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Kedves Vendégeink!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar oktatóinak és hall-
gatóinak nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a XXX. Jubileumi Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia Informatika tudományi Szekciójának valamennyi résztve-
vőjét: a hallgatókat, a témavezetőket, a zsűritagokat, támogatóinkat és minden kedves
érdeklődőt.
Nagy öröm számunkra, hogy otthont adhatunk ennek a jeles eseménynek!
Az egyetem legmélyebb célja és értelme, hogy az oktatás és a tudományos kutatás

egységét megteremtve szolgálja a jövő építését. Hívja és várja a tehetséges, innovatív
fiatalokat, hogy keressék a mélyebb összefüggéseket, az új utakat, mindannyiunk javára.
A tudományos diákköri mozgalom immáron országhatárokon átívelő lehetőséget teremt
a legtehetségesebb egyetemista és főiskolás diákjainknak a bemutatkozásra, eredményeik
bemutatására, és az intenzív tudományos véleménycserére.
Az idei konferencián, itt az Informatika Tudományi Szekcióban 122 dolgozatot fognak

bemutatni. Ezeket a pályamunkákat az első fordulóban a felsőoktatási intézmények he-
lyi konferenciáinak szakértő zsűrijei választották ki és találták alkalmasnak az Országos
Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatásra - így nyugodtan mondhatjuk,
hogy szakterületünk legjobb diákjait köszöntjük.
Külön öröm számomra, hogy ezen a Konferencián az Informatika tudomány hagyomá-

nyos, "klasszikus" területein kívül először jelenik meg a "Biológiai és bioinspirált alkalma-
zások", és az "Infobionika" önálló tagozatként - ez is mutatja, hogy egyre többen indulnak
el a bioinspirált informatika új kutatási területei felé.
Kedves ifjú kutatók! "Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíván-

csi." - mondta Albert Einstein saját magáról. Kívánom, hogy Önök is az ő szenvedélyes
kíváncsiságával éljék az életüket!

Budapest, 2011. április

Nyékyné dr. Gaizler Judit
dékán
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Tisztelt Olvasó!

Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy az immáron 376 éve Pázmány Péter alapította
egyetem Információs Technológiai Kara otthont adhat a konferenciának és, ahogy Páz-
mány Péter a Nagyszombati Egyetem alapító okiratában mondja: "...hogyan segíthetnénk
a legnemesebb magyar nemzet tekintélyén, a többi segédeszközök között az jutott elsõnek
eszünkbe, hogy állíttassék a tudományoknak valami egyeteme...". Ennek a feladatnak sze-
retnénk megfelelni.
Ezen a konferencián az informatika tudományterületének a legjobb hallgatóit köszönt-

hetjük. A kötet az ő munkájukat foglalja össze és jól reprezentálja azt a szerteágazó ér-
deklődést és eredményeket, amelyet a tudományterület TDK tevékenysége lefed. A jelen
kötetben dokumentált tevékenység, messze túlmutat azon, amit egy felsőfokú képzésben
egy hallgatónak el kell végeznie. Elöljáróban is mindenkinek gratulálunk az elvégzett szép
és eredményes munkához, függetlenül attól, hogy a végső értékelésben milyen eredmények
születnek.
Helyénvaló, hogy a dolgozatok konzulenseinek, tanártársainknak is köszönetet mondjunk

az áldozatos és motiváló munkájukért, a fiatal tehetségeink felkarolásáért. A konferencia
sikerét nagyban elősegíti a közel 250 bíráló pontos, szakszerű munkája, akiknek ezúton is
külön köszönetünket fejezzük ki. A konferencia megrendezésének anyagi támogatásához
szakterületünk meghatározó szereplői járultak hozzá, melyet hálásan köszönünk.
Az XXX. Jubileumi OTDK Informatika Tudományi Szekciója egy olyan nagy hírű, 60

évre visszatekintő rendezvénysorozat része, melynek hatása és eredménye egyéni és nagy
közösségi szinten is megjelenik. Egyszerre van befolyással a résztvevők életére és szakmai
karrierjére, valamint a szakterület tudományos közösségére is.
Méltán büszkék lehetünk rá.

Budapest, 2011.04.18.

Dr. Cserey György Dr. Szolgay Péter
egyetemi docens, egyetemi tanár, dékánhelyettes,

az OTDK Informatika Tudományi Szekció az OTDK Informatika Tudományi Szekció
elnöke társelnöke

Dr. Pataricza András
egyetemi tanár,

az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottság
elnöke
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A bináris NP osztály szimmetrikus töredéke

Mészáros Ágnes

Konzulens: Dr. Iván Szabolcs

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Jól ismert, hogy az egzisztenciális másodrendű logikában (∃SO) logikában kifejezhető
tulajdonságok egybeesnek az NP bonyolultsági osztállyal. Így az NP ?

=coNP kérdés fel-
tehető a következő formában is: zárt-e a ∃SO komplementer képzésre?
A jelenlegi matematikai eszköztár még nem elegendő arra, hogy ezt a kérdést kielégítően

megválaszoljuk, a legtöbb ezzel kapcsolatos eredmény a monadikus NP-ként ismert osz-
tállyal (és ennek néhány kiterjesztésével) foglalkozik, mely a ∃SO azon töredéke, melyben
csak unáris relációváltozókat kvantálhatunk. Dolgozatomban ismertetem R. Fagin azon
eredményét, mely ún. Ehrenfeucht-Fraïssé játékokkal igazolja, hogy a monadikus NP nem
zárt a komplementerképzésre.
A bináris NP (BNP) vizsgálatáról is ismert az irodalomban néhány eredmény, ám ezek

száma sokkal kevesebb (ebben a logikában bináris relációváltozókat kvantálhatunk). A
mai napig nem ismert, hogy ez az osztály zárt-e a komple-menterképzésre, sőt nem ismert
olyan „természetes” NP-beli gráftulajdonság sem, mely ne esne a bináris NP-be. A legtöbb
ide kapcsolodó eredmény a bináris NP változatos szemantikus töredékeinek egymáshoz
való viszonyát írja le, így pl. azon eseteket, mikor csak parciális rendezéseket, unáris
függvényeket, stb. vehetnek fel értékül a relációváltozók.
Célom a bináris NP ún. szimmetrikus töredéke (SBNP) kifejezőerejének a BNP-ével való

összehasonlítása volt: az erre vonatkozó eredmény, melyet dolgozatomban igazolok, hogy a
kettő megegyezik. Érdekes kérdés továbbá, hogy hány (bináris) relációváltozó használata
szükséges egy adott tulajdonság kifejezéséhez. Az SBNP = BNP összefüggés bizonyítása
szerint pl. a Hamilton-út kifejezéséhez hat relációváltozó már elég SBNP-ben, de ennél
több is igaz: megmutatható, hogy egyetlen szimmetrikusan interpretált relációváltozó is
elegendő.
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Adatbányászati módszerek alkalmazása az AOI-ASC
területén az RBHH számára

Tóth Zsolt

Konzulens: Dr. Kovács László

Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dolgozatomban a Robert Bosch hatvani üzemében alkalmazott AOI -ASC adatain vég-
rehajtható adatbányászati módszereket ismertetem és elemzem. A nyári gyakorlatomat
a Bosch hatvani üzemében töltöttem, ahol az ASC napló fájlait kellett feldolgozni és le-
tárolnom program segítségével. A feladat kidolgozása során merült fel az ötlet, hogy a
feldolgozott naplófájlok alapján különböző elemzéseket is végre lehessen hajtani.
A dolgozatban röviden össze foglalom az AOI-ASC rendszert, majd ismertetem az imple-

mentált alkalmazást. A dolgozatomban az egyes statisztikai és adatbányászati módszere-
ket ismertetem melyeket alkalmaztam a monitor program implementálása során. Röviden
bemutatom a fontosabb statisztikai jellemzőket és értelmezem azokat a valós rendszerre
nézve.
A dolgozatban olyan lehetőségeket ismertetek amelyek segítségével a mért adatok alap-

ján előre lehet becsülni az egyes hibák bekövetkezésének a valószínűségét, valamit meg
lehet határozni az egyek mérési eredmények pontosságát. A mért adatokon lineáris reg-
ressziót alkalmazva becsülöm meg a bekövetkező hibákat. A lineáris regresszió által kapott
eredmények elemzése után más megoldásokat mutatok be. Másik megközelítés, hogy a
mért adatokra felső és alsó burkoló görbét illesztek. A burkoló görbék segítségével remél-
hetőleg pontosabb becslést lehet adni, a hibák bekövetkezésére.
A dolgozatban a számítható értékek alapján meghatározom, hogy az egyes eredmények

adott konfidencia intervallum mellett mekkora valószínűséggel esik kívül az intervallumon.
Mivel a gép hibás adatok esetén leáll, ezért nem kaphat a rendszer hibás adatot. A mért
adatok alapján ezért hibás teszt mintát is kell generálni a tesztelés céljára. Az egyes
elemzéseket mind a valós, mind a generált adatokon elvégzem.
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Adatbázisba történő, valós idejű időjel szelektálás
szekvenciális valószínűségi teszttel

Deák Tamás

Konzulens: Dr. Pór Gábor, Dobján Tibor

Dunaújvárosi Főiskola

Dolgozatomban egy akusztikus mérőrendszer adatgyűjtő és elő-tesztelő alrendszerének
megvalósítását mutatom be. A mérőrendszer célja, hogy a felhasználó számára egy olyan
komplett, automatizált diagnosztikai rendszer álljon rendelkezésre, amely segítséget nyújt
nagy háttérzajon fellépő, minket érdeklő események kiválogatására. A megvalósított al-
rendszer feladata az, hogy elsősorban azokat az eseményeket rögzítse az időjelből, amelyek
szivárgásra, vagy egyéb eseményre, például idegentest zajára utalhatnak.
A feladatom három részből állt. A kiválogatást autoregressziós (AR) szűrés után alkal-

mazott Szekvenciális Valószínűségi Hányados Teszt (angolul: Sequential Probability Ratio
Test, azaz SPRT) módszerrel LabVIEW segítségével online real-time kellett valósítottam
meg. A kiválogatott adatok a további feldolgozás szempontjából alkalmas adatbázisrend-
szerbe tárolódnak. Végül a két program összehangolását kellett megoldanom beágyazott
gépen LabVIEW környezetben.
Az egyik program a National Instruments PXI ipari számítógépén beágyazottan fut "tar-

get.vi" néven. Ez a program mintavételezi a szenzorokról kapott időjeleket, kiválogatja és
továbbküldi azokat az időszakokat, amelyek a háttérzajtól eltérő értékeket tartalmaznak,
ami az említett AR szűrés és SPRT módszer segítségével valósult meg.
Az elkészített függvények és algoritmusok helyes működéséről nemzetközi Benchmark

mérésekkel és futási idő tesztek segítségével sikerült meggyőződni, amelyeket a dolgoza-
tomban részletezek.
A PXI által küldött időjeleket az Advantech ipari számítógépén futó "host.vi" nevű

program fogadja, amelynek feladata még, hogy a kapott adatokat elmentse egy adatbá-
zisrendszerbe.
A dolgozat újdonsága, a leírt esemény leválogatást, ismereteink szerint, először sike-

rült LabVIEW-ban megvalósítani, ugyanakkor az SPRT algoritmus futása mellett a min-
tavételezés körülbelül 1 MHz-ig megvalósítható 4 csatornán on-line és real time, - így
ultrahangtartományban is lehetséges méréseket végezni. Ebben a mérési környezetben új-
donság még, hogy az adatok elmentése a megszokott fájlformátum helyett, egy adatbázis
struktúrába történik, így egy könnyebben kezelhető rendszert kapunk.
Az elkészült alrendszer jól vizsgázott a nemzetközi Benchmark előkészítésében, és be-

építésre került a Magyar Ipari Akusztikus Diagnosztikai Laboratórium (MAIDLab) által
gyártott akusztikus emissziós rendszerben.
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A gráfszínezés bonyolultságának empirikus vizsgálata

Szép Tamás

Konzulens: Dr. Mann Zoltán

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A gráfszínezés egyike a gyakorlatban leggyakrabban előjövő NP-teljes gráfelméleti prob-
lémáknak. A dolgozat motivációja olyan összefüggések megtalálása, amik sokat segíthet-
nek abban, hogy olyan gráfszínező algoritmusokat tudjunk implementálni, melyek futás-
idejére jó becsléseket tudunk adni, illetve olyan heurisztikákat találjunk, amik maguk is
jól becslik a gráfszínezési probléma megoldását.
Általában a gráfszínezési problémára, mint eldöntési problémára tekintek, ahol a prob-

léma inputja egy gráf és szám, az outputja pedig logikai igen vagy nem attól függően,
hogy ki lehet-e színezni a gráfot az adott színnel.
Az első fejezetben azzal foglalkozom, hogy hogyan változik a színezés bonyolultsága

ennek a számnak a függvényében. Külön veszem a kromatikus számnál kisebb illetve az
ennél nagyobb-egyenlő eseteket, és rámutatok, hogy az általam használt algoritmusoknak
mi okoz bonyolultabb problémákat.
A második részben a gráf egyszerűen számítható és a jól becsülhető statisztikai tulajdon-

ságaiból kiindulva keresek összefüggéseket a bonyolultsággal. Itt sok esetben korrelációt
számolok, illetve néhány helyen a problémát a kromatikus szám megtalásának értelmezem.
Ebben a fejezetben részletesebben is foglalkozom a random (n, p) gráfosztállyal.
Az eddigiekben az össszefüggések kereséséhez kizárólag az inputot használtam. A har-

madik fejezetben azonban az általam használt algoritmusok futása közben kiadott adat-
sorból kiindulva próbálok meg következetetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy feltehe-
tőleg mennyi idő lesz még szükséges a gráf kiszínezéséhez, vagy a kudarcállapot eléréséhez.
Ezzel az a célom, hogy az eredmények alapján ügyes online módon működő gráfszínező
algoritmusokat tudjunk implementálni.
Munkám során az általam készített BCAT nevű keretrendszerben implementált algorit-

musokat használtam a különböző szimulációkhoz, mérésekhez. Ez a keretrendszer – mely a
dolgozatban szintén bemutatásra kerül - lehetővé teszi különböző problémák, analizátorok
és algoritmusok gyors implementációját és gördülékeny használatát.
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A hagyományos és kvantumkriptográfia felhasználási
lehetőségei a gazdasági életben

Fülöp Árpád, Virág Péter

Konzulens: Dr. Lovrics László

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

Dolgozatunkban a jelenleg általánosan használt titkosítási eljárásokat hasonlítjuk össze
a kriptográfia egy új ágával, a kvantumkriptográfiával. Különös hangsúlyt fektetünk az
új lehetőség felhasználási területeinek feltérképezésére. Tárgyaljuk a kvantumkriptográ-
fiának mint terméknek a lehetséges keresletét és kínálatát. Ezek tekintetében keressük a
választ azokra a kérdésekre, hogy kiválthatja-e a hagyományos titkosítási módszereket, és
ha igen, mely területeken és mikor, illetve kik alkothatják majd a fizetőképes keresletet.
Írásunkban elkülönítjük az információbiztonsági igényeket, és rátérünk arra, hogy a

kriptográfia tudománya hogyan támogathatja ezeket. Kutatásunk egyik támpontja egy,
a magyar információvédelmi piacon jelenlévő cég vezetőjével készített interjú.
A kvantumkriptográfia újdonságértékének megfogalmazása nem sikerülne a hagyomá-

nyos módszerek elemzése nélkül. Ezért munkánkban kiemelt szerepet kap a matematikai
problémákon alapuló titkosítások bemutatása. A kriptográfiai primitívek, protokollok és
alkalmazások szintjén vizsgáljuk meg ezt a területet.
A dolgozat ismerteti a kvantumkriptográfia kialakulását és a működés alapvető kvan-

tummechanikai elveit, a kvantuminformatika alapjait. Pályamunkánk fontos elemét képezi
a legelterjedtebb kvantumtitkosítási protokoll, a BB84 kifejtése.
Ez után kutatásunk egyik fő eredményeként ismertejük és véleményezzük a kvantum-

kriptográfia jelenlegi felhasználási módozatait és kísérleteit. Megfogalmazunk lehetséges
jövőképeket, és felhívjuk a figyelmet az új titkosítási eljárás korlátaira.
Végül a gazdasági megfontolások kerülnek előtérbe. A kvantumtitkosítási termékek

jelenlegi és elképzelhető piacára vonatkozó eredményeinket tárjuk az olvasó elé.

Irodalom:.
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Algoritmikus kereskedés mean-reverting portfoliók
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Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A dolgozat témája az Ornstein-Uhlenbeck tulajdonságokkal rendelkező ún. „mean-
reverting” portfoliók real-time identifikálása és az ezekkel történő algoritmikus kereskedés
[1]. Az alapfeladat részvények, vagy egyéb pénzügyi termékek árfolyamának megfigyelése
alapján megtalálni azt az optimális portfoliót, ami a geometrikus Brown mozgás helyett
a várhatóértékbe való visszatérés tendenciáját mutatja, azaz kereskedésre alkalmas [2,
5]. Ez a feladat egy általánosított sajátértékproblémába képezhető le [4]. Az alapkérdés
olyan optimális „ritkás kitöltésű” portfolió vektor megtalálása [3], amely minimalizálja a
tranzakciós költségeket és gyors kereskedést biztosít.
A fenti célokat a dolgozat a következő struktúrában valósítja meg:

• Bevezetésként elemzem a pénzügyi környezet adta lehetőségeket – a rendelkezésre
álló adatokat, valamint a lehetséges kereskedési akciókat –, melyben a kereskedő
ágens tevékenykedhet.

• Az algoritmikus háttérből az úgynevezett mean-reverting portfoliók identifikálásán
alapuló stratégiák elméleti hátterét és gyakorlati felhasználhatóságának eredményeit
ismertetem [1, 4]. A szimuláció során realizált profit alapján a kereskedési stratégi-
ára jellemző szabad paraméterek optimalizálása is elvégezhetővé vált.

• A dolgozat az algoritmikus megvalósítás hatékonyságának növelését is célul tűzi
ki, hiszen igen nagy méretű pénzügyi idősorokon került az algoritmus tesztelésre
és optimalizálásra, melyek erősen számításigényes műveletnek bizonyultak. Az al-
goritmuselméleti lehetőségeken felül a valós, real-time, működés garantálásához a
program egyes részei a videó-kártya által biztosított nagymértékű párhuzamosítást
lehetővé tevő GPGPU környezetben kerültek kiértékelésre az nVidia CUDA plat-
formjára építkezve [6].

• Az algoritmikus vizsgálatok mellett, egy - az egyes algoritmusok együttműködését
biztosító, és az általuk szolgáltatott eredmények egységes, gyors és hatékony elem-
zését levetővé tevő - elosztott keretrendszer is kifejlesztésre került. A keretrendszert
felhasználva mélyrehatóan elemezhetőek az algoritmusok viselkedései különböző idő-
sorokon vizsgálva, valamint a különböző beállítások impaktja is értékelhetővé válik.
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A keretrendszer a megadott teszteset futási eredményeiről részletes jegyzőkönyvet
készít, melyben számos előre definiált performancia mutató alapján vizsgálható az
elért teljesítmény. A rendszer továbbá alkalmas modell választásával elvben lehető-
séget teremt az egyes ágensek egymásra hatásának, a kereskedési akciók alapján az
árak változásának szimulálására is.

• A dolgozatot egy részletes numerikus szekció zár, amely a teljesítőképesség analízis-
hez és az ebből levonható következtetésekhez nyújt alapot.

Irodalom:.

1. d’Aspremont, A. (2008): Identifying Small Mean Reverting Portfolios

2. Rampertshammer, S. (2007): An Ornstein-Uhlenbeck Framework for Pairs Trading

3. d’Aspremont, A., Banerjee, O. & El Ghaoui, L. (2006): First-order methods for
sparse covariance selection

4. Box, G. E. & Tiao, G. C. (1977): A Canonical Analysis of Multiple Time Series

5. Poterba, J. M. & Summers, L. H. (1988): Mean Reversion in Stock Prices: Evidence
and Implications

6. nVidia (2008): nVidia CUDA Compute Unified Device Architecture
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Altea: Nyelv, mely megfelelő mértékben módosítható
(az elemző keretrendszer)

Králik Barnabás

Konzulens: Dr. Kozsik Tamás

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A programozási feladatok három fő szereplője a végfelhasználó - a megoldandó feladat
szakértője; a számítógép - a feladat tényleges végrehajtója; és a programozó – az előzőek
közötti mediátor. Ha egy problémát magas szinten úgy írunk le, hogy mindhárom fél jól
megértse a leírást, a fejlesztési folyamatot jóval gördülékenyebbé tehetjük.
Kurrens nyelvekkel sok fogalmat csak igen bőbeszédűen, sok kódismétléssel, nehezen

olvashatóan tudunk leírni – ezáltal magas az elkészítéshez szükséges idő és a hibák miatti
karbantartási költségek; a későbbi projektekbe továbbvihető komponensek – a termelt
szoftvertőke – mennyisége pedig alacsony. Az e problémára adott válaszok igen szerteága-
zóak, de a fő irányvonal világos: tömör és jól olvasható leírási módszerek elkészítésével
nagyban növelhető a hatékonyság. Olyan nyelvek fejlesztése szükséges tehát, amikbe
tárgyköri nyelveket ágyazhatunk (olyan nyelveket, amik egy nem feltétlenül programozási
problémakört jól leírnak). Azok az eszközök, amik egy bővíthető nyelv és fordítóprogram
megalkotását segíthetnék – módosítható elemzőgenerátorok, formális modellek stb. – nem
elterjedtek.
Ezért megalkotjuk a bővíthető nyelvek egy elméleti modelljét, melyben a „bővítést” gaz-

dag szemantikával ruházzuk fel. Az objektum-orientált módszertanhoz analóg módon a
környezetfüggetlen nyelvtanokhoz bevezetjük az öröklődés fogalmát: ahol egy adott nem-
terminális levezethető, ott bármely leszármazottja is levezethető lesz. A nyelvtani jeleket
osztályoknak, a nekik megfelelő szintaxisfa-csomópontokat pedig azok példányainak te-
kintve biztosíthatjuk, hogy egy bővített nyelvtan adta szintaxisfa is típushelyes lesz. A
.Net keretrendszerre készítjük el a modell egy implementációját, amelyre könnyen építhető
bővíthető fordítóprogram. Demonstrációs céllal elkészítünk egy egyszerű bővíthető lusta
funkcionális programozási nyelvet és annak egy kiterjesztését: a bővítésben bevezetjük az
alapnyelvben nem szereplő lista fogalmat.
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Angol szavak szinonimáinak automatikus keresése

Dobó András

Konzulens: Dr. Alexin Zoltán, Dr. Csirik János

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Nagyméretű dokumentumhalmazból valamilyen információ szempontjából releváns do-
kumentumok kiválasztásának a leghatékonyabb módja egy keresőrendszer használata. Az
elmúlt időszakban számos kutatás irányult a keresőrendszerek hatékonyságának növelé-
sére. Az egyik gyakran alkalmazott hatékonyság növelő módszer a lekérdezés kiterjesztése,
ami az adott lekérdezésben található szavakat további, a lekérdezésre releváns szavakkal,
például az eredeti szavak szinonimáival, egészíti ki.
E dolgozat célja olyan statisztikai alapú módszerek bemutatása, melyek alkalmasak an-

gol szavak szinonimáinak automatikus megtalálására. Az így meghatározott szinonimák
felhasználhatók keresőrendszerek hatékonyságának növelésére a lekérdezés kiterjesztésé-
nek segítségével. Az algoritmusok alapötlete az, hogy a szinonim szavak szintaktikailag
is hasonlóan viselkednek. A dolgozatban leírt módszerek minden szóhoz egy tulajdonság-
halmazt vagy tulajdonság-vektort rendelnek a szó szintaktikai kapcsolatainak egy nagy
nyelvi adatbázisban történő előfordulásai alapján. A szavak összehasonlítása e tulajdon-
ságvektorok alapján, különféle hasonlósági mértékek alkalmazásával történik.
Az ismertetett módszereket először a Modell-Alapú Szemantikus Kereső Rendszer (MA-

SZEKER) NTP projekt keresőrendszerében kívánjuk felhasználni. A tervek szerint ez egy
szigetontológiára épülő keresőrendszer lesz, amely strukturált szemantikai előzetes tudást
használ fel elsősorban technikai szabadalmakban való keresésre. A teszteléshez elsőként
1000 gyógyszerészeti témakörből vett angol nyelvű szabadalom szövegét használtam fel
angol szakszavak és általános köznyelvi szavak szinonimáinak keresésére. Ezután a mód-
szereket kipróbáltam nagyjából 9000, tíz különböző témakörből vett szabadalom, valamint
a British National Corpus adatbázisán is. Az eredmények egy nagyméretű lexikai adat-
bázis segítségével kerültek kiértékelésre.
A keresőrendszerek fejlesztése mellett az automatikusan megtalált szinonimák hasznosak

lehetnek különféle nyelvészeti kutatások szempontjából, illetve alkalmasak fogalomhálók
készítésének támogatására is.
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Átjárhatósági problémák megoldása számítási fürtök
és felhő infrastruktúrák között

Ács Sándor

Konzulens: Dr. Kozlovszky Miklós

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

A számítás-, és adat intenzív problémák megoldására jelentős mennyiségű számítási
teljesítményre és tárhelyre van szükség. A kutatók és az átlagos felhasználók is szem-
besülhetnek azzal, hogy az általuk használt számítógép teljesítménye nem kielégítő szá-
mukra. Ebben az esetben az erőforrás-igényes feladatot elosztott rendszeren célszerű
futtatni. Előfordulhat, hogy a felhasználónak nincs lehetősége (további) fürt erőforráso-
kat igénybe venni vagy olyan szolgáltatásra van szüksége, melynek rendelkezésre állását
garancia szavatolja. Ekkor a rugalmasan skálázható felhő infrastruktúra igénybe vétele
nyújthat megoldást. A felhőben futó virtuális gépek erőforrásainak együttes használatát
legegyszerűbben a felhőben kialakított fürttel lehet elérni. A dolgozat célja volt, hogy
az elterjedten használt PBS számítási fürt dinamikusan és automatikusan kiterjeszthető
legyen a számítási felhők között úttörőnek számító Amazon EC2 (Elastic Cloud Com-
pute), vagy annak felületével kompatibilis számítási felhőkkel. Ezáltal lokális PBS fürt
hiányában is lehetővé vált felhő infrastruktúrán futó PBS klasztert használni, illetve a
már rendelkezésre álló PBS fürtök kapacitása növelhető, ha az alkalmazás erőforrás szük-
séglete megköveteli. További előnyt jelent, hogy a már rendelkezésre álló PBS fürtre írt
szoftverek változtatás nélkül futtathatóak felhő infrastruktúrán. A dolgozat innovatív ré-
sze a PBS klaszter dinamikusan használhatóvá alakítása. Az Amazon EC2 szolgáltatáson
sikeresen lefutottak a rendszertesztek, melyek azt bizonyítják, hogy a felhő infrastruk-
túra használatával igény szerint lehet PBS erőforráshoz jutni anélkül, hogy lokális fürtöt
kellene fenntartani. A dolgozat bemutatja egy PBS típusú klaszterből Amazon EC2 felü-
lettel rendelkező felhő infrastruktúrákba történő átjárhatóságot biztosító rendszer tervét,
illetve megvalósítását.
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Automatikusan generált transzformációs
keretrendszer beágyazott programozási nyelvhez

Erdélyi Viktor Tamás

Konzulens: Dévai Gergely

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A Feldspar egy beágyazott funkcionális programozási nyelv digitális jelfeldolgozáshoz.
A dolgozatban bemutatott transzformációs keretrendszer célja, hogy segítse a Feldspar
fordítóprogramjához készülő, elsősorban optimalizációs célú transzformációk megvalósítá-
sát. Ezek a transzformációk a fordítási folyamatba önálló egységekként beilleszthetők. A
keretrendszer elég általános ahhoz, hogy szinte bármilyen transzformációt implementál-
hassunk a segítségével, amelyet a Feldspar fordító belső reprezentációjának adatszerkezetei
megengednek.
A transzformációs keretrendszer automatizálja az adatszerkezetek bejárását és átalakí-

tását. A fejlesztőnek csak ott kell felüldefiniálnia az alapértelmezett működést, ahol el
kíván térni tőle. Ezáltal a transzformációk kódja egységessé válik és jelentősen lerövidül.
A fejlesztőnek elég csak az adott transzformáció üzleti logikáját megvalósítani, a technikai
részletektől eltekinthet.
A belső reprezentáció megváltozásakor a transzformációs keretrendszer is változtatást

igényel, amelynek támogatásához készítettünk egy Java nyelvű kódgeneráló eszközt. Ez
automatikusan elő tudja állítani a transzformációs keretrendszer teljes forráskódját a belső
reprezentáció Java nyelvű változata alapján.
A dolgozatban a következő főbb eredmények kerülnek bemutatásra:

• Transzformációs keretrendszer, amely alkalmas algebrai adatszerkezetek bejárására
és transzformálására.

• A generált kód olvashatóságát javító példa-transzformáció, amely a transzformációs
keretrendszer felhasználásával készült.

• Kódgeneráló eszköz, amely alkalmas a transzformációs keretrendszer forráskódjának
automatikus generálására az adatszerkezetek leírása alapján.
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Autonóm robot valós idejű navigációja ismeretlen
környezetben

Dévényi Péter

Konzulens: Dr. Pletl Szilveszter

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

A dolgozat témája egy autonóm ágens navigációjának megvalósítása. A navigáció el-
méleti alapját egy már kiadott publikáció adja. A munka részét képezi egy általános
leírás a korszerű navigációs eljárásokról (viselkedés alapú, fuzzy, potenciál mezők). Ezt
követi az általam kiválasztott eljárás kifejtése. Az irányítás standard, viselkedés alapú,
ahol megkülönbözetünk, globális, regionális és lokális viselkedéseket. A döntéshozó rend-
szer fuzzy alapú, melyhez saját fejlesztésű implementáció tartozik. Részletesen kifejtem,
hogy, milyen egységekből áll a rendszer és hogyan történik ennek az elméleti működése.
Az elmélet kifejtése után a konkrét implementációról is szót teszek. Például különböző
eljárások és függvények egyszerűsítésének menetét, és miértjét írom le, hiszen az alkal-
mazás kis teljesítményű mikrovezérlőn működik, így szükséges a sebesség és tárhely igény
optimalizálása.
Szót teszek például közelítő trigonometrikus eljárásokról, tömörített adatstruktúrák ki-

alakításáról, melyek az alkalmazás gyorsítását és tárhely szükségletének csökkentését szol-
gálják.
Mindezek után szimulációs és valós kísérleti tesztek menetéről, eredményeiről is doku-

mentálok. Itt többek között a navigáció erősségeire és gyengeségeire térnék ki. Képi és
videó forrásokkal is alátámasztom eredményeimet. Legvégül összevetném az én általam
készített megvalósítást és az eredeti publikációban írt navigációt, valamint rávilágítanék
az eljárás, esetleges jövőbeli fejlesztésének irányára.
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Axiómatikus szemantika alapú tesztelés Feldsparban

Bunyik Karina, Markó Krisztián

Konzulens: Dévai Gergely, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Tejfel Máté

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A dolgozat egy olyan kutatási projekt részét képezi, aminek a célja egy Haskellbe ágya-
zott alkalmazás-specifikus nyelv (DSL) kifejlesztése, amely a digitális jelfeldolgozásban
használatos algoritmusok (DSP) leírásához készült. A dolgozat szempontjából a Vector
könyvtár a legfontosabb része a nyelvnek, ami az alapvető listafüggvényeket tartalmazza.
A dolgozat célja a Feldspar Vector könyvtár függvényeinek és adatszerkezeteinek tesz-

telése, a Feldspar értelmező és Feldpsar fordítóprogram ekvivalenciájának tesztelése volt.
A dolgozat eredménye egy olyan tulajdonság alapú egység-tesztelési módszer, amely az

általunk definiált tulajdonságok teljesülésének ellenőrzésén túl a fordítóprogram és az ér-
telmező ekvivalenciáját is képes tesztelni. Ehhez létrehoztunk egy tesztkörnyezetet, ami a
QuickCheck tulajdonság-alapú tesztelő rendszer által generált véletlen adatokat használta
tesztelésre. Továbbá definiáltunk 80 axiómát a Vector könyvtár függvényeinek tesztelé-
sére, ezek implementációját Feldspar nyelvben készítettük el. Az axiómák tesztelése a
tesztkörnyezet felhasználásával történt. Minden egyes axiómán legalább 100 tesztesetet
futtatott a tesztelőrendszer. A Feldspar értelmező és Feldpsar fordító ekvivalenciájának
tesztelését úgy végeztük, hogy az axiómák futtatása közben a tesztkörnyezet a fordító-
program és értelmező eredményeit összehasonlította.
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Az IT szerepe a vasúti személyszállítás
liberalizációjában

Ferenczi Dániel, Hörcher Dániel

Konzulens: Dr. Gábor András

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar

Az Európai Unió direktívái által előírt vasúti liberalizáció következtében hamarosan a
hazai vaspályákon is megjelennek az eddig monopolhelyzetben lévő, államvasúttal ver-
sengő magánüzemeltetők. A forgalom biztonságos lebonyolítása, a vasúttársaságok egy-
más közötti kommunikációja, az állami szubvenció elosztása és az egységes utastájékoz-
tatás csak az információtechnológia eszközeivel valósulhat meg.
Dolgozatunkban röviden bemutatjuk, hogy a vasúti személyszállításban az IT miként

támogatja a különböző vállalati funkciókat. Megvizsgáljuk, hogy különböző liberalizációs
modellek esetén milyen igények merülnek fel az ideálisnak tekinthető információs rend-
szerrel szemben, milyen front- és back-office feladatokat kell ellátnia.
Témánkat a liberalizáció két sarkalatos kérdése mentén fejtjük ki. Hogyan valósítható

meg a többszereplős személyszállítási piacon az egységes jegyeladás és a vasúttársaságok
egymás közötti elszámolása? Hogyan lehetséges a közszolgáltatás után járó állami támo-
gatás igazságos, teljesítmény-arányos elosztása? Ezekre a kérdésekre adunk választ az
információtechnológia eszköztárának segítségével.
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Az e közelítése GPU technológiával

Kovács Gábor

Konzulens: Prof. Dr. Pethő Attila

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A természetes logaritmus alapszáma, az e, az egyik legrégebben ismert matematikai
állandó, minél pontosabb közelítésére jelentős erőforrásokat fordítottak az elmúlt évszá-
zadokban. Napjainkra az asztali számítógépek számításteljesítménye arra a szintre ért,
hogy az e közelítése akár egybillió számjegy pontossággal is elvégezhető viszonylag rövid
idő alatt. A számítások során általában analitikus formulákat használnak az e közelítésére
és a számítások során soros algoritmusokat alkalmaznak.
Kutatómunkánk során mi is az e asztali számítógéppel történő közelítését tűztük ki

célul, azonban nem soros, hanem erősen párhuzamosítható algoritmussal. Eljárásunk az
e Euler-féle lánctört előállításán alapul, és a számítások gyorsítására és párhuzamosítá-
sára a számelméletből ismert moduláris aritmetikát alkalmazzuk. Eredményként az e nagy
pontosságú moduláris ábrázolását kapjuk. Az implementációt OpenCL technológiával va-
lósítjuk meg, amely kihasználja a modern GPU processzorok nagy számításteljesítményét
és párhuzamosan programozhatóságát. Az előálló párhuzamos algoritmus a későbbiekben
jól alkalmazható hasonló, numerikus közelítést igénylő problémák megoldására.

