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Tartalmi összefoglaló 

A dolgozat témája egy tőzsdei használatot megkönnyítő stratégia és szoftver készítése, 

amely különböző indikátorok –és osszcillátorok segítségével javaslatot nyújt arra, hogy, 

hogyan érdemes kereskedni. A szoftver célja ezen felül még az is, hogy a befektetett 

pénzünket gyarapítani tudjuk. 

A dolgozat eleje bemutatja a témához tartozó irodalmat, és a tőzsde működését. Részletesen 

ismerteti a részvények, tőzsdei indexek, likviditás, volatilitás [1-2] fogalmát, valamint a 

stratégiához elengedhetetlen mutatók használatát és értelmezését. A kereskedői stratégia 

kialakítása során a Parabolic SAR-t, a Moving Average Convergence/ Divergence-t (MACD), 

és a mozgóátlag különböző fajtáit használjuk fel. [3,4] 

Ezt követően kerül sor a stratégia bemutatására, amely az előbbiekben említett indikátorok 

közül tartalmazza azokat, melyeket értelmezésük során a leghatékonyabbnak, 

legmegfelelőbbnek tartottunk, választottunk.  

A dolgozat második felében mutatjuk be a kidolgozott stratégia implementálását a MATLAB 

fejlesztői környezetbe.  

A stratégia implementálást követően offline adatokon megvizsgáljuk, hogy mennyire 

hatékonyan működne a valós adatokkal. 
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Bevezetés 

Feladatunk egy olyan szoftver elkészítése MATLAB-ban, amely alkalmas tőzsdei 

adatokon vételi vagy eladási jelzést generálni tőzsdei indikátorok segítségével. 

A MATLAB egy speciális programrendszer, ami használható numerikus számítások 

elvégzésére, továbbá egy programozási nyelv. 

A program segítségével lehetőség nyílik a matematikai kifejezések grafikus ábrázolására is. 

Munkánk első szakaszában feldolgoztuk a témával kapcsolatos irodalmat, mint a tőzsdei 

alapfogalmak, indikátorok, oszcillátorok és a tőzsdei kereskedés folyamata. 

A második szakaszban meg kell határoznunk egy olyan stratégiát a kereskedelemhez, ahol 

úgy kell megválasztanunk az indikátorokat, és azok paramétereit, hogy a jelzés minél 

pontosabb legyen. Meg kell választani azt is, hogy az egyes indikátorokat milyen súllyal 

fogjuk majd figyelembe venni. 

A harmadik lépés a kereskedői szoftver implementálása MATLAB-ban, vagyis egy olyan kód 

megírása mely majd képes lesz számunkra vételi és eladási jelzéseket adni a felhasznált 

indikátorok, és azok súlyainak figyelembe vételével. 

A negyedik és egyben utolsó fázis a stratégia tesztelése lesz, offline adatokon.  Ezen adatok 

segítségével tudjuk megvizsgálni a megválasztott stratégia hatékonyságát. 

A munka során mindketten tanulmányoztuk a legfontosabb tőzsdei folyamatokat, fogalmakat. 

Több szemszögből is megvizsgáltuk a különböző indikátorokat, amelyek segítségünkre 

lesznek a stratégiánk meghatározásában, és ezáltal a vételi és eladási javaslatok 

meghatározásában. 

Az aktuális dokumentációnkban beszámolunk az eddig elvégzett feladatokról, mely a munka 

első és második szakaszát foglalja magában. Bemutatjuk röviden a tőzsde működését, és az 

elemzésekben előszeretettel használt indikátorokat, valamint a kiválasztott stratégiát. 
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Tőzsdei alapfogalmak 

Vagyoni jellegű jogok 

A részvényekhez kapcsolódó vagyoni jellegű jogok a jövedelemmel kapcsolatosak. 

Legfontosabb elemei a következők: 

 részvény-elővételi jog: amikor egy vállalat új kibocsátást szervez, a tulajdonosok 

elővételi joggal bírnak, és általában a meghirdetett kibocsátási árfolyamnál 

alacsonyabb áron jutnak hozzá a papírokhoz 

 a likvidációs hányadhoz való jog: ez akkor kap szerepet, ha a vállalat szünetelteti a 

tevékenységét. Az eszközök értékesítése és a különféle kötelezettségek teljesítése 

után a megmaradó összeg egy részvényre jutó részét nevezik likvidációs 

hányadnak. 

 osztalékhoz való jog: az időszakban elért profit kifizetésre kerülő hányadára, az 

osztalékra vonatkozik, ami nem csak pénzben történhet. 

Részvények 

A részvény azt igazolja, hogy a részvény tulajdonosai valamely cég alaptőkéjéhez 

járultak hozzá, és a befektetett pénz után jogosultak a kiosztásra kerülő - nyereség arányos 

részére - az osztalékra. Ha egy vállalatnak többletforrásra van szüksége, akkor a tőkepiacon 

keresztül is lehetősége nyílik forrás bevonására.  Ennek egyik módja a részvénykibocsátás, 

amikor a társaság a már meglévő papírjai mellé újabb részvényeket helyez ki a piacra, melyek 

ellenértékéből képes lesz megvalósítani céljait. Amennyiben a befektetők bizalmat szavaznak 

a papír kibocsátójának, megvásárolják értékpapírjait, és ezzel biztosítják számára a szükséges 

forrásokat. 

A részvényeket bizonyos szempontok alapján különféle típusokba soroljuk: 

megkülönböztetünk névre illetve bemutatóra szóló részvényeket, valamint elsőbbségi és 

törzsrészvényeket.  

A részvénytársaság kibocsátáskor dönt arról, hogy az új részvények bemutatóra, vagy névre 

szólók legyenek-e.  

 Bemutatóra szóló részvény esetében a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, aki 

fizikailag birtokolja a papírokat.  

 Névre szóló részvények tulajdonosainak névsorát a vállalatok az úgynevezett 

részvénykönyvben tartják számon, és ha a tulajdoni viszonyokban változás következik 
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be, azt a részvénykönyvben kell regisztrálni. Ezekkel a részvényekkel tehát nem az 

szavazhat, akinek az értékpapírcsomag épp a tulajdonában van, hanem akinek az adott 

sorszámú részvény a nevére szól. 

A tőzsdén forgó részvények mindegyike névre szól, és dematerizált, azaz elektronikus 

formában létezik! 

 Törzsrészvény minden jelző nélküli „részvény”. Kockázata abból adódik, hogy a 

vállalat által adott esztendőkben létrehozott jövedelem felosztásakor a részvényes a 

sor legvégén áll. Mivel a részvényesek közül elsősorban az elsőbbségi részvények 

tulajdonosainak követeléseit elégítik ki. (Nagyobb várható hozammal rendelkezik, de 

kockázatosabb részvény, melynek hozamára nincsen semmilyen garancia.) 

 Elsőbbségi részvény tulajdonosa elsőbbséget élvez az osztalékfizetéskor, illetve a 

vállalat megszűnésekor elvégzett pénzügyi műveletnél (likvidációs hányad). 

Tulajdonosai általában fix, előre meghatározott jövedelemhez jutnak, mely kisebb 

kockázatot is jelent. Az elsőbbségi részvényesek bizonyos jogát vagy jogait 

korlátozzák (pl.: általános szavazati jogok).  

A hazai részvénypiacon az elsőbbségi részvényeknek jóformán egyáltalán nincs szerepük. A 

nagyobb társaságok elsőbbségi részvényeit a 2000-res évek elején kivétel nélkül 

törzsrészvénnyé alakították át. 

Névérték, piaci érték 

Névérték a tulajdonosi jogok elosztásának alapja, amely az alaptőke egy adott 

hányadát testesíti meg. Az osztalékot ez alapján számítják, és szintén a névérték alapján lehet 

a végelszámoláskor, illetve felszámoláskor pénzhez jutni, illetve a közgyűlésen szavazni. Az 

egyes tulajdonosok részesedésének meghatározása és a jövedelmek felosztása a névérték 

alapján történik. (A társaságok jegyzett tőkéje megegyezik a részvények számának, valamint 

névértékének szorzatával.) A részvénytársaságok, illetve tulajdonosaik maguk dönthetik el, 

mekkora névértékük legyen a részvényeknek, és hány darab papírt bocsássanak ki. 

Piaci érték - vagyis az árfolyam - a részvény aktuális, piaci árát mutatja, mely a 

társaság jövőbeli üzleti lehetőségeit tükrözi. (A piaci érték akár többszörösen is 

meghaladhatja a részvények névértékét.)  
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Kapitalizáció 

Egy tőzsdei társaság piaci kapitalizációján, a társaság által kibocsátott összes részvény 

tőkepiaci értékét értjük, melyet a teljes részvényszám és az aktuális piaci árfolyam 

szorzataként kapunk. A társaságok piaci kapitalizációja az árfolyammal párhuzamosan 

mozog. 

Likviditás, volatilitás 

Egy részvényt vagy piacot annál likvidebbnek tekintünk, minél rövidebb idő alatt 

végrehajthatók az ügyletek, minél folytonosabb az áralakulás (nincsenek szélsőséges 

elmozdulások), és minél kisebbek a tranzakciós költségek (a legjobb vételi és a legjobb eladói 

ajánlat közötti különbség). 

A volatilitás a részvények és tőzsdék változékonyságának mérőszáma. Nagy 

volatilitású piac és részvényárfolyama fel-le ugrál. 

Tőzsde 

A tőzsde a kereskedelem olyan alapintézménye, ahol sajátosan szervezett, és egyben 

szigorú szabályok szerint működő, nyílt piaci kereskedés folyik a tőzsdére bevezetett 

termékekkel (például: gazdasági termékek, nyersanyagok), illetve pénzügyi 

instrumentumokkal (például: kötvény, részvény, deviza). A befektetők alapvetően két céllal 

kötnek ügyletet: 

 Hosszú távú tőkebefektetésként 

 Spekulatív jelleggel - ami szoftverünk célja is - ahol cél a profitszerzés, és ezért 

hajlandók kockázatot is vállalni. Ezen ügyfelek biztosítják a piaci likviditást, így 

fontos szerepet töltenek be a piacon. A deviza műveletek körülbelül 98-99%-a 

spekulatív.[17] 

Tőzsdei indexek 

Az adott tőzsde egészének hangulatváltozását jelzik egyetlen mutatószámba sűrítve, 

annak érdekében, hogy könnyedén megállapítható legyen: összességében optimistán vagy 

pesszimistán alakult-e a kereskedés a vizsgált időszakban. A befektetők teljesítményének 

mérése ezen indikátorokkal összevetve történik. Magyarországon, a Budapesti Értéktőzsdén 

szereplő részvények ármozgását a BUX index jelzi. 
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A tőzsdeindexek alakulását az indexkosarakban szereplő részvények mozgása 

határozza meg, (azonban az egyes részvények elmozdulását más-más súllyal veszik 

figyelembe.) 

A részvénypiaci indexek esetében általában az alábbi súlyozásokat használják[16]: 

 piaci ár alapján való súlyozás: például Dow Jones, Nikkei 

 kapitalizáció alapján való súlyozás: például S&P, Nasdaq 

 középhányad alapján való súlyozás: például BUX 
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Tőzsde működése 

Tőzsdei kereskedés 

A befektetők pénzüket nem közvetlenül a tőzsdére viszik, hanem brókercégeken 

keresztül teszik ezt meg. A brókercégnél tudnak számlát nyitni, és megbízást tudnak adni 

bizonyos értékpapírok vételére vagy eladására. (Brókercégekre azért van szükség - mint 

közvetítők – mivel ahhoz hogy a tőzsde megbízhatóan működjön, szükséges, hogy az ott 

közzétett ajánlatok valóban teljesüljenek is.) A befektető a brókercég szolgáltatásaiért 

jutalékot fizet. 

Az eladás menete 

A teljesítés esedékessége alapján a tőzsdei ügyletek két csoportba sorolhatók: 

 azonnali: azonnal megtörténik az adásvételi szerződés megkötése és az ügylet 

teljesítése, 

 határidős: az üzletkötés egy későbbi időpontra vonatkozik. 

Megbízások típusai 

 piaci áras megbízás: a befektető nem határoz meg számszerűen vételi vagy eladási 

árfolyamot (adott pillanatban érvényes piaci áron kötődik meg az ügylet); 

 limitáras megbízás: a befektető pontosan meghatározza, hogy mekkora az a maximális 

ár, amennyiért hajlandó megvásárolni, illetve mekkora az a minimális ár, amennyiért 

hajlandó eladni részvényeit; 

 stop loss megbízás / veszteséglimitálás: a befektető már az üzletkötéskor vagy azt 

követően megad egy olyan árat, amelyen a bróker külön utasítás nélkül is kötelezően 

le kell, hogy zárja az ügyletet, elkerülve a még nagyobb veszteséget; 

 fix megbízás: a felek előre rögzítik, hogy milyen áron és mekkora mennyiségű 

részvényt szeretnének venni és eladni, illetve megvenni. 

Mi mozgatja az árfolyamokat? 

Az újabb és újabb információk a nagyvilágból befolyásolják a vállalat jövőbeli 

eredményével, kockázatával kapcsolatos várakozásokat, és emiatt a társaság részvényeinek 

árfolyama állandóan változik. 
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Indikátorok, oszcillátorok 

A tőzsdei kereskedelemben meghatározó szerepet töltenek be az indikátorok, 

oszcillátorok. Az indikátorok az egyik legjobb eszköze az árfolyam technikai elemzésének, 

hiszen ezek statisztikai számításokon alapuló mutatók, matematikai algoritmusok, melyek 

határozottan jól követik egy devizapár
1
 piacán uralkodó hangulatot.  Az oszcillátor pedig az 

indikátor egy fajtája, amely használatos a túlvett és túladott szintek megállapítására, ha az 

értéke magas, akkor a piac túlvett, egyébként a piac túladott.  

Mozgóátlag 

A mozgóátlag segítségével egy adott papír árfolyamának vagy az index értékének 

trendjét határozhatjuk meg, valamint előrejelzéseket adhatunk eladási és vételi jelzésekre is. 

A trendszámítása, vagy a mozgóátlagosítás úgy zajlik, hogy az idősor t-edik eleméhez 

úgy adunk hozzá trendértékeket, hogy átlagoljuk az idősor t-edik elemének egy bizonyos 

környezetében levő elemeit, ekkor a számítás során folyamatosan frissülő adatokra 

támaszkodhatunk.  

 

ahol,  a mozgóátlagot jelöli, y az árfolyam értékeket, a t pedig az adott periódust. 

Viszont ez a számolási mód azt is alátámasztja, hogy az idősor miden eleméhez nem tudunk 

mozgóátlagot számolni.  Fontos megemlíteni, hogy a gyakorlatban, vagy a tőzsdei 

használatban, nem így számolják a mozgóátlagokat. Nem a kiválasztott adat környezetében 

átlagolnak, hanem az az előtti adatokon, ezzel kevesebb mozgóátlagunk vész el. Ekkor az 

átlag számítása nem centrikus, hanem visszatekintő. 

A mozgóátlag fajtái: 

Záróárakra bontva beszélhetünk egyszerű, exponenciális valamint súlyozott mozgóátlagokról.  

A mozgóátlagok nem csak ezen trendek számítására használatosak, hanem számolhatunk 

nyitó, maximum és minimum árakra, valamint mozgóátlagok mozgóátlagainak számolására 

is. 

 Egyszerű mozgóátlag (Simple Moving Average [SMA]) 

o Ebben az esetben az adatsor egyszerű számtani átlagát vesszük, így minden 

adat ugyanakkorra súllyal vesz részt az átlagolásban, azaz nem számolunk a 

folyamatosan frissülő adatokkal.  Ennek a mozgóátlagnak az egyik hátránya, 

                                                             
1
A devizákkal való kereskedés párokban történik. A kereskedés során mindig egy adott devizát 

cserélünk el egy másikra. 
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hogy a folyamatokat késve követi, vagyis a trendváltozását is megkésve jelzi. 

Viszont kisebb időintervallumon gyorsan és érzékenyen reagál minden 

változásra. 

 

 Exponenciális mozgóátlag (Exponential Moving Average [EMA]) 

o Ellentétben az egyszerű mozgóátlaggal ebben az esetben számításnál a 

legnagyobb súllyal a legfrissebb adatok rendelkeznek. Számítását pedig a 

következő képlet írja le: 

 

 Súlyozott mozgóátlag (MovingAverage-Weighted) 

o A számításánál minden adat kap egy súly értéket. Az egyes adatokat ezzel a 

súllyal szorozzuk meg, majd az értékeket összeadjuk végül a kapott súlyok 

összegével elosztjuk. A súlyozott mozgóátlag gyorsabb, mint az egyszerű 

átlag. 

 

ahol Y1...4 az árfolyam értékek. 

 

A mozgóátlag jelzései: 

 Vételi jelzést kapunk, amikor a mozgóátlagot az árfolyam alulról szeli át. Eladási 

jelzést éppen ellenkező esetben kapunk, vagyis amikor a mozgóátlagot az árfolyam fentről 

metszi. Ezeket a keresztezéseket a leggyakrabban 20, 50, 200 napos periódusokkal 

alkalmazzák a kereskedők. A jelzés jelentősége annál nagyobb, minél hosszabb az a periódus, 

amikor az árfolyam áttöri a mozgóátlagot. A legfontosabb áttörés a 200 napos, hiszen ekkor a 

befektető nem csak eladási vagy vételi, azaz kereskedési szignálokat kap, hanem fontos 

megerősítéseket is a trenddel kapcsolatban. A tapasztalatok szerint igaznak vélhető az alábbi  

Wall Street-i mondás, miszerint „a 200 napos mozgóátlag alatt a medvék
2
, felette pedig a 

bikák
3
 laknak”. 

 

                                                             
2
Medve piac: Az értékpapírok árának általános csökkenése. 

3
Bika piac: Az értékpapírok árának általános emelkedése. 
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Mozgóátlagok esetében gyorsabb megoldás, ha két mozgóátlagot kombinálunk. Az 

egyiket egy rövidebb, míg a másikat egy hosszabb időszakra számoljuk. Ha ez a kisebb 

periódusú mozgóátlag alulról metszi a hosszabbat, és a metszéspont felett helyezkedik el az 

árfolyam, abban az esetben érdemes vásárolni, máskülönben pedig eladni. Az előbbinél 

erősebb jelzésnek számít, ha az említett metszéspont után mindkét mozgóátlag azonos irányba 

halad. 

Hogyan válasszuk meg a periódus időt? Ez az idő nem lehet se túl hosszú, hiszen ez az 

idősor kisimításához vezet, se túl rövid, hiszen ez esetben pedig minden kicsi változásra 

érzékenyen reagálna. Ha még is így van, a módszer elveszti a lényegét, azaz a trendek 

meghatározását. Emiatt 3 távot különböztetünk meg: 

 Rövid táv: 5-15 nap 

 Közép táv: 20-60 nap 

 Hosszú táv: 100-200 nap 

1. ábra: Nasdaq index grafikonja [5] 
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2. ábra: Az OTP árfolyamának grafikonja [6] 
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Fibonacci szintek 

A Fibonacci szintek segítségével előre lehet jelezni az árfolyam konszolidáció mértékét, a 

piaci felfutások vagy lejtmenetek után. Ezek a szintek könnyen és egyszerűen használhatóak, 

egyértelműen jelöli a támasz és ellenállási szinteket. A tőzsdén az alábbi szintek ismertek, 

melyeknek csak az ábrázolása különböző:  

 Fibonacci vonalak; 

 Fibonacci ívek; 

 Fibonacci legyezők; 

 Fibonacci időzónák. 

A fent említettek közül a tőzsdén leginkább használatban levők a Fibonacci vonalak. Ezeket 

egy segédegyenes segítségével ábrázolják oly módon, hogy a grafikon két extrém pontja 

(lokális mélypont és lokális csúcspont) közé rajzolják ezt a segéd egyenest. Amennyiben a 

piac emelkedés után csökkenésnek indul akkor ezekkel a szintekkel az esetleges forduló 

pontokat lehet meghatározni, úgy, hogy a 100%-os pontot a lokális mélyponttól, a 0%-osat 

pedig a lokális csúcstól indítjuk. Fontosabb paraméterek: 38,2% és 61,8% között fordul elő a 

korrekció és folytatódik a tendencia. Ha ez a tendencia nagyobb, mint 2/3 akkor trend 

fordulóról beszélünk. 

A kiszámítási módja emelkedő trend esetén a már fent említett: 100%-os pontot a lokális 

mélyponttól, a 0%-osat pedig a lokális csúcstól indítjuk, ellenkező esetben pedig csökkenő 

trendről beszélünk. 

A Fibonacci szintek folyamatos figyelése javaslott a tőzsdén, hiszen megbízhatósága elég 

magas. 

3. ábra: BUX napi grafikonja [7] 
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Bollinger szalagok (BollingerBands) 

A Bollinger szalagok az árfolyamok volatilitását hasonlítja össze az adott termékek árával. 

Jellemzően gyorsan reagál az ármozgásokra és tükrözi a különböző irányba (lefelé, fölfelé) 

történő kilengéseket. Az árfolyam emelkedésére és csökkenésére, vagyis magas volatilitás 

hatására a Bollinger szalag kitágul.  A volatilitás számolása a következőképpen történik: 

√∑
(𝑧á𝑟óá𝑟𝑗 − 𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑢𝑠ú 𝑚𝑜𝑧𝑔óá𝑡𝑙𝑎𝑔)2

𝑛

𝑛

𝑗=1

 

 Az indikátornak több szalagjait különböztetjük meg.  Egyrészt van egy felső szalag, 

amely egy mozgóátlag plusz adott termék szórásának a kétszerese, a középső szalag, ami egy 

egyszerű mozgóátlag, végül az alsó szalag, amely az adott mozgóátlag mínusz az adott termék 

szórásának kétszerese. A középső szalag a mozgóátlag trendkövető, míg az alsó és felső 

szalag pedig a volatilitást méri. Ezekkel a szalagokkal definiálni tudjuk a magas és alacsony 

árak lehetséges fogalmát. Abban az esetben, ha a felső szalagot elérjük relatív magas árról, 

alsó szalag elérésénél pedig relatív alacsony árról beszélünk. Alapvetően nem ad eladási vagy 

vételi szignált a szalag elérése vagy az árfolyam szalagból való kilépése. 

Az indikátor jelzései: 

Az alsó és felső szalagok árcsatornát képeznek, tehát mondhatjuk, hogy a Bollinger 

szalagok árcsatorna típusú indikátor, ami saját maga alakítja ki a csatorna szélességét.  

Ha az árfolyam eléri a felső szalagot, minden bizonnyal el fogja érni az alsó szalagot is. 

Ebben az esetben a szalagok elérésének pillanata fontos, de maga a pillanat nem ad vételi 

vagy eladási jelzést. 

Nem jelent biztos trendfordulót az sem, ha az árfolyam áttöri az alsó vagy felső szalagot. 

Több esetben ez csak a meglévő trend folytatását jelzi.  Amennyiben a gyertya testének több 

mint a fele szalagon kívülre kerül, akkor nagy esély van arra, hogy az árfolyam visszatér a 

szalagba és középen halad tovább.  

A Bollinger szalagok egyik legmegbízhatóbb jelzése, ha a szalag szűkülni kezd. Ez a 

volatilitás csökkenésének az eredménye, és általában nagyarányú árfolyam-elmozdulást jelez, 

viszont az irányára nem ad jelzéseket, csak más indikátorok segítségével tudhatjuk meg.  
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A Bollinger szalagokat trendkövető indikátorként is használhatjuk. Ebben az esetben, ha 

az árfolyam az alsó szalagtól indulva áthalad a középső szalagon, akkor minden bizonnyal 

folytatja útját a felső szalagig. Amellyel egy emelkedő trendet ír le. Ellenkező esetben 

csökkenő trend jelzést ad.  

Bollinger szalagok esetében beszélhetünk dupla alj vételről, és dupla csúcs eladásról. A 

dupla alj akkor ad vételi jelzést, ha az alsó Bollinger szalagot áttörve, emelkedik, majd 

visszaesik, végül a szalagon belül marad. Ekkor a második alj lehet magasabb vagy 

alacsonyabb, mint az első, az egyetlen kikötés, hogy a szalagon belül kell maradnia. Ez a 

vételi szignál megerősítést nyer, ha az emelkedő árfolyam a középvonalat is eléri.  

A Bollinger szalagok paraméterei: 

o  (20,2)-es érték:  a középvonal egy 20 napos mozgóátlag és az alsó illetve felső 

szalagot a szórás kétszeresének az átlaghoz történő hozzáadásával vagy abból 

történő levonásával kapjuk. 

o (13,2) értékeket a daytradesek használnak erős volatilis termék esetében. 

A Bollinger szalag jelzései: 

o Ha az árfolyam a felső szalaghoz kerül, akkor túlvett, ha az alsó szalaghoz, 

akkor túladott deviza árról beszélünk. 

o Ha a Bollinger szalagok által határolt csatorna szűkülni kezd, akkor árfolyam 

kitörés várható. 

o Az árak szórásának növekedésével a Bollinger szalagok által adott sáv 

kiszélesedik, csökkenésével összeszűkül. 

o A Bollinger által közvetített képet befolyásolja a sáv szélessége, és az árfolyam 

azon belüli helyzete. 

4. ábra: Az EGIS árfolyam grafikonja [8] 
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Parabolic SAR (Stop And Reversal) 

 Az indikátor segítségével nem csak eladási és viteli szinteket határozhatunk meg, 

hanem Stop Loss
4
 szinteket is. Az indikátor ezen felül megmutatja, hogy milyen árszinten 

zárjuk a (veszteséges) pozíciónkat, abban az esetben, ha az árfolyam kedvezőtlen. Nagyon 

hatékony eszköz kockázatkezelésben, valamint hatékony, ha a fennálló trenddel egyező 

irányú jelzéseit vesszük figyelembe, egyébként csak a meglévő pozíciók likvidálására 

szólítanak fel. Trend azonosítására más indikátorokkal együtt alkalmas pl.: mozgóátlagok, 

trendvonalak vagy ADX indikátor. 

 Számítása: 

Vásárlás esetén: 

 

Eladás esetén: 

 

Vásárlás esetén (long) és ha High > Extrém 
Extrém = High 

AF = AF + Step 

Eladás esetén (short) és ha Low < Extrém 
Extrém = Low 

AF = AF + Step 

SAR = SAR(elozo)  +  AF  x  (Extrém-SAR(elozo)) 

5. ábra: A parabolic SAR számításai [9] 

Jelzései: Ha a pontokkal jelölt vonala az árfolyam alá kerül akkor vételi jelzést ad, az 

árfolyam fölé kerül akkor eladási jelzést ad. Az árfolyamot követő pontok a stop loss szintet is 

jelölik. 

Az indikátor a befektetők számára fontos, hiszen nekik folyamatos kereskedési jelzéseket ad.  

                                                             
4
A Stop Loss: Spekulációs üzlet kötése előtt mindig meg kell határozni azt a szintet is, aminél nagyobb 

veszteség estén lezárjuk a pozíciót azért, hogy megakadályozzuk a további veszteségeket. Ez az 

árfolyam szint, a stop loss szint.  
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6. ábra: A Parabolic SAR jelzései [10] 



20 
 

Average True Range (ATR) 

Az ATR indikátor a vizsgált tőzsdei termékek árfolyamának volatilitását méri, vagyis 

ez az indikátor egy volatilitást mutató indikátor. Az ATR csak a volatilitást méri, értelmét 

pedig más információkkal együtt nyeri el.  

Jelzései az árfolyam mozgásának irányára vonatkozóan korlátozottan használhatóak. 

Az ATR számítása: Először meg kell határozni a TrueRange értéket, ami jellemzően 

14 napra vonatkozik. Ennek a mértéke, a következő három adat közül a legnagyobb: 

 Különbség az adott gyertya maximuma és minimuma között  

 Különbség az előző gyertya minimuma és a legutolsó gyertya maximuma 

között (a különbség abszolút értéke) 

 Különbség az előző gyertya zárára és a legutolsó gyertya minimuma között. (a 

különbség abszolút értéke) 

Az ATR jelzései: Amikor alacsony az indikátor állása, akkor csendes, kereskedési 

sávban mozgó részvényekről van szó, magas állása esetén pedig hektikus ármozgásról 

beszélhetünk. Ha az állás hosszú ideig alacsony, akkor valószínűleg nagyarányú 

elmozdulásról beszélhetünk. Ha kiugróan magas értéket látunk akkor emelkedő vagy 

csökkenő árfolyamról van szó, ami rövidtávon nem fenntartható.  Ha a konszolidációs fázist 

lefelé hagyja el a sáv aljának áttörésével, és ez az ATR növekedésével jár, akkor az nagy 

valószínűséggel fordulatot jelent. Ha felfelé tör ki az ATR növekedésével, az nagy 

valószínűséggel a trend folytatódását jelenti, természetesen emelkedő trend esetén. 

Az ATR kitörések megerősítésére is használható. Előfordul, hogy gyakran kapunk fals 

kitöréseket, amelyek veszélyesek lehet az óvatlan spekulánsok számára. Az ATR-t 

használhatjuk a fals kitörések szűrésére is. A fölfelé történő kitörés esetén a meghatározó 

szintet növelik az ATR értékével, és csak akkor vesznek fel pozíciót, ha az adott szint felett 

zár. Támaszszint áttörése esetén eladási pozíciót az ellenállás ATR-el csökkentet értékének 

túllépése esetén vesznek fel. Kockázat kezelésben is használható, a beszálláshoz képest a stop 

szinttávolság ideális esetben az ATR kétszerese vagy háromszorosa. 
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7. ábra: Rába részvény árfolyamának grafikonja [11] 
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Moving Average Convergence / Divergence (MACD) 

 A Moving Average Convergence / Divergence az egyik legegyszerűbb trendkövető 

indikátor. Az indikátor alapvetően későn ad jelzést, viszont a trend változását, irányát jelzi, 

így a szignáljai megbízható vételi vagy eladási jelzést mutatnak, valamint meghatározza a 

túladott és túlvett szinteket is. Az indikátor használata tehát segít a trend felismerésében, és 

annak megerősítését is szolgálja. 

 A MACD jellemzően három mozgóátlag mozgását tükrözi. Egyrészt két, jellemzően 

12 – 36 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) különbözete, ez kiegészítve egy szignál 

vonallal
5
, ami a MACD 9 napos mozgóátlaga. Fontos megjegyezni, hogy az indikátor 

érzékenysége, reagálása a piaci változásokra nagyban függ attól, hogy mekkora átlagokat 

használunk. (Minél rövidebb, annál érzékenyebb.) 

 A MACD jelzései: A mozgóátlagon alapuló kereskedésben jelentős szereppel bír a 

mozgóátlagok kereszteződése.  Ha a gyorsabb vonal felülről metszi a lassabbat, akkor vételi 

jelzésről beszélünk, egyébként eladási jelzésről.  

A MACD legmeghatározóbb jelzése közé tartozik, amikor a MACD keresztezi a 

középvonalat, ez egyrészt vételi jelzést ad, másrészt pedig jelzi a medve és bika piacok 

közötti váltást. Ez akkor következik be, ha a 12 napos exponenciális mozgóátlag felülről vagy 

alulról metszi a 36 napos EMA-t.   

Ha a MACD a szignál vonalat felülről kereszti, akkor eladási jelzést, ha pedig alulról, akkor 

vételi jelzést kapunk. Pozíciózárásra adnak jelzéseket a középvonalhoz közeli fordulók. A 

középvonal alatti eladási szignálok short pozíció felvételére adnak jelzéseket.  A középvonal 

alatt, attól távol forduló indikátor vételi jelzést ad, még a szignálvonalnak a középvonalhoz 

közeli keresztezése csak a short pozíciók zárására ad jelzést. 

A szignál vonal pontosabb jelzést ad az eladási és vételi szintek meghatározásához a 

MACD szignál vonalával kapcsolatos jelzések. 

A legegyszerűbb jelzés, amikor a MACD keresztezi a szignál vonalat, alaposan kell 

megfigyelni, hogy a MACD mikor megy 0 alá vagy fölé. Vételi jelzést akkor kapunk, ha a 

MACD alulról metszi a szignál vonalat vagy 0 fölött van, fordított esetben pedig eladási 

jelzést kapunk. Ezek a jelzések annál erősebbek, minél magasabban metszi a két vonal 

egymást a 0 fölött vagy alatt.  

                                                             
5
MACD szignál vonala: a függvény berajzolja a MACD exponenciális mozgóátlagát is. 
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MACD esetében is beszélhetünk túlvett és túladott szintekről. A MACD növekszik, ha 

a rövidebb periódusú mozgóátlag jóval magasabbra emelkedik, mint a hosszabb periódusú, 

vagyis az árfolyam magasra szökik. Ez azt jelzi, hogy hamarosan visszatér az árfolyam egy 

reálisabb szintre. 

Illetve érdemes beszélnünk a divergenciákról is. Ez esetben megkülönböztetünk 

pozitív (bullish) divergenciát, amikor a MACD emelkedik és folyamatosan újabb csúcspontjai 

vannak, miközben az árfolyam nem állít fel újabb csúcsokat.  Illetve a másik divergencia 

pedig a negatív (bearish) divergencia, amikor is a MACD vonal folyamatosan csökken, és 

egyre alacsonyabb szintekre kerül, miközben a részvény árfolyama nem állít fel újabb 

mélypontokat. 

MACD nagy hátránya, hogy a piaci fordulókról jelentős késéssel ad jelzést, emiatt 

tövid távú kereskedésben nem ajánlott a használata, viszont ebből ered egyik előnye is, hogy 

fals jelzések aránya alacsony. 

8. ábra: A MACD jelzései [12] 
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 Indikátor indikátoraként a MACD hisztogram segítségével előre jelezhetjük a MACD 

jövőbeni szignáljait. Ennek a hisztogramnak a jelzései nem megbízható, és a téves jelzések 

miatt, más momentum indikátorokkal használjuk. A hisztogram a MACD és a szignál vonal 

közötti különbséget méri, ami akkor van pozitív tartományban, ha a MACD a szignál vonal 

felett van, egyébként pedig negatív tartományban. A hisztogram csúcspont utáni csökkenése 

jelzi, hogy a MACD közeledik a szignálvonalhoz, azaz egy nagyon gyakori szignált kapunk, 

vagyis a MACD keresztezni fogja a szignálvonalat.  
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Relative Strength Index (RSI) 

 Az oszcillátor egy adott időszak árfolyam-emelkedéseinek nagyságát hasonlítja össze 

a csökkenések nagyságával. Az oszcillátor gyors, szinte a piac változásával együtt vált, emiatt 

sokszor adhat téves jelzéseket is. Az oszcillátor egy piaci lendületet mérő vagy momentum 

típusú oszcillátor, a lendületet egy 0-100 közötti zárt skálán végzi. Ezen a zárt skálán a 

legmeghatározóbb szintek a 30 alatti és a 70 feletti. Az előbbi túladott tartomány, míg az 

utóbbi pedig túlvett tartomány. Ezt a két szintet sokszor hibásan használják, és azt mondják, 

hogy a 30 túllépése jelenti a vételi, míg a 70 túllépése pedig az eladási szignált.  

 A szignálokat többféleképpen is értelmezhetjük helyesen. Egyrészt akkor beszélhetünk 

vételi jelzésről, ha az indikátor elhagyja a túladott tartományt, vagyis 30 fölé kerül. Ez az ún. 

bullish jelenség. Ha pedig az indikátor elhagyja a túlvett tartományt és 70 alá esik, akkor 

eladási jelzést kapunk és ez az ún. bearish jelzés. 

Másrészt értelmezhetjük úgyis, hogy az lesz a vételi jelzés, amikor az RSI elakad az 50-es 

szintnél. Ez erős piacokon jellemző, amikor az oszcillátor nem esik vissza 30 alá és hosszabb 

ideig is túladott tartományban tartózkodik. Amikor véget ér a korrekció gyakori jelenség, 

hogy az RSI eléri az 50-es szintet, ami ilyenkor ellenállásként is funkciónál. Ez esetben vételi 

jelzést kapunk, ha az oszcillátor elrugaszkodik az 50-es szinttől.  

Végül, de nem utolsó sorban értelmezhetjük úgyis, hogy vételi jelzést akkor kapunk, ha az 

RSI áttöri az 50-es szintet. Ez az 50-es szint akkor meghatározó, ha az RSI-t, mint 

trendkövető indikátor használjuk. Ebben az esetben akkor kapunk vételi jelzést, ha az 

indikátor értéke a már említett 50-es szint fölé emelkedik, ami ekkor pozitív piaci hangulatról 

árulkodik. Ellenkező esetben, vagyis ha az 50-es szintet felülről törjük át, negatív hangulatot 

jelez az indikátor.  

 RSI esetében, fontos figyelnünk a technikai elemzés alakzatait is az RSI görbéjén. 

Támaszokat, ellenállásokat, trendvonalakat rajzolhatunk az RSI-re, sőt a technikai elemzés 

különböző alakzatait is megfigyelhetjük. Ezek használata ugyan úgy történik, mint ha egy 

tetszőleges részvény vagy index grafikonján azonosítanánk azokat.  

A dupla alj klasszikus bullish alakzat, amely akkor ad vételi szignált, ha az árfolyam vagy 

esetünkben az RSI értéke átlépi a két aljat összekötő vonalat. 

 Az RSI trendvonalai: Az 1-es és 3-as emelkedő trend esetében célszerű mindaddig 

vételi pozícióban maradni, amíg a trend meg nem törik, illetve a trend megtörésekor eladási 

pozíció nyitásán is el lehet gondolkodni, ami viszont kockázatos lehet. Fontos jelzés, amikor 

áttöri a második csökkenő trendvonalat, hisz az erős vételi jelzés ad. 
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 Az oszcillátor esetében meghatározó az ellenállások és támaszok áttörése. Ezek a 

technikai alapon kereskedők körében a legismertebb jelzésnek számítanak. 

 Az RSI esetében is fontos figyelnünk a divergenciára. Ez adja az egyik legrosszabb 

szignált, amikor a divergenciák, az indikátor és az árfolyam eltérő mozgásából adódó 

jelzéseket adnak. Ebben az esetben a divergencia megmutatja, hogy a meglévő trend nem 

tartható, vagyis az árfolyam követi az indikátort. Itt is beszélhetünk pozitív divergenciáról, 

vagy az árfolyam görbe csökken, az indikátor pedig eközben emelkedik. Illetve negatív 

divergenciáról, amikor az árfolyam görbe nő, az indikátor pedig csökken.  

 Az indikátor esetében általában egy 14 vagy 20 napos periódust veszünk figyelembe. 

Itt is igaz, hogy minél rövidebb az intervallum annál érzékenyebb, vagyis a fals jelzések 

valószínűsége nőhet.  

 

9. ábra: Az RSI jelzései [13] 
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A stratégia kialakítása 

A stratégiához választott indikátorok 

 A stratégiánkhoz választott indikátorok a következők: Relative Strength Index (RSI), 

Mozgó átlagok valamint a Bollinger szalagok. Ezeknek az indikátoroknak az előnyeit 

kihasználva alkottuk meg a megfelelő stratégiát a kereskedéshez. 

A stratégiák előnyei-hátrányai 

Relative Strength Index 

Erősségek: 

 Periódusi idő meghatározása könnyű 

 Túlvett és túladott tartományok jelölése 

Gyengeségek: 

 Alacsonyabb a fals jelzések aránya 

 Nehezebben értelmezhető jelzések 

Mozgóátlag 

Erősségek: 

 Trend meghatározása 

 Előrejelzések: vételi és eladási 

 Több fajtája van 

 Egyszerű számítás 

 Egyértelmű jelzések 

Gyengeségek 

 Nem minden elemhez létezik 

 Periódusidő választása nehézkes 

Bollinger szalagok 

Erősségek: 

 Megrajzolásuk és felismerésük objektív 

 Csatorna- és trendvonalak szubjektívek 

 A szalagok az árfolyam változásától függően rajzolódnak ki 

Gyengeségek 

 Magas a fals jelzések aránya 
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Ezeket az előnyöket és hátrányokat azonosítva, és az indikátorok egymásra tett hatásait 

megfigyelve készítettük el a stratégiát. 
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Az implementáció során alkalmazott toolbox-ok és funkciók 

A kiválasztott stratégiát MATLAB környezetbe implementáltuk.  A MATLAB egy 

matematikai szoftver, amelynek neve arra is utal, hogy benne egyszerűen végezhetők el a 

mátrixszámítások, valamint a lineáris algoritmusok egyszerűen programozhatóak. 

Az implementálás során felhasználtuk a MATLAB-ba beépített toolbox-okat valamint 

funkciókat is. Ezek közül az egyik legfontosabb és számunkra leghasznosabb toolbox a 

Financial Toolbox, ami biztosítja a matematikai modellezést valamint a statisztikai analízist a 

gazdasági adatokon. 

A toolboxon belül a Financial Time Series almenüben található technikai indikátorok 

funkcióit használtuk. Itt található pl.: az rsindex, mely az egyik indikátorunk a stratégia 

kialakításához. Ezen felül használtuk a másik két indikátorhoz szükséges funkciókat: movavg, 

bolling, amik a Financial Data Analytics almenüben, a Chart Financial Data funkciói között 

találhatóak. Illetve itt található a candle funkció is, mely az árfolyam ábrázolásánál volt 

segítségünkre. 

Fontos funkciók voltak számunkra továbbá a plot és subplot, melyek segítségével 

elkészítettük az ábráinkat. 
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A stratégia implementálása 

A következőkben a stratégiánk implementálását mutatjuk be. 

Első feladatként az offline adatokat[14] dolgoztuk fel, és importáltuk a MATLAB-ba. Ezt 

követően mindegyik indikátorral megrajzoltuk ennek a grafikonját, illetve japán gyertyák 

segítségével az árfolyamokat is megjelenítettük, ez a 10. ábrán látható. 

10. ábra: Stratégiához szükséges indikátorok ábrázolása (függőleges tengelyen az árfolyam, vízszintes 

tengelyen pedig a minta sorszáma található) 

A 10. ábrához tartozó programkód részlet: 

subplot(2,2,1);candle(High, Low, Close, Open,'g');title('Árfolyam'); 

subplot(2,2,2);[Short,Long]= movavg(Close,3,20,1); movavg(Close,3,20,1);title('Moving 

Average'); 

subplot(2,2,3);plot(rsi,'k');title('RSI'); 

subplot(2,2,4);plot(bollinger,'m');title('Bollinger Bands'); 

subplot(2,2,1);candle(High, Low, Close, Open,'g');title('Árfolyam'); 
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11. ábra: Árfolyam japán gyertyákkal ábrázolva 

Ezt követően a meghatároztuk az indikátoroknak megfelelően az eladási és vételi valamint a 

fals jelzéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: A mozgóátlag kereskedési jelzései 
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Ha a kisebb periódusú mozgóátlag (12. ábrán piros jelzéssel) alulról metszi a hosszabbat (12. 

ábrán fekete jelzéssel), és a metszéspont felett helyezkedik el az árfolyam (12. ábrán zöld 

jelzéssel), abban az esetben érdemes vásárolni, máskülönben pedig eladni. 

 

13. ábra: RSI kereskedési jelzései 

Az RSI esetében egy zárt skálán jelezzük (13. ábrán sárga színnel) a legmeghatározóbb, azaz 

a 30-as és 70-es szinteket. Az előbbi túladott tartomány, míg az utóbbi pedig túlvett 

tartomány. Vételi jelzésről beszélünk abban az esetben, ha az indikátor (ábrán sötétkék 

színnel jelölt) elhagyja a túladott tartományt, vagyis 30 fölé kerül. Ha pedig az indikátor 

elhagyja a túlvett tartományt és 70 alá esik, akkor eladási jelzést kapunk. Látható az ábrán, 

hogy eladási jelzést kapunk 15-20. nap, 70-75 nap között, eladási jelezés pedig 35-60. nap 

között. 

Az RSI jelzéseit értelmezhetjük úgy is, hogy vételi jelzést akkor kapunk, ha az RSI áttöri az 

50-es szintet (az ábrán világos kék színnel). Ebben az esetben akkor kapunk vételi jelzést, ha 

az indikátor értéke a már említett 50-es szint fölé emelkedik, ami ekkor pozitív piaci 

hangulatról árulkodik. Ellenkező esetben, vagyis ha az 50-es szintet felülről törjük át, negatív 

hangulatot jelez az indikátor.  Ezek alapján vételi jelzést kapunk 25-30 nap, 65-75 nap között, 

illetve eladási jelzést kapunk 35-60 nap között. 

A stratégiánk kialakítása során az utóbbi jelzéseket vettük figyelembe, mivel az RSI indikátort 

trendkövető indikátorként használtuk. 
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14. ábra: Bollinger szalagok jelzései 

A 14. ábrán láthatóak a Bollinger szalagok jelzései. Itt láthatjuk, hogy a mely időszakokban 

ad jelzést a Bollinger, ennek vételi és eladási értelmezését csak a másik két indikátorral tudjuk 

eldönteni. Az ábrán a 25-35 nap között láthatunk szűkülést valamint a 63-75 napi adatoknál. 

Ennek értelmezése későbbiekben kerül kifejtésre. 

Eredmények 

A stratégiánk alapján megkapjuk, hogy mikor érdemes vennünk és eladnunk. Ez alapján 

elmondható, hogy a 25-30 nap között érdemes vennünk, míg 51-60 nap között pedig 

eladnunk. Látható, hogy több indikátor esetében is kaptunk fals jelzéseket[15], ezeket 

érdemes kihagynunk, hiszen lehetséges, hogy veszteségünk lenne a tranzakcióból. 

Tegyük fel, hogy elkezdtünk kereskedni. Ekkor a 25-30 nap között minden nap vásároltunk, 

így ebben az időszakban 10%-os nyereségre teszünk szert. Amennyiben folytatjuk a 

kereskedést  majd kivárjuk az eladási jelzéseket és 51-60 nap között eladunk, abban az 

esetben 3,7%-os profit növekedésre teszünk szert. Így kijelenthetjük, hogy a stratégiánk 

használatával nyereséget érünk el, profitra teszünk szert és a tranzakciók során nem volt 

veszteségünk. 
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Összefoglalás 

A feladatunkat célkitűzéseinknek megfelelően elvégeztük és kialakítottuk a stratégiát a 

kereskedelemhez. A munka során megismertük a tőzsde működését, és az ott használatos 

indikátorokat. Ezt követően a megismert indikátorok közül kiválasztottuk azt a hármat, mely 

együttes használata megfelelő jelzéseket biztosít a tőzsdei kereskedés során, így biztosítva a 

nyereséget. Ezeknek az indikátoroknak a jelzésit, valamint előnyeit kihasználva kialakítottuk 

a saját stratégiánkat. Ezután a stratégiát offline adatokon teszteltük, ahol eredményképpen 

eladás esetén 3,7%-os, vétel esetén pedig 10%-os nyereséget realizáltunk. 

  A későbbiek folyamán szeretnénk a stratégiánkat online adatokon is tesztelni, hogy 

lássuk, egy valódi tőzsdei környezetben mennyire tudunk hatékonyan kereskedni vele. A fals 

kitörések jelzésének megszüntetésének érdekébe szeretnénk egy agresszívabb stratégiát is 

megalkotni, hogy a kereskedés még egyszerűbb, még nyereségesebb legyen. A fejlesztések 

során mindenképpen törekszünk az indikátorok paramétereinek kedvezőbb beállítására.  

 A további fejlesztéseknél felmerül, hogy még több indikátort alkalmazzunk együtt, 

kihasználva előnyüket, jelzéseiket és ezzel még pontosabb, jobb stratégiát alakíthassunk ki.  
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I. Bevezetés 

I.1 Tématerület bemutatása 

Dolgozatom témája a biztosítótársaságok pénzügyeinek vizsgálata. Mivel a 

biztosítótársaságok pénzforgalma óriási összeget jelent, így érdemes a működésüket mélyen 

tanulmányozni.  Egy biztosítótársaság bizonyos paraméterek ismeretében, az itt megismert 

elméleti háttérrel meg tudja határozni, hogy milyen áron kínáljon szerződést az ügyfeleinek. 

Ehhez szükséges ismernie a beérkező kárigények közt eltelt idők átlagát, szórását, illetve a 

kárigények nagyságának átlagát és szórását. Sőt a megalapozott döntés érdekében a kárigények 

között eltelt idők és a kárigények nagyságának eloszlásainak ismeretére is szükség van. Ha egy 

biztosítótársaság már hosszabb ideje működik, akkor a működése során felgyülemlett adatok 

alapján ezen információk birtokában lehet, ha nem is teszi közzé ezeket az adatokat. Az itt 

taglalt eredmények alapján az információik segíthetik őket a megalapozott üzleti tervük 

elkészítésében. 

Biztosítótársaságok az egész világon mindenhol megtalálhatóak, de sok esetben külön-külön 

területekre specializálódnak. Adhatnak életbiztosítást, és nem életbiztosítást, és ez utóbbi 

nagyon sok fajta lehet. Sok esetben külön termékekre is köthetünk biztosítást: telefonra, autóra, 

illetve más értékes tárgyakra, azonban vannak olyan vállalatok, ahol az élet minden területén 

fellépő kárra lehet kártérítést kérni. Ezen társaságok mind más-más modellel dolgoznak, 

azonban az alapjuk mindegyiknek hasonló. 

A dolgozat egy előző TDK munkára épül (A. Győrfi-B. 2017). Az ott ismertetett 

módszereket itt is felhasználva az előző dolgozathoz képest újabb esetekben adok analitikus 

megoldást a tönkremenési valószínűségre, továbbá a tönkremenés során kialakuló hiány 

várható értékére és szórására. Továbbfejlesztettem a dolgozathoz írt programot is, beépítettem 

az újabb analitikus eredményeket a matematikai számolásokba, továbbá a szimulációs részt 

bővítettem, és gyorsítottam GPU felhasználásával. Tehát jelen dolgozat az előzőhöz képest 

mind új elméleti eredményeket, mind programozási újításokat tartalmaz. 

A korábbi dolgozat az alábbi linken érhető el: 

https://drive.google.com/file/d/0B8Fej12XGLu1cURTcjRISFBvSDQ/view?usp=sharing . 
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I.2 A modell 

Biztosítótársaságok kasszáját tekinthetjük egy átmeneti tárolónak, ahova a biztosított 

felektől egy folyamatos pénzmennyiség jön be bevétel gyanánt. A tároló tartalma viszont 

kárigény esetén csökken. Ezek a kárigények véletlen időpontokban jöhetnek, és véletlen 

nagyságúak lehetnek, amit a vállalatnak a szerződés értelmében ki kell fizetnie. Az állandó 

befizetési rátát úgy kell meghatározni, hogy a tárolóban levő pénzmennyiség nagy 

valószínűséggel ne csökkenjen, egy meghatározott érték alá, jövedelmező állást biztosítsanak 

az ott dolgozó embereknek, az állam felé a társaság tudja teljesíteni adókötelességét, illetve a 

részvényesek számára is jövedelmező belefektetést jelentsen. A modell szempontjából az a 

meghatározott érték, ami alá nem csökkenhet a pénzmennyiség, csak annyiban lényeges, hogy 

ehhez képest mekkora kezdőtőkével indul el a vállalat. Az egyszerűség kedvéért a dolgozatban 

ezt a pénzmennyiséget 0-nak választottam, amit persze tekinthetünk bármilyen más értéknek, 

mivel ez nem változtat a matematikai modellen. 

A dolgozat biztosítótársaságok pénzügyeivel foglalkozik. A pénzügyek figyelésével 

kapcsolatban matematikai számításokat és számítógépes szimulációt is alkalmaztam. A 

matematikai számítás során az egyenletek megoldását általánosan nem lehet megadni, de 

speciális esetekben meg lehet találni a megoldást. Ezzel szemben a szimulációk során 

megszorítások nélkül minden esetben kaphatunk eredményt, de ez a szimuláció tulajdonsága 

miatt csak egy közelítő érték lesz. A szimuláció pontatlansága onnan is eredhet még, hogy a 

számítógép nem tud előállítani tökéletesen véletlen számokat. Ha a szimuláció darabszámát 

növeljük, egyre pontosabban közelíthetjük azt az eredményt, amit a valóságban tapasztalnánk, 

de ez esetben sokat kell várni a számítógép számolására. Mivel szimulációval minden esetet 

közelítőleg meg tudunk határozni, illetve egy szimulációs program elkészítése nem feltétlenül 

olyan nehéz, mint egy még nem ismert matematikai egyenlet felírása és megoldása, ezért azok 

az esetek az igazán érdekesek, amikor megvan a szimulációs eredmény mellett a matematikai 

is, és összehasonlíthatóak. Előfordulhat olyan, hogy számítási hibát vétünk valamelyik esetben, 

amit így ellenőrizni is tudunk, és emiatt is hasznos mindkét eset tanulmányozása. 

I.3 A dolgozat során használt jelölések és fogalmak 

Az előző alfejezetben leírt modellhez a következő jelöléseket használom: 
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A biztosítótársasághoz időegységenként beérkező pénzmennyiséget jelölje 𝑘 ∈ ℤ+, a 

kezdőtőkéjét pedig 𝑛 ∈ ℕ. Legyen 𝑉(𝑡) a biztosítótársaság kasszájában lévő pénzmennyiség a 

𝑡. időpillanatban. Jelölje 𝑁(𝑡) a bekövetkező károk számát a 𝑡. időpillanatig, és legyen 𝑍𝑙  a 

biztosítótársasághoz beérkező 𝑙. kárigény nagysága. Mindkettő egy véletlentől függő 

mennyiség, és tegyük fel, hogy egymástól is függetlenek, valamint azt, hogy 𝑍𝑙 𝑙 = 1,2, … 

azonos eloszlásúak. Ekkor 𝑡 idő eltelte után a következő lesz a társaság pénzmennyisége: a 

kezdőtőke és a 𝑡 idő alatt beérkező pénzmennyiség összegéből le kell vonni az ez idő alatt 

beérkező kárigények összegét: 

𝑉(𝑡) = 𝑛 + 𝑘 ∙ 𝑡 −∑ 𝑍𝑙

𝑁(𝑡)

𝑙=1

, 𝑡 = 0,1, … 

I.3-1 

Jelölje 𝑢(𝑛) annak a valószínűséget, hogy 𝑛 kezdőtőkéről indulva a biztosítótársaság 

pénzmennyisége nulla alá csökken, azaz 𝑢(𝑛) a csőd bekövetkezési valószínűségét jelenti 𝑛 

kezdőtőke esetén, azaz: 

𝑢(𝑛) = 𝑃(𝑉(𝑡) < 0, 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑦 𝑡 = 0,1, …− 𝑟𝑒) =

= 𝑃(𝑛 + 𝑘 ∙ 𝑡 − ∑ 𝑍𝑙

𝑁(𝑡)

𝑙=1

< 0, 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑦 𝑡 = 0,1, …− 𝑟𝑒) 

I.3-2 

Legyen 𝑇𝑉(𝑛) az a 𝑡 érték, amikor 𝑛 kezdőtőkéről indulva tönkremegy a biztosítótársaság, 

azaz 𝑇𝑉(𝑛) a tönkremenési idő 𝑛 kezdőtőke esetén: 

𝑇𝑉(𝑛) = {
inf(𝑡 ≥ 0: 𝑉(𝑡) < 0) , ℎ𝑎 ∃𝑡 ≥ 0, ℎ𝑜𝑔𝑦 𝑉(𝑡) < 0

∞, ℎ𝑎 ∀𝑡 − 𝑟𝑒 𝑉(𝑡) ≥ 0
 

I.3-3 

Nagy áttörést jelentett a biztosítási matematikában, amikor Gerber és Shiu bevezették a 

diszkontált büntetőfüggvényt (H. U. Gerber, E. S. Shiu 1998). Mivel dolgozatomban a diszkrét 

eloszlású valószínűségi változók esetével foglalkozom, így a Gerber-Shiu féle diszkontált 

függvény diszkrét verziójának definícióját vezetem be: 

𝜑𝑤(𝑛) = 𝐸(1𝑇𝑉(𝑛)<∞ ∙ 𝑤(|𝑉(𝑇𝑉(𝑛))|), 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑤: ℝ+ → ℝ0
+ 

I.3-4 
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Különböző 𝑤(|𝑉(𝑇𝑉(𝑛))|) függvényekkel különböző értékeket tudunk megkapni. A 

dolgozat során a következő speciális büntetőfüggvényeket használom: 

 𝑤(|𝑉(𝑇𝑉(𝑛))|) ≡ 1 esetén pontosan a tönkremenés valószínűségét kapjuk meg, 

azaz: 

𝜑𝑤(𝑛) = 𝑢(𝑛) =  𝐸(1𝑇𝑉(𝑛)<∞) 

I.3-5 

 𝑤(|𝑉(𝑇𝑉(𝑛))|) = |𝑉(𝑇𝑉(𝑛))| esetén 𝜑𝑤(𝑛) a tönkremenés mértékének várható 

értékét kapjuk meg, amit jelöljünk 𝐸𝑉(𝑛)-nek. Tehát:  

𝜑𝑤(𝑛) = 𝐸𝑉(𝑛) = 𝐸(1𝑇𝑉(𝑛)<∞ ∙ |𝑉(𝑇𝑉(𝑛))|) 

I.3-6 

 𝑤(|𝑉(𝑇𝑉(𝑛))|) = (𝑉(𝑇𝑉(𝑛)))
2

 esetén 𝜑𝑤(𝑛) a tönkremenés mértékének 

második momentumát adja meg. Jelölje ezt 𝜑2(𝑛). Abból viszont könnyen 

számolható a tönkremenés mértékének szórásnégyzete, amit jelöljünk 𝐷𝑉
2(𝑛)-nek. 

Tehát:  

𝜑𝑤(𝑛) = 𝜑2(𝑛) = 𝐸 (1𝑇𝑉(𝑛)<∞ ∙ (𝑉(𝑇𝑉(𝑛)))
2

) 

I.3-7 

 

𝐷𝑉
2(𝑛) = 𝜑2(𝑛) − 𝐸𝑉

2(𝑛) 

I.3-8 

A definiáltság és a megoldások egyértelműségének témakörével a (A. Győrfi-B., É. 

Mihálykóné O., Cs. Mihálykó 2017) publikációban foglalkoztunk. 

Ezen jelölések mellett fontos még megadni két eloszlásnak a jelölését is. Ehhez először 

vezessük be a következőt: az 𝑙. és az (𝑙 − 1). kárigény között eltelt időt jelöljük 𝑡𝑙-el, ahol a 𝑡1 

az első kárig eltelt időt jelenti. A 𝑡𝑙 valószínűségi változókról feltételezzük, hogy egymástól (és 

𝑍𝑙 valószínűségi változókról is) független, azonos eloszlású valószínűségi változók. A károk 

között eltelt idő eloszlását jelölje 𝑓(𝑗) = 𝑃(𝑡𝑙 = 𝑗), 𝑗 = 0,1, …, míg a károk nagyságának 

eloszlását 𝑔(𝑖) = 𝑃(𝑍𝑙 = 𝑖), 𝑖 = 1,2, …. Fontos megjegyezni, hogy míg a károk között eltelt 

idő eloszlásánál van értelme a 𝑗 = 0-nak, mert előfordulhat, hogy egy időben érkezik kettő, 

vagy több kár is, addig a károk nagyságának eloszlásánál az 𝑖 = 0-nak nincs értelme, hiszen ha 

érkezik egy kár, akkor annak értéke biztosan nagyobb 0-nál. 

A témában sokszor használt fogalom a nettó profit feltétel. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 

több pénz folyik be, mint amennyi pénz kimegy, ami 𝑘 ∙ 𝐸(𝑡𝑙) > 𝐸(𝑍𝑙) esetén teljesül. A nettó 
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profit feltétel teljesülése esetén bebizonyítható, hogy ha a kezdőtőke értéke tart a végtelenbe, 

akkor a tönkremenési valószínűség tart a nullához, míg ha a nettó profit feltétel nem teljesül, 

akkor bizonyítható, hogy minden kezdőtőke esetén a tönkremenés valószínűsége 1-lesz (É. 

Mihálykóné O., Cs. Mihálykó, A. Győrfi-B. 2016): 

lim
𝑛→∞

𝑢(𝑛) = 0 , ℎ𝑎 𝑘 ∙ 𝐸(𝑡𝑙) > 𝐸(𝑍𝑙) 

∀𝑛 − 𝑟𝑒 𝑢(𝑛) = 1, ℎ𝑎 𝑘 ∙ 𝐸(𝑡𝑙) < 𝐸(𝑍𝑙) 

I.3-9 

I.4 Az előző TDK dolgozat rövid ismertetése 

A matematika terén a károk között eltelt idő eloszlására és a károk nagyságának eloszlására 

feltételeztem különböző eloszlásokat, és kaptam rekurzív eredményt az ott definiált 𝜑(𝑛, 𝑧)-re. 

Megadtam egy alapegyenletet, ahol feltételezés nélkül általános-általános eloszlás szerepel. 

Ebből az egyenletből csak véges tartójú eloszlások esetén kaphatunk explicit képletet. 

Első lépésben a károk között eltelt időről feltételeztem, hogy negatív binomiális eloszlású 𝑚 

és 𝑝 paraméterekkel, amit én röviden dErlang(m) eloszlásnak hívtam. Azért ezt a nevet kapta, 

mert a negatív binomiális eloszlás az Erlang eloszlás diszkrét megfelelője. Következő lépésben 

a károk nagyságának eloszlásáról feltételeztem, hogy dErlang(s) eloszlású, és kaptam rekurzív 

megoldást a 𝜑(𝑛, 𝑧)-re. Végül fordított esetben, a károk között eltelt idő eloszlását hagytam 

általános eloszlásúnak, és a károk nagyságának eloszlásáról feltételeztem, hogy dErlang(s) 

eloszlású. 

Ezután a levezetett 𝜑(𝑛, 𝑧) egyenletekből megkapható a tönkremenési valószínűségre, a 

tönkremenési idő várható értékére és a tönkremenési idő szórásnézetére vonatkozó rekurzív 

formula. Explicit megoldásokat csak a tönkremenés valószínűsége esetében adtam. 

Programozás terén elkészült egy program, ahol különféle eloszlásokra lehet szimulációt 

futtatni, illetve a matematikai számítás során megismert explicit megoldások segítségével 

matematikai eredményeket is kaphatunk. 

Legvégül néhány életszerű példán keresztül összehasonlítottam a matematikai és a 

szimulációs eredményeket, illetve bizonyos paraméterek változtatása esetén következtetéseket 

vontam le. 
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I.5 Jelen dolgozat felépítése 

Először a szakirodalmat tekinti át a dolgozat. Erről a témáról két különböző megközelítésből 

olvashatunk, és nagyon sok esetben a matematikai számítások vannak előtérben. Egyik 

megközelítés a folytonos modell, ahol a két eloszlást folytonos eloszlásnak tekintjük, a másik 

megközelítés pedig a diszkrét modell, ahol a két eloszlást diszkrét eloszlásnak tekintjük. Az 

irodalmi áttekintésében nagymértékben támaszkodtam az előző TDK irodalmi áttekintésére. 

Következő fejezetben a matematikai számításokkal foglalkozom, mindezt a diszkrét 

eloszlásokat feltételezve. Az első alfejezetben keresem a csőd esetén fellépő hiány várható 

értékét és szórását, ezzel korábban nem foglalkoztam. A második alfejezetben az előző TDK-

ban megismert dErlang eloszlásokból kapott egyenlet általánosítása gyanánt azzal foglalkozok, 

hogy milyen összefüggéseket kapunk ilyen dErlang eloszlások lineáris kombinációjaként felírt 

eloszlások esetén. Ez ezért fontos, dErlang eloszlások lineáris kombinációjával szinte 

bármilyen nem negatív egész értéket felvevő diszkrét eloszlást jól lehet approximálni. 

A IV. fejezetben az előző TDK-ban megírt program továbbfejlesztését taglalom. A 

programmal most már lehet bizonyos eloszlások esetén a folyamatot GPU-val is szimulálni. 

Ezáltal lényegesen gyorsítani tudjuk a szimulációt, vagyis ugyanannyi idő alatt pontosabb 

értékekhez juthatunk. 

Az V. fejezetben a program használata során kapott eredményeket mutatom be. Az első 

alfejezetében a csőd mértékének várható értékét és szórását vizsgálom egy, a valóságban is 

elképzelhető biztosítótársaság esetén. A második alfejezetben a dErlangok lineáris 

kombinációjából kapott egyenlet megoldásának helyességét egy példán keresztül illusztrálom. 

A VI. fejezetben összegzem a dolgozat során elért eredményeket, illetve továbbfejlesztési 

irányokat fogalmazok meg, és végül a dolgozat irodalomjegyzékkel és jelölésjegyzékkel zárul. 
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II. Irodalmi áttekintés 

II.1 Folytonos modell 

A folytonos modell esetén a károk között eltelt idő eloszlását is és a károk nagyságának 

eloszlását is sűrűségfüggvénnyel írjuk le, ennek következtében az egyenletekben, képletekben 

integrállal találkozhatunk. Az irodalomban először ezt az esetet vizsgálták. 

A biztosítási matematika, mint fogalom az 1900-as évek elején jött be. Lundberg 1903-ban 

(E. F. O. Lundberg 1903) állította fel a klasszikus modellt, amiben a károk között eltelt idő 

exponenciális eloszlású volt. Ezt az esetet klasszikus vagy Poisson kockázati folyamatnak 

nevezik. 

Sparre Andersen 1957-ben ismertette a Sparre Andersen modellt (E. S. Andersen 1957), 

amivel a későbbiekben nagyon sok kutatás foglalkozott. Lundberghez képest a modellt már 

általánosabb, a károk között eltelt időeloszlásra nincs feltételezés. A modellel kapcsolatban 

általában a tönkremenés valószínűségének és tönkremenési idő várható értékének megállapítása 

volt a cél. 

Karlin és Taylor 1975-ben írt könyvében már szerepel a tönkremenés valószínűségének 

meghatározására felírt integrálegyenlet (S. Karlin, H. M. Taylor 1975). A témakörrel a magyar 

szakirodalomban kevésbé találkozhatunk, azonban nagyon hasznos Mihaletzky György 2001-

ben írt Kockázati folyamatok című jegyzete (Gy. Mihaleczky 2001), amelyben megtalálható az 

imént említett integrálegyenlet megoldása. 

