automatizált kijelölõ rendszerre két megoldást 

látunk. Létezik egy kiegészítõ termék a MapInfo rendszerre, mellyel elfogadható 

hatékonysággal lehet optimális útvonalat kijelölni. A második alternatíva egy saját fejlesztésû 

optimalizáló algoritmus felhasználása, mely sokkal jobban idomulna a posta speciális 

igényeihez. Mi a kutatási munkánk során a második megoldást választottuk. 

Áttanulmányoztuk azokat az optimalizáló algoritmusokat, amelyek alkalmasak a 

járattervezési feladat megoldására. Mivel azonban ezen módszerek mindegyike valamilyen 

szempontból korlátokat tartalmaz, szükség volt egy saját algoritmus kidolgozására. 

Dolgozatunkban éppen errõl számolunk be. Az általunk javasolt rendszer mûködtetése 

számítógéppel támogatott módon, a MapInfo térképkezelõ rendszeren, a MapBasic script 

nyelven valamint C++ programrészleteken alapul. 

 

 

Ezzel a fejlesztéssel olyan alkalmazást kínálunk a Posta részére, amellyel 

tevékenységét hatékonyabban tudja végezni, nemcsak a költségek vonatkozásában, hanem az 

ügyfelek gyorsabb kiszolgálása szempontjából is. 
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INFORMÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

BERUHÁZÁSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 
 

Jánvári Gusztáv 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, IV. évfolyam 

 Konzulens: Lencse Zsolt, tanársegéd, Információtechnológiai Tanszék 

 

 

A BéKA projekt az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) által támogatott 

“Szoftverrendszer kidolgozása vállalati beruházások támogatására” címû kutatási program keretében 

az IQSOFT Intelligens Software Rt.-nél zajló rendszerfejlesztési projekt.  

A piacgazdasági környezetben megvalósuló beruházásokról szóló szakirodalom megteremtése 

mellett szükség van a beruházási projektek számítógépes támogatására. Bár a beruházási folyamat 

egyes elemeinek végrehajtására alkalmas speciális szoftverek léteznek, ezek összehangolása, 

integrálása, az információ-áramlás és -visszacsatolás, s az ehhez szükséges kommunikációs csatornák 

kialakítása, a minõségbiztosítás elveinek kidolgozása és követése szintén fontos tényezõje a 

beruházási projektek sikerességének, vagy éppen sikertelenségének. 

Átfogó célunk a kis- és középvállalati beruházási projektek informatikai támogatásának 

kidolgozása, és ennek segítségével beruházás-módszertani ajánlások követésére alkalmas rendszer 

kialakítása.  

A projekt keretében két szoftver készül el: az IQSOFT InvestInfo és InvestInfo Robust 

Beruházási Keretrendszer és Mintagyûjtemény. E szoftverek az általuk támogatott alkalmazásokat 

egészítik ki néhány megoldással, keretrendszerrel, valamint mintagyûjteményekkel (dokumentum- és 

projektsablonok, dokumentumtárak, stb.). Az eredmény egy (a támogatott alkalmazásoktól független) 

egységes fogalomvilág és adattár, valamint a különbözõ beruházási alaptípusokhoz testre szabott 

beruházási módszertan. 

A fejlesztés elsõ iterációja, a Rendszerterv során meg kívánjuk érteni a megoldandó 

problémák jellegét, s a megvalósítandó rendszer általános képét és logikáját is felvázoljuk. A 

(szoftver-) architektúra kialakítása szintén az elsõ iteráció feladata. 

Az Analízis címet viselõ fejezet során bemutatjuk, és különbözõ aspektusokból röviden 

elemezzük a beruházás (reál-) folyamatát. A követelményelemzés szakaszában végiggondoljuk, hogy 

a BéKA rendszer milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljen. Bár a hangsúly a funkcionalitásra 

kerül, megfogalmazunk olyan elveket, melyek követése más, hasonló témájú projektek esetén is 

megfontolandó lehet. A rész utolsó fejezetében meghatározzuk és egymáshoz rendeljük a szereplõket 

és a tevékenységeket.  

A Tervezésben a rendszer átfogó képét alakítjuk ki. Ennek érdekében elõször két 

alkalmazáscsomagot ajánlunk, a kisvállalatok számára az olcsóbb InvestInfo, és a középvállalatok 

számára a nagyobb teljesítményû InvestInfo Robust nevû csomagot, s bemutatjuk ezek elemeit és 

architektúráját. Ezt követõen nekilátunk a beruházási reálfolyamat modellezésének, s egy általános 

bázismodell felrajzolása és a benne szereplõ tevékenységek szoftveres támogatási módjainak 

meghatározása után felépítjük a második iteráció ütemtervét (mely iteráció jelenleg is folyamatban 

van, s melynek célja az InvestInfo csomag elkészítése). 

A Megjegyzések részben elõbb néhány, a fejlesztés során szerzett tapasztalatot összegzünk, 

majd röviden elemezzük a projekt menedzsment és a munkafolyamat-kezelés viszonyát. 
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AZ MNEWS HÁLÓZATI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

BEMUTATÁSA 
 

Bósa Károly, Márien Szabolcs, Kusper Gábor 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, programtervezõ matematikus szak, V. évfolyam  

 Konzulens: Lencse Zsolt, számítógépes munkatárs, 99 Információtechnológia Tsz. 

 

 

 

A rendszer ismertetése: a szoftver elsõdleges funkciója szerint egy multimédiás 

hírelosztó rendszer. Alkalmas szöveges, hipertextes, képi és hangos információ összefogott 

témakörökre bontott terjesztésére. Naprakész információkat szolgáltat a beállított érdeklõdési 

körökben. A rendszer gondoskodik az adatbázisban megadott hivatkozásokon található 

dokumentumok letöltésérõl.  

 

A felhasználónak idõt takarít meg, akinek így nem kell az ideje egy részét az 

Interneten való keresgéléssel töltenie, várakoznia a kiválasztott hírek letöltésére, számon 

tartania, mely cikk az aktuális és mi az, ami frissítésre szorul. Minden a beállításoknak 

megfelelõen automatikusan és idõzítve a háttérben történik. A felhasználónak ezért csak a 

lokális háttértárolón kell böngésznie a letöltéskor már megszûrt legfrissebb hírek között. 

 

Megcélzott felhasználói kör: egyre több intézménynek, vállalkozásnak van 

lehetõsége az Internetet használni, ami nagy lehetõség az információknak az érdeklõdõkhöz 

való könnyû, gyors, hatékony, olcsó eljuttatásához. Ez a szoftver iskolák és kisebb vállalatok 

által támasztott követelmények figyelembe vételével készült, ahol  igény van egy központilag 

vezérelt, naprakész információkat nyújtó belsõ hírelosztó rendszerre, ahol a felhasználók 

könnyen és gyorsan juthatnak hozzá az õket érdeklõ dokumentumokhoz.  

 

Mivel a fentebb említett szervezetek általában korlátozott Internet-hozzáféréssel és 

kis átviteli kapacitású belsõ hálózattal rendelkeznek hasonló rendszereknél nagy gondot 

szokott okozni, hogy mindenki csúcsidõben (munkaidõben vagy tanórán) próbál hozzájutni a 

kívánt információhoz és emiatt a hálózat annyira terheltté válik, hogy a rendszer 

hatékonysága rendkívüli mértékben romlik. A könnyen, gyorsan elérhetõ friss információk az 

oktatásban is nagy segítséget nyújtanak, a gazdasági szerepük pedig vitathatatlan. Az 

MNEWS hálózati információs rendszer kiküszöböli ezt a problémát, mert a hírek letöltése 

idõzítve a háttérben a csúcsidõn kívül történik. 
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ATM HÁLÓZATOK HÍVÁSSZINTÛ SZIMULÁCIÓJA 

PARCIÁLIS BLOKKOLÁSÚ ÉS SORBANÁLLÁSOS 

RENDSZEREKBEN 
 

Barta Péter, Marquetant Ádám 

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

 Konzulensek: dr. Henk Tamás, BME Távközlési és Telematikai Tanszék 

  Fodor Gábor, Ericsson 

 

 

A jövõ nagysebességû, integrált szolgáltatású hálózatainak tervezése nagymértékben 

támaszkodik a szimulációs vizsgálatokra, mert a szimuláció segítségével a hálózat fontos 

teljesítményjellemzõi és paraméterei jól becsülhetok. A kommunikációs hálózatok egyik 

elterjedt vizsgálati módszere a hívásszintû szimuláció, amely a felhasználók által igényelt 

kapcsolatok felépítését, fenntartását és lebontását modellezi. 