33



Az időalapú jegyrendszer gazdasági hatásának
számítógépes modellezése

Almási Bernát, Palatinus Endre

Konzulens: Blázsik Zoltán, Csendes Tibor

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

A nagyobb városokban fontos cél a tömegközlekedés népszerűsítése, és az autóval köz-
lekedők számának visszaszorítása a levegő tisztaságának megőrzése és a forgalmi dugók
elkerülése érdekében. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a jelen viszonyok mellett
nem érdemes a tömegközlekedést választani.
Erre egy jó példa, hogy tömegközlekedéssel sokszor nem lehet még egy közeli célpontba

sem eljutni közvetlen járattal, és ekkor átszállásokkal tudjuk csak elérni az úti célunkat.
Ilyen esetekben a hosszához képest aránytalanul sokba kerülhet az utazás, ha vonaljegyet
kell vásárolnunk, és emiatt inkább az autózást választjuk. Egy újfajta, idő alapú jegy
bevezetése megoldást jelenthet erre a problémára.
A dolgozatban ismertetünk egy eljárást, amely az idő alapú jegyrendszer hatásának

megismeréséhez nyújt támogatást. Az ismert forgalmi és demográfiai adatokat felhasz-
nálva mikroszimulációval modellezzük a város tömegközlekedését, és a szimuláció során ki
tudjuk értékelni a különböző időjegy-konstrukciók gazdaságosságát.
A probléma nehézségét a kevés rendelkezésünkre álló adat jelenti: az egyes járatokon

melyik megállóban hányan szálltak le és fel (amit az utasszámlálásból ismerünk); a napi
jegyes utazások száma (amit az éves jegyeladásokból egy napra vetítve kaptunk); illetve
a vonaljegyárak.
A feladat szempontjából a legfontosabb hiányzó információ az, hogy A-ból B-be hányan

utaznak. Ha ezt tudnánk, akkor minden fontos mennyiségi mutatót ki tudnánk számolni
egy új jegyrendszerre vonatkozóan. A megoldásunkban ezt közelítjük mikroszimuláció-
val.
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Az ODD-MATCHING probléma paraméterezett
vizsgálata

Vári Erika

Konzulens: Schlotter Ildikó, Dr. Marx Dániel, Dr. Hannes Moser

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ODD-MATCHING jól ismert NP-teljes probléma, már a Garey-Johnson könyvben
is szerepel: adott egy G = (V, E) páros gráf, valamint egy F ⊂ E×E konfliktuspárokból
álló halmaz. Egy olyan legnagyobb párosítást keresünk, amely minden párból legfeljebb
az egyik élt tartalmazza. Irena Rusu cikkében találhatunk egy bizonyítást arra, hogy az
ODD-MATCHING probléma diszjunkt párok esetén már legfeljebb 3 fokú páros gráfokban
is NP-teljes, mi pedig hasonlóképpen megmutatjuk, hogy a probléma erősen diszjunkt
párok esetén már fákon is NP-teljes.
A problémának különböző paraméterezései lehetségesek. Az egyik paraméter legyen a

konfliktuspárok száma, amelyet a továbbiakban f -fel jelölünk. Ebben az esetben az a
kérdés, hogy milyen nagy lehet egy maximális odd-matching az adott gráfban. Adunk
egy O(2f ∗m ∗

√
n) futási idejű keresőfa-algoritmust páros gráfok esetén, ahol m a gráf

élszámát, n pedig a csúcsszámát jelenti, ezzel megmutatva, hogy a probléma FPT-ben
van az f paraméter esetén.
Kézenfekvő és általános paraméterezése a párosításokkal foglalkozó problémáknak a pá-

rosítás mérete, ezt a paramétert mi k-val fogjuk jelölni. Ebben az esetben az a kérdés,
hogy létezik-e egy legalább k méretű odd-matching a gráfban. Megmutatjuk, hogy ekkor
a problémaW [1]-nehéz, de ha a konfliktuspárok diszjunktak, tehát egy él csak egy párban
fordul elő, akkor a 3-SET PACKING problémára vezethetjük vissza lineáris időben. Mi-
vel a 3-SET PACKING problémára létezik FPT algoritmus, ezáltal az ODD-MATCHING
problémára is kapunk egy FPT-algoritmust (diszjunkt konfliktuspárok esetén). Ezen kívül
adható egy f -ben és k-ban lineáris kernel.
Az utolsó vizsgált paraméter pedig az ω favastagság, amely mellett a probléma már

ω = 1 esetén is NP-teljes.
Végül megmutatjuk, hogy a LOCAL-SEARCH-ODD-MATCHING problémaW [1]-nehéz

l és k∗ paraméterek esetén, ahol l a keresés sugara, és k∗ a megváltoztatott konfliktuspárok
száma.
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Banki kísérőjegyzékek publikálása web service-en
keresztül

Vajda Zsuzsanna

Konzulens: Édes Zoltán

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

A dolgozat célja egy olyan mindennapi hiányosság, probléma megoldása, mely alapve-
tően abból származik, hogy a vállalatok túlzott módon ragaszkodnak a már jól bevált,
régi módszereikhez és félnek mindennemű változtatástól. Pedig a folyamatosan fejlődő
technológiával való haladás elengedhetetlen feltétele a versenyképesség fenntartásának.
Napjainkban a legnagyobb hangsúly a folyamatok automatizálásán van, a szoftverfej-

lesztő cégek igyekeznek olyan technológiákat kifejleszteni, melynek segítségével kiváltha-
tók a lassú és kevésbé megbízható manuális folyamatok. Éppen ezért én is egy olyan min-
dennapi manuális rutinmunkát választottam megoldandó problémaként, mely a legújabb
technológia felhasználásával sokkal gyorsabbá és hatékonyabbá tehető. Ez a folyamat
az összevont, banki átutalásokhoz kapcsolódó kísérőjegyzékek elküldéséhez kapcsolódik.
Ezek a kísérőjegyzékek tartalmazzák azoknak a tételeknek a felsorolását, melyeket a vevő
vállalat egyszerre fizetett ki a szállítónak. Erre a listára minden olyan átutalásnál szükség
van, mikor a szállító nem tudja az összeg alapján azonosítani, hogy a vevő mely tételeket
egyenlítette ki. A jelenlegi folyamat alapján a listát manuális úton állítják össze és küldik
el e-mailen vagy faxon. Ez a fajta megoldás sok hibalehetőséget rejt magában, hiszen az
emberek tévednek, így kifelejthetnek egy tételt, vagy rosszat írnak bele véletlenül, esetleg
elgépelhetnek valamit, stb. Azonban mindez elkerülhető a web service-ek segítségével,
hiszen ennek a technológiának a használatával a két vállalat két dolgozója helyett a két
számítógépes rendszer kommunikál egymással, az adatok pedig nem a dolgozók által ke-
rülnek be a rendszerbe, hanem az egyik rendszer automatikusan átveszi azokat a másik
rendszer adatbázisából. Ebből kifolyólag a folyamat sokkal megbízhatóbbá és gyorsabbá
válik.
A web service-ek nagy előnye, hogy platformfüggetlenek, így bármely rendszer ké-

pes kommunikálni bármely más rendszerrel. Szemléltetésképpen elkészítettem egy web
serivce-t az SAP rendszer segítségével, de valójában bármely más rendszert is választhat-
tam volna az illusztráláshoz.
A dolgozat folyamán az Olvasó először megismerkedhet az alapvető fogalmakkal és a

használt platformmal, majd az elkészült web service-en keresztül betekintést nyer a meg-
valósítás folyamatába és az elkészült szolgáltatás működésébe.
Összességében arra szeretnék a dolgozatommal rávilágítani, hogy érdemes és nem is túl

bonyolult használni és folyamatosan követni az információs technológia legújabb irány-
vonalait, mindezt pedig egy mindennapi életből kiragadott szituáción keresztül tárom az
Olvasó elé.
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BEAM fájlok elemzése

Karácsonyi Mátyás

Konzulens: Tóth Melinda

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

Egy program fejlesztése során mindig gondot okoz, amikor elveszik a forrásállomány
és azok mentései is megsemmisülnek. Az Erlang programozási nyelvhez jelenleg nincs
nyilvánosan is elérhető teljes körű kódvisszafejtő eszköz, amely segítségével vissza lehetne
nyerni az elveszett forráskódot, ezért az egyetlen lehetőség az, hogy a programozók újraír-
ják az elveszett programjaikat. Dolgozatom célja az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
az Erlang nyelvhez fejlesztett refaktoráló eszközhöz (RefactorErl) készített bővítmény fel-
vázolása és a fejlesztése során eddig elért eredmények és tapasztalatok ismertetése, amely
egy Erlang bájtkódból képes visszanyerni az eredetivel jelentésben ekvivalens szintaxisfát.
A RefactorErl egy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fejlesztett, Erlang nyelven

írt programok elemzését és újrastrukturálását segítő keretrendszer. A RefactorErl által
végrehajtott statikus elemzések eredményének pontossága függ az elemzésekhez rendelke-
zésre álló forrásállományoktól. Minél több forráskód van betöltve a kód reprezentálására
szolgáló gráfba, annál pontosabbak az eredmények. Nagyobb rendszerek esetén azon-
ban gyakran előfordul, hogy a fejlesztők számára nem elérhető az összes használt modul
forráskódja, csak a lefordított állományokkal rendelkeznek. Ezért sokat pontosítana a
keretrendszer elemzésein, ha a .beam állományokból is fel tudnánk használni azok sze-
mantikus információit, ehhez azonban vissza kell nyerni a .beam állományokban rejtőző
modulok szintaxisfáját. A dolgozatomban bemutatott visszafejtő eljárásokat integráltam
a RefactorErl keretrendszerbe. A debug_info-val fordított, absztrakt kódot tartalmazó
.beam fájlokból RefactorErl szintaxisfát előállító eljárást implementáltam és ipari méretű
programok esetén is elő tudtam állítani az eredetivel szemantikailag ekvivalens szinta-
xisfát és forrásállományt is. A BEAM assembly-ből készített szintaxisfák helyességének
vizsgálata még folyamatban van, még nincs nagyobb rendszereken is letesztelve, de az
eddigi eredmények biztatóak.
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Berendezés folyam alapú ütemező algoritmus az
S-gráf módszertanhoz

Smidla József

Konzulens: Dr. Bertók Botond

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Szakaszos működésű termelőrendszerek esetén nagy hangsúlyt kell fektetni a berendezé-
sek megfelelő ütemezésére, mivel alkalmas ütemezéssel csökkenthető a gyártási idő, vagy
adott idő alatt nagyobb mennyiségű termék gyártható. A TDK dolgozatban az előbbi
feladat megoldására alkalmas módszer kerül ismertetésre. Az ütemezései feladatok bonyo-
lultsága miatt fontos, hogy az optimalizáló eljárás a helyességen túl minél hatékonyabb
legyen.
Ütemezési feladatok megoldására korábban több módszert dolgoztak ki. Ezeket két fő tí-

pusba sorolhatjuk: léteznek vegyes egész lineáris optimalizálási (MILO) modellekre épülő
és kombinatorikus módszerek. Jelen dolgozat tárgya ez utóbbi csoportba tartozik. Az
S-gráf módszertan tartalmaz egy gráf reprezentációs eszközt a feladat leírására, valamint
különféle megoldó algoritmusokat, amelyek a problémát az említett gráfok segítségével
oldják meg. Az optimalizáló algoritmusok a korlátozás és szétválasztás elvén működnek.
A feladat megoldása során az egyes részproblémákra az alsó korlátot egy lineáris opti-
malizálási (LO) modell segítségével is megkaphatjuk. Az LO modell figyelembe veszi az
aktuális részprobléma struktúráját, így annak megfelelő módosításával az alsó korláton
túl becslést is kaphatunk arra vonatkozólag, hogy merre haladjunk a keresési térben.
A TDK dolgozat témája egy olyan S-gráfon alapuló ütemező algoritmus, valamint egy

LO modell, ahol ez utóbbi megoldásának vizsgálata alapján dönt az optimalizáló eljárás
arról, hogy merre haladjon tovább a keresési tér bejárásakor.
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Bevezetés a robotok döntéshozatalának folyamatába
és módszereibe

Fodor Bence

Konzulens: Dr. Simon Béláné

Nyíregyházi Főiskola, Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A tanulmány Magyarországon még újnak számító robotika döntéshozatalának elméleti
és gyakorlati modelljeit, valamint az új módszerek kutatását és fejlesztését célozta meg.
Ma már a legfontosabb fejlesztések nemcsak távol keleten, hanem Európában is zajla-

nak. Míg távol keleten mind a szórakoztató, és hadiiparban zajlanak a fejlesztések, addig
Európában egyelőre a szórakoztatóipart célzó robotok fejlesztése halad. Céltól függetlenül
a robotoknak képesek kell lenniük autonóm módon fejlődni, és gondolkodni.
A döntéshozatal a mindenhol jelen van. E nélkül nem lenének se automaták, se autonóm

rendszerek, de ember sem. Ma már az ember képes bármilyen egyszerű cselekvést vagy
cselekvéssorozatot automata rendszerekkel végrehajtani, ipari környezetben.
A probléma ott kezdődik, hogyha az ember autonóm robotot akar létrehozni, mert abban

az esetben már nem egy leírt cselekvéssorozatot kell a majdani robotnak végrehajtania,
hanem teljesen önállóan, a környezet változásait figyelembe véve kell gondolkodnia, és
fejlődnie.
A legnagyobb problémát talán a változó környezet okozza. Nagyon fontos hogy már az

első perctől kezdve olyan algoritmusokkal és hardverekkel rendelkezzen a robot, melyek
képesek a lehető legkisebb hibaszázalékkal felfogni a környezetet.
A döntéshozatali rendszerben számos olyan alprogram kap helyet melyek többszöri vizs-

gálat és zavarszűrés után feldolgozzák a kapott adatokat, és megpróbálják őket végre-
hajtani. Ezekkel többnyire az a baj, hogy nem képesek az autonómia szintjére emelni a
robotokat, mivel mindig csak a leprogramozott utasításokon belül képesek gondolkodni.
Úgy gondolom, hogy az egyik legjobb módszereket a Robocupon belül lehet létrehozni,

mivel nem egyszerű, hanem sokszorosan összetett problémákat kell megoldani, úgymint a
környezet elemzését, a robotok közti kommunikációt, és a hangérzékelést.
A tanulmány mind az NXT mind a Standard Humanoid ligában található robotok dön-

téshozatalával foglalkozik, mivel a kettő döntéshozatali képessége eltérő.
A kitűzött célom az, hogy a már meglévő döntéshozatali algoritmusokat elemezve, to-

vábbfejlesszem őket úgy, hogy azok az élet más területein is használhatóak, illetve hasz-
nosak legyenek.
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Bináris képek geometriai jellemzőinek neurális
hálózatokkal való meghatározása két vetületből

Tasi Tamás Sámuel

Konzulens: Dr. Balázs Péter

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Dolgozatomban bináris alakzatok geometriai jellemzőinek meghatározására tettem kí-
sérletet speciális tanuló algoritmusok segítségével. A bináris tomográfiában az ilyen alak-
zatok rekonstruálására számos módszer létezik, viszont sokuk feltételez speciális geomet-
riai tulajdonságokat az alakzatról. Tehát a megfelelő eljárás kiválasztásához előzetes, „a
priori” ismerettel kell rendelkeznünk az alakzatunkkal kapcsolatban. Az alakzatok tulaj-
donságaira kizárólag a különböző irányokból vett projekciókból próbáltunk következtetni,
előzetes információt szolgáltatva a rekonstruálásra képes algoritmusoknak, elősegítve ezzel
a rekonstrukciót.
Az alkalmazott technológia a neuronokból felépülő, ún. neurális hálózat. Nagymé-

retű mintahalmaz segítségével, mely alakzatok vetületeit és a hozzájuk tartozó helyes
kiértékelést tartalmazza, tanítottuk meg a neurális hálózatokat a bináris alakzatok egyes
geometriai tulajdonságainak (hv-konvexitás, 4-összefüggőség, 8-összefüggőség, stb.) felis-
merésére. Megpróbáltuk meghatározni az egyes klasszifikálási problémákra az optimális
neurális hálók konfigurációit előzetes tesztek alapján, majd a nyerő felépítésű hálózato-
kat megfelelő tanítóhalmaz segítségével optimalizáltuk a problémára, és alapos tesztelést
végeztünk rajtuk.
Kísérleteink során megállapítottuk, hogy csupán a vetületi értékekből elég nagy biz-

tonsággal következtethetünk bizonyos tulajdonságokra. Neurális hálók alkalmazásával
sikeresen elkülönítettük a hv-konvex alakzatokat a véletlenszerűen előállított alakzatok-
tól, valamint a hv-konvex 8-, de nem 4-összefüggő alakzatok és a hv-konvex poliominók
klasszifikálásában is jó eredményeket értünk el.
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Bináris morfológia alapú módszerek a retina
érhálózatának vizsgálatában

Csősz Ignác, Hornyik Dávid, Szakács József

Konzulens: Dr. Hajdu András

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A közölt eredmények egy olyan képfeldolgozó rendszer fejlesztéséhez kötődnek, melynek
célja a cukorbetegség szemszövődményeinek automatikus szűrése. A cél eléréséhez a re-
tina érhálózatának pontos feltérképezése igen fontos szerepet kap. A retinán megjelenő
elváltozások kereséséhez ugyanis számos esetben elengedhetetlen az érhálózat levonása a
képből vagy az erek elhelyezkedésének pontos ismerete a tájékozódáshoz.
A jelen dolgozat a fő temporális érív alakjának, valamint az erek kereszteződésének

vizsgálatával foglalkozik. Binarizált érképeken a kereszteződések vizsgálata általában az
érkép 1 képpontnyira vékonyított vázán történik. A vázkijelölés során azonban a vasta-
gabb erek kereszteződéseinél a kereszteződés súlyosan elfajulhat. Az elfajulás mértékének
csökkentéséhez először elkülönítettük a vastag és a vékony ereket. Ezt követően a vázki-
jelölés függetlenül elvégezhetővé válik a vastag és vékony ereken. Ez az eljárás azonban
megszünteti az érrendszer összefüggőségét, amelyet a vékony erek vázainak – a becsült
irányuknak megfelelő – bekötésével kompenzálunk.
A vastag erek közül a legvastagabb két ér alkotja a fő temporális érívet, mely a legjob-

ban detektálható része az érrendszernek. Bár a fő temporális érívek alakja személyenként
változó, mégis felfedezhető köztük geometriai hasonlóság. Ezen a hasonlóságon alapul a
detektálásuk, melyet idáig fél-ellipszis vagy parabola illesztésével végeztek. Kutatásaink
során ennél a két görbénél pontosabban illeszkedő, alacsony paraméterszámú görbemo-
delleket kerestünk és találtunk regresszió-analízis segítségével.
Kutatásaink alapját publikusan elérhető képadatbázisok szolgáltatták, melyeken további

átalakításokat és bejelöléseket végeztünk. Implementációink a nyílt forráskódú R sta-
tisztikai programcsomagban, Maple-ben, Matlabban, C-ben készültek, és felhasználtuk a
DataFit program regressziós görbemodelljeit.
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Bluetooth alapú lakásvezérlés és automatizálás

Helmich Gábor

Konzulens: Dr. Molnár András, Léczfalvy Ádám

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

A tanulmány bemutatja a lakásautomatizálás és –vezérlés építőköveit, amiben részletezi
a felhasznált adatátviteli csatornákat. Szó esik a rendszertípusok három fő kategóriájáról,
és a négy alapvető szolgáltatástípus alapján röviden bemutatja a lehetséges installációkat.
A dolgozat második fele egy olyan költséghatékony, bluetooth alapú világításvezérlő

rendszer gyakorlati elkészítését mutatja be, ami a végletekig leegyszerűsített átviteli csa-
torna segítségével operációs rendszertől és programnyelvtől függetlenül, akár a legolcsóbb,
bluetooth-szal rendelkező mobiltelefonról is vezérelhető.
A befejező rész egy konklúzió, ahol az épített rendszer előnyeit, hátrányait, és lehetséges

fejlesztését írja le.
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Célt követő emberi karmozgások vizsgálatára alkalmas
mérési protokoll kidolgozása

Borbély Bence

Konzulens: Dr. Laczkó József, Dr. Takács József

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A mozgás idegrendszeri szabályozása a környezetből érkező ingerek (inputok) és az
azokra adott mozgás válaszok (outputok) folyamatos, hatékony és pontos összehangolá-
sán alapul. Számos kutatási eredmény igazolta az idegrendszer változásra való képességét,
plaszticitását. Mai tudásunk szerint a központi idegrendszer különböző sérüléseit követően
a morfo-funkcionális regenerációt és a betegek rehabilitációját elsősorban az idegrendszeri
plaszticitás folyamatai biztosíthatják. Ezen folyamatokra alapozott rehabilitációs straté-
giák lehetőségeinek, illetve korlátainak felderítése céljából egy új kutatási projekt indult,
melynek részeként egyenletes sebességű, síkbeli célkövető karmozgások vizsgálatát tűztük
ki célul az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben Dr. Fazekas Gábor Főorvos Úr
klinikai vezetésével.
Feladatom a fent említett célkövető karmozgás kiváltására, illetve a mozgás során a

kar releváns tulajdonságainak rögzítésére alkalmas mérési protokoll kidolgozása, és az ezt
megvalósító komplex mérőrendszer összeállítása volt. A protokoll tervezésénél a kívánt
mozgás tulajdonságait vettem figyelembe, ennek értelmében az alábbi paraméterek rög-
zítését valósítottam meg (zárójelben a felhasznált eszköz megnevezése):

• a kar végpontjának pontos elhelyezkedése a követendő célhoz viszonyítva két dimen-
zióban (digitalizáló tábla)

• a kar ízületi pontjainak térbeli elhelyezkedése (Zebris CMS70P)

• a négy fő karmozgató izomcsoport felületi elektromos aktivitása (sEMG) (Zebris
CMS70P)

A mérőrendszer megvalósítása során kiemelt fontosságú volt, hogy az egyes paraméterek
rögzítését lehetővé tevő alrendszerek időben szinkron módon történő együttműködése biz-
tosított legyen. E szinkronitás elérése érdekében a vezérlő MATLAB programon kívül
egy erre a célra kifejlesztett hardver is elkészült. A rendszer a tesztelést követően az
OORI-ban állt szolgálatba, segítségével méréseket végeztem egészséges alanyokon.
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Csomagkapcsolt hálózatok hívásengedélyezési
algoritmusának megvalósítása neurális hálózattal

László Endre

Konzulens: Dr. Levendovszky János

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A mai infokommunikációs technológiák lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy cso-
magkapcsolt hálózatokon keresztül részesüljenek hálózati szolgáltatásban. Ilyen hálózat
például egy ATM (Asynchronous Transmission Protocoll) vagy MPLS (MultiProtocol La-
bel Switching) hálózat. Egyre nagyobb az igény olyan szolgáltatásokra, mint amit a VoIP
(Voice over Internet Protocol), a teleconference vagy más video stream alapú tartalom-
közlés nyújt. Ezen technológiák megszorítást adnak az alattuk működő csomagkapcsolt
hálózatok -esetünkben ATM/MPLS hálózat-, működésére. A csomagveszteség valószínű-
sége (CLP - Cell Loss Probability), a késleltetés (MCD - Mean Cell Delay) és a jitter
paraméterek, mint QoS (Quality of Service - Szolgáltatás Minőség) paraméterek, írják le
ezeket a megszorításokat.
CAC (Call Admission Control - Hívásengedélyezési Felügyelet) egyszerű értelmezésben

annak eldöntése, hogy a hálózatra jelentkező fél forgalmát elfogadjuk-e vagy sem. Pon-
tosabb definíció szerint: olyan események sorozatának kivitelezése a hálózat által, me-
lyek egy hívás felállítás folyamán a virtuális csatorna (ATM) kialakításának elfogadását
eredményezi. A CAC a torlódási kontrol (Congestion Control) stratégia egyik fő eleme,
valamint az áramkör kapcsolás és CBR forgalmi szerződés betartásának egyetlen módja.
A CAC feladata annak eldöntés, hogy egy új, csatlakozó hívó fél beengedésére van-e
elég szabad sávszélessége (adatátviteli sebesség) a hálózatnak, vagyis a beengedése esetén
előfordulhat-e a forgalmi szerződés megszegése. Ha ilyen egy adott valószínűséggel előfor-
dulhat, akkor a potenciális hívó felet nem szabad beengedni a hálózatra. A döntés után
a hálózat értesíti a hívó felet, az elutasító vagy elfogadó válaszról.
A CAC algoritmusokkal tehát a hálózat sávszélességét igénybe vevő felhasználók számát

igyekszünk megfelelően korlátozni, mely így a QoS kritériumok betartása mellett szava-
tolja a hálózat optimális kihasználtságát is. Így a CAC egy preventív jellegű Congestion
Control.
A kitűzött feladat egy ilyen CAC algoritmus megvalósítása neurális hálózat segítsé-

gével. Ez magában foglalja a szükséges függvénykönyvtár elkészítését és az algoritmus
teljesítőképességének mérését a modell és egy ATM/MPLS hálózat szimuláción keresztül.
A neurális hálózat tanítását egy statisztikus forgalmi modellből nyert tanulóhalmazzal
végzem. Ezen algoritmus alapjai publikált cikkekben taglaltak.
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Csoportmegosztások kezelése p2p környezetben

Lám István, Eisenberger András, Szebeni Szilveszter

Konzulens: Buttyán Levente

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A decentralizáltság egyre inkább fontosabbá válik mind a tudományos, mind az alkalma-
zott informatikában a magas rendelkezésre állás és kényelmes skálázhatóság igénye miatt.
A Secure Community Storage Protocol támogatja a decentralizált (illetve peer-to-peer)
fájlmegosztást, hitelesítést és csoport- és kulcsmenedzsmentet – olyan alkalmazások tá-
mogatására amik kollaboratív munkát tesznek lehetővé, vagy redundáns archívumokat
igényelnek, mint az online backup megoldások.
A protokoll internetes használatra lett tervezve, így hálózati és peer hibatűrő. Modu-

láris minden szintjén – kicserélhető a fájl- és objektumkezelő réteg, a kulcs- és hitelesítő
réteg, vagy a csoportmenedzsment. Még maguk a kriptográfiai primitívek, mint a blokk-
titkosító vagy a digitális aláírást megvalósító modul is kicserélhető. Akár centralizált
megoldások is beleépíthetők, vagy keverhetők decentralizált modulokkal. A dolgozatban
bemutatjuk az eddigi megoldásokat, áttekintjük az elosztott (illetve p2p fájlrendszere-
ket), az elosztott kulcsmenedzsment protokollokat, és egyéb biztonsági protokoll fajtákat,
amelyeket felhasználunk. Majd definiáljuk azt az általános absztrakt architektúrát, ami
lehetővé teszi a modularitást. Ezt az architektúrát UML 2.1-es szabvány szerint doku-
mentáljuk. Erre egy konkrét implementációt is mutatunk, ami teljesen elosztott minden
szempontból (fájlrendszer, hitelesítés illetve kulcs- és csoportmenedzsment). Bemutatjuk
az implementációs nehézségeket, a mérési eredményeket mind internetes mind intranetes
környezetben.
A dolgozatot elsősorban a biztonsági megoldások közé pozícionálhatjuk, bár sok társté-

mát felhasznál, mint az elosztott rendszerek és fájlrendszerek elmélete vagy a szoftvertech-
nológia. A dolgozat különlegessége, hogy egy olyan témára mutat megoldást (a csoport-
kezelés teljesen p2p környezetben), ami skálázhatóan nem egyértelműen megoldott. Ezt
az elosztott csoport kulcsmenedzsment és az elosztott fájlrendszerek elméletének összefo-
gásával, szoftvertechnológiai eszközökkel érjük el.
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CT és MRI képsorozatok előfeldolgozása és valósidejű
háromdimenziós vizualizációja

Barcsák Csaba

Konzulens: Dr. Mileff Péter

Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Az elmúlt években az orvosi képalkotó diagnosztika folyamatos fejlődésen ment keresz-
tül. Ezzel egyidejűleg a számítógépek hardver eszközeinek fejlődésének köszönhetően az
orvosi képek feldolgozása és vizualizálása kulcsfontosságúvá vált. A számítási teljesítmény
növekedésével egyre nagyobb részletességű háromdimenziós modelleket állíthatunk elő a
CT és MRI képsorozatokból, melyekről animációkat is készíthetünk. Ezek a modellek
segítenek az orvosoknak a diagnózis felállításában. Használhatjuk ezeket sebészi terve-
zésre, sebész szimulátor programokban, és háromdimenziós anatómiai atlasz készítéséhez,
amely megkönnyíti az anatómia tanulását. A képek egyre tökéletesebb vizualizációjának
területe napjainkban is időszerű, mert a betegségek gyors felismerése emberek életét ment-
heti meg, és az orvosi képfeldolgozás ebben nagy segítséget ad az orvosoknak. Munkám
során a CT és MRI képek kétdimenziós és háromdimenziós vizualizációjánál felmerülő
problémák megoldására helyezem a fő hangsúlyt, amelyhez megvalósítás eszközeként a
Java technológiát választottam. A vizualizációs problémák összetettsége miatt a terület
érinti mind a kétdimenziós, mint a háromdimenziós képszintézist. A legfontosabb fel-
merülő problémák a képek előfeldolgozása (zajszűrés, kontraszt feljavítás, szegmentálás),
kétdimenziós rekonstrukció, valamint a háromdimenziós megjelenítés. Munkám célja az
volt, hogy megismerkedjek az orvosi képalkotás legfontosabb problémáival, valamint olyan
megoldásokat dolgozzak ki, amelyek hatékonyak és kellően rugalmasak a gyakorlatban is.
A kétdimenziós képi megoldások vizsgálata során a képsorozatok kontraszt feljavítására
egy hisztogram alapú megoldás került alkalmazásra, a képek zajszűrésére két környezeti
átlagoláson alapuló szűrő, és a medián szűrő kapott helyet az alkalmazásban. A szegmen-
tálás egy küszöb alapú szegmentálási eljárás segítségével került megvalósításra. A készí-
tett szoftver képes a szegmentált adatokat térfogat vizualizációs valamint poligon alapú
megoldások segítségével megjeleníteni. Született egy új megoldás a sík alapú térfogat
vizualizáció végrehajtására, melynek alapját az adja, hogy a probléma háromdimenzió-
ból visszavezethető kétdimenzióba. Az eljárás sebessége többszöröse a szakirodalomban
ismertetett megoldásnak. Egy új megoldás került ismertetésre a masírozó kockák algorit-
mus optimalizálására. Végeredményképpen pedig további célom egy, az eredményeket jól
összefoglaló és demonstráló alkalmazás készítése volt.
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Egy PKI alapú vizsgáztató rendszer tervezése és
implementálása

Papp Gyula

Konzulens: Prof. Dr. Pethő Attila

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A dolgozat a következő kérdésre keresi a választ: Hogyan épül fel egy biztonságos vizs-
gáztatási protokoll? A biztonság alatt azt értjük, hogy a kulcsszereplők (vizsgázó, javító
tanár) a folyamat során nem használhatják a természetes azonosítójukat, anonímak, de a
vizsga végén a vizsgázó megkaphatja a jegyét és bizonyos körülmények között a tanár is
azonosítható. Ezen kívül a dolgozatokat digitálisan aláírva továbbítják, ami lehetetlenné
teszi azok későbbi módosítását. A kérdésre adott válasz pedig nem lesz más, mint az
elektronikus szavazórendszerekben alkalmazott módszerek átültetése a vizsgáztatás folya-
matának rendszerébe. Ezt követően megkonstruálunk egy vizsgázatórendszert, amelyik
eleget tesz az általunk megfogalmazott követelményeknek.
A dolgozat kezdetén felsoroljuk az általunk támasztott általános követelményeket, majd

megvizsgáljuk a szavazórendszerekben használt főbb sématípusokat. Ezt követően felvá-
zoljuk vizsgáztatórendszerünk elméleti modelljét, melyben tovább pontosítjuk és forma-
lizáljuk az általunk elvárt működést. Ezt követően a megvalósítás irányába fordulunk,
elméleti és gyakorlati síkon. Az elméleti megközelítés kezdetén vázlatosan, matematikai
eszközök segítségével formalizáljuk a rendszer szereplőit, majd azt követően pontosan is
kifejtjük a rendszerbe való bekerülésüket és viselkedésüket. Zárásképp, példát láthatunk
egy ilyen típusú, megvalósított vizsgáztató rendszerre is.
A dolgozat különös figyelmet szentel a vizsgázó és a javítást végző személy személy-

azonosságának elfedésére. Bár, a vizsgázó és a javító tanár személyazonosságát el kell
fednünk, ez még nem jelenti azt, hogy ezt ugyanúgy is kell megtennünk. A különbség a
részletekben rejlik. A vizsgázó a folyamat végén fel akarja fedni személyazonosságát, hogy
hozzárendelhetővé váljon az általa kapott érdemjegy. A javító tanár esetében épp ellen-
kezőleg, az ő személyazonosságának rejtve kell maradnia a folyamat után is, az esetleges
visszaélések megakadályozása végett.
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Elosztott hash tábla megvalósítása mobil BitTorrent
kliensben

Ludányi Ákos

Konzulens: Ekler Péter, Kelényi Imre

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Napjainkban már a közép- és az alsókategóriás mobiltelefonok is képesek médiatartalom
megjelenítésére, lejátszásra, legyen szó képekről, zenéről, de akár már filmeket is nézhe-
tünk rajtuk. Joggal merül fel az igény ilyen jellegű tartalmak megosztására. Mostanság
egyértelműen a BitTorrent protokoll a kvázi egyeduralkodó a médiatartalmak megosz-
tása terén, így erre a protokollra eset választásom, azon cél érdekében, hogy tartalom
megosztást valósítsak meg mobiltelefonokon.
Feladatom egy olyan BitTorrent kliens készítése, amely telefonok széles választékán ké-

pes futni, ezért a Java Micro Edition platformra esett a választásom. Széles körben való
elterjedtsége mellett sajnos vannak gyengéi is ennek a platformnak: bár a virtuális gép
eszközfüggetlenséget biztosít, de cserébe egyébként is szűkös erőforrásokat kell feláldoz-
nunk, valamint biztonsági korlátokba ütközhetünk. Ezért jelent nagy kihívást egy ilyen
kliens elkészítése, és ezért a mi kliensünk az első működő Java ME-s BitTorrent kliens a
világon. Az alkalmazást a konzulensem, Ekler Péter kezdte el fejleszteni, majd én vettem
át a folytatását. Jelenleg az 1.1 verziónál jár, de még sok funkcióval bővíthető, ezek közül
az egyik legfontosabb a további kliensek megkeresése elosztott hash tábla segítségével.
Minden számítógépes hálózat olyan stabil, mint amilyen stabil a leggyengébb eleme. Ez

Bittorrent hálózatokra is igaz. Kezdetben egy központi szerver tartotta számon a kliense-
ket (tracker), tehát egy felhasználó, hogy új kliensekről szerezzen tudomást, kapcsolatba
kellett lépni a trackerrel. Jól látszik, hogy a trackerre óriási terhelés nehezedik, kiesése
esetén az egész hálózat megbénul, hisz nem fognak tudni az újonnan érkező kliensek kivel
kommunikálni. Ennek a problémának egy kézenfekvő megoldása a tracker szerverek több-
szörözése (multitracker). A redundancia bevezetésével eloszthatjuk a terhelést, valamint
kiküszöböltük az egyszeres hibapontot. De ez nem elég, hisz egy több millió csomópontos
hálózat egy pár kitüntetett csomóponttól függ.
Erre jelent megoldást az elosztott hash táblák (DHT: Distributed Hash Table) módszere.