Gerber és Shiu 1998-ban egy olyan függvényt vezettek be, amivel egységesen lehetett 

kezelni a tönkremenési valószínűséget és a tönkremenési időt, sőt a tönkremenés esetén a hiány 

mértékét is (H. U. Gerber, E. S. Shiu 1998). Ez az úgynevezett Gerber-Shiu féle diszkontált 

büntetőfüggvény. Az utóbbi években, az irodalomban nagyrészt ennek a függvénynek 

meghatározásával és tulajdonságaival foglalkoznak. Folyamatos előrehaladások voltak ezzel a 

függvénnyel kapcsolatban több irányban is. Független 𝑡𝑙 és 𝑍𝑙 valószínűségi változók mellett 

először exponenciális, majd Erlang(2), illetve később Erlang(n) eloszlást feltételezve a károk 

között eltelt időkre, míg a károk nagyságára exponenciális eloszlást feltételeztek. A Gerber-

Shiu függvényt vizsgálva adott explicit formulát Dickson és Hipp 2001-ben Erlang(2) esetén 
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(D. C. Dickson, C. Hipp 2001), illetve Li és Garrido 2004-ben Erlang(n) esetén (S. Li, J. Garrido 

2004).  

Később Albrecher és munkatársai adtak kvázi-explicit megoldást 2010-ben (H. Albrecher, 

C. Constantinescu, G. Pirsic, G. Regensburger, M. Rosenkranz 2010), olyan feltételezések 

mellett, hogy a károk között eltelt idő és a károk nagyságának eloszlásának a 

sűrűségfüggvényének Laplace-transzformáltja racionális törtfüggvény. Az explicit megoldások 

keresése során mindig feltételezték, hogy a Gerber-Shiu függvényre felírt integrál, vagy 

integro-differenciál egyenleteknek létezik és egyértelmű a megoldása. Ez azonban általánosan 

nem teljesül, ennek a tisztázása történt meg Mihálykóék 2011-es (É. Mihálykóné O., Cs. 

Mihálykó 2011), illetve 2014-es (É. Mihálykóné O., Cs. Mihálykó 2014) cikkében, nem csak 

független 𝑡𝑙-k és 𝑍𝑙-k esetében. 

Ezek mellett több másik irányban is elindultak kutatások: a 𝑡𝑙-k és 𝑍𝑙-k függetlenségének 

feltételezése helyett különböző függőségi struktúrákkal találkozhatunk Albrecher és Teugels 

2006-os cikkében (H. Albrecher, J. L. Teugels 2006). Kibővített Sparre-Andersen modellel is 

találkozhatunk Albrecher és Thonhausen 2008 (H. Albrecher, S. Thonhauser 2008), illetve 

Albrecher, Borst, Boxma és Resign 2009-es (H. Albrecher, S. Borst, O. Boxma, J. Resing 2009) 

cikkjeiben, akik osztalékfizetést és az adófizetést is belevettek a modelljükbe. 

II.2 Diszkrét modell 

A diszkrét modell esetén a károk között eltelt idő eloszlását is, és a károk nagyságának 

eloszlását is diszkrét eloszlással írjuk le, ezáltal az integrál helyett összegzések fognak 

szerepelni. A dolgozatomban én ezzel a modellel foglalkoztam, mivel ebben a modellben eddig 

kevesebb eredményt értek el, illetve ez a modell közelebb áll a valósághoz, és a számítógépes 

szimulációhoz is (a valóságban nem lényeges, hogy a kár melyik milliszekundumban érkezett, 

elég csak egy egység pontossággal azt megadni (pl. óra)). 

Ebben a modellben is elmondható, hogy az elején még külön függvényeken keresztül 

számolták a meghatározandó értékeket, mint például a tönkremenés valószínűségét, vagy a 

tönkremenési idő várható értékét. Először az összetett binomiális modellre kapott rekurzív 

eredményeket a tönkremenés valószínűségére 1988-ban Gerber (H. U. Gerber 1988), 1989-ben 

Shiu (E. S. Shiu 1989). Az általuk vizsgált esetben a károk között eltelt idő eloszlása geometriai 

eloszlás volt. Ez felel meg a folytonos esetben a klasszikus modellnek. Véges intervallumon 
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történő vizsgálatokkal találkozhatunk Willmot 1993-as munkájában (G. E. Willmot 1993), aki 

a kárigény összegek momentumgeneráló függvényének ismeretében írt fel analitikus formulát 

a tönkremenés valószínűségére. 

A folytonos modellnél említett Gerber-Shiu diszkontált büntetőfüggvénynek a diszkrét 

modellre vonatkozó változatát Cheng, Gerber és Shiu (S. Cheng, H. U. Gerber, E. S Shiu 2000) 

írta fel 2000-ben. Az összetett binomiális modellre érvényes differenciaegyenletek 

megkonstruálásával foglalkozott Li és Garrido (S. Li, J. Garrido 2002) 2002-ben. Számolásaik 

során geometriai eloszlású kárösszegek esetén analitikus megoldást is adtak, míg a károk között 

eltelt időt mindig egységnyinek vették, azaz úgy tekintették, hogy 𝑃(𝑡𝑙 = 1) = 1, de lehet 

olyan eset, hogy a kár nagysága 0. Később Li 2005-ben (S. Li 2005) már olyan esettel is 

foglalkozott, amikor a károk között eltelt időnek meghatározott 𝑓(𝑗) eloszlása van, és ekkor 

rekurziót adott meg a Gerber-Shiu függvényre. Az 𝑓(𝑗) eloszlást úgynevezett 𝐾𝑚 típusú 

eloszlásnak vette, ami azt jelenti, hogy 𝑓 generátorfüggvénye két 𝑚-ed fokú polinom 

hányadosa. Ezen feltételezések mellett viszont az időegységenként beérkező pénzmennyiséget 

egységnyinek vette. További általánosítással találkozhatunk Wu és Li 2009-ben írt cikkében 

(X. Wu, S. Li 2009), ahol az 𝑓(𝑗) eloszlást már általánosnak vették, és adnak explicit képletet 

a Gerber-Shiu függvényre, de azt csak speciális 𝑔(𝑖)-k esetében: ha 𝑔(𝑖) geometriai, konstans, 

illetve geometriai eloszlások súlyozott összege. Továbbra is a 𝑘 értékét 1-nek tekintették. 

Először Landriault 2008-as (D. Landriault 2008) cikkében lehet találkozni a 𝑘 ≥ 1 esettel. Ő 

viszont az összetett binomiális modellt vizsgálta csak. 2009-ben Lucz TDK dolgozatában 

összehasonlította a folytonos és a diszkrét modellben megismert képleteket kvantitatív és 

kvalitatív módon, illetve bemutatott egy módszert, melynek segítségével a folytonos 

eloszlásokat diszkretizálta, és vizsgálta az így kapott egyenleteket (L. Lucz 2009). 

Az eddig említett cikkek mindegyikében feltételezték, hogy 𝑡𝑙 és 𝑍𝑙 egymástól függetlennek, 

mint ahogy ezt én is feltettem a dolgozatomban. Van azonban már a függetlenség nem 

teljesülése esetén is eredmény a közelmúltból: Liu és Bao 2014-ben (H. Liu, Z. Bao 2014) írt 

cikke. Ebben 𝑘 ≥ 1 esetet vizsgálva geometriai eloszlású 𝑓(𝑗) esetén adnak speciális esetekben 

explicit alakot 𝜑𝑤(𝑛)-re akkor, ha általános és speciális függőségi struktúra áll fenn 𝑡𝑙 és 𝑍𝑙-ek 

között. 

Mint a folytonos esetben, itt is léteznek olyan modellek, ahol adófizetéssel, illetve 

osztalékfizetéssel is számolnak. Sok esetben foglalkoznak azzal, hogy a részvényesek felé 

kifizetett pénz várható értékét kiszámolják, és próbálják maximalizálni. Mihálykóné és társai 
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2009-es publikációjában (É. Mihálykóné O., Cs. Mihálykó, L. Lucz 2009) találkozhatunk ilyen 

becslések általánosításával, ismert stratégiák bemutatásával, illetve a folytonos és diszkrét 

modell analógiájával. Ezzel a témakörrel foglalkozott Wang, An és Zhang is 2015-ben (S. 

Wang, C. An, C. Zhang 2015), azonban ők olyan esetet vizsgáltak, amikor a 𝑡𝑙 diszkrét 

eloszlású volt, míg a 𝑍𝑙 folytonos, speciálisan exponenciális eloszlású. 

A diszkrét modellel kapcsolatosan számos cikket tárgyal és elemez Li, Yu és Garrido 

összefoglaló tanulmányukban (S. Li, Y. Lu, J. Garrido 2009). 

Végül, mint azt a Bevezetésnél említettem, ezt a modellt nem csak a biztosításban lehet 

felhasználni, hanem más területen is alkalmazható. Erre példa Mihálykóék 2015-ös (É. 

Mihálykóné O., Cs. Mihálykó 2015), illetve 2016-os (É. Mihálykóné O., Cs. Mihálykó 2016) 

cikke, ahol közbülső tárolók méretezésének problémájával foglalkoztak mind a folytonos, és 

mind a diszkrét modell esetében. Az egyenletek valamelyest különböznek, de a felmerült 

kérdések hasonlóak a biztosítási modellben felmerült problémákhoz. 

A dolgozatomban 𝑘 ≥ 1 esetben vizsgálom a tönkremenés valószínűségét, a tönkremenés 

esetén a hiány várható értékét, és szórását geometriai, illetve negatív binomiális eloszlások 

esetében, és adok rá explicit megoldásokat. Az itt bemutatott képletek szinte mindegyikéről 

elmondható, hogy új tudományos eredmények.  
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III. Matematikai számítások 

III.1 A hiány várható értéke és szórása csőd esetén 

A hiány várható értékének matematikai meghatározásához az alapegyenletet kell felírni. Az 

előző TDK-ban szereplő alapegyenlethez hasonlóan néz ki az egyenlet itt is. A Gerber-Shiu 

függvényre 𝑤 = 1 esetén felírt egyenlet az alábbi volt: 

𝜑(𝑛, 𝑧) =∑ ∑ 𝜑(𝑛 + 𝑗𝑘 − 𝑖, 𝑧)𝑓(𝑗)𝑔(𝑖)𝑧−𝑗
𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+∑ ∑ 𝑓(𝑗)𝑔(𝑖)

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

𝑧−𝑗
∞

𝑗=0

, 𝑛 ≥ 0, 𝑧 ≥ 1 

III.1-1 

Most a hiányra vonatkozó egyenlettel foglalkozok. A hiány várható értékét úgy tudjuk 

megkapni, ha minden egyes tönkremenési esetben megszorozzuk a tárolóban fellépő hiány 

nagyságát annak a tönkremenési esetnek a bekövetkezési valószínűségével. Az alapegyenletben 

szereplő jobb oldalt lévő két összegzés tartalmazza azokat az eseteket, amikor tönkremegy a 

biztosítótársaság. Tehát az 𝐸𝑉(𝑛)-re vonatkozó alapegyenlet a következő lesz: 

𝐸𝑉(𝑛) =∑ ∑ 𝐸𝑉(𝑛 + 𝑗𝑘 − 𝑖)𝑓(𝑗)𝑔(𝑖)

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+∑ ∑ (𝑖 − 𝑗𝑘 − 𝑛)𝑓(𝑗)𝑔(𝑖)

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

∞

𝑗=0

 

III.1-2 

Hasonlóan a második momentumra vonatkozó alapegyenlet a következő: 

𝜑2(𝑛) =∑ ∑ 𝜑2(𝑛 + 𝑗𝑘 − 𝑖)𝑓(𝑗)𝑔(𝑖)

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+∑ ∑ (𝑖 − 𝑗𝑘 − 𝑛)2𝑓(𝑗)𝑔(𝑖)

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

∞

𝑗=0

 

III.1-3 

Vizsgáljuk először a hiány várható értékét úgy, hogy a károk között eltelt idő eloszlására is, 

illetve a károk nagyságának eloszlására is geometriai eloszlást feltételezünk: 

𝑓(𝑗) = 𝑝𝑗(1 − 𝑝), 𝑗 = 0,1,2,… 

𝑔(𝑖) = 𝑞𝑖−1(1 − 𝑞), 𝑖 = 1,2,3,… 
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Rekurzív egyenletek esetében az explicit képlet keresésekor a karakterisztikus egyenletet 

kell megoldani. A karakterisztikus egyenlet felírásához az 𝐸𝑉(𝑛) értéket keressük 𝑐𝜇𝑛 alakban. 

Tehát a fent leírt III.1-2-es alapegyenlet a következő egyenletté alakul át: 

𝑐𝜇𝑛 =∑ ∑ 𝑐𝜇𝑛+𝑗𝑘−𝑖𝑝𝑗(1 − 𝑝)𝑞𝑖−1(1 − 𝑞)

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+∑ ∑ (𝑖 − 𝑗𝑘 − 𝑛)𝑝𝑗(1 − 𝑝)𝑞𝑖−1(1 − 𝑞)

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

∞

𝑗=0

 

III.1-4 

Ezt a következő formára lehet hozni: 

𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝑞
∑(𝜇𝑘𝑝)𝑗 ∑ (

𝑞

𝜇
)
𝑖

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝑞
∑𝑝𝑗 ∑ (𝑖 − 𝑗𝑘 − 𝑛)𝑞𝑖

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

∞

𝑗=0

 

III.1-5 

Az egyenlet végén szereplő sort úgy érdemes átalakítani, hogy mértani sor legyen belőle. 

𝑖 = 𝑛 + 𝑗𝑘 + 1-től indul az összegzés, tehát ha kivisszük az összegzés elé a 𝑞𝑛+𝑗𝑘+1 tényezőt, 

akkor indíthatjuk az összegzést 𝑙 = 1-től: 

∑ (𝑖 − 𝑗𝑘 − 𝑛)𝑞𝑖
∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

= 𝑞𝑛+𝑗𝑘+1∑𝑙𝑞𝑙−1
∞

𝑙=1

= 𝑞𝑛+𝑗𝑘+1 (∑𝑞𝑙
∞

𝑙=1

)

′

 

III.1-6 

A mértani sorozat, illetve a mértani sor összegképlete alapján: 

𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝜇
∑(𝑝𝜇𝑘)𝑗 ∙

1 − (
𝑞
𝜇)

𝑛+𝑗𝑘

1 −
𝑞
𝜇

∞

𝑗=0

+ 𝑞𝑛(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)∑(𝑝𝑞𝑘)𝑗
1

(1 − 𝑞)2

∞

𝑗=0

 

III.1-7 

Ez továbbalakítva: 
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𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝜇 − 𝑞
∑((𝑝𝜇𝑘)𝑗 − (

𝑞

𝜇
)
𝑛

(𝑝𝑞𝑘)𝑗)

∞

𝑗=0

+ 𝑞𝑛
(1 − 𝑝)

1 − 𝑞
∑(𝑝𝑞𝑘)𝑗
∞

𝑗=0

 

III.1-8 

A mértani sor összegképlete alapján: 

𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

(𝜇 − 𝑞)
(

1

1 − 𝑝𝜇𝑘
− (

𝑞

𝜇
)
𝑛 1

1 − 𝑝𝑞𝑘
) + 𝑞𝑛

(1 − 𝑝)

(1 − 𝑞)
∙

1

(1 − 𝑝𝑞𝑘)
 

III.1-9 

Leosztva 𝑞𝑛-el: 

𝑐 (
𝜇

𝑞
)
𝑛

(1 −
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

(𝜇 − 𝑞)(1 − 𝑝𝜇𝑘)
) =

(1 − 𝑝)

(1 − 𝑝𝑞𝑘)
(

1

1 − 𝑞
− 𝑐

1 − 𝑞

𝜇 − 𝑞
) 

III.1-10 

Bal oldalon egy 𝑛-től függő, a jobb oldalon egy 𝑛-től nem függő érték van. A kettő csak úgy 

egyezhet meg egymással, ha: 

1 −
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

(𝜇 − 𝑞)(1 − 𝑝𝜇𝑘)
= 0 

III.1-11 

és 

1

1 − 𝑞
− 𝑐

1 − 𝑞

𝜇 − 𝑞
= 0 

III.1-12 

A III.1-11-es egyenletből megkaphatjuk a karakterisztikus egyenlet megoldásait. Érdemes 

észrevenni, hogy ez az egyenlet megegyezik a tönkremenés valószínűségére vonatkozó 

karakterisztikus egyenlettel (ami az előző TDK dolgozatban szerepelt a III.6-8-as egyenletnél 

𝑧 = 1 esetén). Hasonlóan belátható, hogy a karakterisztikus egyenlet minden esetben 

megegyezik a tönkremenési valószínűség és a hiány várható értéke esetén. Ez azért igaz, mert 

a két egyenletben az eltérést adó szorzótényező nem a 𝜇-nél szerepel, hanem mint konstans 

szám szorzója szerepel. 

Tehát az előző TDK-ból megismert eloszlások esetén felírt karakterisztikus egyenlet 

megoldásai ebben az esetben is felhasználhatók a 𝜇-k értékeiként, így csupán csak a 𝑐 konstans 

értékeket kell meghatározni. Az előbb levezetett III.1-12 egyenletből megkaptuk a 𝑐 értékét is: 
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𝑐 =
𝜇 − 𝑞

(1 − 𝑞)2
 

III.1-13 

Mivel a 𝑐 konstans értékének levezetésében nem számít, hogy az 𝑓(𝑗) milyen eloszlású, 

ezért megmutatható, hogy ha a 𝑔(𝑖) geometriai eloszlású, akkor bármilyen 𝑓(𝑗) eloszlás mellett 

teljesül a III.1-13-as egyenlet. Ez azt jelenti, hogy 𝑓(𝑗) dErlang(m), illetve 𝑓(𝑗) általános, de 

véges tartójú eloszlások esetén meg tudjuk adni minden esetben a hiány várható értékét. 

Érdemes megvizsgálni azt az esetet is, amikor a nettó profit feltétel nem teljesül. Tudjuk azt, 

hogy abban az esetben a tönkremenés valószínűsége mindig 1. Az azt is jelenti, hogy 

megmutatható, hogy a 𝜇 = 1 lehet az egyetlen olyan megoldása a karakterisztikus egyenletnek, 

aminek a 𝑐 konstansa nem 0. (A 𝜇 = 1 egyébként minden esetben megoldása a karakterisztikus 

egyenletnek, csak a nettó profit feltétel teljesülése esetén a hozzá tartozó 𝑐 konstans nulla kell 

legyen). Ez azt is jelenti, hogy a nettó profit nem teljesülése esetén a tönkremenés mértékének 

várható értéke: 

𝐸𝑉(𝑛) ≡ 𝑐 =
1 − 𝑞

(1 − 𝑞)2
=

1

1 − 𝑞
= 𝐸(𝑍𝑙) 

III.1-14 

Tehát azt a nagyon fontos eredményt kaptuk, hogy ha nem teljesül a nettó profit feltétel, 

akkor a tönkremenés mértékének várható értéke minden esetben ugyanakkora lesz, éppen a 

károk nagyságának várható értéke. Ez abból a szempontból fontos és érdekes, hogy hiába 

teszünk be több pénzt a biztosítótársaságban, a hiány várható értéke ugyanannyi lesz. Ez úgy is 

megfogalmazható, hogy a tőkebefektetők vesztessége annál nagyobb, minél nagyobb 

kezdőtőkével indítják el a vállalkozást. 

A tönkremenés mértékének szórásához a második momentum számolására van szükségünk. 

A második momentumra vonatkozó alapegyenletet a III.1-3-as egyenletben megismerhettük. 

Hasonlóan vizsgáljuk meg ezt is úgy, hogy a károk között eltelt idő eloszlását geometriai 

eloszlásúnak, és a károk nagyságának eloszlását is geometriai eloszlásúnak feltételezzük. 

Keressük 𝜑2(𝑛)-t ismét 𝑐𝜇𝑛 alakban: 
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𝑐𝜇𝑛 =∑ ∑ 𝑐𝜇𝑛+𝑗𝑘−𝑖𝑝𝑗(1 − 𝑝)𝑞𝑖−1(1 − 𝑞)

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+∑ ∑ (𝑖 − 𝑗𝑘 − 𝑛)2𝑝𝑗(1 − 𝑝)𝑞𝑖−1(1 − 𝑞)

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

∞

𝑗=0

 

III.1-15 

A következő átalakításokat lehet elvégezni: 

𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝑞
∑(𝜇𝑘𝑝)𝑗 ∑ (

𝑞

𝜇
)
𝑖

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝑞
∑𝑝𝑗 ∑ (𝑖 − 𝑗𝑘 − 𝑛)2𝑞𝑖

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

∞

𝑗=0

 

III.1-16 

Hasonlóan, mint az előző esetben, a második összegzéscsoport második összegzőjének 

futóindexét indítsuk 𝑖 = 1-től, és így 𝑞𝑛+𝑗𝑘+1 szorzót ki kell vinni a második összegző elé: 

𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝑞
∑(𝜇𝑘𝑝)𝑗 ∑ (

𝑞

𝜇
)
𝑖

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+ (1 − 𝑝)(1 − 𝑞)∑𝑝𝑗𝑞𝑛+𝑗𝑘∑𝑖2𝑞𝑖−1
∞

𝑖=1

∞

𝑗=0

 

III.1-17 

Ahhoz, hogy a második derivált formát hozzuk ki, a következő átalakítást kell elvégezni: 

∑𝑙2𝑞𝑙−1
∞

𝑙=1

=∑𝑙(𝑙 + 1 − 1)𝑞𝑙−1 =∑𝑙(𝑙 + 1)𝑞𝑙−1
∞

𝑙=1

∞

𝑙=1

−∑𝑙𝑞𝑙−1
∞

𝑙=1

=

= (∑𝑞𝑙+1
∞

𝑙=1

)

′′

− (∑𝑞𝑙
∞

𝑙=1

)

′

=
2

(1 − 𝑞)3
−

1

(1 − 𝑞)2
 

III.1-18 

Tehát: 

𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

𝜇 − 𝑞
∑((𝑝𝜇𝑘)𝑗 − (

𝑞

𝑛
)
𝑛

(𝑝𝑞𝑘)𝑗)

∞

𝑗=0

+ 𝑞𝑛
(1 − 𝑝)(1 + 𝑞)

(1 − 𝑞)2
∑(𝑝𝑞𝑘)𝑗
∞

𝑗=0

 

III.1-19 

A mértani sor összegképlete alapján: 
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𝑐𝜇𝑛 = 𝑐𝜇𝑛
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

(𝜇 − 𝑞)
(

1

1 − 𝑝𝜇𝑘
− (

𝑞

𝑛
)
𝑛 1

1 − 𝑝𝑞𝑘
) + 𝑞𝑛

(1 − 𝑝)(1 + 𝑞)

(1 − 𝑞)2
∙

1

(1 − 𝑝𝑞𝑘)
 

III.1-20 

Leosztva 𝑞𝑛-el: 

𝑐 (
𝜇

𝑞
)
𝑛

(1 −
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

(𝜇 − 𝑞)(1 − 𝑝𝜇𝑘)
) =

(1 − 𝑝)

(1 − 𝑝𝑞𝑘)
(
(1 + 𝑞)

(1 − 𝑞)2
− 𝑐

1 − 𝑞

𝜇 − 𝑞
) 

III.1-21 

Hasonlóan mint az előző esetben: bal oldalon egy 𝑛-től függő, jobb oldalon egy 𝑛-től nem 

függő érték van. A kettő csak úgy egyezhet meg egymással, ha: 

1 −
(1 − 𝑝)(1 − 𝑞)

(𝜇 − 𝑞)(1 − 𝑝𝜇𝑘)
= 0 

III.1-22 

és 

(1 + 𝑞)

(1 − 𝑞)2
− 𝑐

1 − 𝑞

𝜇 − 𝑞
 

III.1-23 

A karakterisztikus egyenlet itt is azonos, így megoldásai megegyeznek a tönkremenési 

valószínűség karakterisztikus egyenletének megoldásaival. A különbség ebben az esetben is 

csak a 𝑐 konstans értékében lesz. Annak értékét pedig a III.1-23-as egyenletből kapjuk meg: 

𝑐 =
(1 + 𝑞)(𝜇 − 𝑞)

(1 − 𝑞)3
 

III.1-24 

Tehát összefoglalva az alábbi tételt fogalmazhatjuk meg: 

1. Tétel: Feltéve, hogy 𝑓(𝑗) és 𝑔(𝑖) geometriai eloszlású és 𝑘 ∈ ℕ+ tetszőleges, az 𝑢(𝑛)-

re, az 𝐸𝑉(𝑛)-re és a 𝜑2(𝑛)-re vonatkozó karakterisztikus egyenletek ugyanazok. 

A fenti tételre, és egyéb esetekben kapott szimulációs futtatási eredményekre alapozva 

sejtéként megfogalmazhatjuk, hogy általánosan igaz az, hogy amennyiben 𝑓(𝑗), 𝑔(𝑖) és 𝑘 ∈

ℕ+ rögzített, akkor 𝑢(𝑛)-re, az 𝐸𝑉(𝑛)-re és a 𝜑2(𝑛)-re vonatkozó karakterisztikus egyenletek 

ugyanazok. Ennek bebizonyítása jelenleg kutatások tárgya. 

A konstansokra vonatkozólag a következő tételt fogalmazhatjuk meg: 
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2. Tétel: Ha 𝑓(𝑗) általános eloszlású és 𝑔(𝑖) geometriai eloszlású és 𝑘 ∈ ℕ+ tetszőleges, 

akkor a hiány várható értékének explicit megoldásában szereplő konstans az alábbi 

egyenlet megoldása: 

𝑐 =
𝜇 − 𝑞

(1 − 𝑞)2
 

III.1-25 

míg a hiány szórásnégyzetét megadó képletben szereplő konstans az alábbi egyenletet 

elégíti ki: 

𝑐 =
(1 + 𝑞)(𝜇 − 𝑞)

(1 − 𝑞)3
. 

III.1-26 

Mivel a karakterisztikus egyenletek megegyeznek, ezért azok gyökei is megegyeznek. 

Tapasztalat alapján itt is feltételezhető, hogy a karakterisztikus egyenlet gyökei közül csak az 

abszolút értékben 1-nél kisebb megoldások lesznek nekünk lényegesek (a nettó profit feltétel 

teljesülése esetén). Mivel a karakterisztikus egyenlet megegyezik a tönkremenés 

valószínűségének karakterisztikus egyenletével, ezért ebben az esetben csak egy olyan 𝜇 gyök 

van, aminek abszolút értéke kisebb 1-nél (ezt az előző TDK-ból tudjuk). Így a hiány 

szórásnégyzete a következő lesz: 

𝐷𝑉
2(𝑛) =

(1 + 𝑞)(𝜇 − 𝑞)

(1 − 𝑞)3
𝜇𝑛 −

(𝜇 − 𝑞)2

(1 − 𝑞)4
𝜇2𝑛 

III.1-27 

Hasonlóan, mint korában, itt is el lehet mondani, hogy a 𝑐 konstans értékének levezetése 

nem függ az 𝑓(𝑗) eloszlástól, azaz, ha 𝑔(𝑖) geometriai eloszlású, akkor bármilyen 𝑓(𝑗) eloszlás 

mellett teljesül a III.1-27-ös egyenlet a hiány szórásnégyzetére. 

Ha a nettó profit feltétel nem teljesül, akkor 𝜇 = 1, azaz: 

𝐷𝑉
2(𝑛) =

𝑞

(1 − 𝑞)2
 

III.1-28 

Tehát nem csak a hiány mértékéről, hanem a hiány szórásáról (szórásnégyzetéről) is 

elmondható, hogy konstans értékű, ha a nettó profit feltétel nem teljesül. Tehát ekkor hiába 

teszünk be több pénzt a biztosítótársaságba, a hiány várható értéke és szórása ugyanannyi lesz. 
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III.2 Analitikus megoldások dErlang eloszlások lineáris kombinációja 

esetén 

Belátható, hogy a dErlang eloszlások lineáris kombinációival speciális esetekben az egész 

értékű nem negatív tartójú eloszlások jól approximálhatók (P. Vellaisamy, NS. Upadhye 2009), 

(J. M. Hilbe 2011) (általánosan igaz ez az Erlang eloszlások esetében (H. C. Tijms 1994)). Ez 

azt jelenti, ha ismert ilyen lineáris kombinációval felírt egyenlet explicit megoldása, akkor 

bármilyen biztosítótársaság tönkremenési valószínűségét meg tudjuk határozni adott 

pontossággal. Ha ismernénk a dErlang eloszlásokkal a hiány várható értékére, illetve 

szórásnégyzetére felírt egyenletek explicit megoldásait, akkor ezt az állítást ezekre is el lehetne 

mondani. Ebben az alfejezetben ilyen lineáris kombinációkkal felírt egyenlet explicit 

megoldását mutatom be. 

A 𝑢(𝑛)-re felírt egyenlet 𝑓(𝑗) dErlang(m),  𝑔(𝑖) dErlang(s) eloszlás esetén a 

következőképpen néz ki, ahol 𝑝 a dErlang(m) eloszlás paramétere, 𝑞 a dErlang(s) eloszlás 

paramétere, 𝑘 az időegységenként beérkező pénzmennyiség: 

𝑢(𝑛) =∑(
𝑠

𝑟
) (−1)𝑟+1𝑞𝑟𝑢(𝑛 − 𝑟)

𝑠

𝑟=1

 

+∑(
𝑚

𝑙
) (−1)𝑙+1 (

𝑧

𝑝
)
𝑙

(∑(
𝑠

𝑟
) (−1)𝑟𝑞𝑟

𝑠

𝑟=0

𝑢(𝑛 − 𝑙𝑘 − 𝑟))

𝑚

𝑙=1

 

+(−1)𝑚 (
1 − 𝑝

𝑝
)
𝑚

𝑧𝑚(1 − 𝑞)𝑠𝑢(𝑛 − 𝑚𝑘 − 1),    𝑛 ≥ 𝑚𝑘 + 𝑠 

III.2-1 

Keressük az 𝑢(𝑛)-t 𝑐𝜇𝑛 alakban. Átírva a III.2-1 egyenletet, a következő egyenletet kapjuk: 

𝜇𝑛 =∑(
𝑠

𝑟
) (−1)𝑟+1𝑞𝑟𝜇𝑛−𝑟

𝑠

𝑟=1

+∑(
𝑚

𝑙
) (−1)𝑙+1 (

1

𝑝
)
𝑙

(∑(
𝑠

𝑟
) (−1)𝑟𝑞𝑟

𝑠

𝑟=0

𝜇𝑛−𝑙𝑘−𝑟)

𝑚

𝑙=1

 

+(
𝑝 − 1

𝑝
)
𝑚

(1 − 𝑞)𝑠𝜇𝑛−𝑚𝑘−1 

III.2-2 

Ekkor az alábbi átalakításokat végezhetjük: 
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∑(
𝑚

𝑙
) (−1)𝑙+1 (

1

𝑝
)
𝑙

(∑(
𝑠

𝑟
) (−1)𝑟𝑞𝑟

𝑠

𝑟=0

𝜇𝑛−𝑙𝑘−𝑟)

𝑚

𝑙=0

= (
𝑝 − 1

𝑝
)
𝑚

(1 − 𝑞)𝑠𝜇𝑛−𝑚𝑘−1 

𝜇𝑛−𝑠(𝑞 − 𝜇)𝑠∑(
𝑚

𝑙
) (−1)𝑙+1 (

1

𝑝𝜇𝑘
)
𝑙𝑚

𝑙=0

= (
𝑝 − 1

𝑝
)
𝑚

(1 − 𝑞)𝑠𝜇𝑛−𝑚𝑘−1 

(𝑞 − 𝜇)𝑠 (
1

𝑝𝜇𝑘
− 1)

𝑚

= (
𝑝 − 1

𝑝
)
𝑚

(1 − 𝑞)𝑠𝜇𝑠−𝑚𝑘−1 

(𝜇 − 𝑞)𝑠
(1 − 𝑝𝜇𝑘)𝑚

(𝑝𝜇𝑘)𝑚
=
(1 − 𝑝)𝑚

𝑝𝑚
(1 − 𝑞)𝑠𝜇𝑠−𝑚𝑘−1 

III.2-3 

Ha 𝜇 ≠ 𝑞, akkor 

1 −
(1 − 𝑝)𝑚(1 − 𝑞)𝑠𝜇𝑠−1

(𝜇 − 𝑞)𝑠(1 − 𝑝𝜇𝑘)𝑚
= 0 

III.2-4 

Ehhez az átalakított egyenlethez jutunk abban az esetben is, ha az alapegyenletből kiindulva 

keressük 𝜑(𝑛, 𝑧)-t 𝜇𝑛 alakban, viszont abból az irányból sokkal nehezebb levezetni az 

egyenletet. Azért van szükség erre az egyenletre, mert itt már fel lehet használni a lineáris 

kombinációt, míg a III.2-1-es egyenlet esetében ezt nem lehet megtenni. A III.2-1-es egyenlet 

levezetésében (ami az előző TDK dolgozatomban (A. Győrfi-B. 2017) található meg), van egy 

olyan pont, ahol lineáris kombináció esetén már nem érvényes a levezetés. 

Tekintsük a dErlang eloszlások lineáris kombinációját! 

Legyen 𝑓(𝑗) = 𝜏1𝑓1(𝑗) + 𝜏2𝑓2(𝑗) + ⋯+ 𝜏𝑡𝑓𝑡(𝑗), ahol minden 𝑓𝑙(𝑗) eloszlás dErlang(𝑚𝑙) 

eloszlású, azaz: 𝑓𝑙(𝑗) = (𝑗+𝑚𝑙−1
𝑚𝑙−1

) 𝑝𝑙
𝑗(1 − 𝑝𝑙)

𝑚𝑙 , 𝑗 = 0,1,2, …, illetve 𝜏1 + 𝜏2 +⋯+ 𝜏𝑡 = 1 és 

𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑡 > 0. 

Hasonlóan legyen 𝑔(𝑖) = 𝜆1𝑔1(𝑖) + 𝜆2𝑔2(𝑖) + ⋯+ 𝜆𝑟𝑔𝑟(𝑖), ahol minden 𝑔𝑙(𝑖) eloszlás 

dErlang(𝑠𝑙) eloszlású, azaz: 𝑔𝑙(𝑖) = (𝑖+𝑠𝑙−2
𝑠𝑙−1

) 𝑞𝑙
𝑖−1(1 − 𝑞𝑙)

𝑠𝑙 , 𝑖 = 1,2,3, …, illetve 𝜆1 + 𝜆2 +

⋯𝜆𝑟 = 1 és 𝜆1, 𝜆2, … 𝜆𝑟 > 0. 

A tönkremenés valószínűségének alapegyenlete ezen 𝑓(𝑗) és 𝑔(𝑖) segítségével felírva a 

következőképpen néz ki: 
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𝑐𝜇𝑛 =∑ ∑ 𝑐𝜇𝑛+𝑗𝑘−𝑖∑𝜏𝑙𝑓𝑙(𝑗)

𝑡

𝑙=1

∑𝜆𝑢𝑔𝑢(𝑖)

𝑟

𝑢=1

𝑛+𝑗𝑘

𝑖=1

∞

𝑗=0

+∑ ∑ ∑𝜏𝑙𝑓𝑙(𝑗)

𝑡

𝑙=1

∑𝜆𝑢𝑔𝑢(𝑖)

𝑟

𝑢=1

∞

𝑖=𝑛+𝑗𝑘+1

∞

𝑗=0

 

III.2-5 

Ez pedig felbontható külön-külön 𝑡 ∙ 𝑟 darab dErlang eloszlásokat tartalmazó alapegyenletté, 

amit az előbbiek szerint láthattuk, hogy hogyan lehet levezetni. Ezt a 𝑡 ∙ 𝑟 darabot mind 

levezetve, majd szorzattá alakítva, a következő egyenlethez jutunk: 

1 − (𝜏1 (
1 − 𝑝1
1 − 𝑝1𝜇𝑘

)
𝑚1

+⋯+ 𝜏𝑡 (
1 − 𝑝𝑡
1 − 𝑝𝑡𝜇𝑘

)
𝑚𝑡

) ∙ 

∙ (𝜆1
(1 − 𝑞1)

𝑠1𝜇𝑠1−1

(𝜇 − 𝑞1)𝑠1
+⋯+ 𝜆𝑟

(1 − 𝑞𝑟)
𝑠𝑟𝜇𝑠𝑟−1

(𝜇 − 𝑞𝑟)𝑠𝑟
) = 0 

III.2-6 

A fenti levezetésben lehetett látni, hogy 𝜇 ≠ 𝑞 esetén oszthatunk csak le a (𝜇 − 𝑞)-val. Ha 

viszont valamelyik 𝑞𝑖 = 𝑞𝑗, ahol 𝑖 ≠ 𝑗, akkor az egyenletnek a 𝜇 = 𝑞𝑖 is a megoldása lesz. Ha 

ilyen eset áll elő, akkor 𝜇 = 𝑞𝑖 típusú megoldásokra a szimulációk alapján azt kapjuk, hogy a 

tönkremenés szempontjából nem játszanak szerepet. A továbbiakban feltételezzük, hogy 

semelyik 𝜇 gyök nem egyezik meg semelyik 𝑞𝑖-vel, és az egyszerűség kedvéért azt is feltesszük, 

hogy minden gyök egyszeres. 

Az 𝑟 = 1 esetben el lehetett mondani, hogy pontosan 𝑠 darab abszolút értékben 1-nél kisebb 

megoldása van a karakterisztikus egyenletnek (előző TDK alapján azzal kiegészítve, hogy 

ennek bizonyítása a Rouché-tétel segítségével történik). Lineáris kombináció esetén az abszolút 

értékben 1-nél kisebb megoldások száma: 𝑠ö = 𝑠1 + 𝑠2 +⋯+ 𝑠𝑟. (𝑞𝑖 = 𝑞𝑗 esetén az előbb 

írtak szerint, annyival kevesebb megoldást kell számba venni.) 

Tehát a tönkremenés valószínűségét a következő egyenlettel tudjuk felírni: 

𝑢(𝑛) = 𝑐1𝜇1
𝑛 + 𝑐2𝜇2

𝑛 +⋯+ 𝑐𝑠ö𝜇𝑠ö
𝑛 

III.2-7 

A megfelelő 𝑐𝑖 konstansok meghatározásához szintén felhasználhatjuk az előző TDK-ban 

felírt eredményeket (A. Győrfi-B. 2017). Az 𝑟 = 1 esetén fel tudtunk írni egy 𝑠 darab 

egyenletből álló 𝑠 ismeretlenes egyenletrendszert. A fent leírt egyenlet levezetésekor 𝑟 darab 

ilyen 𝑠𝑙 darab ismeretlenből álló egyenletrendszert kapunk, ahol minden egyenletben 𝑠ö darab 
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ismeretlen van. Ez összességében azt jelenti, hogy pontosan 𝑠ö darab egyenletet kapunk az 𝑠ö 

darab ismeretlenre. Ez a következőképpen néz ki: 

𝑠1 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏

{
 
 

 
 𝑐1

1

(𝜇1 − 𝑞1)
+ 𝑐2

1

(𝜇2 − 𝑞1)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞1)
=

1

1 − 𝑞1

       ⋮                           ⋮                                      ⋮                    ⋮

𝑐1
𝜇1

𝑠1−1

(𝜇1 − 𝑞1)𝑠1
+ 𝑐2

𝜇2
𝑠1−1

(𝜇2 − 𝑞1)𝑠1
+⋯+ 𝑐𝑠ö

𝜇𝑠ö
𝑠1−1

(𝜇𝑠ö − 𝑞1)
𝑠1
= (

1

1 − 𝑞1
)
𝑠1

 

𝑠2 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏

{
 
 

 
 𝑐1

1

(𝜇1 − 𝑞2)
+ 𝑐2

1

(𝜇2 − 𝑞2)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞2)
=

1

1 − 𝑞2

       ⋮                           ⋮                                      ⋮                    ⋮

𝑐1
𝜇1

𝑠2−1

(𝜇1 − 𝑞2)𝑠2
+ 𝑐2

𝜇2
𝑠2−1

(𝜇2 − 𝑞2)𝑠2
+⋯+ 𝑐𝑠ö

𝜇𝑠ö
𝑠2−1

(𝜇𝑠ö − 𝑞2)
𝑠2
= (

1

1 − 𝑞2
)
𝑠2

 

                  ⋮                                ⋮                          ⋮                                   ⋮                       ⋮ 

𝑠𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏

{
 
 

 
 𝑐1

1

(𝜇1 − 𝑞𝑟)
+ 𝑐2

1

(𝜇2 − 𝑞𝑟)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞𝑟)
=

1

1 − 𝑞𝑟

       ⋮                           ⋮                                      ⋮                    ⋮

𝑐1
𝜇1

𝑠𝑟−1

(𝜇1 − 𝑞𝑟)
𝑠𝑟
+ 𝑐2

𝜇2
𝑠𝑟−1

(𝜇2 − 𝑞𝑟)
𝑠𝑟
+⋯+ 𝑐𝑠ö

𝜇𝑠ö
𝑠𝑟−1

(𝜇𝑠ö − 𝑞𝑟)
𝑠𝑟
= (

1

1 − 𝑞𝑟
)
𝑠𝑟

 

III.2-8 

Az egyenletrendszer megoldásával megkapjuk a megfelelő 𝑐𝑖 konstansokat, amivel 

előállítható az explicit megoldást. 

Ez a megoldási módszer működik a hiány várható értékére és a szórására is, hiszen az előző 

alfejezetben láthattuk, hogy mindhárom esetben a karakterisztikus egyenlet megegyezik (szórás 

esetén a második momentum karakterisztikus egyenletéről van szó). 

Mivel jelenleg csak a 𝑔(𝑖) geometriai eloszlás esetén vannak megadva a konstansokra 

vonatkozó egyenletek, ezért lineáris kombináció esetén is csak ekkor tudjuk felírni a 𝑐𝑖 

konstansokra vonatkozó egyenletrendszert. A karakterisztikus egyenletnek 𝑠ö = 𝑠1 + 𝑠2 +

⋯+ 𝑠𝑟 = 𝑟 darab abszolút értékben 1-nél kisebb gyöke van. A konstansokra vonatkozó 

egyenletrendszer a hiány várható értéke esetén az alábbi: 

𝑐1
1

(𝜇1 − 𝑞1)
+ 𝑐2

1

(𝜇1 − 𝑞1)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞1)
=

1

(1 − 𝑞1)2
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𝑐1
1

(𝜇1 − 𝑞2)
+ 𝑐2

1

(𝜇1 − 𝑞2)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞2)
=

1

(1 − 𝑞2)2
 

⋮                           ⋮                                 ⋮                            ⋮ 

𝑐1
1

(𝜇1 − 𝑞𝑟)
+ 𝑐2

1

(𝜇1 − 𝑞𝑟)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞𝑟)
=

1

(1 − 𝑞𝑟)2
 

III.2-9 

A konstansokra vonatkozó egyenletrendszer a hiány második momentuma esetén a 

következő: 

𝑐1
1

(𝜇1 − 𝑞1)
+ 𝑐2

1

(𝜇1 − 𝑞1)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞1)
=

(1 + 𝑞)

(1 − 𝑞1)3
 

𝑐1
1

(𝜇1 − 𝑞2)
+ 𝑐2

1

(𝜇1 − 𝑞2)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞2)
=

(1 + 𝑞)

(1 − 𝑞2)3
 

⋮                           ⋮                                 ⋮                            ⋮ 

𝑐1
1

(𝜇1 − 𝑞𝑟)
+ 𝑐2

1

(𝜇1 − 𝑞𝑟)
+ ⋯+ 𝑐𝑠ö

1

(𝜇𝑠ö − 𝑞𝑟)
=

(1 + 𝑞)

(1 − 𝑞𝑟)3
 

III.2-10 

Ezeknek az egyenletrendszereknek a megoldásával analitikus formulákat kaphatunk a hiány 

várható értékére és szórására abban az esetben, ha a 𝑔(𝑖) geometriai eloszlású.  
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IV. A program 

Az előző TDK-ban (A. Győrfi-B. 2017) megírt programot továbbfejlesztettem úgy, hogy 

tudja számolni a hiány várható értékét is, illetve a hiány szórását is, valamint beépítettem az 

előző fejezetben taglalt matematikai számításokat. További módosítást jelent a programban, 

hogy képessé tettem a GPU-val való szimulációra. 

IV.1 Szimuláció a GPU-val 

Játékok esetében nagyon sokszor mátrix illetve vektor műveletekre van szükség, mint 

például mátrixok szorzása, vagy összeadása. Mátrix szorzás történik többek között akkor is, 

amikor a videokártya azt számolja ki, hogyan vetődik a földre egy fának, vagy bármilyen 

objektumnak az árnyéka. Emiatt a műveletek miatt, a grafikus processzor ezekre a műveletekre 

specializálódott, ezeket a típusú műveleteket tudja nagyon gyorsan elvégezni. A GPU 

processzorban ezért nagyon sok kisebb teljesítményű processzormag van, amik így 

összességében gyorsabbak az egyenként gyors CPU magokhoz viszonyítva.  

Ahhoz, hogy a GPU-t fel lehessen használni a szimulációhoz, úgy kell megváltoztatni a 

szimulációs számításokat, hogy ilyen mátrix műveleteket használjunk fel hozzá. Ez azt jelenti, 

hogy az eddig használt számítási modellt át kell írni, és végig kell gondolni, hogy mikor hogyan 

érdemes számolni. 

Mivel a programot Java-ban írtam meg, ezért a GPU-s szimulációs számítás esetében is 

maradtam a Java nyelvnél. Ehhez Java-ban szükség volt az Aparapi keretrendszerre. 

Míg a korábbi programom úgy működött, hogy a szimuláció során a csőd bekövetkezése 

esetén nem volt érdemes tovább számolni, hanem lehetett kezdeni a következő szimulációt, 

addig ez a GPU használata esetében nem így működik a program. GPU-nál konkrétan meg kell 

előre mondani az elvégzendő műveletek számát. Az új modell úgy működik, hogy létrehoz 

rögzített számú véletlen számot egy tömbben. Előre kiszámolt értékekkel elkezdi csökkenteni 

a tömb minden egyes értékét. Ezek az előre kiszámolt értékek az eloszlás szerinti értékek, 

például 𝑓(𝑗) esetében először az 𝑓(0), majd 𝑓(1), stb. Amikor valamelyik véletlen szám, amit 

csökkentettünk 0-nál kisebb lesz, akkor egy eredmény tömbben elmentjük, hogy hányadik 

csökkentés után lett 0-nál kisebb a szám. Tehát ennek lefutása után megkapjuk egy eredmény 
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tömbben a károk között eltelt idő eloszlását, illetve egy másik eredmény tömbben a károk 

nagyságának eloszlását. Észre vehetjük, hogy számos esetben fölöslegesen számol a program, 

hiszen miután az egyik érték 0 alá csökken, utána nem kellene kivonni belőle továbbra is az 

értékeket. A GPU szintű párhuzamosság megtartása miatt 0 alatt is fut tovább az a programrész 

úgy, hogy azokban az esetekben már nem számítja ki a kivonásokat, azaz üres ciklus futtatódik 

le. Legvégül a két eloszlás eredmény tömbjéből kiszámítja a harmadikat, ami azt adja meg, 

hogy lépésenként mennyi pénzt kap, vagy veszít a biztosítótársaság. 

A megkapott eloszlások és eredmény tömb után a GPU-val nem lehetett felépíteni egy gyors, 

fölöslegesen nem számoló modellt, de ez nem is volt probléma, hiszen ennek számolását a 

CPU-val gyorsan el lehet végeztetni. Az egész számolás nagy részét tehát a GPU teszi ki, ami 

után a CPU csak végigmegy az eredmény tömbön, és vizsgálja, hogy van-e olyan időpillanat, 

hogy a biztosítótársaság pénzmennyisége 0 alá csökken. 
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V. A szimulációs és a matematikai számítások 

összehasonlítása 

V.1 A hiány várható értéke és szórása 

Tekintsünk egy olyan biztosítótársaságot, amely csak drága termékek biztosításával 

foglalkozik és aminek van 10000 biztosított ügyfele, akik napokra leosztva 200 Ft-ot fizetnek 

be (tehát havonta 6000 Ft-ot). Az adataik alapján azt látják, hogy a károk között eltelt idő 

dErlang(m) eloszlású 𝑚 = 3 paraméterrel, és várható értéke 3 nap (azaz 𝑝 = 0,5). Emellett a 

károk nagysága mindig millió Ft-ban mérve egész szám, és az adatok alapján azt lehet mondani, 

hogy geometriai eloszlású 5 millió forint várható értékkel (azaz 𝑞 = 0,8). 

Válasszuk az egységnyi időt 1 napnak, az egység pénzt meg 1 millió Ft-nak. Ekkor 𝑘 = 2, 

hiszen 200 ∙ 10000 = 2000000. A nettó profit feltétel teljesül. 

Vizsgáljuk meg a programmal a hiány várható értékét 𝑛 = 0 egység kezdőtőkétől 𝑛 = 80 

egység kezdőtőkéig. 

A matematikai számításnál a következő grafikont kapjuk: 

 

V.1-1. ábra: A hiány várható értéke matematikai számítással (kezdőtőke, hiány: 1 egység = 1 millió Ft) 

A program a számolás során az alábbi karakterisztikus egyenlet megoldásait kereste: 
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𝜇7 − 0,8𝜇6 − 6𝜇5 + 4,8𝜇4 + 12𝜇3 − 9,6𝜇2 − 8𝜇 + 6,6 = 0 

V.1-1 

Ennek abszolút értékben 1-nél kisebb megoldása (mivel teljesül a nettó profit feltétel, ezért 

nekünk csak az a megoldás kell), illetve az ebből kapható 𝑐 konstans érték: 

𝜇 = 0,9567040536        →         𝑐 = 3,9176013394 

V.1-2 

A hiány várható értékének explicit képlete tehát a következő: 

𝐸𝑉(𝑛) = 3,9176013394 ∙ 0,9567040536
𝑛 

V.1-3 

Ezt ellenőrizzük le a szimulációval is. Legyen a szimulációs darabszám 10000, és lehet látni, 

hogy már ez esetben is mennyire egybeesik a két grafikon (egy szimulációt 1170 időegységig, 

azaz 1170 napig futtat): 

 

V.1-2. ábra: A hiány várható értéke matematikai és szimulációs számítással (kezdőtőke, hiány: 1 egység = 1 millió Ft) 

Hasonló az eset a hiány szórása esetén is. A programból kapott matematikai számítással a 

következő grafikont kapjuk: 
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V.1-3. ábra: A hiány szórása matematikai számítással (kezdőtőke, hiány: 1 egység = 1 millió Ft) 

Ezt összehasonlítva a szimulációval kapott eredménnyel (kezdőtőkénként 50000 db 

szimuláció, és 1170 időegységig számolva szimulációnként), lehet látni, hogy közel megegyező 

grafikonokat kapunk. Az eltérés csak a szimulációs hibából adódik. 

 

V.1-4. ábra: A hiány szórása matematikai és szimulációs számítással (kezdőtőke, hiány: 1 egység = 1 millió Ft) 

A grafikonok egybeesése indirekten bizonyítja egyrészt a szimulációs program 

működésének korrektségét, másrészt a matematikai számítások helyességét. 
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V.2 Lineáris kombináció 

Jelenleg a programban a lineáris kombinációkkal számoló rész még nincs befejezve, ezért 

ezen TDK fájlai között nem található meg. Azonban egy példa erejéig bemutatom, hogy a 

lineáris kombinációra vonatkozó számolások helyességét a szimulációval kapott eredmények 

is alátámasztják. 

Ebben az esetben csak a lineáris kombinációs explicit megoldás helyességét vizsgálom egy 

példával. Legyen az egységnyi időnként beérkező pénzmennyiség 2 (azaz 𝑘 = 2), illetve a 

következő adatokat használjuk: 

V.2-1. táblázat: A lineáris kombinációhoz az adatok 

𝜏𝑙 𝑚𝑙 𝑝𝑙 𝐸(𝑡𝑙) 𝜆𝑢 𝑠𝑢 𝑞𝑢 𝐸(𝑍𝑢) 

0,4 2 0,6 3 0,4 2 0,65 4,7143 

0.3 3 0,7 7 0,3 1 0,92 12,5 

0,3 1 0,75 3 0,3 3 0,6 5,5 

 

Ezekkel az adatokkal a következő karakterisztikus egyenletet kapjuk meg a III.2-6-os 

egyenlet alapján: 

0,09261000𝜇18 − 0,37229220𝜇17 − 0,20910236𝜇16 + 2,78591175𝜇15 − 2,19345984𝜇14

− 7,58634895𝜇13 + 12,14901171𝜇12 + 7,00111541𝜇11

− 25,27924329𝜇10 + 6,45184390𝜇9 + 24,06377332𝜇8 − 19,46722365𝜇7

− 6,69557287𝜇6 + 14,77364737𝜇5 − 4,60469920𝜇4 − 2,82519556𝜇3

+ 2,60436967𝜇2 − 0,77342661𝜇 + 0,08428138 = 0 

V.2-1 

A karakterisztikus egyenlet abszolút értékben 1-nél kisebb gyökei a következőek lettek: 

𝜇1 = 0,5301826636 + 0,0765131016𝑖 

𝜇2 = 0,5301826636 − 0,0765131016𝑖 

𝜇3 = 0,6404327335 + 0,0154532086𝑖 

𝜇4 = 0,6404327335 − 0,0154532086𝑖 

𝜇5 = 0,8104247444 
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𝜇6 = 0,9838605199 

V.2-2 

Lehet látni, hogy valóban 𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3 = 2 + 1 + 3 = 6 darab abszolút értékben 1-nél 

kisebb gyöke van a karakterisztikus egyenletnek. 

A következő egyenletrendszert tudjuk felírni a III.2-8 alapján: 

(−5,9284846911 − 3,7858190219𝑖)𝑐1 + (−5,9284846911 + 3,7858190219𝑖)𝑐2 + 

(−28,9623816496 − 46,7805226631𝑖)𝑐3 + (−28,9623816496 + 46,7805226631𝑖)𝑐4 + 

6,2334523507𝑐5 + 2,9952628134𝑐6 = 2,8571428571 

(7,6009436016 + 25,3916021268𝑖)𝑐1 + (7,6009436016 − 25,3916021268𝑖)𝑐2 + 

(−906,200919029 + 1714,5574338143𝑖)𝑐3 + (−906,20091903 − 1714,5574338𝑖)𝑐4 + 

31,4898056858𝑐5 + 8,8268023724𝑐6 = 8,1632653061 

(−6,5075207298 − 7,1316183082𝑖)𝑐1 + (−6,5075207298 + 7,1316183082𝑖)𝑐2 + 

(21,5801502837 − 8,2478362389𝑖)𝑐3 + (21,5801502837 + 8,2478362389𝑖)𝑐4 + 

4,7522928110𝑐5 + 2,6051129206𝑐6 = 2,5 

(−11,6148129171 + 48,5593664653𝑖)𝑐1 + (−11,614812917 − 48,559366465𝑖)𝑐2 + 

(260,1858004691 − 221,8352908988𝑖)𝑐3 + (260,185800469 + 221,8352908988𝑖)𝑐4 + 

18,3028649877𝑐5 + 6,6770809182𝑐6 = 6,25 

(241,5194887337 − 91,3418364066𝑖)𝑐1 + (241,519488734 + 91,3418364066𝑖)𝑐2 + 

(2531,298315148 − 4381,76056476𝑖)𝑐3 + (2531,298315148 + 4381,760564759)𝑐4 + 

70,4912092086𝑐5 + 17,1138107814𝑐6 = 15,625 

(−2,4701404491 − 0,4848376135𝑖)𝑐1 + (−2,4701404491 + 0,4848376135𝑖)𝑐2 + 

(−3,5660610171 − 0,1971156552𝑖)𝑐3 + (−3,5660610171 + 0,1971156552𝑖)𝑐4 − 

9,1261480012𝑐5 + 15,6591271452𝑐6 = 12,5 

V.2-3 

Az egyenletrendszer megoldásával pedig a következő 𝑐𝑖 értékeket kapjuk: 

𝑐1 = −0,0065073629 + 0,0031993820𝑖, 𝑐2 = −0,0065073629 − 0,0031993820𝑖 

𝑐3 = 0,0000767014 + 0,0000488404𝑖, 𝑐4 = 0,0000767014 − 0,0000488404𝑖 

𝑐5 = 0,0465325781, 𝑐6 = 0,8231582963 

V.2-4 

Ezzel pedig a tönkremenés valószínűsége a következő: 
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𝑢(𝑛) = 

(−0,0065073629 + 0,0031993820𝑖)(0,5301826636 + 0,0765131016𝑖)𝑛 + 

(−0,0065073629 − 0,0031993820𝑖)(0,5301826636 − 0,0765131016𝑖)𝑛 + 

(0,0000767014 + 0,0000488404𝑖)(0,6404327335 + 0,0154532086𝑖)𝑛 + 

(0,0000767014 − 0,0000488404𝑖)(0,6404327335 − 0,0154532086𝑖)𝑛 + 

0,0465325781 ∙ 0,8104247444𝑛 + 0,8231582963 ∙ 0,9838605199𝑛 

V.2-5 

Tehát megkaptuk az explicit képletet a tönkremenés valószínűségére. Vizsgáljuk meg 𝑛 =

0 kezdőtőkétől 𝑛 = 198 kezdőtőkéig hármasával lépkedve előre 𝑢(𝑛) grafikonját: 

 

V.2-1. ábra: A tönkremenés valószínűsége dErlang eloszlások lineáris kombinációja esetén matematikai számolással 

Ennek ellenőrzéséhez nézzük meg a szimulációval kapott eredményeket. Kezdőtőkénként 

10000 szimulációt végezzünk el, és egy-egy szimulációt 2340 ideig vizsgáljunk: 
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V.2-2. ábra: A tönkremenés valószínűsége dErlang eloszlások lineáris kombinációja esetén matematikai és szimulációs 

számolással 

A példa azt mutatja, hogy a matematikai számítások helyesek voltak.  
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VI. Összefoglalás 

Dolgozatomban biztosítótársaságok tönkremenési valószínűségét, a tönkremenés esetén a 

hiány várható értékét és szórását számoltam matematikai és szimulációs módszerekkel. Az 

irodalmi áttekintésben mind a folytonos, mind a diszkrét modellel kapcsolatos eredményekről 

beszámoltam, de dolgozatomban én csak a diszkrét modellel foglalkoztam. 

A dolgozat egy régebbi TDK-ra épül. Az ott megismerhető programnak egy 

továbbfejlesztése készült el ehhez a TDK-hoz. Ezzel a programmal szimulációs számításokat 

lehet futtatni, illetve számos eloszlás esetében matematikai eredményeket is kaphattunk. A 

szimuláció esetében bizonyos eloszlások mellett tudunk a GPU-val is szimulációt végezni. 

Ahhoz, hogy a program matematikailag is tudjon eredményeket adni, nélkülözhetetlen volt 

először a matematikai képletek felírása. A matematikai számítások fejezetben olyan képleteket 

és eredményekkel foglalkoztam, amikkel eddig az irodalomban nem lehetett találkozni. Ezek 

mellett egy ismert módszer adaptálásának segítségével explicit megoldásokat adtam a 

tönkremenés valószínűségére, a hiány várható értékére és szórásnégyzetére a rekurzív 

egyenletek ismeretében. 

Mivel a negatív binomiális eloszlás a diszkrét megfelelője a folytonos Erlang(m) 

eloszlásnak, ezért várhatólag negatív binomiális eloszlású valószínűségi változók lineáris 

kombinációjával jól közelíthetők a nemnegatív, egész értékeket felvevő valószínűségi változók. 

Emiatt dolgozatom azzal a témával is foglalkozik, hogy negatív binomiális eloszlások lineáris 

kombinációja esetén milyen egyenleteket kapunk, hogyan tudjuk akkor matematikailag 

meghatározni a tönkremenés valószínűségét, tönkremenés esetén a hiány várható értékét és 

szórásnégyzetét. 

Az utolsó fejezetben bemutattam és kiszámoltam a megadott módszer alapján egy, a 

valóságban is elképzelhető biztosítótársaság hiányának várható értékét és szórását mind 

matematikai, mind szimulációs számításokkal. A két eredményt összevetettem és 

megállapítottam, hogy a megkapott matematikai eredmények megegyeznek a szimulációval 

kapott eredményekkel még a negatív binomiális eloszlások lineáris kombinációja esetén is. 

További továbbfejlesztési lehetőségei a dolgozatnak, hogy a GPU-val való szimulációt ne 

csak negatív binomiális eloszlások esetén lehessen futtatni, illetve a program további javítása. 
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Ezek mellett a programba bele lehet építeni a lineáris kombináció esetén a matematikai és 

szimulációs számításokat is. A program a számításokhoz a lineáris kombináció paramétereit két 

lehetőség szerint kaphatja meg: vagy a paraméterek közvetlen begépelésével, vagy a 

közelítendő eloszlás megadásával, amihez aztán a program automatikusan kiszámítja a közelítő 

lineáris kombináció paramétereit. 

Matematikai szemszögből továbbfejlesztési lehetőségeknek mondható, hogy a hiány várható 

értékét és szórását ne csak geometriai eloszlású károk között eltelt idő esetén keressük, hanem 

ott is írjuk fel negatív binomiális eloszlás esetén. Az előző TDK-ban számoltam a tönkremenés 

idejének várható értékét, illetve a tönkremenés idejének szórását is, azonban azok explicit 

megoldásaival nem foglalkoztam. Továbbfejlesztési lehetőség ezek explicit megoldásainak 

felírása is. 

Végül távolabbi továbbfejlesztésnek mondható, hogy más eloszlások esetén keressük a 

matematikai megoldásokat, mint például Poisson, vagy hipergeometriai eloszlások. Ezen kívül 

lehetne osztalék, vagy adófizetés esetén is vizsgálni a biztosítótársaságokat, ami azt jelentené, 

hogy az alapmodellt is újra kell definiálni.  
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VIII. Jelölésjegyzék 

𝑘 Biztosítótársasághoz időegységenként beérkező pénzmennyiség, pl.: [Ft/hónap]. 

𝑛 A kezdőtőke nagysága, pl.: [Ft]. 

𝑉(𝑡) Biztosítótársaság pénztartalma a 𝑡. időpillanatban, pl.: [Ft]. 

𝑁(𝑡) A bekövetkező károk száma a 𝑡. időpillanatig, [darab]. 

𝑍𝑙 Az 𝑙. bekövetkező kárigény nagysága, pl.: [Ft]. 

𝑡𝑙 Az (𝑙 − 1). és 𝑙. kárigény között eltelt idő, pl.: [hónap]. 

𝑢(𝑛) A tönkremenés valószínűsége 𝑛 kezdőtőkéről indulva. 

𝑇𝑉(𝑛) Az a 𝑡. időpillanat, amikor 𝑛 kezdőtőkéről indulva a tönkremenés bekövetkezik,  

 pl.: [hónap]. 

𝐸𝑉(𝑛) Tönkremenés esetén a hiány várható értéke 𝑛 kezdőtőkéről indulva, pl.: [Ft]. 

𝐷𝑉(𝑛) A tönkremenés idejének szórása 𝑛 kezdőtőkéről indulva, pl.: [Ft]. 

𝜑𝑤(𝑛) A Gerber-Shiu féle diszkontált büntetőfüggvény 𝑛 kezdőtőke és 𝑧 ≥ 1 esetén. 

𝑓(𝑗) A károk között eltelt idő eloszlása. 

𝑔(𝑖) A károk nagyságának eloszlása. 

dErlang(m) Negatív binomiális eloszlás 𝑚 paraméterrel: 𝑓(𝑗) = (𝑗+𝑚−1
𝑚−1

)𝑝𝑗(1 − 𝑝)𝑚, 𝑗 = 0,1,… 

dErlang(s) Negatív binomiális eloszlás 𝑠 paraméterrel: 𝑔(𝑖) = (𝑖+𝑠−2
𝑠−1

)𝑞𝑖−1(1 − 𝑞)𝑠, 𝑖 = 1,2, … 

𝜇𝑖 A karakterisztikus egyenlet gyökei. 

𝑐𝑖 Az explicit képletben szereplő együtthatók. 

𝐸(𝑡𝑙) A károk között eltelt idő várható értéke. 

𝐸(𝑍𝑙) A károk nagyságának várható értéke. 
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Bevezetés 
Örökranglisták készítése sok sportrajongót érdekel, mivel olyan játékosok sorba rakását 

eredményezi, akik esetleg soha nem játszottak egymással. Így az ő teljesítményüket 

aszerint tudjuk megítélni, hogy másokkal milyen eredménnyel játszottak. Esetenként ez 

nem is csak egy köztes játékost jelent, hanem játékosok láncolatát. 

Tornák végeredményének megállapításakor gyakran pontozásos eljárásokat alkalmaznak, 

ez azonban nem egyszerű örökranglisták készítésekor. Ezért inkább azt az ötletet 

használják, hogy a játékosok egymás ellen játszott meccseit páros összehasonlítások 

eredményének fogják fel. 

Páros összehasonlítások kiértékelésére matematikailag kidolgozott módszerek állnak 

rendelkezésre. Ezek közül a két legelterjedtebb a Thurstone módszer és az Analytic 

Hierarchy Process (AHP).  Széleskörű alkalmazottságuk abból is ered, hogy a 

döntéselméletben általánosan használják őket, főleg az AHP-t. Abban az esetben 

azonban, ha az összehasonlítások nem teljesek, vagyis nem minden pár van 

összehasonlítva, az AHP módszer módosítás nélkül már nem alkalmazható. 

Közelmúltban a kutatók újabb, matematikailag megalapozott módszereket javasoltak a 

nemteljes összehasonlítások esetére (Bozóki et al., 2010, Benítez et al., 2015). Ezen 

módszerek hátránya, hogy segítségükkel sorrendet lehet felállítani, de nem biztosítanak 

lehetőséget hipotézisvizsgálatokra, valamint további játszmák eredményeinek jóslására.  