Az ATM hálózatok kapcsolat orientáltak, ezért az állandó sebességû forgalmi 

osztályok a hagyományos áramkörkapcsolt hálózatokban alkalmazott modellekkel jól 

leírhatók, míg a változó sebességûek esetében szükség van az eredeti modell kiterjesztésére, 

mert ezek nagymértékben támaszkodnak a hálózat menedzsmentjére, és számukra nem, vagy 

csak korlátozott mértékben biztosíthatók szolgáltatás minõségi paraméterek. Az egyik 

legfontosabb teljesítményjellemzõ a hívások blokkolási valószínûsége. Ennek meghatározott, 

a forgalmi szerzõdésben rögzített értékét a hálózatnak biztosítania kell a kapcsolat idõtartama 

alatt. 

Szimulációnk olyan alapelvre épül, amely alkalmas valamennyi forgalmi osztály 

modellezésére. A blokkolási valószínuség csökkentésének érdekében kétfajta technikát 

vizsgál a szimuláció: az egyik kihasználja, hogy a hívások elfogadhatnak 

csúcssebbességüknél kisebb sebességértékeket, így – bár a kapcsolat részben (parciálisan) 

blokkolódik - felépülhet az összeköttetés. A másik megközelítés a hálózati erõforrások 

elégtelensége miatt teljesen blokkolódott hívás sorba helyezése, amelyben addig várakozik, 

amíg elegendõ sávszélesség áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kapcsolat felépülhessen. Az elsõ 

megközelítés a blokkolási valószínûség csökkentése mellett a hálózat kihasználtságát is 

megpróbálja maximalizálni. Természetesen a blokkolási valószínûség redukálása együtt jár 

azzal, hogy  más jellemzõk is megváltoznak; mindkét esetben megnövekszik a hívások 

rendszerben töltött ideje, mely által hosszabb ideig foglalják a hálózat erõforrásait. Ezért 

fontos, hogy a két jellemzõ között alkalmazástól függõen megtaláljuk a kompromisszumot. 
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A dolgozat ATM hálózatokkal, pontosabban az ATM hálózatokon történõ jelzésátvitel 

során felmerülõ gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. 

1996-ban, egy nemzetközi távközlési konferencia alkalmából, melyen a Mûszaki 

Egyetem is részt vett egy kísérleti és demonstrációs célt szolgáló ATM hálózat épült. Ezen 

hálózatot nem sikerült SVC, csak PVC kapcsolatok útján felépíteni. Az elõbbi kapcsolt, míg 

az utóbbi állandó virtuális áramköri kapcsolatot jelent. Az elõbbi sokkal elõnyösebb, míg az 

utóbbi egy nehézkes és merev felhasználást biztosít. 

A dolgozat elsõ részében ezen kérdésre keressük a választ, vagyis miért nem sikerült 

optimális adottságokkal rendelkezõ konfigurációt létrehozni. 

Mint említettük az SVC kapcsolatok az ATM hálozatok egy optimálisabb 

kihasználtságát teszik lehetõvé, ezen kapcsolatok felépítése és elbontása azonban egy igen 

jelentõs jelzésátviteli forgalmat igényel. 

ATM kapcsolók performanciatesztje nagymértékben eltérõ feladat a konformancia 

vagy funkcionális teszteléstõl. Ilyenkor nem csak azt teszteljük, hogy a kapcsoló megfelelõ 

választ nyújt-e a különbözõ jelzési üzenetekre, hanem sokkal inkább azt, hogy képes-e  

kezelni a valós világ körülményeinek megfelelõ, idõben nagymértékben ingadozó jelzési 

forgalmat. 

A performanciatesztelés, mely során a valós körülményeket próbálunk megvalósítani, 

több megválaszolásra váró kérdést vet fel: 

 

∑ a percenkénti hívások milyen szintjénél nõ meg észlelhetõen a kapcsolatfelépítési 

idõ 

∑ milyen számú felépült és élõ kapcsolat esetén kezd a kapcsoló hívásokat 

elutasítani 

∑ mennyi idõ alatt képes a tesztelt kacsoló egy nagyszámú hívás felépítésére 

∑ hogyan fog a kapcsoló viselkedni eltérõ protokollok esetén-befolyással van-e 

egyáltalán a kapcsoló tejesítményérea használt protokoll? 

 

A dolgozatban ismertejük az egyes mérésekhez tartozó konfigurációt illeteve a mérési 

eredmények kiértékelését, magyarázatát, valamint az egyes esetekben a továbblépés 

lehetõségeit. 
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A kezdeti ATM megvalósítások állandó virtuális áramköri összeköttetéseket (PVC – 

Permanent Virtual Circuit) használtak két végpont közötti kapcsolat létrehozására. Egyre 

nehezebb feladat a növekvõ számú felhasználók PVC összeköttetések segítségével történõ 

kiszolgálása. A PVC összeköttetések helyett használhatóak a kapcsolt virtuális áramköri 

összeköttetések (SVC – Switched Virtual Circuit).  Az SVC összeköttetések jelzési üzenetek 

segítségével teszik lehetõvé két végpont közötti kapcsolat dinamikus módon történõ 

felépítését és elbontását. 

Nagyon kevés olyan hazai illetve nemzetközi publikáció jelent meg napjainkig a 

tudományos szakirodalomban, mely a kapcsolt virtuális áramköri összeköttetések 

teljesítményelemzésével foglalkozik. 

Ugyanakkor a hívás felépítési képesség és teljesítmény az ATM hálózatok 

tervezésének egyik meghatározó eleme. Cél az, hogy a hívások felépítése, a felhasznált 

erõforrások lefoglalása, valamint a minõségi paraméterek (QOS – Quality Of Service) 

egyeztetése és biztosítása egyszerre, valós idejû módon történjen meg. 

A jelzési üzenetek feldolgozása napjaink ATM kapcsolóin a hívás felépítési eljárások 

bonyolultsága miatt nagyon idõigényes feladat. Minél több és eltérõ minõségi paramétert 

szeretnénk biztosítani a felépülõ hívások számára, a hívásfelépítõ eljárások annál 

bonyolultabbá és idõigényesebbé válnak. 

A teljesítmény vizsgálatok során az ATM UNI jelzési rétegének átviteli képességét, 

teljesítménykorlátjait, késleltetési jellemzõit, valamint börsztös jelzésforgalom kezelési 

képességét tanulmányoztuk. 

Méréseink összeállítása, elvégzése és kiértékelése nyomán kijelenthetjük, hogy a 

kapcsolat-felépítési idõt befolyásolja a jelzési terhelés és a börsztösség, de nem befolyásolja 

az aktív, élõ kapcsolatok száma. A hívás-elbontási idõ értéke csökkenthetõ, ha megfelelõen 

gyors jelzési processzort használunk nagyszámú hívás elbontása esetén. Az átvitel 

megközelítõleg exponenciálisan csökken a hívásintenzitás növekedésével. Méréseink 

eredménye jó alapot szolgáltat egy, a céljaink között szereplõ jelzési sorbanállási modell 

megalkotásához. 
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 A megnövekedett információátviteli igények miatt napjainban az ATM hálózatok 

szélesebb körû elterjedésének vagyunk tanúi. 

 

 A jelenleg használatban lévõ ATM hálózati elemek nem rendelkeznek adatvédelmi 

funkciókkal, viszont a szélesebbkörû elterjedésükhöz szükség van a felhasználói adatok 

biztonságos átvitelére is. Az ATM hálózatok adatvédelmi protokollrendszere még nincs 

kidolgozva, fejlesztés alatt áll. Mivel nem tartalmaz adatvédelmi funkciókat, 

természtesebbnek tünik, hogy ezen hálózatok protokolljainak megváltoztatása nélkül elõbb 

tûzfalakkat implementál. 

 

 Az általunk kidolgozott tûzfal protokoll rendszere lehetõvé teszi az adatok 

biztonságos átvitelét és védelmét, továbbá a tûzfal felderítheti más tûzfalak létezését, 

többszintû váédelmi rendszer kiépítését egy VPN-en belül. 

 

 A dolgozat elsõ részében megvizsgáljuk az eddig ajánlásként megjelent protokollokat, 

ellemezzük elõnyeiket és hátrányaikat, ezután bemutatjuk az általunk kidolgozott tûzfal 

protokollrendszerét és összehasonlítjuk a már bemutatott adatvédelmi rendszerekkel. 

Analitikai módszerrel optimizáljuk a sávszélesség igényt és a kódolás miatti késleltetés 

mértékét. Szimulációs módszerekkel vizsgáljuk a protokoll teljesítményét. Az eredmények 

kiértékelésével és magyarázatával támasztjuk alá a kidolgozott rendszer elõnyeit az eddigi 

módszerekkel szemben. Végül áttekintjük az eddigi eredményeinket és felvázoljuk a 

lehetséges fejlesztési irányokat. 
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A rendszer célja: 

Kis hálózatok menedzselésének segítése olcsó, platformfüggetlen eszközökkel. 