Interfésze megegyezik egy szokványos hash táblának az interfészével: keresünk valamilyen
információt adott kulcs alapján. Esetünkben a kulcs az adott BitTorrent fájl. A keresett
információ pedig olyan kliensek címei, akiknél megtalálható az adott BiTtorrent fájlhoz
tartozó információ. Egy szokványos hash táblával ellentétben itt nem egy gépen tárolódik
a tábla, hanem egy hálózat csomópontjai tárolják az adatokat. Az elosztott hash táblák
robosztusak és jól skálázhatók, a hálózatban a csomópontok egyenértékűek, nincsenek
kitüntetett pontok. Feladatom, hogy a már meglévő kliensbe implementáljam a DHT-t,
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mérésekkel megvizsgálva, hogy alkalmasok-e a telefonon futó BitTorrent kliensek a DHT
hálózat használatára, illetve a DHT hálózatban való aktív részvételre. Méréseim kiterjed-
nek az energiahasználatra, a DHT által felhasznált erőforrásokra, legyen szó processzorról,
memóriáról vagy sávszélességről. Bár a DHT kommunikációs szabvány jól specifikált, az
implementációs részletekről nem szól, így nagy szabadságot kapok abban, hogy a használt
algoritmusokat és adatszerkezeteket a telefon képességeihez szabjam.
Mivel az alkalmazást Java nyelven írom, így könnyen lehet átrakni a telefonok piacán

rohamosan feltörekvő Google által kifejlesztett Android operációs rendszerre. A kritiku-
sabb helyeken híd, illetve gyártó tervezési minta használatával, gyakorlatilag átjárhatóvá
teszem a kódot a két platform között. Így kiváló lehetőséget ad arra, hogy összehasonlít-
sam a két platformot DHT szempontjából.
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Epifluoreszcens mikroszkópi fotók szoftveres
kiértékelése

Baki István, Fiala Zoltán

Konzulens: Dr. Hajnal Éva

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

A TDK dolgozat egy valós problémát és a megoldását segítő szoftvert mutatja be. A
mikroorganizmusok, elsősorban a pikoplankton kutatásának egyik fő módszere az epifluo-
reszcens mikroszkópi technika alkalmazása. A dolgozat a Magyar Tudományos Akadémia
Balatoni Limnológiai Kutatóintézettel együttműködésben ennek a módszernek a szoft-
veres támogatását tűzi ki célul. A tervek szerint az ott dolgozó kutatók munkáját fogja
segíteni a kész szoftver azzal, hogy az általuk készített mikroszkópi digitális fotókat kvanti-
tatíve kiértékeli. A program logikai és funkcionális felépítését, főbb algoritmusait, lényeges
eljárásainak működési elvét valamint megvalósításának nehézségeit tárgyalja a dolgozat.
A szoftver képjavító, alakfelismerő, kép-összehasonlító, döntési funkciókat tartalmaz. Je-
lenlegi állapotában programunk laboratóriumi tenyészetekben a baktérium sejtszámot
képes megbecsülni, valamint pikoplankton tenyészetekben a sejtszámot megbecsülni és a
különböző színű fénnyel történő gerjesztéseknél készített fotók összehasonlítása révén az
eukarióta és a prokarióta pikoplanktont elkülöníteni. A további fejlesztési irány az alak-
felismerési és döntési funkciók továbbfejlesztésével a programot élővízi minták szoftveres
kiértékelésére is alkalmassá tenni.
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Érzékelési modell kidolgozása és érzékelési kapacitás
vizsgálata vezeték nélküli érzékelő hálózatokban

Esztergár-Kiss Domokos

Konzulens: Dr. Oláh András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A jelenlegi technológiai fejlődésnek egyik leggyorsabban fejlődő ága az érzékeléstechnika.
Az érzékelésközpontú rendszerek térhódítása része egy általánosabb trendnek, amelyben a
koncentrált rendszereket felváltják az elosztottan működő, intelligens, önszervezésre képes
hálózatok. A hálózatokat alkotó intelligens, feldolgozó,- és tárolási képességgel ellátott,
különböző rendeltetésű érzékelő elemek egymással tipikusan vezeték nélkül kommunikál-
nak.
Az érzékeléstechnika mellett a vezeték nélküli kommunikációs technológiák hihetetlen

iramú és léptékű fejlődése is elősegíti a két terület eredményeit felhasználó WSN (= Wire-
less Sensor Networks) elterjedését. Ahogy a vezeték nélküli eszközök egyre inkább a hét-
köznapok részeivé váltak, előtérbe került a fizikai környezet érzékelésének és az érzékelt
fizikai környezet megváltozására adott intelligens reakció képesség igénye. Az ilyen, ún.
kontextusfüggő rendszerek a felhasználó aktuális fizikai környezetének állapotáról szol-
gáltatnak információt (hőmérséklet, páratartalom, zajszint, sebesség, idő, pozíció, stb.).
Ezen információk közül talán az egyik legfontosabb a pozíció, amely bemenetként szolgál
az ún. helyfüggő alkalmazások számára.
A vezeték nélküli érzékelő hálózatokban minden téren különösen nagy hangsúlyt fektet-

nek az optimalizálásra, hiszen az érzékelő rádiós eszközök mérete, ezzel együtt energiafo-
gyasztása és számítási kapacitása is erősen limitált. Így van ez az érzékelési kapacitással
is, hiszen a cél a legkevesebb erőforrás felhasználásával maximális érzékelési kapacitás
elérése, azaz a leghatékonyabb működés.
A vezeték nélküli érzékelő hálózat hatékony működése számos paraméter beállításával

érhető csak el. Ezek lehetnek hálózati vagy egy-egy érzékelőre vonatkozó paraméterek: a
szenzorhálózat architektúrája, a szenzorok elhelyezése, a mérések száma, a felbontás és
vezeték nélküli csatorna paraméterei mind szerepet játszanak az érzékelési kapacitás meg-
állapításában. Egy adott alkalmazásra optimalizált szenzorhálózat kifejlesztése komoly
kihívást jelent, amihez elengedhetetlenül szükséges egy érzékelési modell kidolgozása, és
különféle algoritmikus megoldások alkalmazása.
A dolgozatban bemutatott modellt a gyakorlatban alkalmazva meghatározható egy mi-

nimális nodeszám, ami egy adott érzékelési kapacitást biztosít. Az eredmények egy másik
gyakorlati felhasználása a vezeték nélküli szenzorhálózatokon alapuló lokalizáció érzékelési
kapacitásának megállapítása és egy optimális hálózati teljesítmény elérése.
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A TDK dolgozat érzékelési kapacitáshoz kapcsolódó eredményei segítséget nyújtanak
abban, hogy az élettartam- és teljesítménynövekedés realizálhatóvá váljon, hiszen minél
hatékonyabb a hálózat érzékelése, annál jobban minimalizálható az energiafelhasználás.
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Folyamat és szimuláció

Bora Zsuzsanna

Konzulens: Dr. Fehér Péter

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

A hatékony és hatásos üzletmenet fenntartása folyamatos méréssel, megfigyeléssel lehet-
séges, véghez viteléhez különböző módszerek állnak a rendelkezésre, melyek közül egyik
a folyamat-szimuláció. „A folyamat-szimuláció meglévő üzleti folyamatok lemodellezésére
használható, melynek célja a változásra irányuló lehetőségek azonosítása és a jelenlegi
működési problémák jobb megértése” [1].
A TDK munkámban egy ügyfélszolgálati folyamatcsoportot vizsgáltam meg, amely költ-

ség és/vagy idő szerinti optimalizálására kerestem megoldást. A vizsgált paraméterek: a
sikeres megoldások száma, a feladatok eszkalálásának aránya, az emberi erőforrások ka-
pacitásának kihasználtsága és az átlagos kiszolgálási idő.
A rendszert leíró modell a folyamatábra. A folyamatok különböző attribútumokkal és

bemenő paraméterekkel rendelkeznek, melyek értékei szakértői becslésből származnak.
A modell paraméterezése után a szimulációt kétszer futtattam le. Az első lefutás után
az időre és költségekre vonatkozó értékek elemzése alapján változtattam meg a bemenő
paraméterek értékét, a folyamatok felépítését. A javasolt módosításokat elvégezve, a
szimulációt másodszorra is lefuttattam.
A vizsgálat során kulcsfontosságú volt a szűk keresztmetszetek megtalálása és meg-

szüntetése. A javasolt változtatások nem minden esetben hozták a várt eredményt: egyes
tevékenységek esetén például a megnövelt végrehajtói létszám nem járult hozzá az átfutási
vagy a várakozási idő csökkenéséhez.
Az átlagos kiszolgálási időt is költséggé lehet alakítani, amely az ügyfél várakozási ide-

jéből és a végrehajtási időből tevődik össze. A végrehajtási időből előálló költséget a
szervezet viseli, míg a várakozási időből származót az ügyfél. A vizsgálat során felme-
rült a kérdés: kell-e az ügyfél költségeivel foglalkozni, szét lehet-e ezeket a költségeket
választani, és ha igen, mely tevékenységek esetén?
A folyamat-szimuláció erősen interdiszciplináris, elkészítéshez szükség volt a folyamat-

menedzsmentben, kontrollingban, valószínűségszámításban, statisztikában szerzett isme-
retekre.

Irodalom:.

1. Giaglis, G.M., Paul, R.J., O’Keefe, R., Discrete simulation for business engineering,
Computers and Industrial Engineering, Vol. 37, No. 199-192 (1999)
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Folyamatfejlesztés a Diákjóléti Bizottságban

Varga István Levente

Konzulens: Németh Zoltán

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

Dolgozatom a Budapesti Corvinus Egyetem Diákjóléti Bizottsága számára folyamat-
fejlesztés céljából elkészített Online Rendszer megtervezését, kivitelezését és bevezetését
öleli fel.
A rendszer egyik legfőbb célja az eddigi papíralapú pályáztatási folyamat meghatározó

részének internetes alapokra helyezése, illetve a pályáztatási folyamat egészének minőség-
és hatékonyságnövelése a pályáztatási összfolyamat jelentős meggyorsítása mellett.
A dolgozatot a Diákjóléti Bizottság szervezetének rövid ismertetésével kezdem, mely

szervezet képezi a folyamatfejlesztést támogató Online Rendszer szervezeti környezetét,
tagjai pedig a rendszer belső érintettjei. Ezt követően részletezem a Diákjóléti Bizottság
tevékenységét és működését, feltárva azon kulcsfolyamatokat, melyek javításával illetve
optimalizálásával jelentős javulás érhető el a szervezet fő tevékenységeiben egyrészt a mi-
nőség javításával, másrészt a hatékonyság növelésével, harmadrészt ezen kulcsfolyamatok
optimalizálásával és gyorsításával.
Ezen mélyreható vizsgálat eredményeképpen kerülnek levezetésre és megfogalmazásra az

ezt követően azon konkrét fejlesztési ötletek és beavatkozási pontok, melyek a bevezetendő
Online Rendszer megtervezése során a rendszerrel szemben támasztott funkcionális illetve
minőségi követelményeket alkotják.
A rendszerrel szemben támasztott követelmények alapos és több szempontú feltárá-

sát és mérlegelését követően részletezem a rendszer kifejlesztésének további szakaszait.
Gyakorlatilag időrendi sorrendben mutatom be a rendszer életciklusát, leírva a gyakorlat-
ban megvalósított rendszerfejlesztési folyamatot, összehasonlítva a témát érintő, jelentős
mennyiségű szakirodalomból merített népszerű modellekkel.
Pályamunkámban megosztom a bevezetéssel kapcsolatos gondolataimat és tapasztalati-

mat is, majd egy utólagos, több szempontú értékelést követően a már sikeresen bevezetett
rendszerben rejlő további fejlesztési és bővítési lehetőségeket mérlegelem, dolgozatom így
a rendszer teljes életciklusát felöleli.

54



Folyamatmodellezési módszertanok összehasonlítása

Rábai Valéria

Konzulens: dr. Fehér Péter

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

TDK dolgozatomban áttekintettem a folyamatmenedzsment fontosságát, és annak egyik
részterületét, az üzleti folyamatok modellezését. A vizsgálatom során 10 modellező esz-
közzel ismerkedtem meg, és ezeken keresztül ismertem meg a legelterjedtebb folyamatmo-
dellezési módszertanokat.
A két legismertebb, és leginkább használt szabvány az EPC és a BPMN módszertan, il-

letve ezek által ihletett kevert megoldások. A két metodika ugyanazt célozza: folyamatok
grafikus ábrázolását, azonban mégis eltérés található szemléletmódjukban, és így hasz-
nálhatóságukban is. A két módszertan alkalmazásának legnagyobb különbsége az, hogy
EPC célja az üzleti igények kielégítése, míg a BPMN ezen túl mutat és IT specifikusabb,
tehát az IT vállalati alkalmazására, az automatizálásra is nagy hangsúlyt fektet.
Az EPC egzaktabb, logikusabb felépítésű. A folyamatábrája széles, nehezen kezelhető,

mert minden egyes tevékenységhez érdemes bekötni az összes erőforrást, míg a BPMN-nél
egyszer vesszük fel az erőforrásokat az úszósávok segítségével, ezért ezeket gyorsabban
lehet benne modellezni. Viszont az úszósávok miatt az IT rendszer és az adatmozgások
bonyolultan ábrázolhatóak, ezért nehezebben látható át, míg az EPC egyértelműbben
olvasható, ésszerűbb. A BPMN-ben pedig nagy előny az adatobjektumok változásainak
követése.
Ezeken a különbségeken túl viszont megállapítható, hogy az ügyfél elvárásait mindkét

szabvány kielégíti, sőt az ügyfél igények alapján új attribútumokkal bővíthetőek is. Ezek
a szabványok felfoghatóak idegen nyelvként, ami segít a vállalatban eddig nem rögzített
dolgok megjelenítéséhez is. Manapság már nem termékeikkel versenyeznek a vállalatok,
hiszen azokat rövid időn belül lemásolhatják, hanem a folyamataikkal, ezért a hangsúly a
vállalatirányítás területén is a folyamatok felé fog eltolódni.
Összefoglalva tehát, mindkét módszertannak megvannak az előnyösebb és nehezebben

kezelhető tulajdonságai. Az EPC logikus, élőbeszédhez közelálló leíró rendszere könnyen
megérthető folyamatábrákat eredményez, a BPMN pedig már sokkal inkább az egy kattin-
tással készíthető informatikai szolgáltatások tervezési metodikája lehet szabványos mód-
szertanával. E két metodikáról, az általam kipróbált eszközökről, és tapasztalataimról a
TDK dolgozatban találhat részletes információkat az Érdeklődő.

55



Folytonos és diszkrét kockázati modellek számítógépes
összehasonlítása

Lucz Lóránd

Konzulens: Dr. Mihálykó Csaba, Mihálykóné Dr. Orbán Éva

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A biztosítási matematika egyik központi kérdése a biztosítók kasszájában lejátszódó fo-
lyamat (rizikófolyamat) vizsgálata. A rizikófolyamat modellezése a legtöbb esetben az
úgynevezett Sparre Andersen modell segítségével történik (Sparre Andersen, 1957). A
modellel kapcsolatos kutatások során különféle események valószínűségét vizsgálják. Ilye-
nek például a csőd bekövetkezése, valamint a kasszában levő tőke értékének egy bizonyos
szint fölé lépése, vagy a csőd bekövetkezésének várható ideje. A szakirodalomban valószí-
nűségszámítási eszközökkel adtak meg egyenleteket a csőd bekövetkezési valószínűségére,
de ezek az egyenletek analitikusan csak nagyon speciális esetekben oldhatók meg. Ilyen
eset például az, amikor a károk között eltelt idők eloszlása és a bekövetkező károk nagy-
ságának eloszlása egyaránt exponenciális (Gerber & Shiu, 1998). A publikációk zöme
folytonos modellekkel kapcsolatos és csak néhány foglalkozik diszkrét modellekkel annak
ellenére, hogy a diszkrét modellek bizonyos esetekben pontosabban írják le a valóságot, és
kezelésük is egyszerűbb. Diszkrét modellek esetén ugyanis integro-differenciálegyenletek
helyett differenciaegyenleteket kell megoldani.
A dolgozat témája a folytonos és diszkrét modellek összehasonlítása. Az összehason-

lítást elvégezzük olyan esetekben, amikor mind a folytonos, mind a diszkrét modellnek
ismert az analitikus megoldása, továbbá olyan esetekben is, amikor a folytonos modellre
vonatkozó egyenlet megoldását numerikusan tudjuk megadni. Amikor sem analitikus,
sem numerikus megoldás nem ismert, akkor Monte-Carlo szimuláció alkalmazásával vet-
jük össze a modelleket. Összehasonlítás céljából megadunk egy diszkretizációs módszert
is, amellyel a folytonos eloszlások diszkrétté transzformálhatók. Az összevetések eredmé-
nyeként azt tapasztaltuk, hogy a diszkrét modellek alapján kapott eredmények általában
jól approximálják a folytonos modellek szerint kapott eredményeket.
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Forex - devizaárfolyam előrejelző robot építése
neurális hálóval

Süle Attila, Kovács Balázs

Konzulens: Dr. Pauléer Gábor

Pécsi Tudományegyetem,
Pollack Mihály Műszaki Kar, Közgazdaságtudományi Kar

Kutatási célunkat a dolgozat kéziratának leadásáig csak részben értük el. Sikerült ala-
posan megismerni és rendszerezni a Forex kereskedés technikai analízishez kapcsolódó iro-
dalmát, és sikerül a neurális hálózat-építés elméletét a gyakorlatba átültetnünk. Képesek
vagyunk a megfelelő adatok kinyerésére, átalakítására, becslésére, és saját alkalmazások-
kal is tudtuk fejleszteni a rendszert.
Nem sikerült azonban elfogadható minőségű becslést adnunk a záróárfolyam egy nappal

későbbi értékére jelen pillanatig. A rendszer fejlesztésével azonban jobb eredményeket vá-
runk, ugyanakkor már látjuk előre, hogy sokkal több szakirányú kutatást igény e témakör,
mint amit elképzeltünk.
Érdemes lenne kitérni az inputadatok szerkezetének hatására későbbi kutatás során,

különös tekintettel a normalizáció és az inputok közötti együttmozgás kérdésére. Meg
kell továbbá vizsgálni, hogy mely tényezők határozzák meg a megfelelő általánosításhoz
szükséges epoch-ok és neuronok számát.
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Frekvencia allokáció számítástudományi
megközelítésben

Szajkó Anikó

Konzulens: Dr. Mann Zoltán Ádám

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A rohamosan terjedő vezeték nélküli hálózatoknak köszönhetően, napjainkban már nem
hanyagolható el az interferencia jelensége. Minden frekvenciatervezési feladatnál frekven-
ciákat kell kijelölni különböző kommunikációs csatornákhoz úgy, hogy az interferencia
értékét bizonyos megkötések mellett minimalizáljuk. Dolgozatomban részletesen ismer-
tetem a frekvencia allokációs problémák (FAP) különböző típusait, és azok megoldási
technikáit egészértékű lineáris programozás és gráfszínezés segítségével.
NP -nehéz problémák esetén nagy szórás észlelhető az egyes példányok megoldásának

nehézségében. Ez jelentősen megnehezíti bizonyos algoritmusok gyakorlati felhasználását,
de ez mérsékelhető például az algoritmusok várható futásidejének meghatározásával. Bár
frekvenciatervezésre is számos megoldási módszer létezik, a fent leírtak miatt elengedhe-
tetlennek tartom a megoldási nehézségek okának mélyebb ismeretét. Ezért dolgozatom
egyik célja egy szisztematikus képet vázolni a FAP-k bonyolultságának alakulásáról, így
különböző megoldási technikák hatékonyságát vizsgáltam empirikus módon. Ezenfelül a
FAP-ek megoldása során is gyakran alkalmazott gráfszínezési problémák bonyolultságában
rejlő matematikai összefüggéseket is vizsgáltam. Pontosabban egy általános BackTrack
gráfszínező algoritmus várható futásidejét elemeztem valószínűség számítás és analitikus
matematika segítségével, (n, p) típusú véletlenszerű gráfok (olyan n csúcsú gráfok, me-
lyekben minden pontpár p valószínűséggel szomszédos) színezése esetén. Ennek pontos
meghatározására dolgozatomban ismertetek elég jól közelítő, gyorsan számítható alsó és
felső becsléseket, valamint egy polinomiális, de nem túl gyors algoritmust. Ez önmagában
is különösen fontos, ha figyelembe vesszük, milyen gyakran fordulnak elő világunkban a
FAP-ektől függetlenül a gráfszínezésre visszavezethető problémák, mint például mintail-
lesztés, regiszter allokáció vagy különböző feladat ütemezési kérdések.
Végül, de nem utolsó sorban az így számított elméleti eredményeket összehasonlítottam

a gyakorlati empirikus tapasztalatokkal.
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Gépi látáson alapuló akadályelkerülés

Csaba György, Somlyai László

Konzulens: Vámossy Zoltán

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

A TDK dolgozatunk bemutatja, milyen módon lehetséges gépi látáson alapuló szoftver
segítségével megvalósítani egy mobil robot irányítását. A dolgozat kitér a veszélyhelyzet
esetén történő beavatkozás (automatikus akadályelkerülés) valamint az autonóm vezérlés
(waypoint alapú navigáció) kérdéskörére is.
A roboton az érzékelés egy webkamera és egy lézerdióda segítségével történik. A dióda

által kivetített pontszerű fényt egy optika vonalszerűvé formálja. Az érzékelt képen az
így kivetített egyenes referencia helyzetéhez képest a lézercsík aktuális elhelyezkedéséből
nyerhető ki a tárgyak térbeli helyzete. A trianguláris módszerrel megkapott mélységi tér-
kép segítségével meghatározható hogy a jármű tervezett útvonalában található-e akadály.
A dolgozat részletesen ismerteti a feladat során megvalósított képfeldolgozási eljárásokat,
a felmerülő problémákat és a továbbfejlesztés lehetőségeit. Az elkészült szoftver egy RC
autóra szerelt számítógépen fut, mely az autóval soros porton keresztül kommunikál.
A dolgozatból levont következtetéseket a járműiparban alkalmazott aktív védelmi rend-

szereknél használhatják fel, mint például a légzsákvezérlésnél és az automatikus pánikfék
rásegítő (Break Assist plus) rendszereknél.
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GPU-ra adaptált celluláris particle filter

Horváth Anna

Konzulens: Tornai Gábor, Dr. Cserey György, Horváth András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A particle filter (részecskeszűrő) több szakterületen is ismert és alkalmazott módszer,
többek között robotikai, pénzügyi és képfeldolgozási feladatok megoldásában hasznos.
Nemlineáris rejtett állapotsorról adott nemlineáris, nem feltétlenül Gaussi eloszlású zajjal
terhelt megfigyelés esetében analitikusan nem számolható ki a rejtett állapotsor optimá-
lis becslése, viszont particle filterrel megadható. A részecskeszűrő alapja, hogy minden
állapotban részecskék segítségével számítunk közelítést. A részecskék követik a rendszer
dinamikáját, és állapotról állapotra frissülnek. Általában a részecskeszám növelésével
csökkenthető a közelítés négyzetes hibája. Bár robotikai alkalmazások esetén pár száz
részecske is elegendő lehet, léteznek olyan pénzügyi feladatok melyek során egy-egy álla-
potban több ezer, tízezer vagy millió részecske alkalmazása szükséges. A hagyományos
algoritmus tehát roppant nagy számítási igényű is lehet, így a futása napokon át is tarthat
adott esetben, ezért nem alkalmazható gyors döntéshozatalra. Ezzel szemben a cellulá-
ris particle filter (CPF) hatékonyan és gyorsan tud futni alkalmas architektúrán. Ez a
módosított algoritmus csupán az újramintavételezés lépésében tér el a hagyományos al-
goritmustól. A négyzetes hiba a valódi és a becsült állapotsor között lényegében azonos
a két módszer esetén, sőt bizonyos részecskeszám fölött a celluláris particle filter jobb kö-
zelítést ad. Az implementálásához olyan párhuzamos architektúrára van szükség, amely
lokális összeköttetésekkel rendelkezik. A GPU (Grafics Processing Unit) megfelelő hard-
ver, ráadásul a játékipar miatt viszonylag olcsó. A számítási kapacitása már most is
rendkívül magas, azonban a technológiai fejlődés ütemét tekintve várhatóan tovább emel-
kedik majd. Számos API (Application Programming Interface) áll rendelkezésre, amelyek
lehetővé teszik a GPU-k jól programozhatóságát, így általános számítási feladatok (mint
a CPF) elvégzésére is rendkívül alkalmasak. A MatLab 2008b szoftver felhasználásával
elkészített szimulációk alapján párhuzamos architektúrára (NVIDIA GF 9600GT video-
kártyára CUDA nyelven) adaptált, új celluláris particle filter implementációt készítettem,
kihasználva az architektúra sajátosságait. Meggyőződtem az algoritmus hatékonyságáról,
melyet mérésekkel validáltam.
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Grafikus szoftver és megoldó algoritmus fejlesztése
egy nehéz kombinatorikai problémához

Varga Virág, Korondi Márk

Konzulens: Dr. Barát János

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Egy betegség terjedésének leírására használhatjuk a következő modellt. Legyen adott
a tér egy n × n × n-es darabja, amely n3 kiskockából áll. Tegyük fel, hogy kezdetben
valamely kiskockák fertőzöttek. A továbbiakban időegységenként egy olyan kiskocka fer-
tőződik meg, amelynek pontosan három szomszédja fertőzött. Kérdés, hogy melyik az a
legkevesebb kiskockát tartalmazó kezdeti helyzet, amely esetén a teljes n×n×n-es kocka
megfertőződik.
Dolgozatunk során minden n-re megadunk egy olyan alapfelállást, amely a teljes kitöl-

téshez vezet. Megmutatjuk, hogy ha n összetett szám, akkor több jó alapfelállás létezik.
A téma és a megoldás kapcsolódik több korábbi elméleti kérdéshez is. Speciális tulajdon-
ságú alapfelállások megfeleltethetők latin négyzeteknek. Fordítva viszont, adott méretű
latin négyzetek közül csak kevés ad alapfelállást.
Ha a fertőzés folyamatát fordított időrendben, „visszafelé” nézzük, akkor úgy is fogal-

mazhatunk, hogy egy n×n×n-es kockát kell szétszedni. A feltétel az, hogy mindig olyan
kiskockát vehetünk el, amelynek pontosan három szomszédja van. A kiskockákat egy gráf
csúcsainak feleltetjük meg, ahol két csúcs akkor van összekötve, ha a nekik megfelelő kis-
kockák lapszomszédosak. Az így kapott gráf éleit kell felbontani háromágú csillagokra
úgy, hogy minden csúcs legfeljebb egy csillag középpontja legyen. Ez a gráfelméletben
karomfelbontási problémaként ismert.
A fenti elméleti megközelítések mellett fontos szerepet kap kutatásunk során a probléma

gyakorlati modellezése. Egy olyan szoftvert készítettünk, amely alkalmas a kiskockák hely-
zetének minden időpillanatban két- és háromdimenziós nézetben történő megjelenítésére,
ezzel a fertőzés folyamatát illusztrálva. Lehetőséget biztosít továbbá különböző kiindu-
lási helyzetek kézzel történő megadására, illetve algoritmikus generálására. A grafikus
felhasználói felület mellett elkészült egy paraméterezhető megoldó szoftverkomponens,
amely képes tetszőleges kiindulási állapotból – a szabályok és megadott stratégiák alap-
ján – felépítő vagy lebontó algoritmust futtatni.
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Gyógyszerhatóanyagok mellékhatás profiljának és
kémiai szerkezetének együttes vizsgálata

Arany Ádám, Bolgár Bence

Konzulens: Dr. Mátyus Péter, Dr. Antal Péter

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Az ismert gyógyszer hatóanyagok új indikációkban történő felhasználása - az úgyneve-
zett gyógyszer újrapozícionálás - napjainkban egyre népszerűbbé válik, ahogy a gyógy-
szeriparban egyre nő az új hatóanyagok kifejlesztésének költsége, mindeközben csökken
a ténylegesen használatbavett hatóanyagok száma. Mindezek fényében jelenlegi gyógy-
szerkincsünk hatalmas értéket képvisel melynek kihasználása nem csak gazdasági hanem
egyben társadalmi érdekünk. Egy a gyógyszerhatóanyagok mellékhatás profiljának és ké-
miai szerkezetének együttes vizsgálatán alapuló cikk a korábbi módszerektől gyökeresen
eltérő új gyógyszer hasonlósági mértéket javasolt. [1] A közlés gerincét az a hipotézis
adja, hogy a gyógyszerek mellékhatás profiljának hasonlósága jó előrejelzője lehet annak,
hogy közös célfehérjéhez kötődiknek, illetve célfehérjéik egy útvonalon helyezkednek el.
Bizonyos tekintetben ez a megközelítés felülmúlja a szerkezeti hasonlóságot vizsgáló mód-
szereket, mert az élő szervezetben kiváltott hatást vizsgálja. Kívánatos ezért a szerkezeti
leírók és a mellékhatás profil együttes vizsgálata. [2]
Jelen dolgozatban áttekintjük az alapcikk állításainak vizsgálata során feltárt tanulsá-

gokat, majd több továbbfejlesztési lehetőséget is javasolunk, úgy mint a mellékhatások
egyszerű kifejezés gyakoriságon alapuló szövegbányászata helyett publikusan elérhető pla-
cebó kontrollált mellékhatásvizsgálatokból származó prevalenciák felhasználását, valamint
vázoljuk a struktúrális leírók és a mellékhatásprofil közös több változós, domain model-
lekkel történő elemzésének lehetőségét. [3]
A kutatómunka hosszútávon egy olyan hatóanyag újrapozícionálási metodológia kifej-

lesztését célozza, amely gyógyszerkincsünk hatékony felhasználását hivatott segíteni a
gyógyszerek mellékhatásainak, és egyes kémiai szerkezeti leíróknak az együttes felhaszná-
lásával, illetve segíti a gyógyszer mellékhatás mint jelenség, és az ezt befolyásoló hatások
feltárását és mélyebb megértését. Jelen munka a BME Méréstechnika és Információs rend-
szerek Tanszékének Bioinformatika csoportja és a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani
Intézetének közös kutatásának a keretében folyt.

Irodalom:.

1. Drug Target Identification Using Side-Effect Similarity, Science 11 July 2008: Vol.
321. no. 5886, pp. 263 - 266
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2. Large-Scale Systematic Analysis of 2D Fingerprint Methods and Parameters to Imp-
rove Virtual Screening Enrichments, J. Chem. Inf. Model., 2010, 50 (5), pp 771–784

3. P. Antal, A. Millinghoffer, G. Hullám, Cs. Szalai, A. Falus: A Bayesian View of
Challenges in Feature Selection: Feature Aggregation, Multiple Targets, Redun-
dancy and Interaction, ECML/PKDD, Workshop on New challenges for feature se-
lection in data mining and knowledge discovery 2008 (FSDM08), Antwerp, JMLR:
Workshop and Conference Proceedings 4, 74-89
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Hálózati kódolás QoS szolgáltatást nyújtó mesh
hálózatokban

Kótyuk Gergely

Konzulens: Czap László

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A hálózati kódolás az informatikának egy, az utóbbi években intenzíven kutatott, ígére-
tes területe, amelynek az alapelve, hogy a hagyományos store-and-forward jellegű működés
helyett a csomópontok bizonyos műveleteket is végeznek az adatcsomagokon. Ez veze-
tékes és vezeték nélküli hálózatok esetében egyaránt hasznos lehet, hibatűrést, terhelés
kiegyenlítést biztosíthat, növelheti a hálózat átbocsátó képességét [1].
A vezeték nélküli hálózatokat, így a mesh hálózatokat is, olcsón lehet telepíteni, robusz-

tusak, és mobil klienseket is könnyen kiszolgálnak. Ezek miatt egyre gyakrabban ilyen
technikákkal biztosítják a végfelhasználói hozzáférést. A mesh hálózatok remek kutatási
területet jelentenek, mert még nincs ezekre kidolgozott szabvány, csak kezdemények, így
rugalmasabban kiegészíthetők az új ötletekkel. Az egyre inkább elterjedő multimédiás
internetes alkalmazások (pl. IPTV, IP telefon) miatt ezen hálózatok tervezésekor sem
hagyhatók figyelmen kívül a QoS szempontok.
Munkám során a hálózati kódolásnak a QoS-t nyújtó mesh hálózatokban történő al-

kalmazásával foglalkoztam. Ilyenkor hálózati kódolással a vezeték nélküli átviteli közeg
broadcast jellegéből fakadó – más esetben zavaró jelként jelentkező – áthallásokat ki-
használhatjuk a hálózat átbocsátó képességének növelésére [2]. A kódolási lehetőségek
feltérképezésére eddig ismert módszert [3] továbbfejlesztettem, és a [4]–ben ismertetett
módszereket felhasználva terveztem a QoS útvonalválasztó algoritmust. Kapcsolatállapot
alapú routing protokollt javasoltam, mivel az jóval könnyebben biztonságossá tehető, mint
a távolságvektor alapú.

Irodalom:.

1. C. Fragouli, J-Y. Le Boudec, and J. Widmer. Network coding: An instant primer.
ACM Computer Communication Review, January 2006

2. S. Katti, H. Rahul, W. Hu, D. Katabi, M. Medard, and J. Crowcroft. Xors in
the air: practical wireless network coding. In Proceedings of SIGCOMM’06, pages
243–254, NewYork, NY, USA, 2006. ACMPress.

3. J. L. L., J. C. S. Lui, and D. M. Chiu. DCAR: Distributed coding-aware routing in
wireless networks. In Proceedings of ICDCS, pages 462–469, 2008.
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4. J. Tang, G. Xue, andW. Zhang. Interference-aware topology control and qos routing
in multi-channel wireless mesh networks. In Proceedings of MobiHoc ’05, pages
68–77, NewYork, NY,USA, 2005. ACM.
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Hálózati forgalom modellezése

Bankó Dávid

Konzulens: Dr. Terdik György

Debreceni Egyetem, Informatika Kar

A kutatás célja és a dolgozat témája a hálózaton működő QoS mechanizmus működé-
sének statisztikai eszközökkel való jellemzése és a mechanizmus eredményességének szám-
szerűsítése. Egy erre a célra kialakított laborkörnyezetben végzett mérések adatait fogjuk
majd feldolgozni és elemezni, összefüggést keresve a mért adatsorok és a QoS mechaniz-
musstatisztikai értelemben vett hatása között.
A számítógépes hálózatok és más csomagkapcsolt telekommunikációs hálózatok területén

a Quality of Service (QoS) kifejezés inkább az erőforrás kezelés mechanizmusára utal, mint
a ténylegesen elért minőségre. A QoS segítségével különböző prioritásokat rendelhetünk az
alkalmazásokhoz, a felhasználókhoz vagy az adatfolyamokhoz, hogy biztosítsunk számukra
egy adott teljesítményszintet a kommunikációs útvonal mentén.
Többféle protokoll is támogatja a QoS-t, többek közt: IEEE P802.1p, RSVP (Resource

reSerVation Protocol), MPLS (MultiProtocol Label Switching), Integrated Services (Int-
Serv), de ami nekünk ebben az esetben fontos, az az IP Differentiated Services (DiffServ,
DS).
A méréseket laborkörnyezetben, egy erre a célra kialakított lokális hálózatban (LAN)

hajtottuk végre. Egy videóstreamet és három adatfolyamot generáltunk. Célunk a vi-
deóstream minőségének a vizsgálata, az adatfolyamok, mint zajok mellet. A kezdeti 10
Mbps-os sávszélességet fokozatosan korlátoztuk, ezzel előidézve torlódást a hálózaton és
vizsgálva a QoS mechanizmus eredményességét.
Első körben pár egyszerűbb statisztikát néztünk meg az adatsorokra vonatkozóan. A

mért adatsorokból kikeresve a videostream csomagjait, összevetve a szerver által elküldött
csomagok számával, figyelemmel követhető miként változott az elveszett csomagok aránya
a mérési esetek során. A mért adatok további feldolgozása során a célunk, hogy az adat-
sorok statisztikai jellemzőit vizsgálva összefüggéseket találjunk a QoS mechanizmussal, és
ezáltal jellemezzük azt. Első megközelítésben az adatsorok spektrumait vizsgáltuk. A
munkánk során az idősoranalízis eszközeit is intenzíven használtuk.

66



Hanghullámok tömörítése interpolációval

Kovács Péter

Konzulens: dr. Krebsz Anna

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A dolgozat egy olyan veszteséggel járó tömörítő eljárást mutat be, mely a hanghul-
lámok tárolásához szükséges adatsorozatokat, az időtérben végrehajtott interpolációval
csökkenti. A cél az, hogy az eredeti hanghullámot legalább tizedes pontossággal egyenle-
tesen közelítsük. Ehhez először spline-okat használunk fel, majd rávilágítunk e módszer
hiányosságaira. Ezután áttérünk szakaszonkénti Hermite-interpolációra. Az approximá-
ciót fokozatosan javítjuk egészen addig, míg a kívánt pontosságot el nem érjük.
A kulcskérdés az, hogy milyen alappontokat válasszunk ki az eredeti adatsorozatból.

