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Tartalmi összefoglaló 

A folyamatbányászat egy olyan kutatási terület, amelynek eszközeit 

alkalmazva hasznos rejtett információ nyerhető ki egy folyamatról, annak 

végrehajtási naplófájljaiból. A jelenlegi probléma az, hogy nem áll rendelkezésre 

olyan megoldás, amely lehetővé tenné a gyártási folyamatok nyomon követését 

mind időben és térben, így elősegítve a gyártás minőségének javítását. 

A tanulmány célja hatékony megoldást találni a gyártási folyamatok valós 

idejű elemzéséhez. A megoldás akkor tekinthető hatékonynak, ha az segít a 

hibaforráspontok mihamarabbi felderítésében, és így a megszüntetés elősegítésével 

hozzájárul a selejtek számának csökkentéséhez. 

A megoldások hatékonyságának teszteléséhez egy automatizált tekercsgyártó 

és összeszerelő gépsor valós folyamati adatai álltak a rendelkezésemre. A folyamati 

adatok alfolyamat és megrendelés szerint vannak külön fájlokban eltárolva. A 

munkám során a legösszetettebb és egyben legfontosabb alfolyamatra, az 

összeszerelésre koncentráltam. 

A probléma megoldásához a közelmúltban már dolgoztam ki módszereket. 

Ezek a selejtes termékek időbeli és térbeli eloszlásán alapulnak, ezért az 

összességüket „Time and Space Distribution Analysis”-nak (TSDA) neveztem el. 

A TSDA tovább fejlesztéseként hoztam létre a „Real-Time and Space Distribution 

Analysis”-t (RTSDA), amely már valós időben is képes az adatokat vizsgálni. A 

módszert szoftveresen is megvalósítottam, majd valós adatokon is teszteltem. 

Az RTSDA a gyártás során valós időben jeleníti meg a termelőeszközök 

szerszám szintű kihasználtságát és a bekövetkezett hibaeseteket. A valós idejű 

adatelemzés felgyorsítja a hibaforrások felderítési folyamatát, így növelve a 

hatékonyságot és csökkentve a hibás termékek előfordulási számát. 
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1 Bevezetés 

Korábbi dolgozatomban olyan módszereket dolgoztam ki, amelyek a 

hibaforráspontok detektálási folyamatát hivatottak elősegíteni egy adott gyártási 

folyamat esetében. Ezek a módszerek azonban jelenleg csak archív adatok 

elemzésére alkalmasak, ami jelentősen csökkentik a hatékonyságukat [1].  

Ebben a fejezetben arra a keresek választ, hogy hogyan oldhatom meg a 

valós idejű adatfeldolgozást egy gyártási folyamat esetében és milyen 

vizualizációs módszerrel jeleníthetem meg a folyamati adatokat valós időben, 

hogy az a gépkezelők számára hasznos információval szolgáljon. 

1.1 Valós idejű adatfeldolgozás 

A valós idejű adatfeldolgozás azt jelenti, hogy a bemeneti adatok 

feldolgozása olyan rövid idő alatt megy végbe, hogy a kimenet szinte azonnal 

elérhetővé válik. A bemeneti adatok születése és a kimenet generálása között eltelt 

idő számos tényezőtől függ (pl. a bemeneti adatok mérete és változatossága, az 

adatátviteli hálózat minősége, az alkalmazott adattárolási és feldolgozási 

technikák, stb.). A folyamatos kimenet eléréséhez folyamatos bemeneti 

adatfolyamra van szükség. 

1.1.1 Valós idejű adatfeldolgozás alkalmazási lehetőségei 

A valós idejű adatfeldolgozást a megfigyelő rendszerek széles körében 

használják, hogy a segítségével a lehető leghamarabb észleljék, ha valamilyen 

változás történt a megfigyelés tárgyában, vagy tárgyaiban. A megfigyelő 

rendszerek a megfigyelés tárgyairól különböző formában összegyűjtött adatokat 

(pl.: elektromos mérési értékek, képfeldolgozó szoftver kimeneti értékei, stb.) 

dolgoznak fel, hogy szignifikáns eltérés esetén informálják a felhasználót. A 

szakirodalomban többféle valós esettanulmány áll rendelkezésre, amelyek konkrét 

esetekben vitatják meg a valós idejű adatfeldolgozás alkalmazását. Példaként két 

valós esetet említenék meg. A két esetben a megfigyelt adatok közötti 

eltéréseknek két különböző jelentéssel bírnak: az első példában negatív, a 

másodikban pozitív. 

Első példaként a CERN „Beam Loss Monitoring” (BLM) rendszerét 

mutatnám be röviden. A BLM-et, magyarul sugárzásveszteség figyelő rendszert, a 
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gyorsító körüli sugárveszteségek mérésre tervezték. A rendszer valós időben 

végez sugárdiagnosztikát a negatív anomáliák észlelésére érdekében. Ezt úgy éri 

el, hogy a különböző pontoknál felszerelt megfigyelő berendezések kimeneti 

értékeit összegyűjti, digitális jellé alakítja, majd feldolgozza, és a normától való 

eltérés esetén jelez [2]. Ebben a példában a cél a rendellenes értékek detektálása. 