 

Általános leírás: 

A kis hálózatok tulajdonosai általában nem engedhetnek meg drága hálózatmenedzsment eszközöket. Hálózatuk 

kezeléséhez ugyanakkor nekik is szükségük van egy az igényeikhez rugalmasan alakítható eszközre. Így a 

rendszerrel szemben az alábbi követelmények merültek fel: 

 A hálózat forgalmának monitorozása az esetleges problémák, vagy a fejlesztés szükségességének 

kiderítéséhez. 

 Lényeges eseményeknél az adminisztrátor riasztása és az események feljegyzése. 

 Olcsóság: 

 A meglévõ Internetes eszközök használata (intranet).  

 Platform függetlenség. A már meglévõ hardware és SQL szerver használata, melyek nem igényelnek 

komolyabb többletköltséget. 

 Egyszerû, könnyen kezelhetõ és stabilan mûködõ legyen. Ezzel elkerülhetõ egy külön képzett kezelõ 

alkalmazása, illetve csökkenthetõ a kis hálózatok  adminisztrátorainak terheltsége, akik általában egyedül 

felelõsek az összes hálózattal és a szerverekkel kapcsolatos feladatokért. 

 

A rendszer moduláris felépítésû. Fõbb moduljai: 

 

Adatgyûjtõ és elõfeldolgozó daemon: 

Feladata a változó információk lekérdezése a hálózati eszközöktõl SNMP(Simple Network Management 

Protocol)-n keresztül és az adatok elõfeldolgozás után történõ továbbítása az adatbázisba. A daemon modul 

Java-ban készült. Használható egy vagy több példányban, különbözõ gépeken, egy vagy több hálózati eszköz 

figyelésére, a rendszer adottságaitól és az igényektõl függõen. 

 

Adatbázis illesztõ felület: 

Feladata a kapcsolatok, adatok fogadása az adatgyûjtõ daemonoktól és a Webes megjelenítést végzõ scriptektõl 

és appletektõl. Ugyanígy feladata az adatok közvetítése a programok és az adatbázis között. Követelmény 

továbbá az egyszerû konfigurálás és módosítási lehetõség, hogy bármely már megvásárolt vagy ingyenes SQL 

szerver megbízható alapját tudja nyújtani a rendszernek. 

 

Webes felület: 

 A hálózati struktúra és nyilvános adatok grafikus megjelenítése az érdeklõdõk számára. 

 A hálózati eszközök portjainak és így az egyes alhálózatok legfrissebb vagy a kért idõintervallumban 

történõ forgalmi statisztikáinak megjelenítése.  

 A hálózati eszközök aktuális adatainak lekérdezése. 

 Eseménynaplók (log) kezelése. 

 A rendszer konfigurálása. 

 A hálózati eszközök adminisztrációs adatainak megjelenítése. 
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The classical models in queuing and network theory based on the Erlang formulas 

contain simple assumptions that guarantee the Markovian properties and ensure their 

analytical tractability. In the early stages of traffic modeling - when the typical case was the 

telephone traffic - the Poisson process was known as a simple and adequate model of real 

traffic. Nowadays, with a surprisingly rapid rate of the evolution of communication 

technology, we know much more about traffic flows of different kinds. Let’s take a look at 

some kind of them which we are using in our everyday’ life: the wide area TCP traffic which 

provides the Internet connection, the possibility for e-mail; the FTP traffic for file transfers; 

the TELNET traffic for external accessing; the video conferencing data; etc. Huge data sets 

selected from this traffic mix show that some properties of them cannot be explained by 

Poisson-like models. Analysis of these data is challenging since there is strong evidence that 

the classical modeling assumptions (such as independence or the lack of long memory) do not 

hold any longer. 

 

In recent years, a number of studies demonstrated that in certain environments, the 

traffic appears to exhibit many unusual characteristics such as heavy-tailed distributions, 

long-range dependence and self-similarity. In some of these publications useful analytical 

methods - which were used to identify and quantify these properties - can be found with 

detailed (or less detailed) descriptions. 

 

 Since understanding traffic behavior and characteristics is very important and useful 

to network designers and system analysts in doing network dimensioning and performance 

prediction, there are needs to study and understand the heavy-tailed and self-similar properties 

of today’s network traffic. In this document I concentrate on the mathematical side of these 

phenomena. First I briefly summarize approaches and results which researchers had reached 

in their studies of this area. I collect analytical methods and algorithms and try to find an 

effective and suitable method to analyze heavy-tailed and self-similar data. Finally, an 

analysis is presented on some real traffic data by using these methods. The advantages and 

disadvantages of these test methods are investigated. Most of these algorithms were 

implemented on my own and can be useful for further research of some traffic flows. 
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A telefon múlt századi megjelenése óta a távbeszélõ-hálózatok méretezési módszerei 

szinte mûvészi szintig tökéletesedtek, felhasználva a valószínûségelmélet, a matematikai 

programozás és a közgazdaságtan eredményeit. Ezzel szemben a számítógép-hálózatok 

tervezésében ma még nagyrészt tapasztalati tényezõk a döntõek. Az integrált szolgáltatású 

hálózatok megjelenésével sürgetõvé vált a meglevõ tervezési-méretezési módszerek 

kiterjesztése olymódon, hogy adott volumenû és természetû forgalmi osztályok számára 

lehetõvé váljon megfelelõ minõségû szolgáltatás biztosítása. 

 

A dolgozatban egy leegyszerûsített forgalmi modellt vizsgálunk két forgalmi 

osztállyal: egyik a folyam jellegû, idõbeli integritásra érzékeny (pl. videó közvetítés jellegû) 

forgalom, a másik a rugalmas, idõbeli integritásra kevésbé érzékeny (pl. fájl transzfer jellegû) 

forgalom (a két osztály megfeleltethetõ az ATM CBR/VBR, illetve ABR forgalmi 

osztályának). Ezen osztályokra értelmezzük a megfelelõ QoS (Quality of Service) 

garanciákat. Megmutatjuk, hogy ezen rendszer hívás szinten hogyan írható le folytonos idejû 

Markov-láncok segítségével. 

 

A Markov Reward Model (MRM) egy olyan matematikai konstrukció, mellyel a 

Markov-láncok segítségével leírható rendszerek olyan paramétereinek felhalmozódása 

(akkumulációja) vizsgálható, mely paraméterek csak a rendszer pillanatnyi állapotától 

függnek. A dolgozatban összefoglaljuk az MRM matematikai hátterét, és bemutatunk egy 

hatékony számítási módszert az adott idõtartam alatti felhalmozódás, valamint egy adott 

felhalmozódási szint eléréséhez szükséges idõ sztochasztikus jellemzõinek meghatározására. 

 

Példákon keresztül megmutatjuk, hogyan használható az MRM a fentebb definiált 

(ideális) forgalmi modell jellemzõinek vizsgálatára, így a rugalmas forgalmi osztályba tartozó 

hívások várható átvitelének (throughput) és várható teljesítési idejének, továbbá a folyam 

jellegû hívások várható csomagvesztési arányának meghatározására. Megnézzük, hogyan 

alkalmazható a módszer hálózatokban a csomagátviteli idõ sztochasztikus jellemzõinek 

tanulmányozására. 

 

Végezetül bemutatjuk a kiterjesztett MRM-et, mely konstrukcióban egy adott 

paraméter akkumulációja a rendszer állapotai mellett az átmeneteitõl is függ, és megnézzük, 

hogyan alkalmazható ezen eszköz a fenti forgalmi modell olyan nem ideális 
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megvalósításának vizsgálatára, ahol a rugalmas forgalom szabályozásához szükséges idõ nem 

tekinthetõ nullának. 



XXIV. OTDK INFORMATIKA SZEKCIÓ 7. SZÁMÍTÓGÉPES ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 

 7.9 

UPPER BOUNDS ON THE TAIL DISTRIBUTION OF A 

SINGLE SERVER QUEUE 
 

György András 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika szak, V. évfolyam 

 Konzulens: Györfi László, egyetemi tanár, Számítástudományi és Információelméleti 

Tsz 

 

 

 

The cell loss ratio (CLR) is one of the most important issues in the investigation of 

ATM networks. To save bandwidth, the cell streams generated by different sources are 

multiplexed, hence sometimes there is not enough server capacity to transmit all the arriving 

cells. The cells not served are stored in the buffer of the switch. Cell loss occurs if the buffer 

overflows, that is, more cells arrive than can be served or stored. To satisfy different quality 

requirements, the CLR must be kept under given limits during the operation.  

 

There are different methods from traffic regularization to call admission control to 

ensure the required CLR. The call admission control is one of the most important task in 

operating an ATM network. A new user can enter only if the network can guarantee the 

quality of service requirements for the current users in the future, too. Several algorithms are 

known for call admission control, but only some of them take the number of the waiting cells 

into consideration. Therefore, the investigation of the distribution of the number of cells in 

the buffer is essential. 