Módszerünk lényege az, hogy először matematikai tulajdonságaik alapján karakterizáljuk
a leendő alappontokat, majd algoritmust adunk ezek megtalálására.
Részletesen foglalkozunk a tömörítés során fellépő Runge-jelenséggel és bemutatjuk a

közelítéshez használt differencia approximációkat. Spektrumanalízis segítségével megha-
tározzuk azt is, hogy az időtérben elkövetett hiba hanghullámok esetén, milyen érzeti
különbséget jelent az eredeti felvételhez képest.
A dolgozatot a (hang)minőségromlás, a tömörítési arány, a pontosság és a műveletigény

részletes tesztelésével zárjuk.
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IBM Cell processzor alapú klaszterszámítógép építése

Börcs Attila, Kriszt Sándor, Marton Ákos

Konzulens: dr. Török Levente, dr. Megyesi Zoltán, dr. Pintér István

Kecskeméti Főiskola, Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar

Számítógép klaszter fejlesztésének célja olyan eszközök eljárások és protokollok elkészí-
tése, amelyekkel egy sok processzorból, sok számítógépből, álló infrastruktúrán jelentősen
csökkenthető egy-egy algoritmus futási ideje.
A kiemelkedő ár teljesítmény miatt a Sony által gyártott PlayStation3 játékkonzolt vá-

lasztottuk alkalmazásunk alapjául. Mivel a Cell processzor már önmagában multicore
architektúrájú, ezért olyan protokollt kellett tervezni, ami képes ezzel a hálózati heteroge-
nitással megbirkózni. A Cell processzor architektúrája megszabja, hogy az adatok milyen
módon oszthatóak szét a vektorprocesszorok között és ezen adatmennyiség optimális mé-
retét a hatékony, minimálisan terhelendő hálózat során.
A mi feladatunk egy Sony PlayStation3 számítógépen működő, Linux alapú fejlesztő-

rendszer kiépítése, majd a Cell processzor programozási modelljének megismerése, elsa-
játítása azon szintre, hogy alkalmasok legyünk a feladathoz mérten eljárásokat kifejlesz-
teni. Feladatunk további részét képezi egy saját hálózati protokoll kifejlesztése (TCP/IP,
UDP/IP alapon), mellyel célunk hatékonyabb hálózati kommunikáció elérése.
Egy iteratív numerikus algoritmuson (Power-method) keresztül megvalósítottunk egy –

MPI alapú – párhuzamos mátrix-sajátérték számító eljárást, melyben a számítási sebesség
növekedését a mátrixszorzás párhuzamosítása biztosítja. A számolási feladatok elvégzése
során sikerült nagyon jól megközelíteni a PlayStation3-akban lévő Cell processzorok el-
méleti számítási csúcssebességét (150Gflops).
A jelenlegi eredményeinkből arra következtethetünk, érdemes a kiterjesztett hatvány-

módszert is elkészíteni és további összehasonlításokat végezni a protokollok között.
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Infokommunikációs technológiák használata a magyar
közigazgatásban

Valentiny Ádám

Konzulens: Dr. Major Iván

Budapest Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

A dolgozat elsődleges célja, hogy bemutassa miként segítette az információs társada-
lom, az információs és kommunikációs technológia az e-közigazgatás kialakulását, vala-
mint azt hogy, milyen feltételek mellett válik az e-közigazgatás, a hétköznapi életünk
részévé. Először röviden az e-közigazgatáshoz hazai helyzetét mutatjuk be, majd a fonto-
sabb kormányzati terveket, ezt követően az e-befogadás magyarországi helyzetét, a digitá-
lis szakadék, az e-demokrácia és az e-esélyegyenlőség főbb problémáit elemezzük. Itt zárul
dolgozatom teorikus része, melyet egy empirikus elemzés követ. Ennek keretében a Közép-
magyarországi régió e-közigazgatási szolgáltatásain belül az önkormányzati honlapok rész-
letes elemzését kívánom elvégezni. Az empirikus rész elkészítésének kiindulópontja egy,
a közép-magyarországi régiók elemzésével foglalkozó tanulmány (Közép-Magyarországi
Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia (RITS)), amely az önkormányzatok
e-közigazgatási szolgáltatásaival is foglalkozott. Az elemzés 2004-es állapotokat tükrö-
zött, ez adta az ötletet, hogy annak honlap-elemzését érdemes lenne megismételni 2010-re
vonatkozóan és a két elemzést összehasonlítani.
Megvizsgáljuk, melyek azok az információk, amelyek valóban szükségesek a hatékony

e-közigazgatáshoz, valamint az önkormányzati honlapok esetében, a kötelezően illetve a
nem kötelezően közzé tett információk arányát. Megkísérelem elemezni, hogy mennyire
valósítják meg az információs portál kritériumait a honlapok. Tisztázni szeretném azt
a kérdéskört, hogy vajon a gazdaságilag fejlettebb régiókra ! jellemző-e a fejlettebb e-
közigazgatás, vagy éppen ellenkezőleg, nagy számban vannak-e olyan esetek, melyeknél
az ellenkezője figyelhető meg.
Módszertanát tekintve az empirikus információkat az önkormányzatok honlapjainak

részletes elemzése, az ott szolgáltatott információk minőségi és mennyiségi elemzése során
szeretném összegyűjteni, 145 önkormányzati honlap adatait összesítve.
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Intelligens Ház

Erdélyi Ádám

Konzulens: Matijevics István

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Számos online alkalmazás látott napvilágot az Internet létrejötte óta. Közülük sokan a
nagy távolságok áthidalására szolgálnak. Az Intelligens Ház projekt célja is hasonló, ám
egy teljesen új megközelítést kíván felmutatni. Ez sokkal inkább egy összetett rendszer,
mintsem egy önálló online alkalmazás. A projekt számos hardver- és szoftver-technológiát
hordoz magában és megpróbál egy innovatív ötlettel előállni. A kutatás egy prototípus ki-
fejlesztésével párhuzamosan zajlott, ezzel is bizonyítva az ötlet kivitelezhetőségét. Ennek
tudható be az is, hogy a dolgozat sokkal inkább hasonlít egy fejlesztési dokumentációra,
mint tudományos értekezésre.
Az Intelligens Ház projekt célja egy lakóház környezetének és felszerelésének megfi-

gyelése, valamint vezérlése, egy Vezetéknélküli Szenzorhálózat alapú, Internetes rendszer
segítségével. Ezzel a technológiával lehetséges például a házban uralkodó hőmérséklet
ellenőrzése vagy az ablakok bezárása/kinyitása Földünk bármely pontjáról, egy egyszerű
web-böngésző segítségével, akár asztali számítógép, akár valamilyen mobil eszköz haszná-
latával.
A dolgozatban megtalálható a felhasznált hardver elemek működési leírása és a tel-

jes rendszerarchitektúra részletes magyarázata is. A dokumentum 3 fő részből áll. Az
első rész számos szakirodalmi kutatáson alapuló elméleti megfontolásokat tartalmaz ar-
ról, hogy mi is lehet egy „intelligens ház” és milyen szerepet játszhat hétköznapi életünk-
ben, valamint arról, hogy milyen megoldások léteznek a vezetéknélküli szenzorhálózatok
világában, különös tekintettel a ZigBee technológiára és a Sun Microsystem Sun SPOT
nevezetű termékeire. A második fő egység az Intelligens Ház prototípusához tervezett
hardver architektúráról szól, illetve bemutatja a Sun SPOT-ok működését, valamint to-
vábbi szenzor modulokat és hardver elemeket. Az utolsó rész beszámol az eddig elért
eredményekről és részletes magyarázatot ad a projekt 4 fő szoftver eleméről, melyek mind
Java nyelven írodtak és név szerint a következők: on-SPOT-, on-Desktop-, Database- és
Web Application.

70



Intelligens stimulátor rendszer fejlesztése gerincvelő
sérültek rehabilitációs tornájának funkcionális

bővítéséhez

Fodor András, Nagy György

Konzulens: Tihanyi Attila, Dr. Laczkó József

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

Bizonyára mindenki találkozott már mozgássérültekkel, akik közúti balesetben, vízbeug-
rás következtében vagy munkahelyi baleset során sérültek meg. Az orvostudomány egyre
többet foglalkozik a sérültek rehabilitációjával. A mozgásképtelen végtagokon az izmok
elsorvadnak és a betegek egészségmegőrzéséhez elengedhetetlen ezek edzésben tartása. A
mai mikroprocesszoros technika lehetővé teszi, hogy elektrostimuláció segítségével több
izmot egymással szinkronizált módon működtessünk, és így bonyolultabb mozgásformát
hozzunk létre. Ezzel a technikával készítettünk egy műszert, amellyel bicikliző mozgás
idézhető elő, így a kondicionálás megoldható. Az egyenletes és finom mozgás kialakítá-
sához a stimuláció több paraméterét kell páciens specifikusan meghatározni. Beállítandó
érték lehet az ingerlő impulzus alakja, frekvenciája, amplitúdója. A kereskedelemben
kapható néhány, erre a célra kifejlesztett eszköz, de ezek nem elég rugalmasak, kifino-
multak (némelyikük nem használ specifikus bemenő adatokat), nem lehet elég dinamiku-
san állítani az előbb felsorolt paramétereket, és emellett igen drágák. Célunk egy olyan
költséghatékony eszköz kifejlesztése, amely megkönnyíti a kutatók munkáját, valamint
a rendszer egyéni használatát. Az általunk készített stimulátor sokkal több lehetőséget
nyújt a frekvencia, az amplitúdó és az impulzusszélesség beállítására, az egyes beállítások
hatásainak visszamérésével tudjuk segíteni a finom mozgások kialakítását. Egy szöghely-
zetadó segítségével határozzuk meg a csatornák időzítését, a páciensre jellemző adatokat
egy memóriakártyáról lehet beolvasni. Kijelző, nyomógombok és rotary encoder segítsé-
gével valósítottuk meg az ember gép kapcsolatot. Az eszközt kiegészítettük adatgyűjtő
funkciókkal is, amelyek segítségével folyamatosan nyomon tudjuk követni a betegek tel-
jesítményét és állapotát az edzés alatt. Az adatokat az általunk fejlesztett szoftverrel
elemezhetik az orvosok. Online monitorozást valósítottunk meg, amely megjeleníti az
edzés aktuális jellemzőit, és a távoli számítógépes kapcsolatot is támogatja. Ezen felül a
mérési eljárásokat alakítottunk ki, megalapozva a további fejlesztéseket.
Nagy előny, hogy non invazív módon valósítjuk meg az ingerlést valamint az adat-

gyűjtést, állapotfelmérést. A rendszer rugalmassága és teljessége lehetővé teszi az önálló
edzést, és a paramétereket elküldve a kezelőorvosnak, folyamatos felügyelet alatt vannak
a betegek. Így óriási terhet veszünk le a mozgássérültek és a hozzátartozóik válláról,
mivel nem kell rendszeresen a rehabilitációs intézetbe utazniuk, és ott hosszú időt eltöl-
teni. Stimulációs és mérőrendszerünk biztonságos, a klinikai és otthoni alkalmazásban
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jól használható, egyszerűsíti a tudományos kutatás alapját képező adatgyűjtést, valamint
technikai alapot nyújt olyan kutatásokhoz, amelyek bicikliző, vagy egyéb mozgásokat sze-
retnének előidézni mozgássérültek rehabilitációjának céljából.
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JAVA nyelven írt áramkörtervező- és analizáló
alkalmazás tervezése és implementációja

Katona Éva

Konzulens: Dr. Kuczmann Miklós, PhD.

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar

Napjainkban sok áramkörtervező- és analizáló alkalmazás terjedt el az ipari és az okta-
tási szférában egyaránt, melyek használatuk közben sajnálatos módon problémák soroza-
tát állítják a felhasználók elé.
Egy részük túl lassú a kényelmes felhasználáshoz, ezek a programok nem alkalmazkodnak

az aktuális gyors működésű hardver és szoftver komponensekhez, továbbá a napjainkban
használt modern operációs rendszerekhez. A legtöbb közülük csak Windows, ráadásul
nem a legmodernebb verziójú Windows operációs rendszer(ek) alatt fut.
Használatuk elsajátítása bonyolult, komplex grafikus felhasználó felületük átláthatatlan.

A mellékelt felhasználói dokumentáció és súgó összetett, nem biztosít interaktív, könnyen
használható segítséget a program használatának megtanulásához. A legtöbb program pa-
rancssori kezeléssel, esetleg egy sajátságos programozási nyelv elsajátításával irányítható,
mely csak hosszú és fáradtságos munka árán tanulható meg.
Jelentős probléma továbbá, hogy ezen programok nagy része a 90-es évek elején készült,

és azóta a néha szükséges újratervezés, átalakítás és modernizálás helyett csak folyamatos
javítgatáson és bővítgetésen estek keresztül, így a programok alapvető funkciói, mint
például a könnyű használhatóság, a rendelkezésre állás, és a futási idő a mai modern és
komoly elvárásoknak már nem felelnek meg.
Ezekkel ellentétben, az általam fejlesztett program – amit ANA (Advanced Network

Analysis) névre kereszteltem – gyors, modern, platform független, és tartalmaz egy könnyen
használható grafikus felhasználói felületet, egy interaktív súgó rendszert, valamint egyéb
kényelmi kiegészítések mellett, tartalmazza az összes többi program által használt, meg-
szokott, kényelmi és szerkesztési funkciókat.
A felhasználók könnyen elsajátíthatják a program használatát az első futtatás után,

egyrészt a könnyen átlátható GUI-nak, másrészt az érthető és részletes dokumentációnak,
és az interaktív súgónak köszönhetően.
ANA legfontosabb fejlesztési célja az oktatásban való felhasználás, majd a második, az

iparban való felhasználás.
Az oktatásban való alkalmazás célja, hogy segítse a diákokat a munkában, hogy könnyeb-

ben megértsenek és szimuláljanak összetett, papíron nehezen átlátható példákat, hogy
legyen a kezükben egy olyan alkalmazás, mely használatának könnyű elsajátításával és
felhasználóbarát felületével kedvet hoz a gyakorláshoz, és melynek segítségével bonyolult
kérdésekre is könnyen megtalálják a választ tanári segítség nélkül. A programot ajánlom
az elméleti villamosságtant, a jelek és rendszereket, a hálózatok és rendszereket, a lineáris
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hálózatokat, valamint elektronika tantárgyakat hallgató informatikus és villamosmérnök
hallgatóknak egyaránt.
Az iparban való felhasználás célja, hogy a mérnökök modellezhessék, szimulálhassák

és analizálhassák összetett feladataikat egy program segítségével, mely az eredményeket
diagramok, egyenletek és részletes magyarázatok segítségével jelenítse meg. Mindezen
funkciók használata így egy program futtatásával megoldható így mind az adott feladatra
ráfordított idő, valamint a kiadott költség csökkenthető.
A programban a szakma szabványos nemzetközi elnevezéseit és jelöléseit használom,

ezáltal egy egységes, fordítási és jelölési félreértésektől mentes munkafelületet biztosítok
a felhasználók számára.
A program fejlesztése során alkalmaztam pár speciális programtervezési mintát. Ezek

többek között: Singleton tervezési minta, MVC (Model View Controller) model, XML
(Extensible Markup Language) felhasználás, XML alapú dokumentumok felépítése factory
osztályokkal, stb.
A szoftver az objektum-orientált fejlesztésnek köszönhetően kihasználja a JAVA nyelv

optimális tulajdonságait, a forráskód logikailag szétkülöníthető csomagokra és osztályokra
bontását, valamint a nyelv hordozhatóságából és architektúra- függetlenségéből következő
platformfüggetlenséget, amiből következően a program az összes, a JAVA által támogatott
operációs rendszer alatt használható.
A program fejlesztése egy hosszú távú munka része. A fejlesztést 2008. januárban

kezdtem el a Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszékén, az Elektromágneses Terek
Laboratórium tagjaként. 2011 januárig, a program nagyjából 250 osztályból, 1500 me-
tódusból és további 100 XML és HTML fájlból épül fel, melyek 40 programcsomagban
találhatók meg elszeparálva egymástól.
Dolgozatom témája a feladat részletes specifikációjának, felhasználói és funkcionális kö-

vetelményeinek, tervezési dokumentációjának bemutatása. Az objektumorientált tervezés
megvalósítása, Model View Controller tervezési minta felhasználása. A tervek alapján
implementált objektumszerkezetek és modulrendszerek, valamint a csomag hierarchia be-
mutatása. A program speciális algoritmusainak és osztályainak bemutatása példákkal,
UML diagramokkal. A felhasználói dokumentáció és a beépített súgó rendszer bemuta-
tása. Végül a felhasználói környezetben való tesztelés bemutatása, a programmal terve-
zett, megvalósított, és leszimulált példák eredményeinek felhasználásával.
A fejlesztés kezdete után három évvel a program grafikus felhasználói felületének tel-

jes része, valamint a tervezett szolgáltatások jelentős részének megvalósítása és tesztelése
befejeződött, valamint a program első három analízis moduljának és az eredmények kon-
zisztens megjelenítésének implementációja elkészült.
Az első analízis pont, a csomóponti potenciálok módszerének megoldása, a második

analízis pont az állapotváltozós leírás számítása, a harmadik a komponensek áramainak,
feszültségeinek és teljesítményeinek időfüggvényeinek ábrázolása.
A tranziens válaszok számítása az Euler-algoritmusok, a Crank-Nicholson-algoritmus,

továbbá a Galjorkin algoritmusok összevetésével egy saját implementációjú algoritmus
megvalósításával, és az időfüggvények ábrázolásának megvalósításával elkészült.
A különböző jelalakú gerjesztések (pl. szinuszos-, és koszinuszos jel, négyszög-, és há-

romszögjel) implementációja, továbbá az ezekre adott válaszjelek tesztelése befejezodött.
A jelenlegi fejlesztési munka célja további analízispontok implementációja, melyek töb-

bek között: Fourier-transzformáció és spektrum analízis, rendszeregyenlet felírása, kon-
vertációja állapotváltozós leírásba, átviteli karakterisztika felírása, átviteli függvény fel-
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írása, alakhű jelátvitel-, gerjesztés-válasz stabilitás vizsgálata, Laplace-transzformáció, z-
transzformáció, Bode-, és Nyquist-diagram ábrázolása, nem lineáris analízis, tranzisztor-
modellek, munkapont számítások, stb.
A jövőben az alkalmazást számos további funkcióval szeretném bővíteni és finomítani,

többek között ezek, konvertáció jelfolyam-hálózatból Kirchhoff – típusú hálózatba és vice
versa, egyéni, új komponensek tervezése és használata, egyenletek alapján a hálózati raj-
zok felépítése, továbbá több bonyolult és összetett analízis funkció integrálása.
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Java programok hívási gráf alapú vizsgálata

Fejes Endre

Konzulens: Majzik István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A statikus programellenőrzés technikái a program futtatása nélkül, a kód elemzésével
képesek jellegzetes hibákat felderíteni (pl. elérhetetlen utasítások, túlkomplikált vezér-
lési struktúra). Az egyszerűbb eszközök a forráskódon végzik el a jellegzetes hibaminták
keresését, míg a fejlettebb eszközök a program absztrakt reprezentációi, pl. a vezérlési
gráf vagy a hívási gráf alapján is tudnak ellenőrzéseket végezni. A tudományos diákköri
dolgozat témája hívási gráf alapú vizsgálati módszerek kidolgozása és integrált eszköz for-
májában történő megvalósítása Java programokhoz. Bár léteznek hasonló funkcionalitású
eszközök, a dolgozatban szereplő megoldások több újdonságot is felmutatnak.
Amennyiben a program forráskódja adott, a hívási gráf felépítése a szintaxis elemzésével

történik (az Abstract Syntax Tree technológia segítségével). A hívási gráf felépítését a
dolgozatban szereplő eszköz kiterjeszti a bináris formában található komponensekre, a
Javassist technológia segítségével feltérképezve a hívásokat. Így az analízis egységesen
tudja kezelni a forráskód formájában nem hozzáférhető komponenseket is. Az eszköz
lehetőségei a következők:

• A konkrét hívási gráf alapján a teljes programra közvetlenül származtatja azokat
a komplexitási mértékeket (pl. hierarchikus komplexitás, hívási szintek száma),
amelyekre a biztonságkritikus szoftverek fejlesztési szabványai betartandó határér-
tékeket fogalmaznak meg. Jelenleg a MISRA (Motor Industry Software Reliability
Association) szervezet által rögzített releváns mértékek elemzése történik meg.

• A hívási gráf alapján megtalálja a forráskódban azokat a felesleges kódrészleteket
(osztályokat, metódusokat), amelyek törlésével a programkód jelentősen egyszerű-
síthető. Az automatikusan végrehajtható törlés a kódméret csökkentése mellett a
karbantarthatóságot is javítja. A kódtisztítás során több érdekes problémát is meg
kellett oldani, pl. az implicit hívási pontok meghatározását.

• A programkarbantartás jellegzetes feladata a hatásanalízis, tehát annak meghatá-
rozása, hogy a programban egy adott helyen történt változtatás mit befolyásol. A
hívási gráf alapján az eszköz meghatározza, hogy egy adott metódus módosítása
milyen (hívott illetve hívó) metódusok viselkedésére lehet hatással. Ez alapján lehe-
tőség van a regressziós tesztelés mértékének csökkentésére. Ezen kívül a program-
kód automatikus felműszerezésével az eszköz lehetővé teszi, hogy tesztelés közben a
tényleges hívások követhetők legyenek, így egyrészt validálva a statikus analízissel
meghatározott hívási gráfot, másrészt pedig meghatározva a teszt fedettségi mérté-
keket.
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Az eszköz szorosan integrált az Eclipse fejlesztőkörnyezetbe, kihasználva a Plugin Develop-
ment Environment lehetőségeit. Grafikus felületen keresztül valósul meg mind a metrikák
és hatásanalízis eredményeinek kijelzése, mind pedig a kódtisztítás indítása. Mivel az esz-
köz egyszerre képes bináris és forrásállományokat kezelni, széles körben felhasználható.
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Kártevők elemzése forráskód felhasználásával

Rácz Ferenc

Konzulens: Dr. Leitold Ferenc

Dunaújvárosi Főiskola

A számítógépes kártevők elmúlt, közel negyed évszázados történetük során jelentős fej-
lődésen mentek keresztül, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. A manapság
létező több tízmillió kártevő kezelése, analizálása elképzelhetetlen automatikus módsze-
rek alkalmazása nélkül. Kutatásom során a kártevők elemzésére olyan automatikus mód-
szereket dolgoztam ki, melyek a forráskód felhasználásával (mintegy white box jelleggel)
strukturális elemzést végeznek. Ennek célja, hogy minél több információt szeretnénk
nyerni és a kártevők tulajdonságaira következtetni. A módszer során megismert tulaj-
donságok nagyban segítenek a kártevők katalogizálásában, illetve olyan információkat is
jelentenek, amelyek lényegesen hatékonyabbá tehetnek egy black box alapú funkcionális
elemzést.
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Keretrendszer fuvarszervezés és analóg feladatok
megoldására P-gráf módszertan alkalmazásával

Bárány Máté József

Konzulens: Dr. Bertók Botond

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

A Vehicle Routing Problem (VRP) egyike a legtöbbet vizsgált kombinatorikus optima-
lizálási problémáknak. Modellek és algoritmusok százait dolgozták, és dolgozzák ki mind
a mai napig a különböző VRP feladatok optimális, vagy közelítőleg optimális eredmé-
nyeik meghatározására. A tématerület iránti nagyméretű érdeklődés oka annak gyakorlati
fontossága, mivel a szállítási folyamatok a termelő és elosztórendszerek minden szintjén
szerepet játszanak, ami a végtermékek árában jelentős összetevőként jelenik meg. Az ér-
deklődés fenntartásában szerepet játszik a probléma nehézsége is, nagyobb feladatokban
az optimum már csak csak bizonyos esetekben garantálható.
A folyamathálózat-szintézis (Process Network Synthesis, PNS) feladatok szintén a ne-

héz kombinatorikus optimalizálási problémák közé tartoznak. A Friedler és munkatársai
által komplex vegyipari termelőrendszerek optimalizálására kidolgozott P-gráf módszer-
tan segítségével a lehetséges megoldások kombinatorikus tulajdonságait kihasználva nyílik
lehetőség az optimális megoldás hatékony meghatározására.
A P-gráf módszertant előnyös tulajdonságai miatt ma már használják reakcióút-azonosításra,

molekulatervezésre illetve komplex biztonsági rendszerek szintézisére is. A módszertan
adaptálásával többször sikerült az addigieknél hatékonyabb algoritmusokat kidolgozni. A
TDK dolgozat témája annak bemutatása, hogyan lehet a P-gráf módszertan alkalmazá-
sával VRP és azzal analóg feladatok optimumát meghatározni.
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Keretrendszer sémaillesztő algoritmusok
optimalizálására

Villányi Balázs

Konzulens: Dr. Martinek Péter

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Nagyvállalati alkalmazások kommunikációja ma már alapvető igény. A feladat azonban
nem egyszerű, hiszen az integrálandó alkalmazások gyakran különböző szoftvergyártók
termékei, amiből szinte egyenesen következik azok heterogenitása. Az integrációs igény
mindemellett több szinten is megjelenhet, a felhasználó felülettől egészen az adatbázis
szintig. Munkám fókuszában az integrációs eljárás egyik figyelemre méltó eleme áll: azonos
adatbázis séma entitások keresése és egymásba leképzése, melyet sémaillesztésnek (angolul
schema matching) neveznek.
A jelenlegi eljárásokat jellemzi, hogy valós körülmények között kiegészítő optimalizálás

nélkül pontosságuk jelentősen leromolhat. Korábban kidolgoztam egy módszertant, amely
az algoritmusok futtatás előtti paraméter optimalizációjával foglalkozik. Kalibrálásnak
neveztem és két eljárást is javasoltam. Foglalkoztam továbbá meglévő algoritmusok auto-
matizálható analizálásával döntés támogatási módszerek segítségével, hogy aztán a nyert
információ alapján meglévő részegységek ideális kombinációjával egy új, optimálisabb sé-
maillesztési eljárást nyerhessünk. Vizsgálva a kapott eredményeket, megfigyeltem, hogy
az eljárások együttes használatával minden eddigi algoritmusénál jobb eredmény nyer-
hető. Adódott tehát az ötlet, hogy a módszereket egyesítendő, egy olyan keretrendszert
lenne célszerű létrehozni, amely egyrészt tartalmazza ezeket az eljárásokat, másrészről
automatizálható. Ezen keretrendszer feladata, hogy a bemeneti algoritmusokat az adott
tesztesetre optimalizálja, ezáltal lehetővé téve, hogy adott algoritmus halmaz és tesztese-
tek esetén a lehető legoptimálisabb eredményt kapjuk, nélkülözve a próbálgatás költséges
módszerét.
Ebben a dolgozatban bemutatom azokat az eljárásokat, amelyek a keretrendszer defi-

niálásához szükségesek, elemezve azok hatékonyságát, majd a keretrendszert és a meg-
valósításához szükséges lépéseket, a bemeneti tesztesetek és algoritmusoktól egészen az
optimalizáció során előálló új eljárás alkalmazásáig.
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Kísérleti ultrahang-CT

Vas Ádám, Török Róbert

Konzulens: Dr. Tóth László, Nagy Gábor

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Kutatásunk egy Ultrahang-CT berendezés fejlesztésére irányul. Ilyen eszköz jelenleg
kereskedelmi forgalomban nem kapható és mindössze néhány kísérleti példány létezik a
világon. Munkánk innovatív jellege is ebben rejlik.
A berendezésünk még kezdeti fázisban van és felépítése, valamint működése a következő.

Egy 20 cm átmérőjű koszorú mentén felváltva 8 adó-vevő pár található és ezen belül
helyezkednek el a vizsgálandó tárgyak. A mérés kezdetén kiküldünk egy jelet az első
adóval, és vesszük azt az első vevővel, majd megismételjük az adást ugyanazzal az adóval,
de már a következő vevővel vesszük, és így tovább. Ezt a folyamatot azután elvégezzük
az összes adóra, ami összesen 8× 8 jeladást és vételt eredményez.
Az így vett jeleknek különböző tulajdonságait vizsgáljuk, mint például az intenzitás,

a repülési idő, a fázis vagy a visszaverődés mértéke. Tekintve, hogy a jel egy közvetítő
közegből, ami jelenleg levegő, behatol egy más anyagi minőséggel rendelkező tárgyba,
majd onnan kilépve tovább halad, a fenti tulajdonságai megváltoznak. Ezen változások
használhatók fel arra, hogy egy referencia-méréssel, amikor is semmilyen akadály nincs a
jel útjában, összehasonlítva következtetni tudjunk a körbe helyezett tárgy mechanikai és
geometriai tulajdonságaira, és rekonstruálni tudjuk a képet.
Jelenlegi rendszerünk alkalmas arra, hogy meggyőződjünk algoritmusaink, eljárásaink

működéséről, hatékonyságáról. Természetesen szeretnénk ezt a kísérleti jelleget kibővíteni,
és egy az orvostudományban is hasznos eszközzé fejleszteni. Ehhez több százra, illetve
ezerre kell majd növelünk az adó-vevő párok számát, illetve el kell érnünk, hogy valós
időben történjen az adatfeldolgozás, illetve a képalkotás. A jövőben tervezzük azt is,
hogy közvetítő közegként folyadékot használunk, illetve hogy kibővítjük 3 dimenziósra a
rendszerünket.
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Kompetencia alapú munkakör-tervezés és
munkaerő-kiválasztás informatikai támogatása

Madarász András, Madarász Viktor

Konzulens: Dr. Vas Réka Franciska

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

Dolgozatunk célja, hogy a napjainkban egyre szélesebb körben elterjed kompetencia
alapú munkakör-tervezési és munkaerő-kiválasztási folyamatok IT támogatásának lehető-
ségeit feltérképezze. Ennek a célnak az eléréséhez először részletesen tanulmányoztuk a
kompetencia fogalmát és tulajdonságait. Az így megszerzett tudás segítségével vizsgáltuk
át a munkakör-tervezési és munkaerő-kiválasztási folyamatok hagyományos gyakorlatát,
azokat a pontokat keresve, ahol az IT támogatás kialakítása hatékonyabbá teheti a mun-
kavégzést. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a folyamat egészének hatékonysága ja-
vítható egy olyan egységes ontológiai rendszer kiépítésével, ami lehetővé teszi a munkaerő
keresés, a kompetencia felmérés és a kompetencia fejlesztés bizonyos részeinek automati-
zálását. Az általunk javasolt ontológiai rendszer lehetővé teszi a munkaerő-kiválasztást
segítő ontológiai rendszerek, és az E-learning megoldásokat megalapozó ontológiai rendsze-
rek egységesítését. Az egységesített rendszerben a munkaerő-kiválasztási és az E-learning
alrendszerek egy egységes adatbázist használnak, és képesek egymás eredményeire tá-
maszkodva segíteni a munkaerő-kiválasztás, illetve a munkaerő-fejlesztés folyamatát. A
dolgozatunk legfontosabb hozzáadott értéke ennek az ontológiai modellnek a kidolgozása.
Emellett javaslatot tettünk a munkaerő-kiválasztás során felmerülő döntési helyzetekben
segítséget nyújtó, hatékony döntési technikák alkalmazását lehetővé tevő szavazatkiérté-
kelő rendszer létrehozására is.
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Körfedés és alkalmazása a telekommunikációs
hálózatokban

Palatinus Endre

Konzulens: Dr. Bánhelyi Balázs

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

A pakolási problémákat régóta nagy figyelem övezi, amelyeket még napjainkban is so-
kat vizsgálnak. Egyik népszerű feladat ebben a témakörben a körpakolás. Ennek célja
adott számú egybevágó, páronként diszjunkt körnek az egységnégyzetbe való legsűrűbb
pakolásának a megadása.
A feladat duálisának tekinthető probléma a körfedés. Ez a probléma sokkal nehezebbnek

bizonyul, amelyet a témában elért eredmények mennyisége is tükröz. Ebben az esetben
adott számú egybevágó körrel az egységnégyzet legritkább lefedését keressük, ahol legrit-
kább alatt azt értjük, hogy a lehető legkisebb sugarú körökkel fedjük le a négyzetet.
Az intervallum aritmetikát használtuk fel annak eldöntésére, hogy a körök egy adott

elrendezése teljesen lefedi-e az egységnégyzetet. Az előbbi kérdés eldöntésére egy branch-
and-bound alapú eljárást fejlesztettünk ki. Az eljárásunk párhuzamosított változatát is
megvizsgáltuk, amikor egyidejűleg több részproblémája is végrehajtható a branch-and-
bound eljárásnak több CPU-mag felhasználásával.
Az eljárásunk hatékonyságát bemutatjuk egy telekommunikációs problémán. A fő rádióadó-

tornyok pozícióinak ismeretében határozzuk meg Magyarország rádióadásokkal való op-
timális lefedését. Az egyes rádióadó-tornyok által kibocsájtott rádióhullámok kör alakú
területeket fednek le, és ezen területek összegét szeretnénk minimalizálni, mely arányos a
rádióadó-torony sugárzási energiájának nagyságával. Ennél a problémánál a körök sugarai
különbözőek is lehetnek, és az optimális sugárméretek meghatározására egy branch-and-
bound alapú megbízható optimalizáló eljárást alkalmaztunk.
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Közlekedési menetrendek optimalizálása genetikus
algoritmusokkal

Svigruha Gergely

Konzulens: Kovács Dániel László

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A közlekedésben, főként a tömegközlekedésben kulcsfontosságú kérdés a hatásfok mind
szolgáltatói, mind pedig felhasználói szemszögből. Mekkora forgalmat tud lebonyolítani a
szolgáltató és ennek megfelelően mekkora a bevétele és a kiadása? Az utazók mennyire elé-
gedettek, mennyire gyorsan és megbízhatóan jutnak célba? Ezeknek a néha ellentmondó
szempontoknak közel sem triviális egyszerre, jól megfelelni. Gyakorlatilag egy többcélú
optimalizálási feladattal állunk szemben, aminek bonyolultsága valós esetben analitikusan
kezelhetetlen, és épp ezért gyakorlatilag nem adható rá optimális megoldás.
A dolgozatban ennek a problémának egy valamelyest leegyszerűsített, ámde valósághű,

speciális változatával foglalkozunk: egy általában vett nagyvárosi buszmenetrend opti-
mális kiakításával. Ennek a feladatnak a megoldására adunk egy klasszikus genetikus
algoritmus alapú optimalizáló eljárást.
A klasszikus genetikus algoritmus egy természetes evolúció által ihletett, globálisan opti-

mális keresőeljárás. A potenciális megoldásokat (avagy egyedeket) bitsorozatok kódolják.
Ezeket a probléma szempontjából vett jóságuknak megfelelően az algoritmus végrehaj-
tása során szelektáljuk, illetve mutáljuk. Az így kapott egyedek bekerülnek a következő
generációba. A populáció legjobb egyedének a jósága bizonyítottan konvergál a globális
optimumhoz.
A nagyvárosi buszmenetrend esetében a genetikus algoritmus – alapértelmezetteken fe-

lüli – bemenete a következő: a nagyvárosi úthálózat topológiája (irányított gráf, melynek
minden éléhez forgalmat, áthaladási időt, és szállítóeszköz költséget rendelhetünk egy
dimenziós időbeni eloszlás szerint); fontosság szerint súlyozott teszt utak (utak a gráf-
ban, melyek mentén az áthaladási időt minimalizálni szeretnénk); és a szállítást végző
közlekedési eszközök (esetünkben buszok), melyekhez szállítási kapacitás rendelhető. Az
algoritmus kimenete egy közel optimális buszmenetrend, illetve a futás statisztikái.
Az optimalizálni kívánt buszmenetrend a járatok, valamint a hozzájuk tartozó szállító

eszközök egy elrendezése térben és időben. Az egyes megoldások jósága (fitness-e) 3
részből tevődik össze: (1) az egyes szakaszokon mennyire biztosított adott mennyiségű
utas átszállítása, (2) a különböző teszt utak mentén mennyire gyors az áthaladás, illetve
(3) mekkora a szállító eszközök amortizációja. E három érték kombinációja határozza meg
modellünkben egy-egy buszmenetrend jóságát (így mind szolgáltatói, mind felhasználói
szempontok érvényesülhetnek).
A módszerhez készült egy MATLAB-os, majd később egy Java nyelvű implementáció.