Dolgozatomban tenisz világklasszisok rangsorát készítem el. A Thurstone módszerrel 

végzem a kiértékelést, a klasszikus változatot és annak egy közelmúltban általánosított 

változatát használom. A kiértékelések eredményeit összehasonlítom a (Bozóki et al., 

2016) publikáció eredményeivel. Keresem továbbá a választ olyan kérdésekre, hogy a 

játékosok teljesítménye megkülönböztethető-e vagy statisztikailag azonosnak tekinthető, 

újabb meccs esetén mik a nyerési esélyek. Látva a kiértékelések eredményeit, arra a 

következtetésre jutottam, hogy célszerű a játékosokat csoportokba sorolni, s így nem csak 

a „Ki a legjobb?”, hanem a „Kik a legjobbak?” kérdésre is tudunk válaszolni. 
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AHP 
A páros összehasonlítások egyik leggyakrabban használt módszere az AHP. Ezt a 

módszert Saaty dolgozta ki a hetvenes-nyolcvanas években, ezért gyakran hivatkoznak rá 

Saaty-módszerként is (Saaty, 1990a). A módszer alapgondolata, hogy ha objektumokat 

szeretnénk sorba rendezni megfelelőségük, fontosságuk vagy egyéb szempont alapján, 

akkor ez megtehető úgy, ha páronként egymáshoz hasonlítjuk őket, és a páronkénti 

összehasonlítások eredményeit kiértékeljük. Kiindulási alapként egy páros 

összehasonlítási mátrixban adják meg a párok összehasonlításának eredményeit. Saaty 

módszerében egy véleményező esetén az egymáshoz hasonlított objektumok egymáshoz 

viszonyított relatív értékei a következők lehetnek: 

 

1. táblázat: AHP megítélési szintek 

Vagyis a mátrix (i,j)-edik eleme 3, ha az i-edik objektumot a j-edikkel összehasonlítva az 

összehasonlítás eredményeként az „i-edik objektum kicsit jobb, mint a j-edik” 

megállapítás születik. A mátrix főátlójában 1 értékek vannak, jelezve, hogy egy objektum 

önmagával összehasonlítva „egyforma” döntést vonhat csak maga után. Ha az Oi 

objektum sokkal jobb, mint az Oj , akkor az Oj sokkal rosszabb Oi –nél.  Az egynél kisebb 

értékek gyengébb tulajdonságot takarnak.  Alapvető, de nagyon fontos feltevés, hogy a 

mátrix elemei a főátlóra reciprokosan szimmetrikusak, azaz 
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,n,...,2,1j,n,...,2,1i,
a

1
a

i,j

j,i 

 

ahol n az összehasonlítandó objektumok száma. Ha az Oi és az Oj összehasonlításakor az 

5-ös érték jelenik meg a mátrixban, azaz a megkérdezett illető Oi-t sokkal fontosabbnak 

tartja, mint Oj-t, akkor a mátrix Oj-t Oi-vel összehasonlító mezőjébe 1/5 érték kerül. Ha 

több független forrásból szerzünk információt, például több embert kérünk fel 

rangsorolásra, akkor ezt a mátrixot minden megkérdezett ember elkészíti, majd ezekből 

a mátrixokból állítunk elő egy mátrixot. Ez a mátrix az összes véleményező véleményét 

aggregáltan tartalmazza. Ezt az aggregált mátrixot többféleképpen kialakíthatjuk, de ha 

meg akarjuk őrizni a főátlóra való reciprokos szimmetriát, akkor célszerű az egyes 

mátrixok adott helyen levő elemeinek mértani közepét képezni. Megjegyezzük, hogy ez 

az aggregálás megőrzi a mátrix azon tulajdonságát is, hogy elemei pozitívak. 

A vélemények kiértékelésének Saaty-féle módszere a sajátvektor-módszer (eigenvector-

method - EM).  A módszer elméleti alapja a Perron-Frobenius tétel. A tétel állítása a 

következő: 

Tétel (Perron, 1907): Legyen az A négyzetes mátrix minden eleme pozitív. Ekkor az A 

mátrix legnagyobb abszolút értékű sajátértéke valós, pozitív, továbbá a karakterisztikus 

polinomnak egyszeres gyöke.  A hozzá tartozó jobb oldali sajátvektorok által kifeszített 

altér 1 dimenziós. Az egyre normált sajátvektor minden koordinátája pozitív.  

Ennek a sajátvektornak a koordinátáit tekintjük az egyes objektumok megfelelőségét 

karakterizáló értéknek, ezek sorrendjét az objektumok sorrendjének. 

Tehát a kiértékelés AHP-val történő elvégzéséhez az alábbi lépésekre van szükség. 

Miután előállítottuk a mátrixot, a következő lépés a mátrix legnagyobb sajátértékéhez 

tartozó a sajátvektorának kiszámolása. Ebből a sajátvektorból már megállapítható a 

tulajdonságok rangsora. A sajátvektor i-edik koordinátája az i-edik objektum 

megfelelőségének mértékét adja meg. Minél nagyobb ez a szám, a tulajdonság annál 

fontosabb.  

Tekintsük a következő példát. Legyen n=4, az összehasonlítandó objektumok legyenek 

O1, O2, O3, O4 -gyel jelölve, és az összehasonlítások eredményeiként az alábbi 

vélemények születtek:  
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Összehasonlítás  Eredmény Számérték 

O1 és O2  O2 kicsit jobb O1-nél a1,2=1/3, a2,1=3 

O1 és O3 O3 sokkal jobb O1-nél a1,3=1/9, a3,1=9 

O1 és O4 O4 jobb O1-nál a1,4=1/5, a4,1=5 

O2 és O3 a két objektum egyforma a2,3=1, a3,2=1 

O2 és O4 a két objektum egyforma a2,4=1, a4,2=1 

O3 és O4 O3 kicsit jobb O4-nél a3,4=3, a4,3=1/3 

 

A vélemények alapján az alábbi heurisztikus sorrend állapítható meg: O3 O2-t kivéve 

minden más objektumnál jobb,  O1 mindegyiknél rosszabb. O2 és O3 összehasonlításakor 

más következtetést vonunk le, ha egymáshoz viszonyítjuk őket (egyforma), vagy ha O1-

en keresztül nézzük őket: O2 kissé jobb O1-nél, de O3 sokkal jobb O1-nél. Hasonló a 

helyzet O4 viszonylatában. Így a véleményekben tapasztalhatunk némi 

következetlenséget. A sorrend azonban összességében megállapítható: 

.OOOO 3241 
 

Nézzük, milyen eredményt ad az AHP! 

A véleményekből kialakított mátrix az alábbi: 

 

2. táblázat: AHP mátrix 

Ezen mátrixnak keressük a sajátértékeit és sajátvektorait. 

Sajátvektorok és sajátértékek számolása kézzel nem mindig egyszerű feladat, de a legtöbb 

programcsomag tartalmaz erre beépített függvényt. Mi is ezzel a lehetőséggel éltünk az 
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R programcsomag keretében. A sajátértékek kiszámításához az R programcsomag 

beépített eigen függvényét használtuk. Ezek az értékek a következők lettek. 

4.18734661   

0.8800233i0.03895912   

0.8800233i-0.03895913 
 

-0.10942843 
. 

Látható, hogy a legnagyobb abszolút értékű sajátérték 1 , pozitív értékű, egyszeres gyök. 

A hozzá tartozó sajátvektor a  

(0.1002665, 0.4636307, 0.7914355, 0.3855166). 

Látható, hogy ennek minden koordinátája pozitív. Egyre normálva kapjuk a következő 

vektort: 

)226.0,454.0,262.0,058.0(1 v
 

Ellenőrzésként számoljuk ki az vA 1 vektort! 















































































226.0

454.0

262.0

058.0

929.0

916.1

116.1

240.0

226.0

454.0

262.0

058.0

13/115

3119

1113

5/19/13/11

11 vA

.  

1v  koordinátáinak összehasonlításából láthatjuk, hogy a legnagyobb az O3-hoz, 

legkisebb az O1-hez tartozó koordináta, így a kiértékelés eredményeként az alábbi 

sorrendet kapjuk: 

O1< O4<O2<O3  

Az is látható, hogy O2 és O4 súlya közel van egymáshoz, amint az az előzetes 

gondolatmenet alapján várható volt. 
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Az AHP-ban nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az eredményeket mennyire 

ellentmondó véleményhalmaz alapján alakítottuk ki. Ezt a konzisztencia indexszel mérik. 

A konzisztencia index definíciója  

CI=(λmax-n)/(n-1), 

ahol max
 jelöli a legnagyobb abszolút értékű sajátértéket.  

Esetünkben  

062.0
3

4-4.188
CI . 

A végső lépés a konzisztencia arány kiszámítása a konzisztencia index felhasználásával. 

k

CI
CR   , k≥3, 

ahol k  az alábbi táblázatából kiolvasható konstans (3. táblázat: Konstansok a konzisztencia 

arány számolásához.  

 

3. táblázat: Konstansok a konzisztencia arány számolásához 

Jelen példában 4 tulajdonságot hasonlítottunk össze, ezért a konzisztencia arányunk a 

következő lesz.  

CR=0.062/0.90=0.068.  

Az irodalomban elfogadott megállapodás szerint, ha a konzisztencia arány legfeljebb 0.1, 

akkor a rangsorolás megbízható. Ha a konzisztencia arány nagyobb, mint 0.1, akkor a 

döntések a mátrix előállítása során nem elég konzisztensek. Ha a konzisztencia arány 

meghaladja a 0.9-et, akkor mondhatjuk, hogy a döntések teljes mértékben 

véletlenszerűek, ezáltal teljesen megbízhatatlanok. Jelen példában ez az arány kisebb, 

mint 0.1, ezért kimondhatjuk, hogy a rangsorolás megbízható. 

A módszer akkor működik, ha a mátrix minden eleme ki van töltve, azaz bármely két 

objektum össze van hasonlítva. Ez erős megkötés, feltételezi, hogy minden objektum 

minden más objektummal  össze van hasonlítva. Ez nem minden esetben áll fenn, ezeket 
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az eseteket nemteljes összehasonlításoknak nevezzük. Vannak eljárások az EM módszer 

nemteljes összehasonlítás esetére való alkalmazásra, ekkor valamilyen módszerrel 

kipótolják a mátrix hiányzó elemeit (lásd például Bozóki et al., 2010, Benítez et al., 2015). 

Az EM módszer pozitívuma, hogy a kiértékelés eredményeként nem csak sorrendet, 

hanem számértékeket kaptunk, amit súlyokként interpretálhatunk, és további 

számolásokhoz felhasználhatunk.  Látható azonban, hogy az O2 és O4-hez tartozó súlyok 

csak kevéssé térnek el egymástól. Sajnálatos, hogy az AHP nem biztosít módszert arra, 

hogy megállapíthassuk, hogy az eltérés szignifikáns-e vagy nem. 
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LLSM 

Az EM módszer mellett másik módszert is használnak páros összehasonlítási mátrixok 

segítségével történő kiértékelésre, mégpedig a logaritmikus legkisebb négyzetek 

módszerét (LLSM). 

Ebben az esetben a súlyvektor elemeit úgy választjuk meg, hogy teljesítsenek egy 

minimumtulajdonságot. Nevezetesen a kiértékelés eredményének azt az ),...,,( 21 nuuuu   

csupa pozitív koordinátájú egységvektort tekintik, amelynek koordinátái minimalizálják 

a  
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, ))log((log  

négyzetösszeget. Az objektumok sorrendje a koordináták sorrendje. 

Belátható (Saaty, 1990b), hogy a fenti probléma megoldása  

,
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vagyis a vektor i-edik koordinátája a mátrix i-edik sorában levő mátrixelemek szorzata 

normálva. Mivel j,ia0 
, ezért a logaritmusok képezhetők, és az eredményvektor minden 

koordinátája pozitív.  

Ez a megoldás számértékben lényegesen különböző eredményt adhat az EM által adott 

megoldástól. Például az előző fejezetbeli AHP mátrix esetén a kapott vektor 

)0526.0,8525.0,0947.0,0002.0(u  . 

A kiértékelés alapján kapott sorrend azonos az EM módszer segítségével kapott 

sorrenddel, azaz 

O1< O4<O2<O3 , 
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azonban az EM módszerrel kapott súlyvektor harmadik koordinátája körülbelül fele az 

LLSM-mel kapott súlyvektor harmadik koordinátájának, míg az első koordinátákra a 

reláció fordítva igaz, és a szorzófaktor több, mint 20.  

Olyan eset is található, amikor a kétféle kiértékelés eredményei a sorrendben is 

különböznek egymástól (Saaty, 1990b). Annak alátámasztására, hogy az EM és az LLSM 

közül miért az előbbit célszerű választani Saaty hozott fel méltánylandó érveket (Saaty, 

2003).  Indoklásának középpontjában a konzisztencia áll. Saaty azt is megmutatta, hogy 

konzisztens mátrixok esetén a két kiértékelés eredménye megegyezik. 

Ezen módszerre alapozva sem tudunk végezni statisztikai hipotézisvizsgálatot arra 

vonatkozólag, hogy két objektum megkülönböztethető-e vagy sem. A módszer azonban 

mostanában is az érdeklődésre tart számot, ugyanis a minimumfeladat megoldásával 

nemteljes összehasonlítások esetén is kaphatunk kiértékelési eredményeket. Ezen esetben 

a minimumfeladat megoldhatóságára és a megoldás egyértelműségére Bozóki és társai 

szükséges és elégséges feltételt adtak (Bozóki et al., 2010).  

Modelljükben, ha az Oi és Oj nincs összehasonlítva, akkor a páros összehasonlítási mátrix 

ai,j eleme hiányzik Természetesen csak olyan (i,j)  párokhoz tartozó mátrixelemeket 

helyeznek az összegbe, amelyekre az összehasonlítás megtörténik. Jelölje ezen párok 

halmazát H és keresik  a 
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))log((logmin  

minimumfeladat megoldását.  

A probléma megoldása érdekében definiáltak egy gráfot, amelynek csúcsai a 

kiértékelendő objektumok, és a csúcsok akkor vannak összekötve, ha az objektumok közt 

történt összehasonlítás, azaz az A mátrix (i,j) eleme ki van töltve. Az általuk bebizonyított 

tétel értelmében, ha az A mátrix kitöltött elemei segítségével definiált gráf összefüggő, 

akkor a minimumfeladatnak létezik és egyértelmű a megoldása (Bozóki et al., 2010). 

Módszerüket alkalmazták tenisz világranglista vezetők „örökranglistájának” 

megalkotására (Bozóki et al., 2016).   

A kiértékelés során a meccsek eredményeit csupán aszerint vették figyelembe, hogy ki 

győzött és ki veszített. Az AHP mátrixot úgy alkották meg, hogy megnézték a győztes és 
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vesztes meccsek arányát, azaz ha O1 háromszor nyert és kétszer vesztett O2-vel szemben, 

akkor a1,2 értékét 1.5-nek tekintették. Így nehézséget jelentett számukra azon párok 

eredményeinek figyelembe vétele, akiknél mindig egyoldali eredmény született, azaz az 

egyik játékos mindig legyőzte a másikat. Nem tudtak továbbá olyan eljárást mutatni, ami 

alapján egy következő meccsen megbecsülhető lenne az egyes játékosok nyerési esélye. 
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Thurstone módszer 
A páros összehasonlításoknál általánosan használt másik módszer a Thurstone módszer. 

1927-ben Louis Leon Thurstone azzal az ötlettel állt elő, hogy az értékelések véletlen 

döntések, és az értékelendő objektumok mögött látens valószínűségi változók húzódnak 

meg. Ezekről a valószínűségi változókról feltételezte, hogy normális eloszlásúak.  

Legyen az értékelendő objektumok mögött meghúzódó valószínűségi változó egy n 

dimenziós vektor ),...,,( 21 n  . Az i-edik objektumot jellemző véletlen érték a 

.,..,2,1, nii     n dimenziós normális eloszlású valószínűségi vektorváltozó 

),...,,( 21 nmmmm  várható értékkel és   kovariancia mátrixszal. Jelöljük ezt az alábbi 

módon: ),(~ mN . A kovariancia mátrix főátlóbeli elemei a szórásnégyzeteket, a 

főátlón kívüli elemek pedig a megfelelő peremek kovarianciáját adja meg, azaz  

22

, )( iiii D     

és  

)))())((((),cov(, jjiijiji EEE   . 

A kovariancia mátrixra tett feltevések alapján beszélünk Thurstone I, II,…, V modellről. 

A várható érték koordinátáinak sorrendje adja meg az objektumok sorrendjét.   

Az értékelések során a 
ji   különbségről születik a döntés. Thurstone két döntési 

kategóriát engedett meg, a jobbat és a rosszabbat. Azt mondta, hogy az Oi és Oj 

összehasonlítása során Oi jobb, mint Oj, ha a ji  <0 egyenlőtlenség teljesül, és Oi 

rosszabb, mint Oj, ha .0 ji   

Vagyis a döntések a különbség előjelét mondják meg. 

Többdimenziós normális eloszlású valószínűségi változók lineáris transzformáltja, azaz 

ji    is normális eloszlású. A különbség várható értéke ξi és ξj várható értékeinek 

különbsége, azaz ji mm  lesz. A különbség szórásnégyzete a következő képlettel 

határozható meg: 
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),cov(2)()()( 222

jijiji DDD   . 
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jijijiji mmN   .  

Ezt felhasználva  
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Ezek alapján a valószínűségeket például a relatív gyakoriságokkal helyettesítve 

megbecsülhetjük az ismeretlen paraméterek értékét.  

Az általános modellben az ismeretlen paraméterek száma 2/)1(  nnnn , mivel n 

darab ismeretlen várható érték, n darab ismeretlen szórás és n(n-1)/2 ismeretlen 

kovariancia van az egyenletekben. Mivel a valószínűségek csak a várható értékek 

különbségétől függnek, ezért egy várható értéket 0-nak rögzíthetünk. A szórások közül 

az egyiket 1-nek rögzíthetjük, de összességében így is 22
2









n

n
 ismeretlen 

paraméterünk van. Az összefüggések száma pedig 









2
2

n
, de az azonos indexpárhoz 

tartozó egyenletek egymásból származtathatók. Ez azt jelenti, hogy az ismeretlenek 

száma meghaladja az összefüggések számát. Ezek miatt az ismeretlenek számának 

csökkentése szükséges.  

Thurstone a következő megkötéseket tette a paraméterekre: 

Thurstone I: Egy megfigyelő ismétlődő megfigyelését feltételezi. 

Thurstone II: Több megfigyelő egyszeri döntését feltételezi úgy, hogy azok normális 

eloszlásúak. 



15 
 

Thurstone III: Feltételezi, hogy a kovariancia értékek nullával egyenlők. Ez normális 

eloszlás esetén egyben a valószínűségi változók függetlenségét jelenti. Ez a feltételezés 

jelentősen csökkenti a becslendő paraméterek számát. 

Thurstone IV: Feltételezi, hogy a szórások nagyságrendileg azonosak. 

Thurstone V: a kovariancia értékek nullával egyenlők és a szórások azonosak, azaz 

jiji  ,0,
 és .,...,2,1,,...,2,1, njniji    Ezáltal tovább csökken a becslendő 

paraméterek száma. 

Az utóbbi, Thurstone V modellt Thurstone-Mosteller modellnek is nevezik (Mosteller, 

1951), és napjainkban is alkalmazzák (Pfeiffer et al., 2012). Ebben az esetben 1i  

választás után a várható értékek legkisebb négyzetek módszerével történő becslése után 

analitikus eredményt kapunk, méghozzá a következőképpen. 

Jelölje 𝐴𝑖,𝑗,1 azt a számot, ahányszor az i-edik objektum rosszabb, mint a j-edik, és 𝐴𝑖,𝑗,2 

legyen az a szám, ahányszor a j-edik objektum rosszabb, mint az i-edik. Ekkor a várható 

értékek becslése  a 

,
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jelöléssel 01 m  rögzítése után az alábbi (Tsukida &  Gupta, 2011): 

.
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n
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Ezt a módszert használják a legtöbbször ma is a Thurstone módszer alkalmazásakor. Nagy 

hátránya a módszernek, hogy amennyiben valamely (i,j) pár esetén a 0 ji    vagy a 

ji  0 gyakorisága 0 vagy 1, akkor )0(1  vagy )1(1  helyett egy mesterséges 

értéket kell használnunk, aminek választásától erősen függ a várható értékek becsült 
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értéke. A 0 illetve 1 gyakoriság azt fejezi ki, hogy minden megfigyelés eredményeként 

az egyik objektum jobbnak bizonyul a másiknál, ami a gyakorlatban előfordulhat. 
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A paraméterek maximum likelihood becslése 

Mi is a Thurstone V feltevéseit használjuk. Ekkor )2,(~  jiji mmN  , vagyis 

2/1 választás mellett a különbségek szórása 1 lesz. Ezzel csökkenthetjük a 

számítási idő igényt anélkül, hogy az eredményeket nagymértékben befolyásolnánk. A 

várható értékek becslését azonban a legkisebb négyzetek módszere helyett maximum 

likelihood módszerrel végezzük el.  

A megfigyelések függetlenségét feltételezve a paraméterek függvényében annak a 

valószínűsége, hogy ezen minta alakul ki, a következő képlettel adható meg: 
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jiji mmmmmmAL   (1) 

Ezt a függvényt likelihood függvénynek nevezzük. A várható érték paraméterek 

maximum likelihood becslése azon ),...,,(
^^

2

^

1

^

nmmmm   vektor, amely érték esetén a fenti 

függvény maximális.  A maximum helyét tekintjük a várható érték vektor becsült 

értékének. Tehát a kiértékeléshez egy függvény maximumhelyét kell megkeresni. Minél 

nagyobb a kapott várható érték az adott objektumra az annál előrébb áll a rangsorban.  

A függvény általában analitikusan nem, csak numerikusan maximalizálható. Gyakran a 

likelihood függvény helyett annak logaritmusát maximalizálják, ugyanis ebben az esetben 

a soktényezős szorzat összeggé esik szét. A két függvény maximumának értéke ugyan 

különböző, de maximumhelyeik megegyeznek a logaritmus szigorú monotonitása miatt. 

A numerikus optimalizáláshoz a R programcsomag MLE (Maximum Likelihood 

Estimation) függvényét használtam.  

A módszer egyik előnye, hogy működik akkor is, ha nem minden pár van összehasonlítva, 

vagy az összehasonlítások eredményeként egyoldalú eredményeket kapunk (Oi mindig 

jobb Oj-nél).  A módszer nagy számolás igényű, de az optimalizálás végrehajtható. 

Az, hogy a likelihood függvényünknek van maximumhelye és ez a maximumhely 

egyértelmű, bizonyításra szorul.  

1.Tétel (Orbán-Mihálykó et al., 2017 a) 
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Legyen G2 egy gráf. A gráf csúcsai legyenek az összehasonlítandó objektumok és i illetve 

j csúcs akkor és csak akkor legyen összekötve, ha 0 < Ai,j,1 és 0 < Ai,j,2. Rögzítsük m1-et 

0-nak. Ha a G2 gráf összefüggő, akkor az (1) likelihood függvénynek van maximuma és 

a maximumhelye egyértelmű.  
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Általánosított Thurstone modell 
Az előbb ismertetett módszer hátránya az AHP-hez képest, hogy nem enged meg több 

kategóriát a döntésben. Az alábbi általánosítás azonban megoldja ezt a problémát (Orbán-

Mihálykó et al., 2017 b). Hasonlóan a két kategóriás esethez, feltételezzük, hogy az 

objektumok normális eloszlású valószínűségi változók azonos 2/1  szórással, és az 

i-edik objektumhoz tartozó valószínűségi változót jelölje 
i . A két kategóriával szemben 

itt több döntési lehetőséget is megengedünk. Ezeknek a száma s, ahol s > 2. Jelöljük a 

döntéseket C1, C2,…, Cs-el. Ezek a döntési lehetőségek kölcsönösen kizárják egymást. 

Osszuk a valós számok halmazát s darab intervallumra, úgy hogy Ij ∩Ik = ⊘, és R =I1 ∪ 

I2 ∪ ... ∪ Is. Minden döntési lehetőség megfeleltethető egy intervallumnak, amit azonos 

indexszel jelölünk. Ha a döntés az i-edik és a j-edik objektum között Ck, akkor feltesszük, 

hogy a két valószínűségi változó különbsége 
ji   az Ik intervallumba esik.  

 

1. ábra: A döntések és a nekik megfeleltetett intervallumok 

Feltesszük, hogy a megfigyelések egymástól függetlenek és ezek a megfigyelések 

meghatározzák, hogy melyik intervallumba tartozik a két objektum valószínűségi 

változójának különbsége. Jelölje Ai,j,k azt a számot, ahányszor Ck lett a döntés i és j 

objektum összehasonlítása során. 

Ezen háromdimenziós A mátrix segítségével felírhatjuk a likelihood függvényünket a 

következő módon: 

𝐿(𝐴|𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑛, 𝐼1, … , 𝐼𝑠) =  ∏ ∏ ∏ (𝑃(ξi − ξj  ∈  Ik)𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1

𝑆
𝑘=1 )

𝐴𝑖,𝑗,𝑘
 (2) 

Észrevehetjük, hogy az intervallumokat meghatározzák a kezdő és a végpontjaik, amik -

∞ = a0 < a1 < a2 < .... < as−1 < as = ∞. Kihasználhatjuk a normális eloszlás 

eloszlásfüggvényét Φ-t is a következőképpen: 

P(𝜉𝑖 − 𝜉𝑗∈ Ik) = Φ(ak − (mi − mj )) − Φ(ak−1 − (mi − mj)),    (3) 
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Ezt felhasználva a likelihood függvényünk a következőképpen fog kinézni: 

L(A|m1, ..., mn, I1, ..., Is) = L(A|m1, ..., mn, a1, ..., as−1) = 

 ∏ ∏ ∏ (𝛷 (𝑎𝑘 − (𝑚𝑖 − 𝑚𝑗)) −  𝛷 (𝑎𝑘−1 − (𝑚𝑖 − 𝑚𝑗))
𝐴𝑖,𝑗,𝑘𝑛

𝑗=𝑖+1
𝑛−1
𝑖=1

𝑠
𝑘=1 . (4) 

Négy döntési lehetőség esete 

Tekintsük az s=4 esetét. Ha négy kategóriát hozunk létre, akkor az előző fejezetben 

meglévő jobb, rosszabb kategóriák mellé felvesszük a lényegesen jobb, illetve lényegesen 

rosszabb kategóriákat is. Ez esetben a valós számok tengelyét nem két részre osztjuk, 

hanem négyre. A lényegesen jobb kategórián azt értjük, hogy 0<
jid   , azaz a két 

valószínűségi változó különbsége meghalad egy adott értéket. Hasonlóan a lényegesen 

rosszabb kategórián azt értjük, amikor a valószínűségi változók különbsége kisebb –d-

nél. A jobb és rosszabb kategóriákban pedig a valószínűségi változók különbsége 0 és d 

illetve –d és 0 közé esik. 

 

2. ábra: A döntések és a nekik megfeleltetett intervallumok 4 kategória esetén 

Ebben az esetben az előző fejezetben említett A=(Ai,j,k) mátrix úgy módosul, hogy k 

értéke 1,2,3,4 lehet. A mátrix értelmezése megegyezik a korábbiakkal, azaz i illetve j 

jelöli a két összehasonlítandó objektumot (i<j), k pedig a kategória indexe. A lényegesen 

rosszabb kategóriát jelenti a k=1 és a k növekedésével lépünk egyre magasabb 

kategóriákba.  

A likelihood függvényünk hasonlóan fog kinézni (1)-hez, de most a d értékétől is függ, 

ezt a paramétert is becsüljük az adatokból. 
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    (5) 

Keressük azon ),,...,(
^

1

^ ^

dmm n  vektort, amire az (5) likelihood függvény maximális. A 

paraméterek maximum likelihood becslésének a fenti maximumhelyet tekintjük.  

A maximum létezését és a maximumhely egyértelműségét a két kategóriás esethez 

hasonló feltételek mellett állíthatjuk.  

2.Tétel (Orbán-Mihálykó et al, 2017 a) 

Tegyük fel, hogy valamely i,j párra van olyan k=2 vagy k=3 index, amelyre 0 < Ai,j,k 

továbbá van olyan i1, j1 pár, valamint k1, k2, k1< k2 -1 indexek, amelyre 0 < Ai1,j1,k1 és 0 < 

Ai1,j1,k2  teljesül. 

Legyen G4 egy gráf, amelynek csúcsai az objektumok. Az i és j csúcs között akkor és 

csakis akkor létezzen él, ha  

0 < Ai,j,k valamely k=2,3 esetén vagy 0 < Ai,j,1 és 0 < Ai,j,4. 

Rögzítsük m1-et 0-nak. Ha a G4 gráf összefüggő, akkor az (5) likelihood függvény 

felveszi maximumát és a maximumhely egyértelmű. 

Ez az állítás biztosítja, hogy az általánosított Thurstone módszer segítségével történő 

kiértékelés eredménye létezzen és egyértelmű legyen, amely fontos annak érdekében, 

hogy a rangsorolások értelmezhetők legyenek.   
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A módszer által biztosított egyéb lehetőségek 

Annak érdekében, hogy a módszer eredményei a sorrenden kívül esetenként a más 

módszerrel kapott súlyokkal is összevethetők legyenek, kiszámoltam a várható értékek 

alábbi transzformációjával képezett súlyokat is: 





2

1

^

^

)exp(

)exp(

j

j

i

i

m

m
w   

Ezzel az átalakítással a súlyok összege 1 lesz. Az exponenciális függvény azért szükséges, 

hogy pozitívvá változtassuk a negatív várható értékeket, valamint a 0 rögzítésének 

hatását. Mivel az exponenciális függvény monoton nő, ezért a súlyok alapján felállított 

sorrend megegyezik a várható értékek alapján felállított sorrenddel. Bár a transzformáció 

kis mértékben torzítja az eredményeket, de az exponenciális függvény tulajdonsága miatt 

jobban eltávolítja egymástól a sor elején levő objektumokat, mint a sor végén 

elhelyezkedőket. 

A valószínűségszámítási gondolkodásmód és a maximum likelihood becslés lehetőséget 

ad annak tesztelésére, hogy az egyes objektumok várható értékei tekinthetők-e 

azonosnak, vagy szignifikánsan különbözők. A likelihood hányados próba (Székely  & 

Móri, 1986) alkalmazásakor a próbastatisztika a likelihood függvény az egyik várható 

érték 0-nak való rögzítése után kapott maximuma és mindkét várható érték 0-nak való 

rögzítése utáni maximumérték hányadosa logaritmusának kétszerese. A várható értékek 

azonosságának esetén a próbastatisztika aszimptotikusan 
2 eloszlású 1 szabadsági 

fokkal, így ha a próbastatisztika számolt értéke meghaladja a 
2 eloszlás adott 

szignifikancia szinthez tartozó kritikus értékét, akkor a várható értékek azonosságát 

elvetjük. A finomabb értékelés érdekében 3 döntést engedtünk meg, nevezetesen az 

azonosságot elfogadjuk (A), ha a szignifikancia szint nagyobb 0.1-nél, határesetnek 

tekintjük a párt (H), amikor a szignifikancia szint 0.1 és 0.01 közé esik  az egyenlőségeket 

is megengedve, és megkülönböztethetőnek tekintjük a várható értékeket, ha a 

szignifikancia szint kisebb 0.01-nél. A szignifikancia szint számolásához a 

próbastatisztika számolt értékét behelyettesítettem a 
2 eloszlás eloszlásfüggvényébe és 

a kapott valószínűséget 1-ből kivontuk. 
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Végezetül kiszámoltuk a becsült várható értékek segítségével az egymás elleni 

eredmények becsült valószínűségeit az alábbi képletek segítségével. 

Két döntési kategória esetén az Oi  rosszabb Oj –nél esemény valószínűségét a  

))(0()0(
^^

jiji mmP    

mennyiséggel, az Oi  jobb Oj –nél esemény valószínűségét a  

))(0(1)0(
^^

jiji mmP     

mennyiséggel becsüljük. 

Négy döntési kategória esetén az Oi  sokkal rosszabb Oj –nél esemény valószínűségét a  

))(()(
^^

jiji mmddP    

mennyiséggel, az Oi  rosszabb Oj –nél esemény valószínűségét a  

))(())(0()0(
^^^^^

jijiji mmdmmdP     

mennyiséggel, az  Oi  jobb Oj –nél esemény valószínűségét 

))(0())(()0(
^^^^^

jijiji mmmmddP     

mennyiséggel, míg a Oi  sokkal jobb Oj –nél esemény valószínűségét a  

))((1)(
^^^

jiji mmddP     

mennyiséggel becsültük. 

Így lehetőség nyílik például sportmérkőzések kimenetelének esélyéit is becsülni a modell 

segítségével. 
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A kiértékelések eredményei 
A páros összehasonlítást alkalmazhatjuk sportolók összehasonlítására is. Kézenfekvő 

példák az olyan sportok, ahol a játékosok önállóan, azaz nem csapatban játszanak. Ilyen 

sport például a tenisz. Gyakran felmerülő kérdés egy sportág kapcsán, hogy ki a valaha 

volt legjobb játékos. Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, össze kell tudnunk hasonlítani a 

különböző generációkban játszó játékosokat, akik talán a korkülönbség miatt sosem 

játszottak egymással. Erre az AHP módszer alapesetben nem alkalmas, ugyanis nem 

tudunk egy teljesen kitöltött mátrixot előállítani az eredményekből. Lehet különböző 

technikákkal kitölteni a mátrixot, de erre nincs szükség a Thurstone módszer 

alkalmazásakor. 

Ez esetben a korábban említett objektumok játékosok lesznek és a teljesítményüknek a 

várható értékét fogjuk becsülni. A játékosok eredményeit különböző egymáshoz 

hasonlítások eredményeként fogjuk kezelni. Például ha A játékos legyőzi B játékost egy 

meccs során, akkor azt úgy tekintjük, miszerint egy összehasonlítás alkalmával A jobb, 

mint B. Felírjuk az összes játékos összes egymás elleni meccsét ezen a módon és ebből 

állítjuk elő az előző fejezetekben használt Ai,j,k mátrixot. 

A legjobb játékos kiválasztásához először leszűkítjük a vizsgált játékosok körét, ugyanis 

többszáz játékos vizsgálata olyan mennyiségű adattal járna, aminek a feldolgozása túl sok 

számítási kapacitást igényelne. A kör leszűkítését úgy végeztem el, hogy kiválasztottam 

az összes olyan játékost, akik valaha vezették a világranglistát. Ezt az ötletet először 

Temesi József és társai vetették fel (Temesi et al., 2012),  és ez található a Bozóki et al., 

2016 publikációban is.  

Összesen 25 világranglista vezető játékos volt 2016 októberéig. Ezek a játékosok a 

következők: 
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3. ábra: Férfi játékosok listája 

A játékosok egymás elleni eredményeit az http://www.atpworldtour.com/ weboldalról 

töltöttem le. Az adatok a hivatalos és megbízható ATP adatok, amelyek 1973-tól vannak 

összegyűjtve, így ezeket használtuk. 25 játékos esetén 300 pár eredményeiről van szó, 

amiknek kézzel való kigyűjtése hosszadalmas folyamat és rengeteg hibára ad lehetőséget. 

Ennek kiküszöbölésére készítettem egy programot, amely letölti és rendszerezi a 

megadott játékosok páronkénti eredményeit. A rangsorolásba nem számoljuk bele az 

olyan meccseket, amelyek valamilyen oknál fogva, például sérülés miatt félbeszakadtak. 

Így összesen 1378 értékelhető meccset kapunk a felsorolt 25 játékos esetén. A kapott 

eredményeket kétféleképpen is kiértékeltük.  

http://www.atpworldtour.com/
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Az egyik módszerben nem különböztettük meg a győzelmeket a győzelem nagysága 

szerint, azaz ugyanolyan eredménynek tekintettük az egyik játékos által dominált, illetve 

a szoros meccsek eredményeit is, tehát csak azt vizsgáltuk, hogy ki nyerte az adott 

meccset. Ezt két kategóriás kiértékelésnek, vagy 2 szintes esetnek nevezzük.  

A másik módszerben különbséget teszünk fölényes, illetve szoros győzelem között. 

Ahhoz, hogy ezt megtegyük, nem csak azt kell tudnunk, hogy melyik játékos nyerte a 

meccset, hanem azt is, hogy milyen eredménnyel. A férfi teniszmeccseket addig játsszák, 

míg az egyik játékos nem nyer 2 vagy 3 szettet. A kiértékelés során fölényes győzelemnek 

tekintettük az olyan győzelmeket, ahol az egyik játékos úgy tudott nyerni, hogy a másik 

egy szettet sem tudott nyerni, azaz az eredmény 2-0 vagy 3-0. Minden más eredményt 

szoros eredményként tekintettünk. Ezzel egy játékos eredményét az adott meccsen a 4 

kategória valamelyikébe tudtuk sorolni. A játékos súlyos vereséget szenvedett, ha a 

meccs során egy szettet sem tudott nyerni, szoros vereséget szenvedett, ha tudott szettet 

nyerni, de nem ő nyert, szoros győzelme volt, ha ő nyerte a meccset, de a másik játékos 

tudott szettet nyerni, és fölényes győzelmet aratott, ha úgy nyerte meg a meccset, hogy a 

másik játékos nem tudott szettet nyerni. Ezt a kiértékelési módot négy kategóriás 

kiértékelésnek, vagy másképpen 4 szintes esetnek neveztük el. 

A kiértékeléseket elvégeztük mind a két kategóriás, mind a négy kategóriás csoportosítás 

esetén, a 2014-ig játszott mérkőzések eredményei és a 2016 októberéig játszott 

mérkőzések eredményei alapján. A 2014-es időpontot azért vizsgáltuk külön, mert 

eredményeinket össze kívántuk hasonlítani más módszerek közelmúltban publikált 

eredményeivel (Bozóki et al., 2016), és a jobb összehasonlíthatóság érdekében 

ugyanazokat az adatokat akartuk használni.  

 A kiértékelések során először ellenőriztük, hogy az 1. Tétel, illetve a 2. Tétel feltételei 

teljesülnek-e. Megbecsültük a várható értékeket és kiszámoltuk a belőlük képezhető 

súlyokat. Teszteltük a várható értékek azonosságát, valamint megbecsültük az egymás 

elleni mérkőzések esetén a nyerési esélyeket is. Végezetül mind a várható értékek, mind 

a súlyok alapján klasztereztük a játékosokat. A várható értékek és súlyok alapján 

kialakított klaszterek nem különböznek egymástól. A kapott eredményeket a következő 

alfejezetek tartalmazzák. 
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Két kategóriás eredmények a 2014-ig játszott 

mérkőzések alapján 

Mielőtt elvégezzük a számításokat ellenőriznünk kell, hogy az eredményekből alkotott 

gráf az 1. Tétel értelmében összefüggő-e. A gráf ábrázolásához a 

http://www.webgraphviz.com/ weboldalt használtuk, és az ábrázolást egy saját készítésű 

program segítségével végeztük.  A gráf a következőképpen néz ki, és látható, hogy 

összefüggő. Megjegyezzük, hogy ugyanez a gráf alakul ki akkor is, ha 2016-ig vizsgáljuk 

az egymás ellen játszott meccsek eredményeit. 

  

http://www.webgraphviz.com/
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4. ábra: A játékosokból alkotott gráf két kategória esetén  
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Az adatok kiértékelését az R programcsomag beépített MLE függvényének segítségével 

végeztük. A várható értékekre kapott becsléseket és a belőlük készített súlyokat a 4. 

táblázat tartalmazza. 

 

4. táblázat: A becsült várható értékek és súlyok két kategória esetén (2014) 

A várható értékek azonosságának vizsgálatakor kapott próbastatisztika értékek találhatók 

az 5. táblázatban. A próbastatisztika értékekhez tartozó szignifikancia szinteket a 6. 

táblázat tartalmazza. A döntések eredményeit pedig a 7. táblázatba foglaltuk bele. A 

klaszterezés során kialakult három csoportot láthatjuk a 9. táblázatban.
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5. táblázat: Próbastatisztika értékek két kategória esetén (2014) 
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6. táblázat: Szignifikancia szintek két kategória esetén (2014) 
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7. táblázat: Megkülönböztethetőség két kategória esetén (2014) 
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8. táblázat: Az egymás ellen játszott meccsek eredményének valószínűségei két kategória esetén (2014) 
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9. táblázat: Klaszterek két kategória esetén (2014) 
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Két kategóriás eredmények a 2016 októberig játszott 

mérkőzések alapján 

Ha figyelembe vesszük a 2014 óta lejátszott mérkőzéseket is, akkor az eredmények a 

következőképpen módosulnak. 

 

10. táblázat: A becsült várható értékek és súlyok két kategória esetén (2016)
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11. táblázat: Próbastatisztika értékek két kategória esetén (2016) 
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12. táblázat: Szignifikancia szintek két kategória esetén (2016) 
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13. táblázat: Megkülönböztethetőség két kategória esetén (2016) 
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14. táblázat: Az egymás ellen játszott meccsek eredményének valószínűségei két kategória esetén (2016)
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15. táblázat: Klaszterek két kategória esetén (2016) 
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Négy kategóriás eredmények a 2014-ig játszott 

mérkőzések alapján  

Az eredményeket úgy is megvizsgáltuk, hogy négy kategóriát engedtünk meg. Fölényes 

győzelemnek tekintettük azt a győzelmet, amelyben az ellenfél egy szettet sem tudott 

nyerni tehát a meccs eredménye 3-0 vagy 2-0 volt. Szoros győzelemnek tekintettünk 

minden más győzelmet, azaz ahol a meccsek eredménye 2-1, 3-1 vagy 3-2 volt. Első 

lépésként itt is megvizsgáltuk, hogy az eredményekből kapott gráf összefüggő-e. A gráf 

az 5. ábra: négy kategóriás eredmények gráfja látható, és összefüggő. A gráf a 2014-es, és a 

2016-os adatok alapján ugyanaz.  
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5. ábra: négy kategóriás eredmények gráfja 
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A játékosok sorrendje négy kategóriát vizsgálva a következő lett.  

 

16. táblázat: A kapott várható értékek és súlyok négy kategória esetén (2014) 

Az m oszlopban találhatók a kapott várható értékek, míg a w oszlopban az azokból képzett 

súlyok. A két kategóriás vizsgálathoz hasonlóan, itt is elvégeztük a várható értékek 

azonosságának vizsgálatát, kiszámoltuk a becsült nyerési valószínűségeket és elvégeztük 

a klaszterezést, úgy, hogy három csoportot hozzunk létre. Ennek eredményei a következő 

oldalakon lévő táblázatokban találhatóak.
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17. táblázat: Próbastatisztika értékek négy kategória esetén (2014) 
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18. táblázat: Szignifikancia szintek négy kategória esetén (2014) 
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19. táblázat: Megkülönböztethetőség négy kategória esetén (2014) 
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20. táblázat: Az egymás ellen játszott meccsek eredményének valószínűségei négy kategória esetén (2014)



48 
 

 

21. táblázat: Klaszterek négy kategória esetén (2014) 
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Négy kategóriás eredmények a 2016 októberig 

játszott mérkőzések alapján 

Hasonlóan a két kategóriás esethez, itt is megvizsgáltuk, hogyan módosulnak az 

eredmények, ha a 2014 óta lejátszott meccsek eredményeit is figyelembe vesszük. Az 

eredményeket a következő táblázatok tartalmazzák. 

 

22. táblázat: A becsült várható értékek és súlyok négy kategória esetén (2016) 
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23. táblázat: Próbastatisztika értékek négy kategória esetén (2016) 
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24. táblázat: Szignifikancia szintek négy kategória esetén (2016) 
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25. táblázat: Megkülönböztethetőség négy kategória esetén (2016) 
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26. táblázat: Az egymás ellen játszott meccsek eredményének valószínűségei négy kategória esetén (2016)
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27. táblázat: Klaszterek négy kategória esetén (2016) 
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Az eredmények összehasonlítása 
Az összehasonlítások során elemezhetjük az időbeli változásokat azáltal, hogy 

összehasonlítjuk a 2014-es és a 2016-os eredményeket, és az információ többlet okozta 

változásokat oly módon, hogy összehasonlítjuk a két kategóriás kiértékelések és a négy 

kategóriás kiértékelések eredményeit. Kezdjük ez utóbbival.  

A két és négy kategóriás eredmények 

összehasonlítása 

A 2016 októberéig lejátszott meccsek eredményei (10. táblázat10. táblázat: A becsült 

várható értékek és súlyok két kategória esetén (2016) és 22. táblázat) alapján láthatjuk, hogy 

a kétféle kiértékelésből adódó sorrend különbözik egymástól. Mindkét esetben Nadal 

vezeti a rangsort, azonban míg 2 szint esetén a sorrendben Djokovic a második, és Federer 

a harmadik helyet foglalja el, addig 4 szint esetén Federer a második és Djokovic a 

harmadik. Megvizsgálva az egymás ellen játszott meccsek eredményeit láthatjuk, hogy 

bár Djokovic nyert többet, de mégis a fölényes győzelmek száma sokkal több Federer 

esetén, ami indokolhatja az eltérést. Az egymás ellen játszott meccsek eredményeit a 28. 

táblázat tartalmazza. 

 

28. táblázat: Djokovic és Federer egymás ellen játszott meccseinek eredményei 

A későbbi helyezések tekintetében nagy változás tapasztalható Borg esetén, aki a 14. 

helyről a 10. helyre ugrott előre. Megvizsgálva a többiek ellen játszott meccsek 

eredményeit láthatjuk, hogy 40 győzelme és 25 veresége volt, de a 40 győzelem közül 24 

fölényes győzelem. Edberg a 16. helyről a 11. helyre került előre. Ő gyakrabban veszített, 

mint amennyiszer nyert, de nagyarányú győzelmeinek aránya jóval nagyobb, mint a 

súlyos vereségeinek aránya. Newcombe a 19. helyről a 23. helyre csúszott vissza, amit 

indokol, hogy 7 vereségéből 5 súlyos vereség volt. Mindezek alapján láthatjuk, hogy az 

extra információk módosíthatják a kiértékelések eredményét.  

Ha szemügyre vesszük a becslések eredményeit, akkor láthatjuk, hogy a négy kategória 

esetében a várható értékek egy szűkebb intervallumra korlátozódnak.  
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A várható értékek azonosságának vizsgálatánál azt tapasztaltuk, hogy a 

megkülönböztethetőség általánosságban nem erősödött (lásd 13. táblázat és 25. táblázat), 

de egyrészt az előző megjegyzés miatt, másrészt mivel ugyanannyi adatból 

következtettünk, de több paramétert becsültünk, ezen nem lepődhetünk meg. Vannak 

olyan esetek, amikor a határeset megkülönböztethető kategóriába került, például 

Newcombe és Nadal, valamint Newcombe és Federer viszonylatában. Megjegyezzük, 

hogy annak ellenére történt ez a változás, hogy a becsült várható értékek különbsége 

lényegesen nem változott. Fordított esetre is láthatunk példát Borg esetén, aki Nadaltól 

megkülönböztethető két kategóriás esetben, de határeset négy kategóriás értékelésnél és 

Sampras-szal határeset két kategóriás kiértékelés esetén, de azonossá válnak négy 

kategóriás kiértékelés mellett.  

Előfordulnak olyan helyzetek, amikor numerikusan nagyobb különbségek is határesetnek 

adódnak, szemben a numerikusan kisebb különbséggel, ami már szignifikánsan 

különböző, de az ilyen esetekben mindig nagyon kevés mérkőzés számmal állunk 

szemben. A megkülönböztethetőségi táblázatok is azt sugallják, hogy a játékosok három 

csoportba oszthatók. A legjobbak, a középmezőny és a sereghajtók csoportja a 

klaszterezéssel is meghatározható. A két kiértékelés eredménye alapján történő 

klaszterezés végeredménye lényegében megegyezik, az egyetlen különbség köztük, hogy 

Kafelnikov és Moya klasztert cserélnek (Lásd 15. táblázat és 27. táblázat). Mindkét 

kiértékelés eredménye szerint, mind 2014-ben, mind 2016-ban a legjobb játékosok 

klaszterébe Nadal, Federer, Djokovic és Sampras tartozik. Ezek alapján elmondhatjuk, 

hogy módszerünk szerint az ATP tornákon egymás ellen és az összes korábbi 

világranglista vezető ellen játszott meccsek eredményei alapján ők a valaha volt legjobb 

férfi teniszjátékosok. 

Az időbeli változások elemzése 

Mivel 2014-ig és 2016-ig terjedő adatokat is elemeztünk, lehetőségünk van a változások 

időbeli követésére. Észrevehetjük, hogy a két időpont között lényegében csak Nadal, 

Federer és Djokovic játszottak egymás ellen, ők viszont sok meccset. A Djokovic-Nadal 

mérkőzések száma tízzel, a Djokovic-Federer mérkőzések száma 15-tel, a Nadal-Federer 

mérkőzések száma 2-vel nőtt. Rajtuk kívül csupán Hewitt játszott 1-1 meccset Nadal és 

Federer ellen. Láthatjuk, hogy a 2014-es és a 2016-os eredményeket összehasonlítva a 
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számolt várható értékek mind két kategória, mind négy kategória esetén az első három 

helyezettnél lényegesen változnak. A későbbiek során azonban csak a harmadik, illetve a 

negyedik tizedes jegyben látunk eltéréseket (lásd 4. táblázat, 10. táblázat, 16. táblázat, 22. 

táblázat). Ez azt mutatja, hogy a változások az újonnan lejátszott meccsek eredményeként 

főként a még aktív játékosokat érintik, de teljesen nem hagyják változatlanul a többi 

játékost sem. A két szintes kiértékelés esetén a sorrend Djokovic és Federer 

viszonylatában változott, Djokovic megelőzte Federert, de a négy szintes kiértékelésben 

még nem.  

Megkülönböztethetőség tekintetében Nadal és Federer közelebb kerültek egymáshoz, ez 

mind a várható értékek különbségének csökkenéséből, mind a szignifikancia szintek 

növekedéséből látszik. Ugyanez a jelenség figyelhető meg mind a két kategóriás (lásd 6. 

táblázat és 12. táblázat) mind a négy kategóriás (lásd 18. táblázat és 24. táblázat) 

kiértékelésnél. Djokovic és Nadal összehasonlításánál Djokovic erősödése látható 

Nadalhoz képest. A várható értékeik különbsége csökken, valamint a 2014-es 0.12-es 

szignifikancia szint 0.66-ra változott négy kategória esetén, két kategória esetén pedig a 

0.056-os határesetnek számító érték 0.441-re változott, ami már a teljesítmények 

azonosságának elfogadását jelenti. Azon játékosok esetén, akik nem játszottak meccseket 

sem egymással, sem Nadallal, Federerrel vagy Djokovic-csal, a 

megkülönböztethetőségek változatlanok maradtak. Nadal gyengülésének 

eredményeképpen Agassival határesetet mutat a teljesítménye 2016-ban, szemben a 

2014-es megkülönböztethetővel. Djokovic erősödésének következtében Hewitt-tel, 

Lendllel, Agassival és Borggal szembeni teljesítménye határesetté vált 2016-ban, 

ellentétben a 2014-es azonos minősítéssel. A két kategóriás kiértékelésnél is a Djokovic-

csal való összehasonlítás során határesetet mutató teljesítmények váltak szignifikánsan 

megkülönböztethetővé több esetben 2016-ra.  

Az egymás ellen játszott meccsek győzelmi esélyei jelentősen változtak. A Nadal-

Djokovic párharcban Nadal nyerésének becsült valószínűsége 0.58-ról 0.52-re csökkent 

négy kategória esetén, két kategória esetén pedig 0.61-ról 0.54-re módosult.  

A két időpont között játszott meccsek eredményeit is figyelembe véve a klaszterek egyik 

kiértékelési mód esetén sem változtak.  
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Az általunk kapott eredmények és az irodalomban 

közelmúltban publikált eredmények összehasonlítása 

Az összehasonlítások teljessé tétele érdekében összevetjük a kapott eredményeket a 

(Bozóki et al., 2016) publikációban különböző módszerekkel kapott kiértékelési 

eredményekkel. 

Bozókiék négyféle sorrendet állítottak fel. Kettőt az EM módszer segítségével számoltak, 

kettőt pedig az LLSM módszer segítségével. Az általuk EM2-vel és EMw2-vel jelölt 

módszerek a sajátvektor módszer alkalmazásai, miután a nemteljes mátrixot különféle 

technikákkal kitöltötték. Az LLSM2 és az LLSMw2 az LLSM módszer alkalmazásával 

kapott eredményeket tartalmazza, egyrészt a mátrix elemeket a nyert és vesztett 

mérkőzések arányából, másrészt ezen arány módosításával kapták. Eredményeiket a 19. 

táblázat: Megkülönböztethetőség négy kategória esetén (2014) tartalmazza. 

 

29. táblázat: Az irodalomban közzétett sorrendek (Bozóki et al., 2016) 
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Alap eredménynek az LLSMw2-vel jelölt eredményt tekintették. Ebben az első helyen 

Nadal, második helyen Federer, a harmadik helyen Sampras áll, és Djokovic csupán a 

hetedik. Ehhez képest a 2014-es kiértékelési adatok (ami pontosan megegyezik Bozókiék 

adatbázisával) alapján a mi sorrendjeinkben Nadal és Federer az első és a második, míg 

Djokovic a harmadik és Sampras a negyedik mind a két kategóriás, mind a négy 

kategóriás kiértékelésben. További jelentős különbség van McEnroe esetén. Ő Bozókiék 

kiértékelésében a 12., a mi kiértékelésünkben pedig a 18., illetve a 21. helyen helyezkedik 

el. Hasonlóan nagy különbség van Roddicknál, aki a mi kiértékelésünk szerint a 7., illetve 

a 9., Bozókiék sorrendjében pedig a 15. helyet foglalja el. Nastase a mi értékelésünk 

szerint a 23., illetve a 25. helyet foglalja el, szemben Bozókiék 13. helyével. Jelentős 

különbség látható még Wilandernél.  

Bozókiék az egyes módszerek eredményeinek hasonlóságának vizsgálatára a Spearman-

féle rangkorrelációs együtthatót használták, amelynek definíciója a következő: 

𝜌 = 1 − 
6∙∑ (𝑟𝑖−𝑞𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛∙(𝑛2−1)
, 

ahol ri az i-edik objektum egyik rangsorban elfoglalt helye, qi pedig a másik rangsorban 

elfoglalt helye (Korpás, 2002). 

Mi is kiszámoltuk az általunk felállított sorrendek és a Bozókiék különböző módszereivel 

felállított sorrendek közötti rangkorrelációs együtthatókat, és a 30. táblázatban látható 

eredményeket kaptuk.  
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30. táblázat: Rangkorrelációs együtthatók 

A táblázat eredménye alapján a mi kiértékeléseink eredményei leginkább az LLSM2, 

majd az EM2 módszerek eredményeihez hasonlítanak. Ha a 29. táblázatban szereplő 

sorrendeket nézzük, akkor is erre a következtetésre jutunk. A korrekciók eredményei 

következtében az EM és az LLSM által kapott kiértékelési sorrendek távolabb kerültek 

az általunk alkalmazott módszerek segítségével kapott sorrendektől, amiben semmilyen 

mesterséges korrekciót nem alkalmaztunk. 

Megállapíthatjuk továbbá, hogy az általunk számolt korrelációs együtthatók nem 

rosszabbak a (Bozóki et al., 2016)-ban bemutatott korrelációs együtthatóknál, így 

módszerünk beilleszthető az örökranglista-készítésre korábban alkalmazott módszerek 

közé. 
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Összefoglalás 
Dolgozatomban világklasszis teniszjátékosok rangsorolását végeztem el. Azon 

játékosokat állítottam sorba, akik valaha vezették a tenisz világranglistát. Az adatokat az 

ATP hivatalos honlapjáról töltöttem le. A sorba rendezendő játékosok világversenyeken 

egymás ellen játszott mérkőzéseit vettem figyelembe adatok gyanánt. A téma jelenleg is 

kutatott, a férfi játékosok esetén 2016-ban, női játékosok esetén 2017-ben közöltek 

tudományos publikációt (Baker, R. D., & McHale, I. G. (2017)).  

A kiértékeléseket Thurstone módszerrel valósítottam meg kétféle módon, csak a 

győzelmeket és vereségeket figyelve, illetve a győzelem vagy vereség mértékét is 

figyelembe véve. A kiértékeléseket az R statisztikai programcsomag segítségével 

valósítottam meg. A módszerrel nem csak sorrendet tudtam felállítani, hanem az átlagos 

teljesítményt is meg tudtam becsülni, a kapott sorrendeket összevetettem a Bozókiék féle 

sorrendekkel, valamint tesztelni tudtam a teljesítmények azonosságát, becsülni tudtam az 

egymás ellen játszott mérkőzések eredményeinek esélyét, valamint a játékosokat 

klaszterekbe tudtam sorolni ezáltal megadva a legjobb játékosok csoportját. A módszer 

alkalmazásával a valaha volt legjobb férfi teniszezőknek Nadal, Federer, Djokovic és 

Sampras bizonyultak. Ugyanezen módszerrel elkészíthető a női teniszezők 

örökranglistája is. 

A módszer tovább általánosítható például a szórások azonosságának elhagyásával és a 

szórások becslésével. Az előrejelzések javítása érdekében az összehasonlításokat 

súlyozhatnánk aszerint, hogy a mérkőzést milyen régen játszották.  

A kiértékelést/módszert lehet alkalmazni más sportágakban is, esetleg más kategóriák 

definiálásával. Sakkban természetes igény a döntetlennek megfelelő kategória, de 

figyelembe vehetjük a bábuk színét is az elért eredménynél, ezáltal több információt 

dolgozunk fel a szokásosnál, így jobb sorrendet tudunk felállítani.  
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1. Bevezetés 

Ahogy a 18-19. század emberében is megvolt, hogy a hétköznapi élet problémáiból 

kiragadja magát, úgy a mai kor emberében is megvan erre a késztetés. Régen mesék mondásával 

érték el ezt, manapság pedig a filmek vették át ezt a szerepet. A társadalomnak szüksége van 

filmekre, mi sem bizonyítja jobban, hogy egy egész iparággá fejlődött. Már kiskorom óta 

ámulatba ejtett a filmeknek a varázslatos világa, de ez nem csupán a szórakoztatásról szólt 

számomra. A filmek tanítottak, oktattak. A készen kapott képsorok még kíváncsibbá, még 

érdeklődőbbé tettek. 

A filmek olyan világot tárnak fel előttünk, ahova valószínűleg el sem jutnánk. Ez lehet 

az oka annak, hogy manapság egyre több és több film van jelen. A filmipar megpróbálja minden 

egyes ember érdeklődési körét megtalálni, kielégíteni. Ezzel viszont egy olyan túltelített 

filmpiac alakult ki, amiben nehéz eligazodni. Nehéz eldönteni, hogy melyik is az a film, amit 

szívesen választanánk megnézésre. 

A dolgozatom célja egy olyan algoritmus létrehozása, ami ebben a helyzetben fog 

segíteni. Az algoritmusom a megerősítéses tanulást alkalmazza, amely a már korábban látott 

filmek értékelése (kedvelt vagy nem kedvelt) alapján rangsorolja a filmeket. Ez által 

könnyebben tudunk dönteni, hogy melyik is az a film, ami tetszene nekünk anélkül, hogy 

mindegyiket némileg áttanulmányoznánk. 

Dolgozatom első részében a már létező rangsorolási módszereket mutatom be, majd a 

gépi tanulás és a megerősítéses tanulás alapvető fogalmait ismertetem. Ezt követi a megoldandó 

feladat matematikai modelljének felírása, amiből a konkrét, feladatot megoldó algoritmus 

következik. Végezetül pedig az elkészült algoritmus implementálási tervét és az alkalmazás 

tesztelését mutatom be. 
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2. Irodalmi áttekintés 

A dolgozatom elkészítéséhez számos internetes cikket dolgoztam fel az 

ajánlórendszerek megismerése érdekében. Ebben a fejezetben ezt fogom röviden összefoglalni. 

Az ajánlórendszerek használata egyre inkább terjed, mivel óriási profitra tehetnek szert cégek, 

vállalatok ezzel a módszerrel. Nem mellesleg a felhasználók elégedettségét is növelik. A 

nagyobb cégek, weboldalalak, web áruházak ma már kínálnak valamilyen ajánlást, mint pl.: 

film, zene, könyv, hír, ruházati cikk. Működésük, módszerük eltérő lehet, de ami közös bennük, 

hogy információkat gyűjtenek a felhasználóról, látogatóról, majd sorrendet állítanak fel, amit 

megjelenítenek, közben folyamatosan javítják a rendszert.[1] A legtöbb ajánlórendszer a 

kollaboratív ajánlást vagy a tartalom alapú ajánlást használja (létezik még ezeknek a keveréke, 

ún. hibrid ajánlás). 

Kollaboratív ajánlás során a felhasználó és az árucikk közötti kapcsolat a fontos. Ezt 

úgy kell elképzelni, hogy a felhasználók különböző csoportokat alkotnak az adott 

tevékenységük alapján, és egy-egy csoporthoz különböző árucikkek vannak hozzárendelve, 

amelyek megjelennek ajánlásként az adott csoportba tartozó felhasználóknak. Tehát a hasonló 

tevékenységet végző felhasználóknak hasonló árucikkek lesznek kínálva.[2] Erre a 

megközelítésre egy példa a Last.fm nevű weboldal.[3] 

Tartalom alapú ajánlás esetén az árucikkeknek a tulajdonságai a mérvadóak 

számunkra, mivel ezeket hasonlítjuk össze egymással. Az árucikkek tulajdonságainak 

egyezősége alapján lesz kialakítva a sorrend. A tartalom alapú ajánlás esetében nagyon fontos 

a jellemzők súlyozása is. Mivel minden árucikk jellemzőjének van egy értéke, amely 

megmutatja, hogy az adott jellemző mennyire fontos. Például egy kamera esetében fontosabb 

az ár, mint, hogy milyen színe van az adott kamerának.[19] A dolgozatom keretében 

megtervezett algoritmus ezt az alap módszert használja. A Pandora nevű applikáció a tartalom 

alapú ajánlásnak egy megvalósított példája, amely 400 különböző attribútumot tárol minden 

egyes zeneszámról. A felhasználók visszajelzései finomítják az algoritmus pontosságát.[3]  

Megvan ezeknek az előnyük és hátrányuk is. A kollaboratív ajánlás során létezik egy 

úgynevezett „hideg indítás” probléma. Ami abból adódik, hogy egy újonnan regisztrált 

felhasználót nehéz bárhova is besorolni (ezért is szokás regisztráció során kérdőívet kitöltetni 

a felhasználó érdeklődési köreiről). A tartalom alapú ajánlás esetében már kevés információ 

alapján is el tudjuk indítani a rangsorolást, viszont ez a megközelítés kevésbé széleskörű, mint 
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a kollaboratív ajánlás.[3, 4] Részletesebb összehasonlítás a tartalom alapú és a kollaboratív 

ajánlás között a 2.1 táblázatban látható. 

Azonban a tartalom alapú és a kollaboratív ajánlás hibridizációja, keveréke is létezik. 

Ezt olyan helyen célszerű alkalmazni, ahol van egy közösségi hálózat, amin keresztül cikkek, 

könyvek, filmek, tárgyak stb. vannak rendelkezésre bocsájtva.[19] 

A nagyméretű adatmennyiséget dimenziócsökkentéssel tudjuk redukálni. Az adatok 

attribútumai szoros kapcsolatban állhatnak egymással. Ezt kihasználva jellemzőket tudunk 

szelektálni, ami kevesebb helyet, kisebb számításigényt és jobb tanulást biztosít a 

célszoftvernek.[5] 

Hogy miért éri meg a cégeknek ajánlórendszereket üzemeltetni? Ezt a „long tail” nevű 

jelenség bizonyítja. A kínálandó árucikkek személyre szabottak lesznek, így a vevők 

érdeklődése is megnövekszik, és a vevők már nem csak az aktuálisan népszerű termékeket 

vásárolják. 

 

2.1 ábra „long tail” jelenség [6] 

A sok-sok egyénre szabott termék eladásának száma meghaladja a slágertermékek eladásainak 

számát.[6] Így egyértelműen kijelenthető, hogy megéri az ajánlórendszerek üzemeltetése. 
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2.1 táblázat Ajánló módszerek összehasonlítása [20] 

Leggyakrabban a felhasználók preferenciái és/vagy az adott árucikkek tulajdonságai 

alapján szokták az ajánlórendszereket felépíteni. Azonban 2008-ban létrehoztak egy teljesen 

más megközelítési formát alkalmazó filmes ajánlórendszert. Ez a megközelítés a kulturális 

meta adatok összegyűjtésével és felhasználásával történt. Ezek a meta adatok az alábbiak: 

felhasználói kommentek, cselekmény kulcsszavai, film műfaja, a film rövid leírása, a film 

összegzése. A kutatásban 1291 film adatai lettek összegyűjtve az IMDb oldalról.[20]  

 Tartalom alapú ajánlás Kollaboratív ajánlás 

Előnyök 

 Könnyen érthető  

 A felhasználó 

visszajelzései 

folyamatosan segítik 

a becslést 

 A számítási költség 

alacsony 

 A felhasználókról 

nem kell semmit sem 

tudni, tárolni 

 Egyszerre rengeteg 

árucikket tud kezelni 

 Mindenféle árucikket 

képes kezelni 

 Nem csak a 

hasonlóságot, hanem a 

különböző árucikkeket 

is képes felismerni 

Hátrányok 

 Nem elég mély 

elemzés, így 

pontatlanság adódhat 

 Azokat az árucikkeket 

is ajánlhatja, amikkel 

korábban már volt 

valamilyen 

tapasztalata  

 A már korábban 

említett „hideg indítás” 

problémája. 

 A megnövekedett 

felhasználói 

szokásokból pontosabb 

ajánlás érhető el, de ez 

nagyon megterheli az 

erőforrásokat is 
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3. Fogalmak 

3.1 Gépi tanulás 

Ajánlórendszerek fejlesztéséhez gépi tanulás alkalmazható. Gépi tanulásnak nevezzük 

azt az eljárást, amely a rendszerben olyan módosítást hajt végre, hogy a következő hasonló 

szituációban már ügyesebben cselekszik. Nem egy előre meghatározott probléma konkrét 

megoldásának kiszámolása a cél, hanem egy általánosabb módszer fejlesztése, amivel új 

szituációkat tud kezelni az algoritmus.[7, 15] A gépi tanulást számtalan helyen felhasználják, 

mint pl.: egészségügyben, ahol a cukorbetegség megelőzésére és a szövődmények elkerülésére 

használják.[17]. Valamint az informatikában is gyakran alkalmazzák, pl.: kiberbiztonság 

fejlesztésére, ahol fájlokból ki tudják szűrni a fertőző forráskódokat.[18] 

Három fő kategóriába csoportosítható a gépi tanulás [8]: 

1. Felügyelt tanulás, amikor van egy tanító, aki megmondja, hogy mikor cselekszik jól, 

illetve rosszul a program. 

2. Felügyelet nélküli tanulás esetében az algoritmusnak saját magának kell a bemeneti 

adatok közötti kapcsolatot megtalálni, ami alapján tud jósolni az algoritmus. 

3. A megerősítéses tanulás lényege, hogy a környezettől kapott visszajelzések alapján 

dolgozik az algoritmus, és jutalmaz minden egyes lépés után, de ezt a következő 

alfejezetben részletezem. 