 

An ATM switch can be modeled by a time-discrete single server queue. The cell loss 

probability can be bounded by the tail distribution of the queue length. For many types of 

traffic the tail distribution is asymptotically exponential. A source is called On/Off if it 

produces cells with a fix rate in a time slot or produces nothing. It is shown that the tail 

distribution is maximal in the memoryless case if the sources are of On/Off type with the 

same peak and mean rate. The tail distribution is upperbounded to provide new call admission 

control algorithms. Finally, a survey of known call admission control algorithms is provided.  
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 Konzulens: Gaál Balázs, Ericsson Traffic Lab 

 

Témánk a lokális hálózatokban domináns hálózati file szolgáltatás (NFS - Network 

File System) teljesítõképességének vizsgálata különbözõ hálózati konfigurációk esetén, ahol 

az ATM (Asyncronous Transfer Mode) eszközökön LAN emuláció fut. 

 

Az NFS egy olyan szolgáltatás, amely lehetõvé teszi, hogy különbözõ architektúrákon 

mûködõ eltérõ operációs rendszerek (Novell Netware, Microsoft Windows) hálózaton 

keresztül megosszák file rendszerüket. 

 

A LAN hálózatok manapság a világon nagyon elterjedtek. Sok alkalmazás épül rájuk 

az élet különbözõ területein. Ez a nagy elterjedtség olcsóságuknak és viszonylag egyszerû 

felépítettségüknek köszönhetõ. A többszörös hozzáférésû csatornát feltételezõ protokollok 

miatt a késleltetési idõk a LAN-oknál nagyok, s az átviteli távolságuk igen korlátozott. 

 

Az ATM hálózat elemei nagy sebességgel, minimális késleltetési idõvel mûködnek. 

Az ATM architektúra lehetõvé teszi, hogy nagy távolságra és nagy sávszélességen lehessen 

adatokat továbbítani. 
 

Az ATM alapú LAN hálózatok igen fontosak, mert a LAN hálózatokra költött 

hatalmas beruházásokat a felhasználók nem szeretik egy új technológia miatt megtérülésük 

elõtt lecserélni. ATM hálózaton megvalósított LAN emulációval nagy távolságú 

összeköttetések hozhatók létre két távoli LAN között, melyeken a hálózati operációs 

rendszerek minden változtatás nélkül használhatók maradnak. Mivel a LAN hálózatok 

többsége NFS protokollt használ, ezért igen fontosak az NFS forgalmi paraméterei, mivel így 

lehet eldönteni, hogy az ATM alapú hálózat hogyan befolyásolja a LAN teljesítõképességét. 

 

Vizsgálatunk célja különféle hálózati konfigurációk az NFS forgalomra gyakorolt 

hatásának elemzése. A konfigurációk között szerepel Ethernet és kapcsolt Ethernet hálózat; 

ATM LAN emulációval összekötött Ethernet hálózatok; ATM hálózat, melyen LAN 

emuláció biztosítja a LAN felületet. 

 

Mérési eredményeink azt sugallják, hogy az ATM felületen megvalósított LAN 

emuláció sokkal hatékonyabb, egyenletesebb átvitelt biztosít, mint a hagyományos Ethernet 

hálózati technológia. 
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A Híradástechnika Tanszéken kifejlesztett hálózattervezõ rendszerhez (PLANET) 

kapcsolódóan 1996-ban elkészült egy hálózat-megbízhatósági programcsomag is. 1997-ben 

megkezdõdött egy új, korszerûbb tervezõrendszer (XPLANET) kifejlesztése. Ez utóbbi 

rendszer két alapvetõ újdonsággal bír elõdjéhez képest: 


rétegelt hálózatmodellt használ, melynek egyik fontos következménye, hogy az 

áramköri mellett a forgalmi viszonylatokat is képes kezelni; 

a hálózatot leíró adatbázis sokkal rugalmasabban fejleszthetõ. 

 

A kétféle eszköz megbízhatósági modellezési lehetõségei eltérõek. A PLANET 

egyszintû modelleket kezel, vagyis az események a hálózat fizikai szintjén lévõ elemeihez 

(csomópontok, élek, struktúra-váltó eszközök) rendelhetõk. Az XPLANET esetében 

többszintû modellekrõl beszélhetünk, ezért a PLANET lehetõségein túlmenõen bármely 

multiplexálási szinten futó igényhez is rendelhetünk eseményeket, mellyel reálisabb és 

finomabb modellek készíthetõk. 

A kétfajta modellezés összehasonlítása számos érdekes kérdésre adhat választ: Van-e 

az elõállított megbízhatósági paraméterekben eltérés? Ha van, akkor ez jelentõs-e annyira, 

hogy érdemes legyen a bonyolultabb, többszintû (nagyobb számítási idõvel járó) modellezést 

használni? Csoportosíthatók-e az igények a paraméterek eltérésének mértéke szerint? 

Dolgozatunk elsõ részében azt ismertetjük, hogy - az összehasonlíthatóság érdekében - 

milyen módon képeztük le az XPLANET felületet a PLANET felületre. A dolgozat második 

része azt vizsgálja, hogy a durvább modell alkalmazása milyen eltéréseket okoz az 

elõállítható eredményekben. 

A kétféle módszer eredményeinek összehasonlításához azonos hálózatokat és 

alapparamétereket adtunk meg bemenetként, és megkíséreltük szétválasztani a számítási 

pontosságból és az algoritmusok különbözõségeibõl adódó eltéréseket. 

A felvázolt kérdésekre az elemzõ programok nagy kimeneti adatbázisának 

rendszerezésével, szelektálásával és analizálásával, a hálózati modellek célszerû 

változtatásával kerestünk választ. 
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Folyamatirányító, folyamat-megjelenítõ Scada rendszerek gazdaszámítógépei és 

irányított berendezései között, e berendezések jeleit közvetlenül fogadó és a berendezéseket 

közvetlenül szabályozó csatolóeszközök, PLC-k (Programozható Logikai Vezérlõk) állnak. 

Számítógép-hálózaton elosztott Scada rendszerek esetén szükséges, hogy a hálózat egyes 

egységei – mind a gazdaszámítógépek, mind a hozzájuk kapcsolódó, vezérlést végzõ PLC-k – 

egymáshoz képest összhangban, azaz idõben szinkronban végezzék mûveleteiket. Térben 

nagy kiterjedésû hálózatok (több kilométer átmérõjû LAN-ok (Helyi Hálózatok)) esetén e 

szinkronizációs feladatok hatékonyan GPS (Általános Hely- és Idõmeghatározó Rendszer) 

segítségével végezhetõk.  

 

 

Ebben a dolgozatban e feladatot ily módon ellátó Scada-modul fejlesztési, mûködési, 

tesztelési problémáival, azok megoldásaival, a program speciális, elõre meghatározott hardver 

ill. szoftver környezetének jellemzõivel – hangsúlyt fektetve e jellemzõknek és ezen 

eszközökkel történõ kommunikációnak a szinkronizációs algoritmust befolyásoló hatásaira -, 

a program kritikus részeinek elemzésével és a teljes modul C nyelvû forráskódjával 

ismerkedhetünk meg.  
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 Napjainkban az automatizálás egyre jelentõsebb szerepet tölt be az ipari termelésben éppúgy, mint 

mindennapi életünkben. Az emberi beavatkozás nélkül zajló munkafolyamatok növelik a pontosságot, 

gyorsaságot és megbízhatóságot, valamint emellett megszabadítják az embereket a mechanikus 

munkafolyamatok terhétõl, és lehetõvé teszik számukra, hogy képességeiket a magasabb szintû tervezési és 

fejlesztési feladatoknál használhassák. 

 Az egyetemi oktatás keretében történõ képzés is ebben a szellemben folyik, de komoly gondot okoz az 

oktatási célokra használt berendezések magas ára, és ezek sokfélesége szintén megnehezíti a választást. Jelen 

pályamunkánkban ennek az általános problémának egy részterületére szeretnénk megoldást nyújtani, az általunk 

tanulmányozott szûkebb területen, a folyamatirányító rendszerek körében. 

 A kiindulási alapot egy az Automatizálási Tanszéken végzett laborgyakorlati mérés adta, ahol a 

hallgatók két darab Siemens által gyártott PLC (Programable Logic Controller) segítségével ismerkedtek a 

folyamatirányítás alapjaival. Ez sajnos csupán az érdeklõdés felkeltésére elegendõ, az önálló programozásra és 

kísérletezésre azonban nem nyújt lehetõséget. Ez adta az ötletet, hogy megpróbáljuk a problémát egy más 

irányból megközelíteni, és egy, a PLC mûködésének minél tökéletesebb szimulációját megvalósító programmal 

egyszerre két problémát is megoldjunk, nevezetesen a szûkös erõforrásokhoz való hozzáférést, és a könnyû 

hardverfüggetlen kezelhetõség megvalósítását. 