Ez utóbbi magába foglal egy problémaszerkesztőt, egy genetikus optimalizálót, valamint
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egy probléma generátort is, melynek segítségével olyan teszteket végezhetünk, amikből
általános ökölszabályokat fogalmazhatunk meg pl. az algoritmus paramétereinek optimális
értékeire vonatkozólag.
A szakdolgozat a genetikus algoritmusok általános bemutatásával indul, majd a modell,

valamint a Java nyelvű implementáció részletesebb bemutatása következik, és végül a
körültekintő tesztelés értelmezésével, és a továbbfejlesztési lehetőségek összefoglalásával
zárul.
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Közösségi hálózaton alapuló útvonalválasztó eljárás
tervezése és modellezése

Csernai Márton

Konzulens: Gulyás András

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Az infokommunikáció globális elterjedésével, egyre nagyobb és bonyolultabb kommuni-
kációs rendszerek születnek. Ezeket a komplex rendszereket sok esetben már manapság
sem tudjuk hagyományos módszerekkel megtervezni és irányítani, a jövőben pedig ez a
tendencia egyre jobban éreztetni fogja hatását. A komplex hálózatokon való elosztott
keresési módszereknek a tématerülete aktív kutatási téma [1], amelyek alkalmazásával
jelentős mértékben lehet egyszerűsíteni a hálózatok kiépítését és fenntartását.
Az online közösségi hálózatok elterjedésével (facebook, iwiw) újra középpontba került

az a kérdés, hogy különböző embrek hogyan tudják hatékonyan megtalálni egymást a
személyes kapcsolataikon keresztül [2]. A munkám során létrehoztam egy modellt, amely
a közösségi hálózatokban található mechanizmusok mintájára, elosztott módszerrel keres
útvonalat két entitás között egy szimulációs hálózatban. Az általam létrehozott modell a
VRR-hez hasonlóan [3] a fizikai összeköttetések mellett egy szociális távolságot modellező
overlay hálózat segítségével végzi az útvonalkeresést.
A dolgozatomban bemutatott architektúra egy első kezdeményezésként kihasználja a

közösségi metrikus tér navigációs lehetőségeit a hálózati protokollok hálózati szintjén. Az
architektúra kiértékelésének eredményeiből láthatjuk, hogy ezen mechanizmusok alkal-
mazásával számos teljesítmény paraméter (útvonalkeresések sikeressége, talált útvonalak
hossza, kommunikációs költség) esetében hasonló vagy jobb eredményt érhetünk el a ha-
sonló újgenerációs útvonalválasztási technikákkal szemben.

Irodalom:.

1. M. Boguna, D. Krioukov, and K.C. Claffy.: Navigability of complex networks. Na-
ture Physics, 2008.

2. Milgram, S. The small world problem. Psychology Today 1 (May 1967), 61–67.

3. M. Caesar, M. Castro, E. B. Nightingale, G. O’Shea, A. Rowstron,: Virtual ring
routing: network routing inspired by DHTs, Proceedings of the 2006 conference on
Applications, technologies, architectures, and protocols for computer communicati-
ons, September 11-15, 2006, Pisa, Italy
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Látógödör automatikus detektálása digitális retina
képeken algoritmusok kombinálásával

Kovács László, Nagy Brigitta

Konzulens: Dr. Hajdu András

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A cukorbetegség ma Magyarországon és világszerte is az egyik leggyakoribb betegség.
A betegek száma a becslések alapján az elmúlt évtizedben rohamosan nőtt. A felmérések
azt mutatják, hogy a szövődmények miatt a látás elvesztésének egyik leggyakoribb oka a
cukorbetegség. A korai stádiumban felismert betegség, a megfelelő kezelések alkalmazása
mellett megakadályozza a komoly szemszövődmények kialakulását, illetve lehetővé teszi
azok kezelését. Ennek alapja a potenciálisan veszélyeztetett populáció folyamatos szű-
rése. Ennek érdekében több szűrőprogramot is szerveztek már világszerte. A probléma
igen hatékony megoldását egy olyan automatikus szűrőrendszer jelenté, mely képes teljes
mértékben átvenni az előszűrő szakemberek munkáját.
Egy ilyen rendszer kifejlesztésén dolgozunk a „DRSCREEN - A cukorbetegség szem-

szövődményeinek szűrésére alkalmas képfeldolgozó rendszer kifejlesztése” projekt keretein
belül. A szűrőrendszer fő feladata, hogy a beérkező szemfenék (fundus) képeket auto-
matikusan osztályozza a felismert diabéteszes retinopátiára jellemző elváltozások alapján,
majd jelentést készítsen a diagnózisról.
Képfeldolgozási oldalról a szűrőrendszer egyik fontos eleme a retina következő anató-

miai képleteinek meghatározása: vakfolt, sárgafolt/makula (melynek középpontja a lá-
tógödör/fovea), teljes érhálózat, fő temporális érív. Dolgozatunkban a fovea helyének
detektálásával foglakozunk. A fovea az éleslátás központja, az itt megjelent elváltozások
a legkritikusabbak, mivel ezek okozzák leggyakrabban a látásromlást és a vakságot. Ennek
megfelelően pontos helyének ismeretét a kapcsolódó klinikai döntési protokoll is megköve-
teli. Több módszer ismert a fovea helyének megkeresésére. Ezek az irodalmi algoritmusok
azonban önmagukban véve még nem elég pontosak, külön – külön nem képesek a teljesen
megbízható detektálásra. Ezért éreztük úgy, hogy a további pontosítást nem feltétlenül
egy új algoritmus kidolgozása, hanem a meglévők találati eredményeinek megfelelő kom-
binálása hozhatja. Megközelítésünk újszerűsége tehát, hogy meglévő/továbbfejlesztett/új
algoritmusok segítségével egy kombinált keretrendszert állítsunk össze a fovea, illetve a
retina egyéb anatómiai képleteinek és elváltozásainak detektálásához. Ezt a megközelítést
ezen a területen korábban még nem használták, továbbá a bevezetett modell rugalmas-
sága által biztosított lehetőségeknek még csak a töredékét aknáztuk ki. A dolgozatban
is közölt eredményeink alapján a kombinált rendszer pontossága már jelen formájában is
felülmúlja a jelenlegi egyedi algoritmusokat.
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Légifelvételek szegmentációja optikai és infravörös
felvételek fúziójával

Szabó Balázs Gergely

Konzulens: dr. Benedek Csaba

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A TDK dolgozatomban légifelvételek szegmentációjával foglalkozom, ehhez optikai és
hamis infravörös légifotókat használok fel. A célok megfogalmazása és a felhasznált esz-
közök, légifelvételek bemutatása után matematikailag definiálok egy tanító területeken
alapuló szegmentációs modellt. Az implementált modell hatékonyságát a megfelelő met-
rikával lemérem az optikai, az infravörös, valamint az ezek fúziójaként kapott képre. Az
összehasonlításhoz egy kézzel szegmentált, referencia képet használok fel. Az osztályo-
zás további javítása céljából megvalósítok egy Markov véletlen mezőn alapuló modellt,
és implementálok két optimalizációs eljárást (ICM, MMD), melyekkel a szegmentálás ho-
mogenitását is növelem. Ezek után megvizsgálom a meglévő modell és a színtérválasztás
kapcsolatát, ehhez bemutatom a felhasznált színtereket, majd a kimeneten kapott, szín-
terenként eltérő képeket kvantitatívan összehasonlítom, és az eredményeket kiértékelem.
Végül a különböző fúziós technikák vizsgálata, kiértékelése történik meg. Zárásként is-
mertetem a további fejlesztési lehetőségeket, irányokat.
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Lineáris függvényegyenlet-rendszerek megoldása
számítógéppel

Borus Gergő Gyula

Konzulens: Dr. Gilányi Attila

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

E dolgozat egy, a Maple komputer-algebrai rendszerben fejlesztett, lineáris függvénye-
gyenlet-rendszerek megoldására szolgáló programot tartalmaz. A program

∑n+1
i=0 fi(pix+

qiy) = 0 alakú függvényegyenletekből álló rendszereket képes kezelni, ahol n egy nemnega-
tív egész szám, p0, ..., pn+1 valamint q0, ..., qn+1 adott racionális számok, az egyenletben
szereplő f0, ..., fn+1 ismeretlen függvények pedig egy, a racionális számok teste fölötti
vektortéren értelmezett, ilyen típusú térbe ható leképezések.
A fenti függvényegyenlet-osztály speciális esetként tartalmazza - többek között - a

Cauchy, a Pexider, a Jensen és a normanégyzet egyenleteket. Az egyenlet-osztállyal kap-
csolatos első jelentős eredményeket a XX. század elején M. Fréchet, S. Mazur, W. Orlicz
és G. Van der Lijn érték el.
Az osztályhoz tartozó egyenletek általános megoldását - meglehetősen általános felté-

telek mellett - 1977-ben Székelyhidi László határozta meg. Aczél János vetette föl azt a
problémát, hogy készíthető-e az ő elméleti eredményeire támaszkodó számítógépes algo-
ritmus. Az első ilyen algoritmust 1995-ben Gilányi Attila készítette.
A jelen dolgozatban szereplő program ennek az algoritmusnak egy továbbfejlesztett vál-

tozata. Az új változat hatékonyabb és áttekinthetőbb a korábbinál, továbbá a fenti osz-
tályhoz tartozó egyenletek mellett ilyen típusú egyenletrendszereket is képes megoldani.
Emellett a program felépítése követi a Maple már meglévő programcsomagjainak szerkeze-
tét, így az továbbfejleszthető egy függvényegyenleteket és függvényegyenlet-rendszereket
megoldó programcsomaggá.
A program felhasználói felülete, hasonlóan a Maple beépített egyenletmegoldó paran-

csaihoz, bemenetként a megoldandó egyenletet vagy az egyenletek listáját és az ismeretlen
függvények listáját várja. A kimenet két fő részből áll. A program az ismeretlen függvé-
nyeket először monom-függvények összegeként állítja elő és írja föl, majd meghatározza a
függvényeket alkotó monomok közötti összefüggéseket, és ezek ismeretében adja meg az
ismeretlen függvények alakját.
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Magzati S1 szívhangok modellezése, a
modellparaméterek közötti összefüggések feltárása

Gera Barnabás

Konzulens: Dr. Kovács Ferenc

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A dolgozatom a Fetaphon Home Monitor eszköz által felvett magzati szívhangok vizs-
gálatával foglalkozik. A Fetaphon a magzati phonocardiográfia egyik eszköze, aminek fő
előnye hogy non-Invazív így lehetőséget biztosít hosszú (több mint 20 perces) felvételek
rendszeres rögzítésére.
A magzati szív működése két periodikusan ismétlődő szakaszból, az úgynevezett szisz-

tolés és diasztolés szakaszból áll, amik közül a szisztolés szakaszban figyelhető meg úgy-
nevezett S1 szívhang. A dolgozatom az S1 szívhang elemzésére koncentrál, a hang tulaj-
donságain keresztül próbál meg összefüggéseket felfedezni a hangot létrehozó billentyűkre
nézve. Az elemzésnek két főbb lépése van: a hangok modellezése, és a modellezett hang
paramétereinek elemzése.
A dolgozatomban három főbb témára térek ki:

• A magzati szívhangok pontosabb modelljének felállítása (az eddigi módszerek lehet-
séges pontosítása)

• A létezőnél effektívebb és pontosabb modellkereső algoritmus(ok).

• A megkapott modellek paramétereinek elemzése egymás függvényében, összefüggé-
sek keresése a paraméterek között.
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Magzati szívhangokban jelentkező, született
szívbetegségekre utaló zörejek felderítése és jellemzése

Nagy Andrea

Konzulens: Dr. Kovács Ferenc

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

Magzati szívzörejnek nevezzük azokat a hangokat, melyek a vér turbulens áramlásából
származnak, s többnyire valamilyen szívfejlődésbeli rendellenességre utalnak. Ezek egy
része veszélytelen, születés után megszűnik, számos zörej azonban olyan fejlődési zavarra
utal, mely orvosi beavatkozás nélkül, a megszületett gyermek halálához vezethet.
Fetaphon Home Monitor segítségével az anya hasfalán keresztül rögzíthetők a mag-

zati szívhangok, úgynevezett phonocardiografiás eljárás segítségével, mely során az anya
hasára rögzített mikrofonok akusztikus jelet rögzítenek. A rögzített adatok megfelelő fel-
dolgozás után lehetőséget adnak a magzati szívműködésének vizsgálatára és az esetlegesen
előforduló zörejek feltárására.
Munkám során kidolgoztam egy olyan jelfeldolgozó algoritmust, amely meghatározza a

zörejt és annak fő paramétereit. A korábban publikált zörejvizsgálati módszerrel szemben
egy további fontos algoritmikus lépést alkalmaztam, amelyben előállításra kerül egy úgy-
nevezett differenciagörbe, mely adott feltételek között alkalmas a zörej helyének pontos
meghatározására. A zörej ismeretében újabb lépésben meghatározásra kerülnek annak
fő paraméterei: a zörej hossza, fő frekvenciája, frekvenciasávja és az S1-hez viszonyított
amplitúdója.
A kidolgozott algoritmus Java nyelven került megvalósításra és a Fetaphon Home Moni-

tor által rögzített 20 perces felvételek feldolgozására alkalmas. A megvalósított algoritmus
nagy szűrési lehetőséget ad a zörejek kiszűrésére. Legnagyobb előnye, hogy a jelenleg felál-
lított telemetrikus rendszer központi jelfeldolgozó szerverére telepítve a mérések kiértéke-
lését offline végrehajtja, nem igényel külön architektúrát. A további célok, hogy azoknál
az eseteknél, melyeknél a kiértékelő algoritmus zörejt talál, egy klaszterező algoritmus
által felépített adatbázis alapján becsülhető legyen, a zörej forrása. Ezeket az adatokat
felhasználva, a kiértékelést végző kardiológus adott esetben az echocardiográfiás vizsgálat
során gyorsabban, hatékonyabban állapíthatja meg a tényleges szívproblémákat.
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Manipulált ökoszisztémák mikroszimulációja

Horváth Dávid, Balassi Márton

Konzulens: Simon Balázs, Réti Mónika

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

Az ökoszisztémák viselkedésének minél pontosabb ismerete esszenciális az emberiség
fennmaradása szempontjából, hiszen napi szinten támaszkodunk ezekre a rendszerekre.
Kiemelt jelentősége van az antropogén hatások vizsgálatának, mivel az emberi tevékeny-
ség egyre nagyobb terhet ró mind a természetes, mind a természetközeli ökoszisztémákra,
egyes esetekben azok létét fenyegeti. A probléma legegyszerűbb leírását a két egyenlet-
ből álló Lotka-Volterra differenciálegyenletek jelentik, azonban ezen modell segítségével
csak stabil egyensúly írható le, az antropogén hatások vizsgálata esetén elterjedtebb a
mikroszimuláció használata. Jelen TDK dolgozatunk alapját egy ilyen, általunk felépített
modell képezi, melynek vizsgálatát több alkalmazási területen mutatjuk be.
Modellünk megvalósításához objektumorientált programozást használtunk: az ökoszisz-

témát opcionálisan periodikus határfeltétellel felruházott négyzetrácsként kezeljük, melyre
az élőlényeket objektumokként helyezzük el. Ezek egy meghatározott szabályrendszer
szerint megvizsgálják környezetüket, és időegységenként lefuttatva életprogramjukat in-
terakcióba kerülnek egymással.
Egy szimulációt paraméterekkel befolyásolhatunk. Általánosságra törekedve lehetővé

tettük, hogy bármilyen fajkombinációt modellezhessünk: az egyes populációk (objektum-
csoportok) közötti kapcsolatokat a felhasználó tetszőlegesen sűrű kölcsönhatási hálózattá
alakíthatja. A modellbe beépítettük az antropogén hatások vizsgálatát, a szimuláció során
bármelyik paraméter megváltoztatható, új objektumokat helyezhetünk el, illetve az ob-
jektumokba bekerülő méreganyagokat, úgynevezett peszticideket szórhatunk ki a virtuális
területen.
A modell alkalmazási területei között szerepel agro-ökoszisztémák befolyásolhatóságá-

nak szimulációja peszticidek alkalmazása esetén, növényvédelmi stratégiák kidolgozása, a
biodiverzitás szerepének vizsgálata, környezet- és természetkárosítási esetek kárbecslése,
valamint alkalmazható oktatási segédletnek is.
Dolgozatunkban először bemutatjuk az ökoszisztémákat környezetbiológai szempont-

ból, a szimuláció értelmezéséhez szükséges mélységben, megvizsgálunk néhány egyszerű
modellt ezekkel kapcsolatban, majd bevezetjük az általunk felépített modellt, tárgyal-
juk annak szerkezetét, néhány algoritmusát, végül a fent említett alkalmazási lehetőségek
mindegyikére kitérünk.
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Masszívan párhuzamosított Pareto front számító
módszer többkritériumú genetikus algoritmusokhoz

Cserti Péter

Konzulens: Dr. Gaál Balázs

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

A legtöbb valós optimalizálási vagy döntési probléma természetéből adódóan több kri-
tériumú, mivel általában több, egymásnak gyakran ellentmondó feltételnek kell megfe-
lelniük. Az egymásnak ellentmondó feltételek, azt okozzák, hogy nem lehetséges egy-
értelműen meghatározni a legjobb megoldást, csak a megoldások egy olyan halmazát,
melyek tulajdonságai oly módon a legjobbak, hogy bármely tulajdonságukat csak a többi
kárára tudnánk tovább javítani. Ezeket nevezzük Pareto optimális megoldásoknak, me-
lyek koordinátarendszerben ábrázolva görbét vagy felületet alkotnak, ez a Pareto front.
Kiszámításához minden lehetséges megoldást, az összes feltétel szerint, össze kell hason-
lítani a többivel. Ebből következik, hogy a probléma bonyolultságának növekedésével a
feldolgozáshoz szükséges idő exponenciálisan növekszik.
Ilyen problémák megoldására ad lehetőséget a Többkritériumú Genetikus Algoritmusok

alkalmazása is, melyek a darwini evolúciós elmélet mintájára működnek és bizonyítottan
képesek a kimerítő- és a véletlen keresésnél gyorsabban konvergálni a jó megoldáshoz,
mivel nincs szükségük a teljes keresési tér bejárására, továbbá nem pusztán véletlensze-
rűen ragadnak ki lehetséges megoldásokat abból. Bár a genetikus algoritmusok lényegesen
gyorsabbak nem evolúciós társaiknál, mégis, a többkritériumú problémák megoldása még
így is sok időt vehet igénybe. Külföldi kutatók kísérletei és a saját méréseim is azt mu-
tatják, hogy a végrehajtáshoz szükséges idő akár 99%-át a Pareto frontok kiszámításához
szükséges műveletek adják, így hát ezen algoritmusok párhuzamosítását tűztem ki célul.
Ehhez a jelenleg elérhető leggyorsabb Pareto front számító algritmust, a „Fast Non-

dominated Sort”-ot vettem alapul, majd ezt párhuzamosítottam és implementáltam az
Nvidia cég által fejlesztett CUDA nyelven, általános célú grafikus központi egységen
(GPGPU) való végrehajtáshoz. Ezen párhuzamosítási platform előnye, hatalmas szá-
mítási teljesítménye mellett, hogy könnyen elérhető, mindössze egy modern Nvidia vi-
deokártyára van hozzá szükség. Algoritmusomat integráltam a GAlib/MOGAlib gene-
tikus algoritmus keretrendszerbe, így mindenki számára elérhetővé válhat aki megfelelő
GPU-val rendelkezik a futtatásához. Ebben a keretrendszerben végeztem összehasonlító
tesztjeimet is, melyekben kettő vagy több kritériumú problémák azonos feltételek mel-
lett történő megoldásához szükséges időt mértem, szekvenciális és párhuzamos számítást
alkalmazó algoritmusok esetén. A párhuzamosított számítás körülbelül 600% és 2000% kö-
zötti javulást eredményezett a Pareto frontok meghatározásához szükséges időben, mellyel
arányosan csökkent a teljes algoritmus futási ideje is.
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MDM rendszer fejlesztésére és
teljesítményellenőrzésére létrehozott szimulátor egy

lehetséges megoldása

Sági Mihály

Konzulens: Kaszás – Lažetić Karolina, Branislav dr Atlagić

Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar

A villamos energia mind nagyobb felhasználása és a villamosenergia-ipar mind nagyobb
terheltsége, az energia-ipart új villamosenergia-hálózat szervezés használatára késztette.
Ezek az „okos” hálózatok, a villamos energia átvitel mellett (mint az eddigi hagyományos
rendszerekben), a villamos energia irányítására is képesek, annak legkedvezőbb felhasz-
nálása céljából. Ezeknek a rendszerek az a célja, hogy a villamos energia elosztók és a
felhasználóeszköz között, kétirányú kommunikáció segítségével optimizálják az áramfo-
gyasztást, csökkentsék a költségeket és megnöveljék a felhasználók számára a rendszer
megbízhatóságát.
Az MDM (Meter Data Management) rendszer a vezérlés központja, amely a központi

adatbázisban egyesíti, ellenőrzi és tárolja a távmért adatokat - a felhasznált energia
mennyiségét és minőségét. Az ilyen rendszer alapfunkciója az AMI (Advanced Mete-
ring Infrastructure) rendszertől bejövő adatok fogadása és tárolása. Ezt a feladatot az
úgynevezett AMI csatlakozó végzi.
A munka gyakorlati része egy olyan szimulátor program létrehozása volt, amellyel az

AMI csatlakozó közvetlenül kommunikál, tehát az AMI hálózat és az MDM rendszer,
továbbá egy olyan teljesítménymérési és ellenőrzési mechanizmus kidolgozása amellyel a
csatlakozó teljesítménye ellenőrizhető és fejlesztése megkönnyíthető.
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Mellkasröntgen felvételek regisztrációja

Csorba János, Kormányos Balázs

Konzulens: dr. Pataki Béla

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A rák az utóbbi időben a fejlett országok egyik vezető haláloka. Magyarországon, mint
sok helyen a világban, a tüdőrák felelős a legtöbb ilyen jellegű megbetegedés által okozott
halálesetért. A legtöbb rák kezelhető, sok közülük teljesen gyógyítható is, amennyiben
a kezelést időben megkezdik. Munkánk célja segítséget nyújtani az orvosoknak a rák és
számos más kóros elváltozás korai diagnosztizálásában.
A különböző, tüdővel kapcsolatos betegségek felismerésére többféle módszer kínálkozik.

Hazánkban, illetve számos más országban gyakran használják a Röntgen felvételeket di-
agnosztikai és szűrő vizsgálatokra, mivel ezek költsége, időigénye és a betegekre gyakorolt
sugárterhelése jóval kisebb más módszerekhez viszonyítva.
Orvosok számára is nehéz és jelentős hibázási lehetőséggel járó feladat az egy azon

emberről különböző időpontokban készült felvételek szemmel történő összehasonlítása.
Ennek oka, hogy a különböző elváltozások „kézzel” történő összepárosítása nem egyszerű,
a tévedés pedig könnyen hibás diagnózishoz vezethet. Programunk éppen ezeket az elvál-
tozásokat ismeri fel, és viszi át a két képen lévő azonos párokat egymásba.
A regisztrációt végző programunk jelenlegi változata MATLAB környezetben készült.

Esetünkben a regisztráció nem más, mint az adott felvételeken szereplő tüdőképek egy-
másra transzformálása. Ennek érdekében szükségünk volt a tüdő külső körvonalának
pontos megtalálására, illetve a tüdő jellegzetes belső pontjainak párosítására. Ilyen jelleg-
zetes pontok az érhálózat metszéspontjai, megvastagodott érszakaszok, illetve különböző
csomós jellegű elváltozások a tüdőben. A transzformációhoz nem használhatóak a bor-
dák, ezek ugyanis a tüdőtől függetlenül mozoghatnak a mellkasban. Az így megtalált
pont-párok segítségével különböző merev, illetve nem merev transzformációkat vizsgál-
tunk meg.
Az elkészült - az algoritmus használhatóságát demonstráló - kód futási ideje 1-2 perc

MATLAB környezetben, ami lehetővé teszi későbbi használatát valódi rendszerekben is,
ugyanis C nyelvben implementálva, illetve grafikus kártyát használva jelentősen gyorsít-
ható. Kutatásunk eredménye az Innomed Medical Rt által készített CAD rendszerben is
helyet kaphat a jövőben.

96



Mesterséges intelligencia a valósidejű stratégiai
játékokban

Csirmaz Dávid

Konzulens: Dr. Kovásznai Gergely

Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar

A dolgozat azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne csinálni egy jól játszó gépi játékost a
valósidejű stratégiai játékokba. Ezek azok a játékok, amelyben a játékos kezdetben néhány
munkással birodalmat épít fel, majd háborúzik, a cél legyőzni az ellenséges birodalmat.
Mindezt látványos grafikai effektek kíséretében. A végső cél egy olyan mesterséges intel-
ligencia program megalkotása, amely képes kiismerni magát bármilyen technológia fa, és
kezdőállás alapján, és kihívást jelent kezdő és haladó emberi játékos ellen egyaránt (azaz
képes valami úton, módon értékelni, hogy milyen erős a játékos, és hagyni kibontakozni,
és néha nyerni). A valós idejű stratégiai játék sokban különbözik kétszemélyes táblás játé-
koktól. Nem teljes-információs, lehet, hogy nem is kiegyenlített, és nem körökre osztott,
amíg a minimax algoritmus puszta nyers erővel képes volt „túlgondolkozni” az emberi
játékost bizonyos játékokban, addig a valósidejű stratégiai játékokban ez a megközelítés
teljesen használhatatlan. Ennek az oka az, hogy az események folyamatosan történnek,
másodpercenként 30-szor kellene lépni úgy, hogy több ezer lépéssel gondolkozunk előre
úgy, hogy minden állásból gyakorlatilag végtelen lehetőségünk van.
Nagyon sok részprobléma van, amit meg kell oldani. Ezek között van a terep minél

hatékonyabb felderítése, a csaták megtervezése, a sereg vezetése, hogy lehetőleg ne kerül-
jön az ellenséges véd művek lőtávolságán belül. Mérlegelni, hogy egy adott szituációban
milyen katonatípusra van szükségünk, hogyan építsünk bázist, hogy osszuk el a gyűjtő és
építő egységeinket, hogy ha támadásra kerül a sor, milyen célpontokat válasszunk, és a
legfontosabb, hogy kevés katonával is tudjon harcolni a gép, azaz képes legyen őket akár
a feléjük repülő nyílvesszők elöl is elugrasztani.
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Mediánszűrés alkalmazása algebrai rekonstrukciós
módszerekben

Hantos Norbert
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Szegedi Tudományegyetem, Informatika Doktori Iskola

A képrekonstrukció feladata egy kétdimenziós kép előállítása vetületeinek ismeretében.
Ennek egy klasszikus megoldása az algebrai módszerek használata, amelyek a vetületek
által meghatározott egyenletrendszert iteratívan próbálják kielégíteni, így keresve egy
közelítő, kielégítően jó megoldást. Bizonyos alkalmazásokban a rekonstrukció csak kevés
vetületből, kevés iterációval történhet, aminek következtében az eredménykép túlságosan
szemcsés, zajos lesz.
Jelen TDK dolgozat olyan módszert mutat be, amely folytonos illetve diszkrét algebrai

rekonstrukciós eljárásokban az egyes iterációk során elvégzett mediánszűréssel finomít az
eredményképen. A mediánszűrés növeli a kép homogenitását a fontos élek elmosása nélkül,
így a rekonstruált kép hibája csökkenthető.
A tesztelést egy saját fejlesztésű programmal hajtottuk végre, amelyben megtalálható

a klasszikus ART, a SIRT, illetve a 2007-ben ismertetett DART eljárás. Tesztképeink
mesterségesen előállított, homogén régiókat tartalmazó képek voltak. A rekonstrukciók
során az egyes eljárásokban explicit módon meghatározott gyakorisággal használtunk kü-
lönböző méretű szűrőket. Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy mind folytonos,
mind diszkrét rekonstrukció esetén megfelelő szűrővel a szükséges iterációk, illetve vetü-
letek száma hatékonyan csökkenthető ugyanolyan hibamértékű kép előállításához, csekély
futásidő növekedés mellett.
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Metamodellek fejlődésének automatikus követése
modell szinten

Krivácsy Gyula

Dr. Lengyel László
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A szoftverek az elmúlt évtizedekben egyre bonyolultabbak és robosztusabbak lettek, a
megnövekedett komplexitás kezelését modellezéssel, napjainkban, pedig már modellalapú
fejlesztési módszerek alkalmazásával támogatjuk. A szoftverfejlesztés során felhasználjuk
a modellezés magasabb absztrakciós szintjéből származó előnyöket. Modellek haszná-
latával nagyban növelhető az elkészített komponensek újrafelhasználhatósága, illetve az
emberi gondolkodáshoz közelebb álló koncepcionális szintje miatt átláthatóbb és gyorsabb
fejlesztést biztosító módszereket alkalmazhatunk.
A modellek, melyek a szoftvertervezése során, vagy kiadásának pillanatában megfelelőek

voltak, a szoftver életciklusa alatt elavulnak, kiegészítésre szorulnak. Jelenleg a modellek-
ben történő változások követése az esetek többségében még részben sem automatikusan
hajtódik végre. Emiatt jelenleg az informatika egyik fő feladata a meglévő programok
modelljeinek, illetve kódjának manuális frissítése. Ez természetesen hatalmas mennyiségű
erőforrást emészt fel, amit megfelelő támogatás segítségével elkerülhetünk.
A jelen dolgozat célja annak feltárása, hogyan lehet a metamodellek evolúcióját automa-

tikusan követni modell szinten, felszabadíthatva a modellek újratervezésének, és újraké-
szítésének költségét. Tárgyalásra kerülnek a metamodellek fejlődésének kérdései, azaz mi
módon hatnak a példány modellekre az evolúció eseményei. Továbbá bemutatásra kerül
a probléma egy működő megvalósítása Domain-Specific Language Tools környezetében.
A dolgozat nyolc fejezetre tagolódik. A bevezetést követően a motivációk bemutatása

mellett tárgyalásra kerül több lehetséges megvalósítási terv. Ezt követi a megvalósítás-
hoz kapcsolódó technológiák és alkalmazások ismertetése. A negyedik fejezet elméleti
szempontból vizsgálja, hogy a Domain-Specific Language Tools metamodelljeiben történő
változástípusokat a modellek mi módon tudják automatikusan követni. Az ötödik fejezet
a gyakorlati megvalósításra koncentrál, felhasználva a már ismertetett elméleti tudást.
Az ezt követő fejezet esettanulmány felhasználásával szemlélteti, hogy a modellek össze-
tett metamodell szintű események esetén hogyan követik a nyelv megváltozását. A 7.
fejezet összehasonlítja a megközelítést a kapcsolódó munkákkal. Végül a dolgozatot egy
összefoglalás zárja.
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Memória-adatbázis motor fejlesztése .NET alatt
nyelvbe ágyazott lekérdezéstámogatással (LINQ)

Kapui Ákos, Várnai Zsolt, Zöld László

Konzulens: Albert István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Napjainkban az adatbázisok felé támasztott egyik legfontosabb követelmény a gyors
válaszidő. Rengeteg alkalmazási terület, mint például a telekommunikáció, a folyamat-
szabályozás, a tőzsde, vagy a honvédelem igényelnek valósidejű hozzáférést az adatokhoz.
A memória-adatbázisok előnye a hagyományos adatbáziskezelőkkel szemben, hogy nem
használják a blokkos háttértárolókat, csupán a memóriát, így sokkal gyorsabb adatelérés
érhető el. Míg egy blokk elérése hagyományos merevlemez esetén átlagosan 5 ms, a memó-
ria hozzáférés gyorsasága nagyságrendileg 100 ns[1]. A memóriaalapú rendszerek a hardver
fejlődésével csupán a közelmúltban váltak megvalósíthatóvá, az egyre nagyobb méretű, és
olcsóbb memóriának köszönhetően. Több nagyvállalat is kifejlesztette memória-adatbázis
rendszerét, mint például az Oracle a TimesTent[2] vagy az IBM a solidDB[3]-t.
Az adatbázismotor fejlesztésével célunk a .NET keretrendszer előnyeit kihasználó, gyors,

pusztán memóriát, mint tárat használó objektum-relációs adatbázismotor elkészítése volt.
A blokkos tároló kiküszöbölésével a dolgunk is leegyszerűsödött, nem vagyunk bonyo-
lult, blokkos adattárolásra optimizált adatszerkezetek használatához/implementációjához
kötve.
Az adatbázismotor fejlesztését két fő részre bontottuk, az egyik a mag objektumok ter-

vezése, fejlesztése és tesztelése volt, mint a táblák, indexek, tranzakciók, zárak. Ennél
a pontnál különösen ügyeltünk a nagyszámú tranzakciók jelenlétére, különböző holtpont
felismerő és elkerülő módszereket próbáltunk ki. A másik fontos rész pedig a .NET ke-
retrendszer „nyelvbe ágyazott lekédezés” (Language Integrated Query – LINQ[4]) támo-
gatásának elkészítése volt. A LINQ ad lehetőséget az adatbázisból adatok kinyerésére,
SQL-szerű szintakszissal. A leírt lekérdezést egy kifejezésfaként[5] érjük el a .NET keret-
rendszer segítségével, amely kifejezésfát optimalizáljuk különböző megfontolások alapján.
Az optimalizált kifejezésfa már indexeken éri el a rekordokat amennyiben teheti, és a join
operátorok is hatékonyak végrehajtás szempontjából.
Az ily módon működő, optimalizált adatbázis motor pedig terveink szerint Microsoft

SQL Servert tud terhelésmentesíteni, de akár alkalmazásba ágyazva is képes lesz önállóan
működni, nagy mennyiségű adatot tárolni, és kinyerni. Tervezzük továbbá a kész tranzak-
ciók hatásainak merevlemezre naplózásával hagyományos adatbáziskezelő rendszerekhez
hasonló védelmet beépíteni az adatbázismotorunkba.
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Mikroaneurizmák detektálása szemfenékképeken

Szakács József

Konzulens: Dr. Hajdu András

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A fejlett országokban a cukorbetegség által okozott súlyos szembetegségek egyre na-
gyobb mértékben okoznak problémát a populáció körében. A diabéteszes retinopátia
(DR) egy, a cukorbetegség szövődményeként megjelenő súlyos szembetegség, amely a vak-
ság egyik leggyakoribb oka a fejlett országokban.
A tudományos kutatásunk célja egy szemészeti szűrővizsgálatok céljára alkalmazható

automatizált képelemző rendszer kifejlesztése. A rendszer feladata az, hogy a szemfenékről
készített standard digitális felvételek elemzése alapján elkülönítse egymástól az egészséges
és a diabéteszes retinopátiát ábrázoló szemfenéki (fundus) képeket.
Mivel a mikroaneurizmák (MA) megjelenése a retinán DR kialakulására utalnak, ezért

ezek korai felismerése a legfontosabb lépés a szövődmény által okozott további károso-
dás megelőzésében. Létezik számos próbálkozás a probléma megoldására, de hatékony
megoldás még nem született, amely érdemes lenne klinikai alkalmazásba is bekerülni. Eb-
ből kifolyólag célunk volt a jelenleg használatos módszerek javítása, illetve új módszer
kidolgozása, amely pontosabban képes detektálni a MA-kat.
A dolgozatban bemutatott módszer első lépése a MA-k összegyűjtése a tanuló adatbá-

zisból, amelyeket hasonlóságuk szerint megfelelő osztályokba sorolunk. Az osztályokba
sorolást hierarchikus klaszterező algoritmussal valósítjuk meg, amelynek eredményeként
létrejövő klaszterekhez hozzárendeljük a megfelelő jelöltállító algoritmusokat. Minden
egyes osztályhoz egy darab jelöltállítót választunk ki, mégpedig azt, amelyik a legjobban
ismerte fel az osztályban lévő MA-kat a tanuló adatbázison. A kiválasztott jelöltállító al-
goritmusok által adott eredményeknek az unióját tekintjük végleges jelölteknek, amelyben
szereplő nem valódi MA jelöltek számát további algoritmusokkal csökkenthetjük.
Teszteredmények bizonyítják, hogy az általunk javasolt algoritmus javított az eddig

használt módszerek hatékonyságán.
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A meteorológia fejődése minden ember számára fontos, hiszen egy pontosabb méréssel
vagy ötlettel, esetleg egy gyorsabb előrejelzéssel katasztrófák vagy akár az egész földre
kiható időjárási változások lennének megelőzhetőek.
Dolgozatunkban egy első látásra igen hétköznapinak tűnő ötletünkön alapuló fejlesztést,

a meteorológiai észlelések, előrejelzések egy lehetséges új módját mutatjuk be.
Munkánk során többek között foglalkoztunk meteorológiával az időjárási jelenségek meg-

ismerése céljából, elektronikával, hogy a szükséges áramköröket megépíthessük, továbbá
mikrokontroller programozással. Ezek közül a technikai háttérül szolgáló mikrokontrolle-
rek, mérő szenzorok, kommunikációs szabványok alkalmazástechnikájának megértése je-
lentette a legnagyobb kihívást. A programozás során alkalmaztuk az I2C valamint USART
technológiát, és jelenleg az Ethernet kommunikáció megvalósításán dolgozunk.
Napjainkban az önálló mérőberendezések nem elegendőek egy nagyobb terület időjá-

rásának előrejelzéséhez, ezért célunk az, hogy a programozott mikrokontrollerekkel és
szenzorokkal egy olyan egyedi hálózatot tudjunk kiépíteni, amelynek csomópontjai egy-
mással kommunikálnak és a különböző pontokban mért időjárási adatokat egymás között
cserélik, ezekkel előrejelző számításokat végeznek központi számítógép nélkül. A hálózat
méretének növekedésével arányos az előrejelzés pontossága.
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Mobil robot irányítása felső kamerakép alapján

Márton Miklós

Konzulens: Dr. Szabó István
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AMagyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenyére készítettem egy robotot, amely-
nek autonóm módon kellett feladatokat végrehajtania egy olyan terepen, amelyet felülről
belát egy kamera. A verseny szabályai lehetővé teszik azt, hogy egy külső számítógép
irányítsa a robotot közvetlenül. Ezt a lehetőséget kihasználva építettem fel a robotot
vezérlő rendszert. A vezérlőszoftver lényegi része ezen a számítógépen fut, míg a robot
csak a wifi kapcsolaton keresztül fogadott egyszerű mozgatási és egyéb parancsokat hajtja
végre. A versenyzőknek lehetőségük van beavatkozni a robot működésébe, azonban min-
den parancsot késleltetni kell 15 másodperccel. A dolgozatban bemutatom a rendszerben
megtalálható általam írt programokat, azok komponenseit, továbbá kitérek egy nyílt for-
ráskódú program továbbfejlesztésére, amelyet a projekt miatt végeztem el.
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Mobiltelefon alapú számítógépes egér megvalósítása
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A mobil készülékek két legfontosabb előnye a rendkívüli mobilitásuk és magas fokú
integráltságuk. Ezek a készülékek „mindig kéznél vannak” és rengeteg beépített eszközt
tartalmaznak, például kamerát, gyorsulás érzékelőt, Bluetooth adóvevőt. A telefonok
hardware teljesítménye az elmúlt néhány évben olyan mértékben megugrott, hogy a fent
említett két erősségükre építkezve már nemcsak kisebb szoftvereket – például határidő
napló – érdemes erre a paltformra fejleszteni, hanem bonyolultabb, nagy teljesítményt
igénylőket is.
Egy ilyen szoftver a Syms is – a TDK dolgozat szerzőjének saját készítésű alkalmazása

–, amely képessé teszi a mobil telefont arra, hogy számítógépes egérként funkcionáljon. Az
egyszerű „csatlakoztatási” eljárás után, amelyet a program végez, a telefon mozgását követi
a képernyőn az egér mutató. Érintő képernyős telefonokon a gombok a képernyőn jelennek
meg, hagyományos telefonoknál pedig a billentyűk funkcionálnak az egér gombjaiként. A
szoftver rendkívül felhasználó barát, olyan egyszerű csatlakoztatni és használni akár egy
hagyományos vezeték nélküli egeret, használata nem igényel műszaki ismereteket.
A szoftver jelen verziója csak Symbian S60 5th Edition operációs rendszeren működik,

de moduláris felépítésének köszönhetően egyszerűen – a lényegi részek módosítása nélkül
– készíthető az S60-as platform 3. kiadásán futó változat is.
A host (asztali PC vagy notebook) és az eszköz között a Bluetooth szabványos HID

profilját használva továbbítja az információkat a program, ezért amennyiben az operációs
rendszer támogatja ezt a profilt (például Windows XP SP2 vagy újabb), egyéb host oldali
drivert nem igényel a szoftver.
A mozgási információk a mobil készülékbe beépített gyorsulás érzékelőtől származnak.