A legnépszerűbb módszerek a gépi tanulás megvalósítására: 

 Döntési fa: egy olyan gráf, ami megmutatja, hogy egyes állapotokból milyen lépést lehet 

tenni, és ez milyen következményekkel jár.[10] Sakk játék esetében fel lehet térképezni 

az állapotteret, ez által megtanulhatja a program, hogy az egyes állásokból melyik a 

legcélravezetőbb út a győzelemhez.[15] 

 Regresszió: Egy koordináta rendszerben pontokkal jelöljük a különböző bemeneti 

adatokat, és erre egy görbét illesztünk. Erre egy példa: Ha egy oldal látogatottságának 

számát szeretnénk a jövőben megjósolni. X tengely az idő, az Y tengely a látogatók 

száma. Egy pont jelenti, hogy egy adott időben mennyi látogatója volt az oldalnak. Erre 

a sok-sok pontra egy egyenest rajzolva leolvasható a becsült látogatók száma. A döntési 

fa és a regresszió a felügyelt tanulás csoportjába tartozik. [10] 
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 Klaszterezés: Ez a nem felügyelt tanulásnak egy lehetséges módszere. A klaszterezés 

egy olyan folyamat, amely során csoportokba (klaszterekbe) osztjuk az objektumokat 

hasonlóság alapján.[11] 

Nem minden problémára adható megoldás, de olyan esetekben, ahol nem tudunk 

konkrét szabályokat létrehozni ott igen is hasznos lehet a gépi tanulás. Ilyen lehet egy olyan 

szoftver elkészítése, ami eldönti a beérkező e-mailekről, hogy levélszemét vagy sem. Ezt persze 

manuálisan is megtehetnénk, de sok millió e-mail esetében ez fárasztó. Ezért az ilyen 

nagyméretű problémáknál felhasználják a gépi tanulást.[9] 

3.2 Megerősítéses tanulás 

Ahogy azt már korábban említettem a megerősítéses tanulás a gépi tanulásnak egy 

különálló csoportja. Az algoritmusom elméleti alapját ez a megvalósítás adja. Ezért kifejezetten 

fontos megismerni az általános működését a későbbi részek értelmezése érdekében. 

Megerősítéses tanulás esetében nincs tanító, aki megmondaná mi a helyes, illetve helytelen 

döntés. Mivel senki nem mondja meg, hogy egyes állapotokból merre lépjen, ezért fel kell 

térképezni az állapotteret és azt az utat (akciót) választani, ami a legtöbb jutalmat adja. Csak a 

környezet visszajelzéséire tud hagyatkozni az algoritmus. A visszajelzések jutalmakból állnak 

és ezt próbálja maximalizálni a megerősítéses tanulás. A gépi tanulásnak ez a legjobban 

célorientált, célvezérelt csoportja, ami a kölcsönhatásokból tanul. Ez a tanulási folyamat az 

emberek és az állatok világára is jellemző. Egy újszülött gazella az első néhány percében még 

csak próbálkozik állni, de fél órával később már 20 km-t is tud futni. Pedig senki nem tanítja 

meg, hogyan kell járnia.[12] Az élet számos területén felhasználható a megerősítéses tanulás, 

mint az alábbi területeken: logisztika, robotika, pénzügy.[16] 

Alapvető fogalmak a megerősítéses tanulás alkalmazásában [13]: 

• Ágens – a tanuló, aki a döntéseket hozza 

• Környezet – minden, ami az ágenssel kölcsönhatásba lép (ágensen kívül minden) 

• Akció – amit az ágens cselekedhet, ágens választja, és új állapotot eredményez 

• Jutalom – minden egyes akció után kapja az ágens, és az ágens célja a jutalom 

maximalizálása 

• Politika – a tanuló ágens hogyan viselkedjen/mit cselekedjen egy adott időpontban, ez 

a motorja a rendszernek 



 

7 
 

• Jutalom függvény – a jutalom függvény határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz 

esemény az adott pillanatban az ágensnek. Feltérképezve a lehetőségeket megmondja, melyik 

akció mennyire nyereséges. 

• Érték függvény – a jutalom függvénnyel ellentétben, ami megmutatta, hogy a jelenlegi 

helyzetben mi a jó, az érték függvény meghatározza, hogy mi a célszerű választás hosszútávon. 

• Környezet modellje – A környezet viselkedését utánozza. 

 

3.1. ábra Ágens-környezet modell [12] 

Az algoritmus működését a 3.1 ábra szemlélteti kiválóan. Az ágens az aktuális 

állapotban egy akciót választ. Ennek hatására a következő állapotba kerül és jutalmat kap. Az 

ágens célja, hogy maximalizálja a kapott jutalmat. Ez a körforgás folytatódik az egész 

rendszerben, amíg el nem érjük a célállapotot. 

A megerősítéses tanulásban is vannak helyzetek, amikor nem mindig tud megfelelően 

dönteni az ágens. A leggyakoribb problémák egyike, hogy lokálisan próbálja maximalizálni az 

ágens a jutalmat. Ezt az „autó a dombon” problémával tudom bemutatni. Ebben a szituációban 

van egy autó két domb között, és fel akar jutni a jobb oldali domb tetejére (lásd 3.2 ábra). Az 

autónak nincs annyi ereje, hogy a völgyből felmenjen a domb tetejére. Tehát a gravitáció 

erősebb, mint az autóban lévő motor ereje. A környezet állapota az autó pozíciója és sebessége. 

Három akció érhető el minden állapotban: előrelökés, hátralökés, vagy helyben maradás. A 

rendszer dinamikája az, hogy nincs akkora tolóerő, hogy feljusson az autó a dombra. A 

vezetőnek meg kell tanulnia a lendület használatát, hogy sikeresen feljusson a domb tetejére. A 

jutalom függvény értéke -1 minden állapotban, kivéve, ha elérte a célt (a domb tetejét), amihez 

a 0 értéket rendeljük. Ezeket a jutalmakat alkalmazva az autó sosem fogja megtanulni azt, hogy 

lendületet szerezzen, és elérje a domb tetejét, mivel lokálisan próbálja maximalizálni a 

jutalmat.[14] A megoldás, hogy más értékeket kell beállítani jutalomként. A domb tetejére egy 

nagyobb értéket kell választani, pl.: 1. A többi állapotban pedig 0 legyen a jutalomérték, hogy 
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ne kapjon büntetést azért, ha nem sikerül a célállapotba kerülnie, így képes lesz a lendület 

használatát megtanulni. [21] 

 

3.2 ábra Autó a dombon probléma [14] 

Azt gondolhattuk eddig, hogy az ágens a függvényeit egy-egy táblázatban tárolja, ahol 

minden bemenethez tartozik explicit módon egy kimeneti érték. Az olyan kis állapotterekben, 

ahol az állapotok száma kb. 10000, ez jól működik, de a valósághoz közelebb álló környezetek 

esetében, mint pl.: a sakk és az ostábla, amelyek kb. 1050-10120 állapotot tartalmaznak, ott ez a 

táblázatos kivitelezés nem működhet. Hiszen ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, nem kell 

megvizsgálni az összes állapotot. Erre a megoldás a függvények implicit reprezentációja. Ez 

egy olyan tömör leírása egy függvénynek, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen bemenetre egy 

kimenetet adjon a formula. Így lehetővé válik, hogy az ágens általánosítson a már látott 

állapotokból az eddig ismeretlen állapotokra. De ezek alapján nem az a legfontosabb, hogy 

kisebb lesz a tárkapacitás, hanem, hogy képes lesz következtetéseket levonni az ágens.[22] 
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4. Megoldandó probléma 

A dolgozatom témája egy olyan algoritmus létrehozása, ami az egyéni ízlésünket 

próbálja meg kiismerni, ehhez a már említett megerősítéses tanulást alkalmazzuk. A rendszerbe 

véges sok film található, amiket „tetszik”, illetve „nem tetszik” jelzővel láthatunk el. A filmek 

borítói véletlenszerűen helyezkednek el a képernyő középső részén, ezeket a jobb oldali zöld 

(tetszik) sávba, vagy a bal oldali piros (nem tetszik) sávba húzhatjuk, ami után a kifejlesztett 

algoritmus a filmeket rendezi, amikről úgy gondolja, hogy kedvelnénk azt a zöld sávhoz 

közelebb, amikről úgy gondolja, hogy nem kedvelnénk, azokat a piros sávhoz közelebb 

mozgatja. A cél, hogy minden filmet besoroljon az algoritmus, tehát a középső területen ne 

maradjon egy film sem. 

4.1 Jelölések, ábrák 

Az algoritmus értelmezéséhez az alábbi jelöléseket vezettem be. 

A képernyőn összesen n darab film található. Egy filmre hivatkozni az fi módon tudunk, ahol i 

є {1,2,…,n}. Ez a mozgatandó objektum a képernyőn. Minden fi filmhez m darab különböző 

attribútum tartozik. A filmekhez tartozó attribútumokat aj-vel, ahol j є {1,2,…,m}, és a jutalom 

értéküket ri-vel jelöljük. 

P : A pozitív filmek halmazát jelöli. Ide kerülnek azok a filmek, amelyeket saját magunk 

választunk tetszés alapján. A képernyőn a jobb oldali zöld sávon belüli filmek tartoznak ide. 

N : A negatív filmek halmazát jelöli. Azokat a filmeket helyezzük ide, amelyek valamely 

tulajdonságuk alapján nem tetszettek. A képernyőn a bal oldali piros sávon belüli filmek 

tartoznak ide. 

PN : A besorolatlan filmek halmaza. Kezdőállapotban minden film ebben a halmazban van. (A 

célállapot elérésekor a PN halmaz üres). A képernyő középső részén elhelyezkedő filmek 

tartoznak ide. 

k : Egy olyan választható, pozitív egész szám (k≠0), ami a képernyő ajánló részét k egyenlő 

részre osztja, mind a pozitív, mind a negatív oldalon. Továbbá a k érték meghatározza, hogy 

egy fi film ri jutalom étéke alapján hova kerüljön. Egy fi film a PN halmazba kerül, ha – k<ri<k. 

Viszont, ha az ri ≥ k a pozitív ajánlások közé, ha az ri ≤ – k a negatív ajánlások közé kerül. 
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4.1 ábra A képernyő 

Az N és a PN halmaz közé kerülnek a negatív ajánlások. Azokat a filmeket rendezi 

ide az algoritmus, amiről úgy gondolja, hogy nem tetszenének nekünk. A PN és P halmaz közé 

kerülnek a pozitív ajánlások. Azok a filmek rendeződnek ide, amelyekről azt feltételezi az 

algoritmus, hogy kedvelnénk. Ezt a két ajánló zónát osztja fel a k szám k egyenlő részre 

mindkét oldalon, a pontosabb ajánlás érdekében. 

 

4.2 ábra Film objektum 

Az 4.2 ábra mutatja, hogy egy fi filmhez tartozik m különböző a tulajdonság, és egy ri 

jutalom érték. Ezeket a film objektumokat fogja az ágens elhelyezni a képernyőn az ri értéke 

alapján. 
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4.2 Matematikai modell 

1. Környezet: 

Képernyő, amelynek bal oldalán egy piros sáv helyezkedik el, jobb oldalán egy zöld sáv. 

Ezekbe a sávokba lehet a filmeket besorolni egyéni ízlés alapján. A piros sávhoz közelebb 

elhelyezkedő filmek borítóképei a felhasználó számára nem vagy kevésbé tetsző filmek. A zöld 

sávhoz közelebb elhelyezkedő filmek képei a pozitívak, azaz a felhasználó számára tetsző 

filmek. 

2. Állapottér: 

A pozitív filmek halmazát jelölje P, ahova a nekünk tetsző filmek kerülnek, és a negatív filmek 

halmazát N, ahova a számunkra nem szimpatikus filmek kerülnek. A még nem besorolt filmek 

halmazát jelölje PN. 

n különböző filmet mutatunk a felhasználónak, jelölje ezeket: f1, f2,…, fn. Minden filmnek van 

m különböző jellemzője, jelölje ezeket: a1, a2,…, am. Továbbá minden filmhez tartozik egy-

egy jutalom érték, jelölje ezeket: r1, r2,…, rn. Az állapottérben a filmek egy bizonyos 

rendezettsége egy állapotot jelöl. 

3. Kezdőállapot: 

f1, f2,…, fn véletlenszerű elhelyezkedése a környezetben, úgy hogy f1, f2,…, fn є PN, P=Ø és 

N=Ø, továbbá a filmekhez tartozó r1, r2,…, rn = 0. Legyen k tetszőleges pozitív egész szám 

(k≠0), ami a képernyő ajánló részeit (lásd 4.1 ábra) k egyenlő részre osztja.  

4. Célállapot: 

Teljesül, hogy fi1, fi2,…, fik є P, ahol  i1, i2,…, ik є {1,2,…,n} és fj1, fj2,…, fjl є N, ahol  

j1, j2,…, jl є {1,2,…,n}, valamint PN=Ø és P∩N=Ø 

5. Művelet: 

Egy film kiválasztása és elhelyezése a bal oldali, piros vagy a jobb oldali, zöld sáv mellett, azaz 

ha kiválasztjuk fi є PN-t, akkor fi meghatározza az a1, a2,…, am jellemzői alapján a felhasználó 

preferenciáit, amelyet az ágens felhasznál a működésének irányításában. 

6. Ágens: 

Az az algoritmus, amely elvégzi az átrendezést a kiválasztott fi film a1, a2,…, am jellemzői 

segítségével meghatározott jutalom érték alapján.  

7. Jutalom: 

Ha kiválasztásra és besorolásra kerül a felhasználó által egy fi film, akkor vagy a P vagy az N 

halmazba kerül.  
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1. esetben, ha P halmazaba került kiválasztásra az fi film, az újonnan besorolt film jellemzői 

alapján összehasonlítjuk a P és az N halmazon kívül lévő fj filmek jellemzőivel, ahol j є 

{1,2,…,n}\{i}. Ha van egyezés, akkor az fj film rj attribútumának az értékét növeljük az adott 

attribútumra érvényes súlyozási ponttal. Az alapértelmezett súlyozási pontszámok a 4.1 

táblázaton láthatóak. 

Két attribútum közötti hasonlóságot jelölje S, amelynek értéke 1, ha a két attribútum érték 

megegyezik. Továbbá jelölje ωm az am tulajdonsághoz kapcsolódó súlyozott pontszámot. Ezek 

alapján a képlet a következő: 

rj = rj + ω1S(a1i, a1j) + ω2S(a2i, a2j) + · · · + ωmS(ami, amj) (1) 

2. esetben, ha N halmazba került kiválasztásra az fi film, az újonnan besorolt film jellemzői 

alapján összehasonlítjuk a P és az N halmazon kívül lévő fj filmek jellemzőivel, ahol j є 

{1,2,…,n}\{i}. Ha van egyezés, akkor az fj film rj attribútumának az értékét csökkentjük az 

adott attribútumra érvényes súlyozási ponttal. Képlet: 

rj = rj – ω1S(a1i, a1j) – ω2S(a2i, a2j) – · · · – ωmS(ami, amj) (2) 

Mindkét eset után a P és az N halmazon kívül eső fq film elhelyezkedése átrendeződik az rq 

jutalom érték alapján (q є {1,2,…,n}\{i}). A jobb oldali zöld sávhoz, a P halmazbeli filmekhez 

közelebb kerül az az fq film, amelynek rq értéke legalább k vagy annál nagyobb. Ugyan így az 

ellenkező oldalon, a bal oldali piros sávhoz, az N halmazbeli filmekhez közelebb kerül az az fq 

film, amelynek rq értéke legalább – k vagy annál kisebb. 

TULAJDONSÁG ÉRTÉK 

Műfaj 4 

Év 1 

Hossz 1 

IMDb pontszám 1 

Ország 1 

Rendező 3 

Színész 3 

4.1 táblázat Filmek tulajdonságainak súlyozási értékei 

  



 

13 
 

5. A feladat megoldására szolgáló algoritmus 

5.1 Egy kisebb méretű feladat bemutatása 

Legyen k=2, ekkor a képernyő ajánló része 2-2 zónára lesz felbontva mind a pozitív, 

mind a negatív oldalon. A rendszerben legyen 6 különböző film, tehát n=6. Ezeknek a 

filmeknek 5 különböző tulajdonságuk van, így m=5. Ebben a példafeladatban az egyszerűség 

kedvéért minden film attribútumához 1-es érték van rendelve súlyozásként, ez azt jelenti, hogy, 

ha egyezőség van két film tulajdonságai között, akkor minden megegyező tulajdonság esetében 

1-gyel növekszik, vagy csökken az adott film jutalom értéke.  

 

5.1 ábra Kezdőállapot 

Az 5.1 ábra egy lehetséges kiindulási állapotot mutat. A P pozitív és N negatív filmek 

halmaza üres, tehát egyetlen film sincs besorolva, így minden egyes film ri jutalom értéke is 0, 

ahol i є {1,2,...,6}. A képernyő középső területén helyezkedik el az összes film a PN halmazban. 

Az 5.1 ábrán láthatóak azok az ri jutalom értékekre szabott feltételek, amelyek meghatározzák, 

hogy melyik film, melyik sávba kerüljön. Pl.: ha egy fi film ri jutalom értéke nagyobb, vagy 

egyenlő, mint 3, akkor a P halmaz mellé kerül szorosan. Ez azt jelenti, hogy az itt lévő filmet a 

rendszer biztosan ajánlja. Vagy ha egy fi film ri jutalom értéke -1, 0 vagy 1 értéket vesz fel, 

akkor a képernyő középső részén helyezkedik el, erről a filmről a rendszer nem tudja, eldönteni, 
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hogy tetszene vagy sem nekünk, így besorolatlannak ítéli. Természetesen a kezdőállapotban 

egyetlen filmről sem tud dönteni, így kerülnek a képernyő középső területére. 

 

5.2 ábra Film kiválasztás a P halmazba 

A kezdőállapotot követően az f5 filmet a P pozitív filmek halmazába választjuk, ahogy 

ez az 5.2 ábrán látható. Ennek hatására az N és P halmazon kívül levő filmek tulajdonságai 

összehasonlításra kerülnek f5 film jellemzőivel. 

f5 f1 f2 f3 f4 f6 

a1 a1 a1 a1 a1 a1 

a2 a2 a2 a2 a2 a2 

a3 a3 a3 a3 a3 a3 

a4 a4 a4 a4 a4 a4 

a5 a5 a5 a5 a5 a5 

régi r5 = 0 r1=0 r2=0 r3=0 r4=0 r6=0 

új r5 = ∞ r1=1 r2=0 r3=0 r4=0 r6=2 

5.1 táblázat Pozitív összehasonlítás 
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A P halmazba újonnan választott f5 film jellemzői összehasonlításra kerülnek az N és 

P halmazon kívül lévő fi filmek jellemzőivel, ahol i є {1,2,3,4,6}. Ahol egyezőség található ott 

eggyel növeljük az fi film ri értékét. Az 5.1 táblázatban látható ez az összehasonlítás. A 

táblázatban egy-egy sárgával kiemelt attribútum jelenti az egyezőséget. Összehasonlítás után 

megkapták az új jutalom értéküket a filmek: f1 film jutalom értéke 1, mivel f5 filmmel egy 

azonos tulajdonsága van. Így ezt követve: f6 jutalom értéke 2, mivel két egyezősége van f5 

filmmel. Egyezőség mellett hasonlóságot is érdemes vizsgálni olyan esetekben, ahol a 

filmeknek az adott tulajdonságait összehasonlítva nem egyértelmű az egyezőség kérdése. Ilyen 

tulajdonság lehet egy film esetén a kiadási év. Az év összehasonlítása helyett jobb megoldás 

lehet, ha egy film kiadási évét lefelé kerekítjük évtizedre, tehát évtizedek alapján teszünk 

összehasonlítást. 

 

5.3 ábra Rendezés utáni állapot 

Az összehasonlítás és a jutalom értékek kiosztása után a filmek új rendezést kapnak. 

Minden fi film az ri jutalom értéke alapján egy kialakított sávba kerül. Az f6 film pozíciója 

módosult, közelebb került a P halmazhoz (lásd 5.3 ábra). 
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5.4 ábra Film kiválasztása az N halmazba 

Ezek után kiválasztjuk és besoroljuk az f4 filmet az N negatív filmek halmazába (lásd 

5.4 ábra). Mint minden kiválasztás után, így most is az összes P és N halmazon kívül levő fj 

film jutalom értéke kiszámításra kerül, ahol j є {1,2,3,6}. 

f4 f1 f2 f3 f6 

a1 a1 a1 a1 a1 

a2 a2 a2 a2 a2 

a3 a3 a3 a3 a3 

a4 a4 a4 a4 a4 

a5 a5 a5 a5 a5 

régi r4 = 0 r1=1 r2=0 r3=0 r6=2 

új r4 = -∞ r1=-2 r2=-3 r3=-2 r6=2 

5.2 táblázat Negatív összehasonlítás 

Az N halmazba került új f4 film kiválasztása után a P és az N halmazon kívüli filmek 

tulajdonságainak összehasonlítására kerül sor az f4 film jellemzőivel. Ezt az összehasonlítást 

mutatja az 5.2 táblázat. Ha egyezőség van, akkor az adott fj film rj jutalom értékéből egyet 
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levonunk. Így megkapjuk, hogy f3 film r3 értéke -2, mivel kettő egyezősége van f4 film 

tulajdonságaival. Azonban f1 film esetében három egyezőség van f4 film tulajdonságaival, de 

mivel korábban módosult r4 értéke kerül felülírásra, így f1 jutalom értéke -2. És végül f2 filmnek 

pedig három egyezősége van, ezért az r2 jutalom értéke -3. 

 

5.5 ábra Célállapot 

A jutalom értékek újraszámolása után a filmek helyzete megint módosul, így jutunk el 

a célállapotba. A PN halmaz kiürült, nem maradt egyetlen egy film sem besorolatlanul. Az 5.5 

ábrán láthatóak azok a filmek, amelyeket a rendszer nem javasol, ezek az f1, f2 és f3 filmek, 

viszont a rendszer egy filmet kínál megnézésre, ez az f6 film. 

5.2 A fejlesztés során felmerült probléma megoldása 

Tesztelés során egy problémába ütköztem, ami miatt az algoritmus jutalmazásán 

változtatnom kellett. Ez a probléma az, hogy a fent bemutatott algoritmus csak akkor ad 

érvényes eredményt, ha a P és az N halmazba azonos számú film kerül. Tegyük fel, hogy a 

felhasználó kiválaszt három korábban látott filmet, és azokat a pozitív halmazba sorolja. Tehát 

a P halmazban három film van, az N halmaz üres. Ebben az esetben nagyon sok film a P 

halmazhoz kerülhet közel, azaz a filmek nagy részét ajánlani fogja a rendszer. Ezen filmek 

közül elég sok nyilvánvalóan hamis/téves ajánlás. 
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Probléma megoldása 

Az algoritmus jutalmazási módszerébe bevezettem ún. „büntető pontokat”, amelyek 

segítenek abban, hogy egy film értékelése során ne csak a hasonló filmeket segítsen megtalálni, 

hanem az egészen más tulajdonságokkal rendelkező filmeket is. Ezek alapján a matematikai 

modellben a jutalmazást így módosítottam: 

Jutalom: 

Ha kiválasztásra és besorolásra kerül a felhasználó által egy fi film, akkor vagy a P vagy az N 

halmazba kerül. 

1. esetben, ha a P halmazaba került kiválasztásra az fi film, az újonnan besorolt film jellemzői 

alapján összehasonlítjuk a P és az N halmazon kívül lévő fj filmek jellemzőivel, ahol j є 

{1,2,…,n}\{i}. Ha van egyezés, akkor az fj film rj attribútumának az értékét növeljük az adott 

attribútumra érvényes súlyozási ponttal. Ahhoz, hogy az algoritmus ellentétes irányba is tudjon 

értékelni, meg kell vizsgálni, hogy két film attribútumai között mennyi egyezőség volt. Jelölje 

L(g) azt a küszöbszámot, amelynek értéke g, abban az esetben, ha két film közötti egyezőség 

kisebb vagy egyenlő, mint g, egyébként L(g) értéke 0. A g érték egy tetszőleges szám. Pozitív 

értékelés esetén a jutalom értékből levonódik az L(g) érték, negatív értékelés során pedig 

hozzáadódik. 

Ezek alapján az új képlet a következő:  

rj = rj + ω1S(a1i, a1j) + ω2S(a2i, a2j) + · · · + ωmS(ami, amj) – L(g) (3) 

2. esetben, ha N halmazba került kiválasztásra az fi film, az újonnan besorolt film jellemzői 

alapján összehasonlítjuk a P és az N halmazon kívül lévő fj filmek jellemzőivel, ahol j є 

{1,2,…,n}\{i}. Ha van egyezés, akkor az fj film rj attribútumának az értékét csökkentjük az 

adott attribútumra érvényes súlyozási ponttal. Továbbá hozzáadjuk a jutalom értékhez az L(g) 

értékét. 

Így a képlet a következő: 

rj = rj - ω1S(a1i, a1j) - ω2S(a2i, a2j) - · · · - ωmS(ami, amj) + L(g) (4) 

Mindkét eset után a P és az N halmazon kívül eső fq film elhelyezkedése átrendeződik az rq 

jutalom érték alapján (qє{1,2,…,n}\{i}). A jobb oldali zöld sávhoz, a P halmazbeli filmekhez 

közelebb kerül az az fq film, amelynek rq értéke legalább k vagy annál nagyobb. Ugyan így az 

ellenkező oldalon, a bal oldali piros sávhoz, az N halmazbeli filmekhez közelebb kerül az az fq 

film, amelynek rq értéke legalább –k vagy annál kisebb. 
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Az új jutalmazás bemutatása egy példán keresztül: 

Legyen továbbiakban is k=2. A rendszerben legyen 7 különböző film, tehát n=7. Ezeknek a 

filmeknek 5 különböző tulajdonságuk van, így m=5. Ebben a példafeladatban is, mint az 

előzőben az egyszerűség kedvéért minden film attribútumához 1-es érték van rendelve 

súlyozásként. A büntető pontozás ebben a példában, akkor legyen, ha két film tulajdonságainak 

egyezősége kisebb vagy egyenlő, mint 1, ezek alapján g=1. 

 

5.6 ábra A javított algoritmus (első) 

f5 f1 f2 f3 f6 f7 

a1 a1 a1 a1 a1 a1 

a2 a2 a2 a2 a2 a2 

a3 a3 a3 a3 a3 a3 

a4 a4 a4 a4 a4 a4 

a5 a5 a5 a5 a5 a5 

régi r5 = 0 r1=0 r2=-3 r3=-2 r6=0 r7=1 

új r5 = ∞ r1=2 r2=-4 r3=-3 r6=3 r7=3 

5.3 táblázat A javított jutalmazás 
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A P halmazba újonnan választott f5 film jellemzői összehasonlításra kerülnek az N és 

P halmazon kívül lévő fi filmek jellemzőivel, ahol i є {1,2,3,6,7} (lásd: 5.6 ábra). Ahol 

egyezőség található, ott eggyel növeljük az fi film ri értékét. Ahol kevesebb vagy pontosan egy 

darab egyezőség van, ott levonunk az adott ri értékből 1-et. 

Az 5.3 táblázatban látható ez az összehasonlítás. A táblázatban egy-egy sárgával 

kiemelt attribútum jelenti az egyezőséget. Összehasonlítás után megkapták az új jutalom 

értéküket a filmekre: f1 film jutalom értéke 2, mivel f5 filmmel két azonos tulajdonsága van. Az 

f2 filmnek nincs egyezősége f5 filmmel, így a büntető értékkel büntetjük, ami jelen esetben 1, 

levonjuk a korábbi értékéből, így kapjuk meg új értékét: -4. Az f3 film esetében is levonunk a 

korábbi jutalom értékéből, mivel nincs egyezősége az f5 filmmel, így új jutalom értéke: -3. Az 

f6 film esetén három egyezőség van, f7 film esetén két egyezőség, így a már megszokott módon 

növekszik a jutalom értékük: r6=3, r7=2. 

 

5.7 ábra A javított algoritmus (utolsó) 

Az 5.7 ábrán már jól látható, hogy ha egy filmet, csak az egyik halmazba sorolunk be, 

az hatással lesz azokra a filmekre is, amelyek esetén nincs, vagy kevés számú az egyezőség. 
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5.3 Pszeudo kód 

Az algoritmus a rangsorolást tekintve három fő feladatot végez: sávok kiszámítása k 

érték alapján, pontozás, rendezés. 

Először az általam felhasznált segédváltozók jelentéseit ismertetem: 

 k: Ez alapján kerül felosztásra a képernyő ajánlórésze, továbbá a sávok jutalom 

értékének meghatározására is szolgál. 

 kepernyo.szelesseg: Az alkalmazás által használt képernyő vízszintes nagysága. 

 kepernyo.magassag: Az alkalmazás által használt képernyő függőlegesen mért hossza. 

 zoldsav.szelesseg: A P halmaz vízszintesen mért nagyságát jelenti a képernyőn. 

 pnhalmaz.vege: A PN halmaz jobb oldali határa a képernyőn. 

 pnhalmaz.eleje: A PN halmaz bal oldali határa a képernyőn. 

 sav: Egy darab kialakított sáv szélességét értem ez alatt. 

 pozitivsavok, negativsavok: Egy-egy tömb, amiben tárolom a pozitív, illetve a negatív 

ajánlások oldalán kialakított sávokat. A sávok két értéket tartalmaznak. Ez a két érték 

között véletlenszerűen helyezkednek el az adott filmek. Hivatkozni egy sáv elejére a 

.elso, a végére a .masodik változóval fogok a pszeudo kódrészletekben. 

 ujfilm: Egy újonnan besorolt film objektum. Minden film több attribútumból áll. Ezekre 

az alábbi módon hivatkozok: a .mufaj a film műfaját, a .orszag a filmet forgalmazó 

országot, és a .jutalom a filmhez tartozó jutalom értéket jelöli. A .EV a film kiadási 

évére, .EVTIZED a film kiadási évtizedére, a .HOSSZ egy kerekített szám, ami a film 

hosszára, és a .IMDB is egy kerekített szám, ami a film imdb értékelésére utal. Továbbá 

a filmeknek van .SZTAROK_SZAMA attribútuma, ami a filmhez tartozó filmcsillagok 

számát, illetve .RENDEZOK_SZAMA, ami a filmhez tartozó rendezők számát jelöli. 

Ezeken kívül létezik .SZTAR(i), és .RENDEZO(i) függvénye egy filmnek, amelyeknek 

a segítségével le tudjuk kérni egy filmhez tartozó filmcsillagok és rendezők neveit. 

 koztesfilmek: Egy lista, amiben tárolom az összes olyan filmet, ami a P és az N 

halmazon kívül van. A listában szereplő filmek darabszámát a .osszfilm változóval 

jelölöm. Továbbá hivatkozni ezen lista i. elemére a koztestfilmek[i] jelöléssel fogok. 

 egyezoseg: Ez egy olyan változó, amiben megszámolom, hogy két film tulajdonsága 

között mennyi azonosság van. 
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 egyezosegKuszob: Ez a szám az L(g) értékből a g értékét reprezentálja a matematikai 

modell alapján. 

 filmborito.magassag: Egy-egy filmhez tartozó borítókép függőlegesen mért nagysága. 

 VELETLEN(a,b): Egy függvény, ami a és b érték között véletlenszerűen generál egy 

számot. Ezzel a számmal tér vissza a függvény. 

 RENDEZ(film, x, y): Egy olyan függvény, ami a megadott film borítóképét elhelyezi a 

paraméterből érkező x és y értékből meghatározott pontra. 

A sávok kiszámítása mindig a képernyő maximális szélességéhez viszonyítva kerül 

kiszámításra. 

SAVOK_KISZAMITASA 

Be: k 

HA k<1 AKKOR, 

 HIBAUZENET_MEGJELENITESE 

KULONBEN, 

 sav := (kepernyo.szelesseg – zoldsav.szelesseg - pnhalmaz.vege) / k 

 CIKLUS i:=0-tól k-ig, lepeskoz:=1 

  pozitivsavok[i].elso := pnhalmaz.vege + sav * i 

  pozitivsavok[i].masodik := pnhalmaz.vege + sav * (i + 1) 

CIKLUS VEGE 

CIKLUS i:=0-tól k-ig, lepeskoz:=1  

  negativsavok[i].elso := pnhalmaz.eleje – sav * (i + 1) 

  negativsavok[i].masodik := pnhalmaz.eleje – sav * i 

HA VEGE 

KI: pozitivsavok, negativsavok 

VEGE 

Súlyozott pontozás van a pozitív és a negatív ajánlások oldalán is. A negatív ajánlások oldalán 

a pontozás/jutalmazás annyival különbözik, hogy ott csökkentjük a jutalom változót a megadott 

értékekkel. 

POZITIV_PONTOZAS 

BE: ujfilm, koztesfilmek, egyezosegKuszob 

ujfilm.jutalom := ∞ 

CIKLUS i:=0-tól koztesfilmek.osszfilm-ig, lepeskoz:=1 

egyezoseg=0 

 HA ujfilm.mufaj==koztesfilmek[i].mufaj AKKOR, 

  koztesfilmek[i].jutalom  := koztesfilmek[i].jutalom+4 

egyezoseg:=egyezoseg+1 

 HA VEGE 

 HA ujfilm.orszag==koztesfilmek[i].orszag AKKOR, 

  koztesilmek[i].jutalom := koztesfilmek[i].jutalom+1 
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egyezoseg:=egyezoseg+1 

 HA VEGE 

 HA ujfilm.EVTIZED==koztesfilmek[i].EVTIZED AKKOR, 

  koztesfilmek[i].jutalom := koztesfilmek[i].jutalom+1 

egyezoseg:=egyezoseg+1 

HA VEGE 

 HA ujfilm.HOSSZ==koztesfilmek[i].HOSSZ AKKOR, 

  koztesfilmek[i].jutalom := koztesfilmek[i].jutalom+1 

 egyezoseg:=egyezoseg+1 

HA VEGE 

 HA ujfilm.IMDB==koztesfilmek[i].IMDB AKKOR, 

  koztesfilmek[i].jutalom := koztesfilmek[i].jutalom+1 

egyezoseg:=egyezoseg+1 

HA VEGE 

 CIKLUS j:=0-tól ujfilm.SZTAROK_SZAMA-ig, lepeskoz:=1 

  CIKLUS q:=0-tól koztesfilmek[i].SZTAROK_SZAMA-ig, lepeskoz:=1 

   HA ujfilm.SZTAR(j)==koztesfilmek[i].SZTAR(q) 

    koztesfilmek[i].jutalom := koztesfilmek[i].jutalom+3 

   egyezoseg:=egyezoseg+1 

   HA VEGE 

  CIKLUS VEGE 

 CIKLUS VEGE 

 CIKLUS j:=0-tól ujfilm.RENDEZOK_SZAMA-ig, lepeskoz:=1 

  CIKLUS q:=0-tól koztesfilmek[i].RENDEZOK_SZAMA-ig, lepeskoz:=1 

   HA ujfilm.RENDEZO(j)==koztesfilmek[i].RENDEZO(q) 

    koztesfilmek[i].jutalom := koztesfilmek[i].jutalom+3 

    egyezoseg:=egyezoseg+1 

   HA VEGE 

  CIKLUS VEGE 

 CIKLUS VEGE 

HA egyezoseg<=egyezosegKuszob 

 koztesfilmek[i].jutalom:=koztesfilmek[i].jutalom-egyezoseg 

HA VEGE 

CIKLUS VEGE 

VEGE 

Egy filmhez tartozó attribútum értékét nem mindig célszerű összehasonlítani, ahogy ezt már az 

előző fejezetben is említettem. Célszerűbb átalakítani az attribútumot úgy, hogy az több 

azonosságot kínáljon. Ilyen a filmeknél a kiadási év. Az algoritmusomban az éveket lefelé 

kerekítem évtizedre, ezáltal több egyezőséget kapok. 

EVTIZED 

BE: film 

evtized := -1 

CIKLUS i:=1900-tól 2020-ig, lepeskoz:=1 

HA film.EV >= i ES film.EV < i+10, AKKOR 
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 evtized := i 

HA VEGE 

CIKLUS VEGE 

KI: evtized 

VEGE 

Pontozás után a képernyőn elhelyezkedő filmek borítóképeit kell elrendezni az új helyükre, a 

jutalom értéküknek megfelelő sávba véletlenszerűen. 

RENDEZES 

BE: pozitivsavok, negativsavok, koztesfilmek, k 

CIKLUS i:=0-tól koztesfilmek.osszfilm-ig, lepeskoz:=1 

CIKLUS i:=k-tól (k+k)-ig, lepeskoz:=1 

HA koztesfilmek[i].jutalom >= k+k-1, AKKOR 

  x := VELETLEN(pozitivsavok[k – 1].elso+1, pozitivsavok[k – 

1].masodik-1) 

  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-filmborito.magassag) 

  RENDEZ(koztesfilmek[i], x, y) 

KULONBEN HA koztesfilmek[i].jutalom == i, AKKOR 

 x := VELETLEN(pozitivsavok[i – k].elso+1, pozitivsavok[i – 

k].masodik-1) 

  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-filmborito.magassag) 

  RENDEZ(koztesfilmek[i], x, y) 

HA VEGE 

CIKLUS VEGE 

CIKLUS VEGE 

CIKLUS i:=0-tól koztesfilmek.osszfilm-ig, lepeskoz:=1 

CIKLUS i:=-k-tól (-k-k)-ig, lepeskoz:=-1 

HA koztesfilmek[i].jutalom <= -k-k+1, AKKOR 

  x := VELETLEN(negativsavok[k – 1].elso+1, negativsavok[k – 

1].masodik-1) 

  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-filmborito.magassag) 

  RENDEZ(koztesfilmek[i], x, y) 

KULONBEN HA koztesfilmek[i].jutalom == i, AKKOR 

 x := VELETLEN(negativsavok[-(i + k)].elso+1, negativsavok[-(i + 

k)].masodik-1) 

  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-filmborito.magassag) 

  RENDEZ(koztesfilmek[i], x, y) 

HA VEGE 

CIKLUS VEGE 

CIKLUS VEGE 
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6. Az algoritmus implementálása 

Az algoritmusomat a teszteléshez implementálnom kellett, így létrehoztam egy 

ajánlórendszert reprezentáló alkalmazást. Az alkalmazás célja egyéni ízlésnek megfelelően az 

adatbázisban szereplő filmek rangsorolása. A program egy olyan képernyőt tár elénk, amiben 

filmeknek a borítóképei helyezkednek el véletlenszerűen a felhasználói interfész közepén. 

Ezeket az egér segítségével tudjuk mozgatni a jobb, illetve a bal oldali sávba. Ezek a sávok az 

értékelést jelentik. A jobb oldali, zöld sávba a kedvelt filmeket választhatjuk.  A bal oldali, piros 

sávba a kevésbé kedvelt filmeket helyezzük. Minden egyes besorolás után a képernyőn szereplő 

filmek borítóképeinek helye módosul. A jobb oldali, zöld sávhoz közelebb kerülnek azok a 

filmek, amelyről az alkalmazás úgy gondolja, hogy szívesen megnéznénk, illetve a bal oldali, 

piros sávhoz azok a filmek kerülnek közelebb, amiket nem ajánl megnézésre a rendszer. Az 

alkalmazás minden olyan embernek ajánlott, aki nehezen tud eligazodni a túltelített filmpiacon. 

Ez a program tud megoldást kínálni ebben a helyzetben. 

Funkciók 

A rendszer kizárólag Windows 7, 8 és 10 vagy annál újabb operációs rendszereken 

működik. Továbbá a program futtatásához .NET 4.5.2 keretrendszer (vagy újabb verzió) 

szükséges. 

 Filmek tulajdonságainak betöltése helyi adatbázisból 

 Filmek borítóképeinek elhelyezése véletlenszerűen a képernyő középső területén 

 Egér segítségével a borítóképek mozgatása 

 A kiválasztott film elérhető adatainak megjelenítése egér segítségével 

 Minden besorolás után a képernyőn elhelyezkedő borítóképek újrarendezése 

 Borítóképek egyidejű animált rendezése aszinkron módon 

 Új kezdőállapot elérése egy billentyűlenyomással 

Nem funkcionális követelmények 

 Letisztult felhasználói interfész 

 Egyértelmű, könnyű kezelhetőség 

 Gyors futási eredménnyel rendelkező megoldó algoritmus 

 Egyszerű hordozhatóság 

 Megbízható jóslások 
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A komplett rendszer három fő részből áll: az adatbázis, a megoldó algoritmus és a 

felhasználói interfész. 

 

6.1 ábra A rendszer működése tevékenység-diagrammal  

A programban minden kiválasztott film értékelése után egy rendezés hajtódik végre. 

Ezt a rendezést a megoldó algoritmus végzi. A komplett folyamatot a 6.1 ábra mutatja be egy 

tevékenységdiagramon keresztül. Először egy általunk választott filmet elmozgatunk az egyik 

sávba, ezzel értékeljük a filmet, hogy tetszik, vagy sem. Az értékelés után a filmek jutalom 

értékének kiszámítása következik. Ezen érték alapján kerül elrendezésre a filmek új helye. Az 

algoritmus célja, hogy minden filmet besoroljon, tehát egyetlen film se maradjon 

besorolatlanul.  

Az algoritmus teszteléséhez szükséges volt egy adatbázis létrehozására, amely az 

alábbi adattáblákból áll: 

 Movies(FilmID, Genre, Title, Picture, Year, Length, imdbScore, Country) – Ebben a 

táblában tárolom a filmekről a műfajukat, címűket, borítóképüket, megjelenési évüket, 

az adott film hosszát, IMDb pontszámát és a forgalmazó országát. 

 Directors(DirectorID, Name) – A rendezők nevei találhatók ebben az adattáblában. 
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 Stars(StarID, Name) – A híresebb főszereplők neveit tárolom ebben az adattáblában. 

 Movies_Directors(FilmID, DirectorID) – M:N kapcsolati tábla a Movies és a Directors 

táblák között. 

 Movies_Stars(FilmID, StarID) – M:N kapcsolati tábla a Movies és a Stars táblák között. 

 Resources – Az egyéb szükséges adatokat itt tárolom. 

 

6.2 ábra Az adatbázis egyed-kapcsolat modellje 

A 6.2 ábrán látható az adatbázis egyed-kapcsolat modellje, amiről leolvasható, hogy 

egy filmnek több rendezője lehet, de legalább egy rendezője van. Azonban egy filmnek több 

színésze is lehet, de nem muszáj, hogy legyen legalább egy, ilyen film lehet pl.: természetfilm, 

mesefilm. Minden egyes adattáblának van elsődleges kulcsa, ami egyértelműen azonosít egy 

filmet. A táblákban szereplő név és cím attribútumok egyedi korlátozást vesznek fel, tehát nem 

lehet két azonos név vagy cím érték egy adattáblán belül. Ezeket a táblákat, korlátozásokat 

használva redundancia-mentesen tárolhatom a filmek tulajdonságait. 

Az alkalmazásom egyetlen egy képernyőt tár elénk, amelyen a felhasználó képes a 

filmek főbb adatait megszerezni, továbbá értékelni a filmeket a borítóképek mozgatásával, 

mindezt az egér segítségével. Az ajánlórendszer ezen a felületen jeleníti meg az ajánlásokat, 

amiket a felhasználó le tud olvasni. A képernyő bal oldali, piros sávjába sorolhatja a felhasználó 

azokat a filmeket, amik számára nem tetszettek. Ehhez a sávhoz közelebb kerülnek azok a 

filmek, amiket ajánl a rendszer. A jobb oldali, zöld sávba húzhatja a felhasználó azokat a 
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filmeket, amik tetszettek neki. Ehhez a zöld sávhoz közelebb kerülnek azok a filmek, 

amelyekről úgy gondolja a rendszer, hogy szívesen megnézné a felhasználó. Azok a filmek, 

amiket az algoritmus nem tud besorolni az alapján, hogy kedvelnénk vagy sem, azoknak a 

borítóképüket a képernyő középső területén helyezi el. Tehát minden információ ezen az egy 

felhasználói felületen jelenik meg. 

 

6.3 ábra A felhasználó interfész terve 

7. Tesztelés 

A teszteléshez létrehoztam egy JSON fájlt, amelyben az algoritmusnak és a 

programnak adhatók meg különböző paraméterek. A tesztelés során véletlenszerűen választom 

ki a filmeket. A tesztelési esetek után a következtetéseket 20 indítás után vonom le. 

A parameters.txt azon tartalma, amely az algoritmus szempontjából fontos:  

 requestfilms: Az alkalmazás hány darab filmet olvasson be az adatbázisból. 

 k: Ez ugyan az a k érték, mint amit a matematikai modellben felírtam (lásd 4.1 

és 4.2 alfejezet).  

 Weights: A filmek tulajdonságaihoz tartozó súlyozási pontok adhatóak meg 

ebben a részben: 

o genre: műfaj 

o country: a kiadó ország 
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o year: a kiadási év 

o hossz: film hossza 

o imdb: film IMDb értékelése 

o star: főszereplő 

o director: rendező 

 equalityLimit: A matematikai modellből ismert L(g) tag g értéke (lásd 5.2 

alfejezet).  

7.1 Tesztelési esetek 

Először egy olyan beállítást kerestem az algoritmus működéséhez, amely nem túl 

gyors, és nem túl lassú módon, de besorolja az összes filmet. Ez azt jelenti, hogy legalább 15 

különböző filmet kell besorolni, ahhoz, hogy a célállapotba jussunk. De legalább 7 film 

besorolása után is már a filmek kb. 80%-a ajánlásra kerül. Ez a százalék, azért körülbelüli, 

mivel minden egyes indításkor igyekeztem a filmeket különböző sávba helyezni (ez alatt azt 

értem, hogy egy indítás során egyes filmeket a zöld sávba helyeztem, ami a kedvelést jelenti, 

de a következő kezdőállapot indítása után már néhány filmet a piros sávba helyeztem). 

Ehhez a paraméterek a következők: 

 'requestfilms' : 51, 

 'k':3, 

 'Weights': 

 { 

  'genre' : 4, 

  'country' : 1, 

  'year' : 1, 

  'length' : 1, 

  'imdb' : 1, 

  'star' : 3, 

  'director' : 3, 

 }, 

 'equalityLimit': 3 

1. teszteset További filmek választása és besorolása a célállapot után mennyiben 

változtatja meg a korábbi rangsorolást? 



 

30 
 

A célállapotban lévő filmek 90%-a annyira nagy jutalom értékhez jut már, hogy további filmek 

besorolása minimálisan befolyásolja a rangsorolást. Általában két-három film mozdul ilyenkor, 

de nem ritka az sem, hogy a rangsorolás annyira erős, hogy egyetlen film sem mozdul el a 

korábbi helyéről egy új film besorolása után. 

2. teszteset Gyorsabban ér az algoritmus a célállapotba, ha az adott ajánlásokat 

megerősítjük (azaz egy filmet abba a halmazba helyezünk, amelyhez közelebb van)?  

Igen, ebben az esetben az algoritmus gyorsabban szét tudja osztani a filmeket. Akár 8-10 film 

értékelése után is a célállapotba kerülhetünk. 

3. teszteset Az algoritmusnak egy-egy film értékelése után mennyi időt vesz igénybe a 

következő állapot elérése? 

A jutalomértékek kiszámítása kevesebb, mint 1 másodperc. A rendezés pedig animálva van 

(egy aktuálisan mozgatandó film borítóképének új koordinátára helyezése egy animációval 

történik), tehát, a rendezési idő annyi, amennyi meg van adva paraméterben animáció 

hosszának. 

4. teszteset Az algoritmus képes eljutni a célállapotba akkor, ha kizárólag az egyik 

halmazba sorolunk filmeket (tehát, ha a piros vagy a zöld sáv üresen marad)? 

Igen, mert a büntető pontok, ezért is kerültek bevezetésre. Ezt részletesebben az 5.2 alfejezetben 

fejtettem ki, ahol egy példán keresztül be is mutatom a büntető pontok funkcióját. 

5. teszteset Egy filmet rangsorolhatunk mind a két halmazba? 

Nem, a matematikai modellben kikötés, hogy a két halmaz metszete üres, továbbá a program 

kódjában rögzítve van, hogy a felhasználó a már rangsorolt filmeket ne tudja elmozgatni az 

adott sávjából. 

6. teszteset Nagyobb súlyok választása az egyes attribútumokhoz hogyan befolyásolják az 

algoritmus rangsorolását? 

Ha az attribútumokhoz nagyobb súlyok vannak hozzárendelve, akkor ezzel párhuzamosan az 

L(g) tagnak a g értékét is növelni kell, amely a büntető értékek kialakításáért felelős. Különben, 

ha nem növeljük a g-t, akkor a rangsorolás nem lesz megfelelő, azaz, az aktuálisan besorolt film 

sávjához kerül közelebb a filmek többsége. Ha a súlyokkal együtt a g értékét is növeljük, akkor 
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viszont az algoritmus akár már 5 film értékelése után is a célállapotba kerülhet, ami azt jelenti, 

hogy gyorsabban éri el a célállapotot. 

7. teszteset A k érték megválasztása hogyan befolyásolja az algoritmus rangsorolását? 

A k értékkel állíthatjuk a sávok számát, tehát minél alacsonyabb a k értéke, annál gyorsabban 

tudja besorolni a filmeket, de ezáltal nagyobb a pontatlansága is az algoritmusnak. De ha egy 

nagy számot választunk k értékének, akkor lassabban érünk a célállapotba, viszont az ajánlások 

pontosabbak lesznek. 

8. teszteset Ha az adott filmeket az ajánlásokkal ellentétben értékeljük a kezdőállapottól 

fogva, akkor elérhetünk-e a célállapotba? 

Nem, az algoritmus folyamatosan próbálja az egyéni ízlésünkhöz igazítani az ajánlásokat, de 

ha az összes filmet az ajánlásokkal ellentétben értékelünk, akkor nem tud az algoritmus pontos 

ajánlásokat adni és a célállapotot se tudja elérni.  
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8. Összefoglalás 

Ajánlórendszerek már korábban is léteztek, de ebben a felgyorsult világban egyre 

nagyobb teret nyertek, mivel az embereknek nincsen idejük válogatni, keresgetni a nekik 

megfelelő cikkek után. A már meglévő és biztos ízlésükhöz passzoló terméket akarnak kapni 

és ezt lehetőleg minél előbb. 

A dolgozatommal egy ilyen rendszer megvalósítása volt a célom, amely filmeket 

rangsorol a jellemzőik alapján. Az algoritmus létrehozása előtt különböző angol nyelvű cikkek 

feldolgozásával foglalkoztam az ajánlórendszerek, majd a gépi tanulás és a megerősítéses 

tanulás témakörében. Az irodalmi áttekintés után következett az elvégezendő feladat és a 

matematikai modell pontos leírása, amelyben az algoritmus alapvető működését fogalmaztam 

meg. Az algoritmus működésének megértéséhez egy példán keresztül részletesen bemutattam 

a rangsorolási feladatot. Mindezek után következett az algoritmus implementálása, az 

ajánlórendszer létrehozása. Először az adatbázist építettem fel, majd a felhasználói interfészt, 

és ezekre illesztettem a már bemutatott algoritmust. A programtesztelés során egy problémába 

ütköztem, amely miatt a rangsoroló algoritmus jutalmazási részét meg kellett változtatnom a 

kiindulási elképzeléshez képest. Ezt a változtatást és természetesen a tesztelést is 

dokumentáltam a dolgozatban. Végezetül a rendszert maradéktalanul elkészítettem. 

A létrehozott rendszer egy olyan desktop alkalmazás, amely lokális adatok alapján 

kapja meg a filmekről az információkat, tehát a használata nem igényel internet kapcsolatot. Ez 

fontos volt a hordozhatóság szempontjából. A jövőben fontos lenne a kifejlesztett algoritmus 

és más algoritmusok futási idejének összehasonlítása. Jelen dolgozatban csak különböző 

teszteseteket vizsgáltam. Továbbfejlesztési lehetőségként felmerült, hogy a rendszert egy 

webes alkalmazásként létrehozni, amely egy online adatbázisból kaphatja az információkat a 

filmekről, így széles körben elterjeszthető lehet a rendszer. Az algoritmusra vonatkozó 

továbbfejlesztés egy olyan változtatás, amely általánosan képes lenne rangsorolni megadott 

cikkeket, legyen az akár könyv, bútor, zene vagy parfüm. 

Véleményem szerint egy életképes és használható algoritmust fejlesztettem ki a 

megerősítéses tanulás módszerével, amely segít a filmek rangsorolásában. 
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Jelölésmagyarázat 

𝐴:  mintacsoport 

𝐵:  kontrollcsoport 

P: azon populáció, amelyből a kontrollcsoport egyedeit kiválasztjuk 

ai: a mintacsoport egy egyede 

bi: a kontrollcsoport egy egyede 

pi: a populáció egy egyede 

ci: a kontrollcsoportba történő kiválasztásra kijelölt populációbeli egyed 

𝑁𝐴:  a mintacsopport mérete 

𝑁𝐵:  a kontrollcsopport mérete 

𝑁𝑃:  a populáció mérete 

𝑛: a vizsgálat szempontjából releváns tulajdonságok száma, vagyis a tulajdonságtér 

dimenziójának mérete 

𝐹𝐴: a mintacsoport egyedeit jellemző tulajdonságok halmaza 

𝐹𝑅𝐴: a mintacsoport egyedeit jellemző releváns tulajdonságok halmaza 

𝐹𝐵: a kontrollcsoport egyedeit jellemző tulajdonságok halmaza 

𝐹𝑅𝐵: a kontrollcsoport egyedeit jellemző releváns tulajdonságok halmaza 

 𝑓𝑖𝑗
(𝐴)

: az 𝐴 mintacsoport 𝑖. tulajdonságának 𝑗. felvehető értékének számossága 

𝑓𝑖𝑗
(𝐵)

 : a 𝐵 kontrollcsoport 𝑖. tulajdonságának 𝑗. felvehető értékének számossága 

𝐃: távolságmátrix 

𝑑𝑖𝑗: az i-dik és j-dik objektum különbözőségének (távolságának) mértéke 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑗: az i-dik és j-dik objektum hasonlóságának mértéke 

𝑆𝑖: az i-dik réteg rétegzett mintavételezés esetén 

𝑠: rétegek száma 

𝑁𝑆𝑙(𝐴) : az 𝑆 réteg 𝐴 halmazra vetített számossága 

𝑅𝐹𝑆𝑖(𝐴): az 𝑆𝑖réteg relatív gyakorisága az A mintacsoportban 

𝐿𝑆𝑙
: az 𝑆𝑙 rétegbe tartozó 𝑃-beli egyedek listája 

𝐀: az A mintacsoport egyedeit és tulajdonságait leíró tulajdonságmátrix 

𝐁: a B kontrollcsoport egyedeit és tulajdonságait leíró tulajdonságmátrix 

𝐏: a P populáció egyedeit és tulajdonságait leíró tulajdonságmátrix 

𝐀 
′: az A mintacsoport egyedeit és tulajdonságait leíró normalizált tulajdonságmátrix 

𝐁 
′: a B kontrollcsoport egyedeit és tulajdonságait leíró normalizált tulajdonságmátrix 

𝐏 
′: a P populáció egyedeit és tulajdonságait leíró normalizált tulajdonságmátrix 

𝑁𝑁𝑎𝑖

(𝑘)
: az 𝑎𝑖  mintacsoportbeli egyed 𝑘. legközelebbi szomszédja a 𝑃 populációban 

𝑇𝑚𝑎𝑥: kiindulási hőmérséklet a szimulált hűtés során 

𝑇: aktuális hőmérséklet a szimulált hűtés során 
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𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑖𝑝𝑗
:  az 𝑝𝑗  populációbeli egyed kiválasztásának valószínűsége az 𝑎𝑖  mintacsoportbeli 

egyedhez 

𝑒𝑇: energiaállapot a 𝑇 hőmérsékleten a szimulált hűtés során 

𝑑(𝐴, 𝐵): az 𝐴 mintacsoport és 𝐵 kontrollcsoport távolságát mérő mérőszám 
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1. Bevezetés 

Egészségügyi adatelemzések során gyakori probléma az elemzési eredmények 

validálása. A klinikai vizsgálatok jellemzően két fő csoportba sorolhatók, mely alapján 

megkülönböztetünk kontrollal nem rendelkező és kontrollal rendelkező klinikai 

vizsgálatokat [6]. A kontrollal nem rendelkező vizsgálatok eredményeinek elfogadása 

jelentősen alacsonyabb a kontrollcsoporttal rendelkező vizsgálati eredmények 

elfogadottságához képest, mivel a vizsgálati eredmények nem vethetők össze egy hasonló 

összetételű, de a vizsgálati hipotézis szempontjából jelentős különbséget mutató 

kontrollcsoport eredményeivel. Ilyen jelentős különbség lehet például 

hatóanyagvizsgálatok esetén az az eltérés, ha a vizsgálati csoport valamilyen gyógyszeres 

kezelésben részesül, míg egy másik csoport (a kontrollcsoport) vagy nem részesül 

ellátásban, vagy placebo készítményt szed.  

Prospektív, vagyis a jövőben lefolytatandó klinikai vizsgálatok esetében az eredmények 

értelmezése és validálása céljából a kontrollcsoport kialakítása már a vizsgálattervezés 

során fontos figyelembeveendő tényezőként jelenik meg. Mivel az eredmények 

elfogadhatóságának legmagasabb szintjét a kettős vak placebo kontrollált random 

vizsgálatok biztosítják, ezért a prospektív vizsgálatok jelentős részét ilyen módon tervezik 

és hajtják végre.  

Retrospektív, vagyis „utólagos” vizsgálatok esetén azonban a kontrollcsoport kialakítása 

az elemzésekkel párhuzamosan történik, s ebből fakadóan sok nehézséggel küzd. Számos 

retrospektív vizsgálat fő célja azon tényezők azonosítása, amely a vizsgált populációban a 

vizsgált betegség, vagy tünetcsoport kialakulásához vezetett. Ezen vizsgálatok esetében a 

kontrollcsoport megválasztása rendkívül nehézkes, mivel fontos szempont, hogy a 

vizsgálati csoport és a kontrollcsoport a befolyásoló paraméterek tekintetében (pl.: nem- 

és kormegoszlás, társbetegségek jelenléte, stb.) azonos kitettségű legyen, míg az elemzés 

fókuszát adó paraméterek tekintetében különbözzön. Ilyen vizsgálatok esetén a 

kontrollcsoport kialakításában két fontos tényezőt kell tehát meghatározni: (i) melyek azok 

a tényezők, amelyekben a kontrollcsoportnak el kell térnie a vizsgálati csoporttól, (ii) és 

melyek azok a tényezők, amelyekben a vizsgált és kontrollcsoportok hasonlítaniuk kell 

egymáshoz [10, 18, 11, 5]. 
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Tanulmányaim mellett egy olyan kutatócsoport tagjaként tevékenykedek, amely a 

magyarországi egészségügyi finanszírozási adatbázis adatait felhasználva végez 

egészségügyi adatbányászatot. Kutatásaink részben az egészségügyi kezelések 

szövődményeinek retrospektív elemzésére irányulnak, azonban ezen eredmények 

értékelésének elengedhetetlen része az eredmények összehasonlítása, validálása. Jelen 

tudományos diákkori dolgozat keretei között olyan kontrollcsoport kiválasztási 

módszereket dolgoztam ki, amely megfelelő alapot nyújt a retrospektív egészségügyi 

vizsgálatok eredményeinek értékeléséhez. Célom olyan algoritmusok fejlesztése és 

összehasonlítása volt, melyek alkalmasak arra, hogy egy kiindulási populációt alapul véve 

meghatározzák azon kontrollcsoportba beválasztható pácienseket, akik meghatározott 

szempontok alapján minél nagyobb hasonlóságot mutatnak a vizsgált betegcsoport 

egyedeihez képest. Mivel a kontrollcsoport és a vizsgálati csoport közötti lényegi eltérést 

biztosítása könnyen megoldható feladat (pl. adatbázisszűrések által), így jelen dolgozat 

keretei között ezen kérdéskörrel nem foglalkozok részletesen.  

A dolgozat további része a következőképpen tagolódik. A 2. fejezetben röviden 

ismertetem a kontrollal rendelkező vizsgálatok alapvető fogalmait és a leggyakrabban 

alkalmazott kontrollcsoport-kiválasztó módszerket. A 3. fejezetben a probléma 

matematikai megfogalmazását adom meg, majd röviden vázolom a lehetséges megoldási 

irányokat. A 4. fejezetben ismertetem a kontrollcsoport kiválasztására leggyakrabban 

alkalmazott módszer, vagyis a rétegzett mintavétel algoritmusát, majd bemutatom azon 4 

algoritmust, amelyet a probléma megoldására saját magam fejlesztettem.  Az 5. fejezetben 

mesterséges és valós adathalmazokon végzett futási tesztek eredményeit ismertetem, 

majd a 6. fejezetben összegzem munkám eddigi eredményeit és a további lehetőségeket.  
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2. Kontrollált egészségügyi vizsgálatok   

 Tudományos kísérleti és kontrollcsoportok 

Tudományos kontrollcsoportokról tudományos kísérletek során beszélünk. Egy alapvető 

tudományos kísérlet során a vizsgálati egyedeket a bevezetőben említett okoknál fogva két 

csoportra bontjuk: kísérleti (vagy vizsgálati) csoport és kontrollcsoport. Az egészségügyi 

kutatások során a páciensek ilyen jellegű szétbontásának célja a vizsgálat fókuszába tartozó 

hipotézis megerősítése vagy cáfolása, illetve a vizsgált kezelések hatékonyságának 

vizsgálata.  

Kísérleti csoport 

Klinikai vizsgálatok során a kísérleti csoport az a csoport, amelyen az adott 

kísérletet végrehajtják, illetve az adott tünetcsoportot vizsgálják. A kísérleti 

csoport kiválasztása szigorú kritériumok alapján történik, amely kritériumrendszer 

magában foglal szakmai szempontok alapján meghatározott beválasztási és 

kizárási feltételeket.  

Kontrollcsoport 

A kontrollcsoport egyedeit a kísérleti csoport egyedeitől teljes egészében 

elkülönülő egyedek alkotják. Ezen csoport adatainak elemzése validálhatja a 

vizsgálatban kapott eredményeket. A kontrollcsoport egyedeinek kiválasztását 

szintén beválasztási és kizárási kritériumok korlátozzák.  

 

A klinikai kísérleteket tekintve elmondhatjuk, hogy minden kísérlet esetén alkalmaznak 

kísérleti csoportot, ám a kontroll csoport megléte nem mindig szükséges. A kontroll 

csoportokat alkalmazó kísérleteket kontrollal rendelkező kísérletnek, míg a 

kontrollcsoportot nem tartalmazó kísérleteket kontrollal nem rendelkező kísérletek 

nevezzük. 

A kontrollal nem rendelkező vizsgálatok esetében a vizsgálati eredmények 

összehasonlíthatósága a kontrollcsoport hiánya miatt nem megoldott, ezért ezen 
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vizsgálatokat jellemzően az új eljárások kezdeti tesztelésére használják. Éppen a 

kontrollcsoport hiányából fakadóan, ezen tanulmányok értéke alacsony.  

A kontrollált vizsgálatok esetében a kontroll tényleges realizációja alapján három eltérő 

vizsgálatai módszert különböztetünk meg, melyek a következők: parallel kontroll, belső 

kontroll és történelmi kontroll.   

Parallel kontroll esetén a vizsgálati csoport mellett létezik egy kontrollcsoport is, mely 

egyedeinek „kezelése” a vizsgálati csoporttal egyidejűleg történik. Az eredmények 

validálhatósága miatt a parallel kontroll prospektív klinikai vizsgálatokat leggyakrabban 

kettős vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatként tervezik meg és hajtják végre. A 

placebo kontrollálás azt jelenti, hogy a vizsgálatban részt vesz egy olyan pácienscsoport is, 

amely placebo ágon van, vagyis valós hatóanyagot nem tartalmazó, az alkalmazott 

gyógyszerrel vizuálisan azonos megjelenésű „gyógyszert” kap. A kettős vak jelző pedig arra 

vonatkozik, hogy sem a beteg, sem az orvos nem rendelkezik információval arra 

vonatkozóan, hogy a beteg melyik vizsgálati csoportba tartozik. Ebből adódóan, a beteg 

nincs semmilyen módon befolyásolva a vizsgálat időtartama alatt. A vizsgálatok ilyen 

megtervezése és kivitelezése mellett a valós vizsgálati csoportban mért eredmények a 

placebo csoporthoz viszonyítva könnyen kiértékelhetővé vállnak.  

Belső kontrollos vizsgálatok esetében a kezelt ágon lévő betegek paramétereinek 

változását egyénenként önmagukhoz viszonyítják, tehát azt vizsgálják, hogy egyénenként 

milyen hatást ért el az alkalmazott módszer és/vagy hatóanyag. Vérnyomáscsökkentő 

eljárások tesztelése esetében például ez azt jelenti, hogy feljegyzik a beteg vérnyomását a 

vizsgálat előtt és a vizsgálatok befejeztével (illetve közben is), s ezen értékek változását 

elemzik. Ilyen vizsgálatok esetében nem létezik kontrollcsoport. 

Történelmi kontroll esetében a vizsgálatok eredményeit korábbi vizsgálatokhoz 

hasonlítják, azonban ebben az esetben az egyéb befolyásoló tényezők azonos jelenléte 

egyáltalán nem biztosított, így az összehasonlítás kissé esetleges.  

 Kontrollcsoportok kialakításának módszerei 

A betegek kísérleti és kontrollcsoportokba való besorolása több módon is elvégezhető, 

melyek főként a következő módszereken alapulnak: randomizálás, illesztés, valószínűségi 

mintavételezés. 
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Randomizálás 

Randomizálás során a kezelést kapó csoportot véletlenszerűen választjuk ki a 

vizsgálatba bevonható személyek közül. Ezen módszer nem biztosítja a csoportok 

homogenitását, de biztosítja, hogy a fellelhető különbségek egyenlően oszlanak el, 

ezáltal is javítva a szisztematikus hibákból adódó problémákat. 

E módszer alkalmazhatósága feladatunk esetén kérdéses, mivel bár célunk egy 

erős konklúzió felállítása függetlenül a kísérlet kimenetelétől, mindemellett 

azonban tekintettel kell lennünk arra is, hogy a csoportok korántsem biztos, 

bizonyos paraméterek mellett azonos eloszlást mutatnak majd a 

kontrollcsoportban a vizsgálati csoporthoz képest. 

Mintavételezés 

Valószínűségi mintavétel esetén a rendelkezésre álló sokaságból a csoportokat 

mintavételezéssel választjuk ki. Ha a kiválasztott két valószínűségi minta 

mindegyike hasonlít arra az alapsokaságra, melyből vettük őket, akkor a két minta 

egymásra is hasonlít. Mivel a mintavételezéssel elérhető hasonlósági fok sok 

paraméter esetén nehezen javítható, illetve a hasonlóság foka jelentősen függ a 

rendelkezésre álló populáció elemszámától is, ezért prospektív vizsgálatok esetén 

csak megkötések mellett alkalmazzák ezt a módszert.  