 A program megírásának célja az volt, hogy egy olyan hatékony grafikus tervezõeszközt adjunk a 

felhasználók kezébe, mely a beadott univerzális logikai sémát képes egy PLC segítségével úgy átültetni a valós 

környezetbe, hogy ehhez a felhasználótól a lehetõ legkevesebb PLC specifikus  hardver és programozói 

ismeretet követeljen. A szoftver ezáltal lehetõvé teszi, hogy a tervezést és a tesztelést szinte teljes egészében 

elvégezhessük egy – ma már szinte mindenhol rendelkezésre álló – személyi számítógép segítségével, méghozzá 

jól átlátható grafikus formában. A laboratóriumban rendelkezésre álló néhány PLC kihasználtsága is jelentõsen 

megnövelhetõ az által, hogy ezek csupán a végsõ tesztelési és kipróbálási fázisban szükségesek, és a 

laborgyakorlatokhoz szükséges eredeti program szinte egy gombnyomással visszaállítható, és többféle 

különbözõ alkalmazás bemutatása sem jelentene többé gondot. 

 A program még ennél többre is képes azáltal, hogy a megrajzolt sémát nem  csupán egy speciális PLC 

típuson képes futtatni, hanem ezek szélesebb skálájára is át tudja ültetni. Ennek gyakorlati megvalósítása: egy 

általános és hardverfüggetlen programozási környezetet hoz létre. Sõt újabb típusú PLC-khez adaptálható, így 

nem okozhat gondot a PLC-k világának gyors fejlõdése. Hiszen ha tudjuk az újabb PLC letöltési formátumát, 

akkor ezzel már bõvíthetõ a program. 

A szoftver grafikus felületének kialakításánál a felhasználóbarát kezelhetõség, és a jól áttekinthetõ 

tervezõi környezet megvalósítását tartottuk szem elõtt. A programozás során törekedtünk az elõforduló tervezési 

hibák, vagy egyszerû tévesztések minél korábbi fázisban történõ kiszûrésére, mely jelentõsen meggyorsítja a 

hibakeresési folyamatot. A beépített logikai szimulátor gondoskodik arról, hogy kapcsolási rajzunkat mûködés 

közben is tesztelhessük, és hogy a PLC-be csupán a logikailag helyesen mûködõ, többszörös ellenõrzésen átesett 

séma, illetve az abból számítógép által generált kód kerüljön letöltésre. 

 A program 32-bites Windows operációs rendszer (Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, 

Windows NT 5.0 ) alatt fut, mely egyszerûen hozzáférhetõvé, és széles körben használhatóvá teszi a legtöbb 

irodai, sõt otthoni számítógépen, valamint rendelkezik azzal az elõnnyel is, hogy a kezelõi felület használata 

minimális külön tanulást igényel, hiszen túlnyomó részben a Windows operációs rendszerben megszokott 

kezelési módszerek alkalmazhatók. 



XXIV. OTDK INFORMATIKA SZEKCIÓ 8. MÛSZAKI ALKALMAZÁSOK 

 8.3 

 

ANISOTROPIC DIFFUSION AS A PRE-PROCESSING STEP 

FOR EFFICIENT IMAGE COMPRESSION 
 

Kopilovics Iván, Tóth Péter Barnabás 

Veszprémi Egyetem 

Mérnöki Kar, mûszaki informatika, végzett hallgatók 

 Konzulens: Dr. Szirányi Tamás, docens, Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tsz. 

 

 

The paper proposes a useful application of the anisotropic diffusion filtering in low bit 

rate image data compression. In case of serious storage or transmission constraints, perfect 

reconstraction coding is not always realizable. Instead, different “lossy” techniques are 

applied, where certain amount of information is lost. The problem is how to controll the 

losses. We argue that this can be achieved by means of anisotropic diffusion filtering. The 

latter was introduced in image processing as an edge-adaptive filtering method. It is a non-

linear smoothing process, which removes irrelevant or false details while preserving the 

edges, i.e. it ”extracts” the essential visual information. It is shown that for low bit rate 

compression a preliminary anisotropic diffusion on the image prior to compression yields a 

better result after decoding. Compression experiments were performed with the Joint 

Photographic Experts Group’s (JPEG) standard baseline compression. A compression result 

is indicated in the figure below, showing the efficiency of the anisotropic diffusion pre-

processing. 

 

   
Original JPEG without pre-processing JPEG with AD pre-processing 

Details of the test image, its JPEG compressed version and its anisotropic diffusion (AD) pre-

processed JPEG compressed version. The compression bit rate is 0.23 bits/pixel. 
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Munkámban megvizsgáltam, hogy mennyire alkalmazható a GRASS hibrid GIS, 

mint szabadon terjeszthetõ rendszer egy komolyabb feladat végrehajtására. Megállapítottam, 

hogy egymásra épülõ moduljai segítségével összetett feladatok megoldására is sikerrel 

használható. Meg kell jegyezzem, hogy egy üzleti szoftverrel összevetve - például a hasonló 

módon építkezõ ARC/INFO-val - dokumentációja nehezebben kezelhetõ. Azonban GRASS 

elõnyére írható, hogy az Interneten mindig naprakész anyagok találhatók hozzá, és a fejlesztõi 

is gyakran kimerítõ válaszokat adnak a feltett kérdésekre. 

 

Az Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék Hidegvízvölgyben folyó kisérleteihez 

elõkészítettem egy geoinformatikai modellt, amely kiindulási alapot nyújthat egy késõbbi 

adatelemzõ munkához. Munkámban az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztett CASC2D 

jelû modellt használtam fel, amelyet a GRASS public domain szoftverbe modulként 

integráltak. Megállapítom, hogy a modulhoz megfelelõ adatbázist felépítve a vízgyûjtõrõl 

megszerzett ismereteinket tovább mélyíthetjük. Sokrétû paraméterezhetõsége, és a szabad 

forráskód révén a modell továbbfejleszthetõ. 

 

Munkámból egyértelmûen kiszûrhetõ, hogy a hidrológiai modellezés sarokköve a 

minél pontosabb, lefolyási szempontokból ellentmondásmentes felületmodell. A 

rendelkezésemre álló DEM pontosítása érdekében GPS mérést végeztem a területen, mely 

segítségével vetületbe tudtam illeszteni egy korábbi felmérést, amellyel ez ideig csak helyi 

rendszerben lehetett dolgozni. A transzformált mérés alapján elõállítottam a patak medrének 

raszter modelljét, amelyet az általam használt modellbe integráltam. Ennek segítségével teszt 

lefolyási görbéket határoztam meg, és azokat összevetettem a valós lefolyási görbével. 

 

A megkezdett munkát tovább kell folytatni, hiszen ennek a dolgozatnak a keretein 

belül csak az alapok letétele történt meg. 
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 Az általunk tanult egyik legérdekesebb tantárgy az Épületszerkezettan. Ezen belül a 

látványtervezés irányába orientálódtunk. Az elõzetes tanulmányaink során a tervezõ 

programok közül a Nemetschek-et és az ArchiCAD-et sikerült megismerni. Az utóbb 

megismert ArchiCAD tûnt mindkettõnk számára szimpatikusabbnak, ezért ezen programot 

alkalmaztuk. A képek és videók készítéséhez  Art-lantis renderelõt, Photoshop 5.0-át és 

Animation Pro-t használtuk. E képeket és videókat  Netscape Composerrel szerkesztett 

multimédiás keretben mellékeljük. 

 

Munkánkat (zalakarosi MenDan Aparthotel és Üzletház) a nagykanizsai székhelyû 

Rubau Kft.-tõl kaptuk. Ezen cég mint megrendelõ és kivitelezõ mûködött közre a Zalaterv 

Építészeti és Mérnöki Kft. által megálmodott terv megvalósításában. 

 

 A látványtervünk célja ezen nem szokványos épületkomplexum számítógépes 

megjelenítése, mely az aparthotel reklám céljára való felhasználására is alkalmas. 
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A Compact Disc megjelenése óta, de különösen az  utóbbi évtizedben az érdeklõdés 

középpontjába került a régi hangfelvételek archiválása. Ezek a felvételek az akkori technika 

tökéletlensége, a hanghordozók elöregedése vagy pedig a helytelen tárolás miatt gyakran 

nagyon rossz minõségûek, rendkívül zajosak, viszont ezen felvételek hangminõségét 

nagymértékben fel lehet javítani digitális jelfeldolgozó módszerekkel. 