Ez az eszköz jelenleg még kevés telefonban található meg, de a legnagyobb gyártók leg-
újabb készülékei már mind tartalmazzák, és valószínűleg ez a jövőben is így lesz.
A program egy lehetséges továbbfejlesztése, hogy a beépített kamera képe alapján egy

képelemző szoftver állapítsa meg az elmozdulás irányát és mértékét, ezzel szinte minden
forgalomban lévő Symbian alapú telefonon futtathatóvá válna a szoftver, vagyis valódi
alternatívát jelenten a notebook egerek számára.
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Molekulagráfok leíróinak vizsgálata a hasonlósági
keresés szempontjából

Kovács Balázs, Tamaga István
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Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A kémiai informatikában a hasonlósági keresés az egyik leggyakoribb probléma. Egy
adatbázisban nagy mennyiségű molekula szerepel, és meg kell keresnünk egy adott le-
kérdező molekulához a leghasonlóbbakat. Egy kémiai informatikai cég, a ChemAxon
(www.chemaxon.com) vetette fel nekünk ezt a problémakört. Két megkötésük volt: a
módszernek gyorsnak kell lennie, és az eredmény néha kevéssé eltérhet az egzakt megol-
dástól.
A molekulák tárolása ASCII karakterek formájában történik (SMILES kód), de a ha-

sonlósági keresést az ún. fingerprintjeik terében végeztük. Egy molekula fingerprintje egy
hosszú bináris sorozat, mely jól leírja a molekula kémiai tulajdonságait.
Statisztikai módszerekkel vizsgáltuk a fingerprintek telítettségét, optimális hosszát és a

bit-pozíciók függetlenségét.
A hasonlósági keresés fenti feladata speciálisan a k legközelebbi szomszéd megkeresése (k

nearest neighbor) volt. Több, széles körben alkalmazott megoldás ismeretes, ezek azonban
esetünkben nem alkalmazhatók a magas (ezres nagyságrendű) dimenziószám miatt. A
probléma megoldására a helyzetérzékeny hasítást (locality sensitive hashing vagy LSH)
alkalmaztuk.
A módszer alapötlete az, hogy véletlenszerűen hasító-koordinátákat választunk, majd

a keresést csak azon fingerprintek között végezzük, amelyek megegyeznek ezen koordiná-
táikban a query fingerprinttel. Egyik témavezetőnk elkészítette azt a programot, amely
megoldja a k-NN problémát az LSH módszerét alkalmazva. Egyik eredményünk az, hogy
statisztikai vizsgálataink alapján javaslatot adtunk a hasító-koordináták jobb megválasz-
tására.
Másik fontos célunk a fingerprintek dimenziószámának csökkentése volt. Erre a főkom-

ponens-analízis (PCA) és a véletlen vetítés módszereit alkalmaztuk. Mindkét módszer
csökkentette a fingerprintek dimenzióját és növelte a távolságszámítás gyorsaságát. Kü-
lönösen a véletlen vetítés módszere bizonyult hatékonynak, mivel egy többszintű keresés
részeként lehetett alkalmazni.
A dolgozat a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 számú pályázatának támogatásá-

val készült.
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MOL záportározó PLC-s vezérlése és a technológia
Labview-s szimulációja

Nógrádi Gábor, Pintér Tamás
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A TDK dolgozat témáját a MOL Pécsi Telephelyétől kapott felkérés adta, amely sze-
rint, a csapadékelvezető, záportározó rendszerének PLC-s vezérlése, illetve annak szimu-
lációjának megvalósítása volt szükséges. Ennek a szimulációnak, illetve PLC-s vezérlő
algoritmusnak a kivitelezését mutatja be a dolgozat, különös tekintettel az éles hely-
zetben mutatkozó lehetséges állapotokat, eltérő vezérlési módokat, illetve a rendszerben
felmerülő esetleges hibák kezelését. A dolgozat a fent említetteken felül bemutat egy a
méréstechnikában is szemléletesen alkalmazható szimulációs módszert, amellyel a PLC-s
vezérlő algoritmus éles használat előtt tesztelhetővé válik és betekintést ad a rendszerben
lévő folyamatok működésébe. Ezen PLC-s vezérlő algoritmus és szimuláció a későbbiek-
ben éles rendszerbe történő implementáláson esik át, mellyel egy csapadék elvezető és
tisztító rendszer szerves részévé válik.
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Mozgáskorlátozottak életvitelét támogató eszközök
beszédvezérelt irányítása

Bíró Dávid, Bíró Tamás, Incze Gáspár

Konzulens: Dr. Kutor László

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

A dolgozat témája a mozgáskorlátozott emberek életminőségének javítása beszédvezérelt
rendszerek segítségével. A dolgozatban egy olyan rendszer kerül bemutatásra, amely egy
Sclerosis Multiplexben szenvedő, mozgásképtelen beteg mindennapi életvitelét könnyíti
meg. Ezt figyelembe véve egy olyan rendszert kellett tervezni, amely hangparancsok fel-
ismerésével a rendszerhez kapcsolt végrehajtó egységeket vezérelve képes segíteni a min-
dennapi teendők elvégzését.
A megépített rendszer három részből áll, egy beszédfelismerő alrendszerből, egy ve-

zérlőszoftverből és a végrehajtó egységekből (TV vezérlés, elektromosan mozgatható ágy
vezérlése, és egy vészhívó). A vezérlőszoftver egy hagyományos PC-n fut a nap 24 órá-
jában, és fogadja a beszédparancsokat. Ezen kívül a vezérlőszoftver lehetőséget ad te-
lefonálásra (vezetékes telefon, Skype), valamint internetes rádióadások hallgatására. A
rendszer moduljai a számítógéphez csatlakoztatott központi egységgel a vezeték nélküli
ZigBee technológia segítségével kommunikálnak.
A saját beszédfelismerő modul fejlesztése során összegyűjtöttük a tudományterület több

fontosabb, szabadon elérhető technológiáját. Ezeket egy rugalmas keretrendszerbe szer-
vezve lehetővé vált különböző alkalmazások nyelvfüggetlen, kis szótáras beszédvezérelt
irányítása, egyelőre csak Microsoft Windows környezetben. A nagyfokú pontosság elérése
érdekében a beszédvezérlés kötött szókincsű, beszélőfüggő módon került megvalósításra.
Az elkészült rendszert – annak sikeres tesztje után – 2010 novemberében üzembe he-

lyeztük Szentendrén a betegnél, és a tapasztalatok alapján összességében jól működik.
Egy már korábban kipróbált, angol nyelvű beszédfelismerő modul mellé a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékével
történő együttműködés keretében sikerült egy magyar nyelven működő, beszélőfügget-
len felismerő modult is hozzákapcsolni a rendszerhez, mely betanítás nélkül is kimagasló
hatékonysággal működik.
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Működési kockázatok folyamat alapú kezelése

Bora Zsuzsanna

Konzulens: Dr. Fehér Péter

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

A 2009-es gazdasági világválság óta a kockázatkezelés kiemelt szerepet kap, amelynek
célja a lehetséges veszteségek és negatív hatások bekövetkezésének megakadályozása. A
hatékony kockázatmenedzsment működtetéséhez szükség van a kockázatok megfelelő azo-
nosítására, értékelésére, kezelésére és monitorozására. Mindezek támogatására a folyamat
alapú kockázatmenedzsment komplex módon alkalmazható eszköz.
A módszer a vizualizáció segítségével lehetővé teszi a tevékenységek sorrendjének, a

hozzájuk tartozó felelősöknek és a kockázatoknak a megismerését. A folyamat alapú
kockázatmenedzsmenttel lehetőség van az előzmények, a következmények, az esetleges
kockázatok korai felismerésére, azonosítására, kezelésére.
A TDK dolgozat a működési kockázatok kezelésével foglalkozik. A működési kockázat-

nak való kitettség nehezen mérhető, a ráfordított erőforrások megtérülése nehezen kimu-
tatható, minden szervezetnél előfordul (szemben az üzleti és a piaci kockázattal), valamint
helytelen kezelésével más fajta kockázatok is jelentkezhetnek.
A módszertan bemutatása jelzáloghitelezési folyamat segítségével történik. A TDK

munkám célja a folyamat egyes tevékenységeihez kapcsolódó működési kockázat azono-
sítása, és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusok megállapítása. A kontrollok
között van informatikai, személyhez kapcsolódó, valamint a folyamat- logika megváltoz-
tatásával kialakult ellenőrzési mechanizmus. Az azonosított kockázatok között szerepel
például a helytelen kockázatbecslés, az adatok hibás feltöltése vagy a felelősök személyének
szétválasztása.
A dolgozatban olyan kérdésekre kerestem választ, mint meddig érdemes a kockázatke-

zelést folytatni, lehet-e megoldás szankció bevezetése az ügyintéző hibás munkavégzésére
nézve. Elemeztem a kontrollok különböző megoldásait, illetve a kockázatokhoz kapcsolódó
megelőző intézkedéseket is.
A működési kockázatok kezelésének kiemelt szerepét mutatják a kialakult kockázat-

menedzsment szabályok is (Bázel II, SOX, MiFID), amelyeket egy szervezetnek a belső
ellenőrzéssel illetve a vállalatirányítási megközelítéseivel együtt kell kezelni. A működési
kockázatok folyamat alapú kezelése biztosítja a szervezetek számára a változó kockázatok
figyelemmel kísérését, az említett szabályoknak való megfelelés ellenőrzését.
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Multimédiás oktatóprogram készítése Adobe
Flash-ben az Adobe InDesign CS4 kiadványszerkesztő

programhoz

Harsányi Regina

Konzulens: dr. Borbély Ákos, Prokai Piroska

Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

A számítógépes szoftverek gyors fejlődésével ma már bárki szerkeszthet kiadványokat
anélkül, hogy tisztában lenne az alapvető tipográfiai szabályokkal. Léteznek ugyan ki-
adványszerkesztést oktató könyvek, de ezek sokszor túl drágák és nem hívják fel minden
tipográfiai szabályra a tervező figyelmét.
A TDK dolgozat célja olyan multimédiás oktató program készítése, amely segítségével

nem csak a szoftver használata sajátítható el, hanem az alkalmazott tipográfiai szabályok
is megtanulhatók. Az irodalmi rész bemutatja az általános tipográfiai szabályokat, melyek
segítségével tipográfiailag helyes kiadvány készíthető, és ismerteti az elkészítéséhez hasz-
nált programokat (Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe After Effects,
Fraps), munkafelületüket, palettákat, és a bevezetett újdonságokat a korábbi programcsa-
ládhoz képest. Leírjuk az egyes feladatok elkészítésének lépéseit Adobe InDesign program-
ban. A feladatok elkészítési sorrendje az egyszerűtől a nehezebb felé halad. Hat különböző
kiadványtípus elkészítését valósítjuk meg: vers, verses dráma, hajtogatott szórólap, több
hasábos újság-oldalpár, színes magazin oldalpár, amelyen a nyomdai előkészítést is be-
mutatjuk. Egy prospektus tervezésén keresztül ismertetjük a „book” alkalmazást is. A
gyakorlati feladatok összeállításánál szem előtt tartjuk az alapvető tipográfiai szabályok
alkalmazását, melyeket a feladatok előtt ismertetünk.
Minden feladathoz videó készült – Fraps program –, melyben az elkészítés folyamata

lépésről-lépésre látszik, az üres dokumentum oldaltól a nyomdakész kiadványig. A kész
oktató programot egy középiskola multimédia-fejlesztő szakos diákjaival teszteljük. Az ál-
taluk kitöltött kérdőívek segítségével elemezzük a program gyakorlati alkalmazhatóságát.
Megállapítható, hogy az InDesign CS4 multimédiás oktató program alkalmas az InDesign
kiadványszerkesztő program kezelésének elsajátítására.
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Multiplatformos 3D motor - NZEngine

Zentai Norbert Zsolt

Konzulens: Kaczur Sándor

Gábor Dénes Főiskola

Célom elsősorban a 3D OpenGL megismerése, illetve egy magasan optimalizált motor
megírása későbbiekben készítendő játékaimhoz. Mivel a célplatform iPhone/iPod Touch,
azon belül minden eszköz támogatása, így OpenGL ES 1.1 az alap keretrendszer. A
forráskód Objective-C (Cocoa) illetve Carbon nyelvből jön. A két nyelvre azért van
szükség, mivel az OpenGL függvények Carbon-ként hívhatóak meg, viszont a natív nyelv
az Objective-C, azonban az Objective-C megengedi, hogy egyszerre szerepeljen benne a
saját, illetve Carbon kód, az interpreter képes értelmezni, így a végeredmény teljesen
natív kód, annak ellenére, hogy a Carbon nem az.
A motor objektumorientált szemléletmóddal készül. Jelenleg támogatja a fényeket, li-

mit nincsen, csak az egyszerre aktívak lehetnek maximum nyolcan, ez a hardver limitje.
A fényeket az objektumok renderelése alatt mindig leellenőrzöm, melyik milyen erősséggel
látszódik, és ha kisebb mint a megadott minimum láthatóság, az adott fényt kikapcso-
lom arra az objektumra, így felszabadul egy hely arra, hogy esetleg egy másik fény ami
már a 9. lenne mégis látható legyen. Az előre számolt színt is támogatom, vagyis a
távolabbi objektumokra egy átlag színt számolok az összes fényforrásból, és az OpenGL
színmátrixát manipulálva állítom be ezt az átlag színt. A motor jelenleg is támogatja az
átlátszóságot (add, multiply, alpha), és renderelés előtt sorba állítom távolról előre menet
az átlátszóakat, hogy a z-buffer ne zavarhasson be két objektum között. A motor készí-
tése közben nagy hangsúlyt fektetek az egyszerű használatra, hogy a későbbiekben akár
piacképes is lehessen, illetve a magas szintű optimalizálásra, beleértve a renderelés közben
fellépő matematikákat, mint például a mátrixszorzást, ami Assembly szinten történik.
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Nagy adatbázisok párhuzamos feldolgozása

Forster Richárd, Sipos Roland

Konzulens: Fülöp Ágnes

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A nagy energiás kísérleti részecskefizika egyik legfontosabb területe az elemi részek pá-
lyáinak meghatározása, melyet Európában elsősorban a CERN-i Magkutató Intézetekben
vizsgálnak. Hazánkban a kutatás egyik fő résztvevője az MTA KFKI RMKI Részecskefi-
zikai Főosztálya, az ott folyó kutatásokba kapcsolódtunk be 2009 és 2010 nyarán.
E területen nagy jelentősége van a numerikus szimulációknak, mivel a kísérleti részecske-

fizikai kutatásoknak egyik legfontosabb lépése a fizikai probléma modellezése, és a mérések
során keletkezett nagy adattömegek hatékony feldolgozása.
A dolgozatban először bemutatjuk azt a számítógépes szoftver, amellyel ezek a folya-

matok modellezhetőek, lépésenként jutunk el a teljes kísérlet pontos leírásához.
A kísérletek modellezése két célt szolgál: Az egyik, hogy csak a számunkra érdekes infor-

mációt tartalmazó eseményeket rögzítsük későbbi részletes analízis számára. A másik cél a
rögzített események pontos alakfelismerésen alapuló részletes rekonstrukciója vizualizáció
segítségével.
A dolgozat bemutatja az általános relációs algebrai műveletekkel implementált adatbá-

ziskezelő keretrendszert. Ennek célja, hogy a műveleteket a konkrét informatikai problé-
mára specializálva fogalmazzuk meg.
A második részben bemutatjuk ennek a rendszernek egy olyan továbbfejlesztését, amely-

ben a szükséges lekérdezések végrehajtása párhuzamosan történik. Az algoritmusok írásá-
nál az egyik fő szempont volt, hogy biztosítsuk a kezdeti adatállományok szegmentálását,
lehetőséget adva korlátozott erőforrású rendszereken való futtatásra is. Az emiatt meg-
növekedett olvasási műveletigényt kompenzáljuk a lekérdezések párhuzamos futtatásával.
Tárgyaljuk az algoritmus elemzését, amelyben az általunk implementált keretrendszer

egy széles körben elérhető adatbázis-kezelő rendszerrel került összehasonlításra. Itt mu-
tatjuk be az I/O műveletigények számát az adatbázis méretének és a párhuzamos folya-
matoknak a függvényében.
A dolgozatot két nagyenergiás részecskefizikai kísérlettel zárjuk, melyben alkalmaztuk

az általunk implementált adatbáziskezelő rendszert.
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Nagyfelbontású digitális szöveti képek kötegelt
feldolgozása

Bándi István Imre, Reményi Attila László

Konzulens: Dr. Kozlovszky Miklós, Dr. Vámossy Zoltán

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

A dolgozat célja egy olyan szoftver tervezésének és implementálásának bemutatása, mely
lehetőséget ad nagy mennyiségű, festett vastagbél szöveti minták automatikus kvantitatív
elemzésére.
A szöveti képek feldolgozásának első lépései a fontosabb szöveti struktúrák – sejtmag,

mirigy, hámréteg– azonosítása képfeldolgozó módszerekkel. A detektáló folyamat a sejt-
magok azonosításával indul, ehhez kapcsolódóan a dolgozat több eljárás ismertetését is
tartalmazza. Legjobb eredményt a saját fejlesztésű, K-közép klasszifikációs algoritmusra
épülő automatikus szegmentáló eljárás használatával értünk el.
A mirigyek detektálásához a sejtmagok egymáshoz viszonyított helyzetét használtuk fel.

Az implementált algoritmus jó hatásfokkal működik: tesztjeink szerint a mirigyek 94%-át
detektáljuk 6%-os hibával.
A detektáló folyamatot követően az egyes struktúrák mért paraméterei egy adatbázisba

kerülnek. A kifejlesztett szoftver megoldás célzottan a vastagbél morfometriájával, en-
nek vizsgálatával foglalkozó kutatók és klinikusok számára felhasználható információkat
biztosít.
Mivel a digitális metszetekből kinyert képek jelentős méretűek lehetnek, a gyorsabb

futás érdekében az egyes képfeldolgozó műveleteket GPGPU segítségével gyorsítottuk. A
tesztelt algoritmus esetében közel 58-szoros sebességnövekedést sikerült elérnünk.
A fejlesztés C# nyelven, a Microsoft Visual Studio 2008 fejlesztőkörnyezetet használva

történt az OpenCV és az IPP képfeldolgozó keretrendszerek felhasználásával. A GPU-ra
történő fejlesztéshez, az NVIDIA által létrehozott CUDA fejlesztőkörnyezetet használ-
tuk. A szoftver továbbfejlesztési céljai közé tartoznak a diagnózis teljesen automatikus
felállítása, ill. a jelenleg alkalmazott festési eljárástól (hematoxilin eozin) különböző ún.
fluoreszcens festési eljárásokkal festett szöveti képek kezelése.
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NetWorkers – Hálózati infrastruktúra kiépítése raj
intelligencia segítségével

Nagy Zoltán

Konzulens: Dr. Istenes Zoltán, Csikor Levente

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

Napjaink informatikai infrastruktúrájának kiépítése jelentős időt vehet igénybe. Elkép-
zelhető olyan helyzet, melyben a helyhezkötött hálózat kiépítési módszerei nem alkalmaz-
hatóak, vagy egyszerűen nem éri meg használatuk. Ilyen esetekben praktikus lenne egy
olyan megoldás, mely kiépíti a hálózatot külső beavatkozás nélkül, és esetlegesen adap-
tálódik az idővel változó igényekhez. A networkers algoritmus célja, hogy minél nagyobb
lefedettségű hálózatot hozzon létre egy síkon, különböző fontosnak megjelölt pontok kö-
zött. Ezen pontok lehetnének városok, melyek esetében egyfajta hálózatkiépítésben se-
gíthet, illetve lehetnének sérültek, akiknek így lehetőséget nyújthat a mentőcsapatokkal
való kommunikációra. A feladat természetéből adódóan a felderítéssel is meg kell küzde-
nie a megoldó algoritmusnak. A feladat megoldásához azonos felépítésű autonóm hálózati
eszközök állnak rendelkezésre, melyek egy adott sugáron belül megbízhatóan tudnak kom-
munikálni. Helyváltoztatásra képesek, de az elérhető maximális sebesség korlátozott. Az
algoritmus megtervezésekor elsődlegesen a raj intelligencia bevonása volt a cél, így előse-
gítve azt, hogy robosztusabbá váljon a kiépülő hálózat az esetleges hibákkal szemben –
melynek eredménye az egyes ágensek szoros együttműködése.
Átfoglamazva a problémát a matematika nyelvére: “adott a síkon k darab pont, keressük

azt a minimális élköltségű fát, mely lefedi az összes pontot”, ez a probléma euklideszi
Steiner-fa probléma néven vált ismertté – és az NP-nehéz feladatok körébe tartozik, így a
kiépülő kezdetleges gráfot érdemes összevetni egy optimális Steiner-fával; vajon megtudja-
e közelíteni egy elosztott raj intelligencia a Steiner-fa probléma megoldását, s ha igen
mennyire?
Ebben a dolgozatban bemutatásra kerül maga a raj intelligenciát alkalmazó elosztott

algoritmus, mely önállóan képes hálózatot kialakítani egy területen fontosnak megjelölt
kliens pontok között, ezáltal egy új aspektusba helyezve az ideiglenes hálozatkiépítesi
módszereket.
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NTP alapú idő-szinkronizáció megvalósítása
FPGA-val

Fendler Tamás

Konzulens: Varga Pál

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A távközlő hálózatok üzemeltetéséhez, tervezéséhez nélkülözhetetlenek a hálózatok mo-
nitorozása során gyűjtött adatok. A forgalom mérése igen nagy mennyiségű adat tárolását
jelenti valós időben, ezért ezt a feladatot tipikusan elosztott monitorozó elemek látják el.
A rögzített forgalmi adatok későbbi feldolgozásához szükség van azok szekvencia-helyes
összerendelésére, melynek során komoly gondot okoz az elosztott elemek eltérő időpecsé-
telése.
A napjainkban elterjedt hardverek többnyire egy olcsó, egyszerű órajel-forrással ren-

delkeznek. Ez lehet például kvarc oszcillátor, kerámia rezonátor vagy oszcillátor chip,
azonban egyikük pontossága sem hasonlítható össze például egy atomóráéval. Ennek
egyik oka a frekvenciából adódó felbontás (pl. 100 MHz esetén 10 ns az elérhető legna-
gyobb pontosság). A másik ok az órajel forrásra jellemző frekvencia-stabilitás, mely azt
mutatja meg, hogy mennyit változik „hosszú” idő alatt a frekvencia.
Annak érdekében, hogy a hagyományos, olcsó eszközök (pl. személyi számítógépek)

is képesek legyenek nagy pontosságú időpecsét használatára, órájuk szinkronizálására, a
mindennapi gyakorlatban leginkább az NTP-t (Network Time Protocol) használják. En-
nek segítségével az eszközök számítógépes hálózaton keresztül képesek náluk pontosabb
időforrásoktól lekérdezni a pontos időt. Az így szinkronizált pontos idő felhasználása
azonban egyes alkalmazásoknál – például nagysebességű hálózati forgalom csomagjainak
időpecsételésekor – érzékeny a további késleltetésekre. Az NTP-kliens teljes szoftveres
megvalósítása esetén ez az időpecsételési pontosság ingadozni fog, többek között az ope-
rációs rendszer feladat-ütemezése és erőforrás-elosztása miatt. A folyamat hardveres gyor-
sítása tehát sokat segíthet a protokoll használatakor abban, hogy a felhasználás helyén
valóban pontos idő álljon rendelkezésre.
Dolgozatomban egy olyan, FPGA-n (Field Programmable Gate Array) belül megvalósí-

tott funkciót mutatok be, ami jelentősebb csúszások nélküli, pontos időpecsétet szolgáltat,
melyet egy NTP szervertől nyer. A tesztelés során ezt a komponenst egy hálózatmonito-
rozó alkalmazással együttműködve használom, mely így a fogadott csomagok azonosítási
paraméterihez a vétel pontos idejét rendeli hozzá. Így egy kb. 200 ps felbontású idő-
pecsét áll rendelkezésre. Ez már 10Gbps sebességű hálózatokon is legalább olyan relatív
pontosságot szolgáltat, mint egy manapság megszokott, 155Mbps sebességű távközlő jel-
zéshálózati kapcsolat monitorozásakor tipikus, 1 ms felbontás.
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NXT robotok kommunikációja nagyméretű Bluetooth
hálózat segítségével

Mészáros Ádám, Vigh Péter

Konzulens: Dr. Kovács Tamás

Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar

Az NXT típusú robotok 2007-től kezdve váltak hozzáférhetővé a mobil robotokkal fog-
lalkozó kutatók és fejlesztők számára. Ezek a robotok már a Bluetooth technológiát
használják az egymással való kommunikációban. A gyári tervezés alapján piconet, azaz
kisméretű Bluetooth hálózatot tudnak csupán létesíteni, amelyben maximum 4 robot (1
mester és 3 szolga) kommunikálhat. Több ilyen piconet összekapcsolása úgy lehetséges,
ha a hálózat egyik tagja bontja a kapcsolatot, és egy másik hálózathoz csatlakozik. Ez a
módszer azonban nehézkes és sok időt igényel, amíg egy üzenet mindenkihez eljut.
Kidolgoztunk egy hatékonyabb eljárást, amellyel nagy számú robot tud egymással kom-

munikálni az eddigiekhez képest minimális késleltetéssel. A megtervezett rendszert gya-
korlatban is megvalósítottuk és leteszteltük hat általunk felépített NXT robot segítségével.
A kifejlesztett hálózati kommunikáció segítségével megoldottunk néhány rajintelligenciás
feladatot is, amelyek az előadáson kerülnek részletezésre.
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Offline szívciklus detektor sok elvezetéses EKG
rendszerekhez

Tuboly Gergely

Konzulens: Tarjányi Zsolt

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

EKG rendszerek esetén problémát jelent az egyes szívciklusok pontos hullámhatárai-
nak meghatározása, amely például a hirtelen szívhalál rizikóelemzéshez kulcsfontosságú.
Sok elvezetéses rendszerek esetén a magas tér- és időbeli felbontás lassítja a jelfeldolgo-
zási procedúrát: nagy adatbázisokat kell vizsgálnunk a hullámok detektálásakor. Ehhez
elengedhetetlen egy megfelelő szívciklus detektor.
Jelen eljárás nem valós idejű feldolgozásra épít, hanem a priori információként már meg-

lévő adatbázisokat használtam fel. Az alkalmazott módszer a következő: tekintettem az
egyes elvezetéseket és egy saját fejlesztésű R-hullám detektáló algoritmussal szétválasztva
kigyűjtöttem a normális, illetve extra QRS-komplexusokat. Miután a vizsgálatot minden
elvezetésre elvégeztem, statisztikát készítettem az egyes csatornák EKG jelében észlelt
normális és extra ütések darabszámáról, továbbá ezek pozícióiról. A kapott adatokból
kiválasztottam a leggyakoribb együttest. Tekintve, hogy a QRS detektor nagy valószínű-
séggel helyesen dönt az egészséges és patológiás R-hullámok mivoltáról és azok pozícióiról
az egyes elvezetésekben, így a végeredmény a valós helyzetet nagyon jól közelíti.
Az eljárás eredményeképp olyan kimutatás kapható a sok elvezetéses EKG mérésekre,

mely azon túl, hogy a detektált a szívciklusokat szemlélteti, a normális és kóros esetek
megkülönböztetését is nagyban segíti.
A szívciklus detektor segítséget nyújthat a kardiológus számára egy sok elvezetéses EKG

rendszer mérési adatainak kiértékelésében. Másrészt a ciklusok pozícionálása után a hul-
lámhatárok meghatározása szempontjából optimális elvezetés kiválasztásában is szerepet
kaphat, mely egy automatikus hullámhatár detektor bemenetét szolgáltatja.
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Oktatási alkalmazások fejlesztői környezetei mobil
platformokra

Fekete Jonatán

Konzulens: Kismihók Gábor

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

Napjainkra hétköznapivá váltak a hordozható készülékek, melyek lehetőségeit egyre több
területen használják a hétköznapi műveletek támogatásától (pl. bevásárló listák, emlé-
keztetők) a munkahelyi feladatokig (konferencia-hívások, munkahelyi naptár). A fiatalok
játszhatnak rajta, a komolyabb felhasználók pedig híreket olvashatnak, megnézhetik az
időjárást vagy a tőzsdei információkat.
Az oktatás területén azonban még gyerekcipőben jár ez a technológia, nincsenek kiak-

názva a lehetőségek. Dolgozatomban ebből a szemszögből vizsgálom a mobil alkalmazások
fejlesztését: a lehetőségeket, a készülékek és szoftvereik piacát, hogy milyen programozási
nyelven írhatóak meg a kódok. Szóba kerülnek a legfontosabb paraméterek, amelyekre
a program elkészítése során oda kell figyelni, majd kiválasztásra kerül a legmegfelelőbb
környezet, végül egy gyakorlati példán keresztül létrejön egy tanulás-támogató mobil al-
kalmazás.
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On-line preferansz és robotjátékos változatok

Bálint Zsolt

Konzulens: Simon Károly

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Matematika-Informatika Kar

A dolgozat a preferansz kártyajáték erdélyi változatának on-line megvalósítását mutatja
be.
A robotjátékosok kifejlesztésére javasolt módszerek megértéséhez szükséges elméleti ala-

pok rövid ismertetése után bemutatja a játék történetét, szabályait és játékelméleti beso-
rolását.
Robotjátékosok vezérlésére alkalmazható MI módszereket javasol: egy szabály alapú

módszert és egy gráf-keresési algoritmuson alapuló módszert. Az első esetben a robotjá-
tékos kifejlesztése emberi szakértő által összeállított szabályrendszer alapján történik, a
második módszer egy klasszikusnak számító megközelítést ötvöz egy Monte Carlo mód-
szerrel, és heurisztikákat alkalmaz a keresési tér szűkítésére.
A fejlesztésnél felhasznált eszközök, technológiák és keretrendszerek felsorolása és rövid

leírása után a dolgozat bemutatja az Interneten keresztüli játékra lehetőséget biztosító
software architektúráját, és egy rövid felhasználói dokumentációt is tartalmaz.
Végül a robotjátékosok teljesítményének ellenőrzésére elvégzett kísérletek, az elért ered-

mények és továbbfejlesztési lehetőségek kerülnek bemutatásra. A dolgozat és az alkal-
mazás saját munkámnak a terméke. Nem ajánlottam és nem kaptam nem engedélyezett
segítséget a munka végbevitelének lefolyásában.
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OOP normálformák

Varga Balázs

Konzulens: Dr. Kusper Gábor

Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar

A dolgozatomban megoldást keresek az Objektum-Orientált Normálformákra. Kérdés,
hogy léteznek-e az Objektum-Orientált Programozásban Normálformák. Alkotnunk kell
egy olyan modellt, ami hasonló a Relációs Adatmodellben megtalálható normálformák-
hoz. Melyek használatával az Objektum-Orientált nyelveken csökkenthetjük az osztá-
lyaink közti függőségeket, csatoltságokat. Segítségükkel egy sokkal dinamikusabb, új-
rafelhasználhatóbb, könnyebben módosítható kódot kapunk. Az OOP legfőbb jellemzői
(egységbezárás, öröklődés, többrétűség) nagyon sok előnnyel járnak, de nem csak jó tulaj-
donságaik vannak. Általánosan elfogadott, hogy az öröklődés megszegi az egységbezárás
szabályát. Egy GOF alapelv arra tanít minket, hogy „Használjunk objektum-összetételt
osztályöröklés helyett, amikor csak lehet”. Ha betartjuk ezt az alapelvet megszabadulunk
az implementációs függőségtől. Ha ősnek választunk egy osztályt, azzal a saját osztályunk
felületét az ősosztályunk szabja meg. Ha öröklünk egy osztályt, akkor sokszor szükséges,
hogy értsük az implementációját, azaz belelássunk a kódjába. Ez azért probléma, mert
módosíthatjuk például egy olyan mező értékét, amit az örökölt metódusok is használnak,
ezzel hibás működést okozhatunk. Egy másik alapelv „Programozzunk a felületre a meg-
valósítás helyett” mely azt jelenti, hogy konkrét osztály helyett absztraktból örököljünk.
A kód újrafelhasználást három dologgal oldhatjuk meg: származtatás, aggregáció, kom-
pozíció. Az aggregáció és a kompozíció úgynevezett HAS-A kapcsolat. A kompozíció az
aggregáció speciális esete: szigorú tartalmazás. Míg a származtatás IS-A kapcsolat. Az
IS-A kapcsolat sokkal szorosabb kötődés, mint a HAS-A. Pl. A kutya emlős (IS-A), A ku-
tyának 4 lába van (Has-A). Ezeket az alapelveket ismerve felépíthetünk egy folyamatosan
logikailag egymásra épülő normálforma modellt:

• 1. NF: Az osztályunk absztrakt ősből származik.