Illesztés (Párosítás) 

A párosításos módszerek lényege, hogy minden egyes vizsgálati csoportbeli 

egyénhez egy vagy több kontrollcsoportbeli egyént illesztenek, akik 

meghatározott változók tekintetében nagyon hasonlóak a vizsgálati csoportbeli 

egyénhez. A párosításon alapuló módszerek főként abban különböznek egymástól, 

hogy hogyan használják fel a kiválasztott tulajdonságokat a párok képzése során. 

 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy azokban az esetekben, ahol a kontrollcsoportot 

utólagosan kell meghatározni elsősorban a mintavételezés és az illesztés nyújthat 

megoldást a problémára. A randomizálás alkalmazása a véletlenszerűségéből adódóan 

kétséges hasonlósághoz vezethet a vizsgálati és kontrollcsoport egyedeit tekintve.  Ezen 
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megfontolásból fakadóan a következő alfejezetekben mintavételezés és az illesztés 

módszerét tekintjük át részletesebben. 

 Mintavételezés 

A mintavételezés megvalósítására rengeteg módszert és megoldást kínál a vizsgált 

szakirodalom. Jelen felsorolás csak a számunka releváns módszereket veszi sorra, 

rávilágítva azok előnyeire és hátrányaira. 

 Egyszerű véletlen mintavétel (Simple Random Sampling, SRS) 

Statisztika szempontból az egyszerű véletlen mintavételezés (SRS) során az egyének egy 

részhalmazát, vagyis egy mintáját határozunk meg oly módon, hogy egy nagyobb halmazból 

egy véletlenszerű alpopulációt választunk ki. A kiválasztás során minden egyedet 

véletlenszerűen választunk egy bizonyos esélymérték alapján. Ez az esélymérték SRS esetén 

minden egyénre megegyezik a kiválasztás folyamata során. Ez a technika egy 

kiegyensúlyozott technika, amely más, komplexebb mintavételezési eljárás alapját is 

képezheti.  

Az egyszerű véletlen mintavételnek két fajtáját különböztetjük meg: a visszatevéses és 

visszatevés nélküli véletlen mintavételt. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy míg a 

visszatevés nélküli esetben egy egyed csak egyszer kerülhet kiválasztásra, addig a 

visszatevéses esetben akár többször is. Kis mintaméret esetén a két módszer között nincs 

szembetűnő különbség. 

Az egyszerű véletlen mintavétel egy egyszerű naiv algoritmussal megvalósítható, ahol 

lépésenként hatjuk végre a kiválasztás egészen addig, míg el nem érjük a megfelelő 

mintaméretet. 

 Rétegzett mintavételezés (Stratified Sampling, SS) 

Statisztikai mérések során abban az esetben, amikor a részpopulációk az egész 

populációra nézve változatosak, érdemes részpopulációnként elvégezni a mintavételezést. 

A rétegekbe sorolás (stratification, [21]) az a folyamat, amely a populációt homogén 

részcsoportokra (réteg, stratum) bontja, vagyis matematikai fogalmakkal élve a populáció 

egy osztályozását hozza létre. 
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Az egyes rétegekre (alcsoportokra) jellemző, hogy: 

 az egyes alcsoportok homogének, 

 az egyes alcsoportok diszjunktak,  

 az alcsoportok uniója visszaadja/lefedi az egész populációt, vagyis nem létezhet 

olyan egyén aki nem tartozik egyetlen alcsoportba sem. 

 

A rétegek kialakításához úgynevezett rétegképző ismérveket (egyedekre jellemző 

tulajdonságokat) kell figyelembe venni. A rétegképző ismérvek tekintetében az egyes 

rétegekben az ismérveknek homogéneknek, a teljes populáció tekintetében az 

ismérveknek pedig heterogéneknek kell lenniük. 

A rétegzett mintavételezés kétlépéses folyamat: (1) először a rétegek kialakítása 

történik a rétegképző ismérvek alapján, majd a rétegek kialakítását követően (2) 

csoportonként végezzük a mintavételezést valamilyen primitívebb módszer, mint például a 

fentebb említett SRS alkalmazásával [17]. 

A rétegzett mintavételezés csökkenti az egyszerű mintavételezési hibáit, miszerint nem 

fordulhat elő, hogy a minta valamilyen szempontból (populációra jellemző tulajdonság) 

torzítson a teljes populációhoz képest. A rétegzett mintavétel két fő problémája, hogy (1) 

a kialakult rétegek száma esetenként igen nagy, illetve (2) az egyes rétegeken belül az 

egyedek elemszáma pedig túl alacsony. Az első probléma elsősorban magas számítási 

költségeket eredményez, míg a második esetben esetenként előfordulhat, hogy nem 

lehetséges a kívánt méretű (esetszámú) mintát kiválasztani a kis egyedszámú rétegekből. 

Az előzőekben említett probléma szemléltetésére tekintsünk egy egyszerű példát. 

legyen adott 5 tulajdonság: f1, f2, f3, f4 és f5. Tegyük fel, hogy f1 2 értéket vehet fel, f2 4 

jellemzővel bír, f3 3 értéket vehet fel, f4 5 jellemzővel bír és f5 esetén a felvehető értékek 

száma 2. Ebben az esetben a keletkező rétegek száma 2*4*3*5*2=240, vagyis a rétegzett 

mintavételt 240 részcsoporton kell végrehajtani. Tegyük fel, hogy minden rétegből 

véletlenszerűen mintát veszünk. Ezen nyers erőn alapuló elgondolás hátránya, hogy idő és 

erőforrásigénye a rétegek számával lineárisan nő, vagyis számos rétegképző ismérv 

használata esetén exponenciálisan növekszik. A módszer további hátránya, hogy nagyon 

nagy rétegszám esetén az egyes rétegbe eső egyedek száma jelentősen lecsökkenhet, 

melynek eredményeképpen nem választható ki minden egyes rétegből a kívánt elemszám. 

Ezen okból kifolyólag a vizsgálatok tervezésekor különös figyelmet kell fordítani a vizsgálati 
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és kontrollcsoport elemszámának megfelelő megválasztására, illetve az egyedkre jellemző 

ismérvek meghatározására.  

Rétegzett mintavételezést már régóta alkalmaznak különféle tanulmányokban és 

kutatásokban a kontrollcsoport kialakításának eszközeként. Példaként említhetjük Yinger 

és munkatársainak munkáját [19], akik szintén  véletlen kiválasztásos rétegzett 

mintavételezést használtak egy 1977-es kísérletükben, ahol nagyszámú 13-14 éves diákot 

kellett különféle kísérleti és kontroll csoportokba sorolniuk úgy, hogy bármely két csoport 

összehasonlíthatósága biztosítva legyen. A kísérletben 15 változót vettek figyelembe, 

melyek szerint rétegeket képeztek, majd ezen rétegekből véletlenszerűen választottak 

mintákat. Az alkalmazott módszer feltételezi a rendelkezésre álló nagy populációt, s a két 

csoport kiválasztása ebben a kísérletben is párhuzamosan történt.  

 

 Párosítás 

A párosításon alapuló kontrollcsoport kialakítási módszerek abból indulnak ki, hogy 

minden vizsgálati személyhez egy vagy több nagyon hasonló kontrollcsoportbeli egyént 

párosítsanak. 

Pontos párosítás (exact matching) [15, 8] esetén azon kontrollcsoportbeli személyeket 

párosítják össze a vizsgálati egyedekhez, akik a vizsgálati szempontból releváns 

háttérváltozók tekintetében azonos értékeket vesznek fel a vizsgálati személyekhez. Ezen 

módszer esetében prospektív vizsgálat esetén, ha például a rendelkezésre álló 

populációban 10 idős cukorbeteg nő van, akkor belőlük 5-öt a vizsgálati csoportba, 5-öt 

pedig a kontrollcsoportba osztanak. A módszer alapja tehát, hogy a vizsgálat szempontjából 

rendelkezésre álló csoportban megvizsgálják a résztvevők számos tulajdonságát, és 

valahányszor egymáshoz hasonló pácienspárt találnak, random módon egyiket a kísérleti, 

másikat a kontrollcsoportba sorolják. A besorolás a kvóta-mátrix alapján történik, amelynek 

minden cellájában páros számú elemnek (páciensnek) kell lennie. Retrospektív vizsgálat 

esetén a párosítás utólag kell, hogy megtörténjen, s általában rétegzett mintavételezésen 

alapul.  

A módszer nagy kiindulási populáció és kevés figyelembe veendő tulajdonság esetén 

hatékony, azonban sok figyelembe veendő tulajdonság és kevés vizsgálatba bevonható 

egyén esetén nehéz ugyanolyan egyéneket találni. Ezen alkalmazhatósági korlátozások 
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figyelembe vételével a pontos párosítás prospektív vizsgálatoknál hatékonyan 

alkalmazható, retrospektív vizsgálatoknál azonban nem, vagy csak korlátozott mértékben 

használható. 

Retrospektív vizsgálatok esetén a párosítás egy speciális formája a becsült részvételi 

valószínűségen alapuló párosítás (propensity score matching, propensity score alapú 

párosítás) használatos1 [13, 14]. Ezen módszer esetében a kontrollcsoportot oly módon 

alakítják ki, hogy a vizsgálati csoportban és a kontrollcsoportban található személyek 

vizsgálati szempontból értelmezett veszélyeztetettségi (kitettségi) foka hasonló legyen. A 

veszélyezettségi fok a vizsgálat szempontjából szignifikánsnak minősített kontrollváltozók 

alapján számítható, általában probit vagy logit valószínűségi modellek segítségével. 

Példaként tekintsünk egy olyan klinikai vizsgálatot, melyben a vizsgált paramétert (például 

egy gyógyszer hatásossága) a páciens kora, a páciens neme és a diabetes mellitus ténye 

jelentősen befolyásolja. Ezen változók alapján minden egyénhez számítható egy kitettségi 

(veszélyeztetettségi) érték. Ez az érték a propensity score (PS). 

A propensity score értékeken alapuló párosítás (Propensity Score Macthing, PSM) 

minden egyes vizsgálati csoportbeli egyénhez olyan kontrollcsoportbeli egyént, vagy 

egyéneket keres, akiknek a számított veszélyeztetettségi értékük azonos, vagy nagyon 

közeli. Az algoritmus ezt a k-nn módszer segítségével valósítja meg, amely a 

mintacsoporttal megegyező méretű kontrollcsoport kiválasztása esetén megegyezik a 

legközelebbi szomszéd kiválasztásával. 

Láthatjuk tehát, hogy a vizsgálatba bevont személyeket jellemző változók között 

lehetnek olyan egyénekre jellemző tulajdonságok, amelyek befolyásolják a vizsgálati 

hipotézis eredményét és lehetnek olyan tulajdonságok is, amelyek nem befolyásolják azt. 

Továbbá nem csak a befolyásolás ténye, hanem annak mértéke is változhat. Fontos 

kiemelni, hogy a véletlen mintavételezésen alapuló kontrollcsoport kiválasztás módszere 

és a pontos párosítás nem veszi figyelembe az egyénekre jellemző tulajdonságok és a 

vizsgálat fókuszába helyezett kérdés közti lehetséges összefüggéseket. Vagyis míg a 

véletlen mintavételezés és a pontos párosítás egyenlő súllyal tekint minden figyelembe vett 

változóra, addig a propensity score-okon alapuló párosítás súlyozott valószínűségi alapon 

                                                      

1 A magyar szakirodalomban a „propensity score matching” kifejezés magyar fordítása még nem igazán 
terjedt el, többnyire a „propensity score alapú illesztés”, illetve a „propensity score alapú párosítás” 
kifejezések használatosak. Mivel ezen kifejezéseket a tématerület szakértői többnyire angolul használják, 
ezért a dolgozat további részében én is ezen angol kifejezéseket használom.  
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tekint ezen változókra. Ugyanakkor a propensity score alapú párosítás alkalmazásához a 

valószínűségi pontok becslése szükséges, tehát előzetes analitikai elemzéseket követően 

hajtható csak végre.  

A PSM alapú kontrollcsoport meghatározás rendkívül elterjedt módszer a klinikai 

kutatásokban. Zaoutis és társai [20] például retrospektív epidemiológia tanulmányuk során 

alkalmaztak propensity score illesztést. A tanulmány középpontjában a kórházi kezelést 

kapott gyerekkorú és felnőtt betegek candidemia fertőzésének gyakorisága állt. A 

páciensek meghatározott jellemzői alapján számított PS értékek alapján párosítottak össze 

candidemia fertőzésnek kitett és nem kitett pácienseket.  

A propensity score alapú párosítás olyan esetekben is gyakran alkalmazott módszer a 

kontrollcsoport kialakítására vonatkozóan, amikor nehezen kivitelezhető a betegek 

randomizációja. Például invazív beavatkozások esetén a randomizáláson alapuló 

kontrollcsoportkiválasztást még prospektív vizsgálatok esetén is jelentősen megnehezíti az 

a tény, hogy a páciensek nem szívesen vetik magukat alá egy fájdalmasabb beavatkozásnak 

olyan esetben, ha létezik kevésbé fájdalmas megoldás is a betegségükre gyógyítására.  

Ezekben az esetekben gyakran a történelmi kontroll és PSM együttes alkalmazása kínál 

megoldást a problémára oly módon, hogy az új beavatkozások eredményeit korábbi 

kezelések adataival vetik össze oly módon, hogy a hisztorikus és a jelenlegi vizsgálati adatok 

között propensity score alapú mintaillesztést alkalmaznak. Példaként említhetjük Piazza és 

társai [12] munkáját, melyben 3 centrum 1 éves mortalitását és egyéb rizikófaktorokat 

vizsgáltak katéteres vagy sebészeti billentyű beültetésen átesett, aorta szűkületes betegek 

esetén. A kontrollcsoport egyedeit korábbi betegadatokból PSM alapján választották ki. 

  



3. Célkitűzés 

14 
 

3. Célkitűzés 

A bevezető fejezetekben említett retrospektív vizsgálatok validálásához szükséges 

kontrollcsoport kialakítása az előzőekben ismertetett elméleti alapok mentén a következő 

feladatot határozza meg. Szükséges egy olyan kontrollcsoport kialakítása, amely hűen 

tükrözi a vizsgált csoport paramétereit meghatározott tulajdonságok tekintetében, míg 

más tulajdonság, illetve tulajdonságok mentén szignifikánsan eltér attól. Ezek kritériumok 

megvalósítása kétlépéses folyamat, amely a következő lépésekre tagolódik: 

1. lépés:  Olyan kiindulási populációt kell kialakítani, amely jellegében szignifikánsan 

eltér a vizsgált csoporttól a megadott paraméterek tekintetében. 

2. lépés: Az első lépésben kialakított populációból olyan mintát kell kiválasztani, 

amely a meghatározott tulajdonsághalmazon hűen tükrözi a vizsgálati 

populációt egyedeinek eloszlását. 

Az első lépésben megvalósítandó kritériumrendszer egyszerű adatbázisszűrésekkel 

megvalósítható, így jelen dokumentumban ezen lépés nem kerül részletes bemutatásra. A 

második lépés során rétegzett mintavételt kell megvalósítani, ahol ismert a minta teljes 

elemszáma és a rétegeket meghatározó ismérvek is. Az egyszerű mintavételezési módszert, 

mint lehetséges megoldást el kell vetnünk, mivel ezen módszer nem biztosítja azt, hogy a 

kialakítandó kontrollcsoport a megadott paraméterek mentén hűen tükrözze a vizsgálati 

csoportot. A rétegzett mintavételezés esetén az arányos eloszlás elvét célszerű követni a 

mintanagyság meghatározásakor, azonban nem szabad elfeledkeznünk azon tényezőről 

sem, hogy a rétegek kialakításához használt ismérvek számának növekedésével 

exponenciálisan nő a rétegek száma is. Mivel a rétegzett mintavétel számos nehézséggel 

küzd (pl. rétegek nagy száma, kevés elem egy-egy rétegben), ezért célom olyan 

algoritmusok fejlesztése és összehasonlítása, amelyek a feladat elvárásainak eleget téve 

pontos és remélhetőleg viszonylagosan gyors megoldást adnak a kontrollcsoport 

kiválasztására vonatkozóan.  

Mielőtt rátérnék az algoritmusok bemutatására, tekintsünk egy konkrét példát, amely 

valós környezetbe helyezi a problémát. Tegyük fel, hogy adott egy retrospektív elemzés 

ahol egy gyógyszeres kezelés hatékonyságát szeretnénk vizsgálni egy adott betegség 

kezelésére vonatkozóan. Előkészítő lépésként ki kell választanunk a rendelkezésünkre álló 
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adathalmazból azokat a személyeket, akik a vizsgált betegségben szenvednek. Ez egy 

vizsgálatba történő beválasztási kritérium, amely könnyen megvalósítható adatbázis 

szűrésekkel. Következő, de még mindig előkészítő lépésként az így leválogatott betegek 

közül ki kell zárnunk azokat a betegeket, akik másfajta kezelést kaptak az adott betegségre 

vonatkozóan. Ez a kizárási kritérium szintén megoldható adatbázis lekérdezéssel. Ezt 

követően a rendelkezésre álló adathalmaz alapján a személyeket két csoportra kell osztani. 

Azon személyek, akik kaptak gyógyszeres kezelést (ők kerülnek a vizsgálati csoportba) és 

azon személyek, akik nem kaptak semmilyen kezelést (ők adják a kontrollcsoport alapját 

adó populációt). Ezáltal kielégítettük azt a feltételt, hogy a két csoport egyedei 

meghatározott tulajdonság mentén jelentősen eltérjenek egymástól.   

A következő lépés a kontrollcsoport kiválasztása a kialakított populációból. A 

kontrollcsoport egyedeit úgy kell kiválasztanunk, hogy meghatározott tulajdonságok 

mentén hasonló eloszlást mutassanak a vizsgálati csoport egyedeihez. Ha például 

feltételezzük, hogy a személyek neme, kora, egyéb társbetegségei befolyásolják a betegség 

gyógyulását, akkor ezeket a tulajdonságokat tekintve a vizsgálati és kontrollcsoportnak 

hasonlónak kell lenniük. Ellenkező esetben, ha például a vizsgálati csoport egyedei jóval 

fiatalabbak lennének, mint a kontrollcsoport egyedei, akkor nem tudnánk egyértelműen 

kijelenteni, hogy a gyógyszer hatása okozta-e a vizsgálati csoportban tapasztalt nagyobb 

arányú gyógyulást a kontrollcsoporthoz képest, vagy abból fakadt-e ez a tény, hogy a 

vizsgálati csoport egyedei fiatalabbak voltak, akik könnyebben legyőzték a betegséget. 

 A feladat formális megfogalmazása 

Adott 𝐴, egy 𝑁 darab tulajdonsággal jellemzett, 𝑁𝐴 számú beteget tartalmazó csoport 

(|𝐴| =  𝑁𝐴), amelyet a továbbiakban mintacsoportnak2 (vizsgálati csoportnak) tekintünk. 

Jelölje 𝐹𝑅𝐴 = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛} a mintacsoport releváns tulajdonsághalmazát. A releváns 

tulajdonsághalmaz a teljes tulajdonsághalmaz része, vagyis 𝐹𝑅𝐴 ∈ 𝐹𝐴, ahol 𝐹𝐴 az 𝐴 halmazt 

jellemző tulajdonságok összessége. Feladatunk egy olyan 𝑁𝐵 számosságú 𝐵 

kontrollcsoport létrehozása, amely kontrollcsoportra a következő feltételek teljesülnek: 

                                                      

2 A továbbiakban jelen problémakörben a vizsgálati csoport megfogalmazása helyett inkább a 
mintacsoport megfogalmazást tartjuk helyesnek, mivel ilyen módon a probléma általánosabban 
fogalmazható meg. 
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 A kontroll és a mintacsoport egyedei (betegek) diszjunkt halmazt alkotnak, vagyis 

 𝐴 ∩ 𝐵 =  Ø. 

 A 𝐵 kontrollcsoport rendelkezik ugyanazon releváns tulajdonságokkal, mint az A 

mintacsoport, vagyis a 𝐹𝑅𝐴 = 𝐹𝑅𝐵 = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛}.  

 A 𝐵 kontrollcsoport hűen tükrözi az 𝐴 mintacsoport felépítését a releváns 

tulajdonságok tekintetében. 

 A 𝐵 kontrollcsoportot egy olyan 𝑁𝑃 számosságú 𝑃 populációból választjuk ki, melyre 

igaz, hogy 𝑃 ∩ 𝐴 = ∅, és 𝐵 ∈ 𝑃. 

 

A kontrollcsoport és a mintacsoport releváns tulajdonsághalmazára megfogalmazott 

𝐹𝑅𝐴 = 𝐹𝑅𝐵 feltétel a vizsgálatba bevont azon tulajdonságokat jelenti, amelyek mentén 

elvárjuk, hogy a kontrollcsoport és a mintacsoport a lehető legnagyobb hasonlóságot 

mutassa. Természetesen mind 𝐴, mind 𝐵 csoportok rendelkezhetnek egyéb jellemző 

tulajdonságokkal is, azonban feltételezzük, hogy e tulajdonságokat a vizsgálatban nem 

kívánjuk figyelembe venni.  

De mit is jelent valójában az, hogy a 𝐵 kontrollcsoport hűen tükrözi az 𝐴 mintacsoport 

felépítését az 𝑛 tulajdonság tekintetében? Jelen feltétel teljesülése esetén elvárjuk, hogy a 

kontrollcsoport eloszlása minden egyes vizsgálatba bevont tulajdonság mentén 

megegyezzen a mintacsoport adott tulajdonságra vetített eloszlásával. Ugyanezen 

egyezőséget várjuk el az egyes tulajdonságkombinációk mentén tekintett eloszlásokra 

vonatkozóan is. Amennyiben az eloszlások mentén teljes egyezőség nem érhető el, akkor 

minél hasonlóbb eloszlás megvalósítása a cél. 

 Javasolt megvalósítási lehetőségek 

A kontrollcsoport megválasztásának problémáját két fő megközelítés elv mentén 

kívánjuk megoldani. Ezen megközelítési elvek a következők: 

 rétegképzésen alapuló megközelítés: Ezen megközelítés alapgondolata, hogy a 

vizsgált 𝑛 tulajdonságok mentén minden lehetséges tulajdonságérték 

kombinációnak megfelelően alcsoportokat hozunk létre a 𝑃 populációban, majd 

azon alcsoportokból (rétegekből) választunk kontrollcsoportbeli egyedeket, amely 

rétegekbe a mintacsoport egyedei is tartoznak.  Ez a módszer az irodalomból jól 

ismert. 

 k legközelebbi szomszédok (𝒌-nn) elvén alapuló megközelítés: Ezen megközelítés 

során a mintacsoport és a populáció egyedeit is 1-1 adatpontnak képzeljük el az 𝑛-
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dimenziós térben és minden egyes mintacsoportbeli egyedhez olyan populációbeli 

egyedet, vagy egyedeket választunk ki a kontrollcsoportba, amely egyed, vagy 

egyedek a mintacsoportbeli egyedhez a legközelebb esnek az 𝑛-dimenziós térben. 

Mindkét megvalósítási módszer felveti azt a kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani a 

kiválasztandó kontrollcsoportok előre meghatározott elemszámát oly módon, hogy a 

vizsgált tulajdonságokat tekintve a mintacsoport és a kontrollcsoport eloszlása 

megegyezzen? Csak egy egyszerű felmerülő problémaként tekintsük például azt az esetet, 

ha a 𝑘-nn módszer esetében egy adott populációbeli egyed 2, vagy több olyan 

mintacsoportbeli egyedhez is a legközelebb áll, amelyek az 𝑛 tulajdonság mentén részben 

különböznek (pl. nem azonos a betegcsoportbeli egyedek neme). Ebben az esetben melyik 

mintacsoportbeli egyedhez válasszuk ki a 𝑃 populációbeli egyedet, illetve a másik 

mintacsoportbeli egyedhez (vagy egyedekhez) hogyan keressünk új kontrollcsoportbeli 

egyedet?  

Fontos kiemelni továbbá, hogy a kontrollcsoport elemszámának meghatározása szintén 

komplex feladat. Hiszen míg a kontrollcsoport elemszáma megegyezik a betegcsoport 

elemszámával, illetve annak többszöröse, addig a fenti módszerek általános érvényűek 

lehetnek, azonban mihelyst a kontrollcsoport mérete a betegcsoport elemszámának nem 

egész számszorosa, a bemutatott két megközelítési módszer jelentős felülvizsgálatra és 

átalakításra szorul.   

A problémákból adódóan a kontrollcsoportok kiválasztását végző algoritmusok 

fejlesztését iteratívan végeztem. Minden egyes iteráció (fejlesztési lépés) egy PoC3-nek 

tekinthető. A fejlesztések során az adott fázisban megvalósított algoritmus előnyeit 

próbáltam megtartani, míg a hátrányait elvetni, így finomítva folyamatosan az 

algoritmusok működését. A fejlesztések első lépéseiben feltételeztem, hogy a 

kontrollcsoport elemszáma a betegcsoport elemszámával megegyezik. Ez a megközelítés 

általánosan elfogadott gyakorlat a klinikai vizsgálatok során is. Mindazonáltal a vizsgált és 

kifejlesztett algoritmusok kiterjeszthetők ennél általánosabb esetre is.   

  

                                                      

3 Proof of Concept 



4. Kontrollcsoport-kiválasztó algoritmusok 

18 
 

4. Kontrollcsoport-kiválasztó algoritmusok 

Az algoritmusok fejlesztésének központi kérdése a mintacsoport (vizsgálati csoport) és 

kontrollcsoport egyedei közti hasonlóság mérése. Ebből fakadóan a következő 4.1 

fejezetben az alkalmazott hasonlóságszámítási módszereket mutatom be, majd ezt követi 

az algoritmusok bemutatása a 4.2 fejezetben. 

 Adatok hasonlóságának mérése 

Számos adatbányászati alkalmazásban (pl. klaszterezés, outlier analízis, osztályozás, …) 

szükség van arra, hogy meghatározzuk, hogy az egyes elemek mennyire hasonlítanak, vagy 

mennyire térnek el egymástól. Egy klaszter például olyan adatobjektumok halmaza, 

amelyek egymáshoz hasonlóak, ám a többi klaszter elemeitől eltérőek. Kiugró értékek 

elemzése során szintén gyakran alkalmazunk klaszter-alapú megoldásokat, melyek 

segítenek azonosítani azon objektumokat, amelyek nagyban eltérnek az egyes klaszterek 

elemeitől. A hasonlósági adatok ismerete segíthet a legközelebbi szomszéd alapú 

osztályozás [1] során is, ahol is az osztályozandó egyedhez a hozzá leghasonlóbb egyedek 

osztálycímkéi alapján rendelünk egyedet. A hasonlóság meghatározásához természetesen 

szükségünk van hasonlóságmértékekre.  

Az adatok hasonlósága vagy különbözősége szoros kapcsolatban áll egymással. Két 

egyed hasonlósága 0, ha a két egyed teljes mértékben eltér egymástól, illetve minél 

magasabb a hasonlóság értéke, annál inkább hasonlít egyik egyed a másikra. [0;1] 

intervallumra normált hasónlósági mérték esetén, ha a hasonlóság értéke 1, akkor azt 

mondjuk, hogy a két egyed azonos az alkalmazott hasonlósági mérték szerint. A 

különbözőségi mérték ennek az „ellentéte”, vagyis ha a két egyed azonos, akkor a 

különbözőség értéke akkor 0, illetve minél nagyobb a különbözőség értéke, annál nagyobb 

az eltérés a két egyed között.  

 

Adatmátrix vagy különbözőség mátrix 

Az adatok tárolására két adatstruktúra használható: az adatmátrix és a különbözőségi 

mátrix. Míg egy adatmátrix az egyedek tényleges adatait tárolja, addig a különbözőségi 

mátrix az egyes egyedpárok különbözőségét. 

Adott N egyed n tulajdonsággal leírva (mérték vagy sajátosság, mint például kor, 

magasság, súly, nem). Az egyes egyedek 𝒙𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2 …𝑥𝑖𝑛) tulajdonságvektorral adhatók 

meg, ahol 𝑥𝑖𝑗 az 𝒙𝑖 egyed 𝑗. tulajdonságának értéke. Az egyszerűség kedvéért 𝒙𝑖-re csupán 
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𝑖. egyedként hivatkozunk. Az adatok lehetnek rendezett n-esek egy relációs adatbázisban, 

így adat mintaként vagy sajátosság vektorként is hivatkozhatunk rá. 

A gyakori memória alapú klaszterező és legközelebbi szomszéd alapú eljárások a fent 

említett két adatsruktúra egyikét használják az adatok tárolására, melyek a 

következőképpen adhatók meg: 

 

Adatmátrix: 

 

[
 
 
 
 
𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑓 ⋯ 𝑥1𝑛

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑥𝑖1 ⋯ 𝑥𝑖𝑓 ⋯ 𝑥𝑖𝑛

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑥𝑁1 ⋯ 𝑥𝑛𝑓 ⋯ 𝑥𝑁𝑛]

 
 
 
 

 (1) 

Különbözőségi mátrix: 

 

 

[
 
 
 
 

0 0 0 … 0
𝑑(2,1) 0 0 … 0
𝑑(3,1) 𝑑(3,2) 0 … 0

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ 0
𝑑(𝑁, 1) 𝑑(𝑁, 2) ⋯ ⋯ 0]

 
 
 
 

 (2) 

 

A hasonlósági értéket gyakran kifejezhetjük a különbözősége egy függvényeként. [0;1] 

intervallumra normált mértékek esetén 𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗) = 1 − 𝑑(𝑖, 𝑗), ahol 𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗) az 𝑖. egyed 

és a 𝑗. egyed hasonlósága, 𝑑(𝑖, 𝑗) pedig a két egyed különbözősége. 

Egy adatmátrix sorai az egyes egyedeknek, míg oszlopai az egyes tulajdonságoknak 

felelnek meg, ezért két-modusú mátrixnak is nevezzük. Ezzel ellentétben a különbözési 

mátrix sorai és oszlopai ugyanúgy egyedeknek felelnek meg, ezért egy-modusú mátrixnak 

nevezzük. Egy adatmátrixból könnyen létrehozható egy különbözőségi mátrix – fordítva ez 

már lehetetlen feladat. Mivel számos adatbányászati eljárás különbözőségi mátrixot 

használ az adatfeldolgozás során, s az algoritmusok fejlesztése során én is ezt a tárolási 

formát választottam.  

 

Távolságszámítás 

Két egyed távolsága vagy különbözősége többféleképpen meghatározható, attól 

függően, hogy a milyen adatok szolgálnak az egyedek leírására. Ezek az adatok lehetnek 

tisztán nominális, tisztán bináris, tisztán numerikus, tisztán ordinális vagy ezek kombinációi, 

vagyis vegyes típusú adatok is. Mivel a vizsgálatba bevont páciensek tulajdonságtere 

többféle típusú adatot is tartalmazhat, ezért az algoritmusok fejlesztésénél különös 
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figyelmet kellett fordítanom a személyek különbözőségének számítására. A következőkben 

az alkalmazott távolságszámítási módokat mutatom be. 

Nominális/névleges adat 

Egy nominális tulajdonság egy vagy több állapottal is rendelkezhet. Például a rassz egy 

nominális tulajdonság, melynek például europoid, mongoloid, negroid, ausztraloid 

értékekei lehetnek. 

Nominális tulajdonsággal jellemzett egyedek különbözőségének számítása a 

következőképpen történik. Legyen egy ilyen nominális tulajdonságnak 𝑀 állapota. Az 

állapotokat jelöljék számok 1-től 𝑀-ig. Fontos megjegyezni, hogy ezek a számok csupán 

adatkezelés szempontjából jelennek meg, nem rendelkeznek semmilyen sorrendiségi 

információval. Két nominális tulajdonságú egyed távolsága a következőképpen számítható: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) =
𝑛−𝑚

𝑛
,  (3) 

ahol 𝑚 az egyezések száma (azon tulajdonságok száma, amelyekre 𝑖 és 𝑗 egyed azonos 

értéket vesz fel), 𝑛 pedig az egyedet leíró összes tulajdonság száma. Súlyok 

hozzárendelésével a tulajdonságok szerepe hangsúlyozható, így például egy több állapottal 

rendelkező tulajdonsághoz nagyobb súlyt rendelhetünk.  

Az egyedek hasonlósága a (3)-as képlet alapján számolt különbözőség alapján a 

következőképpen fogalmazható meg: 

 𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗) = 1 − 𝑑(𝑖, 𝑗) =
𝑚

𝑝
  (4) 

Nominális attribútumok esetén szintén lehetséges megoldás, hogy az attribútumokat 

aszimmetrikus bináris változókká konvertáljuk. Jelölje az attribútum minden állapotát egy 

bináris változó, az így bevezetett változók száma M. Az újonnan bevezetett bináris változók 

értéke 1, ha a tulajdonság az adott állapotban van, egyébként 0. A rassz példánál maradva, 

minden rassz egy bináris változónak feleltethet meg, és például egy europoid személy 

esetén az europoid tulajdonság 1, míg az összes többi 0. 

 

Bináris adat 

Egy bináris változónak két állapota van: 0 és 1. Ez az állapot akkor 0, ha az adott érték 

nincs jelen és akkor 1, ha jelen van. Példának okáért tekintsünk egy dohányzó egyedet. Ha 

a dohányzó bináris változó értéke 1, akkor az azt mutatja, hogy a vizsgált egyed dohányzik. 

Ha 0, akkor azt mutatja, hogy a vizsgált egyed nem dohányzik. Ha numerikus adatként 
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kezelnénk a bináris adatokat, akkor az félrevezető lenne, ezért a bináris adatok 

hasonlóságának számítását a következőképpen végeztem. 

Két egyed (személy) bináris tulajdonságokon történő összehasonlításához felírhatunk 

egy 2𝑥2-es kontingencia táblázatot: 

 

 1 0 𝑠𝑢𝑚
1 𝑞 𝑟 𝑞 + 𝑟
0 𝑠 𝑡 𝑠 + 𝑡

𝑠𝑢𝑚 𝑞 + 𝑠 𝑟 + 𝑡 𝑛

 (5) 

 

A fenti kontingencia táblázatban 𝑞 jelöli azon attribútumok számát, melyek esetén mindkét 

egyednél a bináris változó értéke 1, 𝑟 és 𝑠 jelöli azon attribútumok számát, melyek esetén 

egyik egyednél a bináris változó értéke 1 és a másiknál 0, valamint 𝑡 jelöli azon attribútumok 

számát, melyek esetén mindkét egyednél a bináris változó értéke 0. Az összes attribútuma 

száma 𝑛, ahol 𝑛 = 𝑞 + 𝑟 + 𝑠 + 𝑡. 

Szimmetrikus bináris változók esetében mindkét állapot (0 és 1) azonos súllyal bír és 

szimmetrikus bináris különbözőségről beszélhetünk. A korábban meghatározott jelölést 

alkalmazva a szimmetrikus bináris különbözőség az 𝑖. és 𝑗. egyedekre a következő: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) =
𝑟+𝑠

𝑞+𝑟+𝑠+𝑡
 (6) 

Aszimmetrikus esetben a két állapot súlya eltérő. Például egy vizsgálat esetén a vizsgálat 

pozitív (1) és negatív (0) kimenete eltérő jelentőséggel bírhat jellemzően oly módon, hogy 

a pozitív vizsgálati érték sokkal hangsúlyosabb szerepet kap. Ennek megfelelően az 1-es 

értékek egyezősége nagyobb súllyal rendelkezik, mint 0-s értékeké, ezért ezeket a 

változókat gyakran nevezik egy állapotúnak. Az aszimmetrikus esetben számolt bináris 

különbözőség a következő képlettel kapható meg az 𝑖. és a 𝑗. egyedekre vonatkozóan: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) =
𝑟+𝑠

𝑞+𝑟+𝑠
 (7) 

Ha vegyesen szerepelnek szimmetrikus és aszimmetrikus attribútumok is az egyedek 

adatai között, akkor köztük a különbséget a későbbiekben bemutatott vegyes adatokra 

alkalmazott módszerrel kell számolnunk. 

 

Numerikus adat 

Numerikus adatok esetében fontos, hogy az adatokat normalizáljuk, mielőtt 

távolságszámításhoz felhasználjuk őket. Ez az adatok tartományának átalakítását, jelenti 

jellemzően a [−1; 1] vagy [0; 1] tartományra. Vegyük például a magasság tulajdonságot, 

amelyet méterben vagy centiméterben is mérhetünk. Általánosságban, ha az adatot kisebb 
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mértékegységgel fejezzük ki, az a tartomány növekedésével jár és növeli az adott 

tulajdonság súlyát a távolságszámítás során. A normalizálás ez az aránytalanságot csökkenti 

oly módon, hogy egyenlő súlyt rendel minden tulajdonsághoz. 

A leggyakoribb távolságszámítási módszer az Euklideszi távolság. Legyen 𝒙𝑖 =

(𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2 …𝑥𝑖𝑛) és 𝒙𝑗 = (𝑥𝑗1, 𝑥𝑗2 … 𝑥𝑗𝑛) két egyed 𝑛 darab tulajdonsággal. A két egyed 

Euklideszi távolsága a következő: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = √(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1)
2
+ (𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2)

2
+ ⋯+ (𝑥𝑖𝑛 − 𝑥𝑗𝑛)

2
 (8) 

Szintén gyakran alkalmazott távolságszámítási mód a Manhattan távolság, melyet a 

következő módon számolunk: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = |𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1| + |𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2| + ⋯+ |𝑥𝑖𝑛 − 𝑥𝑗𝑛| (9) 

Az Euklideszi és Manhattan távolságok valójában a Minkowski távolság különféle 

normái. A Minkowski távolság általános esetben a következőképpen adható meg: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = √|𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1|
𝑝

+ |𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2|
𝑝

+ ⋯+ |𝑥𝑖𝑛 − 𝑥𝑗𝑛|
𝑝𝑝

, (10) 

ahol 𝑝 ∈ ℝ, 𝑝 ≥ 1. A fenti képlet 𝑳𝒑 normaként ismert. Manhattan távolságokról 

beszélünk, ha 𝑝 = 1 és Euklideszi távolságról, ha 𝑝 = 2. 

 

Az egyes tulajdonságokhoz súlyokat is rendelhetünk azok fontosságában kiemelésére. A 

súlyozott Euklideszi távolságot például a következő képlettel számolhatjuk: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = √𝑤1|𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1|
2
+ 𝑤2|𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2|

2
+ ⋯+ 𝑤𝑝|𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝|

2
 (11) 

Súlyozást bármelyik másik távolságszámítási módszer esetén is alkalmazhatunk.  

 

Ordinális/sorrendi adat 

Egy ordinális attribútum értékeinek sorrendje jelentéssel bír, de az egymást követő 

értékek közti különbség nem hordoz információt. Ilyen jellegű tulajdonság gyakran 

használatos klinikai vizsgálatok során, gondoljunk csak az életkor kategóriákra, vagy 

különféle hatóanyagok dóziskategóriáira. Korcsoportok esetén tipikusan arról van szó, hogy 

egy numerikus attribútum (életkor) értékeit diszkretizáljuk, vagyis felbontjuk a tartományt 

véges tartományokra, melynek eredményeképpen sorrendi attribútum jön létre. Ez az 

eljárás gyakorta alkalmazott módszer a klinikai vizsgálatos során, mivel jellemzően nem 
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évenkénti bontásban érdemes vizsgálni a betegek életkorát, hanem azt a korcsoportot kell 

tekinteni, amihez a páciens tartozik (jellemzően 5, vagy 10 éves bontásban).  

Minden numerikus attribútum leképezhető egy olyan 𝑓 ordinális attribútummá, 

amelynek 𝑀𝑓 állapot van. A rendezett állapotok halmaza határozza meg az 1…𝑀𝑓 rangsort. 

Ordinális attribútumokkal jellemzett objektumok távolságszámításakor hasonlóan járunk 

el, mint a numerikus attribútumok esetében, méghozzá a következő módon. Tegyük fel, 

hogy f egy ordinális attribútum, ekkor: 

1. 𝑓 értéke az 𝑖. egyedre nézve 𝑥𝑖𝑓 és adott 𝑀𝑓. Helyettesítsünk mindent 𝑥𝑖𝑓-et az 𝑀𝑓 

beli sorrendjének megfelelő értékkel, 𝑟𝑖𝑓  ∈  {1…𝑀𝑓}. 

2. A súlyok egységesítése érdekében normalizáljuk az attribútum értékeinek 

tartományát. Ezt úgy kapjuk, hogy az attribútum az 𝑖. egyed 𝑓 attribútumának 

rangját helyettesítjük a következőképpen: 

 𝑧𝑖𝑓 =
𝑟𝑖𝑓−1

𝑀𝑓−1
 (12) 

3. A különbözőség számítása bármelyik korábban bemutatott, numerikus attribútum 

estén alkalmazott módszerrel számolható, ahol 𝑧𝑖𝑓 megegyezik az  𝑖. egyed 𝑓 

attribútumának értékével. 

 

Vegyes adat 

Valós adathalmazokban az adatok felépítése sokkal összetettebb, jellemzően az 

összehasonlítandó egyedeket nem egyfajta tulajdonsággal jellemezzük, hanem többfajta 

adattípussal leírható tulajdonsághalmaz mentén kell őket összehasonlítani. Így például 

klinikai vizsgálatokban egy-egy személy jellemzői között gyakran megadjuk a nemét, a 

rasszot, melyek nominális adatok, a testsúlyát, ami numerikus adat, a korcsoportját, ami 

ordinális adat, illetve a betegségeinek előfordulását, amelyek szimmetrikus, vagy 

aszimmetrikus bináris adatnak tekinthetők.  

Vegyes adatok különbözőségének kiszámítása történhet az különféle adatok 

csoportosításával, majd külön-külön történő analizálásával. Ez akkor oldható meg, ha az 

eredmények a végső lépésben összevonhatók. Valós alkalmazásokban ez elég valószínűtlen 

kimenet. 

Egy vonzóbb megközelítés, ha együtt dolgozzuk fel az adatokat, egyetlen, normalizált 

különbözőségi mátrixot létrehozva. 𝑛 attribútum esetén az 𝑖. és 𝑗. egyed különbözésége a 

következőképpen számolható: 
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 𝑑(𝑖, 𝑗) =
∑ 𝛿𝑖𝑗

(𝑓)
𝑑𝑖𝑗

(𝑓)𝑛
𝑓=1

∑ 𝛿
𝑖𝑗
(𝑓)𝑛

𝑓=1

, (13) 

ahol 𝛿𝑖𝑗
(𝑓)

= 0, ha (1) 𝑥𝑖𝑓 vagy 𝑥𝑗𝑓 hiányzik vagy (2) 𝑥𝑖𝑓 = 𝑥𝑗𝑓 = 0 és 𝑓 aszimmetrikus bináris 

változó; egyébként 𝛿𝑖𝑗
(𝑓)

= 1. Az f attribútum jelentősége a különbözőségben az attribútum 

típusától függ. 

 Ha 𝑓 numerikus: 𝑑𝑖𝑗
(𝑓)

=
|𝑥𝑖𝑓−𝑥𝑗𝑓|

𝑚𝑎𝑥ℎ𝑥ℎ𝑓−𝑚𝑖𝑛ℎ𝑥ℎ𝑓 
, ahol ℎ az összes nemhiányzó 

tulajdonságon halad végig. 

 Ha 𝑓 nominális vagy bináris: 𝑑𝑖𝑗
(𝑓)

= 0, ha 𝑥𝑖𝑓 = 𝑥𝑗𝑓; egyébként 𝑑𝑖𝑗
(𝑓)

= 1. 

 Ha 𝑓 ordinális: ki kell számítani 𝑟𝑓-et és 𝑧𝑖𝑓 =
𝑟𝑖𝑓−1

𝑀𝑓−1
-et és 𝑧𝑖𝑓-et numerikus 

változóként kell kezelni. 

A távolságszámítás során a lépések azonosak, mint a korábbiakban, csupán a numerikus 

értékeket normalizáljuk a [0; 1] tartományra. Ezáltal a különbözőség vegyes attribútumok 

esetén is könnyen számolható. 

 

Kutatásaink során a vizsgált páciensek leírása jellemzően többféle típusú attribútummal 

történik. Az algoritmusok fejlesztésekor ezen okból kifolyólag a fentiekben ismertetett 

vegyes típusú távolságszámítási módszert alkalmaztam. Ezen módszer természetesen a 

korábbiakban ismertetett bináris, nominális, ordinális és folytonos távolságszámításokon 

alapul, mint ahogy az láthattuk is. 
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 Ismert és újonnan kialakított kontrollcsoport-kiválasztó algoritmusok 

Ebben az alfejezetben az irodalomból ismert rétegzett mintavételezésen alapuló 

kontrollcsoport-kiválasztó módszert és az általam fejlesztett algoritmusokat mutatom be 

részletesen. 

A kontrollcsoportok kialakítása gyakran a klasszikus rétegzett mintavételezés elvén 

történik. A módszer hátránya, hogy kis elemszámú rétegek esetén a kontrollcsoport kívánt 

méretének kialakítása nehézségekbe ütközik, illetve folytonos értékek esetén csak az 

adatok vödrözését (binning) követően valósítható meg. Ezen problémák feloldására az 

előzőekben ismertetett távolságszámítási elveken alapulva több k-legközelebbi szomszéd 

(k-nn) alapú algoritmust fejlesztettem, majd megvizsgáltam alkalmazhatóságukat a 

kontrollcsoport képzése szempontjából. A következő alfejezetekben az elsőként 

bemutatandó k-nn alapú algoritmus az ismert módszer jelen problémakörbe történő 

átültetése (a későbbiekben NNCS néven kerül majd hivatkozásra). Az ezt követő 

algoritmusok (későbbiekben ENNCS, NNCSE és NNCSSA) olyan általam javasolt, 

továbbfejlesztett algoritmusok, amelyek különféle módon oldják fel a kontrollcsoport 

megkívánt elemszámára vonatkozó korlátozásból fakadó nehézségeket.  

 Rétegzett mintavételezésen alapuló megközelítés 

A rétegzett mintavételezésen (SS, [17]) alapuló kontrollcsoport kiválasztó módszer 

olyan klasszikus megközelítés, amely a nyers erő módszerét követi. 

Ezen megközelítés alapgondolata, hogy a vizsgált 𝑛 tulajdonságok mentén minden 

lehetséges tulajdonság 𝑛-es kombinációnak megfelelően alcsoportokat (rétegeket) hozunk 

létre a 𝑃 populációban, majd azon rétegekből választunk kontrollcsoportbeli egyedeket, 

amely rétegekbe a betegcsoport egyedei is tartoznak, oly módon, hogy a kiválasztott 

kontrollcsoportbeli egyedek rétegekre vonatkoztatott eloszlása megegyezzen a 

betegcsoport rétegekre vetített eloszlásával. Tehát amennyiben a betegcsoport egyedei 

egy rétegben arányaiban nagyobb számossággal vannak jelen, akkor a kontrollcsoport 

egyedeit is hasonlóan nagyobb aránnyal választjuk ebből a rétegből a többi réteghez 

viszonyítva.  

A rétegzett mintavételezés algoritmusa a kontrollcsoport kiválasztás esetében a 

következőképpen adható meg: 
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Algoritmus1: Rétegzett mintavételezés kontrollcsoport-kiválasztás esetén 

Input: Adott egy 𝐴, 𝑛 tulajdonsággal rendelkező, 𝑁𝐴 elemszámú mintacsoport és egy 𝑃, 𝑛 

tulajdonsággal rendelkező 𝑁𝑃 elemszámú populáció. Célunk egy olyan 𝑁𝐵 

számosságú 𝐵 kontrollcsoport kialakítása, ahol 𝐵 = {𝑏|𝑏 ∈ 𝑃, 𝑏~𝑎 ∈ 𝐴},  és ahol  ~ 

a tulajdonságokon alapuló hasonlóság jele. 

1. lépés 

Rétegképés: Minden {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛} ∈ 𝐹𝑅𝐴 = 𝐹𝑅𝐵 –re az összes lehetséges 

értékkombináció előállítása az 𝑎𝑖 ∈ 𝐴, 𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝐴 mintacsoportbeli egyedek 

értékei alapján. Legyen  𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, . . , 𝑆𝑠} ezen rétegek halmaza, ahol 𝑠 a rétegek 

száma. 

2. lépés 

Minden 𝑆𝑙 ∈ 𝑆 –re, (𝑙 = 1, 2, … , 𝑠) határozzuk meg 𝑅𝐹𝑆𝑙(𝐴)-t, ami az adott 

tulajdonságkombinációhoz tartozó 𝐴-beli elemek relatív gyakorisága: 

 

 𝑅𝐹𝑆𝑙(𝐴) =
𝑁𝑆𝑙(𝐴)

𝑁𝐴
  (14) 

 

ahol 𝑁𝑆𝑙(𝐴) az 𝐴 halmaz 𝑆𝑙 rétegre vetített számossága. 

3. lépés 

Határozzuk meg minden 𝑆𝑙 ∈ 𝑆-re (𝑙 = 1, 2, … , 𝑠)  a 𝑃 populációból a 𝐵 

kontrollcsoportba kiválasztandó elemek számosságát az alábbi képlet alapján: 

 

 𝑁𝑆𝑙(𝐵) = min (⌊𝑁𝐵 ∗ 𝑅𝐹𝑆𝑙(𝐴)⌋, 𝑁𝑆𝑙(𝑃))  (15) 

 

ahol ⌊ ⌋ az alsó egészrész jele és 𝑁𝑆𝑙(𝑃) a 𝑃 populáció 𝑆𝑙 rétegre vetített számossága. 

4. lépés 

Jelöltkiválasztás: Minden 𝑆𝑙 ∈ 𝑆-re határozzuk meg azon 𝑃-beli elemek listáját, 

amik az adott tulajdonságkombinációval rendelkező 𝑆𝑙 rétegbe tartoznak. Jelölje az 

𝑆𝑙 rétegbe tartozó 𝑃-beli elemek listáját 𝐿𝑆𝑙
. 

5. lépés 

Elemek kiválasztása: Minden 𝑆𝑙 ∈ 𝑆-re válasszunk ki 𝑁𝑆𝑙(𝐵) számú elemet az 𝐿𝑆𝑙
 

listáról random módon. A kiválasztott elemeket jelölje 𝐶𝑆𝑙
. 

Output: A 𝐶𝑆𝑙
 (𝑙 = 1, 2, … , 𝑠) elemek uniója adja az algoritmus által kiválasztandó 𝐵 

kontrollcsoportot. 

 𝐵 = ⋃ 𝐶𝑆𝑙
       𝑙 = 1, 2, … 𝑠𝑙  (16) 
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Az algoritmus előnyei és hátrányai: 

A rétegzett mintavételezésen alapuló kontrollcsoport kiválasztó algoritmus a 

kontrollcsoport egyedeinek eloszlására vonatkozóan pontos eredmény ad olyan populáció 

esetén, amely rétegekre osztását követően minden rétegben tartalmaz elegendő jelöltet a 

kontrollcsoport egyedeinek kiválasztásához. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor 

az algoritmus nem tudja kiválasztani a kívánt elemszámot, ezáltal a kontrollcsoport mérete 

kisebb lesz. Az algoritmus nem tartalmaz megoldást arra vonatkozóan, hogy hogyan 

lehetne mégis elérni a kívánt kontrollcsoport méretet [7].  

Az algoritmus másik hátrányaként azt kell megemlíteni, hogy a módszer elsősorban 

kategorikus adatok esetén alkalmazható, hiszen a rétegképzés a kategorikus értékek 

kombinációja mentén valósul meg. Folytonos értékű adatok esetén az adatok vödrözése 

segíthet az értékkategóriák kialakításában, azonban ezen technika már egy olyan 

mesterséges adattranszformáció, amely az eredeti adatokat kis mértékben átalakítja.   

 k-nn alapú kontrollcsoport kiválasztó algoritmus elemszám-

kritérium nélkül (NNCS) 

Az első 𝑘-nn elven [4,3] alapuló  kontrollcsoport kiválasztó algoritmus fejlesztésnek 

alapgondolatát a következő egyszerű megközelítés adta. Tekintsünk a mintacsoport és a 

kontrollcsoport alapját adó populáció egyedeire oly módon, mint n-dimenziós adatpontok 

az n-dimenziós térben, ahol n a pácienseket jellemző releváns tulajdonságok száma, majd 

minden mintacsoportbeli egyedhez rendeljük kontrollcsoportbeli párként hozzá a hozzá 

leginkább hasonló (az n-dimenziós térben hozzá legközelebb eső) populációbeli egyedet. 

Az algoritmust a könnyebb hivatkozás végett NNCS algoritmusnak neveztük el a Nearest 

Neighbor based Control Group Selection method angol elnevezésből adódan. 

Az algoritmus minden egyes 𝐴-beli egyedhez meghatározza a 𝑃-beli egyedek távolságát, 

majd a kapott távolságadatok figyelembevételével minden 𝐴-beli egyedhez kiválasztja a 

hozzá legkisebb távolságra lévő 𝑃 populációbeli egyedet. Ezen kiválasztott 𝑃 populációbeli 

egyedek lesznek a 𝐵 kontrollcsoport egyedei. Az algoritmus nagy elemszámú 𝑃 populáció 

esetén viszonylag pontos eredményt ad a betegcsoport és a kontrollcsoport 

hasonlóságának tekintetében, azonban amennyiben egy 𝐴 mintacsoportbeli egyed 

egyszerre több 𝑃 populációbeli egyed legközelebbi szomszédja, akkor az eredményül 

kapott kontrollcsoport mérete kisebb lesz, mint a kívánt kontrollcsoport-méret.  
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Algoritmus2: k-nn alapú kontrollcsoport kiválasztó algoritmus elemszám-kritérium nélkül 

(NNCS) 

Input: Adottak az 𝑨 és 𝑷 mátrixok, ahol 𝑨 mátrix mérete 𝑁𝐴 × 𝑛 és 𝑷 mátrix mérete 𝑁𝑃 ×

𝑛. A mátrixok sorai a személyeket, míg oszlopai a kiválasztási kritériumoknak 

megfelelő reprezentatív tulajdonságokat reprezentálják. Célunk egy olyan 𝑁𝐵 

számosságú 𝐵 kontrollcsoport kialakítása, ahol 𝐵 = {𝑏|𝑏 ∈ 𝑃, 𝑏~𝑎 ∈ 𝐴},  és ahol  ~ 

a tulajdonságokon alapuló hasonlóság jele. 

1. lépés 

A és P mátrixok együttes normalizálása a feature scaling módszer segítségével, a 

következő képleteket alkalmazva: 

 𝑎′𝑖𝑘 =
𝑎𝑖𝑘−{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑖𝑛

{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑎𝑥−{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑖𝑛
 (17) 

 

 𝑝′𝑗𝑘 =
𝑝𝑗𝑘−{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑖𝑛

{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑎𝑥−{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑖𝑛
  (18) 

 

ahol 𝑎′
𝑖𝑘 az 𝑎𝑖𝑘 ∈ 𝑨 elem normalizált értéke, 𝑝’𝑗𝑘 a 𝑝𝑗𝑘 ∈ 𝑷 elem normalizált 

értéke, {𝑨𝑘, 𝑷𝑘}𝑚𝑖𝑛 az 𝑨 és 𝑷 mátrixok 𝑘. oszlopának legkisebb értéke, továbbá 

{𝑨𝑘, 𝑷𝑘}𝑚𝑎𝑥  az 𝑨 és 𝑷 mátrixok 𝑘. oszlopának legnagyobb eleme, ahol 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝐴 ,

1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑃  é𝑠 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛.  

 

2. lépés 

A D távolságmátrix kiszámítása az Euklideszi-norma segítségével: 

 𝑑𝑖𝑗 = ‖𝒂𝑖 − 𝒑𝑗‖2
= √(𝑎𝑖1 − 𝑝𝑗1)

2
+ ⋯+ (𝑎𝑖𝑛 − 𝑝𝑗𝑛)

2
  (19) 

 

ahol 𝑫 egy 𝑁𝐴 × 𝑁𝑃 méretű távolságmátrix, ami az 𝑨 mátrix elemeinek és a 𝑷 mátrix 

elemeinek távolságait tartalmazza. D mátrix sorai az A mintacsoportbeli elemeket, 

míg oszlopai a P-beli elemeket reprezentálják. 

 

3. lépés 

A legközelebbi szomszéd megtalálása minden 𝐴 mintacsoportbeli egyedhez a 

következőképpen: 

 𝐵𝑖 = 𝑃argmin
𝑗

(𝑑𝑖𝑗)       
,   ahol 1 ≤  𝑖 ≤ 𝑁𝐴  és 1 ≤  𝑗 ≤ 𝑁𝑃 (20) 

Output: A kontrollcsoportot a B = ⋃ 𝐵𝑖𝑖  (𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝐴) egyedek alkotják. 
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Az algoritmus 3 lépésében tulajdonképpen arról van szó, hogy minden egyes 𝐴 

mintacsoportbelibeli elemhez a D távolságmátrix alapján kiválasztjuk a hozzá legközelebb 

eső 𝑃 csoportbeli elemet. 

 

Az algoritmusban alkalmazott (17) és (18) képletek a [0,1] intervallumra normalizálják a 

mátrixok értékeit. Ha valamelyik tulajdonságot nagyobb súllyal szeretnénk szerepeltetni, 

akkor lehetőségünk van tetszőleges [𝑔, ℎ] intervallumra is normalizálni a mátrixok értékeit, 

ahol 𝑔, ℎ ∈  ℝ. Ehhez a következő képleteket kell alkalmaznunk az (17) és (18) képletek 

helyett: 

 

 𝑎′𝑖𝑘 = 𝑔 +
(𝑎𝑖𝑘−{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑖𝑛)(ℎ−𝑔)

{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑎𝑥−{𝑨𝑘,𝑷𝑘}𝑚𝑖𝑛
  (21) 

 

 𝑝′𝑗𝑘 = 𝑔 +
(𝑝𝑗𝑘−{𝐴𝑘,𝑃𝑘}𝑚𝑖𝑛)(ℎ−𝑔)

{𝐴𝑘,𝑃𝑘}𝑚𝑎𝑥−{𝐴𝑘,𝑃𝑘}𝑚𝑖𝑛
  (22) 

 

Az algoritmus eredményképpen garantálja, hogy minden 𝐴 mintacsoportbeli egyedhez 

a hozzá legközelebbi 𝑃 populációbeli egyedet választjuk ki, de mivel egy 𝑃 halmazbeli elem 

akár több 𝐴 halmazbeli elem legközelebbi szomszédja is lehet, ezért a 𝐵 eredményhalmaz 

számossága előre nem határozható meg pontosan. Fontos továbbá kiemelni, hogy a NNCS 

algoritmus továbbfejleszthető oly módon is, hogy minden A-beli egyedhez nem csupán 1, 

hanem 2,3,…,l legközelebbi egyedet kiválasztunk a P poupációból, s ebben az esetben a 

kontrolcsoport mérete legfeljebb 𝑙 ∗ 𝑁𝐴  méretű lesz. Mivel azonban ezen továbbfejlesztés 

során a felmerülő problémák ugyanazok, mint az 1-legközelebbi szomszéd kiválasztása 

esetén, ezért a következőkben csak ezt az alapalgoritmust vizsgáljuk, s a kibővített verzióját 

nem. 

 

Az algoritmus előnyei és hátrányai: 

Az NNCS algoritmus viszonylag pontos megoldást ad a releváns tulajdonságok 

megoszlása esetében, mivel a mintacsoportra leginkább illeszkedő elemeket válogatja be a 

kontrollcsoportba. Kis populációméret esetén azonban lehetséges, hogy a kontrollcsoport 

mérete nem éri el a kívánt egyedszámot (kevesebb személy kerül kiválasztásra), mivel egy-

egy mintacsoportbeli egyedhez ugyanaz a populációbeli egyed is kiválasztásra kerülhet.  
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 k-nn alapú kontrollcsoport kiválasztó algoritmus elemszám-

kritériummal (ENNCS) 

Az előző módszer hiányosságának (miszerint az elkészült 𝐵 kontrollcsoport mérete nem 

felelt meg az elvárásoknak) kiküszöbölésére kialakítottam egy új algoritmust, amely futási 

eredményeképpen minden esetben a kívánt egyedszámú kontrollcsoportot hozza létre. Az 

algoritmust ENNCS néven fogom a továbbiakban hivatkozni az Extended Nearest Neighbor 

based Control Group Selection method elnevezés rövidítéseként. 

Az ENNCS algoritmus működése hasonló a NNCS algoritmushoz abban a tekintetben, 

hogy az első lépésben normalizáljuk a bemeneti mátrixokat, majd meghatározzuk a 

mátrixok elemeinek távolságát. Miután azonban elkészült a távolságadatokat tartalmazó 

mátrix, a populációból történő kiválasztási feltételt finomítva érjük el, hogy a 

kontrollcsoport pontosan az előre maghatározott elemszámú legyen. Ezt oly módon 

valósítjuk meg, hogy ütközés esetén, vagyis amikor egy 𝑃-beli elem több 𝐴-beli elemnek is 

a legközelebbi szomszédja, akkor azon A-beli egyed szomszédjaként választjuk be a 

kontrollcsoportba, amely A-beli egyedtől távolabb (több egyed esetén legtávolabb) esik. A 

választási elvet az indokolja, hogy reméljük, hogy a hozzá közelebb eső A-beli egyedhez 

találunk olyan második, harmadik, stb. legközelebbi P-beli szomszéd elemet, amely 

távolsága ugyan nagyobb, mint a hozzá legközelebb eső 𝑃-beli elemé, azonban még mindig 

nem túl nagy. Egy rövid kis példát tekintve tegyük fel, hogy 𝑝1 ∈  𝑃 egyed a legközelebbi 

szomszédja 𝑎1 ∈ 𝐴 és 𝑎2 ∈ 𝐴 egyedeknek is. Legyen 𝑝1 távolsága 𝑎1től 𝑑11, míg 𝑎2-től 

számított távolsága 𝑑12. Amennyiben 𝑑11 ≥ 𝑑12, akkor 𝑝1 egyedet az 𝑎1 elemhez választjuk 

be a kontrollcsoportba és 𝑎2-höz választjuk a hozzá következő legközelebbi szomszédját 𝑃-

ből, amennyiben ezen második legközelebbi szomszéd nem áll ütközésben. Ütközés esetén 

a fent említett módszerrel döntjük újra el, hogy melyik 𝐴-beli elemhez válasszuk ki a 𝑃-beli 

elemet.   

Az algoritmus részletes ismertetése az alábbiakban látható. 

 

Algoritmus3: k-nn alapú kontrollcsoport kiválasztó algoritmus elemszám-kritériummal 

(ENNCS) 

Input: Adottak az 𝑨 és 𝑷 mátrixok, ahol 𝑨 mátrix mérete 𝑁𝐴 × 𝑛 és 𝑷 mátrix mérete 𝑁𝑃 ×

𝑛. A mátrixok sorai a személyeket, míg oszlopai a kiválasztási kritériumoknak 

megfelelő reprezentatív tulajdonságokat reprezentálják. Célunk egy olyan 𝑁𝐵 

számosságú 𝐵 kontrollcsoport kialakítása, ahol 𝐵 = {𝑏|𝑏 ∈ 𝑃, 𝑏~𝑎 ∈ 𝐴},  és ~ a 

tulajdonságokon alapuló hasonlóság jele. 
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1. lépés 

A és P mátrixok együttes normalizálása a feature scaling módszer segítségével, a 

(17) és (18), vagy (21) és (22) képleteket alkalmazva.  

2. lépés 

A dij különbözőségi értékek kiszámítása minden 𝒂𝑖𝜖 𝑨 és 𝒑𝑗𝜖 𝑷-re , ahol (i=1, 2, …NA)  

és (j=1, 2, …NP). 

3. lépés 

Inicializálás: 

 𝑖𝑑𝑥 = {1, 2, … ,𝑁𝐴} 

 𝐵 = ∅ 

4. lépés 

Minden egyes 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 mintacsoportbeli egyedhez, ahol 𝑖 ∈ 𝑖𝑑𝑥 keressük meg a 

hozzá legközelebbi 𝑃-beli egyedet a következő képlet alapján: 

 𝑐𝑖 = 𝑃𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑗

(𝑑𝑖𝑗)       
, 𝑖 ∈ 𝑖𝑑𝑥 é𝑠 𝑗 = 1, 2, … ,𝑁𝑃 (23) 

ahol 𝑐𝑖 azon 𝑃-beli egyedet jelöli, amelyet az  𝑎𝑖 ∈ 𝐴 egyedhez a kontrollcsoportba 

be kívánunk választani. 

5. lépés 

Rendezzük a 𝑐𝑖 egyedeket a hozzájuk tartozó 𝑑𝑎𝑖𝑐𝑖
 értékek alapján csökkenő 

sorrendbe. 

6. lépés 

A sorbarendezett 𝑐𝑖 egyedeken végighaladva: 

Ha 𝑐𝑖 ∉ 𝐵 feltétel teljesül, akkor:  

 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝑐𝑖 
 𝑖𝑑𝑥 = 𝑖𝑑𝑥 − {𝑖} (24) 

 𝑃 = 𝑃 − {𝑐𝑖} 

7. lépés 

Ismételjük a 4., 5., 6. lépéseket mindaddig, míg 𝑖𝑑𝑥 = ∅ nem teljesül.  

Output: A kontrollcsoportot a 𝐵 halmaz egyedei alkotják. 

 

Az ENNCS algoritmus 4. – 7. lépésében tulajdonképpen arról van szó, hogy minden egyes 

𝐴 halmazbeli elemhez kiválasztjuk a hozzá legközelebb eső 𝑃 csoportbeli elemet, ha még 

nincs benne a 𝐵 eredménythalmazban. Ütközések esetén a jelölt egyed ahhoz az 𝑎𝑖-beli 
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egyedhez kerül kiválasztásra, amelytől legtávolabb van. A folyamatot addig iteráljuk, míg 

minden 𝑎𝑖 ∈ 𝐴-hoz nem találunk megfelelő kontrollcsoportbeli elempárt a 𝑃 populációból. 

 

Az algoritmus előnyei és hátrányai 

Az ENNCS algoritmus eredményképpen garantálja, hogy minden 𝐴 halmazbeli elemhez 

különböző 𝐵-beli elemet rendelünk hozzá, de nem biztos, hogy ez az adott esetben a 

legközelebbi elemet jelenti. Az elemszám-kritérium biztosítása miatt ezért egy enyhe 

torzítás jelentkezhet az adatok eloszlásában.  

 k-nn alapú kontrollcsoport kiválasztó algoritmus  hibafüggvény 

kiértékeléssel (NNCSE) 

A következő algoritmus az előzőekben ismertetett algoritmusok (NNCS és ENNCS) 

eredményeit hivatott javítani a beválasztási kritérium további finomítása révén. A finomítás 

egy hibafüggvény kiértékelése által történik. 