 

A dolgozat egy, a szerzõ által megírt offline zajcsökkentõ programot ismertet, amely 

két zajcsökkentõ algoritmust tartalmaz. Az elsõ algoritmus a kattogás jellegû zajok 

felismerésére és eltüntetésére van tervezve, a második az állandóan jelenlevõ alapzaj 

megszüntetését végzi. A dolgozat leírja az algoritmusok mûködését, a szerzõ által az alap 

algoritmusokon végzett tökéletesítéseket, az algoritmusokkal elért eredményeket és az azokon 

végzett, torzítással kapcsolatos mérések eredményét. 
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OPTIKAI KARAKTERFELISMERÉS 

TÖBBRÉTEGÛ PERCEPTRONNAL 
 

Vajda Szilárd 

Babes-Bolyai Egyetem 

Matematika és Informatika Kar, informatika, IV. évfolyam 

 Konzulens: Robu Judit, adjunktus, Számítástechnika Tanszék 

 

 

 

A század második felében kialakult egy új kutatási terület amelyet ma egyszerûen 

neuronhálóknak nevezzünk.  

 

A digitális képfeldolgozás amely a környezetünkbõl származó vizuális információ 

számitógéppel való feldolgozását jelenti egyim fontos állomása az optikai karakterfelismerés. 

Az optikai karakterfelismerés vagy egyszerûen csak OCR (Optichal Character 

Recognition)géppel írt és nyomtatott szöveg digitalzálását majd felismerésér jelenti, majd 

bizonyos módszerek segítségével az OCR alapvetõ lépései: 

 

a szöveg digitalizálás scaner segítségével 

szegmentálás, ami a kép céltudatos részekre való bontását jelenti 

tulajdinságok kiemelése 

osztályozás 

 

Dolgozatomban az utóbbi két lépésre fektettem a hangsúlyt, tettem mindezt azért mert 

ezek bizonyulnak a legfontosabbank egy OCR rendszer harékonyságaában. 

 

A tulajdonságok kiemelése esetén figyelembe vettem a betûk geometriai 

elhelyezkedését és ezek mellett fontos szerepet kapnak görbületek, szögpontok és lyúkak is. 

 

Az osztályozást egy többrétegû perceptron segítségével végeztem mivel ez egy adaptív 

háló elég gyorsan tanul és a felismerési százaléka nagy. A háló tanítására Back Propagation 

algoritmust alakalmazok mivel bizonyított, hogy ezen algoritmus konvergens. Kihasználva a 

Borland Delphi 3.0 környezet lehetõségeit (lsd. ActiveX kontrollok) a felismerés végsõ 

fázisában szótár használatát is lehetõvé tesszük így a felismerés még nagyobb százalékban 

lesz tökéletes. 
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ELOSZTOTT, PLATFORM-FÜGGETLEN 

FOLYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Benedek Zoltán, Béres László, Zolnay András  

Budapesti Mûszaki Egyetem 

 Konzulensek: Dr. Charaf Hassan, BME Automatizálási Tanszék 

  Dr. Vajk István, BME Automatizálási Tanszék 

 

 

Napjainkban az Internet egyre népszerûbbé, és elterjedtebbé válik. A legújabb fejlesztõi 

eszközök segítségével lehetõség nyílik összetett internetes rendszerek felépítésére. Egy ipari 

folyamat, vagy bármilyen egyszerûbb szabályozni kívánt rendszer megfigyelését 

nagymértékben elõsegíti a személyi számítógépek rohamos elterjedése, valamint az Internet 

hálózatokhoz való egyre bõvülõ hozzáférési lehetõség. Kutatásunk azt vizsgálta, hogy az 

Internet és az internetes fejlesztõi eszközök alkalmazhatók-e a szabályozástechnikában. A 

kutatás eredményeként megvalósítottunk egy az iparban illetve az oktatásban alkalmazható 

távoli megfigyelõ és beavatkozó szabályozástechnikai rendszert.  

A rendszer kliens-szerver architektúrára épül. A szerver alkalmazás szabályozza a 

rácsatlakoztatott tetszõleges ipari folyamatot. A szerver mintavételezi az irányított folyamatot 

AD/DA kártya segítségével, a felhasználók által megfogalmazott szabályozó algoritmust 

lefutatja és az algoritmus eredményét kiírja a folyamat bemenetére. A szabályozott folyamat 

mért állapotváltozóit a szerver applikáció letárolja és továbbítja rácsatlakozott kliens 

alkalmazásoknak. A kliens alkalmazások a szervertõl folyamatosan érkezõ mért 

állapotváltozók alapján megjelenítik a szabályozott folyamatot szimbolikusan és 

idõfüggvények formájában. A csatornaként alkalmazott hálózat alapján két fajta kliens 

alkalmazást implementáltunk: a lokális kliens a helyi hálózaton, míg az internetes kliens az 

internetes hálózaton keresztül csatlakozik a szerverre. Ez utóbbi kliens a világ bármely 

részérõl történõ csatlakozást teszi lehetõvé. Ehhez nincs másra szükség, csak egy jól ismert 

web böngészõre (Pl.: Internet Explorer illetve Netscape Navigator). 

A felhasználók megváltoztathatják a szabályozási algoritmust. A folyamattól távol a 

kliens applikációk segítségével megfelelõ programozási nyelven szabályozó algoritmusokat 

írhatnak és tölthetnek le a szerverre. A letöltött algoritmusokat a szerver applikáció 

feldolgozza és a kliens parancsára futtatja.  

A megvalósított rendszer tehát felhasználó barát kezelõfelülettel támogatja egy 

tetszõleges fizikai folyamat távoli megfigyelését és szabályozó algoritmusok implementálását 

és futtatását. 
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SZÁMLÁZÁSI ELJÁRÁSOK SZÁMÍTÓGÉP 

HÁLÓZATOKBAN 
 

Harmatos János 

Budpesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

 Konzulens: Szentesi Áron, Ericsson Traffic Laboratórium 

 

 

 Napjainkban egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az új hálózati környezetben és új 

alkalmazások esetén a jelenleg széles körben elterjedt átalánydíjas számlázás már nem nyújt 

megfelelo megoldást sem a felhasználó, sem a szolgáltató számára. Szükség van tehát egy 

olyan új számlázási eljárásra amely képes megfelelni a megváltozott igényeknek. 

 

 

 A TDK munka ezeknek az új - nagyobbrészt még fejlesztés alatt álló - számlázási 

eljárásoknak a vizsgálatára, különbözõ szimulációk segítségével történõ összehasonlító 

elemzésére és konklúziók levonására, illetve a követelmények és az eddigi eredmények 

figyelembevételével egy lehetséges új számlázási eljárás ismertetésére vállalkozik.  

 

 

 Az elsõ részben tömören ismertetésre kerülnek az új hálózati technológiák, itt 

elsõsorban az ATM, illetve a TCP/IP - re épülõ hálózati architektúrák alapjaira helyeztem a 

hangsúlyt. Ezek után az új hálózati környezetben felmerülõ, a számlázásra vonatkozó új 

követelmények, majd egy lehetséges általános díjazási modell kerül ismertetésre. 

 

 

 A TDK munka legfontosabb részét képezik a különbözõ számlázási eljárások 

részletes ismertetése és elemzése, illetve a szimulációk tükrében a lehetséges konklúziók 

levonása, valamint a vizsgált sémák értékelése a számlázási eljárásokkal szembeni 

követelmények alapján. 

 

 

 Az utolsó fejezet foglalkozik az elozõ részek eredményeinek felhasználása alapján egy 

lehetséges új, kombinált számlázási móddal és gyakorlati felhasználásának alapvetõ 

kérdéseivel. 
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E-LEVÉL FELOLVASÓ FEJLESZTÉSE 
 

Zainkó Csaba  

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamomérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika, V. évfolyam 

 Konzulens:  Németh Géza, Távközlési és Telematikai Tanszék 

 

 

 

Az elektronikus levelezõrendszer használata egy jobban napi életünk részévé válik, és 

egyre fontosabb, hogy rendszeresen nyomon tudjuk kísérni postafiókunk forgalmát. Hálózatra 

kötött számítógép használata esetén a feladat nem jelent komoly problémát, de ha állandóan 

mozgásban vagyunk, akkor más megoldásra is szükség van. 

 

Ilyen telefonos szolgáltatás például az e-levél felolvasó, mely segítségével bárhonnan, 

telefonon keresztül meghallgathatjuk, hogy kitõl milyen levél érkezett. A leveleinket a 

rendszer olvasható formába alakítja át, melyet a tanszéken fejlesztett szöveg-beszéd átalakító 

felolvas a telefonba. A digitális telefonkészülék nyomógombjai segítségével navigálhatunk a 

menürendszerben, kiválasztva a felajánlott funkciók közül az éppen szükségeset. 