• 2. NF: Az osztályunk egy vagy több interfész ősből származik.

• 3. NF: Az osztályunk 2. NF-ban van és mezői interfész, vagy absztrakt osztály
típusúak.

Dolgozatomban bemutatok egy olyan Visual Studio Plugin-t, amely segít eldönteni egy
osztályról, hogy milyen normálformában van. Ha szükséges megpróbálja normálformára
hozni az osztályunk. Saját osztályainkhoz valamilyen logika szerint készíthetne interfésze-
ket, vagy legalább felhívná a figyelmet ezek készítésére (esetleg javaslat a módosításra).
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Párhuzamos algoritmus Thue egyenletek „kis
megoldásainak” megkeresésére

Szekrényesi Gergő

Konzulens: Dr. Olajos Péter

Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar

A számelméleti kutatások klasszikus része a diofantikus egyenletek megoldásainak meg-
keresése. Ezek közül kiemelkedik az egyik legkorábban vizsgálat témakör, a Thue egyenle-
tek, egyenlőtlenségek megoldása. Ezek az egyenletek kétváltozós, homogén formák egész
együtthatókkal.
A Thue egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásainak meghatározásához több algoritmus

is ismert. Ezek közül kiemelkedik a Dr. Pethő Attila által megalkotott „kis megoldások”
megkereséséhez szükséges gyors algoritmus. Ennek előnye az „egyszerű” implementálási
lehetőség (pl. a megoldásokhoz szükséges lánctörtalgoritmus), továbbá a párhuzamosítási
lehetőségek nagymértékű kihasználhatósága. Az algoritmus elkészítéséhez mély matema-
tikai, számelméleti ismeretek elsajátítása is szükséges, a legfontosabb definíciók, tételek
részei a dolgozatnak mint pl. az approximációs tételek és azok alkalmazásai a Thue egyen-
letek megoldásaira vonatkozólag.
A dolgozat célja egy olyan párhuzamos program megírása, melynek segítségével tetsző-

leges Thue egyenlet megoldható legyen véges időn belül és a klasszikus családok esetén is
jó eredményt adjon a futási időre vonatkozólag. Természetesen a meglevő programcsoma-
gok (Pl. Maple, Magma, Kant stb.) segítségével egy Thue egyenlet elvileg megoldható,
de a gyakorlati munka során az a tapasztalat, hogy nagyobb együtthatókkal rendelkező
egyenletek esetén a programok többsége nem tudja kezelni a számításokat. A párhuzamos
változat erre a problémára is megoldást nyújt.
A párhuzamos program további alkalmazási lehetősége a szimultán Pell egyenletek meg-

oldásainak meghatározása. Ugyanis Dr. Szalay László egyik eredménye alapján az egyen-
letrendszer megoldása Thue egyenletek megoldásaira vezethető vissza, azaz gyorsan meg
lehet határozni az egész megoldásokat. A dolgozatnak része a szimultán Pell egyenlet-
rendszert megoldó program is.
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PHP4, PHP5 nem kompatibilis módú automatikus
áttérés

Gyuris Lajos Attila

Konzulens: Holló Csaba

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

A PHP nyelv hosszú utat járt be napjainkra, de talán mára érte el azt, hogy az internetet
uraló webes nyelvek legnagyobbikai közé tartozhat. E hosszú út során rengeteg fejlesztésen
ment keresztül, folyamatosan készültek hozzá újabb és újabb eljárások, fejlesztették a PHP
nyelvet megtestesítő Zend Engine motort.
A legnagyobb áttörést a nyelv számára a PHP4 hozta, melynek elterjedése nem várt

ütemben történt. A PHP4 kiterjesztett tulajdonságainak köszönhetően elődeihez képest
sokkal használhatóbb volt, megjelent benne az objektumorientáltság, komplex rendszerek
kiépítésére is nagyszerű alternatívát biztosított. Ezen felül érdemes megemlíteni, hogy
nyílt forráskódjának és pehelysúlyú motorjának köszönhetően a kis-, közép- és egyes nagy-
vállalatok számára nyújtott olyan alternatívát, amely más nyelvekkel szembe helyezte a
PHP nyelv használatát. Ugyan akkor a PHP nyelvezete egyszerű, ugyanakkor komplex
problémák kezelésére is alkalmas (pl.: dinamikus változók vagy kódok készítése), ezáltal
ez a nyelv mind a fejlesztők, mind az egyszerű otthoni felhasználók körében is elterjedt.
A PHP4 utolsó kiadott verziója a PHP4.4.3 volt, amelynek további támogatása a na-

pokban szűnt meg. Az átállás ezért fontossá vált a PHP5-re! A PHP5 több újdonságot
hozott viszont magával, úgymint az objektum orientációja immár referencia szintű keze-
léssel működik alapértelmezetten (PHP4-ben még objektumok másolgatása), az új Zend
Engine2 elkészítése pedig tovább gyorsította a PHP nyelvet. A PHP5.2-ig befejeződően
még nyújtott támogatást a PHP4 kódok futtatására, de ez a kompatibilis mód már a
PHP5.3 verziótól következően megszűnt a PHP rendszerekben.
A jelen TDK pályázatommal erre az átállásra kívánok egy megoldási alternatívát nyúj-

tani, amely nagyban leveszi a fejlesztők válláról a terhet, és ahol lehetséges, az átállást
automatizáltan hajtja végre!
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Prediktorkészlet optimalizálás kollaboratív szűréshez

Horváth Orsolya

Konzulens: Dr. Takács Gábor

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar

Az ajánlórendszerek témaköre 2006-ban, az 1 millió dollár fődíjú Netflix verseny meg-
hirdetéskor került a tudományos érdeklődés középpontjába. Az ajánlórendszerek feladata,
hogy személyre szabott ajánlatokat nyújtsanak a felhasználók részére.
Az ajánlórendszerek gyakran a kollaboratív szűrés technológiáján alapulnak. A kolla-

boratív szűrésben csak a felhasználók múltbeli tevékenységeit használjuk fel, nem szüksé-
gesek a termékek és felhasználók metaadatai. Munkám során a Netflix által rendelkezésre
bocsájtott adatbázist használtam, amely több mint 100 millió értékelést tartalmaz. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy igazán jó ajánlatokat a különböző módszerek kombiná-
lásával kaphatunk. A dolgozatban egy olyan megközelítést mutatok be, amely az intel-
ligens és a véletlen keresés ötvözetét használva próbálja optimalizálni a prediktorkészlet
pontosságát. Az algoritmus a következő kollaboratív szűrő technikákat alkalmazza:

• Mátrix faktorizáció (MF): az értékelésmátrixot két alacsonyabb rangú mátrix szor-
zataként közelíti.

• NSVD1: Ez a módszer a felhasználók jellemzésénél csak azt veszi figyelembe, hogy
a felhasználók mely termékeket értékelték és azt nem, hogy hányasra.

• Szomszéd korrekció: Lényege, hogy a hasonló termékeket a hasonló felhasználók
hasonlóan értékelik.

Mindegyik technika számos paraméterrel rendelkezik. A prediktorok egy halmazát nevez-
zük prediktorkészletnek, és az a cél, hogy a prediktorkészlet tesztkészleten mért RMSE
(root mean squared error) hibaértéke a lehető legkisebb legyen. Az algoritmus az egyes
módszerek közül véletlenszerűen, de egy előre megadható súlytól függően, kiválaszt egyet,
amit aztán az aktuális paraméterezéssel le is futtat.
Munkám során több különböző hosszúságú és eltérő paraméterezésű futtatást végeztem,

így összesen 258 prediktort hoztam létre. Az így kapott prediktorkészlettel a Netflix
verseny referencia algoritmusánál 7,6 %-kal jobb eredményt sikerült elérnem, amellyel a
Netflix verseny 123. helyén végeztem volna (5169 résztvevő között).
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Pszeudospektrális és véges differencia-módszerek
elektrodinamikai szimulációkra GPU-n

Csanády István

Konzulens: Csurgay Árpád

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása kiemelkedően fontos és kutatott
terület. Numerikus módszerek segítségével számos fontos problémát tudunk modellezni
anélkül, hogy a fizikai megvalósítás költségeit és időigényét fel kelljen vállalnunk. Az el-
múlt évszázadban, különösen az elmúlt ötven évben megannyi eljárást dolgoztak ki külön-
böző fizikai problémák megoldására. A megoldandó fizikai problémák között kiemelkedő
szerepet játszik az elektrodinamikai rendszerek numerikus kezelése. Ezen módszerek kö-
zött vannak ismertebb, elterjedtebb eljárások, illetve olyanok, amelyek különböző okok
miatt nem terjedtek el annyira.
Tudományos számításokra alkalmazott számítógép architektúrákban egyre fontosabb

szerepet töltenek be a grafikus kártyák, jelenleg is óriási és egyre növekvő számítási tel-
jesítményük miatt. Azonban ahhoz hogy ezekre a chipekre hatékonyan implementáljunk
numerikus algoritmusokat szignifikáns változtatásokat kell rajtuk alkalmaznunk.
Dolgozatomban elektrodinamikai szimulációkat valósítottam meg grafikus kártyán,

OpenCL környezetben: a széles körben elterjedt FDTD-Finite Difference Time Domain
módszert, illetve egy, a kevésbé ismert módszerek közé tartozó PSTD-Pseudo Spectral
Time Domain módszert. A pszeudospektrális módszer több-GPU-n történő párhuzamos
futtatására kidolgoztam egy hatékony és pontos eljárást. Annak ellenére, hogy az FDTD
az egyik legkevesebb számítást igénylő módszer, fizikailag azonos méretű problémákra az
általam implementált PSTD algoritmus egy nagyságrenddel gyorsabb, ami többek között
a megvalósított hatékony valós bemenetű FFT algoritmusnak köszönhető. A módszer a
térbeli deriváltakat kevés rácspont mellett a lebegőpontos számábrázolás pontosságának
közelében képes approximálni. Köszönhetően a PS módszerek kiemelkedő tulajdonságai-
nak, ezzel az implementációval lehetségessé válik elektrodinamikailag nagy méretű, illetve
inhomogén és anizotróp problémák modellezése, számos egyéb mellett.
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Redundáns Linux átjáró Active Directory
authentikációval, protokollszűréssel

Erdősi Péter

Konzulens: Dr. Nagy Rezső

Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

A hálózatok az elmúlt évtizedben sokat fejlődtek, mind a sebességet, mind a megbíz-
hatóságot illetően. A mai világban minden intézmény számára fontos, hogy az adatai
biztonságban legyenek, és a lehető legnagyobb rendelkezésre állás mellett kapcsolódhas-
son a céges, valamint a világhálózathoz is.
A dolgozatban felépített rendszer – szemben a ma használatos, üzleti szférában elérhető

megoldásokkal – arra törekszik, hogy az összes olyan funkciót megvalósítsa, amihez vagy
csak külön céleszköz, vagy szerverek kellenek. Az Internet megosztására rengeteg módszer
létezik, kezdve az otthoni felhasználásra szánt Windows alapú Internet-megosztáson át a
SOHO router-ig. Nagyobb áteresztőképesség és rendelkezésre állás mellett a középkate-
góriás eszközök már támogatják a VPN szolgáltatást, viszont a tartományba integrálás
és a protokollszűrés egy ilyen eszközben sem található meg. A palettán szerepel a Micro-
soft megoldása is, viszont a Forefront Threat Management Gateway nevű hasonló tudású
megoldásához külön számítógép szükséges, ezzel együtt újabb operációs rendszer licence,
valamint a VPN megoldáshoz is erősen ajánlott a külön szerver futtatása. Itt látszik,
hogy sem a szoftver, sem a hardver nem gazdaságos, és még szó sem esett a redundáns
megoldásról, ami szintén újabb költségeket vonz. A felsőkategóriás eszközök között sok-
szoros áron lehetőségünk van tartományi integrálhatóságra, de a protokollszűrést és az
egyéb egyénileg telepíthető összetevőket egy Cisco IOS-ben sem lehet maradéktalanul
megvalósítani.
Megoldásommal szemben olyan követelményeket támasztottam, hogy a piacon elérhető

termékek jó tulajdonságait egyesítse egy rendszerbe, és automatikusan védekezzen az
egyik szerver kiesése ellen. A kialakított rendszer korlátozza, és egyúttal védi a felhaszná-
lókat az Internet felől érkező támadásoktól, tartalmaktól, szolgáltatásoktól, és könnyedén
testre szabható a rendszert alkalmazni kívánó intézmény számára, alkalmazkodva a belső
szabályzatokhoz, elvárásokhoz.
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Ritka hálózatok robusztusságának szimulációs
vizsgálata a sűrűség függvényében

Cséri Tamás

Konzulens: Dr. Gulyás László

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

Dolgozatomban ritka hálózatok robusztusságát vizsgáltam újszerű módon, a hálózatok
sűrűsége függvényében. Megmutattam, hogy a kezdőhálózat átlagos fokszámának növe-
lése nagy mértékben növeli a hálózat robusztusságát, illetve, hogy a különböző esemé-
nyek (véletlen hibázás, fokszám szerinti támadás, köztesség-centralitás szerinti támadás)
a sűrűséget, s így a robusztusságot egymástól eltérő módon befolyásolják. A részletes
vizsgálatok alátámasztják, hogy a hálózatok összeomlása mindig az összefüggőség hatá-
rán történik, valamint, hogy ugyanitt válik el élesen a két támadási forma hatékonysága.
Megvizsgáltam továbbá a köztesség-centralitás és a fokszámeloszlás alakulását is a kí-
sérletek során. Azt találtam, hogy a maximális köztesség-centralitás az egyetlen olyan
vizsgált statisztika, mellyel a két hálózatmodell (Erdős–Rényi modell, Barabási–Albert
modell) véletlen hibázása között lényeges különbséget találunk. Az Erdős–Rényi hálózat
fokszámeloszlása mindig Poisson jellegű marad, míg a Barabási–Albert modell mindkét
fajta támadás során Poisson-szerű fokszámeloszlásokat produkál.
Dolgozatom elején bemutatom az ismert eredményeket, valamint – mivel az irodalomban

található eredmények néhol eltérnek – elvégzem a méréseket saját magam. Ezután folya-
matosan terjesztem ki új irányokba a vizsgálódást. Végül Watts–Strogatz és empirikus
hálózatok robusztusságát vizsgálom.
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S-gráfon alapuló ütemező szoftver közös memóriával
rendelkező párhuzamos architektúrára

Smidla József

Konzulens: Dr. Heckl István

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

A dolgozat témája S-gráfon alapuló ütemező algoritmus tervezése, implementálása és
értékelése több processzoros rendszerre. Az ütemező algoritmus célja a teljes gyártási idő
minimalizálása. Az eredeti egy processzoros rendszerre létező ütemező algoritmus a kor-
látozás és szétválasztás elvén működik, így az alkalmas párhuzamosításra. Munkám során
két fajta párhuzamos ütemező algoritmust terveztem meg és implementáltam. Az első
változatban több egyforma szál keresi az optimális ütemezést. A második változat tartal-
maz speciális szálakat, amelyek az aktuálisnál kisebb értéket tekintenek felső korlátnak,
a futás gyorsítása érdekében. Teszteltem az algoritmusokat, kiértékeltem az eredménye-
ket, amelyek igazolták a párhuzamosítás fontosságát ennél a feladattípusnál. Az ütemező
algoritmus párhuzamosítása esetén a futási idő sokszor nem csak processzorok számával
arányosan csökken, hanem az úgynevezett szuperlineáris viselkedés is megfigyelhető. En-
nek oka, hogy a bejárt keresési tér mérete nagy valószínűséggel kisebb, mert a felső korlát
gyorsabban javul a szekvenciális esethez képest.
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Sketch4Match, interaktív tartalom alapú
keresőrendszer

Pozsegovics Péter, Szántó Balázs

Konzulens: Vámossy Zoltán, Sergyán Szabolcs

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

A tartalom alapú keresés a digitális képfeldolgozás egyik legnépszerűbb, feltörekvő ku-
tatási területe. Rengeteg publikáció és működő rendszer készült már a témában. Egy kép
többet ér ezer szónál – tartja a közmondás. Számos olyan tulajdonsága lehet egy kép
tartalmának, amelyet csak nagyon körülményesen lehetne kulcsszavakkal leírni. Ennek
kiküszöbölésére egy másfajta leírási módszertan alakult ki, amely a kép által nyújtott
nagymennyiségű információhalmazt kulcsszavak nélkül feldolgozhatóvá teszi. Ilyen eset-
ben egy kép vagy rajz alapján keresünk adott szempont alapján. A vizuális megközelítés
segítségével részletekben lényegesen gazdagabb információkat nyerhetünk ki a képekről,
ezáltal pontosabb összehasonlítási alapot szolgáltatva közöttük.
A TDK dolgozat fő témája a szabad kézzel rajzolt képek, skiccek alapján történő in-

teraktív kereső rendszer tervezése és elkészítése. A dolgozat részletesen ismerteti, hogy a
meglévő módszerek segítségével, hogyan készíthetünk a feladathoz specifikus leírót, mely
képes áthidalni a skicc és a színes kép között fellépő információkülönbséget, ezáltal le-
hetőséget teremtve a hatékony keresésre. A dolgozatban ismertesére kerül számos képi
tartalom leírási módszer is, mint az EHD, HOG és a SIFT metódus. A befejező rész
bemutatja a kifejlesztett módszerrel kapcsolatos teszteredményeket, majd a kiértékelés
során az elkészítendő rendszer pontosított tervét.
A dolgozat több hasznos alkalmazási lehetőséget is szemléltet, mint a fantom képek

azonosítását vagy pedig a képmegosztó portálok kereső motorjainak sokszínűvé tételét. A
kereső rendszerek irányában mutatott érdeklődés folyamatosan nő, erre kínál egy rend-
szerünk egy meglehetősen hatékony alternatívát.
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Social Engineering audit – a biztonságtudatosság
tesztelése

Oroszi Eszter

Konzulens: Dr. Csetényi Arthur

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar

Dolgozatomban szeretném bemutatni először röviden a Social Engineering fogalmát,
technikáit és módszereit, illetve azokat az emberi tulajdonságokat, melyekre egy ilyen
támadás építhető. További célom, hogy bemutassam, milyen módon lehet "tesztelni",
mennyire biztonságtudatosak a felhasználók, hogyan zajlik egy Social Engineering audit,
milyen következményeket vonhatunk le annak eredményeiből. A dolgozatban kifejtem az
ilyen jellegű auditok lehetőségeit és veszélyeit, valamint vizsgálom, mennyire adhat valós
képet a biztonságtudatosság ily módon történő tesztelése.
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Spektro-temporális felbontáson alapuló elemzési
módszerek a beszédfelismerésben

Kovács György

Konzulens: Dr. Tóth László

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

A beszédfelismerésben alkalmazott jellemzőkinyerés hagyományos módszerei matemati-
kai alapokra épülnek, csupán a legalapvetőbb tulajdonságait figyelembe véve az artikulá-
ciónak és hallásnak. Habár nem feltétlenül szükségszerű, hogy az emberi hallás utánzására
törekvő módszerek teljesítménye felülmúlja a tisztán matematikai algoritmusokét, általá-
nosságban ésszerű elvárás, hogy megfelelőbb viselkedést tapasztaljunk azon eljárásoknál,
amelyek jobban közelítik az emberi hallás tulajdonságait.
Az egyik ilyen tulajdonság, hogy az egykérgi sejtek receptív mezői egyidejűleg reagálnak

a hangjel időbeli és frekvenciabeli (azaz spektro-temporális) változásaira. Összehason-
lítva a beszédfelismerésben hagyományosan alkalmazott MFCC (Mel Frequency Cepstral
Coefficients) reprezentációval, utóbbi felbontása jóval keskenyebb idő-, és szélesebb frek-
venciatartományban. Ezzel összhangban, Jake Bouvrie és Tony Ezzat korábbi munkája
nyomán, az MFCC algoritmus egyszerű módosítását alkalmaztam, amely a hagyomá-
nyos MFCC technika keskeny idő- és globális frekvenciatartományú ablakaival szemben
spektro-temporális ablakokat használ a spektrális reprezentáción. Célom megmutatni,
hogy a korábbi munkák jellemzőkinyerési idejét jelentősen csökkentve, a fonémák osztá-
lyozása terén a felkínált jellemzők továbbra sem rosszabbak a hagyományos jellemzőkész-
letnél. Továbbá bizonyos zajokkal szemben robusztusabbak is annál.
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Szabadformájú görbék izooptikus görbéi

Troll Ede Mátyás

Konzulens: dr. Hoffmann Miklós

Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar

Egy síkgörbe izooptikus görbéjén olyan pontok mértani helyét értjük a síkon, melyekből
az adott görbe állandó, előre adott szög alatt látszik. Néhány klasszikus görbének, például
a parabolának vagy a körnek már a görögök megkeresték az izooptikus görbéit.
Ha az adott görbe konvex, zárt és tartalmazza az origót, akkor tartófüggvényének isme-

retében fel tudjuk írni az izooptikus görbéit [1, 2]. Sajnos a tartófüggvény kiszámítása
már egyszerű görbéknél is gondot okozhat. Másrészt, és ezzel elérkeztünk a saját kutatási
területünkhöz, a számítógéppel segített geometriai modellezésben (CAGD) a görbéket, így
a zárt görbéket is részenként, spline görbedarabok segítségével alkotják meg. Célunk tehát
az volt, hogy a komputergrafikában standard görbetípusokra, mint a Bézier és B-spline
görbe, kiszámítsuk az izooptikus görbéket, melyek néhány alkalmazás szempontjából (pl.
megvilágítás) központi fontosságúak.
Egyetlen, nyílt Bézier ívre már ismert az izooptikus görbe felírása [3], legalább is ala-

csony fokszámra. Ezt általánosítottuk zárt, több darabból álló Bézier görbére, majd
a módszert kiterjesztve alacsony fokszámú B-spline görbére. Az explicit felírás mellett
interaktívan változtatható, izooptikus görberajzoló programot is készítettünk.

Irodalom:.

1. W. Cieslak, A. Miernowski, W. Mozgawa: Isoptics of a closed strictly convex curve,
Lecture Notes in Math., 1481 (1991) 28-35.

2. Stanley Rabinowitz, A Polynomial Curve of Constant Width. Missouri Journal of
Mathematical Sciences, 9 (1997) 23-27.

3. Papp I., Hoffmann M.: Isoptics of Bézier-curves, Journal of Silesian Institute of
Technology (megjelenés alatt)
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Szakterület specifikus mérnöki modellek ontológia
alapú ellenőrzése

Izsó Benedek

Konzulens: Szatmári Zoltán, Dr. Polgár Balázs

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Napjainkban egyre nagyobb teret nyer a szoftverfejlesztés területén a modell alapú ter-
vezés. E metodológia szerint a forráskód nagy részét immár nem kézzel készítik el a
fejlesztők, hanem az automatikusan áll elő egy forráskód generátor alkalmazás segítsé-
gével. Ezzel a tervezési lépéssel rengeteg, a kézi kódolás során elkövetett fejlesztői hiba
előzhető meg, ezáltal az elkészült szoftver minősége javul.
A mérnökök ezt a minőségi javulást az alkalmazások modell alapú tervezésével érik el.

Ezen modellek alapján kódgenerátorral készítik el a futtatható állományt, illetve lehe-
tőségük van a kész szoftverek teszteléséhez automatikusan származtatni a teszteseteket
is.
Modell alapú tervezés már egy asztali számítógépre írt felhasználói programnál is ered-

ményesen használható, de kiemelt jelentősége a beágyazott, biztonságkritikus, magas ren-
delkezésreállású rendszerek esetén érződik. Ilyen alkalmazások például a repülőgépekben,
autókban és ipari folyamatokban felhasznált szoftverek, ahol a kódolási hibából származó
szoftverhibának súlyos következményei lehetnek.
A kódolási hibák elkerülése mellett a modell alapú fejlesztés másik nagy előnye, hogy

a modelleket nem kizárólag az alkalmazás fejlesztői készíthetik el, hanem az adott szak-
területen járatos tervezőmérnökök is. Az így elkészített modelleknek is meghatározott
kritériumokat kell teljesíteniük ahhoz, hogy az abból generált kód, vagy teszteset is helyes
legyen, így a modellek felhasználása előtt egy ellenőrző lépés szükséges.
Az elterjedt modellellenőrző programok csak egy formális, pontos szemantikával rendel-

kező nyelven készített modellen működnek, míg a mérnökök a precíz matematikai model-
lek helyett szívesebben használnak valamilyen nagy kifejező erővel bíró vizuális modellező
nyelvet. Dolgozatom ezen vizuális és matematikai modellek közötti kapcsolatot teremti
meg, bemutatva egy automatikus származtatást a vizuális modellezőnyelvek körében szé-
leskörűen elterjedt UML és a matematikai leírónyelvek körében ismert OWL-DL ontológia
nyelv között.
A teljes mérnöki modellt, ami osztálydiagramot, állapotgépeket és egyéb elemeket tartal-

mazhat, modelltranszformációval ontológiává alakítjuk át az Eclipse projektként működő,
aktívan fejlesztett VIATRA modelltranszformációs keretrendszer segítségével.
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A modellellenőrzés végső fázisaként a keletkezett ontológia modell egy logikai követ-
keztető segítségével ellenőrizhető a korábban definiált kritériumok alapján. Dolgozatom
második fele a RacerPro nRQL nyelvén néhány, az ontológia alapú ellenőrzés lehetőségeit
és határait feltérképező lekérdezést fogalmaz meg, majd ezeket elemzi.
A modellellenőrzés eredménye alapján a program fejlesztője már tervezési fázisban kor-

rigálni tudja a hibákat, amik így kisebb javítási és ezáltal kisebb fejlesztési költséget je-
lentenek. A teljes modellellenőrzési folyamatot egy felhasználóbarát grafikus alkalmazás
fogja össze, mely elrejtve a tervező elől az összetett működési részleteket a paraméterül
kapott UML modell alapján kiírja a rajta lefuttatott ellenőrzések eredményeit.
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Szaturáció alapú automatikus modellellenőrző
fejlesztése aszinkron rendszerekhez

Darvas Dániel

Konzulens: dr. Bartha Tamás, Vörös András

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Napjainkban a szoftver és hardver rendszerek formális verifikációja egyre nagyobb szere-
pet kap a rendszertervezésben. Ahogy az architektúrák mérete növekszik, az ellenőrzésük
is egyre komplexebb feladatot jelent, ami rengeteg új elvárást támaszt a verifikációs esz-
közökkel szemben.
A verifikáció folyamatában gyakran alkalmazott módszer a modellellenőrzés. Ennek so-

rán elkészítjük a rendszernek egy modelljét – esetünkben Petri hálók segítségével –, majd
az állapotterét felderítjük. Utána temporális logikai kifejezések segítségével megfogal-
mazott követelmények teljesülését ellenőrizzük rajta különböző matematikai módszerek
segítségével. Azonban a bejárandó állapottér mérete hatalmasra nőhet még egyszerűbb
modellek esetén is, ezért szükség van ennek hatékony tárolására és kezelésére. Ezt jelenleg
szimbolikus technikák segítségével lehet a leghatékonyabban megvalósítani.
Munkám során a jól ismert szimbolikus algoritmusok megismerése után a globálisan

aszinkron, lokálisan szinkron rendszerek analízisére jelenleg ismert leggyorsabb algorit-
must implementáltam, az úgynevezett szaturációt [1]. Ennek segítségével lehetőség nyílik
az általam fejlesztett eszközzel Petri hálók állapotterének hatékony felderítésére és szim-
bolikus reprezentációjára többértékű döntési diagramok segítségével. Ez az eszköz lehe-
tőséget nyújt a rendszerverifikáció során gyakran használt CTL (elágazó idejű temporális
logika) kifejezések modellellenőrzésére, aminek során szintén kihasználom a szaturációs
algoritmusokban rejlő lehetőségeket [2].
Az általam fejlesztett eszköz képes a modellellenőrzést automatikusan elvégezni. A má-

sok által korábban fejlesztett eszközzel (SMART) ellentétben nem igényli külső, a szim-
bolikus modellellenőrzést és a hozzá kapcsolódó szimbolikus leképezést ismerő szakértő
hozzájárulását. Teljesen automatikusan elvégzi a szükséges leképzéseket, majd a megva-
lósított heurisztikák segítségével biztosítja azt a megfelelő adatreprezentációt, ami elen-
gedhetetlen az algoritmus hatékonyságához. Az implementált fejlesztéseket mérésekkel
támasztom alá dolgozatomban.
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1. Gianfranco Ciardo, Robert Marmorstein, and Radu Siminiceanu. The saturation al-
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Szerver alkalmazás hatékonyságvizsgálata

Sós Bence

Konzulens: Székely László

Gábor Dénes Főiskola, MI

A dolgozat témája egy saját készítésű többszálú hálózati szerver alkalmazás erőforrás
kihasználási hatékonyságának vizsgálata. A konkrét alkalmazás példáján keresztül fo-
gom elemezni a különböző hálózatkezelési és párhuzamosítási technikák teljesítményét,
hatékonyságát. Összehasonlítom az „n” szálú blokkoló I/O és multplexált I/O hálózatke-
zelési módokat. Az utóbbi alesetei az egy szálú, több szálú, statikusan és dinamikusan
készletezett több szálú párhuzamosítási módok. Megvizsgálom, hogy a különböző átvi-
teli protokollok (TCP, UDP) hogyan befolyásolják az alkalmazás működésének módját és
azon keresztül teljesítményét.
A szoftver egy Javában írt amőba játék szerver, mely lehetőséget biztosít nagyszámú

kliens számára különböző virtuális játékasztaloknál való játékra. A mérés során a játé-
kosokat intelligencia nélküli robot helyettesíti. A kliens és szerver külön gépeken futnak,
Linux operációs rendszeren.
A párhuzamosítási megoldások közül a szálkészletezést várom a leghatékonyabbnak, az

egy szálú multiplexált I/O-t pedig a második helyre. A többszálú készletezés nélküli
változatnál feltehetőleg a készletezettnek jobbnak kell lennie. A mezőnytől leszakadva
utolsónak a blokkoló I/O-ra számítok. Naplózom a robot által különböző parancsok ese-
tén mért válaszidőt. A klasszikus rendszer erőforrások: memória, processzor használatáról
mind a virtuális géptől, mind az operációs rendszertől sokrétű adatok menthetők. Egy
kifejezetten a méréshez készült kliens ezeket lekérdezi, egymáshoz rendeli, naplózza. Bi-
zonyos szálkezelési kódrészek futási idejének mérése a szerverbe van építve.
Külön mérési eseteket definiálok a főbb funkciókra:

• játék mindig azonos asztalnál,

• új játék új asztalon kezdődik,

• az asztalokon túl a játékosok összetétele is változik.