Az új algoritmus (Nearest Neighbor based Control Group Selection method with Error 

Minimization, NNCSE) működése hasonló az ENNCS algoritmuséhoz. Első lépésben 

normalizáljuk a bemeneti adatmátrixokat, majd normalizálás után meghatározzuk a 

mátrixok elemeinek távolságát. Miután elkészült a távolságadatokat tartalmazó mátrix 

megkezdjük az elemek beválasztását. Ha a beválasztás során ütközés jelentkezik, vagyis egy 

𝑝𝑗 ∈ 𝑃 populációbeli elem több 𝑎𝑖1 , 𝑎𝑖2 , … ∈ 𝐴 mintacsoportbeli elemnek is a legközelebbi 

szomszédja, akkor egy 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡 hibafüggvény kiértékelése révén választjuk ki azt az 𝐴 

betegcsoportbeli egyedet, amely egyed párjaként a 𝑝𝑗 ∈ 𝑃 populációbeli egyedet a 𝐵 

kontrollcsoportba beválasztjuk. Az 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡 hibafüggvény egy 𝑝𝑗 ∈ 𝑃 ütközésben részt vevő 

populációbeli egyedre és egy 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 mintacsoportbeli egyedre a következőképpen 

határozható meg: 

 

 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑝𝑗
= ‖𝑁𝑁𝑎𝑖

(1)
‖ − ‖𝑁𝑁𝑎𝑖

(2)
‖ = ‖𝑝𝑗‖ − ‖𝑁𝑁𝑎𝑖

(2)
‖,  (25) 

 

ahol 𝑁𝑁𝑎𝑖

(1)
 az 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 mintacsoportbeli elem első, 𝑁𝑁𝑎𝑖

(2)
 pedig a 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 betegcsoportbeli 

elem második legközelebbi szomszédját jelöli, 𝑗 pedig a beválasztásra jelölt 𝑃 populációbeli 

elem indexe, amely egyben az 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 elem legközelebbi szomszédja is.  

Sejtésünk szerint minél kisebb ez az érték, annál kevésbé torzul a kontrollcsoport 

kialakítása. Ezen megközelítés alapján, tehát amennyiben egy 𝑃 populációbeli elem több 
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𝐴 mintacsoportbeli elemnek is a legközelebbi szomszédja, akkor azon 𝐴-beli elemhez 

választjuk ki ezt a 𝑃 populációbeli egyedet, amely esetében a hibafüggvény értéke a 

legnagyobb. Ezt követően a többi ütközésben lévő mintacsoportbeli egyedhez olyan 

kontrollegyedet tudunk majd választani, ahol a hibafüggvény értéke kisebb. Ezt a 

kiválasztási folyamatot addig folytatjuk iteratívan, míg minden ütközést fel nem oldunk a 

hibafüggvény kiértékelése által. 

 

Algoritmus4: k-nn alapú kontrollcsoport kiválasztó algoritmus hibafüggvény 

kiértékeléssel 

Input: Adottak az 𝑨 és 𝑷 mátrixok, ahol 𝑨 mátrix mérete 𝑁𝐴 × 𝑛 és 𝑷 mátrix mérete 𝑁𝑃 ×

𝑛. A mátrixok sorai a személyeket, míg oszlopai a kiválasztási kritériumoknak 

megfelelő reprezentatív tulajdonságokat reprezentálják. Célunk egy olyan 𝑁𝐵 

számosságú 𝐵 kontrollcsoport kialakítása, ahol 𝐵 = {𝑏|𝑏 ∈ 𝑃, 𝑏~𝑎 ∈ 𝐴},  és ~ a 

tulajdonságokon alapuló hasonlóság jele. 

1. lépés 

A és P mátrixok együttes normalizálása a feature scaling módszer segítségével, a 

(17) és (18), vagy (21) és (22) képleteket alkalmazva.  

2. lépés 

A dij különbözőségi értékek kiszámítása minden 𝒂𝑖𝜖 𝑨 és 𝒑𝑗𝜖 𝑷-re , ahol (i=1, 2, …NA)  

és (j=1, 2, …NP). 

3. lépés 

Inicializálás: 

 𝑖𝑑𝑥 = {1, 2, … ,𝑁𝐴} 

 𝐵 = ∅ 

4. lépés 

Minden egyes 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 mintacsoportbeli egyedhez, ahol 𝑖 ∈ 𝑖𝑑𝑥 keressük meg a 

hozzá legközelebbi 𝑃-beli egyedet a (23)-as képlet alapján. Jelölje 𝑐𝑖 ∈ 𝑃 azon 

populációbeli egyedet, melyet az 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 mintaegyedhez a kontrollcsoportba be 

kívánunk választani (beválasztásra jelölt egyed).  

5. lépés 

Számítsuk ki az 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑐𝑖
 hibafüggvény értékeket 𝑐𝑖 egyedekhez a (25)-ös képlet 

alapján, majd rendezzük a 𝑐𝑖 egyedeket a hozzájuk tartozó 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑐𝑖
 értékek alapján 

csökkenő sorrendbe. 

  



4. Kontrollcsoport-kiválasztó algoritmusok 

34 
 

6. lépés 

A sorbarendezett 𝑐𝑖 egyedeken végighaladva: 

Ha 𝑐𝑖 ∉ 𝐵 feltétel teljesül, akkor:  

 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝑐𝑖 

 𝑖𝑑𝑥 = 𝑖𝑑𝑥 − {𝑖} (26) 

 𝑃 = 𝑃 − {𝑐𝑖} 

7. lépés 

Ismételjük a 4., 5., 6. lépéseket mindaddig, míg 𝑖𝑑𝑥 = ∅ nem teljesül. 

 

Output: A kontrollcsoportot a 𝐵 halmaz egyedei alkotják. 

 

Az algoritmus előnyei és hátrányai 

Az NNCSE algoritmus egyik legfőbb előnye az ENNCS algoritmussal közösen, hogy 

mindkettő alkalmas arra, hogy egy előre meghatározott méretű kontrollcsoportot hozzon 

létre. Az NNCSE algoritmus legnagyobb hátrányának az tekinthető, hogy az eredmény 

pontossága nagyban függ a rendelkezésre álló populáció adatainak eloszlásától, mivel a 

hibafüggvényt csak lokálisan értékeli ki egy-egy ütközés esetén. Ezért láncolt ütközések 

esetén előfordulhat, hogy az algoritmus lokális optimumot talál a globálisan optimális 

megoldás helyett. Mindezek mellett azonban az algoritmus várhatóan gyors 

kontrollcsoport kiválasztást eredményez és körültekintőbben értékeli ki a minta egyedek 

környezetét, mint az ENNCS algoritmus. A kialakított hibafüggvény egyfajta heurisztikát visz 

a kontrollcsoport kiválasztás folyamatába. 

 Szimulált hűtéses k-nn algoritmus (NNCSSA) 

Az előzőekben bemutatott algoritmusok (ENNCS, NNCSE) problémája, hogy bár a 

megkívánt kontrollcsoportméretet biztosítják, ezt úgy érik el, hogy a konfliktusok feloldása 

során mohó megközelítést alkalmaznak, vagyis az éppen legjobbnak ítélt elem javára 

döntenek. Az esetek többségében ez elfogadható, de sok konfliktus esetén előfordulhat, 

hogy az eredményül kapott kontrollcsoport nem optimális, mivel jobban illeszkedő 

kontrollcsoport kialakítása is lehetséges volna. Tehát a korábban bemutatott ENNCS és 

NNCSE algoritmusok esetében előfordulhat, hogy az algoritmus a minta-kontroll 

párosítások esetén lokális optimumot talál, azonban a teljes kontrollcsoportra nézve ez 

nem tekinthető globálisan optimális megoldásnak. Ezen probléma feloldására került 



4. Kontrollcsoport-kiválasztó algoritmusok 

35 
 

kifejlesztésre a Szimulált Hűtéssel Kiegészített k-nn alapú Kontrollcsoport-kiválasztó 

Algoritmus, amelyre az angol elnevezés (Nearest Neighbor based Control Group Selection 

Algorithm with Simmulated Annealing) rövidítéseként a későbbiekben NNCSSA 

algoritmusként fogok hivatkozni. 

Az NNCSSA algoritmus működésének alapötletét a szimulált hűtés [9, 16] elvének 

alkalmazása adja. A szimulált hűtés elvén alapuló algoritmusok olyan valószínűség alapú 

algoritmusok, amelyek egy adott függvény globális optimumát képesek megkeresni. Az 

algoritmus elve és neve az alumíniumkohászatból származik, ahol az anyag 

megmunkálásnak lehetősége a munkadarab hőmérsékletével folyamatosan csökken. A 

kontrollcsoport kiválasztás témakörében tudomásunk szerint mindezidáig ilyen jellegű 

megközelítést nem alkalmaztak, ezért munkánk során egy jelen témakörre adaptált 

algoritmust dolgoztunk ki. Az algoritmus lényege, hogy a kezdeti iterációkban („magas 

hőmérsékleteken”) nagyobb valószínűséggel választ olyan párt a populációból minden 

mintaegyed számára, amely nem feltétlen a legközelebbi szomszédja a vizsgált n-dimenziós 

adattérben. Az algoritmus előrehaladtával („a hőmérséklet csökkenésével”) a kevésbé 

hasonló szomszédok beválasztásának valószínűsége is csökken oly módon, hogy a távolabbi 

szomszédok beválasztásának valószínűsége a teljes algoritmus során a mintaegyedtől mért 

távolság T-edik hatványával fordítottan arányos, ahol T a szimulált hűtés hőmérsékletének 

felel meg. Az algoritmus működéséhez a szükséges energiafüggvényt, mely a kiválasztott  

állapotok, vagyis a kontrollcsoport jóságának mértéke, a következőképpen definiáltunk: 

 𝑒 = 𝑠𝑢𝑚(𝑑𝑒𝑢𝑐𝑙(𝑎𝑖, 𝑐𝑖)) (27) 

ahol 𝑑𝑒𝑢𝑐𝑙(𝑎𝑖, 𝑐𝑖) az 𝑖. mintacsoportbeli elem és a hozzá választott populációbeli egyed 

Euklideszi távolsága. 

Algoritmus5: k-nn alapú kontrollcsoport kiválasztó algoritmus szimulált hűtéssel 

(NNCSSA) 

Input: Adottak az 𝑨 és 𝑷 mátrixok, ahol 𝑨 mátrix mérete 𝑁𝐴 × 𝑛 és 𝑷 mátrix mérete 𝑁𝑃 ×

𝑛. A mátrixok sorai a személyeket, míg oszlopai a kiválasztási kritériumoknak 

megfelelő reprezentatív tulajdonságokat reprezentálják. Célunk egy olyan 𝑁𝐵 

számosságú 𝐵 kontrollcsoport kialakítása, ahol 𝐵 = {𝑏|𝑏 ∈ 𝑃, 𝑏~𝑎 ∈ 𝐴},  és ~ a 

tulajdonságokon alapuló hasonlóság jele. 

Input paraméterek: 

 𝑘: a figyelembe veendő legközelebbi szomszédok száma 

𝑇𝑚𝑎𝑥: a maximális „hőmérséklet” (iterációszám) beállítása  
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1. lépés 

A és P mátrixok együttes normalizálása a feature scaling módszer segítségével, a 

(17) és (18), vagy (21) és (22) képleteket alkalmazva.  

2. lépés 

A dij különbözőségi értékek kiszámítása minden 𝒂𝑖𝜖 𝑨 és 𝒑𝑗𝜖 𝑷-re , ahol (i=1, 2, …NA)  

és (j=1, 2, …NP). Állítsuk elő minden 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 egyednek a 𝑘 legközelebbi szomszédját 

a dij különbözőségi értékek alapján. Jelölje az 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 egyed 𝑘 legközelebbi 

szomszédját 𝑁𝑁𝑎𝑖

𝑘 . 

3. lépés 

Inicializálás: 

 𝑖𝑑𝑥 = {1,2, … ,𝑁𝐴} 

 𝐵 = ∅ 

𝑒𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏 = ∞ , a kezdeti energia inicializása 

𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 

4. lépés 

Számítsuk ki az 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑝𝑗
 hibafüggvény értékeket minden 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 és hozzá 𝑘 

legközelebbi  𝑝𝑗 ∈ 𝑃 egyedpárra az 𝑁𝑁𝑎𝑖

𝑘  listáról a (25)-ös képlet alapján. 

Számoljuk ki az 𝑎𝑖 − 𝑝𝑗 lehetséges egyedpárokhoz tartozó valószínűségeket 

(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑖𝑝𝑗

′ ) a következő képletek alapján: 

 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑖𝑝𝑗
=

1

(𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑝𝑗
)
𝑇 (28) 

 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑖𝑝𝑗𝑗  (29) 

 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑖𝑝𝑗

′ =
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑖𝑝𝑗

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑠𝑢𝑚
 (30) 

5. lépés 

Válasszunk minden 𝑎𝑖 ∈ 𝐴-hoz 𝑐𝑗 ∈ 𝑃 jelöltpárt az 𝑁𝑁𝑎𝑖

𝑘  listáról random módon  

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑖𝑝𝑗

′  valószínűségi alapon. Amennyiben egy adott 𝑐𝑖 több mintacsoportbeli 

egyedhez is kiválasztásra kerül, akkor ezen konfliktusos egyedek esetében 

ismételjük a kiválasztást addig, amíg a konfliktus feloldásra nem kerül.  

A 𝑇. állapot jelölt kontrollcsoportja a 𝑐𝑗egyedek uniójaként adódik: 

 𝐶𝑇 = ⋃𝑐𝑗 (31) 

6. lépés 

Számítsuk ki az így kapott állapot energiáját a következő képlet alapján: 

 𝑒𝑇 = 𝑠𝑢𝑚(𝑑𝑒𝑢𝑐𝑙(𝑎𝑖, 𝑐𝑖)) (32) 



4. Kontrollcsoport-kiválasztó algoritmusok 

37 
 

Ha az így kapott energia kisebb, mint az eddigi legjobb energia, akkor az új állapot 

lesz az eddigi legjobb állapot:  

 ha 𝑒𝑇 < 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏, akkor 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏 = 𝑒𝑇  és 𝐵 = 𝐶𝑇 (33) 

7. lépés 

Csökkentsük a 𝑇 hőmérsékletet: 

 𝑇 = 𝑇 − 1 (34) 

majd ismételjük a 4., 5. és 6. lépéseket, egészen addig, amíg 𝑇 > 0. 

 

Output: A kontrollcsoportot a 𝐵 halmaz egyedei alkotják. 

 

Az algoritmus előnyei és hátrányai 

Az NNCSSA algoritmus legnagyobb előnye, hogy egy globális optimum elérésére 

törekszik és nem mohó módon próbálja megoldani a problémát. Azért mondjuk azt, hogy 

csak törekszik, mert az algoritmus sikeressége a paraméterek beállításától függ, amely 

minden probléma esetén egyedi konfigurációt kíván. A paraméterek beállítását nagyban 

befolyásolja a problématér dimenzionalitása, a rendelkezésre álló populáció mérete és az 

adatok eloszlása. 

Az NNCSSA algoritmus hátrányai közé sorolható, hogy a számos plusz művelet okán a 

futási ideje nagyságrendekkel nagyobb, mint a korábban bemutatott algoritmusoké, mivel 

az adott probléma megoldása során több állapoton is végighalad. 

 Algoritmusok pontosságának kiértékelési módszertana 

Az algoritmusok által létrehozott kontrollcsoportok kiértékeléséhez meghatároztunk 

egy egyedi mértéket, mely a mintacsoport és az eredményül kapott kontrollcsoport 

hisztogramjait felhasználva határozza meg a minta és a kontrollcsoport hasonlóságát.  

A hasonlósági mérték a vizsgált releváns változók és azok felvehető értékein veti össze, 

hogy a mintacsoport és az eredményül kapott kontrollcsoport mennyiben tér el egymástól. 

Ez gyakorlatilag megfelel az egyes tulajdonságok hisztogramjainak abszolút különbségének.  

A minőségi mértékként definiált hasonlósági mérték [0; 1] közötti értékeket vehet fel. Ha 

a vizsgált mintacsoport és az eredményül kapott kontrollcsoport a vizsgált releváns 

változók mentén identikus, akkor a hasonlósági mérték értéke 1, ha teljesen ellentétes, 

akkor 0. 

A meghatározott hasonlósági mérték képlete a következőképpen adható meg: 



4. Kontrollcsoport-kiválasztó algoritmusok 

38 
 

𝑑(𝐴, 𝐵) = 1 −
∑ (∑ |𝑓𝑖𝑗

(𝐴)
− 𝑓𝑖𝑗

(𝐵)
|𝑗 − |𝑁𝐴 − 𝑁𝐵|)𝑖

2𝑁𝐴
 

 = 1 −
∑ ∑ |𝑓𝑖𝑗

(𝐴)
−𝑓𝑖𝑗

(𝐵)
|𝑗 −𝑛|𝑁𝐴−𝑁𝐵|𝑖

2𝑁𝐴
 

= 1 −
1

𝑛
∗(∑ ∑ |𝑓𝑖𝑗

(𝐴)
−𝑓𝑖𝑗

(𝐵)
|𝑗𝑖 )+|𝑁𝐴−𝑁𝐵|

2𝑁𝐵
 (35) 

 

ahol 𝑓𝑖𝑗
(𝐴)

 az 𝐴 mintacsoport 𝑖. tulajdonságának 𝑗. felvehető értékének számossága, 𝑓𝑖𝑗
(𝐵)

 a 

𝐵 kontrollcsoport 𝑖. tulajdonságának 𝑗. felvehető értékének számossága, 𝑁𝐴 az 𝐴 

mintacsoport mérete, 𝑁𝐵 a 𝐵 kontrollcsoport mérete, 𝑛 pedig a vizsgálat szempontjából 

releváns tulajdonságok száma, vagyis a tulajdonságtér dimenzióinak száma. 

A korábban ismertetett távolságszámítási módszerek kapcsán került elő a szimmetrikus 

és aszimmetrikus bináris változók problémája. Aszimmetrikus esetben a különbözőség 

számítási módszerek eltérnek a szimmetrikus esettől, így ezt a kiértékelés során is 

tekintetbe kellett, hogy vegyük. Aszimmetrikus esetben nem vesszük figyelembe azokat az 

eseteket, ahol mindkét változó értéke 0. Ezen okból kifolyólag a fent ismertetett 

hasonlósági mértéknek elkészült egy aszimmetrikus változata is, mely bináris tulajdonságok 

esetén a 0 értékek számosságát nem veszi figyelembe. 
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5. Eredmények 

 Algoritmusok implementálása 

Az előző fejezetben ismertetett algoritmusok a Python scriptnyelv 2.7.10-es verziójával 

kerültek implementálásra. A bemeneti és kimeneti fájlok kezelését a Pandas könyvtár 

függvényeivel oldottam meg. A mátrix és egyéb matematikai művelet elvégzésére a NumPy 

és SciPy függvénykönyvtárakat használtam. Az eredménygrafikonok elkészítését a 

MatPlotLib függvényei segítségével valósítottam meg. Az elkészült algoritmusokat egy 4. 

generációs, 2 magos Intel i5 processzorral és 8Gb RAM-mal rendelkező számítógépen 

értékeltem ki. Az alkalmazott teszteszközön 64 bites Windows 10 Professional operációs 

rendszer futott. 

Az elkészült algoritmusokat a futási idejük és az általuk kiválasztott kontrollcsoport és a 

kiinduló mintacsoport hasonlóságának összevetése alapján értékeltem ki. A tesztekhez 

mind mesterségesen kialakított, mint valós adathalmazokat is használtam. A mesterséges 

adathalmazok tesztelésbe való bevonásának célja az volt, hogy nagyon szélsőséges 

esetekben is tesztelni tudjam az algoritmusokat. Ilyen szélsőséges esetnek tekintettem azt, 

ha nem lehet nagyon hasonló egyedeket kiválasztani a rendelkezésre álló populációból, 

illetve azokat az eseteket ahol sok, esetenként láncolt ütközéseket kell feloldaniuk az 

algoritmusoknak. Az eredményül kapott kontrollcsoport és a mintacsoport hasonlóságának 

tesztelésére a korábban bemutatott hisztogram alapú összehasonlítás módszerét 

alkalmaztam (4.3 fejezet). 

 Futási idők elemzése 

A futási idők kiértékelése két lépésben történt. Első lépésben az NNCS, ENNCS, NNCSE 

és SS algoritmusok kiértékelése történt meg. Azért nem került bele a felsorolásba szimulált 

hűtésen alapuló NNCSSA algoritmus, mivel annak futási idejét nagyban befolyásolja a 

kezdőhőmérséklet és a kontrollcsoport kiválasztásához használt 𝑘-szomszédosság 

mértéke. Ezen okból kifolyólag második lépésben, külön értékeltem ki az NNCSSA 

algoritmust változó paraméterek mellett. 

Első lépésben 2 mintaméretet (500 és 1000 egyed) határoztam meg. 500-as minta 

esetén a kontrollcsoport elvárt mérete is 500 fő volt, illetve ehhez hasonlóan, 1000-es 

mintacsoportméret esetén 1000 fő kontrollegyed kiválasztása volt a cél. Ezen 

kontrollegyedeket mindkét esetben több eltérő méretű populációból kellett kiválasztaniuk 
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az algoritmusoknak, méghozzá oly módon, hogy a kiinduló populációk méretei a 

következők voltak: 10000, 20000, 50000 és 100000 egyed. Az egyes egyedek 9 jellemző 

tulajdonsággal rendelkeztek, így egy 9-dimenziós adattérben kellett az algoritmusoknak a 

kívánt kontrollcsoportot összeállítaniuk. Az algoritmusok futási idejének kiértékelésekor 

100 futás eredményét átlagoltam ki. Az eredmények az 1. ábrán láthatóak. 

 

1. ábra Az NNCS, ENNCS, NNCSE és SS algoritmusok futási ideje 

Az eredmények kiértékelésekor láthatjuk, hogy mind a 4 algoritmus esetében a futási 

idő lineáris függvénye a kiválasztáshoz rendelkezésre álló populáció méretének. A 

mintacsoport vagy kontrollcsoport méretének növelése szintén lineárisan növeli a futási 

időt. A futási időbeli eltérések az egyes algoritmusok között a korábbiakban leírt plusz 

lépéseknek vagy megközelítésből adódó különbségeknek köszönhető.  

Fontos megjegyezni, hogy a rétegzett mintavételezésen alapuló SS algoritmus esetén 

szintén lineáris a futási idő, de sokkal kisebb meredekségű, mint a másik 3 algoritmus 

esetén (ezért az előbbi ábrán a 2 vonal szinte fedi egymást). Az SS algoritmus további futási 

időit az 1. Táblázattáblázat tartalmazza részletesen. A táblázat adatai alapján is láthatjuk, 

hogy az 500-as és 1000-es mintaméret esetén a futási idők nagyon kis eltérést mutatnak 

(ezért nem látható jól a fenti ábrán a két adatsor). 
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1. Táblázat Az SS algoritmus futási ideje 

 

 

Második lépésben az NNCSSA algoritmus futási idejét értékeltem ki, ahol a paraméteket 

a következőképpen határoztam meg: 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 10, 25, 50 és 𝑘 = 25, 50, 100, 200, 500. A 

kiértékelés alapját egy 1000 egyedet tartalmazó mintacsoport és egy 5000 egyedet 

tartalmazó populáció adta. Ezen populációból kellett az algoritmusnak 1000 egyedet 

kiválasztania a kontrollcsoportba. A futásieredmények az alábbi ábrán láthatóak. 

 

 

2. ábra Az NNCSSA algoritmus futási ideje 

 

Jól látható, hogy a kezdőhőmérséklet (𝑇𝑚𝑎𝑥) növelésével és a 𝑘 paraméter értékének 

növelésével a futási idő is nő. Fontos megemlíteni, hogy egy bizonyos határt elérve a 𝑘 

értékek esetén, a futási idők jelentősen megugranak. Ez az adathalmaz minőségének, az 

egyedek eloszlásának és a módszer heurisztikus mivoltának tudható be – a konfliktus 

feloldás bizonyos esetekben több időt emészt fel. 

A futási teszteket összegezve elmondható, hogy az NNCS és SS algoritmusok a 

leggyorsabbak. Ez annak köszönhető, hogy nem garantálják a megfelelő elemszámot. Az 

NNCSE algoritmus lassabb, mint az ENNCS algoritmus, mivel az ütközések feloldása jóval 

kifinomultabb, mint az ENNCS algoritmus esetén és ez több időt igényel. Az abszolút 

 Minta/Populáció  1 000     5 000     10 000     20 000     50 000     100 000    

100                       14,230         65,150         129,390      256,620      636,460      1 269,540   

500                       18,890         70,130         134,570      265,340      641,540      1 274,930   

1 000                    - 76,860         140,480      267,910      648,780      1 280,780   

2 000                    - 89,230         152,690      289,590      662,250      1 295,150   

5 000                    - - 188,010      315,660      695,660      1 329,680   

10 000                 - - - 375,200      759,850      1 389,810   
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leglassabb algoritmus pedig az NNCSSA algoritmus, mivel iteratívan többször oldja meg 

problémát. Fontos megjegyezni, hogy a fenti ábrákon szereplő futási idők az algoritmus 

magjának lefutási időit jelentik. Az adatok betöltésének és előfeldolgozásának idejét nem 

foglalják magukban. 

 A mintacsoport és a kontrollcsoportok hasonlóságának kiértékelése  

Az algoritmusok által létrehozott kontrollcsoport és az eredeti mintacsoport 

hasonlóságának bemutatására három adathalmazt választottam, egy mesterséges és két 

valós adathalmazt. Az adathalmazok hasonlóságának kiértékelése során az NNCS 

alapalgoritmus nem került kiértékelésre, mivel csupán a további fejlesztések alapját 

képezte, eredményei pedig nagyságrendekkel rosszabbak, mint a korábban tárgyalt, 

fejlettebb algoritmusoké. Az ENNCS és NNCSE algoritmusokat determinisztikus 

működésükből adódóan egy mérőszámmal, míg a legutoljára bemutatott, szimulált 

hűtésen alapuló NNCSSA algoritmust heurisztikus viselkedés okán 20 futtatás 

eredményének mérőszámaival jellemeztem. Számos adathalmazon futtatott tesztek 

alapján azt tapasztaltam, hogy az NNCSSA algoritmus 20 alkalommal történő futtatása 

teljesen megfelelő a tesztek kiértékeléséhez, mivel az algoritmus többszöri futtatása csak 

mennyiségben növelné tesztek eredményét, minőségben nem szolgáltatna új 

eredményeket. 

 Eredmények mesterségesen kiválasztott adathalmazon 

Az első adathalmaz egy mesterségesen létrehozott, 2 dimenziós adathalmaz. A 

mintacsoport mérete 50 egyed, a megkövetelt kontrollcsoport mérete szintén 50 egyed, a 

válogatás alapjául szolgáló populáció mérete pedig 200 egyed. Az első teszteset 

ismertetéséhez azért választottam 2 dimenziós adathalmazt, hogy vizuálisan is szemléltetni 

tudjam a mintacsoportot, a populációt és a kialakított kontrollcsoportot. Korábban 

elvégzett tesztjeim eredményei alapján azt tapasztaltam, hogy a fejlesztett algoritmusok 

csak minimális eltéréseket mutatnak a kontrollcsoport kialakítása terén olyan esetekben, 

ahol a populáció kellően nagy és a kontrollegyedek kiválasztása könnyű (nincsenek 

ütközések). Ezen okból kifolyólag a választott mesterséges adathalmaz számos ütközést 

tartalmaz és a populációbeli egyedek az egyik dimenzió mentén jelentősen eltérnek a 

mintapopuláció egyedeitől. A választott példa mérete (50 minta és 200 populációbeli 

egyed) szintén csupán a szemléltetés céljából alacsony.  
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Fontos megemlítenem továbbá, hogy az első adathalmaz végzett kiértékelések között 

azért nem szerepel a rétegzett mintavételezésen alapuló algoritmus, mert a rétegzett 

mintavételezést folytonos adatokon nem lehetséges végrehajtani. A rétegzett mintavétel 

algoritmusa ugyan végrehajtható lenne vödrözési technika alkalmazását követően, 

azonban a vödörméret megválasztása ez esetben esetleges lenne, ami jelentősen 

befolyásolná a kiértékelési eredményeket. 

A bemutatásra választott adathalmaz egyedei a 2-dimenziós térben az 3. ábrán látható 

módon helyezkednek el. A piros ponttal jelölt egyedek a mintacsoport egyedei, a fehér 

körrel jelölt egyedek a populáció egyedei. 

 

3. ábra A mintaegyedek és a populáció egyedeinek eloszlása a 2D térben  

  



5. Eredmények 

44 
 

Az adathalmazokon végzett futási tesztek eredményei a 2. Táblázatban láthatók. 

2. Táblázat 2-dimenziós mesterséges adathalmazon végzett kiértékelés - ENNCS, NNCSE és NNCSSA algoritmusok 
esetében 

 

 

Az ENNCS algoritmus futási eredményének kiértékelésénél látható, hogy a mintacsoport 

és kontrollcsoport különbözőségének értéke 𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,49. A következő oszlop 

tartalmazza az NNCSE algoritmus futási eredményének kiértékelését. Látható, hogy a 

kapott 𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,48-as érték jobb, mint az ENNCS algoritmussal elért eredmény. Fontos 

megjegyezni, hogy ezen értékek viszonylag nagyfokú különbözőségről árulkodnak. Ez az 

adathalmaz jellegéből fakad (nincsenek benne nagyon hasonló egyedek), s nem is nagyon 

várhatunk sokkal alacsonyabb különbözőségi értékeket. Mivel az NNCSE algoritmus a 

hasonlóság tekintetében jobb kontrollcsoportot választott ki, mint az ENNCS algoritmus, 

ezért a következőkben az NNCSE algoritmus eredményét tekintem viszonyítási alapnak az 

NNCSSA algoritmus kiértékelése során. 

Az NNCSSA algoritmus eredményeit 6 esetben értékeltem ki 𝑇 = 10 kezdőhőmérséklet 

mellett. Azért választottam a rögzített hőmérsékletet mind a 6 esetre, mert a hőmérséklet 

k=13 k=15 k=20 k=25 k=50 k=75

Sorszám     ENNCS NNCSE

1              0,49   0,48   0,46   0,46   0,46   0,46   0,46   0,46   

2              0,49   0,48   0,47   0,46   0,47   0,47   0,47   0,47   

3              0,49   0,48   0,47   0,47   0,47   0,47   0,47   0,47   

4              0,49   0,48   0,47   0,47   0,47   0,47   0,47   0,48   

5              0,49   0,48   0,47   0,47   0,47   0,47   0,48   0,48   

6              0,49   0,48   0,47   0,48   0,47   0,47   0,48   0,48   

7              0,49   0,48   0,47   0,48   0,47   0,47   0,48   0,48   

8              0,49   0,48   0,47   0,48   0,47   0,48   0,48   0,48   

9              0,49   0,48   0,47   0,48   0,47   0,48   0,49   0,48   

10            0,49   0,48   0,47   0,48   0,48   0,48   0,49   0,48   

11            0,49   0,48   0,47   0,48   0,48   0,48   0,49   0,48   

12            0,49   0,48   0,47   0,48   0,48   0,48   0,49   0,48   

13            0,49   0,48   0,48   0,48   0,48   0,48   0,49   0,49   

14            0,49   0,48   0,48   0,48   0,48   0,48   0,49   0,49   

15            0,49   0,48   0,48   0,48   0,48   0,48   0,49   0,49   

16            0,49   0,48   0,48   0,49   0,49   0,49   0,49   0,49   

17            0,49   0,48   0,48   0,49   0,49   0,49   0,49   0,49   

18            0,49   0,48   0,48   0,49   0,49   0,49   0,50   0,49   

19            0,49   0,48   0,49   0,49   0,49   0,49   0,50   0,49   

20            0,49   0,48   0,49   0,50   0,49   0,49   0,50   0,49   

Minimum 0,49   0,48   0,46   0,46   0,46   0,46   0,46   0,46   

Maximum 0,49   0,48   0,49   0,49   0,49   0,49   0,50   0,49   

Átlag 0,49   0,48   0,47   0,48   0,48   0,48   0,48   0,48   

Medián 0,49   0,48   0,47   0,48   0,48   0,48   0,49   0,48   

Szórás 0,00   0,00   0,01   0,01   0,01   0,01   0,01   0,01   

NNCSSA
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változtatása nagymértékben befolyásolja az algoritmus futási idejét, de elhanyagolhatóan 

annak pontosságát. Ezen kezdőhőmérséklet választása a tesztek során már megfelelően 

magasnak bizonyult minden esetben ahhoz, hogy optimális megoldást szolgáltasson az 

algoritmus. A 6 teszteset a kontroll egyedek választásához megengedett környezet 

méretében (𝑘 érték) tért el egymástól. A 𝑘 értékét rendre 13, 15, 20, 25, 50-nek, majd 

legvégül pedig 75-nek választottam. Túl alacsony 𝑘 értékek mellett az algoritmus optimális 

működése nem garantált, ezért ennél kisebb 𝑘 értékkel nem teszteltem. 

A futási tesztek eredménye az NNCSSA algoritmusok esetében nem determinisztikus, 

vagyis az ugyanazon paraméterekkel futtatott 1-20 teszt által szolgáltatott eredmények 

sorrendje tetszőleges. A jobb szemléltetés céljából a kapott eredményeket 𝑑(𝐴, 𝐵) értékek 

alapján növekvő sorba rendezve jelenítettem meg a 2. Táblázatban. 

A táblázatban piros színnel kiemelt értékek azok az eredmények, amikor az NNCSSA 

algoritmus rosszabbul teljesített, mint a viszonyítási alapot adó NNCSE algoritmus. A kék 

színnel kiemelt értékek azok az eredmények, amikor az NNCSSA algoritmus azonos 

különbözőségi értéket ért el, mint az NNCSE algoritmus. A zöld színnel kiemelt értékek 

pedig azok az teszteredmények, amelyekben jobb eredményt ért el az NNCSSA algoritmus 

az NNCSE algoritmushoz képest. Az eredmények ilyen szintű változatossága az algoritmus 

heurisztikus viselkedéséből adódik, ám következményként levonható, hogy a megengedett 

környezet méretének növelésével, kisebb eséllyel ad jobb eredményt az algoritmus, 

figyelembe véve, hogy több elemből választhat a konfliktusok feloldása során. Fontos 

megjegyezni, hogy a megengedett környezet mérete is csak egy bizonyos értékik 

csökkenthető, ezen érték alatt nem garantált az algoritmus optimális eredményt adó 

lefutása. A küszöbszám, melytől már elvárható az algoritmus globálisan optimális 

eredményt adó lefutása minden probléma esetén egyedi, a vizsgált adathalmaz minősége, 

annak elemeinek elhelyezkedése befolyásolja. Munkám során ezen paraméter és a 

befolyásoló paraméterek együttes hatását a későbbiekben mélyrehatóbban kívánom majd 

megvizsgálni, az ilyen irányú tesztek jelenleg is folyamatban vannak. Mindazonáltal az 

adatokon észrevehető, hogy a megengedett környezet mérete csak a jobb eredmény 

esélyének valószínűségét befolyásolja, annak minőségére semmilyen hatással nincs. Ezen 

állítás egyenlőre empirikus tapasztalati tényeken nyugszik, melyet a választott példában is 

láthatunk. Láthatjuk, hogy a legjobb eredménynek számító 𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,46-os érték  

𝑘 = 75-nél és 𝑘 = 13-nál is megjelent. 

Az ENNCS, az NNCSE és az NNCSSA algoritmusok legjobb futásának eredményei 

vizuálisan az alábbi ábrákon tekinthetők meg. A piros adatpontok a minta egyedeket, a 

sárga adatpontok a kiválasztott kontroll egyedeket reprezentálják. A fehér és sárga 

adatpontok összesége teszi ki a kiindulási populációt. 
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4. ábra Az ENNCS algoritmus által kiválasztott eredmény 

 

5. ábra Az NNCSE algoritmus által kiválasztott eredmény 
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6. ábra Az NNCSSA algoritmus által kiválasztott eredmény 

Bár első ránézésre nehéz észrevenni a különbségeket, a 4-6. ábrákon észrevehető, hogy 

az 𝑌 = 2 tengely környékén elhelyezkedő pontok esetén van eltérés. Míg az ENNCS 

algoritmus több távolabbi pontot is beválasztott a kontrollcsoportba (𝑋 = 100;  𝑌 = 2,5), 

addig a két kifinomultabb algoritmus e tengely mentén maradt. Szembetűnő különbség az 

(𝑋 = 0 − 40;  𝑌 = 2) szakaszon figyelhető meg. 

Hogy jobban az adatok mélyére áshassunk, vizsgáljuk meg a kiértékelő algoritmus 

alapját képező tartományokat és az egyes tartományokban található egyedek számát (7. 

ábra ábra). 

 

 

7. ábra A X dimenzió értékeinek eloszlása 
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Az 𝑋 dimenzió mentén 10, egyesével 10 egység széles tartományt határoztam meg. A 

kék és narancssárga oszlopokat megfigyelve látható, hogy az ENNCS algoritmus 

(narancssárga) nem követi a mintacsoport (kék) eloszlását. Ha a másik két szín (szürke és 

citromsárga) által reprezentált algoritmusokat is figyelembe vesszük látható, hogy az 

NNCSE és NNCSSA algoritmus sokkal jobban közelítik a mintacsoport eloszlását és az 

NNCSSA (citromsárga) algoritmus jobban teljesít a korábban említett 𝑋 = 0 − 30 

szakaszon, mint az NNCSE (szürke) algoritmus. 

A 2. Táblázat értékeit áttekintve és figyelembe véve, hogy az alkalmazott hasonlósági 

mérőszám a [0;1] intervallumra normalizált, azt mondhatjuk, hogy elég pontatlanok az 

eredmények (0,5 környékiek). Ez az 𝑌 tengely mentén előforduló adatoknak köszönhető. A 

korábban bemutatott ábrákon látható, hogy a mintacsoport elemei az 𝑌 = 1 tengely 

mentén helyezkednek, míg a többi elem távolabb. 2 dimenziós térben az eredmények ilyen 

módon történő értelmezése, látványos és egyszerű. Nagyobb dimenziószám és valós 

adathalmaz esetén a kapott eredmények értelmezése már nem ennyire egyszerű.  

Az 𝑌 dimenzió értékeinek eloszlása a következő ábrán látható. 

 

 

8. ábra Az Y dimenzió értékeinek eloszlása 

 

Az 𝑌 dimenzió mentén 3, egyesével 1 egység szélességű tartományt határoztam meg. Az 

adatok jól szemléltetik, hogy az adathalmaz minősége miatt e tengely mentén, bár 

pontatlanabb volt a kiválasztás, mindhárom algoritmus ugyanúgy teljesített. Az 

algoritmusok ilyen jellegű eredménye a szélsőséges adatokból adódott. Következtetésként 

levonható, hogy a bemutatott adathalmaz esetén a 𝑋 tengely értékei voltak a befolyásolók 

mind a konfliktusfeloldás, mind pedig az eredmény kiértékelése során.  
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 Eredmények valós páciensadatokon 

 Valós beteghalmaz 1. – javasolt algoritmusok összehasonítása 

A második bemutatásra választott adathalmaz valós kutatási környezetből kiemelt több 

dimenziós adathalmaz. Ezen adathalmaz az egészségügyi finanszírozási adatbázisban tárolt 

betegek adatainak egy olyan szűkített halmaza, ahol a rendelkezésre álló betegadatokból 

véletlen mintavételezéssel választottunk ki 12000 beteg adatait. A betegekre jellemző 

attribútumok között szerepel a beteg kora, a beteg neme és 7 fontosabb diagnózis. Ezen 

diagnózisok a következők: E10: inzulin-dependens cukorbetegség, E11: nem inzulin-

dependens cukorbetegség, I10: magasvérnyomás, I252: régi szívizomelhalás, C18: 

vastagbél rosszindulatú daganata, C61: a prostata rosszindulatú daganata, C64: a vese 

rosszindulatú daganata. A mintacsoport mérete 2000 egyed, a megkövetelt kontrollcsoport 

mérete 2000 egyed, a válogatás alapját szolgáló populáció mérete pedig 10000 egyed. 

A valós adatokon végzett kiértékelést a korábbi kiértékelés analógiájára végeztük el, de 

mivel az adathalmaz egyes attribútumai nem folytonosak, így a rétegzett mintavételezésen 

alapuló algoritmus is kiértékelésre került. Az eredményül kapott értékeket az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

3. Táblázat Valós adathalmazon végzett kiértékelés - SS, ENNCS, NNCSE és SA algoritmusok esetében 

 

Az eredmények hasonló trendet mutatnak, mint a 2 dimenziós mesterséges adathalmaz 

esetén, de az eltérések már jelentősek. Ez az adatok diszkrét természetéből adódik. Fontos 

megemlíteni, hogy a korábban bemutatott mérőszám, mellyel az algoritmusok 

k=20 k=25 k=50 k=100 k=200 k=500

ENNCS NNCSE

0,00097              0,00086          0,00053          0,00069          0,00075          0,00064          0,00064          0,00069        

0,00097              0,00086          0,00058          0,00069          0,00075          0,00069          0,00069          0,00081        

0,00097              0,00086          0,00058          0,00069          0,00081          0,00069          0,00075          0,00081        

0,00097              0,00086          0,00069          0,00075          0,00081          0,00069          0,00075          0,00081        

0,00097              0,00086          0,00075          0,00075          0,00086          0,00075          0,00081          0,00081        

0,00097              0,00086          0,00075          0,00075          0,00086          0,00081          0,00081          0,00081        

0,00097              0,00086          0,00081          0,00075          0,00086          0,00081          0,00086          0,00086        

0,00097              0,00086          0,00081          0,00075          0,00086          0,00081          0,00086          0,00086        

0,00097              0,00086          0,00081          0,00081          0,00086          0,00086          0,00086          0,00086        

0,00097              0,00086          0,00081          0,00081          0,00092          0,00086          0,00086          0,00086        

0,00097              0,00086          0,00086          0,00081          0,00092          0,00086          0,00092          0,00086        

0,00097              0,00086          0,00092          0,00081          0,00092          0,00092          0,00092          0,00092        

0,00097              0,00086          0,00092          0,00086          0,00092          0,00092          0,00097          0,00092        

0,00097              0,00086          0,00092          0,00086          0,00097          0,00092          0,00097          0,00092        

0,00097              0,00086          0,00092          0,00086          0,00103          0,00097          0,00097          0,00092        

0,00097              0,00086          0,00097          0,00086          0,00103          0,00097          0,00103          0,00092        

0,00097              0,00086          0,00097          0,00092          0,00103          0,00097          0,00103          0,00097        

0,00097              0,00086          0,00103          0,00092          0,00108          0,00103          0,00103          0,00097        

0,00097              0,00086          0,00108          0,00092          0,00108          0,00108          0,00103          0,00103        

0,00097              0,00086          0,00114          0,00131          0,00114          0,00114          0,00108          0,00119        

0,00097              0,00086          0,00053          0,00069          0,00075          0,00064          0,00064          0,00069        

0,00097              0,00086          0,00081          0,00081          0,00092          0,00114          0,00108          0,00119        

0,00097              0,00086          0,00071          0,00074          0,00083          0,00087          0,00089          0,00089        

0,00097              0,00086          0,00075          0,00075          0,00086          0,00078          0,00081          0,00081        

-                        0,00000          0,00011          0,00004          0,00005          0,00008          0,00008          0,00005        

NNCSSA
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eredményének kiértékelését végezzük, a rétegzett mintavételezés rétegei alapján végzi a 

kiértékelést.  

A rétegzéses mintavételezésen alapuló SS algoritmus 𝑑(𝐴, 𝐵) értéke akkor lenne 0, ha a 

megkövetelt elemszám feltétel teljesült volna. Látható, hogy a kapott eredmény 

(𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,00672) arra utal, hogy az algoritmus által elkészített kontrollcsoport mérete 

nem éri el a 2000 egyedet, így az eredménye is rosszabb, mint bármely második bemutatott 

algoritmusé. A rétegzéses mintavételezés legnagyobb hátránya éppen ez. Megfelelően 

megválasztott rétegek mellett sem garantálja, hogy eléri a megkövetelt elemszámot. 

Ezenkívül látható, hogy 𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,00086-os eredménnyel az NNCSE algoritmus ismét 

csak jobban teljesített, mint az ENNCS algoritmus, ahol a csoportok különbözőségének 

mértéke 𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,00097. Az NNCSSA algoritmus a legjobb eredményét 𝑘 = 20 esetén 

érte el, 𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,00053-as eredménnyel. A szimulált hűtésen alapuló algoritmus 

eredményeit szintén rögzített 𝑇 = 10 kezdőhőmérséklettel, 6 esetben határoztam meg. A 

megengedett környezet mérete rendre 20 egyed, 25 egyed, 50 egyed, 100 egyed, 200 

egyed és 500 egyed volt.  

A mintaadatok és a kiválasztott kontrollcsoportok egyedei által felvett értékek egyes 

dimenziókra vetített eloszlásai a következő ábrákon tekinthetők meg. 

 

9. ábra Egyedek eloszlása a KOR dimenzió mentén 
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Megfigyelhető a fenti ábrán, hogy az NNCSSA algoritmus (citromsárga) által kiválasztott 

kontrollcsoport bizonyos rétegek mentén jobban hasonlít a mintacsoportra, mint a többi 

algoritmus, az SS algoritmus (lila) pedig számos dimenzió terén elmarad a többi 

algoritmustól, főként a K60-90 intervallumban. A részletes adatok a 4. Táblázatban 

tekinthetők meg.  

4. Táblázat A KOR dimenzió adatainak eloszlása 

 

 

Ugyanezen tulajdonság figyelhető meg a többi dimenzióra levetítve is, ezért azok esetén, 

és mivel bináris adatokról van szó, egy összesített ábrán összegeztem az eredményeket. 

 

10. ábra Egyedek eloszlása a nem és a különféle betegség-dimenziók mentén 

A fenti ábra részletes adatait az 5-6.Táblázatok foglalják össze.  

KOR K10-20 K20-30 K30-40 K40-50 K50-60 K60-70 K70-80 K80-90 K90-100 K100-110

Minta 2        29      82      144    248    538    471    357    121    8        

ENNCS kontroll 2        30      81      143    251    530    478    358    120    7        

NNCSE kontroll 2        30      81      143    250    532    477    358    120    7        

NNCSSA kontroll 2        29      81      144    249    535    473    360    120    7        

SS kontroll 1        29      80      143    244    533    466    352    117    8        
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5. Táblázat A nem az E10, E11, I10 betegségadatok adatainak eloszlása a minta és kontrollcsoportokban 

 

6. Táblázat Az I252, a C18, a C61 és C64 betegségadatok adatainak eloszlása a minta és kontrollcsoportokban 

 

A 4-6. Táblázatokat áttekintve észrevehetjük, hogy több helyen akár 10 egyed eltérés is 

megjelenik, míg a bináris attribútumok esetén ez a különbség elérheti akár a 20 egyedet is. 

Az ilyen eltérések okozzák a 3. Táblázatban megjelenő eredmények eltérését, de ha ezeket 

az értékeket levetítjük a kontrollcsoport méretére, akkor 2000 egyedre nézve ezen 

eltérések csupán 0,5%-1%-nyi eltérést jelentenek. 

 

 Valós beteghalmaz 2. – kitettségi fok szerinti összehasonlítás  

A harmadik bemutatásra választott adathalmaz szintén valós kutatási környezetből 

kiemelt több dimenziós adathalmaz. Kutatásaink során részeletesen foglalkozunk olyan 

onkokardiológiai elemzésekkel is, ahol az onkológiai betegségek és a betegségek 

kezeléseinek kardiális szövődményeit elemezzük. Ezen elemzések kacsán érdekes 

kérdésként merült fel, hogy a propensity score matching és a fejlesztett algoritmusok 

egymással összevetve milyen eredményeket mutatnak? Mielőtt részletesen 

megvizsgálnánk az eredményeket, tekintsük át a kontrollcsoportkiválasztás 

tesztkörnyezetét adó adathalmazt. 

A kapcsolódó elemzések során részletesen vizsgáltuk az epirubicint tartalmazó 

kemoterápiás kezelések hatását a szívelégtelenség kialakulására vonatkozóan. Az 

elemzések során 11 rizikófaktort azonosítottunk, melyek az életkor, a diabetes mellitus, a 

magasvérnyomás, a koszorúérbetegség, a daganat stádiuma, az epirubicin kezelés 

kumulatív dózisa, illetve a következő hatóanyagok alkalmazása: capecitabine, gemcitabine, 

paclitaxel, bevacizumab és a docetaxel. Az elemzések során a diabetes mellitus, a 

magasvérnyomás és a koszorúérbetegség ténye, mint bináris változók lettek figyelembe 

véve. A hatóanyagok terén nem volt kimutatható dózisfüggés a capecitabine, a gemcitabine 

FFI NŐ NEM IGEN NEM IGEN NEM IGEN

Minta 876      1 124     1 858  142        1 547  453        519      1 481     

ENNCS kontroll 876      1 124     1 859  141        1 547  453        518      1 482     

NNCSE kontroll 876      1 124     1 859  141        1 547  453        518      1 482     

NNCSSA kontroll 876      1 124     1 859  141        1 547  453        519      1 481     

SS kontroll 859      1 114     1 841  132        1 536  437        512      1 461     

NEM E10 E11 I10
KOSÁR

NEM IGEN NEM IGEN NEM IGEN NEM IGEN

Minta 1 866  134        1 734  266        1 865  135        1 927  73          

ENNCS kontroll 1 866  134        1 736  264        1 865  135        1 929  71          

NNCSE kontroll 1 866  134        1 736  264        1 865  135        1 929  71          

NNCSSA kontroll 1 866  134        1 736  264        1 864  136        1 929  71          

SS kontroll 1 852  121        1 719  254        1 843  130        1 908  65          

C64C61C18I252
KOSÁR
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a paclitaxel, a bevacizumab és a docetaxel alkalmazása során, így ezen adatok is bináris 

változókként kezeltük. A docetaxel és az epirubicin alkalmazása dózisfüggőséget mutatott, 

ahol mindkét esetben 3 dóziskategóriát különböztettünk meg, melynek eredményeképpen 

ezen adatokat sorrendi változókként értékeltük ki. Szintén sorrendi értékként kezeltük az 

életkor adatokból származó életkor kategóriákat, melyek a következők voltak: <40; 40-49; 

50-59; 60-69; >=70. Kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a betegeknél alkalmazott 

sugárkezelés szintén szignifikánsan jelzi előre (de nem befolyásolja) a szívelégtelenség  

kialakulását, ezért ezen tényezőt szintén érdemes figyelembe venni az epirubicinnel  kezelt 

betegek szívelégtelenségi rizikóbecslése során.   A rizikófaktorokhoz logisztikus 

regresszióval meghatároztuk az esélyhányadosokat, majd az esélyhányadosok ismeretében 

kiszámítottuk a páciensek veszélyeztetettségi fokát (propensity score) a szívelégtelenség 

viszonylatában. Ezen propensity score értékek alapján egy mintaként választott csoporthoz 

már a propensity score matching algoritmus segítségével is lehetőségünk nyílt 

kontrollcsoportot kiválasztani, s az ily módon  és az egyéb módszerekkel kiválasztott 

konrollcsoportokat összehasonlítani. 

A második valós tesztadatbázis kialakítása során az összes epirubicinnel kezelt beteg 

(8796 fő) adatát 30%-70% arányban random kettéosztottam, majd a 30%-ot adó 2636 

mintacsoporthoz választotattam ki azonos méretű kontrollcsoportot az NNCS, ENNCS, 

NNCSE,NNCSSA és PSM algoritmusok segítségével. A propensity score matching esetében 

gondoskodtam arról, hogy az az 1-nn módszer alapján keletkező ütközéseket feloldjam, 

melynek köszönhetően a mintacsoporttal azonos méretű kontrollcsoport jött létre. Míg a 

PSM módszert természetesen a propensity score értékek alapján hajtottam végre, addig az 

NNCS, ENNCS, NNCSE és NNCSSA algoritmusokat a korábbiakban felsorolt 12 dimenziós 

adattérben futtattam, melyek fő jellemzőit a 7. Táblázat foglalja össze. Az NNCSSA 

algoritmust változó kezdőhőmérséklettel (𝑇 = 5, 10, 50) és változó 𝑘 értékkel (𝑘 =

200, 250, 300, 500) futattam, majd értékeltem ki. Jelen elemzésbe a legjobb 𝑑(𝐴, 𝐵) 

értéket eredményező futás került be. 

7. Táblázat A tesztadatokat jellemző 12 tulajdonság és jellege 

Objektumváltozó Jellege Leírás 

korcsoport ordinális Életkor kategóriák. 

diabetes mellitus (DM) bináris Cukorbeteg-e a páciens?  

magasvérnyomás (HTN) bináris Szenved-e magasvérnyomás betegségben a 

páciens? 

koszorúérbetegség (CAD) bináris Van-e koszorúér betegsége a páciensnek? 

stádium ordinális A daganat stádiuma az epirubicin kezelés 

megkezdésekor (low, med, high). 

epirubicin_dózis ordinális Az epirubicin kumulatív dózistartománya. 
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docetaxel_dózis ordinális A docetaxel kumulatív dózistartománya. 

capecitabine bináris Kapott-e capecitabine kezelést a páciens? 

gemcitabine bináris Kapott-e gemcitabine kezelést a páciens? 

paclitaxel bináris Kapott-e paclitaxel kezelést a páciens? 

docetaxel bináris Kapott-e docetaxel kezelést a páciens? 

bevacizumab bináris Kapott-e bevacizumab kezelést a páciens? 

 

Az algoritmusok eredményének kiértékelését két módszerrel végeztem. A kiértékelés 

első lépéseként a kontrollcsoportokat a mintacsoporttal vetettem össze. A 

kontrollcsoportok hasonlóságát a  𝑑(𝐴, 𝐵) értékek számításával határoztam meg, amely 

értéket kétféle módon számítottam ki. Egyrészt meghatároztam az eltérés mértékét a 12 

meghatározó dimenzió mentén, valamint ettől függetlenül megvizsgáltam a propensity 

score változó eloszlása mentén mérhető különbözőséget is. A kiértékelés eredményei a 8. 

Táblázat Táblázatban láthatók. 

8. Táblázat A kontrollcsoportok eltérése a mintacsoporthoz viszonyítva 

Algoritmus PS 12D 

NNCS          0,3280                0,3282     

ENNCS          0,0095                0,0093     

NNCSE          0,0087                0,0090     

NNCSSA k=500, T=10          0,0076                0,0085     

SS          0,0810                0,0810     

 

Látható, hogy az NNCS és SS algoritmusok teljesítettek a leggyengébben. A táblázatban 

látható Méret oszlop az adott algoritmussal kiválasztott kontrollcsoport méretét jelenti. 

Míg az SS csupán párszáz elemmel választott ki kevesebbet, mint a minta mérete, addig az 

NNCS algoritmusnál ez a különbség 1500 egyednél is nagyobb. Ez a nagy eltérés abból 

adódhat, hogy az esetek jelentős részében egy-egy populációbeli egyed több 

mintacsoporbeli egyedhez is a legközelebb esett a 12-dimenziós térben. Az ENNCS, NNCSE 

és NNCSSA algoritmusok a mintához nagyon hasonló eloszlású kontrollcsoportokat hoztak 

létre, mivel a különbözőség mértéke rendkívül alacsony (0,0059-0,0061). Ezen 

algoritmusok teljesítménye között jelentős eltérés nem tapasztalható, mivel 1 tízezrednyi 

eltérés elhanyagolható. 

Érdekes megfigyelni a PSM algoritmus mintacsoporthoz viszonyított különbözőségi 

mértékét (𝑑(𝐴, 𝐵) = 0,0076). Ezen érték kissé magasabb, mint az ENNCS, NNCSE és 

NNCSSA algoritmusok által kiválasztott kontrollcsoportok különbözősége, vagyis a 

mintacsoporthoz képest a PSM algoritmus ezen dimenziók mentén kevésbé (ámbár még 

mindig nagyon nagy mértékben) hasonló kontrollcsoportot választott ki. Az eltérés abból a 
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tényből fakad, hogy míg az ENNCS, NNCSE és NNCSSA algoritmusok egyenlő súllyal 

tekintettek minden releváns tulajdonságra a 12-dimenziós térben, addig a PSM algoritmus 

az esélyhányadosok alapján eltérő súlyokkal vette ezen tulajdonságokat figyelembe. 

A kiértékelés második lépéseként az NNCS, ENNCS, NNCSE és NNCSSA algoritmusok által 

kiválsztott kontrollcsoportokat a PSM által kiválasztott kontrollcsoporttal vetettem össze. 

Ezt az összehasonlítást szintén elvégeztem a 12-dimenziós térben is és csupán a propensity 

score értékek alapján is. A futási eredmények a 9. Táblázatban láthatóak. 

9. Táblázat A kontrollcsoportok eltérése a PSM által kiválasztott kontrollcsoporthoz viszonyítva 

 Algoritmus Méret d(A,B) 

Minta             2 636               0,0000       

PSM             2 636                0,0076     

NNCS                907                0,3280     

ENNCS             2 636                0,0059     

NNCSE             2 636                0,0061     

NNCSSA k=500, T=10             2 636                0,0062     

SS             2 209                0,0810     

 

A mérési eredményként kapott értékek alapján megfigyelhetjük, hogy az NNCS és SS 

algoritmusok ezen aspektus szempontjából is jelentősen rosszabbul teljesítettek, mint az 

ENNCS, NNCSE és NCSSA algoritmusok. Ezen nagyságrendileg nagyobb eltérés abból 

adódik, hogy ezen algoritmusok nem érik  a kívánt elemszámot a kontrollcsoportban, s 

ebből adódóan az eloszlás is torzulást szenved. Az ENNCS, NNCSE és NNCSSA algoritmusok 

már mind a propensity score szerint, mind a 12 dimenziós térben jobban közelítik a PSM 

algoritmus által kiválasztott kontrollcsoportot. A 0,0076-0,0095 közötti és 0,0085-0,0093 

különbözőségi mértékek azt mutatják, hogy az ENNCS, NNCSE és NNCSSA algoritmusok által 

kiválasztott kontrollcsoportok egyedeit jellemző tulajdonságértékek eloszlása nagy 

mértékben hasonlít PSM algoritmus által kiválasztott kontrollcsoport egyedeit jellemző 

tulajdonságértékek eloszlásához. 
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6. Összefoglalás 

A kontrollcsoportok kialakítása a kontrollált egészségügyi vizsgálatok egyik központi 

kérdése. Bár különféle megoldások léteznek a kontrollegyedek kiválasztására vonatkozóan, 

mégsem létezik olyan módszer, amely a körülményektől függetlenül minden esetben 

alkalmazható lenne. A gyakorlatban a rétegzett mintavételezésen és a propensity score 

párosításon alapuló módszerek terjedtek el. Előbbi módszer alkalmazhatóságának a 

kisméretű és nem megfelelő eloszlású populáció jelent határt. A propensity score alapú 

illesztés hátránya, hogy rizokóbecslésen alapul, így egyrészt jelentős előkészítést igényel, 

másrészt magában foglalja a propensity score becsült értékének hibáját is. 

 Jelen dolgozatomban ismertettem a kontrollcsoport-kiválasztási probléma elméleti 

hátterét, annak legfontosabb követelményeit és új k-nn alapú kontrollcsoport-kiválasztó 

algoritmusokra tettem javaslatot. A javasolt algoritmusok tetszőleges számú tulajdonsággal 

jellemzett páciensek mintacsoportjához képesek olyan kontrollcsoportot kiválasztani, 

amelyben az egyedeket jellemző tulajdonságértékek eloszlása hasonló a mintaegyedek 

által felvett tulajdonságértékek eloszlásához.  

A TDK dolgozat 4 új algoritmus ismertetését tartalmazza, melyek közül a Nearest 

Neighbor based Control Group Selection method (NNCS) algoritmus mindamellett, hogy a 

rétegzett mintavételezéshez hasonlósan bizonyos esetekben nem garantálja a kívánt 

kontrollcsoport-méretet, mégis rámutat arra, hogy a probléma ilyen jellegű 

megközelítésének van alapja. Az Extended Nearest Neighbor based Control Group Selection 

method (ENNCS), a Nearest Neighbor based Control Group Selection method with Error 

Minimization (NNCSE) és a Nearest Neighbor based Control Group Selection Algorithm with 

Simmulated Annealing (NNCSSA) algoritmusok különféle módon biztosítják az előzetesen 

meghatározott kontrollcsoport méretet. Míg az ENNCS algoritmus a 𝑘-szomszédosság 

kiterjesztésvel garantálja a megkövetelt elemszámot, addig az NNCSE algoritmus egy 

hibafüggvény minimializálására törekszik az egyedek kiválasztásakor felmerülő 

konfliktusfeloldás során. Az NNCSSA algoritmus az NNCSE algoritmus mohó mivoltát 

hivatott kiküszöbölni oly módon, hogy szimulált hűtés alkalmazásával globális optimumra 

törekszik.  

Az algoritmusok kiértékelésére futásidő teszteket végeztem, majd futási eredményüket 

összevettem a 2 leginkább elterjed módszer (rétegzett mintavétel és propensity score 

alapú illesztés) eredményeivel. A teszteredmények tapasztalati úton támasztják alá, hogy 

az ENNCS, az NNCSE és az NNCSSA algoritmusok képesek túllendülni a rétegzett 

mintavételezés alapproblémáján, és a mintacsoport egyedeihez nagymértékben hasonlító 

kontrollcsoportot képesek kialakítani.  
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Jövőbeli terveim közé tartozik az algoritmusok továbbfejlesztése. Lehetséges irányként 

kínálkozik a konfliktusfeloldás matematikai modellel történő megoldása, az algoritmusok 

továbbfejlesztése tetszőleges méretű kontrollcsoport kialakításának irányába, valamint az 

NCCSSA algoritmus paraméterbeállítási lehetőségeinek részletes elemzése. Szintén 

érdekes lehetőséget rejt magában a javasolt algoritmusok felhasználása a rizikóbecslés 

pontosságának mérésére. Ugyancsak további tervek között szerepel azon maximálális 

kontrollcsoport-méret meghatározása, amely a rendelkezésre álló alappopulációt 

figyelembe véve elérhető egy megadott mintacsoport-kontrollcsoport eltérés mellett. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

A bemutatott munka a VKSZ_12-1-2013-0012 azonosítójú "Világszínvonalú Intelligens és 

Inkluzív Egészségügyi Információs és Döntéstámogató Keretrendszer (Analytic Healthcare 

Quality User Information) kutatása" című projekt keretében Magyarország Kormánya 

támogatta és a „Tehetséggondozó program a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán” 

című projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HHTDK-16-0039 kódszámú támogatás 

segítségével valósult meg. 



 

58 
 

Hivatkozások 

[1] Altman, N. S.: An introduction to kernel and nearest-neighbor nonparametric 

regression. The American Statistician, 46(3) (1992), 175-185. 

 [2] Peter C. Austin: An Introduction to Propensity Score Methods for Reducing the 

Effects of Confounding in Onservational Studies. Multivariate Behav Res 46(3) 

(2011), 399-424. 

[3] Beyer, K., Goldstein, J., Ramakrishnan, R., & Shaft, U.: When is “nearest neighbor” 

meaningful? In International conference on database theory, (1999, January). pp. 

217-235. Springer Berlin Heidelberg. 

[4] Cover, T., & Hart, P.:  Nearest neighbor pattern classification. IEEE transactions on 

information theory, 13(1) (1967), 21-27. 

[5] Diller, G. P., Dimopoulos, K., Broberg, C. S., Kaya, M. G., Naghotra, U. S., Uebing, A., 

... & Gatzoulis, M. A.: Presentation, survival prospects, and predictors of death in 

Eisenmenger syndrome: a combined retrospective and case–control study. 

European heart journal, 27(14) (2006), 1737-1742. 

[6] Everitt BS, Palmer CR.: Encyclopaedic Companion to Medical Statistics, Hodder 

Arnold, London, 2005 

[7] Jewell NP.: Least squares regression with data arising from stratified samples of the 

dependent variable. Biometrika 72 (1985), 11-21. 

[8] Keogh RH, Cox DR.: Case-control studies. Cambridge University Press, 2014. 

[9] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P.: Optimization by simulated 

annealing. Science, 220(4598) (1983), 671-680.   

[10] Koepsell, Thomas D., Noel S. Weiss: Epidemiologic methods: studying the 

occurrence of illness, Oxford University Press (UK), 2014 

[11] Linder, N., Haskin, O., Levit, O., Klinger, G., Prince, T., Naor, N., ... & Sirota, L.: Risk 

factors for intraventricular hemorrhage in very low birth weight premature infants: 

a retrospective case-control study. Pediatrics, 111(5) (2003), e590-e595. 

[12] Piazza, N., Kalesan, B., van Mieghem, N., Head, S., Wenaweser, P., Carrel, T. P., ... 

&Kappetein, A. P.: A 3-center comparison of 1-year mortality outcomes between 

transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve replacement on the 

basis of propensity score matching among intermediate-risk surgical patients. JACC: 

Cardiovascular Interventions, 6(5) (2013), 443-451. 



 

59 
 

[13] Rosenbaum, P. R., Rubin, D. B.: The central role of the propensity score in 

observational studies for causal effects. Biometrika, 41-55. (1983) 

[14] Rosenbaum, P. R., Rubin, D. B.: Reducing bias in observational studies using 

subclassification on the propensity score. Journal of the American statistical 

Association, 79.387 (1984), 516-524. 

[15] Rubin, Donald B.: Matched sampling for causal effects. Cambridge University Press, 

2006. 

[16] Rubinstein, Reuven Y., and Dirk P. Kroese: Simulation and the Monte Carlo method. 

John Wiley & Sons, 2016. 

[17] Tillé, Y.: Sampling Algorithms. Springer, 2006 

[18] Sholom Wacholder, Joseph K. McLaughlin, Debra T. Silverman, Jack S. Mandel: 

Selection of Controls in Case-Control Studies, Americal Journal of Epidemology 

135(9) (1992), 1019-1028. 

[19] Clark, C. M., Yinger, R. J.: Research on teacher thinking. Curriculum inquiry, 7(4) 

(1977), 279-304. 

[20] Zaoutis, T. E., Argon, J., Chu, J., Berlin, J. A., Walsh, T. J., Feudtner, C.: The 

epidemiology and attributable outcomes of candidemia in adults and children 

hospitalized in the United States: a propensity analysis. Clinical infectious diseases, 

41(9) (2005), 1232-1239. 