 

A tanszéken a felolvasó fejlesztése egy éves múltra tekint vissza, Bogár Balázs és 

Szendrényi Zsolt már végzett hallgatókkal együtt készítettük el a demo rendszert, melynek 

szolgáltatásait a tanszéken található AT&T Definity alközponton keresztül lehet használni. 

Bogár Balázs a hálózati kapcsolatokat és az adminisztrációs részt, Szendrényi Zsolt a 

telefonos csatolót fejlesztette, én pedig a levélfeldolgozást és értelmezést készítettem. 

 

A magyar elektronikus levelek legfõbb problémája, hogy az emberek többsége nem 

használ ékezetes betûket, mert a levelezõ rendszere nem ad rá lehetõséget, vagy a régen 

megszokott angol 26 betûs abc-re szorítkozik. A képernyõt olvasva az emberi agy pótolja a 

hiányosságokat, de felolvasás esetén a hallott szöveget már nem képes átalakítani, ezt a gépi 

intelligenciának kell megoldania, ékezetesíteni kell a beérkezett leveleket. 

 

Az elektronikus levelek átalakítása során a mondathatárok megállapítása, a levelek 

szabad stílusa miatt nem egyszerû feladat, a mondatvégi írásjelek nem mindig jelentik a 

mondat végét, sokszor rövidítéseket jelöl, vagy internetes címek részét képezik. 

 

A levélek értelmezésénél, a szöveg nyelvének megállapítására is szükség van, a 

különbözõ nyelvû részeket az adott nyelven kell megszólaltatni. 
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ASSZOCIÁCIÓK KERESÉSE NAGYMÉRETÛ 

ADATBÁZISOKBAN 
 

Varga Zsolt, Sándor Balázs 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mûszaki informatika, V. évfolyam 

 Konzulens: dr. Gajdos Sándor, adjunktus, Távközlési és Telematikai Tanszék 

 

 

Képzeljünk el egy igen nagy forgalmat lebonyolító bevásárlóközpontot! Az áruház 

mûködése közben a vezetésnek gyakran kell döntenie, milyen árucikkeket áruljanak, az 

árucikkeket milyen sorrendben, formában helyezzék el a polcokon, mely árucikkekre adjanak 

együttes kedvezményt. Minden ilyen döntésük hátterében a vásárlói szokások ismerete áll. 

Amíg az áruházak nem rendelkeztek stabil informatikai háttérrel, a döntések meghozatalában 

tisztán a vezetõk szakmai elõélete, üzleti érzéke számított. A nyolcvanas évek elején ismerték 

fel annak lehetõségét, hogy az elektronikusan tárolt üzleti adatok segítségével a vásárlói 

döntés folyamata jól modellezhetõ. Az elért eredményeknek egy fontos típusát alkotják azok, 

amelyek úgynevezett asszociációk keresését, “bányászatát” teszik lehetõvé.  

 

A dolgozat elsõ felében rövid áttekintést adunk az adatbányászat eddig elért 

eredményeirõl a fellelhetõ szakirodalom alapján, megismerkedünk egy nagy gyakorlati 

jelentõségû részével - az asszociációkereséssel - és rövid áttekintést adunk a kereskedelemben 

is kapható adatbányászati eszközökrõl. A dolgozat második részében hatékony algoritmust 

adunk, amellyel nagy adathalmazokban gyorsan kereshetünk asszociációs szabályokat. A 

módszer helyességét matematikai eszközökkel bizonyítjuk. Az algoritmus elemzésekor 

részletesen kitérünk megvalósíthatósági kérdésekre is, mint például az implementációs 

adatszerkezetekre, erõforrás igényekre. Külön fejezetet szentelünk az algoritmus 

párhuzamosíthatósági kérdéseire lazán csatolt rendszerekben. Röviden ismertetjük az 

algoritmust implementáló Java programunk szerkezetét és a megvalósítás közben szerzett 

tapasztalatokat is. 

 

Rendszerünk teszteléséhez nagy mennyiségû tesztadatra van szükségünk. Mivel ilyen 

adatok beszerzése nem könnyû, ezért felállítjuk a jól ismert szokásokkal rendelkezõ vásárló 

modelljét, majd nagy mennyiségben szintetikus vásárlási tranzakciókat generálunk. 

Részletesen elemezzük a szintetikus adatokon végzett tesztelések eredményeit, és ezzel 

bizonyítjuk az algoritmus hatékonyságát és implementációjának helyességét. Valós életbõl 

vett adatokon is teszteljük az elkészített programot egy kereskedelmi hálózat által 

rendelkezésre bocsátott adatbázison. Végül vázoljuk a rendszer továbbfejlesztési lehetõségeit 

hierarchikus és numerikus értékeket is tartalmazó adatszerkezetek adatbányászata felé. 
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NÖVÉNYEK VIZUÁLIS MODELLEZÉSE GENETIKUS 

OPERÁTOROK HASZNÁLATÁVAL 
 

Tóth Zoltán, Ványi Róbert 

József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, programtervezõ matematikus, IV. évfolyam 

 Konzulens: Kókay Gabriella, tanársegéd, Számítástudományi Tanszék 

 

A dolgozat célja egy olyan rendszer kifejlesztése volt, amely képesnövények, azon belül is 

fák modellezésére. 

A fák modellezésere paraméteres Lindenmayer-rendszereket használtunk. Elõzõ, szintén a 

témához kapcsolódó dolgozatunkhoz képest újdonságként szerepel a sztochasztikus és a 

környezetérzékeny (environmentally sensitive) Lindenmayer-rendszerek alkalmazása, valamint az ún. 

Hanan-féle vágószimbólum bevezetése. Tovabbá optimalizáltuk az iterációk elõállítására szolgáló 

derivációs algoritmust is; a sztringátíráson alapuló, és ezáltal exponenciális tárigényû 

algoritmusunkat rekurzív eljárásra cseréltük. A megvalósított C++ nyelvû általános rutingyûjtemény a 

már meglévõ Java nyelvû implementációnkon alapult. A megjelenítéshez továbbra is teknõsgrafikát 

használtunk, bár a teknõs objektum használatán szintén módosításokat hajtottunk végre. A jelenlegi 

implementációnkban az L-rendszer derivációs eljárása hívja meg a parameterül kapott teknõs rajzoló 

eljárását, így a megjelenítés az adott mélységû iteráció elõállításával egyidõben történik. Mivel a 

teknõs osztálynak több leszármazottja lehet (és van is), ha az L-rendszernek más-más teknõst adunk 

paraméterként, lehetõve válik többféle output elõállítása, lehet ez a fa képileg megjelenített változata 

vagy akár tetszõleges adat szamítása is. 

A fák fejlesztésére genetikus operátorokat alkalmaztunk. Ehhez kifejlesztettünk egy általános 

genetikus függvénykönyvtárat. A függvénykönyvtár ANSI C++ nyelven íródott (Linux operaciós 

rendszer alatt), így tetszõleges C++ alkalmazásokhoz felhasználható (mint pl. a fák fejlesztésére 

használt programban, ami Borland C++ Builderrel készült). Az evoluciós algoritmus (ami lehet ES 

vagy GA) több változtatható paraméterrel rendelkezik, többek között: az algoritmus típusa, a 

populáció mérete, az egyes genetikus operátorok alkalmazási valószínûsége és egyéb paraméterei, és 

a szelekció típusa (pl. fitnesz-arányos, best, rang, tournament, interaktív stb). 

Célunk az volt, hogy az általunk kifejlesztett függvénykönyvtárak minél több platformon és a 

problémák minél szélesebb körében alkalmazhatók legyenek. 

A famodellezésre kifejlesztett program egy faeditorból és egy populációmodellezõ 

programból áll. Utóbbi az editorral elkészített alapfából létrehoz egy populációt, és ennek egyedein 

alkalmaz genetikus operátorokat (mutáció, rekombináció). Ezután megjelenik a populáció a 

képernyõn, és a felhasználó kiválasztja a neki tetszõ egyed(ek)et, mely(ek) alapján létrejön a 

következõ populáció. A kiválasztás-generálás ciklus tetszõleges ideig folytatható. Ha a felhasználó 

neki tetszõ fát talál, azt elmentheti, és POV-Ray vagy PostScript forráskódot is készíttethet, melyet 

késõbb 3D alkalmazásokban felhasználhat. 

Az említett famodellezõ program egy látványos alkalmazása az L-rendszer és az evolúciós 

függvénykönyvtáraknak. Továbbá dolgozunk, együttmûködvén az erlangeni egyetemmel és 

szemészeti klinikával egy gyakorlati alkalmazáson is: szemfenéki érhálózat-osztályozás. Itt a feladat 

L-rendszerrel leírni a szemfenéki érhálózatot. Az L-rendszer segítségével az osztályozás és a 

diagnosztizálás már automatizálható. 
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IRÁNYÉRZÉKENY SEJTEK ÉS LATERÁLIS 

KAPCSOLATOK MODELLEZÉSE A CORTEX-BEN 
 

Szatmáry Botond, Torma Péter 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, IV. évfolyam 

 Konzulens: Asztalós Péter, tudományos munkatárs, MTA KFKI 
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IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK ÁLTAL OKOZOTT 

MOZGÁSMINTA TORZULÁSOK VIZSGÁLATA 
 

Pávay Ferenc, Romhányi Balázs 

Budapesti Mûszaki Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, végzett hallgatók 

 Konzulens: Dr. Jobbágy Ákos, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tsz. 