Memóriával és processzorral az egy szálú változat gazdálkodott a legjobban, utána a
szálkészletek, készletezés nélküli szálak, végül messze lemaradva a blokkoló. Válaszidő
tekintetében kis terhelésnél a blokkoló I/O és az egy szálú multiplexált változatok szere-
peltek jobban a több szálúakkal szemben. Nagyobb terhelésnél a blokkoló visszaesett, és
a várakozásomnak megfelelően alakult a két első hely. Átlag válaszidőben a készletezés,
maximumban az egy szálú megoldás vezet. A szoros eredmény az asztal és játékos lista
zárolása miatti időveszteségből fakad. Erre a zárolás nélküli műkdés, helyette lista má-
solatokon való dolgozás jelenthet megoldást. A készletezés nélküli több szálú (szálszám
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limites) multiplexált messze lemaradt mindtől. Különböző szálkészlet implementációkat
is kipróbáltam, helyenként rendkívül nagy különbségeket tapasztaltam.
Az első két hely között nehéz egyértelműen dönteni, mind másban, máskor jobb. A

többiek esetében az összesített sorrend a hipotézisnek megfelelően alakult.
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Színtorzulások vizsgálata

Sárvári Gábor

Konzulens: Dr. Schanda János

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Bizonyára sokan hallották, hogy napjainkban forradalom zajlik a fényforrások terén.
Ennek az az oka, hogy a hagyományos izzólámpák nem rendelkeznek túlzottan jó fény-
hasznosítással és üzemeltetési idővel, ami nagyon pazarló. Az Európai Unió elkezdte ki-
vonni a forgalomból az izzólámpákat, először csak a 100 W teljesítményű égők tűntek el a
boltok polcairól, azonban néhány éven belül a kisebb testvéreiktől is búcsút kell vennünk.
Ennek tudatában felmerülhet a kérdés, akkor mivel világítsunk a továbbiakban?
Nos, szerencsére az izzólámpa nem az egyetlen fényforrás, léteznek különféle egyéb fény-

források is. Napjaink rohamosan fejlődő fényforrása a LED, ami a jövő fényforrásának
ígérkezik. Rengeteg előnyük mellet (hosszú élettartam, robusztus felépítés...) számos
hátrányuk is van.
A dolgozatom szempontjából a legfontosabb a színvisszaadás kérdése, ugyanis ezek a

fényforrások torzítják a tárgyak színét. Könnyen előfordulhat, ha szobánk megvilágítását
hagyományos izzólámpáról áttérve LED-ekre cseréljük, akkor a szobának addig kellemes-
nek ítélt színeit, színösszeállításait már diszharmonikusnak érezzük.
Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy ilyen torzítások esetén mi az a határ,

ami még elfogadható egy átlagos emberi megfigyelő számára. Ahhoz, hogy erre választ
kapjak, egy tesztsorozatot végeztem, amelyben normál színlátású egyetemisták vettek
részt. A tesztalanyoknak számítógépen kellett különböző ábrákat figyelniük, amelyek
csak a színeikben térnek el egymástól.
Korábban már voltak hasonló kísérletek egyetemünkön. Az egyik eltérés a tesztábrában

volt, mely egyszerű alakzatokból állt abban a tesztsorozatban. Most valós, ismert színű
tárgyak szerepelnek a képen. A most kapott eredményeket összehasonlítottam a korábbi
eredményekkel, hogy kiderüljön összetettebb képek esetén is érvényesek-e az ott kapott
eredmények vagy sem.
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Sztochasztikus szimulációs módszerek alkalmazása a
nano-biotechnológiai modellezésben

Bánky Dániel

Konzulens: Dr. Grolmusz Vince, Dr. Tóth Árpád

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A nano-biotechnológia folyamatos fejlődésével számos diagnosztikai és vizualizációs al-
kalmazás illetve módszer lát napvilágot a gyors és megbízható molekulafelismerés eléré-
sére. Számos ilyen eljárás bio-markerekhez kötött nanorészecskék felhasználására épül,
melyek optikailag könnyen detektálhatók.
2008-tól az Uratim Kft. rész vesz egy 2011-ben véget érő kutatási projektben, melyet

NANO-MUBIOP-nak hívnak. Ezen konzorcium célul tűzte ki egy gyors, hatékony, ol-
csó és betegbarát diagnosztikai eljárás megalkotását a HPV (Human Papilloma Virus)
különböző típusainak detektálására. A végső cél egy új, rendkívül érzékeny módszer lét-
rehozása a bio-targetek kimutatására (pl. HPV). A módszer tágítani szeretné az eddig
használatos bio-nembio nanostuktúrák kölcsönhatásain alapuló ismert eljárások korlátait
a HPV különböző típusainak kimutatásának tárgykörén keresztül.
Az Uratim Kft. feladata – többek közt – egy modell kidolgozása volt, melynek segít-

ségével megjósolható, szimulálható a nanorészecskék mozgása illetve viselkedése egy zárt
térben, és ennek következtében lehetőség nyíljon a folyamat paramétereinek legmegfe-
lelőbb beállítására. Kezdettől fogva részt veszek ezen munkában, melyet részleteiben e
dolgozatomban ismertetek.
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Tanító módszereken alapuló automatikus
eseményanalízis nagy forgalmú többsávos utak videó

felügyeletéhez

Horváth Csaba

Konzulens: Dr. Benedek Csaba

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

Pályamunkám témája intelligens videó kamerás felügyeleti rendszerek fejlesztéséhez kap-
csolódik. A feladat egy hatékonyan működő, videó eseményfigyelő rendszerbe illeszthető
algoritmus létrehozása és dokumentációja, mely párhuzamos közlekedésre alkalmas, nagy
forgalmú városi utak széleskörű közlekedési felügyeletét látja el. Forgalom felügyeleti
rendszerekben a megoldandó problémák többek között az objektum felismerés, objektum
osztályozás és alakzatkövetés. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésemre állt egy alapvető
mozgókép kezelésre alkalmas keretrendszer, valamint egy gépi tanításon alapuló algorit-
mus implementáció, amely autók – részben hiányos és hamis találatokkal terhelt – észle-
lését végzi az egyes különálló képkockákon. A feladatmegoldás első felében ismerkedtem
a már kidolgozott technológiákkal, módszerekkel, melyek segítségemre lehettek a munká-
ban. Teszteltem a háttérkiemelés módszerét, de az én esetemben nem vezetett megfelelő
szintű eredményre. Ezután egy gépi tanuláson alapuló módszerrel ismerkedtem meg, mely
implementált változata részben rendelkezésre állt a használt keretrendszerben. A meg-
valósított rendszer hatékony működést mutatott az elvégzett tesztekkor, azonban csak
az objektum detekciót végezte el, az alakzatkövetéshez más technikát kellett alkalmazni.
Vizsgáltam a hisztogram alapján történő objektum megkülönböztetést, és annak felhasz-
nálhatóságát a követés megvalósításához. A tesztek során kiderült, hogy ez a módszer
nem vezet értékelhető eredményre, mert több lett volna a hibaszűrésre fordított energia
befektetés, mint a visszakapott pozitív eredmény. Ezután egy új módszert ismertem meg,
a minta-illesztést. A technikát alkalmazva és a teszteket lefuttatva megfigyeltem, hogy ez
a megvalósítás elfogadható eredményeket nyújt. A dolgozatban említett valamennyi prog-
ram implementáció C++ nyelven készült. Mindkét általam készített módszer kipróbálását
az OpenCV képfeldolgozási függvénycsomaggal végeztem, amiben nagy segítségemre vol-
tak a beépített algoritmusok. Dolgozatomban végezetül kiértékeltem az eredményeket, és
megállapítottam következtetéseket a továbbfejlesztési lehetőségeket illetően.
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Trigonometrikus görbék a síkon

Kovács Péter, Sümegi Károly

Konzulens: Dr. Fridli Sándor

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

A dolgozat fő témája a γ(t) = aebti + cedti alakú trigonometrikus függvények vizsgálata,
ahol a, c ∈ R, b d ∈ Z és t ∈ (−π, π]. Ezek a valós változós komplex értékű függvények
két tagból álló trigonometrikus polinomok.
Ismeretes, hogy a komplex számok és a kétdimenziós vektorok természetes módon meg-

feleltethetők egymásnak. Ezzel a megfeleltetéssel g tekinthető valamely síkbeli sima görbe
egy paraméterezésének. A dolgozat első részében az így generált görbék geometriai tu-
lajdonságaival foglalkozunk. Ezen görbék – bár matematikailag egyszerűen felírhatók
– meglepően változatos geometriai tulajdonságokkal rendelkeznek, amely tulajdonságok
meghatározóak a felhasználhatóság szempontjából.
A komplex görbék geometriáját az a, b, c, d paraméterek függvényében az alábbi szem-

pontok szerint vizsgáljuk: középpontos, tengelyes, forgási szimmetria, extremális pontok,
görbületi szélsőértékek, egyszerű görbék jellemzése.
A továbbiakban néhány approximációelméleti feladatot tárgyalunk. Definiáljuk a

Hausdorff-távolságot, és megnézzük, mire lehet használni a gyakorlatban. A Fourier-
módszer segítségével szakaszonként lineáris görbéknek egy terület alapú közelítését adjuk.
A dolgozat során végig a kapott eredményeket ábrákkal illusztráljuk.
A mellékletben számos példát láthatunk általánosabb,

∑n
k=0 ake

bkit alakú n-tagú trigo-
nometrikus összegek által generált komplex görbékre.
Eredményeink elsősorban kéttagú összegekre vonatkoznak, amelyek több esetben termé-

szetes módon általánosíthatók n-tagú összegekre, de vannak olyan problémák, ahol ez az
általánosítás nem magától értetődő. A későbbiekben tervezzük ezen esetek további vizs-
gálatát. A trigonometrikus görbékkel kapcsolatban tervezzük továbbá az approximáció és
a komputergrafika területén való alkalmazhatóság kutatását.
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Túristautak

Stiller Roland

Konzulens: Kupcsikné Fitus Ilona

Gábor Dénes Főiskola

Természetjáró érdeklődők túraszervezését segítő webes alkalmazást fejlesztettem hegy-
ségek turistaútjainak nyilvántartására, prezentációjára.
Célom a minél pontosabb és átláthatóbb útvonaltárolás valamint a fellelhető látnivalók,

létesítmények egyszerű és igényes bemutatása volt. A felhasználók listázhatják a felvett
hegységeket, böngészhetnek a hegységekben haladó túrákon, vagy kereshetnek saját egyedi
útvonalakat is két pont között. A hegyek bármely eleméről galériába szervezett képek
segítik a túrázni vágyók döntését.

143



Új generációs beszédszintetizátor minőségének
elemzése és tökéletesítése

Berki Sándor

Konzulens: Dr. Németh Géza, Tóth Bálint

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Az általános szövegfelolvasó rendszerek közül manapság egyre nagyobb népszerűségnek
örvend a rejtett Markov-modell (Hidden Markov Model, HMM) alapú mesterséges be-
szédkeltés. Ennek a fajta megközelítésnek nagy előnye, hogy kis futásidejű adatbázismé-
ret mellett képes jó minőségű beszédet előállítani, továbbá segítségével lehetőségünk van
különféle beszédstílusok, illetve érzelmek visszaadására. A futásidejű kisméretű adatbázis
annak a következménye, hogy a rendszer nem hangmintákat, hanem a beszédből kinyert
paramétereket tárol. Ilyenek az alapfrekvencia, spektrális együtthatók, illetve időtar-
tamra vonatkozó információk. Ezeket modellezzük rejtett Markov-modellek segítségével.
A rendszer működéséhez szükség van egy tanítási fázisra, ehhez pedig egy tanító adatbá-
zisra. Ebből nyerjük ki a szükséges paramétereket a tanítás során. A szintetizálás során,
amikor egy írott szöveget szeretnénk felolvastatni, a szintetizálandó szöveghez legjobban
illeszkedő elemeket határozzuk meg a modellek alapján. A végleges hullámforma ezek-
ből áll elő, beszédkódolóknál használatos megoldások segítségével. A jelenlegi törekvések
az előállított beszéd minőségének javítását célozzák meg, hogy az minél természetesebb,
emberibb hangzású legyen.
Munkám során egy magyar nyelvű, HMM-alapú rendszer egyik előfeldolgozási lépésével,

a környezetfüggő címkék automatikus generálásával, illetve ezek felhasználásával, optima-
lizálásával foglalkoztam. A konkrét rendszer fonéma alapon végzi a beszéd modellezését.
Egy adott fonémának ugyanazon beszélő esetén is gyakorlatilag végtelen realizációja le-
hetséges. Ahhoz, hogy a legjobban hasonlítson a szintetizált hang az emberi beszédre,
már a tanítás során fel kell használni az egyes fonémák konkrét realizációira vonatkozó in-
formációkat. Természetesen a szintézis során is szükség van ezek jelölésére. Ezek leírására
használjuk a környezetfüggő címkéket. Ilyen címkék tartalmazzák például az adott fonéma
szomszédjait, különféle pozícióra és hangsúlyra vonatkozó információkat. Ezek mind-mind
befolyásolják a modellezendő paramétereket. Ezen információk figyelembe vétele alapvető
hatással van a szintetizált hang minőségére. Például ha a hangsúlyos fonémákat jelöljük
ilyen címkék segítségével, elérhetjük, hogy a szintetizált beszéd hangsúlyozása megfeleljen
a tanító mintáknak.
Körülbelül 50 környezetfüggő címkét honosítottunk magyarra. Az ezek generálását

végző programot implementáltam. Továbbá megkíséreltem megkülönböztető jegyek (dis-
tinctive features) segítségével leírni a magyar nyelv fonémáit, melytől minőségjavulást
vártam.
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Ezek a fonémáknál kisebb egységek, amelyek megadják a beszédhangok egyfajta osztá-
lyozását, amit a környezetfüggő címkékhez hasonlóan használhatunk.
A megkülönböztető jegyekkel történő leírást, illetve a készült címkéző programot fel-

használtam tényleges tanítási és generálási fázisok során. Dolgozatomban az elért minő-
ségjavulást igazoló meghallgatásos teszt eredményeit is ismertetem.
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Új módszer a gépi formánsmeghatározás
pontosságának növelésére

Rácz Zsuzsanna Zsófia

Konzulens: Dr. Olaszy Gábor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A beszédkutatás egyik legrégebbi témaköre a formánsok vizsgálata, amelyek a beszéd-
ben meghatározzák a zöngés gerjesztésű hangok hangszínezetét (például á, a, e, ű). Frek-
venciájuk, intenzitásszintjük és sávszélességük jellemzik őket. Fizikai vonatkozásban a
formánsok a vonalas spektrumra helyezett burkológörbe maximumhelyei. A formánsok
minél pontosabb ismerete kulcsfontosságú szerepet játszik a beszédtechnológiában.
A formánsfrekvenciák meghatározására számos általános számítógépes módszert dol-

goztak ki, de ha nagy pontosságú adatokra van szükségünk, akkor a gépi eljárások ered-
ményeit sok esetben csak emberi munkával lehet korrigálni. Jelen dolgozat célja, hogy
megoldást keressen a gépi formánsmeghatározás pontosságának növelésére oly módon,
hogy kézi javításokra ne legyen szükség. Az eljárás szükségességét az is indokolja, hogy a
beszédkutatás tendenciája a statisztikai jellegű vizsgálatok felé tolódik, nagyméretű adat-
bázisokat hoznak létre, és ezekben végeznek vizsgálatokat. Az adatokat tehát tömegesen
kell kinyerni a beszédjelből.
A dolgozat keretében először áttekintem a témával foglalkozó irodalmat, valamint a

rendelkezésemre álló eszközöket, a referencia formánsadatbázis CVC (mássalhangzó –
magánhangzó – mássalhangzó) kapcsolatokhoz tartozó formánsmeneteit. Az automatikus
javításra a következő megoldást dolgoztam ki: a gépi formánsmeghatározó algoritmus ál-
tal szolgáltatott formánsadatokat adatbázisba rendezem, majd matematikai módszerekkel
megkeresem a hibásnak vélt értékeket. Ezeket egy többparaméteres fonetikai-nyelvészeti
alapú függvény segítségével korrigálom, amely alapul veszi a tanszéki referencia formánsa-
datbázis adatait is. Az eredmények ellenőrzésére korrelációs elemzést végzek a referencia
formánsadatbázis és a javított adatok között.
Az új mérési módszerrel nagytömegű formánsgyűjtést végezhetünk sok bemondó hang-

jából, ilyenre a magyar nyelv vonatkozásában még nem került sor. A formánsmenetekből
megjósolható a következő hang artikulációs pozíciója, mely a gépi beszédfelismerés szem-
pontjából lehet fontos.
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Újszerű módszerek vizsgálata gépi tanulási
problémáknál és adaptív rendszerekben

Lányi Dávid

Konzulens: Benkő Borbála Katalin

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Az utóbbi évek egyik legdinamikusabban kutatott területe a gépi tanulás. A hihe-
tetlenül megnövekedett adattömegben rejtőző információ értéke egyre nyilvánvalóbb az
üzleti- és mindennapi életben is. Mind többször merül föl az igény, hogy bizonyos prob-
lémák informatikai megoldásához – az összegyűjtött szakértői tudáson kívül – használjuk
föl a problémáról számítógéppel már felhalmozott ismereteket is. A világ informatikai
megoldásaiban egyre többször találkozni olyan algoritmusokkal, melyek dinamikusan vál-
toztatják viselkedésüket a környezet változásaitól függően, önállóan alkotnak ismereteket
a problémakörről, és ezen ismeretek felhasználásával előre be nem programozott visel-
kedésre képesek. Ilyen alapokra épülnek a manapság sokat emlegetett pervazív-adaptív
rendszerek, vagy akár a szocio-technikai város (socio-technical city) víziói is.
A dolgozatomban ennek az alaptémának járok utána. A leggyakrabban alkalmazott gépi

tanulási módszerek vizsgálata után olyan újszerű megközelítéseket próbálok vizsgálni, me-
lyekkel az eddigieknél nyitottabb, általánosabban alkalmazható, és jobb hatásfokra képes
rendszerek tervezhetők. Példaként egy leegyszerűsített világmodellt keresek, egy olyan
problámakört, melyben jól illusztrálhatók egy tanuló, adaptív ágenssel szemben támasz-
tott elvárások, és egyszerűen mérhető teljesítményük. A dolgozat keretében bemutatok
egy kísérleti rendszert, mely a megalkotott világmodell szabályairól próbál tudást gyűj-
teni, és működés közben ezt felhasználva optimalizálja saját hasznosságát. A tervezéshez
használt matematikai, és rendszermodell ismertetése mellett rávilágítok a tervezés közben
előkerülő kulcsproblémákra is:

• Milyen előzetes tudással rendelkezünk a problémakörről? Milyen módon építhető
be jelenlegi tudásunk egy készülő adaptív rendszerbe? Milyen tervezési kihívásokat
jelent, ha minimális, vagy semmilyen előzetes tudást sem feltételezünk?

• Milyen tudásreprezentáció optimális egy adott problémakörben? Tudunk-e általá-
nosan használható tudásreprezentációt tervezni?

• Milyen optimalizációs megoldásokat használhatunk a már felhalmozott tudás haté-
konyabb értelmezésében? Hogyan mélyíthető tapasztalatként felhalmozott adatok-
ból a probléma megértése?
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• Hogyan lehet kiaknázni egy olyan beállítást, melyben ágensek csoportjának kell
ugyanabban az adott problémakörben működni? Milyen módon lehet tudásmegosz-
tásból profitálni? Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek az egyéni és közösségi
hasznosság szempontjából?

Összegzésként kísérleti rendszer különböző beállításokban elért teljesítményét ismertetem,
összegyűjtöm a tanulságokat, és zárásként további fejlesztési irányokról, ötletekről is be-
számolok.
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Univerzális szavanna modell létrehozása

Hallgat Ádám

Konzulens: Dr. Kovásznai Gergely

Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar

A kutatás feltevése, hogy egyszerű élőlények adatainak pontos megadásával szimulálha-
tók a természetben fellelhető állati viselkedés momentumai.
A kutatás célja egy olyan szimulációs program létrehozása, mely élethűen modellezi az

élőlények viselkedését egy kisebb környezetben. A szimulációban a felhasználó maga hozza
létre a fajokat, és a belőle példányosított objektumokat, melyek a pályán interakcióba
lépnek egymással. Az objektumok tulajdonságait a felhasználó definiálja, melyek egyúttal
a példány viselkedését is meghatározzák. Az objektumoknak három különböző típusát
különíthetjük el: a fal, élőlény és eszköz típusokat. Mindhárom típus más-más szerepkörrel
és beállítással rendelkezik. Az így képzett példányokat a pályán elhelyezve lépésenként
futtatható a szimuláció. A szimuláció valós környezetben folyik, az objektumok egységnyi
kiterjedésűek, és vektoros gráfépítő útkereső eljárást alkalmaznak.
Az objektumok viselkedését a környezet és a belső állapotuk együttese határozza meg

a Maslowi piramishoz hasonló szükségletrendszer alapján. A szimulációs program C#
nyelven és Microsoft WindowsForms környezetben írt keretrendszerrel rendelkezik, mely
felhasználóbarát felületet képezve könnyen irányítható. A példányokat PictureBoxok je-
lenítik meg a felületen.
Jelenlegi állapot: Működőképes felhasználói felület, müködőképes szimulációs eljárások.

Működő gráfépítő algoritmus. Működő útkereső algoritmus.
Eddigi eredmények: Területi TDK forduló harmadik helyezés Eszterházy Károly Főis-

kola, Eger, 2010.
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Üzleti folyamatok strukturális vizsgálata és
optimalizálása

Kadanoczki Helga, Õsz Edina, Zachár Gergely

Konzulens: Kalauz Károly, Dr. Süle Zoltán, Dr. Tarczali Tünde

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

A szervezetek és vállalatok számára elengedhetetlen fontosságú üzleti folyamataik terve-
zése, modellezése és későbbi nyomon követése. Hasonló jelentőségű az üzleti folyamatok-
ban meghatározott célok különféle elérési módjainak ismerete is, hiszen legtöbb esetben
e célok biztosítják a szervezet számára a bevételt és a sikeres gazdálkodást. A valamely
szempont szerinti (pl. költség, biztonság, stb.) optimális folyamat megadásának egy le-
hetséges módja az, ha ismerjük az üzleti folyamatot definiáló és a végcélt biztosító lépések
alternatíváit.
Napjainkban az üzleti folyamatok modellezésére számos módszer létezik. A Unified

Modelling Language (UML) és a Business Process Modeling Notation (BPMN) az üzleti
folyamatok leírását támogató legelterjedtebb szabványos jelölésrendszerek. Segítségük-
kel könnyebben szemléltethetőek a szervezetek munkafolyamatai, valamint azok függőségi
viszonyai úgy, hogy azok mind a szakértők, mind a folyamat egyéb résztvevői számára
egyértelműek legyenek. Míg az előbbi eszköztár súlyos hátránya elsősorban az, hogy nem
eléggé formális az algoritmikus feladatok támogatásához, addig a BPMN nem ad lehető-
séget különféle szempontok szerinti optimális megoldások megtalálására. Munkánkkal e
hiányosságra adunk egy lehetséges hatékony megoldást.
Dolgozatunk első részében röviden áttekintjük az üzleti folyamatok irodalomban fellel-

hető elgondolásait és azok különféle megközelítéseit, majd ismertetjük az általunk válasz-
tott jelölésrendszert a BPMN-t, illetve a strukturális vizsgálatokra és optimalizálásra lehe-
tőséget kínáló módszertant, a Process Network Synthesis-t, amelynek ábrázolása P-gráffal
történik. A két modell közötti kapcsolatot a jelöléseik közti megfeleltetések segítségével
adjuk meg, és egyúttal módosítjuk a vizsgálathoz szükséges, irodalomban található algo-
ritmusokat is. Végezetül dolgozatunk utolsó részében ismertetjük az általunk készített
szoftvert, amelynek segítségével üzleti folyamatok grafikus leírását adhatjuk meg. A dol-
gozatban bemutatott transzformációs lépések elvégzése után megkapjuk a tekintett üzleti
folyamat P-gráf reprezentációját, amely – ellentétben a hagyományos, BPMN alapú rep-
rezentációval – már lehetőséget ad alternatív üzleti folyamatok generálására és különféle
optimalizálási feladatok megoldására.
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Valósidejű automatikus sejtdetektálás kétdimenziós
box-spline detektorral

Püspöki Zsuzsanna

Konzulens: Dr. Daniel Sage, Kunal N. Chaudhury, Dr. Loványi István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Sejtjeink természetes állapotukban többnyire átlátszóak, így egyes komponenseik op-
tikailag megkülönböztethetetlenek egymástól. Egy kitüntetett egység (sejtmag, fehérje
stb.) vizsgálatához tehát szükségünk van valamilyen fényes markerre, indikátorra, amely
jelzi a pozíciót anélkül, hogy az egységet működésében jelentékenyen befolyásolná. Ecélból
leggyakrabban fluoreszcens proteineket alkalmaznak [1].
A minták feldolgozása legtöbbször konfokális mikroszkóppal történik, amelyek nagy

mennyiségű adathalmazt szolgáltatnak. Célunk a felvételeken található élénk, fényes fol-
tok detektálása egy képfeldolgozó algoritmus segítségével. Mivel a biológiai kísérletek
során nem ritka a százas nagyságrendű detektálandó objektum egy képen, a biológusok
munkáját nagymértékben segíthetjük azzal, ha ezt a műveletsort algoritmizáljuk.
A megoldás során kör alakú objektumokat keresünk a képen, amelyek nagysága egy

adott intervallumon belül tetszőleges lehet, továbbá nincs a priori információnk sem az
objektumok számáról, sem pedig elhelyezkedésükről. Az algoritmus elvárásunk szerint
képes meghatározni az objektumok számát, pozícióját és méretét. Emellett bizonyos
sebességi korlátok betartása is különösen fontos.
A cél világosan és egyszerűen megfogalmazható, a probléma azonban meglehetősen

komplex. Ezt mutatja, hogy a korábban a célra általánosan használt algoritmusok meg-
lehetősen rossz hatásfokúak – a hibás találatok aránya meglehetősen nagy, míg a méretek
meghatározása több esetben teljesen hiányzik.
TDK munkám során egy olyan új eljárást dolgoztam ki, amely egy box-splineokból előál-

lított Mexican-hat típusú detektor segítségével képes a fent említett feladatok megvalósí-
tására. Mexican-hat típusú szűrőket már korábban is alkalmaztak sugárirányú diszkonti-
nuitások detektálására. Ezt alapul véve a szűrőt kétdimenziós box-splineokból realizáljuk
[3], ezzel a szűrési folyamat igen hatékony és gyors lesz.
A detektáló algoritmus három fő részből áll: a középpontok durva, majd finom becs-

léséből, illetve a kapcsolódó sugarak pontos meghatározásából. Az eljárás fő aspektusa
annak térvarianciája – a detektor méretét folyamatosan hangoljuk az optimalizációs eljá-
rás során. Munkám befejező fázisában egy ImageJ plugint készítettem el, amely alkalmas
a kitűzött feladat megoldására. Az algoritmust több, biológusoktól származó képen tesz-
teltük, és a korábbi megoldásokhoz képest lényegesen jobb, a gyakorlatban használható
eredményt értünk el.
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Véletlen mezők generálása, ábrázolása és jellemzőik
meghatározása

Piller Imre

Konzulens: Dr. Fegyverneki Sándor

Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

A TDK dolgozatomban véletlen mezőkkel és azok geometriai jellegzetességeivel foglal-
kozom. Ezek a mezők tulajdonképpen a kétváltozós sztochasztikus folyamatok. A dol-
gozatom célja megmutatni, hogy hogyan lehet ezeket generálni és megjeleníteni, illetve a
paramétereiket becsülni.
Készítettem egy keretrendszert Java programozási nyelven. Ez képes megfelelő pszeudó

véletlenszámokat generálni a szimulációkhoz és kirajzolni a végeredményeket. A felhasz-
nálói felület saját kezelőelemeket tartalmaz, amikkel a paraméterek állíthatók.
A Wiener folyamat a sztochasztikus folyamatok egy klasszikus példája. Bevezetem a

fogalmat és az alkalmazható matematikai modelleket. Kezelhetők mint fraktálok, mivel
önhasonlóságot mutatnak. A dolgozat következő részében a Weierstrass és a Mandelbrot
függvénnyel foglalkozom, mint determinisztikus fraktálfüggvényekkel. Jellemzésükre a
Hausdorff és a Minkowski dimenziót használom.
Fraktál felületeket a Blackmore-Zhou féle modellel generáltam. A dolgozat csak egy

rövid bevezetést ad a véletlen mezők és fraktálgeometria témakörébe. Hosszabbtávú cél
további modellek és jellemzők, illetve gyakorlati alkalmazások vizsgálata.
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Véletlenszerű programok nyelvtan alapú generálása
QuickCheck használatával

Horpácsi Dániel, Leskó Dániel

Konzulens: Dr. Horváth Zoltán, Dr. Tejfel Máté, Prof. Simon Thompson

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A programozási nyelvek szintaxisát általában környezetfüggetlen nyelvtanokkal írják le,
melyek alapján automatikusan szintaktikus elemzőt is készíthetünk. Ezek az úgy nevezett
parserek képesek a leírt nyelv szavainak felismerésére, azaz egy szóról eldönteni, hogy az
megtalálható-e a nyelvben. Ezen dolgozatban egy másfajta felhasználását mutatjuk meg a
használt környezetfüggetlen nyelvtanleírásoknak: nem az eldöntési probléma megoldására
alkalmas programot generálunk belőlük, hanem olyan generátort, mely a nyelvtannak
megfelelő szavakat állít elő véletlenszerűen.
Ahhoz, hogy például refaktoráló eszközöket automatikusan tesztelni tudjunk, szüksé-

günk van nagyméretű célnyelvű kódhalmazra, amely lefedi a programnyelv adta lehetősé-
geket. Ilyen kódhalmazt előállíthatunk a nyelv nyelvtanának leírása alapján véletlenszerű
generálással a fentebb említett módszerrel. A véletlen eloszlás szabályozását és az ada-
tok egyszerűbb leírását egy tulajdonság alapú tesztelő eszköz segíti, amelyben megfelelő
absztrakciós lépések után le tudjuk írni a célnyelv szintaktikusan helyes programjainak
generálási szabályait.
A dolgozat két elképzelést mutat be, melyek a célnyelv szabályrendszerének leírásánál

az (E)BNF formából indulnak ki, ám azt kiegészítik további szükséges információk je-
löléseivel. Ezután az így leírt nyelvtan szavainak véletlen generálását speciálisan erre a
célra generált QuickCheck generátorok végzik el. A megvalósított módszerekkel adott
szemantikus tulajdonságoknak megfelelő, illetve margószabályokat betartó programokat
generálhatunk. Előbbihez az Erlang, utóbbihoz pedig az F# programnyelv leírására ké-
szült prototípus, melyek alkalmasak a véletlenszerű helyes programok generálására.
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Vezeték nélküli érzékelő hálózatok adatgyűjtő
protokolljainak teljesítményanalízise és optimalizálása

mérésekkel validált hálózatszimulátorral

Józsa Csaba Máté, Reguly István Zoltán

Konzulens: Oláh András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

A vezeték nélküli érzékelő hálózaton (WSN – Wireless Sensor Network) alapuló al-
kalmazások várható széleskörű elterjedése négy előnyre vezethető vissza: I) a hálózatot
alkotó rádiós szenzorok – a konkrét alkalmazás specifikációja alapján megszabott sűrű-
séggel – közvetlenül a mérendő fizikai objektumhoz helyezhetőek el, II) nagyobb térbeli
lefedettséget és pontosabb mérést biztosítanak, III) rugalmasan és költség hatékonyan
rekonfigurálhatóak, IV) a rádiós kommunikációnak köszönhetően a párhuzamos utakon
megbízható, robosztus adatátvitel biztosítható.
Ugyanakkor a szenzorhálózatot alkotó rádiós node-ok számítási teljesítménye és ener-

giaellátása valamint a node-ok között értelmezett rádiós link kapacitása korlátozott, ezért
a hálózat működését vezérlő kommunikációs protokollok optimalizálása elengedhetetlenül
fontos. Mivel az energiafogyasztás (és ezen keresztül az élettartam), a megbízhatóság és
a késleltetés egymás ellen hatnak, ezért a WSN protokolltervezésének kihívása, hogy az
alkalmazás specifikációjához illeszkedve a hálózatot működtető protokoll optimális egyen-
súlyt találjon ezek között. A szakirodalomban fellelhető útvonaltervező protokollok esetén
a szerzők – néhány összefoglaló cikk táblázatos összerendelését leszámítva – többnyire nem
kapcsolják alkalmazáshoz a javasolt protokollt ill. – a közös szimulációs környezet hiánya
miatt – szerényebb numerikus teljesítőképesség analízist végeznek.
A WSN előnyeit kihasználó alkalmazások sorra jelennek meg anélkül, hogy a kommu-

nikációt biztosító protokollokat az alkalmazáshoz, ill. a rádiós környezethez illesztették
volna. Ennek eredménye az, hogy a minőségi kritériumok nem teljesülnek, és/vagy a
hálózat - és ezzel az alkalmazás - élettartama rövidül.
A dolgozat célja az OMNET++ Castalia hálózatszimulátorban olyan precíz csomag-

szintű szimulációs környezet kialakítása, amely a Texas node-okon implementált hálózat-
felmérő protokoll mérési adatai (rádiós csatorna paraméterei, késleltetés, etc.) alapján
validált. A dolgozat ebben a validált szimulátorban adja meg az útvonaltervező protokol-
lok numerikus teljesítőképesség analízisét.
A dolgozat másik eredményeként egy olyan speciális alkalmazás számára javaslunk adat-

gyűjtő protokollt, ahol az érzékelők nagymennyiségű mérési eredményeit (amely akár a
hozzáférhető memória egészét betölthetik) kell összegyűjteni minimális idő alatt. A prob-
léma három feladatra bomlik szét: ütemezés, útvonalválasztás és szimultán linkhasználat.
A kifejlesztett protokoll összehasonlító teljesítőképesség analízisét a validált szimulátorban
végeztük.
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Virtuális hadi robot vezérlése tanuló algoritmus
segítségével

Fülöp András

Konzulens: Jeszenszky Péter

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Az emberiségbe kódolva van a túlélési ösztön, a saját genetikai kód örökítésének vágya,
és az ebből eredő rivalizálás, harc, és a hataloméhség miatt a háború is. Az egyetemes
versengésből senki sem marad ki, mindenki részt vesz benne valamilyen formában. Talán
az emberi természet az okozója, hogy a háborút „gyakorolni”, szimulálni is szoktuk. Egy
ilyen szimulált „harci” környezet viszont nagyszerű feladat a mesterséges intelligenciák
számára is. Ezen gondolat egy manifesztációja a JRobots online verseny, amelyben a
cél nem más, mint a leghatékonyabb algoritmust írni virtuális harci gépezetünk számára,
mivel a közvetlen irányítás lehetősége itt nem adott. A résztvevő, versengő programozók
többnyire különböző heurisztikákat vetnek be a győzelem érdekében, ám ezek az eljárások
konstans módon viselkednek, ezáltal kiismerhetővé válhatnak.
Dolgozatom célja egy olyan tanuló eljárás fejlesztése, amely működése kezdetén semmi-

lyen ismerettel sem rendelkezik a játékról, és a játszmák során tanulja meg a legoptimáli-
sabb taktikát. Az általam választott eljárás a Reinforcement Learning (RL, Megerősítéses
tanulás), mely több esetben is bizonyította, hogy alkalmas akár arra is, hogy az emberi
mesterjátékosokat is legyőzze saját játékukban (erre jó példa a TD-Backgammon).
Dolgozatomban bemutatom a felhasznált eljárást, a játéktér reprezentációját, valamint

az elért eredményeket is értékelem.
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Virtualizált környezetek platformszintű
teljesítménymenedzsmentje

Salánki Ágnes

Konzulens: Kocsis Imre

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A szerver virtualizáció lehetővé teszi korábban külön fizikai gépeken futtatott teljes szoft-
verkörnyezetek egy vagy több közös, virtualizáló gazdagépre való konszolidációját. Ezzel
lehetővé válik a fizikai erőforrások kihasználásának növelése, az alkalmazások és az őket
támogató szoftverkörnyezet szempontjából transzparens módon. Másrészt a modern vir-
tualizációs keretrendszerek olyan platformszintű felügyeleti primitíveket nyújtanak, mint
futó virtuális gépekről ”pillanatkép” (snapshot) készítése és ahhoz való visszatérés, vagy
a virtuális gépek gazdagépek közötti, akár futásidejű migrálása. Ezen mechanizmusok se-
gítségével adatközponti kiszolgáló környezetekben a szolgáltatások teljesítménye és külön-
böző szolgáltatásbiztonsági attribútumai (mint például szolgáltatás szintű rendelkezésre
állás) hatékonyan menedzselhetőek.
A széles körben használt virtualizációs megoldások azonban nem biztosítanak tökéletes

teljesítményizolációt a virtuális gépek között; így ha egy szolgáltatás a rendelkezésre álló
erőforrásokon és terhelésen értelmezett QoS-karakterisztikája natív esetben ismert is, vir-
tualizált változatának karakterisztikáját a vele azonos gazdagépen egy időben futtatott
virtuális gépek a tapasztalat szerint negatívan befolyásolják . Így a virtualizált környeze-
tek erőforrás-hozzárendelési konfigurációjának kapacitástervezési feladata ma még nyitott
probléma. A virtualizált környezetek konfigurációtervezésének egy további aspektusa,
hogy nemcsak egy szolgáltatásbiztonsági korlátoknak megfelelő kezdőkonfigurációra van
szükség, hanem az említett újrakonfigurációs mechanizmusok használatának megtervezé-
sére is.
A dolgozat bemutatja a virtualizált környezetekben fellépő teljesítmény-egymásrahatások

főbb okait és azok jellemzésének jelenleg ismert megoldásait. A már ma is elérhető vir-
tualizációs benchmarkok alapján kialakításra került egy kísérleti környezet, melyben ezen
egymásrahatások vizsgálhatóak. A környezeten végzett mérések alapján felállításra kerül –
a praktikus alkalmazhatóságot is célozva – néhány egyszerű fenomenologikus teljesítmény-
modell a vizsgált virtuális gépekre. A dolgozat megmutatja, hogyan karakterizálhatóak
párhuzamosan futtatott virtuális gépek a teljesítmény-egymásrahatások szempontjából,
a virtualizáló keretrendszerek által nyújtott platformszintű instrumentáció és intelligens
adatfeldolgozási módszerek segítségével.
A vonatkozó szakirodalomra támaszkodva a dolgozat röviden áttekinti a virtualizált

környezetek teljesítmény- és szolgáltatásbiztonsági (újra)konfigurációtervezését megvaló-
sító módszereket. Mindezek alapján a felállított teljesítménymodellek példáján lineáris
programozás alapú megközelítést javasol az újrakonfigurációs problémák egy alosztályára.
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Wavelet-alapú algoritmusok alkalmazása a Holter
EKG jelek automatikus értékelésében

Vincze János

Konzulens: Dr. Aszalós László, Dr. Herendi Tamás, Farkas László

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Az elektrokardiográfiás (EKG) vizsgálat a leggyakrabban elvégzett orvosi vizsgálatok
közé tartozik, mivel nem jár egészségi kockázattal illetve jelentős kellemetlenségekkel,
ugyanakkor a szív elektromos működését képes a vizsgáló orvos számára feltárni. A ha-
gyományos EKG vizsgálatok során mindössze néhányszor tíz másodpercnyi felvétel készül,
azonban egyes rendellenességek ilyen rövid felvételeken nem láthatók jól. Ilyenkor kerül
alkalmazásra a Holter EKG, mely egy hordozható készülék, amit a beteg 24 óráig visel. Az
ilyen felvételek kiértékelése csak jelentős számítógépes háttérrel, és megbízhatóan működő
elemzési algoritmusokkal lehetséges.
Célom volt, hogy megvizsgáljam a diszkrét wavelet transzformációra épülő algoritmusok

alkalmazásának lehetőségeit a Holter EKG felvételek automatikus elemzésében, különös
tekintettel a kamrák aktiválódását jelző QRS komplexumok helyének felderítésében, illetve
az EKG felvételek zajos, ez által az elemzésből kizárandó szakaszainak megtalálásában.
A jelek elemzésére egydimenziós stacionáris diszkrét wavelet transzformációt alkalmaz-

tam. Ennek működési elve hasonló a hasonló a legtöbbször alkalmazott diszkrét wavelet
transzofmációhoz, ám nem tartalmaz decimálási lépést, így a transzformált és az eredeti
jel egyszerűen megfeleltethető egymásnak. A QRS komplexumok ill. a zajos szakaszok
meghatározására különféle küszöbölési módszereket alkalmaztam.
Eredményeim azt mutatják, hogy az alkalmazott algoritmus képes mind a QRS komple-

xumok megbízható detektálására, mind azon zajos szakaszok helyének meghatározására,
amelyek a további feldolgozás számára már nem használhatóak. A QRS komplexumok
detektálása a wavelet-alapú algoritmussal sokszor még ezeken a helyeken is lehetséges, ám
a jelalak itt már annyira torzult, hogy ezen túlmenő vizsgálatok nem végezhetőek.
A munka a Debreceni Egyetem Informatikai Kara és a Labtech Kft. közti együttműködés

keretében került kivitelezésre.
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