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(clinical_trials)  

(utoljára megtekintve: 2017.04.03.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(clinical_trials)


Kerner Bence László 

 BELTÉRI LOKALIZÁCIÓ ANDROIDOS ALAPOKON 

Témavezető: Dr. Simon Gyula 

Műszaki Informatikai Kar, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék 

Pannon Egyetem 

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 

2017



Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés ............................................................................................................. 1 

2. Irodalomkutatás ................................................................................................... 3 

2.1. Android ............................................................................................................ 3 

2.1.1. Architektúra .................................................................................................. 3 

2.1.2. Samsung Galaxy S6 Edge ............................................................................. 4 

2.1.3. Camera 2.0 API ............................................................................................. 5 

2.2. OpenCV ............................................................................................................ 5 

2.2.1. OpenCV modulok ......................................................................................... 5 

2.2.2. OpenCL ......................................................................................................... 6 

2.3. Színrendszerek ................................................................................................. 7 

2.3.1. RGB ............................................................................................................... 7 

2.3.2. YCbCr  .......................................................................................................... 7 

2.4. Képfeldolgozó algoritmusok ............................................................................ 8 

2.4.1. Foltkereső algoritmusok ................................................................................ 8 

2.4.2. Morfológiai átalakítások ............................................................................... 9 

2.4.2.1. Dilatáció ................................................................................................... 10 

2.4.2.2. Erodáció ................................................................................................... 11 

2.4.2.3. Erodáció és dilatáció ................................................................................ 12 

2.5. Lokalizációs algoritmusok ............................................................................. 12 

3. Android alapú lokalizációs rendszer ................................................................. 16 

3.1. Android NDK ................................................................................................. 16 

3.2. Rendszerterv .................................................................................................. 17 

3.3. Keretrendszerek ............................................................................................. 20 

3.3.1. Androidos keretrendszer felépítése ............................................................. 20 

3.3.1.1. A keretrendszer működése ....................................................................... 20 

3.3.1.2. Paraméterező ablak .................................................................................. 23 

3.3.2. Asztali teszt keretrendszer felépítése .......................................................... 24 

3.4. Szoftver felépítése .......................................................................................... 25 



 

 

3.5. Elő feldolgozás ............................................................................................... 26 

3.5.1. Színrendszer beállítása ................................................................................ 26 

3.5.2. Binarizálás ................................................................................................... 27 

3.6. Detekció ......................................................................................................... 28 

3.6.1. Foltok .......................................................................................................... 28 

3.6.2. Foltdetektáló algoritmus .............................................................................. 29 

3.7. Folyamatos követés ........................................................................................ 30 

3.8. Referencia térkép............................................................................................ 31 

3.9. Távolság adatbázis ......................................................................................... 33 

3.10. Szög adatbázis .............................................................................................. 34 

3.11. Horgonyok azonosítása ................................................................................ 36 

3.11.1. Kezdeti lámpák felderítése ........................................................................ 36 

3.11.2. Távolság alapú hibavektor ........................................................................ 37 

3.11.3. Szög alapú hibavektor ............................................................................... 38 

3.12. Helymeghatározás ........................................................................................ 39 

4. Tesztek .............................................................................................................. 41 

4.1. Foltkereső teszek ............................................................................................ 41 

4.2. Távolság alapú hibavektor teszek .................................................................. 44 

4.3. Szög alapú hibavektor tesztek ........................................................................ 45 

4.4. Lokalizációs tesztek ....................................................................................... 47 

5. Összefoglalás ..................................................................................................... 48 

5.1. Elért eredmények............................................................................................ 48 

5.2. Továbbfejlesztési lehetőségek ........................................................................ 48 

6. Köszönetnyílvánítás .......................................................................................... 48 

7. Irodalomjegyzék ................................................................................................ 49 

 

  



Bevezetés 

1 

 

1 Bevezetés 

A dolgozatom célja egy olyan alkalmazás kifejlesztése, ami képes beltéri 

centiméter pontosságú lokalizációt végrehajtani műholdak segítsége nélkül. Ennek 

a megvalósítását egy hordozható és mára már elterjedt rendszerre terveztem: ez a 

rendszer az Andorid. Az Android választása azért volt kézenfekvő, mert manapság 

már elég nagy számítási kapacitással rendelkező eszközök használják, illetve a 

modern mobil eszközök kamerái a DSLR kamerához hasonló paraméterezési 

lehetőségekkel vannak felruházva.  

Külső hardverként az alkalmazás a beltéri fényforrásokat használja fel, amik 

már akár korábbi részei is lehetnek a szobán belüli világítási infrastruktúrának.    

 

1.1. ábra. A beltéri lokalizációs rendszer működése 

 A 1.1. ábra mutatja az alkalmazás való életben történő alkalmazásának 

módját. A mobiltelefon kamerával érzékeli a helységben lévő fényforrásokat, 

ezeket elkülöníti más képi objektumoktól (horgony detekció). A detektált 

horgonyok és egy előzetes referencia térkép (amely a horgonyok valós pozícióit 

tartalmazza) segítségével a kamera helyzete meghatározható.  

 A horgonyként alkalmazott fényforrások lehetnek hagyományos lámpák, és 

lehetnek speciálisan a rendszer részét képező modulált fényű lámpák is. 

Amennyiben speciális lámpákat alkalmazunk, VLC (Visible Light Communication 

– Látható fény alapú kommunikáció) megoldások segítségével a horgony nem csak 

detektálható, hanem azonosítható is. Hagyományos lámpák esetén azonosítás 
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pusztán a detekcióból nem lehetséges ám egyéb topológiai információk 

felhasználásával erre is lehetőség adódik.  

 A dolgozat a komplex lokalizációs feladat egyes elemeinek újszerű 

megvalósítására fókuszál. Az elért eredmények a következők:  

 Horgonyok robosztus detekciója. 

 Hagyományos horgonyok azonosítása előzetes információk és az aktuális 

detekció alapján.  

 Horgonyok mozgás közbeni követése. 

 A kamera helyzetének a meghatározása a detektált és azonosított horgonyok 

segítségével. 

 A rendszer megvalósítása és tesztelése Android platformon.  

Jelen dolgozat nem foglalkozik a horgonyok VLC alapú azonosításával. 

A dolgozat felépítése a következő: A 2. fejezet összefoglalja az Android 

rendszerek, a szükséges képfeldolgozási algoritmusok és a beltéri lokalizáció 

területéről felhasznált korábbi eredményeket. A 3. fejezet bemutatja a javasolt 

rendszer felépítését és működését. A 4. fejezet az elkészült rendszeren végzett 

méréseket és teszteket, valamint a rendszer értékelést tartalmazza. Az 5. fejezet 

tartalmazza az összefoglalást és a további kutatási lehetőségeket. 
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2 Irodalomkutatás 

2.1 Android 

Az Android egy Linux kernelre épülő, elsősorban hordozható érintőképernyős 

eszközökre szánt operációs rendszer, de megtalálható a beágyazott rendszerektől 

kezdve az okos órákon át az autókban is. Manapság az egyik legelterjedtebb 

operációs rendszer a telefonokon az Android. A legelső androidos telefon 2008-ban 

jelent meg, azóta pedig a nagyon széles választék áll rendelkezésre a készülékekből 

mind méretben mind árban. Fő programozási nyelve a Java. A Java 

futtatókörnyezete pedig lehet a Dalvik JIT vagy az ART (Android Run Time). Az 

Android rendszerkövetelménye sokat változott az első verzióhoz képest. Az első 

verziónak elegendő volt 32MB RAM, a 4.4-esnek pedig már 512 MB RAM-ra volt 

szüksége.  

 

2.1.1 Architektúra 

A 2.1. ábra mutatja az Android architektúrájának rétegeit. 

A rendszer alapját a Linux kernel adja, amiben a hardverek meghajtó 

programjai találhatók meg. Ezeket a részeket a hardvergyártók készítik el és 

optimalizálják. Ebben a rétegben található még meg a memóriakezelésért felelős 

réteg, illetve itt történik a folyamatok ütemezése is.  

Egy réteggel feljebb a Linux kernelekre épülő szoftverkönyvtárak vannak 

jelen, ezek C++ nyelven íródtak. Ebben a rétegben van megvalósítva a JVM (Java 

Virtual Machine) Java virtuális gép. 

A felső két rétegben pedig már csak Java kódokat találunk. Ezeket már a 

virtuális gép futtatja. Ide tartoznak a mi általunk írt szoftverek, illetve a már készen 

lévő keretrendszerek, amiket felhasználhatunk, illetve fel kell használnunk a 

szoftverek megírása közben.   
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2.1. ábra Android architektúra. Forrás:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Android-System-

Architecture.svg#/media/File:Android-System-Architecture.svg 

2.1.2 Samsung Galaxy S6 Edge 

 

CPU: Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 

4x1.5 GHz Cortex-A53) 

GPU: Mali-T760MP8 

Szenzorok: gyorsulásmérő, giroszkóp, 

iránytű, újlenyomat érzékelő, közelség 

érzékelő, barométer, vérnyomásmérő  

Memória mérete: 3GB 

Hátsó kamera: 16 MP, f/1.9, 28mm 

 

 Az alkalmazás megvalósításához egy Samsung Galaxy S6 Edge ált 

rendelkezésre. Ez a készülék a dolgozat írásakor a felsőkategóriás telefonoknak 

valahol az alján helyezkedik el teljesítmény tekintetében. A telefon kamerája az 

alkalmazás céljainak teljes mértékben megfelel illetve a rajta futó Android rendszer 

is támogatja már a Camera 2 API teljes használatát.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Android-System-Architecture.svg#/media/File:Android-System-Architecture.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Android-System-Architecture.svg#/media/File:Android-System-Architecture.svg
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2.1.3 Camera 2.0 API 

Az Android 5.0-ás verziójától kezdődően létrehoztak egy teljesen 

áttervezett új interfészt a kamera hardware eléréséhez és vezérléséhez, ezáltal 

sokkal több lehetőség áll rendelkezésre a kamera beállításra.  

Beállíthatóvá váltak a következők:  

 Fókusztávolság 

 Fehéregyensúly beállítása 

 ISO állíthatóság 

 Rekeszidő állítás 

 A fénymérés módjai 

Az általam fontosnak talált funkciói a rekeszidő állítás illetve a fénymérés 

módjainak az állítása:  

 A rekeszidő kisebbre vételével megnő a teljesítmény (FPS-szám) 

 Az állandó fénymérés és automatikus adaptáció nagyon zavaró tud lenni (pl. 

amikor a kamera egy nagyon világos pacát lát, akkor beég a kép és csak 

lassan tisztul le). 

2.2 OpenCV 

2.2.1 OpenCV modulok 

Az OpenCV (Open Source Computer Vision Library) egy nyílt forráskódú BSD 

licenszelés alá tartozó programozási könyvtár, ami több száz képfeldolgozással 

kapcsolatos algoritmust tartalmaz. Az OpenCV-nek moduláris struktúrája van, ami 

azt jelenti, hogy a csomag tartalmaz több osztott illetve statikus könyvtárat is, a 

következő modulok érhetők el benne [1]: 

 Core – Az alap funkcionális részeket tartalmazza, mint például a Mat 

osztály, ami a legalapvetőbb osztálya az OpenCV-nek. Ebben vannak 

eltárolva a képek, illetve ebben a részben találhatóak meg a legszélesebb 

körben használatos függvények.  
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 ImgProc - Egy képelemző modul, ami tartalmaz lineáris és nem lineáris kép 

szűrőket, geometriai kép transzformációs művelteket (átméretezést, 

egyszerű rajzolási függvényeket, perspektíva módosítást), különböző 

színkezelési módok közötti átkonvertálást, hisztogram rajzolást és még sok 

mást is. 

 video – Egy videó elemző modul, ami tartalmaz mozgás becslést, képek 

közötti különbség képzést. 

 calib3d – alapvető több nézőpontos geometria algoritmusokat, egy-kamerás 

illetve sztereó-kamerás kalibrációt, objektum pozíció becslést és 3D-s 

rekonstrukciós elemeket. 

 objdetect – Objektumokat detektáló algoritmusokat tartalmaz, amikkel 

előre definiált alapzatokat lehet detektálni, mint például arc, szem, bögre, 

ember, autó és a többi. 

 highgui – Egy könnyen használható interfész a felhasználói felület 

kihasználásához.  

 videoio – Egy könnyen használható interfész a videók felvételéhez, illetve 

a video kodekekhez. 

 gpu – A GPU által gyorsított algoritmusok, amiket a többi OpenCV modul 

használ. 

2.2.2 OpenCL 

Az OpenCL biztosítja azt a sebességet az OpenCV-s alkalmazásoknak, 

amivel azok valós időben képesek képet elemezni. Az OpenCL egy keretrendszer 

ahhoz, hogy olyan programokat lehessen írni, amiket lehet futtatni 

keresztplatformokon is, beleértve a központi feldolgozó egységet, grafikai 

feldolgozó egységet, digitális jelprocesszort, FPGA-t, illetve más processzorokat 

vagy hardveres gyorsítókat. Ezáltal olyan programokat lehet vele írni, amik egy 

újrafordítást követően máris képesek futni a másik rendszer architektúrán. Az 

OpenCL specifikál egy programozási nyelvet (amely a C99-en alapszik), amivel 

ezeket az eszközöket lehet programozni, illetve biztosít egy függvénykönyvtárat, 

amivel lehet vezérelni a platformot, illetve a programot lelehet futtatni a feldolgozó 

egységeken [2].  
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2.3 Színrendszerek 

2.3.1 RGB 

Az RGB színrendszer egy olyan összeadandó színmodell, ami a vörös, zöld 

és kék fény különböző arányú összekeverésével hozza létre a színeket. 

Egy RGB színt az határoz meg, hogy milyen arányban tartalmazza a három 

alkotó részét. Felrajzolható egy háromdimenziós ábra, ahol a 3 tengely sorra a 3 

alkotó színt határozza meg, 0 és egy maximum között (általánosságban 1 vagy a 

255) között. Ezen határok között értelmezhető a színrendszer minden eleme. Ha 

mind a három 0, akkor fekete színt kapunk, ha 1 (vagy a maximális érték), akkor 

fehér, a többi érték a maradék színeket határozza meg [3]. 

 

2.2. ábra. Egy kép RGB színekre lebontva. Forrás: https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC676790.png 

A 2.2. ábra egy kép RGB színrendszerekre való lebontását jelenti. Ha a 

vörös, zöld és kék színű képeket egymásra tennénk és a megfelelő értékeket 

összeadnánk, akkor megkapnánk belőle az eredeti képet.  

2.3.2 YCbCr 

Az YCbCr színtérnek három komponense van. Az Y komponens a fényerőt 

adja meg (luma), a Cb és Cr komponensek (chroma) pedig azt adja meg, hogy 

mekkora ehhez képest a kék és vörös színek fényerejének eltérése. Hatékonyabb 

tömörítést tesz lehetővé az RGB-hez képest, mivel a fényerő és a színek tárolása 

különválik. A szemünk érzékenyebb a fényerő változásra, mint a színek 

változására. Emiatt a színek tárolása jobban tömöríthető adatot jelent látható 

minőségromlás nélkül. A gyakorlatban minden képpont fényértékét tároljuk, de a 

színeket már csak a pixelek egy részénél. Aránypárral adjuk meg a színinformációk 

eltárolásának gyakoriságát [4].  

https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC676790.png


Képfeldolgozó algoritmusok 

8 

 

 

2.3. ábra. Egy kép YCbCr színekre lebontva. Forrás: https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC676791.png 

A 2.3. ábra mutatja, hogy egy képet, ha felbontunk a komponenseire, akkor 

azok hogyan néznek ki. Ennél a tárolásnál nem egyenletes a tárolás, emiatt a 

visszaalakítása se triviális.  

2.4 Képfeldolgozó algoritmusok 

2.4.1 Foltkereső algoritmusok 

A folt (blob) detektáló algoritmusok a kulcspontok detekciójával foglalkozó 

algoritmusok közé tartozik. Ezen algoritmusok közös tulajdonsága, hogy 

valamilyen szempontból azonos tulajdonságú pontok összefüggő halmazát keresik. 

A mi alkalmazásunkban a horgonyok nagy intenzitású foltjait keressük. A terület 

általánosságban szorosan kapcsolódik a kulcspont, vagy sarokpont detekcióhoz [5].  

A foltkereső algoritmusokkal rokon a Hough-transzformáció is, ami 

eredetileg egy élkereső algoritmus, de általánosított formájában képes más (pl. akár 

kör) alakzatot is megtalálni [6]. 

A 2.4. ábra egy példa a Hough-transzformációs műveletre. 

https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC676791.png
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2.4. ábra. Hough transzformáció működés közben. Forrás: http://docs.opencv.org/2.4.8/_images/houghp.png 

2.4.2 Morfológiai átalakítások 

Morfológiai transzformációk során az egyes képpontok szürkeségi szintjét a 

szomszéd képpontok szürkeségi szintjétől függően változtatjuk meg. A legtöbbet 

használt ilyen művelet a dilatáció és erózió [7]. Ezeket a műveleteket széles 

alkalmazási körben használják, mint például: 

 zaj eltávolítására, 

 különálló elemek szétválasztására és a közeli elemek egybeolvasztására, 

 különböző lyukak megtalálására a képen. 

http://docs.opencv.org/2.4.8/_images/houghp.png
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2.5. ábra. Az eredeti dilatáció- és erózió-mentes kép. 

A 2.5. ábra jobb oldalán egy lámpa látható, amelynek közepén hiányoznak a 

pixelek. A következő illusztrációkban ezt a képet alkalmazzuk a dilatáció és 

erodáció szemléltetésére.  

2.4.2.1 Dilatáció 

Ez a művelet magába foglal egy képet A és egy úgynevezett kernel (B) 

mátrixot, ami lehet bármilyen alakú és méretű, de általában 3×3-as méretű és 

négyzet alakú.  

A B kernel (szűrő) mátrixnak van egy rögzített pontja, ami általában a mátrix 

középpontjában van. 

A kernel (B) mátrix végigpásztázza a képet és kiszámolja a maximális 

szürkeségi értéket és azzal helyettesíti az eredeti képen lévő képpont szürkeség 

értékét. Ez a művelet a világos területek megnövekedését okozza a képen.  



Képfeldolgozó algoritmusok 

11 

 

 

2.6. ábra. Dilatáció egy bináris képen 

 A dilatáció eredményét a 2.6. ábra mutatja, hogy a pöttyözött rész teljesen 

kitöltődött fehér színnel.  

2.4.2.2 Erodáció 

A szürkekép eróziója nem más, mint egy-egy pixel értékének helyettesítése 

az önmaga és nyolc szomszédja által alkotott csoport szürkeségi értékeinek 

minimumával. 

 

2.7. ábra Erózió egy képen 
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A 2.7. ábra mutatja az erodáció eredményét: a lámpa képében lévő foltok 

kitöltődtek feketével, viszont most megnőtt az összes folt mérete is, ami már nem 

biztos, hogy megfelel a későbbi alkalmazásokra.  

 

2.4.2.3 Erodáció és dilatáció 

Az erózió és dilatáció egymás utáni elvégzésével érjük el azt a kimenetet 

ezektől a műveletektől, amik már megfelelő alakúak és méretűek. 

 

2.8. ábra Erodáció és dilatáció egy bináris képen 

A 2.8. ábra mutatja a végleges eredményt, itt már a foltok ki vannak töltődve, 

illetve a méretük is megegyezik az eredeti foltok méreteivel. Ez a művelet segíti a 

foltkereső alkalmazást a pontosabb találatok megtalálásában.   

2.5 Lokalizációs algoritmusok 

Napjainkban számos eljárás létezik már beltéri lokalizáció megvalósítására, 

mint például a rádió jelek, fény, hanghullámok és a mágneses mező. A leggyakoribb 

módszerek a hang- és rádióhullámok terjedési tulajdonságait használják ki, hiszen 

például a mért jelerősség összefüggésben van az adó és a vevő közötti távolsággal. 

Az eszközök egy része már most is megtalálható az infrastruktúrában, például a 

WiFi vagy a Bluetooth. A helymeghatározás lehetséges több eszköz 
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felhasználásával, ami azon alapszik, hogy ismerjük az eszközök helyét és a 

jelterjedési modelleket [8]. Más megoldások ujjlenyomatokat vagy térképeket 

használnak, amiket pl. a mért jelerőségből építenek fel [9]. Ennek a két metódusnak 

a fúziója is széles körben használatos. Ezen pozícióbecslés pontosságának 

növelésére rövidtávon gyakran használnak mozgás alapú (odometrikus) 

metódusokat is.  

Mozgás alapú helymeghatározás lehetséges úgy, hogy becsüljük a megtett 

távolságot és az orientációt. Ezeknek a számolásához különböző szenzorokat 

használunk, mint például gyorsulásmérőt, iránytűt és giroszkópot, amik már 

megtalálhatóak a legtöbb okostelefonban is. Ezek a technikák elég pontosak rövid 

távolságokon, de mivel felhalmozódnak a hibák, gyakran nem önmagukban 

használják ezeket, hanem más, általában jelerősség alapú lokalizációs 

megoldásokat támogatnak velük [10], [11]. 

A lokalizációs metódusok gyakran a jel terjedési idők mérésein alapulnak. A 

távolság két eszköz között kiszámítható abból, hogy a jel mennyi ideig közlekedett 

a két eszköz között. A jel terjedési idője függ az eszközök között található anyagtól, 

ami lehet például levegő vagy beton is. A leggyakrabban használt alkalmazások 

szélessávú rádióhullámokon alapulnak [12], [13]. Egy új technika a rádiós fázis 

különbségi méréseken alapul ahol például egy szuperfelbontású technikát is 

alkalmaztak [14]. Ultrahangos jel alapú megoldások is elérhetőek, ezekhez 

egyszerűbb hardverek szükségesek, mivel a hangnak kisebb a terjedési sebessége, 

mint az elektromágneses hullámoknak [15]. Kvadratúra detektorok és parabolikus 

interpolációt használva elérhető a centiméteres becslési pontosság [16]. 

A mágneses mező is felhasználható lokalizációs célokra. A mágneses mezőt 

nem befolyásolják az emberek vagy a bútorok, nem úgy, mint a rádióhullámokat. 

Egy lehetséges alkalmazása, hogy létrehozunk egy oszcilláló mágneses mezőt és 

mérjük a mágneses rezonanciát. Több adót használva ki lehet számolni a vevő 

pozícióját [17]. Vannak más megoldások is, amelyeknek nincs szükségük horgony 

pontokra, ezek mágneses jelerőségeken alapuló térképeket használnak [18]. Egy 

példát mutat a 2.9. ábra, ahol egy mágneses méréseken alapuló térkép látható. 
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2.9. ábra. Mért mágneses térkép. Forrás: http://www.oulu.fi/sites/default/files/infotech_2012_isg_03a_sm.jpg 

A mostani 3D szenzor technológia, mint például lézer szkennerek és 3D 

kamerák képesek egy valós idejű 3D-s pontfelhőt létrehozni, amivel 

reprodukálhatják a környezetet. A lokalizáció a mért pontfelhő és egy előzőleg 

létrehozott referencia modell összehasonlításával történik meg [19]. Egy ilyen 

pontfelhőről készült felvételt mutat a 2.10. ábra.  

 

2.10. ábra. Pontfelhő egy szobáról. Forrás: http://kos.informatik.uni-

osnabrueck.de/icar2013/segmentation.png  

Fény alapú megoldások is léteznek, ilyenkor több fényforrást horgonypontnak 

terveznek. A fényforrások gyakran a meglévő fény infrastruktúra részét képezik. A 

http://kos.informatik.uni-osnabrueck.de/icar2013/segmentation.png
http://www.oulu.fi/sites/default/files/infotech_2012_isg_03a_sm.jpg
http://kos.informatik.uni-osnabrueck.de/icar2013/segmentation.png
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vevőkészülékek (fényérzékelők) mérik a modulált fény intenzitását, és a 

modulációból azonosítják a horgonypontokat. A fény intenzitások segítségével 

kiszámítják a pozíciót a háromszögelés módszerét alkalmazva [20], [21].  

A képelemzés is széleskörűen használt pozíció meghatározására. Számos 

lehetőség van a passzív, diszkrét pozíciók meghatározására. Az egyik lehetőség QR 

kódokkal felhasználása, amelyeket fontos helyeken helyezünk el. Aktív 

megoldások is léteznek, ilyenkor pl. a fényforrásokat tekinthetjük 

horgonypontoknak. A látható fényű kommunikáció (VLC) gyakran szerves része 

ezen megoldásoknak [22], [23].  

 

2.11. ábra ArUco kód felismerése http://docs.opencv.org/trunk/gbmarkersaxis.png 

 A 2.11. ábra egy, az OpenCV által támogatott passzív technológiát mutat, 

ahol QR kódokhoz hasonló mintákat keres az algoritmus a képen. Ha az alkalmazás 

jól fel van paraméterezve a kamera torzítási adataival, akkor képes ezekből az 

ArUco kódokból visszaadni egy három dimenziós pozíciót és az ArUco kód egyedi 

azonosítóját [24].  

http://docs.opencv.org/trunk/gbmarkersaxis.png
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3 Android alapú lokalizációs rendszer 

3.1 Android NDK 

Az Android NDK egy olyan eszköz, ami által az alkalmazásban natív 

nyelveken írt kódokat lehet alkalmazni, mint például a C vagy a C++. Ezáltal képes 

különböző már régebben megírt programkönyvtárakat is használni az androidos 

programban [25].  

Használata Java nyelven a native kulcsszó használatával történik a metódus 

deklarálás előtt a példa szerint, kifejtése pedig C++ nyelven történik.    

 A kifejtésnek C++-ban van egy megadott formai követelménye, amivel 

minden függvénynek rendelkeznie kell, ha azt a Java és a C++ között kezeljük. A 

két nyelv összekötése a JNI-vel (Java Native Interface) történik, és emiatt kell 

betartanunk a formai követelményeket. A metódusnevek hossza nagymértékben 

megnő, főleg ha hosszú csomagnevet használunk az alkalmazásunkhoz. A fentebb 

látott metódusban megkapjuk paraméterként a Java virtuális gépre mutató mutatót, 

a Java osztályt, amiből a metódus hívás történt, illetve ez esetben még az általunk 

megadott egész szám típusú értékeket is.  

public class OpencvNativeClass extends Activity { 

  public native void setBinaryThershold(int threshold); 

 

} 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_csomagnev_OpencvNativeClass_setBinaryThershold 

        (JNIEnv *, jclass, jint _binaryThreshold) 

{ 

        binaryThreshold = (int)_binaryThreshold; 

} 



Rendszerterv 

17 

 

A JNI egy natív programozási interfész a Java nyelvhez, ami része a JDK-

nak. Segítségével olyan programokat lehet írni, amikkel a kód teljes mértékben 

hordozható lesz a különböző platformok között.  

A JNI engedélyezi, hogy a Java kód, ami a Java virtuális gépen fut, más 

alkalmazásokkal illetve programozási könyvtárakkal, amik más nyelveken íródtak 

(mint például a C, C++ vagy az assembly), műveleteket végezhessen el. Továbbá a 

JNI által adott „Invocation API” hozzáférést ad arra, hogy a Java virtuális gépet 

használjuk a natív alkalmazásokban.  

A programozók azért használják a JNI-t, hogy olyan metódusokat tudjanak írni, 

amivel le tudnak kezelni olyan szituációkat, amiket Java nyelven nem lehet 

megvalósítani. Mint például akkor van szükség a natív függvényhívásokra és a JNI 

használatára, ha a következő szituációk valamelyike bekövetkezik: 

 Amikor az alap Java osztály könyvtár nem támogat olyan platform-függő 

funkciókat, amiket használni kell az alkalmazásban. 

 Amikor már van egy kész függvénykönyvtár, ami egy másik nyelven van 

megírva és el akarjuk érni a Java alkalmazásból. 

 Amikor nagyon számításigényes és időkritikus dolgot kell implementálni 

akkor azt egy alacsonyabb szintű nyelven, kell megvalósítani, mint például 

assembly vagy C++ azért, hogy aztán azt használni tudjuk az 

alkalmazásból. 

3.2 Rendszerterv  

A 3.1. ábra mutatja az alkalmazás felépítését. Az algoritmusok, amik a 

rendszert felépítik egyedül csak az OpenCV-től függenek, vagyis amelyik 

platformon elérhető az OpenCV és meg lehet hívni C++ nyelven írt kódokat, ott az 

én általam megírt alkalmazás futni fog. A keretrendszereket, amiket a rendszerem 

köré kell építeni, csak annyit kell csinálnia, hogy valamilyen módon képes legyen 

egy Mat osztályban átadni a képkockát az osztályomnak. Amint a kép végigment 

az elemzési lépéseken visszaad egy feldolgozott Mat objektumot, de szükség esetén 

le lehet kérdezni az aktuális pozíciót is.  
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3.1. ábra. A rendszer blokkvázlata 

A 3.1. ábra alapján követhetjük a működés lépéseit, amit a következőkben 

részletesen bemutatok. 

 

3.2. ábra. Videófolyamból szürke kép készítése 

A 3.2. ábra mutatja, hogy a videó folyamból az alkalmazás először készít 

egy szürkeárnyalatos képet, amin majd a további műveletek lesznek elvégezve.  

 

3.3. ábra. Szürke képből bináris kép készítése 
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 A 3.3. ábra a szürkeárnyalatos kép alapján előállított bináris képet mutatja. 

A szürkeárnyalatos képre azért van szükség, mert abban a képpont értékek csak 0 

és 255 között vehetnek fel értéket. Ezeket az értékeket a binarizálás során 0 és 1 

értékekre kvantáljuk, egy előre megadott küszöbérték felhasználásával.   

 

3.4. ábra. Bináris képből folt pozíciók meghatározása 

A 3.4. ábra mutatja, hogy az alkalmazás a bináris kép segítségével már 

könnyedén képes eldönteni, hogy hol helyezkednek el a foltok, és ezeket a 

foltpozíciókat a foltkereső algoritmus képes is visszaadni. Ezek a foltpozíciók még 

csak pixeles értékben vannak jelen. 

 

3.5. ábra. Folt pozíciókból a horgonyok azonosítása 

A 3.5. ábra alapján az látszik, hogy amikor az alkalmazás megtalálta már a 

képen a foltokat és tudja is azoknak a pozícióját, akkor a referencia térkép 

használatával képes kideríteni, hogy a foltok a képen melyik valós, a referencia 

térképen leírt folttal egyeznek meg, és ha megtalálta az egyezést, akkor felveszi az 

aktuálisan ismert foltok közé a referenciában megadott egyedi azonosító 

segítségével. Ezeket az aktuálisan ismert foltokat folyamatosan követi addig, amíg 

azok el nem tűnnek a képről. 
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3.6. ábra. Azonosított foltokból pozíció meghatározása 

A 3.6. ábra azt a lépést mutatja, ahol az azonosított foltokból az algoritmus 

meghatározza a keresett pozíciót. Ehhez a meghatározáshoz felhasználja a 

referencia térképet, illetve a pixelben mért pozíciókat, megméri az eltolást és az 

elforgatás szögét. Majd a megfelelő koordinátákat felnagyítja, elforgatja, és a 

helyére tolja a koordinátákat és megkapjuk belőle az aktuális pozíciót. 

Az egyes lépéseknek megfelelő feldolgozó algoritmusokat a következő 

fejezetekben részletesen ismertetem. 

3.3 Keretrendszerek 

A rendszerhez két keretrendszert készítettem: az androidos rendszer a 

mobiltelefonon való valós idejű futtatást teszi lehetővé, míg az asztali keretrendszer 

az algoritmusok kényelmes fejlesztésére, valamint off-line tesztek végrehajtására 

használható. 

3.3.1 Androidos keretrendszer felépítése 

3.3.1.1 A keretrendszer működése 

Ennek az androidos alkalmazásnak a fő része egy Fragment-en belül 

található, ami folyamatosan az életciklusának megfelelően bekonfigurálódik.  

Az életciklus modelljét a 3.7. ábra mutatja meg. A fragment úgy jön létre, 

hogy egy Activity osztályból létrehozzuk és meghatározzuk, hogy melyik részét 

vezérelje a fragment az alkalmazásnak. Miután létrejött a fragment, akkor lefutnak 

a megfelelő inicializáló függvényei és a működés érdemi része az onStart(), 

onResume(), onPause() és onStop() események bekövetkezésekor hajtódik végre, 

majd a befejeződéskor törli magát a memóriából.  
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3.7. ábra. Fragment életciklus modellje Forrás: https://www.tutorialspoint.com/android/images/fragment.jpg 

 Kezdetben az alkalmazás összeilleszti a programkódot és a hozzá tartozó 

felhasználói felületet leíró xml fájlt. Majd a felhasználói felület különböző elemeit, 

mint például a gombokat és a szövegdobozokat köti össze a programkóddal. A 

gombokhoz itt történik meg az kattintás eseménykezelő létrehozása, ezek a gombok 

a különböző funkciók be illetve kikapcsolásához kellenek.  

Az onResume() esemény bekövetkezésekor a program futása több szálon 

folytatódik tovább: egy háttérfeldolgozón és egy fő szálon. A fő szálon megnyitódik 

a kamera egy adott szélességgel és magassággal. A megnyitás közben 

megvizsgálja, hogy az alkalmazás rendelkezik-e már a megfelelő engedéllyel. Majd 

a kamera kimeneteleinek a megadása van soron. Ennek a megadása több lekérdezés 

után történik. Le kell kérdezni a telefon kameráinak a számát, illetve, hogy melyik 

kamerát szeretnénk használni, ha esetleg több van a készüléken. Ha megvan, hogy 

melyik kamerát választottuk, akkor annak lekérdezhetjük a különböző 

karakterisztikáit. A karakterisztikák lehetnek például: mekkora expozíciós időt 

támogat, mekkora felbontásokat támogat, milyen képformátumokat támogat 

kimenetként. Itt az alkalmazásban be van állítva egy eseménykezelő arra, hogyha 

elérhető egy előnézeti kép, akkor azt egyből fel is tudja dolgozni. Itt megadtam egy 

viszonylag kicsi felbontást, YUV-s képformátumot, illetve beállítottam, hogy 6 

darabos képkocka sort tároljon el a memóriába, amiből - ha nem tudja mindet 

feldolgozni -, akkor tudjon eldobni egy-két képkockát. Majd ezt képkockánként 

elküldöm a háttérfeldolgozó osztálynak.  

A kamera inicializálása eztán beállítja az előnézeti kép kimenetet, illetve a 

szenzoradatokból eldönti, hogy a telefon milyen pozícióban van, hogy a megfelelő 

képelfordulást tudja alkalmazni: ha szükséges, akkor a képet elforgatja az éppen 

https://www.tutorialspoint.com/android/images/fragment.jpg
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aktuálisan megfelelő helyzetbe, és az ahhoz megfelelő képarányhoz állítja a 

méretet. Ez a rész az engedélykérésen kívül ellenőrzi azt is, hogy a készülék 

rendelkezik-e egyáltalán kamerával. Ezek után mondhatjuk el, azt hogy az 

alkalmazás megnyitotta a kamerát.  

Innentől kezdve az alkalmazás egy állapotgépbe kerül, aminek 4 állapota 

van. Az első állapot az az előnézeti képekhez tartozik, a másik három állapot a 

fényképek készítésével kapcsolatos. Az alkalmazás az előnézeti képet dolgozza fel, 

ezért csak azt a részt fejtem ki. Az alkalmazás mindvégig az állapotgép első 

állapotát használja, viszont az előnézeti kép létrehozásakor be kell állítani a 

különböző paramétereket is, amivel a Camera 2.0 API rendelkezik. Itt kell 

kikapcsolni az automatikus expozíciót, beállítani az ISO értékét, illetve az 

expozíciós időt itt tudjuk manuálisan beállítani.  

 

3.8. ábra. Camera 2 API működése. Forrás: https://logout.hu/dl/upc/2015-05/381232_camera2-

pipeline.thumb.jpg 

A 3.8. ábra mutatja a Camera 2 API teljes felépítését. Ezen az ábrán az 

látszik, hogy az alkalmazás a megadott felületekre szeretne kapni felvételt, amit el 

is küld az API-nak. Az egy sorban tárolja el ezeket a kéréseket, és amikor készen 

van a felvétel, akkor a megfelelő Surface objektumnak át is adja ezeket. Majd ezek 

a Surface objektumok a különböző feldolgozó egységeknek továbbíthatják a 

felvételeket. (Ezek között nem szerepel az OpenCV, mivel ezt nem támogatja a 

https://logout.hu/dl/upc/2015-05/381232_camera2-pipeline.thumb.jpg
https://logout.hu/dl/upc/2015-05/381232_camera2-pipeline.thumb.jpg
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gyártó natívan!) A felvételek megérkezéséről még egy üzenet is továbbítódik egy 

úgynevezett CaptureResult nevű osztálynak.  

Az alkalmazás a különböző feldolgozó egységek közül az ImageReader 

osztályt használja. Ebben az osztályban a képet byte bufferben el lehet érni. Az 

alkalmazás a már említett előnézeti kép változás eseményhez van kötve és az 

előnézeti, képet dolgozza fel. A háttérfeldolgozó ehhez elküldi a következő kép 

sorszámát, illetve, még egy pár felhasználói felülethez tartozó referencia értéket, 

mert ezeket a felhasználói felületeket a háttér szálból is el kell érnie az 

alkalmazásnak.  

A szoftver bezárásakor úgyszintén a Fragment osztály életciklus függvényei 

futnak le, amik által bezáródnak a különböző feldolgozó háttérszálak.  Ekkor azon 

osztályok, amik használták a kamerát, befejezik működésüket és a kamerát 

lefoglaló szemafort is felszabadítják.  

3.3.1.2 Paraméterező ablak 

Az alkalmazás egyik fő eleme a paraméterező ablak, ami segítségével 

nagyon sok zajt, illetve nekünk a képen oda nem illő dolgot el szeretnénk tűntetni. 

Mivel itt leggyakrabban a legvilágosabb foltok érdekelnek bennünket ezért is 

célszerű, hogy a rekeszidőt és az ISO értékét is tudjuk állítani az alkalmazásból. A 

többi beállítási lehetőség már nem kamera specifikus: az első a binarizálás mértéke, 

illetve a foltkereső algoritmus paramétereit is itt lehet specifikálni.  
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3.9. ábra Androidos alkalmazás paraméterező ablaka 

 A 3.9. ábra mutatja az androidos alkalmazás paraméterező ablakát ahol a 

foltkereső algoritmus az összes szűrési lehetőségét, illetve a kamerának az 

alkalmazáshoz szempontjából fontos tulajdonságainak beállíthatjuk csúszkák, be- 

és kikapcsoló gombok segítségével, illetve a precízebb bevitel érdekében beviteli 

dobozok is megjelennek rajta.  

3.3.2 Asztali teszt keretrendszer felépítése 

Az asztali alkalmazás elsődleges célja a fejlesztési idő lerövidítése a gyors 

tesztelési lehetőségek révén. Ez az alkalmazás csak C++ nyelven íródott. 

Parancssori argumentumként meg kell neki adni a feldolgozandó kép vagy videó-

fájl elérési útját. A szoftver ezután - ha az elérési út helyes volt, - megnyitja a 

megadott fájlt. A videó képkockáin egyesével végigfut, átméretezi a képet, 

átkonvertálja a színes képet szürkeárnyalatossá és utána átadja a feldolgozó 

egységnek. A feldolgozó egységtől a visszakapott képeket megjeleníti, és ha 

szükség van rá, akkor kimenti a képeket növekvő sorsszámmal. Miután elfogytak a 

feldolgozandó képek, az alkalmazás leáll. 

Az elkészített kimeneti képekből később egy külső alkalmazás az ffmpeg 

segítségével egy videót készít, hogy könnyebben össze lehessen hasonlítani a 

tesztfelvételeket több futás után is.  



Szoftver felépítése 

25 

 

3.4 Szoftver felépítése 

 

3.10. ábra. KeyPointE struktúra 

A 3.10. ábra mutatja a szoftver egyik alap struktúrájának a felépítését. Ilyen 

struktúrákban vannak eltárolva azok a kulcspontok, amiket már felismert az 

alkalmazás. Tartalmazza az egyedi azonosítóját a foltnak, illetve egy időzítőt és 

magát a pixelben lévő pozícióját. 

 

3.11. ábra. RealKeyPoint struktúra 

A 3.11. ábra a referencia térképen szereplő kulcspontokat tároló 

struktúrának a felépítése látszik, ebben a valós életben mért koordináták vannak 

megadva, illetve az azonosító szám.  

 

3.12. ábra. ReferenceMap osztály felépítése 

A 3.12. ábra mutatja a referencia térképet feldolgozó osztályt. Ebben az 

osztályban van eltárolva az összes referencia kulcspont illetve itt történik meg a 

távolság és szög adatbázis értékeinek számolása is.  
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3.13. ábra. ImageProcessor osztály felépítése. 

A 3.13. ábra tartalmazza az alkalmazás fő osztályát, ahol a kulcspontoknak a 

kezelése történik. Ez az osztály kapja meg a bemeneti képet, illetve a 

felparaméterezett foltkeresőt. Itt történik meg a foltoknak a detektálása, követése, 

illetve a pozíciónak a becslését is ez az osztály végzi el.   

3.5 Elő feldolgozás 

3.5.1 Színrendszer beállítása 

A megfelelő színrendszer megtalálása nagyon fontos feladat. Az alkalmazás 

az YUV színrendszert használja, aminek az a nagy előnye az RGB színrendszerrel 
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szemben, hogy egy színkonvertáló lépést meg lehet rajta spórolni. Mivel az 

alkalmazásnak szürkearánylatos képre van szüksége a további munkálatokhoz ezért 

az RGB színrendszert át kellene konvertálni szürkeárnyalatosra, amíg az YUV 

színrendszernek az Y komponense (luma) csak szürkeárnyalatos képpontokat tárol, 

így ezek közvetlenül a következő művelet bemenetét képezhetik.  

3.5.2 Binarizálás 

Az egyik legjelentősebb kép-előfeldolgozó művelet a binarizálás. A 

művelet során megadhatunk egy küszöbszintet, amit a szürkeárnyalatos képen 

hajtunk végre. A művelet nagyon egyszerű: az általunk korábban megadott 

küszöbszintet hasonlítja össze az összes pixelnek az értékével (ami a 

szürkeárnyalatos képen 0 és 255 közötti értéket vehet fel).  

Különböző binarizálási eljárások közül van, amelyik a küszöbszint alatti 

pixelértékeket fehérre és a többit pedig feketére állítja, illetve van olyan eljárás is 

ami, ennek a negációját végzi, azaz a küszöbszint alatti pixelértékeket feketére 

állítja be és a többit pedig fehérre.  

 Az alkalmazás azt a módszert használja ahol a világosabb részekből lesz a 

fekete rész, ami majd a későbbi algoritmusoknak lesz segítség.  

 A binarizálást segítendő lehet alkalmazni hisztogram kirajzolást is. Ilyenkor 

a hisztogramon a szürkeárnyalatos képkockák árnyalatainak a darabszáma látszik, 

ezért a beosztás 0 és 255 között van.  

 A hisztogramon nagyon jól kivehető, hogy melyik küszöbértéknél látszanak 

még a legfényesebb pontok a képen. Ez nekem a tesztjeim során mindig 254 volt, 

azaz a világító testek, amikkel teszteltem mindig kiégették a kamera érzékelőjét és 

ezért mérte ott mindig a maximális értéket. 
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3.14. ábra. Egy esti felvétel lámpákkal 

 

3.15. ábra. Egy esti felvétel a lámpákkal és a hisztogrammal 

 A 3.14. ábra és a 3.15. ábra egy példa a hisztogram alkalmazására, ami 

megmutatja, hogy a nagyon sötét képkockákból nagyon sok van, közepesen világos 

foltból szinte semennyi sem, de a grafikon végén látszik, hogy van egy kis kilengés, 

ami a kiégett pixeleket jelenti. Pedig azt lehetne gondolni, hogy nagyobb 

távolságban lévő fényforrások már nem égnek ki, hanem csak halványabban fognak 

látszódni. Ebből jól látszik, hogy ez nem így van.  

3.6 Detekció 

3.6.1 Foltok 

 

Egy képen foltnak azt nevezzük, ha összekapcsolt pixelek egy csoportja 

közel azonos tulajdonságokkal rendelkezik: jelen esetben pl. ilyen jellemző a 

szürkeárnyalat mértéke. A képeken az összekapcsolt régiókat foltoknak nevezzük: 
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a foltkeresés lényege az, hogy ezeket a régiókat megtaláljuk és azonosítsuk őket. 

Az általam keresett lámpák képei a lehető legvilágosabbak, gyakran beégetik a 

szenzort, ezért azokat viszonylag nagy küszöbszintekkel könnyű megtalálni. 

3.6.2 Folt detektáló algoritmus 

 

3.16. ábra. Folt tulajdonság tesztelő kép. Forrás: http://www.learnopencv.com/wp-

content/uploads/2015/02/BlobTest.jpg 

Ehhez a folyamathoz az OpenCV által készített SimpleBlobDetector osztályt 

alkalmaztam, aminek személyre szabható paraméterező tulajdonságai vannak. 

Ilyen tulajdonságok a folt minimális és maximális területének megadása pixelben, 

a küszöbszinteket is kezeli, de én ehhez egy külön binarizáló metódust használtam, 

ami jobban paraméterezhető volt. Tudja még kezelni egy foltnak a kör alakúságát, 

elnyújtottságát és konvexitását is. Meg lehet adni még paraméterekben, hogy a folt 

milyen színű, illetve két folt között minimum mekkora távolságnak kell lennie.  

A 3.16. ábra egy tesztelő kép, amivel a foltkeresőnek a tulajdonságait lehet 

tesztelni. A fejlesztés során nagyon sokszor használtam ezt az általam fontosnak 

vélt foltok paramétereinek a meghatározásához. Ezeknél a paramétereknél azt a 

következtetést vontam le, hogy a leginkább fontos paraméter számomra a folt 

méretének a szűrése. Se a túl nagy foltok (pl. ablak), se a túl kicsi foltok (zaj, 

csillogás) nem érdekesek számomra. A többi szűrés beállítása közben már érdemi 

információkat is vesztettem, amit kiküszöbölendő inkább nem használom azokat a 

szűrőket. 

http://www.learnopencv.com/wp-content/uploads/2015/02/BlobTest.jpg
http://www.learnopencv.com/wp-content/uploads/2015/02/BlobTest.jpg
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Ez a detektor végigpásztázza a bemenő képet, és amikor talál egy foltot, akkor 

azt hozzáadja egy vektorhoz, ami kulcspontokat tárol. Ezek a kulcspontok tárolnak 

szöget, koordinátákat illetve a folt méretét. Ezek közül a paraméterek közül a folt 

mérete, illetve a koordinátái a fontosak az alkalmazás szempontjából. 

3.7 Folyamatos követés 

A folyamatos foltkövetés az aktuálisan felismert foltoknak a kijelölése. 

Ezeknek a felismert foltoknak a koordinátái a legfontosabbak a követés 

szempontjából. Létrehoztam egy új struktúrát, amit KeyPointE-nek neveztem el. 

Ebben a struktúrában eltárolom a kulcspontok koordinátáit, van benne egy egyedi 

azonosító illetve egy időzítő. Az egyedi azonosítót a referencia térkép alapján kerül 

kiosztásra. Az időzítő pedig arra, hogyha egy folt hirtelen eltűnne, de utána rögtön 

meg is jelenik, akkor ne tűnjön el, hanem még mindig ismerje, hogy az melyik folt 

volt. 

A foltdetektáló alkalmazás egy vektorban tárolja el az aktuálisan általa 

megtalált foltokat. Ezeket a foltokat az alkalmazás is egy vektorban tárolja, de ezek 

képkockáról képkockára nem tűnnek el. Az algoritmusom képről képre 

összehasonlítja a már ismert kulcspontokat és az éppen aktuálisan felismert 

kulcspontokat. Végigpásztázza az új kulcspontokat tartalmazó vektort és a már 

ismert kulcspontokat tartalmazó vektort és méri a két koordináta pont távolságát.  

A távolság számoláshoz a 3.17. ábra mutatja, a példát ahol ábrázolom az 

A(3,2) , B(7,3) pontot és a közöttük lévő távolságot számolom. Ez alapján, a 

módszer alapján történik az összes többi távolság számolás az alkalmazásban.  
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3.17. ábra Két pont távolsága 

𝐷 = √(𝐵1 − 𝐴1)2 + (𝐵2 − 𝐴2)2 

A távolságokat összehasonlítja egy előre definiált értékkel, és ha ez a távolság 

kisebb, mint egy előre definiált érték, akkor az új kulcspont koordináta értékével 

frissítve lesz az aktuálisan vett régi kulcspont, illetve az időzítője is újra lesz indítva 

ezáltal nem fog lejárni az időzítő és nem fog eltűni a folt követése.  

Ha a távolság nagyobb, mint bármelyik másik ismert pont közötti távolság, 

akkor azt a pontot egy új pontnak tekinti és megpróbálja hozzáadni a referencia 

térkép, távolság és szög adatbázisok segítségével.  

3.8 Referencia térkép 

A referencia térkép adja meg az alkalmazás számára a számolható adatok nagy 

részét. A térkép felépítése a következő: egy TXT fájlban fel van sorolva, hogy 

melyik egyedi azonosítóhoz milyen valós koordináták tartoznak. A program 

beolvassa ezt a fájlt és a beolvasott adatok alapján elmenti az azonosítókat és a 

koordinátákat a memóriában. A beolvasás után a gyorsabb működés érdekében 

létrehozza a távolság és szög adatbázisokat.  
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3.18. ábra Referencia térkép elképzelés 

 A 3.18. ábra mutatja az általunk megtervezett teszt térképet, amin 10 darab 

fényforrást helyeztünk el. Ezeket a pontokat egyedi azonosítóval láttuk el és a 

lehetőségünknek megfelelően egy 3 méter hosszú és 140 centiméter széles területen 

el is helyeztük. 

 

3.19. ábra Referencia térkép megvalósítása 

 Az elhelyezésről készült fotó (3.19. ábra) mutatja, hogy LED fényforrásokat 

használtunk, illetve a kalibráció megkönnyítése érdekében nem a mennyezeten, 

hanem a padlón kerültek elhelyezésre ezek a lámpák. A rendelkezésünkre álló 
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területen felrajzoltunk egy koordináta rendszert, majd annak több pontját 

megjelöltük. A pontok megjelölése a lokalizáció tesztelésében jelent majd nagy 

segítséget: amikor a tesztfelvételeket készítettem, megpróbáltam néhány megjelölt 

pont felett maradni úgy, hogy az a felvétel középpontján legyen (lásd pl. 3.20. ábra).  

 

3.20. ábra Pozíciók 

 Mindegyik LED-nél jelöltük az egy egyedi azonosítót is, amit a 3.20. ábra 

is jól mutat. Ez alapján könnyen visszaellenőrizhető, hogy az alkalmazás a 

megfelelő foltot azonosította-e vagy esetleg tévedett. Az alkalmazás minden 

felismert folt mellé odaírja annak valós koordinátáját illetve egyedi azonosítóját. A 

3.20. ábra példáján látható, hogy a (0,0) pozíciójú, 0 azonosítójú horgonyt a 

rendszer helyesen azonosította.  

3.9 Távolság adatbázis 

Az alkalmazás a referencia térképből beolvasott adatok alapján minden futás 

elején újra létrehozza a távolság adatbázist.  

Az adatbázis a horgonypontoknak a referencia térkép alapján számított, 

egymástól mért valós távolságait tartalmazza egy mátrix formájában. Megjegyzés: 

A horgonypontnak önmagától vett távolságát a távolság adatbázisban - a további 

számolások megkönnyítése érdekében – végtelen (inf) jelöli. 
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3.21. ábra Távolság adatbázisról kép 

A 3.21. ábra mutatja az alkalmazás által felépített távolság adatbázist ahol 

minden sor és oszlop index egy-egy horgonypont azonosítójának felel meg. A 

táblázat celláiban pedig a sor és oszlopindex által azonosított horgonypontok 

közötti távolság adatok szerepelnek.  

 A táblázat növekedése a horgony pontok számától négyzetesen függ, de ez 

valós alkalmazásban nem jelent lényeges korlátot.  

3.10 Szög adatbázis 

A szög adatbázis, hasonlóan a távolság adatbázishoz, az alkalmazás 

indításakor jön létre a memóriában. A szög adatbázis minden lehetséges A, B, C 

horgonypont-hármas által meghatározott ABC szög értékét tárolja el egy három 

dimenziós tömbben.  
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3.22. ábra Szög érték az elméleti referencia térképről 

A 3.22. ábra mutatja a tervezett referencia térkép négy kulcspontját. Ezen 

pontok közül a 3-as, 2-es és 8-as kulcspontok közötti szög van kiszámolva. Az 

alkalmazás az összes lehetséges pont-hármashoz tartozó szöget kiszámolja és 

eltárolja.  

 

3.23. ábra Szög adatbázis egy részéről kép 

A 3.23. ábra mutatja az alkalmazás nézőpontjából a szögszámolás 

eredményeit. A képen a 8. tábla, azaz mátrix látszik, ahol mindegyik sor és oszlop 

indexelése nullától kezdődik. A kijelölt (2,3) indexű szám tehát a nyolcas 
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horgonypontból a kettes és hármas horgonypontba húzott szakaszok közötti szöget 

jelenti előjelesen. Ezeket a szögeket látjuk a 3.22. ábra keretei között is.  

3.11 Horgonyok azonosítása 

A lámpák azonosításának megvalósításához az alkalmazás felhasználja a 

referencia térképet, valamint az abból származtatott távolság- és szög 

adatbázisokat. Az azonosítás a folt-detektor által visszaadott még ismeretlen foltok 

koordinátáira történik meg. Kiszámítjuk a képen lévő aktuálisan ismert (képen lévő 

ismert azonosítójú) foltok és az új (ismeretlen azonosítójú) pont távolságait és az új 

pontnak az ismert pontpároktól mért szögeit. Ezeket a referencia távolság- és 

szögadatbázissal összevetjük és azok alapján a hibavektorok számolása történik. A 

legkisebb (de mindenképpen egy adott küszöbszint alatti) hibával rendelkező 

referencia pontot kiválasztjuk és ennek azonosítóját rendeljük az ismeretlen folthoz.  

 

3.11.1 Kezdeti lámpák felderítése 

A kezdeti lámpák felderítéséhez az alkalmazásnak segítséget kell nyújtani, 

mert a VLC alapú automatikus azonosítással a rendszer jelenlegi állapotában nem 

foglalkozik. Indításkor a képen található (legalább) 2 lámpa azonosítóját meg kell 

adni. 

Mivel a folt-detektorban a visszaadott folt koordinátái pixel értékben 

vannak megadva, a referencia térképen pedig centiméterben ismertek a 

koordináták, a két koordináta rendszer arányosítását az alkalmazás az inicializálás 

alapján végzi: az első két horgonypont pixelben mért távolságukat elosztja a 

referencia térkép megfelelő két pontja közötti távolsággal: 

𝑅 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑘𝑢𝑙𝑐𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝐴, 𝑘𝑢𝑙𝑐𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝐵)/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠𝐴, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠𝐵) 

 A kiszámolt R érték egy arányszám, amivel az alkalmazás a későbbikben 

számolni fog, át tudja vele váltani a pixelben mért értékeket centiméterbe. Ehhez a 

művelethez viszont feltételezni kell, hogy a felvételek magassága, illetve szöge 
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nagyjából megegyezik. Feltételezzük továbbá, hogy az alkalmazott kamera 

torzítása elhanyagolható.  

3.11.2 Távolság alapú hibavektor 

Egy ismeretlen azonosítójú folt detektálása esetén az ismeretlen x folt és a 

képen látható valamennyi ismert azonosítójú (i1, i2, …, in) folt távolságát 

kiszámítjuk és az R arányszám segítségével a távolságokat metrikus mértékre 

konvertáljuk. A metrikus távolságokat növekvő index szerint tartalmazó vektor a 

mért távolságvektor.  

Ezután a távolság adatbázisból kiválogatjuk azon sorokat, melyek indexe az 

ismert azonosítókkal egyezik meg, a többi sort nem használjuk. A szűkített 

adatbázis oszlopai most minden horgony-azonosítóra tartalmazzák a képen látható 

horgonyoktól (és csak azoktól) mért valós távolságokat. Ezen a valós 

távolságvektorok. Minden valós távolságvektor és a mért távolságvektor 

különbsége egy-egy távolság alapú hibavektort ad. Ezek közül a legrövidebbhez 

tartozó index adja meg az ismeretlen pont indexét.  

A távolság alapú döntéssel az a baj, hogy nem minden esetet képes 

megfelelően kezelni. 

 

3.24. ábra Azonos távolságú pontok 

A 3.24. ábra mutatja egy olyan esetet, amikor távolság alapján nem tudunk 

dönteni. Ebben az esetben ismert volt az A és a B pont, és a kamera vagy a balra, 
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vagy a jobbra eső pontot látja új pontként, mivel a referencia táblában az A és B 

ponttól a két kérdőjeles pont megegyező távolságra van ezért ebben az esetben nem 

képes megtalálni a helyes megoldást az alkalmazás. 

3.11.3 Szög alapú hibavektor 

A szög alapú hibavektor számolása egy háromdimenziós tömbben történik 

meg, ahol az indexelés a következőképpen történik: az első index megmondja, hogy 

melyik horgonypontból kiindulva húzunk félegyenest, a másik két index pedig azon 

horgonypontokat azonosítja, amelyeken keresztül a félegyeneseket húzzuk, a bezárt 

szögnek a másik két pontja.  

Ha felbukkan egy új folt a képen, akkor az alkalmazás kiszámolja, hogy a 

már ismert pontokkal mekkora szöget zár be (mért szögek). A távolság alapú 

hibavektorhoz hasonlóan az adatbázisból kiválogatja az ismert indexeknek 

megfelelő valós szögeket, majd szöghiba-vektorokat alkot. A legrövidebb 

szöghiba-vektorhoz tartozó index adja a szög-alapú becslőt.  

A szög alapú hibavektor számolás nagy előnye, hogy nem függ a 

távolságtól: két pont szöge nem változik, bármilyen messze is vannak a kamerától, 

így ezzel a megoldással a kamerának nem szükséges mindig ugyanabban a 

magasságban lennie.  

 

3.25. ábra. Azonos távolságú pontok más irányú szöggel 

A 3.25. ábra mutatja, hogy csak a távolság alapján nem lehet eldönteni az 

alábbi esetet, de miután a szögek is ki vannak számolva, és azoknak az iránya is 



Helymeghatározás 

39 

 

meg van határozva már egyértelműen meg lehet különböztetni a két kérdőjeles 

kulcspontot, mivel tudjuk, hogy milyen irányban kell lennie.   

 

3.26. ábra. Azonos irányú szögek, de a méretük különböző 

 Ha csak a szög alapú hibavektorokat használná az alkalmazás a pontok 

meghatározására, akkor könnyen kerülhetne olyan helyzetbe, mint ahogy a 3.26. 

ábra mutatja, amikor ismert az A és B pont, de a másik kettő kérdőjeles pontra szög 

alapján, ugyan azt a hibavektort kapnánk eredményül, mivel mind az irányuk mind 

a szögek nagysága egyenlő.  

Az alkalmazás a döntést a szöghiba és a távolsághiba vektorok súlyozott 

összegének segítségével hozza meg: amely indexre a súlyozott hiba a legkisebb, azt 

az indexet tekinti becslőnek. Amennyiben a legkisebb hiba nagyobb, mint egy előre 

meghatározott határérték, úgy az algoritmus nem hoz döntést: az ismeretlen folt 

nem kap indexet. Így kiküszöbölhetők a téves detekciókból (pl. tükröződés vagy 

egyéb fényes foltok) eredő hibák. 

3.12 Helymeghatározás 

A helymeghatározás feltétele, hogy a kamerát vízszintes pozícióban tartjuk. 

Ekkor a felettünk (vagy alattunk) lévő pont a kép közepén fog elhelyezkedni.  

Az aktuális pozíció meghatározásához mindig két felismert horgonypontot 

használ fel az alkalmazás, legyenek ezek a képen A és B. Legyen továbbá a kép 

középpontja C, a horgonypontok megfelelői a referencia térképen pedig legyenek 

Ar és Br. A helymeghatározás alapja a következő: határozzuk meg azt a T 

transzformációt (amely tartalmazhat nagyítást, forgatást, eltolást), amely A pontot 

Ar pontba, B pontot pedig Br pontba viszi át. Ekkor a C pont T-vel való 

transzformáltja a keresett pozíciót adja. A megvalósítás lépései a következők: 



Helymeghatározás 

40 

 

 Első lépésben meghatározzuk a szükséges nagyítás mértékét, ami az ArBr 

és AB távolságok hányadosa. Ezzel transzformáljuk az A, B és C pontokat az A’, B’ 

és C’ pontokba. Ezek után meghatározzuk az ArBr és A’B’ által bezárt szöget, 

legyen ez 𝛼. Ez a szög adja meg a szükséges forgatás mértékét. Az alábbi rotációs 

mátrix segítségével forgatjuk el a pontokat: 

𝑅(𝛼) = (
cos(𝛼) −sin(𝛼)
sin(𝛼) cos(𝛼)

) 

Az A’, B’ és C’ pontok az elforgatással az A’’, B’’ és C’’ pontokba mennek át. 

Végezetül meghatározzuk a szükséges eltolás mértékét, ami pl. az A’’Ar vektornak 

felel meg. Ezzel eltolva a C’’ pontot megkapjuk a keresett pozícióbecslőt.  

 

3.27. ábra. Helymeghatározás 

A 3.27. ábra mutatja a helymeghatározás működését. A példában az 1 és 4 

indexű horgonyokat használjuk a becslésre, amit az alkalmazás színes vonalakkal 

jelez. Az ábra szerint a tesztfelvételen nem sikerült pontosan a (150, 35) 

koordinátájú mérőpont fölé állni, de ennek ellenére jól látszik, hogy az alkalmazás 

centiméter pontosan képes meghatározni a pozíciót.  
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4 Tesztek 

4.1 Foltkereső teszek 

A foltkeresés az alkalmazásnak egyik legfontosabb pontja ezért ennek a 

tesztelésével töltöttem el a legtöbb időt.   

 

4.1. ábra. Felismert foltok és a körülöttük lévő távolság 

 

4.2. ábra. Felismert foltok és a körülöttük lévő távolság bináris képen 
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A 4.1. ábra a kameraképet mutatja, amire a feldolgozás eredményei vannak 

rárajzolva. A felismert kulcspontok piros színnel be vannak karikázva, illetve kék 

színnel meg van jelölve minden kulcspontnak a körülötte lévő előre megszabott 

távolsága. Ha ebben a távolságon belül megjelenik egy másik folt a képen, akkor 

azt a foltot az alkalmazás ugyan annak a foltnak tekinti, ezzel kiküszöbölve a sok 

kis foltból álló kulcspontokat. A 4.2. ábra pedig a binárisan mutatja ugyanazt. A 

bináris képen látszik igazán, hogy az általunk használt ledek fénye az alkalmazás 

által elemzendő képen nagyon aprócska.  A képek felső jobb sarkában látszik, hogy 

ott van egy új folt, amit még nem talált meg az alkalmazás.  

 

4.3. ábra Új folt felismerve. 
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4.4. ábra Új folt felismerve binárisan. 

A 4.3. ábra és a 4.4. ábra pár képkockával van távolabb, mint a 4.1. ábra 

ezen már az új folt detektálva és azonosítva is lett. A másik két ismert 

horgonyponttól a távolsága nagyobb, mint az előre meghatározott érték, ezért 

lefutott a távolság- és szög alapú hibavektorok számítása és azok alapján sikerült 

meghatároznia az újonnan megjelenő folt egyedi azonosítóját.  

 

4.5. ábra Több kulcspont követése 

 A 4.5. ábra azt mutatja meg, hogy az alkalmazás képes akár egyszerre nyolc 

horgonypont adatával is számolni, és képes azokat követni is, amíg el nem tűnnek. 

Az alkalmazás, amennyiben egyszerre háromnál több kulcspontot ismer a képen és 

egy új kulcspontot fedez fel, akkor is csak maximum három ismert kulcspont 
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adatiból számítja ki az új kulcspontnak az egyedi azonosítósát, ezáltal lerövidítve a 

számolási időt. A hibavektorok számítása során három kulcspont kezelése már 

megfelelő pontosságot jelent ahhoz, hogy megmondja az alkalmazás, hogy az új 

kulcsponthoz hányas egyedi azonosító tartozik.  

4.2 Távolság alapú hibavektor teszek 

Ebben a fejezetben azt szeretném bemutatni, hogy az alkalmazás hogyan 

dönti el a távolság alapú hibavektor segítségével, hogy az új felismerendő folt az 

milyen egyedi azonosítót kapjon.  

 

4.6. ábra Hibavektoros tesztkép, új folt bejövetele 

A 4.6. ábra mutatja az aktuálisan felismert foltokat. Ezekből a foltokból 

most az 1-es egyedi azonosítóval rendelkező folt az, ami újonnan bejött a képbe, 

előtte csak a 7, 6, és 4 foltok voltak ismertek, így az alkalmazás ezek adatait 

használja az új pont azonosításához. 
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4.7. ábra. Hibavektoros alkalmazás kimenet 

A 4.7. ábra az alkalmazás kimenetét mutatja meg akkor, amikor az új folt 

feltűnt a képen. Az ábrán látszik a tíz hibavektor hossza, amelyek közül az 

algoritmus meg is találta a megfelelő indexet (1), mégpedig 8,8-as hibahatárral. Ez 

a második legkisebb értéknek is tizedrésze csak, így nagy biztonsággal 

meghatározható az új folt egyedi azonosítója.  

4.3 Szög alapú hibavektor tesztek 

A szög alapú hibavektor számolást az alkalmazásnak a második 

legjelentősebb része a távolság alapú hibavektor számolás után.  

 

4.8. ábra. Szög alapú hibavektor tesztkép 

 A 4.8. ábra éppen azt a pillanatot szemlélteti az alkalmazásban, amikor az 

1, 4, és 5-ös kulcspontokat ismeri az alkalmazás és a 6-os kulcspont jött be új 

kulcspontként a képbe.  
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4.9. ábra. Szög alapú hibavektor alkalmazás kimenet 1.  

A 4.9. ábra mutatja táblázatszerűen, hogy az egyes ismert kulcspontoktól az 

új kulcspont milyen szögben helyezkedik el. Ezek a szögértékek utána sorra az 

összes szögadatbázissal összehasonlításra kerülnek. 

 

4.10. ábra. Szög alapú hibavektor alkalmazás kimenet 2. 

A 4.10. ábra már a végső szöghibák eredményét mutatja, ahol látszik, hogy a 

6-os indexű kulcsponthoz tartozó szöghiba nagyon minimális, csak 3,7° a referencia 

térképhez képest. Ezért itt is elmondható, hogy az algoritmus sikeresen tudta 

azonosítani az újonnan érkező horgonypontot. 
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4.4 Lokalizációs tesztek 

A becslési hiba mérése a következőképpen történt: 

A rögzített mérésről készült videóban olyan időpillanatokat kerestem, amikor 

a kamera két egymás melletti kulcspont közötti szakaszon halad át. Lásd 4.11. ábra. 