 

Emberi mozgásminták jellemzése 

Az emberek minden mozgásfajtát rájuk jellemzõ, egyedi módon hajtanak végre. Bármilyen, 

az illetõ állapotában bekövetkezõ változás kihat a mozgásmintáira is. Az idegorvosok a már 

kialakult betegséget a mozgásmintákban jelentkezõ tünetek alapján diagnosztizálják, 

szemrevételezéssel. A mozgásanalizátorral történõ vizsgálat lehetõvé teszi a mozgásminta-

torzulások korai jeleinek objektív kimutatását. Ez alapján kidolgozható egy szûrõvizsgálat 

idegrendszeri betegségekhez. A mi vizsgálataink konkrétan Parkinson-kóros és egészséges 

emberekre korlátozódtak. 

 

A Parkinson-kór 

A kór fõ szimptómái a remegés, a lelassult mozgás, a merev izmok, továbbá nehézkesség 

mutatkozik a mozgások elkezdésében, illetve befejezésében. A Parkinson-kórt a már 

kifejlõdött tünetek alapján diagnosztizálja az idegorvos. 

A Parkinson-kór nem gyógyítható betegség. A tünetek gyógyszerkúrával eredményesen 

kezelhetõk. A gyógyszerezés annál eredményesebb, minél korábban elkezdik, viszont a 

betegség korai fázisban való felismerése igen nehéz. Ezt szeretnénk megoldani mozgásminta-

vizsgálatainkkal. Ezen kívül vizsgálataink a terápia hatékonyságának mérésére is alkalmasak. 

 

Mozgásminták rögzítése és kiértékelése 

A mozgásminták rögzítésére a PRIMAS passzív markerbázisú mozgásanalizátort 

használtunk. A markerbázisú mozgásanalízis lényege, hogy a vizsgálati alany testének 

anatómiailag pontosan meghatározott helyeire markereket rögzítünk és ezek helyzetét 

követjük.  

A tanszéken 1992 óta folyó munkába kapcsolódtunk be, ahol már készültek felvételek és 

kiértékelõ programok. Elõdeink négyféle mozgást vizsgáltak. Készítettek felvételeket 

egészséges fiatalokról és idõsekrõl, illetve idegorvosok által Parkinsonosnak diagnosztizált 

paciensekrõl. Kiértékeléseik alapján paramétereket szerkesztettek mindegyik mozgáshoz, 

melyek célja a fenti három csoport elkülönítése volt.  

 

A kidolgozott eljárás alkalmas az orvosi gyakorlatban való alkalmazásra. Egyrészt 

szûrõvizsgálatként, másrészt a paciens állapotának követésére a gyógyszeres kezelés során. 

Az utóbbi esetben a paraméterek változása jelzi a beteg állapotának javulását, vagy 

rosszabbodását. Összefoglalva tehát célunk olyan vizsgálati módszer felállítása és 

kidolgozása, mely egyfelõl lehetõvé teszi a korai fázisban való detektálást, másfelõl pedig a 

kezelés hatékonyságáról ad objektív visszajelzést. 
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Szilágyi László 

Budapesti Mûszaki Egyetem 
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 Konzulens: Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár, BME-IIT 

  Dr. Dávid László, docens, Petru Maior Tudományegyetem 

 

 

 

A numerikus módszerek alkalmazása, bármely más kutatási területhez hasonlóan, az 

EKG jelfeldolgozást is forradalmasította. Ezen módszerek hatékonyságát csupán a 

számítógép kapacitása korlátozza. 

 

Az EKG jelfeldogozásban használatos módszerek: a Fourier analízisen alapuló szûrés 

és jelfeldolgozás, illetve Fourier analízisen alapuló neurális hálózatok,  neurális rendszerek 

által szolgáltatott adaptív szûrés, illetve jelkiértékelés (QRS detekció), Wavelet 

transzformációra alapozott szûrõ algoritmus, különbözõ  regresszív modelleken alapuló 

paraméterbecslõk, illetve a Kálmán szûréses jelfeldolgozás. 

 

Jelen dolgozat ezen algoritmusok gyakorlatba ültetését, alkalmazhatóságának korlátait 

és hatékonyságát vizsgálja egy osztott rendszeres EKG jelbegyûjtõ és feldolgozó rendszerben, 

melyben mikrovezérlõ végzi a jel begyûjtését és szûrését, mig a vételezett jel kiértékelése egy 

PC feladata. 

 

A Kálmán szûrõ egy alternatív paraméterbecslõként mûködhet, amelyben a 

regressziós modell (AR) paraméterei a lineáris rendszer állapotaiként szerepelnek, mely 

segítségével kiszámított predikciós hiba szórása jelenti az aritmia megjelenését. 

 

A neurális hálózat egyfelöl regressziós szûrõ paramétereit  szolgáltató algoritmusként 

mûködik, mely egy adaptív szûrõ jelleget biztosít, másfelöl pedig direkt QRS detekciót 

szolgáló algoritmusként, adott számú, egymás utáni mintavételt tekintve bemenetnek. Ezen 

algoritmusok alkalmasak az adaptív, azaz mûködés közbeni tanulásra is. 
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MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK 

A MARKETING MUNKA FOLYAMATÁBAN 
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Bánki Donát Mûszaki Fõiskola 
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 Konzulens: Enyedi Miklósné dr., fõiskolai docens, Szervezési és Vezetési Tsz. 

 

 

Az utóbbi idõben jelentõsen megváltozott a minõséggel kapcsolatos felfogás. A piac 

megtartsának, esetleges bõvítésének elengedhetetlen követelénye a minõségbiztosítás 

folyamatának kialakítása és folyamatos karbantartása. A vállalkozások az ISO 9000 

világszabvány alapján dokumentálhatják minõségbiztosítási eljárásaikat. 

 

A dolgozat a MÁV Északi Jármûjavító példáján keresztül - a beszerzés folyamatára 

koncentrálva - mutatja be a minõségbiztosítási rendszer kiépítésébõl adódó lehetõségeket, 

elõnyöket. Eljárást dolgoz ki az alvállakozók és a szállítók minõsítésére. 
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Az információ jelentõsége a XX. század végére rohamosan megnõtt, életünknek ma 

már kevés olyan része van, amelyben az informatika ne lenne jelen valamilyen formában. Az 

informatikai alkalmazások széleskörû elterjedésében komoly szerepet tölt be az Internet 

világhálózat. A dinamikus változásokra, az információ jelentõségének a növekedésére utal az 

információs társadalom kifejezés is. Egy amerikai tanulmány szerint az évezred végére a 

lakosság kb. 65-70%-a valamilyen módon az információs gazdaságban, illetve az 

informatikai iparban fog dolgozni. 

 

 

Az évezred végére hihetetlenül megnõtt az információigény, a mai “mobil” 

munkaerõ már nem újságokból, rádióból, tévébõl (azaz a hagyományos médiákon keresztül) 

értesül a hírekrõl, hanem az Internetet ill. a telekommunikáció más fejlett területeit használja 

informálódásának színteréül. 

 

 

A számítógépek nagymértékû elterjedésével különösen mélyreható változások 

várhatók az oktatás, a tanulás, az önképzés és továbbképzés területén egyaránt. Az új 

technológiák felhasználásában rejlõ lehetõségek azonban komoly kihívást jelentenek az 

oktatás tradicionális módszerei számára. 

 

 

A dolgozat egy rövid történeti áttekintést nyújt az Internet fejlõdésérõl, majd 

részletesen tárgyalja a kábeltévé alapú, Intelligens Városok kiépítését, mûködését, társadalmi 

jelentõségét és szerepét. Élõ példát mutat a virtuális közigazgatás által nyújtott szolgáltatások 

használatára, jelentõségére. Bemutatja a számítógéppel támogatott oktatás elõnyeit, 

hátrányait. Tárgyalja a kutatás/fejlesztés információkapcsolatának jelentõségét a 

felsõoktatásban. Rávilágít az Internet ill. az Intranet forradalmi szerepére a kulturális értékek 

közvetítésében. Végül említést tesz a gyerekek és felnõttek kulturális fejlõdését elõirányozó 

lépésekrõl.  
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tel: 391-4455, fax: 391-4466 

 
a Web-en:    www.sgi.com 
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