Ekkor a kamera valós koordinátája a következőképpen számítható.  

𝑋𝑣𝑎𝑙ó𝑠 = 𝑋1 +
𝑎

𝑎 + 𝑏
(𝑋2 − 𝑋1) 

𝑌𝑣𝑎𝑙ó𝑠 = 𝑌 

Illetve ha függőlegesen vannak egymás mellett abban az esetben így 

számítható: 

𝑋𝑣𝑎𝑙ó𝑠 = 𝑋 

𝑌𝑣𝑎𝑙ó𝑠 = 𝑌1 +
𝑎

𝑎 + 𝑏
(𝑌2 − 𝑌1) 

A Lokalizációs hibákat tartalmazó táblázat tartalmazza a mért becslési 

hibákat, ebből a módszer átlagos hibájára a 1.2125 centiméter becslés adható.  

 

4.11. ábra. Lokalizációs teszt. 
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 Valós koordináta Becsült koordináta Hiba 

1 (116.72 ; 70.0) (116.4 ; 70.5) 0.5936 

2 (27.36 ; 105.0) (25.2 ; 105.1) 2.1623 

3 (148.44 ; 105.0) (147.2 ; 105.0) 1.2482 

4 (207.73 ; 70.0) (207.5 ; 70.2) 0.3076 

5 (150.0 ; 39,92) (150.5 ; 41.6) 1.7510 

 

Lokalizációs hibákat tartalmazó táblázat 

5 Összefoglalás 

5.1 Elért eredmények  

Célom egy Android alapú beltéri lokalizáció rendszer prototípusának 

megvalósítása volt. Ennek keretében megvalósításra került a kamera kezelése, és a 

fény alapú horgonyok megbízható detektálása. Módszert adtam mozgó kamera 

esetén a horgonyok robosztus követésére. A hagyományos lámpa alapú horgonyok 

azonosítását topológiai információk és az aktuális detekció felhasználásával 

valósítottam meg. A kamera lokalizációját két azonosított horgony és ezeknek a 

referencia térképen elfoglalt pozíciója segítségével határoztam meg. A 

megtervezett rendszert Android rendszerre C++ nyelven megvalósítottam. Az 

elkészült rendszert laboratóriumi körülmények között teszteltem. A rendszer képes 

a mozgó kamerát folyamatosan valós időben lokalizálni. A tesztek alapján a 

rendszer pontossága 10 centiméternél jobb volt.  

5.2 Továbbfejlesztési lehetőségek 

A jelen kísérleti rendszer működéséhez kezdeti információk megadására van 

szükség, például inicializálásként a kezdeti kamera pozíció vagy a kezdetben 

detektált lámpák azonosítójának magadása szükséges. Ennek kiváltására a VLC 

alapú lámpa azonosítás ad lehetőséget. A tervek szerint a lámpák egy része VLC 
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alapú azonosításra lesz képes, így a rendszer autonóm módon tudja önmagát 

inicializálni.  

A jelenlegi lokalizáció mindössze két horgony alapján történik amennyiben 

több horgony is azonosítható a képen, fejlettebb algoritmusokkal pontosabb 

lokalizációra is lehetőség adódik. 

Jelen rendszer nem kezeli a kamera torzítását, amely az alkalmazott 

okostelefon esetén kis hibát okoz. Széles látószögű kamerák alkalmazása esetén a 

kamera torzításának kompenzációjával foglalkozni kell. 
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Tartalmi összefoglaló 

 

A dolgozatom témája egy villamos hálózatok számítására alkalmas „engine” létrehozása, 

amely egy felhő alapú szimulációs rendszer alapját szolgálja. A lehetséges megoldások közül a 

választás a csomóponti potenciálok módszerére esett. Első lépésként a módszer matematikai 

alapját kell megvizsgálnunk. [1], [2] Majd a villamos hálózatot leíró mátrixok kerülnek 

bemutatásra, amelyek szükségesek az eljáráshoz. Ez után felvázolásra kerül az adatbázis 

modellje. Az ott meglévő adattagokkal kell felírni a számunkra szükséges mátrixokat. A 

kifejlesztett módszer ezt követően legenerálja a hálózathoz tartozó gráfokat majd ezeket 

használja a továbbiakban.  

A project során többféle technikai problémával kellett megküzdeni, amely mind kifejtésre 

kerül a dolgozatban. A mátrixok segítségével előállított egyenletrendszert a Gauss-Jordan 

elimináció segítségével oldom meg. [3] 

A szimuláció futási idejére is végeztem számításokat, amelyeket különböző hálózatok 

esetén a futási idő mérésével ellenőriztem le. 

A működő „engine”-t több tesztnek vetem alá, az eredmények hitelesítésének érdekében. 

Referenciaként saját papíron történt számításokat és szimulációs programban implementált 

hálózatok szimulációs eredményeit használtam fel.  
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1. Bevezetés 

A Pannon Egyetem IBM-el közös pályázata keretében eddig a diszkrét eseményű hálózat 

szimuláció irányába történ kutatómunka, lásd [4]. Az én dolgozatom egy C/C++ alapú 

szimulációs engine elkészítésével foglalkozik, amelynek segítségével egy tetszőlegesen 

megrajzolt villamos hálózatot lehet szimulálni.  

A megújuló energiaforrások egyre nagyobb térhódításával, a kisteljesítményű háztartási 

erőművek is elterjednek. Ezáltal felmerül az igény, hogy a szimulációs szoftver az ilyen 

termelők által előállított villamos energiát is kezelni tudja. 

Transzformátorok közvetett környezetén kívül érzékelhetjük a hálózati feszültség csökkenését. 

A terhelés idejét nézve, csúcsidőkben ez kritikus helyzetekhez is vezethet. Adott pontokon 

történő betáplálás emelheti a potenciál értékét. [5] 

Az eltérő hálózattopológiák megkövetelik, hogy általános megoldást keressünk, a kívánt 

paraméterek kiszámítására. Először a csomóponti potenciálok és a hurokáramok módszere 

került elgondolásra. Az algoritmizálási feladatot megvizsgálva a csomóponti potenciálok 

módszere tűnt a legcélravezetőbbnek, hiszen az incidencia mátrix automatizált felírása 

kézenfekvőbb, mint egy fához történő fundamentális hurokrendszer elkészítése. 

Az általam elkészített szoftvernek kezelni kell a termelői tevékenységeket, és ezáltal kielégíteni 

az ilyen téren jelentkező elvárásokat. Összevetésre kerül ez eddig elkészített szimulációs 

motorral, majd megfelelően teljesítő kerül integrálásra a projekt keretében. 
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2 Elméleti áttekintés 

2.1 Alapfogalmak 

Villamos hálózaton általánosságban villamos áramköri elemek tetszőleges kapcsolását értjük. 

Egyenáramú a hálózat, ha feszültségei és áramai időben állandóak. 

Kirchoff csomóponti törvénye 

Tetszőleges csomópontba befolyó és kifolyó áramok összege zérus. ∑ 𝐼𝑖 = 0𝑛
𝑖=0 , ahol n az adott 

csomópont fokszáma. 

 
1. ábra - Kirchoff csomóponti törvénye 

 

𝐴1 − 𝐴2 − 𝐴4 + 𝐴3 = 0, ahol A1, A2, A3 és A4 a csomópontba be- és kifolyó áramok. 

Kirchoff hurok törvénye 

Bármely zárt hurkon végig haladva, a feszültségek előjeles összege nulla. ∑ 𝑈𝑖 = 0𝑘
𝑖=0 , ahol k 

a hurok által érintett élek száma. 

 
2. ábra - Kirchoff huroktörvény 

 

𝑈1 − 𝑈2 + 𝑈3 − 𝑈4 = 0, ahol U1, U2, U3 és U4 az egyes ágakban lévő feszültségek. 

Természetesen mind a kettő alaptörvény igaz, ha feszültségek és áramok az időnek valamilyen 

függvényei. Tehát: ∑ 𝐼(𝑡)𝑖 = 0𝑛
𝑖=0  és ∑ 𝑈(𝑡)𝑖 = 0𝑘

𝑖=0  bármely időpillanatban. Töltés és 

energiamegmaradást reprezentálnak, töltés nem keletkezhet és nem veszhet el a 

csomópontokban. 

Annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani az elelm munkapontját vezessük be a helyettesítő 

generátorok tételét (Helmholtz). Bármely lineáris kétpólus helyettesíthető 

feszültséggenerátorral illetve áramgenerátorral. 
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A villamos hálózatokat a felépítő elemek karakterisztikája alapján két csoportba oszthatjuk, 

lineáris illetve nemlineáris. 

Lineáris hálózat esetén az összes hálózati elem lineáris, a leíró egyenletük lineáris homogén 

vagy lineáris inhomogén egyenlet 

Áramforrás: 𝐼 = 𝐼𝐴  

Feszültségforrás: 𝑈 = 𝑈𝑉  

Ellenállás: 𝑈 = 𝑅𝐼 

Feszültség generátor: 𝑈 = 𝑈𝑉 − 𝑅𝐼 

Áram generátor: 𝐼 = 𝐼𝐴 − 𝐺𝑈 

Lineáris hálózatban érvényes a szuperpozíció elve. 𝑦 = 𝐿(𝑥), L lineáris operátor ha igaz, hogy 

𝐿(𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2) =  𝑐1𝐿(𝑥1) + 𝑐2𝐿(𝑥2). Tehát a források hatásait külön tudjuk vizsgálni. 

Tekintsük az alábbi hálózatot, amelyben a nemlináris ellenállás(NL) karakterisztikája 𝑈 = 𝑘√𝐼 

 
3. ábra - Nemlineáris hálózat 

Tegyük fel hogy érvényes a szuperpozíció elve: 𝐼′ =
1

𝑘2 𝑈1
2 é𝑠 𝐼′′ =

1

𝑘2 𝑈2
2 tehát 𝐼′ + 𝐼′′ =

1

𝑘2
(𝑈1

2 + 𝑈2
2). Azonban 𝐼 =

1

𝑘2
(𝑈1 + 𝑈2)

2. Tehát nemlineáris hálózatban nem érvényes a 

szuperpozíció elve. 

Nemlineáris a hálózat ha legalább egy eleme nemlineáris. Nemlineáris elem karakterisztikája: 

𝑈 = 𝑓(𝐼); 𝐼 = ℎ(𝑈). Munkapont alatt egy összetartozó feszültség áram számkettest értünk. 

Jelen esetünkben a nemlineáris elem feszültésge UNL és árama INL a kérdés. Soros kapcsolás 

esetén felírhatjuk Kirchiff csomóponti törvénye alapján: 𝐼1 − 𝐼2 = 0 , tehát 𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼. A 

huroktörvény szerint 𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2. Tehát adott áramértékeknél összegezzük a feszültségeket. 

Párhuzamos kapcsolás esetén azt kapjuk hogy 𝑈 = 𝑈1 = 𝑈2 és 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2. Tehát azt kapjuk, 

hogy adott feszültségértékek esetén kell az áramokat összegezni. 

2.2 Gráfelméleti alapfogalmak 

A villamos hálózat gráfja a hálózat ágainak és csomópontjainak egymáshoz való illeszkedését 

adja meg. A hálózat gráfja tehát a hálózat struktúráját vagy topológiáját szemlélteti. 

A dolgozatomban mindig irányított gráfokkal foglalkozunk, amelyekben a gráf ágai vagy élei 

iránya is van. Az ág irányítása a neki megfelelő ág ágfeszültségének és ágáramának közös 

iránya vagy közös referenciairánya. 
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4. ábra - Gráf csúcsai és élei 

 

Csúcs fokszáma, a csúcshoz illeszkedő élek száma. Ha f(n)=0 akkor izolált csúcsról, f(n)=1 

esetén pedig végcsúcsról beszélünk. Ha egy él nem kapcsolódik csúcshoz akkor nyitott élnek 

nevezzük. A fenti példagráf esetében: f(A)=0, f(B)=1, f(C)=3, f(D)=2, f(E)=2. Gráf csúcsainak 

és éleinek képezhetjük egy részhalmazát így egy részgráfját kapjuk 

 

 

Felbonthatjuk a gráfot két részre, melynek során két oszlopvektorral írhatjuk le a kapott 

részgráfokat. Az 𝑥1 a kék, az 𝑥2 a fekete részgráfot írja le. 

𝑥1
𝑇 = [1,1,0,1,0,0] 

𝑥2
𝑇 = [0,0,1,0,1,1] 

Általános esetben a következő képpen néz ki egy részgráp oszlopvektora: 

𝑥𝑇 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗 , … 𝑥𝑏] 

Az út olyan részgráf, hogy két végcsúcsot tartalmaz, és az összes többi csúcs fokszáma 2. Az 

út egy élen egyszer heledhat át. Az előző ábrán járjunk be egy utat a 5,2 és 4 ágak mentén. 

Ebben az esetben a jellemző vektor a következő: 

𝐿𝑇 = [0,−1,0, −1,−1,0] 

Általános utat leíró oszlopvektor: 

𝐿𝑇 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗 , … 𝑥𝑏] 

5. ábra – Gráf és részgráf 
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Abban az esetben ha a bráf bármely két csúcsa között található legalább egy út akkor a gráfra 

azt mondhatjuk, hogy összefüggő. Például, csatolt tekercspárt tartalmazó hálózat esetén adott 

topológia esetén a gráf is két részből fog állni,tehát az összefüggő részgráfok száma 2. 

 
6. ábra – Két összefüggő részgráf 

 

A hurok olyan speciális részgráf, melyben mindencsúcs hurok szerinti fokszáma 2. 

 
7. ábra – Tetszőleges hurok 

 

A gráfban bejelölt hurok jellemezhető egy oszlopvektorral: 

𝐵𝑇 = [0,0,1, −1,−1,0] 

Természetesen a referencia megválasztása önkényes, (-1)-el való szorzás után ugyan azt az 

vektort fogjuk kapni. Általánosságban a hurokvektor a következő alakot ölti: 

𝐵𝑇 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗 , … 𝑥𝑏] 

Fontos tulajdonsága hogy bármely élét elhagyjuk akkor utat kapunk. Egy gráf ciklikusan 

összefüggő ha bármely két csúcs között található két olyan út, ami hurkot alkot. Ha az 

összefüggő gráf nem ciklikusan összefüggő akkor van a gráfban két olyan csúcs, amelyek 

között bármely út illeszkedi egy harmadik úgynevezett artikulációs csúcsra. A fa olyan 

öszefüggő részgráf, amely tartalmaz minden csúcsot és annyi élet hogy hurok ne jöjjön létre. 

Ha n darab csúcsot tekintünk és két csúcs között egyetlen utat engedünk meg akkor a fában 

lévő élek száma n-1. Az előző fogalomnál felvázolt gráfban fát alkotnak: 6,4 és 5 vagy 1,4 és 3 

élek stb. Vezessük be a kövektkező jelüléseket: 

 c: összefüggő részgráfok száma 

 n: csúcsok száma 

 m: fakomplementer ágak száma 
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 b: gráf éleinek száma 

Belátható, hogy 𝑛 − 1 + 𝑚 = 𝑏 több összefüggő részgráfot tartalmazó hálózat esetén minden 

egyesre igaz, hogy 𝑛𝑖 − 1 + 𝑚𝑖 = 𝑏𝑖. Tehát 

∑𝑏𝑖 = ∑(𝑛𝑖 − 1) + ∑𝑚𝑖

𝑐

𝑖=1

𝑐

𝑖=1

𝑐

𝑖=1

 

Az 𝑛 − 𝑐 = 𝑟 számot a gráf rangjának nevezzük, m pedig a nullitása. Írhatjuk hogy, 𝑏 = 𝑟 +

𝑚, amiből látszik hogy izolált csúcs elhagyása a gráf rangját és nullitását nem befolyásolja. 

Vágat alatt azon nyitott élek halmazát értjük, amelyek elhagyásával a gráf rangja eggyel 

csökken. 

 
8. ábra - Vágat 

 

A gráfon bejelölt vágatot szemléltethetjük oszlopvektorával: 

𝑄𝑇 = [1,1,0,0,0,1] 

A vágat bevezetésével eljutunk az incidencia mátrix fogalmához, mely illeszkedési mátrixot 

jelent. Tulajdonképpen minden csúcsot „körbevágunk” egy vágattal. Így egy olyan mátrixot 

kapunk melynek n sora van és b számú oszlopa. Referencia: a csúcstól elmutató éleket vesszük 

negatívnak, a befelé mutatókat pozitívnak. 

𝐴𝑡 = [

−1 −1 0 0 0 −1
0 0 0 1 −1 1
1 0 −1 −1 0 0
0 1 1 0 1 0

] 

amely bármely sora elhagyható, így megkapható a redukált incidencia mátrix: 

𝐴 = [
−1 −1 0 0 0 −1
0 0 0 1 −1 1
1 0 −1 −1 0 0

] 

Így a mátrixnak már csak n-1 azaz rang számú sora van. 

Aij=0, ha az i-edik csúcs és a j-edik él nem illeszkedik. 

Aij=+1, ha az i-edik csúcsba befele mutat a j-edik él. 

Aij=-1, ha az i-edik csúcsból kifele mutat a j-edik él. 

Fundamentális hurokrendszer: nincs olyan hurok, melynek sormátrixa a hurkok sormátrixának 

lineárkombinációjával előállítható. A hurkok mátrixának lineárkombinációjával bármely hurok 

sormátrixa kifejezhető.  
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9. ábra - Fundamentális hurokrendszer 

 

Szükséges felvenni a gráf egy fáját és minden egyes fakomplementer ág egy hurkot hoz be az 

egyenletrendszerbe . Az így kapott mátrixnak m=b-n+c sora lesz, és b oszlopa. 

𝐵 = [
1 0 0 1 0 −1

−1 1 −1 0 0 0
0 0 1 −1 −1 0

] 

 

Tekintsük az alábbi szorzatot: 𝐴𝑡 ∗ 𝐵𝑡
𝑇 és vizsgáljuk meg mit kapunk eredményül. 

𝐴𝑡 = [

𝐴1
𝑇

⋮
𝐴𝑛

𝑇
] és 𝐵𝑡

𝑇 = [𝐵1 … 𝐵𝑚] a mátrixszorzást elvégezve tekintsük az első sor, oszlop 

szorzást: Ha B1 hurok nem érinti  az A1 által leírt csúcsot akkor 0 az eredmény. Ha viszont igen 

akkor a hurok tulajdonságaiból egszer +1 majd -1 fog adódni ami szintén 0. Ezt végiggondolva 

az egész mátrixműveletre megkapjuk hogy az eredmény nullmátrix. 

Fundamentális vágatrendszer: nincs olyan vágat, melynek sormátrixa a vágatok sormátrixának 

lineárkombinációjával előállítható. Ezek segítségével lineárkombinációval bármely vágat 

sormátrixa előállítható. 

 
10. ábra - Fundamentális vágatrendszer 
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Szükséges rögzítenünk a gráf egy fáját, majd vágatokat felvennünk. Úgy, hogy minden vágat 

csak egy darab faágat metszhet el, és az iránya megegyezzen az adott faágéval. 

A kapott mátrixnak r=n-c sora lesz és b oszlopa: 

𝑄 = [
1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 −1 1

] 

 

Tekintsük az alábbi szorzatot: 𝐵𝑡 ∗ 𝑄𝑇: 

𝐵𝑡 = [

𝐵1

⋮
𝐵𝑚

] és 𝑄𝑇 = [𝑄1 … 𝑄𝑟], mátrixszorzás esetén vizsgáljuk meg az első sor oszlop 

műveletet. Ha az adott hurkot nem metszi el a vágat, akkor az eredmény nulla. Ha viszont 

elmetszi, akkor a hurok és a fundamentális vágat felírási tulajdonságai alapján belátható, hogy 

egyszer negativ majd pozitív előjellel. Tehát végeredményként zérust kapunk. 

 
11. ábra - Potenciálok rögzítése 

 

Feszültségvektor felírásához definiáljuk az 𝑀 mátrixot, amely tulajdonképpen az 𝐴 

transzponáltja. 𝑀 = 𝐴𝑇 , 𝐴 = 𝑀𝑇, ahol 

𝑀 =

[
 
 
 
 
 
−1 1 0
−1 0 1
0 −1 1
0 −1 0
0 0 1

−1 0 0]
 
 
 
 
 

 

  

Referencia: amely csúcsból indul az a negatív előjelű, amelyikbe érkezik az a pozitív. A mátrix 

b darab sorból és n darab oszlopból áll. 

A hálózat csúcsainak potenciáljait egy vektorba kigyűjtve kapjuk: 
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𝜙 = [
𝜙1

⋮
𝜙𝑛−1

] 

Ezeket felhasználva már ki tudjuk számítani a hálózat feszültségeit: 𝑀 ∗ 𝜙 = 𝑈.  

 

A  példahálózat feszültségei a potenciálokból kiszámítva: 

𝑈𝑇 = [−𝜙1 + 𝜙2 −𝜙1 + 𝜙3 −𝜙2 + 𝜙3 −𝜙2 𝜙3 −𝜙1] 

2.3 Kirchoff törvények mátrixos alakja 

Ohm törény: vegyük fel a következő referenciairányokat, melyek a gráf egyes ágaiban lévő 

elemeket jellemzik. 

 

 
12. ábra - Gráf éleinek referálása 

 

Ebben az esetben a leíró mennyiségeket a következő vektorokba írhajuk fel: 

𝐼 = [

𝐼1
𝐼2
⋮
𝐼𝑏

] , 𝐼𝑎 = [

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

⋮
𝐼𝑎𝑏

] , 𝐼𝑧 = [

𝐼𝑧1

𝐼𝑧2

⋮
𝐼𝑧𝑏

] , 𝑈 = [

𝑈1

𝑈2

⋮
𝑈𝑏

] , 𝑈𝑣 = [

𝑈𝑣1

𝑈𝑣2

⋮
𝑈𝑣𝑏

] , 𝑈𝑧 = [

𝑈𝑧1

𝑈𝑧2

⋮
𝑈𝑧𝑏

] 

Ahol 𝐼𝑛 , 𝑈𝑛 egy ág áramának árama és feszültsége. Áramforrás esetén 𝐼𝑎𝑛 a forrás áramának 

értéke és 𝐼𝑧𝑛 a generátor ellenállásának árama. Feszültségforrás esetén 𝑈𝑣𝑛 a forrás 

feszültségének értéke és 𝑈𝑧𝑛 a generátor ellenállásának feszültsége. 

Az ellenállás(𝑅) illetve vezetés értékek(𝐺)  egy diagonális mátrixban foglalnak helyet: 

𝑅 = [

𝑅1 0 … 0
0 𝑅2  0
⋮  ⋱ ⋮
0 0 … 𝑅𝑏

] , 𝐺 = [

𝐺1 0 … 0
0 𝐺2  0
⋮  ⋱ ⋮
0 0 … 𝐺𝑏

] 

Ahol, 𝑅−1 = 𝐺 és 𝐺−1 = 𝑅 ; 

Az él áramának a tartalmazott áramforrás és az ellenállás áramát tekintjük, áramgenerátor 

esetén: 𝐼𝑎 + 𝐼𝑧 = 𝐼, 𝑈𝑧 = 𝑅 ∗ 𝐼𝑧 

Az él feszültségének a feszültségforrás és a hozzá tartozó soros ellenállás feszültségének 

összegeként számíthatjuk, feszültség generátort alkalmazva: 

𝑈𝑣 + 𝑈𝑧 = 𝑈, 𝐼𝑧 = 𝐺 ∗ 𝑈𝑧 
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Ezek után már meg lehet fogalmazni a Kirchoff törvényeket mátrixos alakban. Kirchoff 

csomóponti törvénye értelmében a csúcsba be- és kifolyó áramok összege nulla. Tehát 𝐴𝑡 ∗ 𝐼 =

0, az 𝐴 mátrix egy sora, az egy csúcshoz kapcsolódó éleket írja le, és ha abban van áram érték 

akkor ezek kerülnek összegzésre. Eme meggondolás alapján 𝑄 ∗ 𝐼 = 0 hiszen a vágatot úgy is 

interpretálhatjuk mint egy speciális csomópont. Kirchoff huroktörvénye szerint zárt hutokban 

a feszültségek előjeles összege nulla. Tehát 𝐵 ∗ 𝑈 = 0, mivel a 𝐵 mátrix egy sora egy hurkot ír 

le, és ha erre mátrixszorzással rálapoljuk a megfelelő feszültségeket, nullát kell kapnunk. 

Kirchoff törvények mátrixos alakja a következő formában írható feé: 

𝑄 (𝐼𝑎 + 𝐼𝑧) = 0 ⟹ 𝑄 𝐼𝑧=-𝑄 𝐼𝑎 

𝐵 (𝑈𝑣 + 𝑈𝑧) = 0 ⟹ 𝐵 𝑈𝑧=-𝐵 𝑈𝑣 

Felhasználva, hogy 𝑈𝑧 = 𝑅 𝐼𝑧 

⌈
𝑄  

𝐵 𝑅
⌉ 𝐼𝑧 = − [

𝑄 𝐼𝑎

𝐵 𝑈𝑣
] 

𝐼𝑧 = − [
𝑄  

𝐵 𝑅
]

−1

 [
𝑄 𝐼𝑎

𝐵 𝑈𝑣
] 

2.4 Csomóponti potenciálok 

A módszer alkalmazásához ki kell választanunk egy referencia pontot, melynek értékét 0V-nak 

fogjuk tekinteni. A többi csomópont potenciál értékeit egy oszlopvektorba rendezhetjük: 

𝛷𝑇 = [𝛷1 𝛷2 … 𝛷𝑟]. 

A potenciál definícióját felhasználva, ha ez az oszlopvektor ismert akkor bárbely ágfeszültség 

meghatározható, hiszen: 

𝑈𝑖𝑗 = 𝛷𝑖 − 𝛷𝑗. 

A k-adik ág feszültségét mátrixos alakból a következő képpen fejezhetjük ki: 

𝑈𝑘 = 𝐴𝑘
𝑇  𝛷. 

Mivel az 𝐴 mátrix i-edik sora, egy csomópont és az arra kapcsolódó éleket írja le, itt viszont az 

egy élhez tartozó csomópontokat keressük. Ezért a transzponáltját kell vennünk, így: 

𝑈 = 𝐴𝑇 𝛷. 

A módszer szépsége hogyha egy zárt hurkot veszünk amelyet n csúcs alkot akkor e 

csomópontok között n darab él található. Tehát, ha Kirchoff II. törvényét felírjuk a következőt 

kapjuk: 

𝑈1 + 𝑈2 + ⋯+ 𝑈𝑛−1 + 𝑈𝑛 = 0. 

A feszültségeket átírhatjuk potenciálok különbségére, a következő formában: 

(𝛷1 − 𝛷2) + (𝛷2 − 𝛷3) + ⋯+ (𝛷𝑛−𝑛 − 𝛷𝑛) + (𝛷𝑛 − 𝛷1) = 0. 

Tehát beláthatjuk, mivel 0=0 azonosságot kaptunk, hogy a huroktörvény automatikusan 

teljesül, e módszer alkalmazása esetén. A módszer vizsgálata során induljunk ki a 

vágattörvényből: 
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𝑄 (𝐼𝑎 + 𝐼𝑧) = 0. 

Az Ohm tövény mátrixos formalizmusát felhasználva és behelyettesítve a következőt kapjuk: 

𝑄 𝑅−1 𝑈𝑧 + 𝑄 𝐼𝑎 = 0. 

Tudjuk, hogy adott élre igaz, hogy 𝑈𝑣 + 𝑈𝑧 = 𝑈, így 

𝑄 𝑌 (𝑈 − 𝑈𝑣) + 𝑄 𝐼𝑎 = 0. 

A vágat és incidencia mátrix kapcsolatára már korábban kitértek alapján kicserélhetjük a Q 

mátrixot A mátrixra: 

𝐴 𝑌 𝐴𝑇 𝛷 − 𝐴 𝑌 𝑈𝑣 + 𝐴 𝐼𝑎 = 0. 

Felhasználva, hogy 𝐴 𝑌 𝐴𝑇 = 𝑌𝐴 a következőt kapjuk: 

𝛷 = 𝑌𝐴
−1 𝐴 (𝑌 𝑈𝑣 − 𝐼𝑎). 

Azonban elemi számítások útján is eljuthathunk a megoldáshoz. Tekintsük a következő 

hálózatot: 

 
13. ábra - Példahálózat 

 

Látható, hogy 4 csomópontot azaz 4 potenciált tudunk megállapítani. Ebből elegendő n-1 

kiszámítása, hiszen egy csúcsot referencia feszültségnek, 0V értékünek állíthatunk. Majd ezek 

után a hálózat gráfját felrajzolva, bejelölhetjük az ágak referencia irányait. 
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14. ábra - A hálózat gráfja 

 

Ezt követően felírhatjuk a csomóponti egyenleteket: 

𝐼1 − 𝐼2 − 𝐼7 = 0 

𝐼2 − 𝐼3 + 𝐼4 + 𝐼5 = 0 

𝐼7 − 𝐼5 + 𝐼6 = 0 

Ohm törvényével és a feszültség potenciál által definiált alakjával kifejthetőek az áramok: 

𝐼1 = −𝐺1(𝛷1 − 𝑈𝑣1) 

𝐼2 = 𝐺2(𝛷1 − 𝛷2) 

𝐼3 = 𝐺3𝛷2 

𝐼4 = 𝐼𝑎4 

𝐼5 = 𝐺5(𝛷3 − 𝛷2) 

𝐼6 = −𝐺6(𝛷3 + 𝑈𝑣6) 

𝐼7 = 𝐺7(𝛷1 + 𝑈𝑣7 − 𝛷3) 

Behelyettesítve az áramokat a csomóponti törvénybe, megkapjuk a megoldandó lineáris 

egyenletrendszert 

−𝐺1(𝛷1 − 𝑈𝑣1) − 𝐺2(𝛷1 − 𝛷2) − 𝐺7(𝛷1 + 𝑈𝑣7 − 𝛷3) = 0 

𝐺2(𝛷1 − 𝛷2) − 𝐺3𝛷2 + 𝐼𝑎4 + 𝐺5(𝛷3 − 𝛷2) = 0 

𝐺7(𝛷1 + 𝑈𝑣7 − 𝛷3) − 𝐺5(𝛷3 − 𝛷2) − 𝐺6(𝛷3 + 𝑈𝑣6) = 0 

A mátrixos formalizmust felírva és az egyenletek megoldva megkapjuk a kívánt potenciál 

értékeket: 

[
𝛷1

𝛷2

𝛷3

] = [

−(𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺7) 𝐺2 𝐺7

𝐺2 −(𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺5) 𝐺5

𝐺7 𝐺5 −(𝐺5 + 𝐺6 + 𝐺7)
]

−1

[
−𝐺1𝑈𝑣1 + 𝐺7𝑈𝑣7

−𝐼𝑎4

−𝐺7𝑈𝑣7 + 𝐺6𝑈𝑣6

] 
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3 Két ponton táplált hálózat vizsgálata 

A villamos hálózatokra nagyobb számban fogyasztók, illetve termelők kapcsolódnak. Adott két 

transzformátor között a csatlakozási pontokon a feszültség eltérő lehet. Fogyasztói környezeten 

belül a névleges hálózati fázis feszültsége 230V, a vonali feszültsége pedig 400V.  

Ideális esetben a körzetet villamos energiával ellátó transzformátorok energiaszállításának 

iránya egyirányú, vagyis a nagyfeszültségű primer oldal felől (erőművek felől) a kisfeszültségű 

(230V/400V) szekunder oldal felé történik. A transzformátorokon átáramló teljesítményt több 

tényező is befolyásolja [6]:  

 fogyasztási szokások (nyáron légkondicionáló, télen hősugárzó)  

 fogyasztók száma (hétköznap, hétvége, szabadság)  

 napszak (munkaidő, TV műsor)  

 időjárás (hideg, meleg, napsütéses, szeles)  

 veszteségek (transzformátor, vezeték)  

 energiatermelés (nap és szélerőmű) 

Ezeknek a tényezőknek egymásra is nagy hatása van. Tegyük fel, hogy nyár van és meleg, besüt 

a nap az ablakon (jó időjárás), otthon a család (hétvége), így a házban megy a légkondicionáló 

(fogyasztás). A légkondicionáló által felvett teljesítmény miatt nagyobb áram folyik a villamos 

hálózaton, ami nagyobb veszteségeket jelent, tehát az épületben (és a szomszédos házaknál is) 

előfordulhat, hogy már nem a névleges, 230V-os feszültséget mérjük, hanem ennél kisebb 

értéket. 

Azonban a mai villamos hálózat esetében nincs ilyen egyszerű dolgunk. Ennek fő oka, hogy 

egyre jobban terjednek a háztartási méretű kiserőművek (PV erőművek és szélgenerátorok), 

amik hatására a transzformátorokon akár meg is fordulhat az energiaáramlás iránya. Ez akkor 

következhet be, ha a körzeten belül található erőművek több energiát termelnek, mint amit a 

fogyasztók elfogyasztanak. Ezzel a legnagyobb probléma az, hogy a megújuló energiaforrások 

energiatermelése erősen időjárásfüggő, ezért nagy kiugrások és visszaesések is lehetnek az 

általuk megtermelt energiában, amit a nagyobb erőművek nem képesek követni a technológiai 

korlátaik miatt. Erre megfelelő példa egy nyári hétköznap, mikor napközben mindenki dolgozik 

(esetleg nyaral), de a napelemek ekkor termelik a legtöbb energiát. Napsütéses idő esetén 

többletenergiát termelnek, ami visszafelé áramlik a transzformátoron, azonban ha jön egy felhő, 

ami eltakarja a Napot, akkor hirtelen fordul az energia iránya, és az erőművek felől vesz fel a 

körzet még villamos energiát. Amint elvonul a felhőzet, ismét elkezdenek termelni a PV cellák, 

és megint többletenergia keletkezik. Ez nagy feszültségingadozást is okozhat a villamos 

elosztóhálózatban, ami eredményezheti valamely védelem megszólalását is. [7] 

3.1 Az eljárás 

A célkitűzés az, hogyan lehetséges legyen a potenciálok számítása tetszőleges számú pont 

esetén. Rendelkezésünkre állnak a részhálózat egyes vezetékdarabjainak csatlakozási pontjai – 

start id, stop id–, ennek ellenállása illetve a ki- vagy befolyó áramerősség az adott ágban. 

Vizsgáljuk meg az adott hálózat topológiáját: 
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15. ábra - Két ponton táplált hálózat 

 

Ha elkezdjük felírni a csomópontok egyenleteit észre vehetjük, hogy az első és az utolsó 

egyenlet hasonló, a többi pedig ugyan az lesz formálisan: 

𝐺1(𝑈1 − Φ1) + 𝐺2(Φ2 − Φ1) − 𝐼1 = 0 

𝐺2(𝛷1 − 𝛷2) + 𝐺3(𝛷3 − 𝛷2) − 𝐼2 = 0 

⋮ 

𝐺𝑛+1(𝑈2 − 𝛷𝑛) + 𝐺𝑛(𝛷𝑛−1 − 𝛷𝑛) − 𝐼𝑛 = 0 

Majd ezt mátrixos alakra hozva megkapjuk a keresett értékek vektorát: 

[
 
 
 
 
 

𝛷1

𝛷2

.

.

𝛷𝑛−1

𝛷𝑛 ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
−(𝐺1 + 𝐺2) 𝐺2 0 . . 0

𝐺2 −(𝐺2 + 𝐺3) 𝐺3    

.  ⋱    

.   ⋱   

0  𝐺𝑛−1 −(𝐺𝑛−1 + 𝐺𝑛) 𝐺𝑛 0

0    𝐺𝑛 −(𝐺𝑛 + 𝐺𝑛+1)]
 
 
 
 
 
−1

[
 
 
 
 
 
𝐼1 − 𝑈1𝐺1

𝐼2
.

.

𝐼𝑛−1

𝐼𝑛 − 𝑈1𝐺1]
 
 
 
 
 

 

A csomóponti potenciálok módszerét alkalmazva felírható egyenletrendszer megoldásai 

megadják a kívánt feszültségeket. E folyamat automatizálásának érdekében három eset 

különböztethető meg: (1) adott él transzformátorhoz kapcsolódik, (2) hálózatra kapcsolódó 

fogyasztó illetve termelő esetén tudjuk az áramerősséget vagy (3) köztes élről van szó. E 

felírásnál a csomópontba befolyó áramot vesszük pozitív, a kifelé folyó áramot negatív 

előjelűnek. 

1. 
230−𝜑𝑖

𝑅230,𝑖
: Ha van transzformátor az i-edik csomóponthoz kapcsolódó él egyik végén, akkor 

az i-edik egyenletben a 𝐵 vektorba átvihető a konstans 
230

él ellenállása
, 𝜑𝑖együtthatójából 

levonunk 
1

él ellenállása
-t az 𝐴 mátrixban.  

2. 𝐼𝐴𝑖
: Ha az él áramát tudjuk, azt könnyedén át tudjuk vinni a B vektorba a csomópontnak 

megfelelően. 

3. Csomópontok közötti élek esetén két eset áll fent:  
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3.1. 
𝜑𝑖−1−𝜑𝑖

𝑅𝑖−1,𝑖
: az él egyik vége az i-edik csomóponthoz, másik vége i-1-hez ekkor a 

csomópont egyenletében 𝜑𝑖−1 együtthatója 
1

él ellenállása
 értékkel növekszik, 𝜑𝑖 

együtthatója 
1

él ellenállás
-al csökken.  

3.2. 
𝜑𝑖−𝜑𝑖+1

𝑅𝑖,𝑖+1
: az él egyik vége az i-edikhez, a másik i+1-edik csomóponthoz kapcsolódik, 

akkor 𝜑𝑖 együtthatója 
1

él ellenállás
 -val csökken, 𝜑𝑖+1 

1

é𝑙 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛á𝑙𝑙á𝑠𝑎
-val nő. 

3.2 Implementáció 

A program egy .txt fájlból olvassa be az adatokat, amiből felépíti a hálózatot. Az első két sorban 

az első illetve második transzformátor azonosítója található (int). Az ezt követő sorokban egyes 

élek adatait találhatjuk a következő formátumban: „{start id (int)} {stop id (int)} {áram 

(double)} {ellenállás (double)}”. Ha az áram értéke 0 az azt jelenti, hogy abban az ágban 

ismeretlen ez az érték. 

Az adatok kényelmes eltárolása érdekében egy él alkot egy struktúrát.  

struct Edges { 

 int start_id; 

 int stop_id; 

 double i; 

 double r; 

}; 

Mivel a program elején nem tudjuk, hogy hány élünk lesz ezért egy láncolt listában tároljuk az 

adatokat. A listát alkotó elemek tartalmazzák egy él adatait, egy a következő elemre mutató 

pointert, és egy integer-t ami megkönnyíti azt hogy „tömbszerűen” járhassuk be a listát. 

struct ListMember { 

 int Nr; 

 struct Edges Edge; 

 struct ListMember* Next; 

}; 

A listát kezelő függvények: 

void ListAdd(struct ListMember**, struct Edges): 

Paraméterek: 

 A lista fejének címe 

 A hozzáadandó objektum 

Hozzáad a lista végéhez egy új objektumot.  

A függvény ellenőrzi, hogy volt-e elem a listában vagy sem. Ha nem volt, akkor a fejhez fűzi 

az első elemet. Ha volt, akkor elmegy a legutolsó elemig és ott készít egy új elemet. Annak 

érdekében, hogy tudja ellenőrizni, hogy üres e a lista, a fej pointert „NULL” kezdőértékkel 

hozzuk létre. 

void ListDelete(struct ListMember**): 

Paraméterek: 

 Lista feje 
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 Kívánt elem sorszáma 

Felszabadítja a láncolt lista által foglalt memóriaterületet.  

struct Edges ListGet(struct ListMember*, int): 

Visszaadja a lista n-edik elemét.  

A fejezetben tárgyalt struktúrák, függvények a „CsomPot.h” header fájlban találhatóak meg. 

int GetNumberOfVertices(int): 

Paraméter: 

 Élek száma 

 Visszaadja a hálózat csomópontjainak darabszámát.  

Ha egy ilyen „T” elrendezésű hálózat 3 élből áll akkor 1 csomópont van benne, 5 él esetén 2 

csomópont. Legyen a hálózat éleinek száma n, ebben az esetben a hálózat gráfja n-2 csúcsot 

tartalmaz. Az eljárás 3 élről kezd, és a csomópontok számát 1-nek teszi fel. Ha több él van, 

akkor az élek számát kettesével növeli, a csomópontok számát egyesével növeli, addig ameddig 

a ciklusbeli élek száma meg nem egyezik az élek tényleges számával.  

void ListSearchVertices(struct ListMember*, int**, int, int, int, int): 

Paraméterek: 

 Lista feje 

 Vektor címe, amibe ki fogja gyűjteni az id-ket 

 Élek száma 

 Csúcsok száma 

 Első transzformátor id-je 

 Második transzformátor id-je 

A beolvasott adatokból az első transzformátortól a másodikig sorrendben kigyűjti a 

csomópontok azonosítóit.  

Először megkeresi azt az élet, amelynek valamelyik vége az első számú transzformátorhoz 

kapcsolódik. Az él azonosítóját hozzáadja egy vektorhoz. Ezután megkeresi azt az élet, 

amelynek egyik vége az előzőleg eltárolt csomóponthoz kapcsolódik és nem trafo1 se nem 

trafo2 se nem 0. Ezt az új csomópontot is hozzáadja a vektorhoz, és addig csinálja, míg el nem 

ér ahhoz az élhez, amelynek egyik végén a második transzformátor helyezkedik el. Utolsó 

lépésként az előbb említett utolsó csomópontot adja a vektorhoz. Így a vektor az első 

transzformátortól a másodikig egymást követő sorrendben tartalmazza a csomópontok 

azonosítóját. 

void GenerateEquationSystemFromEdges(double **, struct ListMember*, int, int, int*, int, 

int): 

Az első paraméterként beadott NxN+1-es A mátrixba betölti a csomóponti egyenletrendszert. 

Ez tulajdonképpen a matematikai szempontból tekintett A mátrix és mellé van illesztve a B 

vektor.  

Paraméterek: 

1. Ebbe a mátrixba tölti az egyenletrendszert 

2. Lista feje 

3. Élek száma 

4. Csúcsok száma 

5. Csomóponti azonosítókat tartalmazó vektor 
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6. Első transzformátor id-je 

7. Második transzformátor id-je 

Ez a függvény valósítja meg azt az algoritmust amelyet a 3. fejezetben, „Az eljárás” alfejezet 

tartalmaz. 

A program a hálózatot úgy építi fel hogy nincsenek külön csomóponti elemek. Minden 

kétpólusnak a kivezetéséhez két ID-t rendelünk. Majd ha két elemnek megegyezik valamely 

azonosítója akkor tudjuk hogy villamos kapcsolatot van közöttük. 

Legyen „A” egy NxN+1 mátrix melybe a bevezető leírásban megfelelően szeretnénk betölteni 

az együtthatókat. Az eljárás három részben tölti az adott elemtől függően az adatokat: 

Ha fogyasztóról van szó akkor a referenciairánynak megfelelően kerül az áramérték bevitelre 

 
if((ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]|| 
ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k])&&ListGet(HEAD,i).i!=0){ 
                if(ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).stop_id==0){ 
                    A[k][NumberOfVertices]+=ListGet(HEAD,i).i; 
                } 
                                if(ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).start_id==0){ 
                    A[k][NumberOfVertices]-=ListGet(HEAD,i).i; 
                } 
            } 

 

Végponthoz tartozó ágban szükséges az ellenállás érték mind az ellenállásmátrixba történő 

bevitele, mind az N+1-edik oszlopba amely tulajdonképpen a 𝐵 oszlopvektor: 

else if( 
                    (ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).stop_id==IdTrafo1)|| 
                    (ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).start_id==IdTrafo1)|| 
                    (ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).stop_id==IdTrafo2)|| 
                    (ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).start_id==IdTrafo2) 
                    ){ 
                A[k][NumberOfVertices]-=230/ListGet(HEAD,i).r; 
                if( 
                   (ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).stop_id==IdTrafo1)|| 
                    (ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).start_id==IdTrafo1) 
                   ){ 
                       A[k][0]-=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                   } 
                if( 
                    (ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).stop_id==IdTrafo2)|| 
                    (ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k]&&ListGet(HEAD,i).start_id==IdTrafo2) 
                    ){ 
                        A[k][NumberOfVertices-1]-=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                    } 
            } 

Mint látható az összetett „if” feltételéből, hogy a program a bemenetben kapott adatoknál nem 

tesz különbséget start illetve stop ID-k sorrendjénél. Tehát a bemenet megalkotásakor erre nem 

szükséges a felhasználónak figyelnie. 

Majd utolsóként a tisztán ohmikus elemeket tartalmazó vezetékek bevitele történik. A 

gondolatmenet tisztasága érdekében itt az egyes feltételek kifejtve szerepelnek azonban a cél 

itt is ugyan az. Ne kelljen az ID-k sorrendjére ügyelni: 
                    if(ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[j]&& 
ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[j+1] && ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k]){ 
                        A[k][j]+=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                        A[k][j+1]-=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                    } 
                    else 
if(ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[j]&&ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[j+1]&& 
ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]){ 
                        A[k][j]+=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                        A[k][j+1]-=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                    } 
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                    else 
if(ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[j]&&ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[j+1]&& 
ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[k]){ 
                        A[k][j]-=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                        A[k][j+1]+=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                    } 
                    else 
if(ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[j]&&ListGet(HEAD,i).start_id==Vertices[j+1]&& 
ListGet(HEAD,i).stop_id==Vertices[k]){ 
                        A[k][j]-=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                        A[k][j+1]+=1/ListGet(HEAD,i).r; 
                    } 

A csomóponti potenciálok módszerével felírt egyenletek megoldására a Gauss-Jordan-

eliminációt alkalmaztam. 

void SolveLinearEquationSystem(double **, double**, int): 

Paraméterek: 

 A lineáris egyenletrendszert tartalmazó mátrix 

 Megoldásvektor 

 Az ismeretlenek száma 

Lineáris egyenletrendszer megoldó függvény.  

Olyan NxN+1-es mátrixot vár, amely NxN része az együtthatómátrix és az e mellé illesztett B 

vektor.  

A Gauss-Jordan-elimináció algoritmusa, a következő formában írható fel: [3] 

„INPUT: aij, (i=1,…,n, j=1,…,n+1) – kibővített együtthatómátrix 

OUTPUT: xi,…,xn 

(együtthatómátrix diagonális alakra hozása:) 

for k=1,…,n do 

 for i=1,…n do 

  if i≠k do 

   lik ← aik/akk 

   for j=k+1,…,n+1 do 

    aij ← aij-likakj 

   end do 

  end do 

 end do 

end do 

for i=1,…,n do 

 xi ← ai,n+1/aii 

end do 

output(x1,x2,…,xn)” 

A függvény implementációjában az előző eljárás ki van bővítve részleges főelem-

kiválasztással. 

void CalculateInverse(double **, int) 

Paraméterek: 

 Az invertálandó mátrix 

 A négyzetes mátrix dimenziója 

Mátrix inverzét kiszámító vektor.  



22 

 

Ha  a 𝐵 vektor helyett, egy a négyzetes 𝐴 mátrix dimenziójával megegyező dimenziójú 

egységmátrixra végezzük el a Gauss-Jordan-eliminációt akkor megkapjuk az 𝐴 mátrix inverzét, 

mivel  𝐴 A−1 = E. 

A kész program használata roppant egyszerű. Az egyes függvények egymás utáni meghívásával 

minden adat ami az egyenletek legenerálásához szükséges, elérhető. Az inputként megadott 

számok értelmezése a következő. Tekintsük a következő minta-adatsort: 
9 

8 

1 8 0 1 

1 0 10 0 

1 2 0 2 

2 0 16 0 

2 3 0 1 

3 0 5 0 

9 3 0 1 

 

Az első két integer a két végponton található transzformátorok id-jei. 

Minden más sorban az első két szám kétpólus behatárolására szolgál, azaz megmondja, hogy 

mely két pont között helyezkedik el. Ha a harmadik tag nem nulla és a negyedik tag nulla akkor 

egy kimeneti értéket jelent. Tehát az a sor egy adott fogyasztót reprezentál, alapesetben 

fogyasztói referenciával. Más esetben mikor a harmadik tag zérus és a negyedik valamilyen 

más érték akkor egy összeköttető távvezetéket ír le az egység. Amelynek negyedik paramétere 

a vezeték ohmikus ellenállása. Adott vezetékparaméterek megadásával természetesen hosszból 

való számítás is lehetséges, az ellenállás definícióját felhasználva: 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
, 

ahol „ρ” a fajlagos ellenállás, „l” a hossza, „A” a keresztmetszete a vezetéknek. 

Ezen függvények felhasználásával, egy áttekinthető fő programot tudunk létrehozni. Melyen 

szépen végig lehet kísérni a feladat megoldásának menetét. Könnyen kezelhetővé teszi n darab 

fogyasztó esetén kiszámítani a kívánt feszültségeket, egy egyszerű input elkészítése után. 
int main() 
{ 
 int i, j; 
 int IdTrafo1, IdTrafo2; 
 struct ListMember* HEAD = NULL; 
 int NumberOfEdges = 0; 
 FILE* fp; 
 fp = fopen("input.txt", "r"); 
 struct Edges tmp; 
 fscanf(fp, "%d", &IdTrafo1); 
 fscanf(fp, "%d", &IdTrafo2); 
 while (fscanf(fp, "%d %d %lf %lf", &tmp.start_id, &tmp.stop_id, &tmp.i, &tmp.r) == 4) { 
  ListAdd(&HEAD, tmp); 
  NumberOfEdges++; 
 } 
 fclose(fp); 
 int NumberOfVertices = GetNumberOfVertices(NumberOfEdges); 
 int* Vertices = (int*)malloc(sizeof(int)*NumberOfVertices); 
 ListSearchVertices(HEAD, &Vertices, NumberOfEdges, NumberOfVertices, IdTrafo1, IdTrafo2); 
 double** A = (double**)malloc(sizeof(double*)*NumberOfVertices); 
 for (i = 0; i<NumberOfVertices; i++) { 
  A[i] = (double*)malloc(sizeof(double)*(NumberOfVertices + 1)); 
 } 
 for (i = 0; i<NumberOfVertices; i++) { 
  for (j = 0; j<NumberOfVertices + 1; j++) { 
   A[i][j] = 0; 
  } 
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 } 
 GenerateEquationSystemFromEdges(A, HEAD, NumberOfEdges, NumberOfVertices, Vertices, IdTrafo1, 
IdTrafo2); 
 double* x = (double*)malloc(sizeof(double)*NumberOfVertices); 
 SolveLinearEquationSystem(A, &x, NumberOfVertices); 
 printf("%-20s%-20s\n", "Csomopont(id)", "Feszultseg [V]"); 
 for (i = 0; i<NumberOfVertices; i++) { 
  printf("%-20d%-20lf\n", Vertices[i], x[i]); 
 } 
 ListDelete(&HEAD); 
 free(Vertices); 
 for (i = 0; i<NumberOfVertices; i++) { 
  free(A[i]); 
 } 
 free(A); 
 free(x); 
 return 0; 

} 

Ezen áttekintés után szemléltetésképpen tekintsünk meg hálózatok feszültségesésének 

alakulását különböző paraméterekkel. Vizsgáljuk meg az előzőekben bemutatott inputra 

felépített hálózatot: 

 
16. ábra – Teszthálózat 

 

A program által számított potenciálokat grafikus ábrázolva szemléletessé válik a feszültségesés: 

 
17. ábra - Két ponton táplált hálózat fogyasztóinak feszültségesése 

 

A projekt front-end felületén megrajzolt kettő ponton táplált hálózat a kövezkező formában néz 

ki. Jól látható, hogy a középső fogyasztó rendelkezik és kis méretű naperőművel. A szimuláció 

során a fogyasztás és a termelés eredőjével kell számolni. 

 
18. ábra - Front-end felület  
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4 Tetszőleges topológiával rendelkező hálózatok 

A két ponton táplált struktúrán kívül nagyon változatos topológiával rendelkező hálózatok is 

léteznek. Ezek számítás szintén a szimuláció célkitűzéséhez tartozik. Ahhoz, hogy ez 

megvalósítható legyen a „beégetett” egyenletfelírást is át kell gondolni. 

Vegyük az elméleti áttekintésben levezetett egyenletet: 

𝛷 = 𝑌𝐴
−1 𝐴 (𝑌 𝑈𝑣 − 𝐼𝑎). 

Mint látjuk a hálózat elemeinek paramétereit a konduktancia mátrix illetve a forrásáramokat és 

forrásfeszültségeket tartalmazó vektorok szemléltetik. Ahhoz hogy egyenleteink a topológiának 

megfelelő strukturális egyenleteknek megfeleljenek, az incidencia mátrix (𝐴) szükséges. Ez 

reprezentálja a kapcsolatot az elemek között, mi mivel van kapcsolatban. 

4.1 Osztálydefiníció 

Első lépésként egy osztály megalkotása volt a feladat, amely tárolni tudja a számunkra 

szükséges hálózati elemeket. A „CComponentData” osztály az amely e feladat megoldásához 

megalkotásra került: 

 
19. ábra - Az alkalmazott osztály 

 



25 

 

Ebben az osztályban sok adattag a későbbi szimulációs tevékenység eredményes működéséhez 

szükséges. A dolgozat számára fontos adattagok a következők: 

 ID_Component: az adott elem azonosítója kerül eltárolásban 

 ID_Type: több definiált értéke van amely leírja, információt ad az elem típusáról: 

o COMPONENT_GRIDCONNECTION    1 
o COMPONENT_NODE              4 
o COMPONENT_TRANSFORMER       5 
o COMPONENT_WIRE              6 
o COMPONENT_CUSTOMER          9 

 Különböző PropertyXY mezők: 

o Hálózati csatlakozás esetén: Property01 és Property02 adja meg a csatlakozás 

ID-jeit 

o Csomópont modellezése esetén Property01 és Property02 adja meg a 

csatlakozás ID-jeit, Property03 pedig a csomópont fokszámát 

o Transzformátor esetén Property01 a névleges feszültség 

o Távvezetéknél Property01-ben tároljuk el a vezeték hosszából adódó ellenállás 

értékét 

o Fogyasztó áramát a Property01-ben találjuk 

 Érdemes megemlíteni hogy a hálózat számításához felírásra kerül egy irányított gráf, 

melyben egy él több hálózati elemet ölel magába, ezért a Property20 mezőben az ágak 

sorszáma kerül beírásra. 

4.2 Algoritmizálás 

Az új megoldó program sajátossága a teljes matematikai modell használatán kívül a 

csomópontok és kapcsolatok modellezésében rejlik. Régi azonos ID-k által reprezentált 

kapcsolat használata helyett bekerültek olyan elemek amelyek azonosító nélküliek, csupán azt 

mondják meg számunkra hogy mely kér ID kerül összekapcsolásra. 

A csomópontok felírása bonyolult kapcsolás esetén megköveteli azt hogy külön egységként 

kezeljük őket. Ezért a csomópontokat először mint villamos kétpólus bekötjük. Saját 

azonosítóval rendelkeznek. Majd 2-nél nagyobb fokszám esetén ehhez az ID-hez tudjuk kötni 

az érintett elemeket. Fontos megjegyezni hogy a csomópontok beállítása esetén a start ill stop 

ID irányítást ad a csomópontnak amelyet felhasználunk a referenciairányokkal való számítások 

során. Szemléletesen így képzelhető el a csomópont modellje: 

 
20. ábra - Csómópont modellje 

 

Az ábrán jól látható hogy a standard kettő fokszámmal rendelkező csomópontot irányítással 

láttam el, majd a fokszámot növelő élek hozzáadása szintén külön irányítást igényel. 

Legelső lépésként tehát az input adatok feldolgozása, kigyűjtése és rendszerezése szükséges. 

Külön listába kell gyűjteni a csomópontokat, a hálózati csatlakozásokat illetve a maradék 
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villamos kétpólust. Ezen listákat fogjuk használni, hogy lekérdezésszerűen hozzá tudjunk férni 

a mátrixos formalizmus felírásához szükséges értékekhez. 

A hálózat elemeinek megfeleltetése a gráfban azt eredményezi, hogy minden elem megkapja a 

gráfban az adott élnek az azonosítóját. 
 

for(int i=0;i<ComponentList.size();i++){ 
  for(int j=0;j<ComponentList.size();j++){ 
   for(int k=0;k<ConnectionList.size();k++){ 
    if(ComponentList[i].getProperty20()== -1 && i!=j && 
     ( 
     
 (ConnectionList[k].getProperty01()==ComponentList[i].getID_Component() &&  
     
 ConnectionList[k].getProperty02()==ComponentList[j].getID_Component()) 
      || 
     
 (ConnectionList[k].getProperty02()==ComponentList[i].getID_Component() &&  
     
 ConnectionList[k].getProperty01()==ComponentList[j].getID_Component()) 
    
     ) 
    ) 
    { 
     ComponentList[i].setProperty20(GraphVerticeNumberCounter); 
     ComponentList[j].setProperty20(GraphVerticeNumberCounter++); 
    } 
   } 
     
  } 
 } 

Ha egy transzformátor esetén azonos ágban lesz egy ellenállás és egy feszültségforrás, amely 

ugyan az az ágazonosítót fogja kapni. 
 for(int i=0;i<ComponentList.size();i++){ 
  if(ComponentList[i].getProperty20()==-1){ 
   ComponentList[i].setProperty20(GraphVerticeNumberCounter++); 
  } 
 } 

Majd az olyan ágak megjelölése történik amelyekben csupán egy áramköri elem található. Ezzel 

egyidőben meg is kaptuk „n”-et amely a gráf éleinek számát adja a további számításainkhoz. 

Mind az áram, mind a feszültségvektorok felírása esetén az elemértékek kigyűjtése egyszerű 

feladat. Azonban a sajátos, irányított csomópontok használatát bevezetve a referencia irányok 

kicsit bonyolultabb feladatot képviselnek. 

Vegyük az 𝐼𝑎 oszlopvektort: meg tudunk különböztetni két esetet. Elsőként olyan eset 

lehetséges, hogy a csomópontot úgy kötöttük be kétpólusként, hogy egyik végén áramforrás 

van,. ezt a továbbiakban „component – node” esetnek hívom. Itt egyszerű dolgunk van hiszen 

ha a csomópont start ID-ján van a forrás akkor egy szimpla (-1)-el való szorzás megoldja az 

irányt. Másik eset, hogy a csomópont már be lett kötve és ehhez egy csatlakozó kapcsolásával 

történik a kapcsolat. Ezt „node-connection-consumer” néven említem a továbbiakban. A 

megoldás szintúgy abból áll, hogy megvizsgáljuk, hogy a stop ID-je a kapcsolatnak a 

csomópontba mutat e mert akkor szintén (-1)-el való szorzás szükségeltetik. 

Ugyan ez igaz feszültség forrásokra is, szemléltetés gyanánt a feszültség forrás, forráskódja: 
//component - node - component , ref irány választás 

 for(int i=0;i<n;i++){ 
  for(int j=0;j<ComponentList.size();j++){ 
   for(int l=0;l<NodeList.size();l++){ 
    if( 
     (ComponentList[j].getProperty20()==i)&& 
     (ComponentList[j].getID_Type()==COMPONENT_WIRE)&& 
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 (NodeList[l].getProperty01()==ComponentList[j].getID_Component()) 
     ) 
    { 
     Uv[i][0]*=-1; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 // component - connection - node, ref irány választás 
 for(int i=0;i<n;i++){ 
  for(int j=0;j<ComponentList.size();j++){ 
   if(ComponentList[j].getProperty20()==i&& 
ComponentList[j].getID_Type()==COMPONENT_TRANSFORMER){ 
    for(int k=0;k<ComponentList.size();k++){ 
     if(ComponentList[k].getProperty20()==i&& 
ComponentList[k].getID_Type()==COMPONENT_WIRE){ 
      for(int l=0;l<ConnectionList.size();l++){ 
       for(int o=0;o<NodeList.size();o++){ 
        if( 
        
 (ComponentList[k].getID_Component() == ConnectionList[l].getProperty01())&& 
        
 (ConnectionList[l].getProperty02()==NodeList[o].getID_Component()) 
         ) 
        { 
         Uv[i][0]*=-1; 
        } 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 

Egyszerű értékek kigyűjtését már majdnem el is végeztük csupán az ellenállásokból kell a 

konduktancia mátrixot felírni. Az elemek listáját bejárva az élek számozásának megfelelően 

kiválasztjuk az oda tartozó vezetés értékét. 

Vegyük az alábbi példahálózatot: 

 
21. ábra - Tetszőleges topológájú példahálózat 
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Melynek gráfja a következőképpen néz ki: 

 
22. ábra - Tetszőleges topológiájú hálózat gráfja 

 

Az algoritmus szintén azt csinálja mint amit eddig tett kigyűjtési feladatokkor. Most a hálózati 

csatlakozásoknak megfelelően tölti fel az 𝐴 mátrixot amely ugye megadja az élek és 

csomópontok kapcsolódásának viszonyát. 

A feladata számításához a példaprogramot be kell töltenünk a következő formában: 
void Teszt(){ 
 AddTransformer(1,230); 
 AddWire(3,1); 
 AddNode(100,3,4,3); 
 AddCustomer(4,4); 
 AddWire(5,1); 
 AddNode(101,5,6,4); 
 AddCustomer(6,4); 
 AddWire(7,1); 
 AddTransformer(2,230); 
 AddWire(8,1); 
 AddNode(102,8,9,3); 
 AddCustomer(9,5); 
 AddWire(10,1); 
 AddNode(103,10,11,2); 
 AddCustomer(11,4); 
 AddWire(12,2); 
 AddTransformer(13,230); 
 AddGridConnection(103,12); 
 AddGridConnection(12,13); 
 AddGridConnection(1,3); 
 AddGridConnection(100,5); 
 AddGridConnection(101,7); 
 AddGridConnection(2,7); 
 AddGridConnection(101,8); 
 AddGridConnection(102,10); 
 
} 

Ezt követően le tudjuk tesztelni, hogy helyesen írja e fel a gráfot, majd helyezi az „élekbe” a 

megfelelő elemeket. 
id: 1 graph vertice nr: 0.000000 p1: 230.000000 

id: 3 graph vertice nr: 0.000000 p1: 1.000000 

id: 4 graph vertice nr: 3.000000 p1: 4.000000 

id: 5 graph vertice nr: 4.000000 p1: 1.000000 

id: 6 graph vertice nr: 5.000000 p1: 4.000000 

id: 7 graph vertice nr: 1.000000 p1: 1.000000 

id: 2 graph vertice nr: 1.000000 p1: 230.000000 

id: 8 graph vertice nr: 6.000000 p1: 1.000000 

id: 9 graph vertice nr: 7.000000 p1: 5.000000 

id: 10 graph vertice nr: 8.000000 p1: 1.000000 

id: 11 graph vertice nr: 9.000000 p1: 4.000000 

id: 12 graph vertice nr: 2.000000 p1: 2.000000 
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id: 13 graph vertice nr: 2.000000 p1: 230.000000 

Mint látjuk az ID=1,3 tartozik az első élhez, stb. 

Ami számunkra a legérdekesebb, hogy az 𝐴 mátrix megfelelő e, hiszen ez adja számítás magját. 

Az eljárás által számított 𝐴 mátrix majdnem teljesen ugyan az, mint a kézzel számított mátrix. 

Csupán az eltérő gráf él számozás miatti sorcseréket kellett ellenőrizni, de természetesen a 

számítások helyesnek bizonyultak az eljárás során. 

A fenti hálózat 𝐴 mátrixa: 

[

1.00 0.00 0.00 − 1.00 − 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 − 1.00 0.00 0.00 1.00 − 1.00 − 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 − 1.00 − 1.00 0.00
0.00 0.00 − 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 − 1.00

] 

Végeredményként a módszer már csak mátrixműveletek elvégzéséből és invertálásból áll. 

A szükséges mátrixműveletek implementációi a LES.h fájlban lettek elhelyezve,-ez tartalmazza 

már a szükséges invertálást. 

1. MMultiplicate(YUv,Y,n,n,Uv,n,1); 

2. MSubtract(YUv_Ia,YUv,Ia,n,1); 

3. MMultiplicate(AYUv_AIa,A,m,n,YUv_Ia,n,1); 

4. MMultiplicate(AY,A,m,n,Y,n,n); 

5. MTranspose(At,A,m,n); 

6. MMultiplicate(AYAt,AY,m,n,At,n,m); 

 

7. CalculateInverse(AYAt,m); 

8. MMultiplicate(output,AYAt,m,m,AYUv_AIa,m,1); 

Futási eredményeimet a következő ábrán szemléltetem. 

 
23. ábra - Példahálózat feszültségesi I. 

 
24. ábra - Példahálózat feszültségei II. 
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5 Összefoglalás 

A szimulációs szoftver elkészülte után láthatóak a futási eredmények, és a számítási módszer 

robusztussága. A legegyszerűbben felépített hálózatokból kiindulva építettem fel az eljárást, 

így sok tapasztalatot szereztem, hálózatok működését leíró egyenletek felírásában. Az 

elemszám növekedésével az egyenletrendszer megoldása egyre bonyolultabb lett. A hatékony 

megoldás érdekében megismerkedtem a Gauss-Jordan féle lineáris egyenletmegoldó eljárással. 

A különféle hálózati struktúrák, és az ezekben rejlő számítási nehézségek mind megoldásra 

kerültek az elkészítés során. Kijelenthető, mivel a hálózat számítási módszer Kirchoff 

csomóponti törvényén alapul, hogy nem csak lineáris, hanem nemlineáris hálózatokon is 

alkalmazható az eljárás. Természetesen ebben az esetben az egyenletein lineáris volta miatt más 

megoldó algoritmust kell alkalmaznunk. 

Mivel a projekt során az OMNeT++ – diszkrét idejű szimulációs engine – alapú megoldás 

stabilitási problémákba ütközött, így a dolgozatomban ismertetett megoldás került 

implementálásra a projektben. [4] Az ismertetett számítási módszeren kívül még egy a hálózati 

elemeket külön-külön leszármaztatott osztálypéldányokként kezelő engine keürlt 

implementálásra. 

A munka további fejlesztéseként érdekes lehet megvizsgálni a nemlineáris elemeket tartalmazó 

hálózat egyenleteinek megoldását. A hálózatot és a kiszámított működési paramétereket 

ismerve alkalmunk nyílhat az optimalizálásra is. A munka egy lehetséges folytatásaként merül 

fel az is, hogy a hálózat fogyasztók számára telepített okosmérők adatait felhasználva 

összehasonlítsuk a számított feszültségeséssel, így meghatározhatókká válnak a hálózat azon 

pontjai, ahol vélelmezhetően nem mért vételezés történik. 
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