Második példaként a „Palomar Transient Factory” (PTF) csillagászati 

felmérést ismertetném. A felmérés során egy nagy látótérű hatalmas kamerát 

használtak optikai átmeneti és változó források keresésére, úgymint változó 

csillagok, szupernóvák, aszteroidák és üstökösök. A teljesen automatizált rendszer 

magában foglalta az automatizált valós idejű adatcsökkentő utánszállítási 

rendszert, egy dedikált fotometrikus nyomkövető távcsövet, valamint az összes 

észlelt csillagászati forrás teljes archívumát. Az LBNL-nél a valós idejű átmenet 

detektáláshoz képkivonást végeztek, az érdekes célpontok megfigyelésének 

folytatására irányuló erőfeszítéseket a Caltech-en koordinálták, és az adatokat az 

„Infrared Processing and Analysis Center”-ben (IPAC), magyarul az infravörös 

feldolgozó és elemző központban dolgozták fel, majd archiválták [3]. Ebben a 

példában a cél az érdekes értékek detektálása volt. 

1.1.2 Valós idejű adatfeldolgozási technológiák 

Számos szakirodalom áll rendelkezésre a valós idejű adatfeldolgozó 

rendszerek tervezéséről, illetve az elérhető adatfeldolgozási technológiákról. Chen 

és társai azonosították a legfontosabb tervezési döntéseket, amelyeket egy valós 

idejű adatfeldolgozó rendszer tervezése során kell meghozni [4]. Nasir áttekintést 

nyújtott a meglévő adatfeldolgozási technológiákról tekintettel arra, hogy azok 

mennyire alkalmasak valós idejű adatfeldolgozásra [5]. Az említett szerzők a nagy 

és változatos adatok (másnéven BigData) valós idejű feldolgozásának 

problémájára keresték a leghatékonyabb megoldást. A BigData technológiák 

használatára főként nagy és komplex adatállományok valós feldolgozása esetén 

van szükség. A kisebb méretű és egyszerű adatok (mint például egy gyártási 

folyamat végrehajtási naplófájljaiban rögzített folyamati és mérési adatok) 

feldolgozásához egyszerűbb megoldás a kézenfekvőbb. 
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Bertin és társai olyan technológiát fejlesztettek ki a megfigyelési adatok 

archiválására, amely valós idejű adatelemzést is lehetővé tesz az élő adatbázisban. 

A megoldásukhoz két adatbázis sémát használnak: egy aktuális sémát és egy 

történelmi sémát. Az aktuális séma az aktuálisan rögzített adatokat tárolja eredeti 

formában (maximum 4 Gigabájton), a történeti séma pedig a régebbi adatokat 

összesített, aggregát formában őrzi meg (maximum 24 Gigabájton) [6]. 

Azon gyártási technológiák esetében, ahol az adatrögzítés és az adatgyűjtés 

is automatizálva van, a kimeneti adatok szöveges fájlformátumú fájlokban vagy 

relációs adatbázisokban kerülnek eltárolásra (tehát az adatok, adatállományok 

nem változatosak). Valamint feltételezve, hogy a gyártás során a gyártott 

termékekről gyűjtenek adatot, az újonnan rögzített adatok mennyiségét mindig az 

újonnan legyártott termékek száma határozza meg (tehát az adatok, 

adatállományok nem nagyok).  

Ha tudjuk (1) az egy termék legyártásához szükséges minimális/maximális 

időtartamot, (2) az egy termékre vonatkozóan rögzíthető adatok 

minimális/maximális lehetséges méretét, valamint (3) az egyszerre, párhuzamosan 

gyártható termékek maximum számát, akkor meg tudjuk becsülni, hogy adott 

időegységenként mekkora adatmennyiség születik (az adattovábbítás 

szempontjából) legjobb/legrosszabb esetben. Ezen értékek függvényében 

meghatározható, hogy mekkora adatáteresztő képességgel rendelkező adatátviteli 

kapcsolatra van szükség az adott gyártási folyamat esetében a valós idejű 

adatfeldolgozáshoz. 

1.1.3 Következtetések 

A mai technológiával lehetőség van arra, hogy akár egy teljes műszak során 

felgyülemlett adatokat a memóriában tárolják. Evvel jelentősen megkönnyíthető 

az adatkezelési folyamat, de adatbiztonsági és archiválási szempontból rendkívül 

ajánlott a feldolgozott adatok adattároló eszközre (pl.: távoli adatbázis) mentése. 

Egy gyártási folyamat esetében kielégítő megoldás lehet egy Bertin megoldásához 

hasonló megoldás. Az újabb adatok memóriában tárolhatók, és a régebbi adatok 

pedig egy archív adatbázisban. 
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1.2 Folyamatbányászat 

A folyamatbányászat egy olyan kutatási terület, amelynek eszközeit 

alkalmazva hasznos rejtett információ nyerhető ki egy adott folyamatról, annak 

végrehajtási naplófájljaiból. Ez egy jól ismert értékes eszköz az eseményadatokon 

alapuló folyamatok hatékonyságának megfigyelésére és diagnosztizálására. 

A jelenlegi probléma az, hogy az elérhető folyamatbányászati megoldások 

többsége üzleti folyamatok elemzéséhez lett kifejlesztve, és ezek nem igazán 

alkalmasak gyártási folyamatok hatékony elemzésére. Ennek az az oka, hogy az 

üzleti és a gyártási folyamatok között nagy eltérések vannak. Az alábbi 

táblázatban (1. Táblázat) röviden felvázoltam a lényeges különbségeket.  

1. Táblázat: Üzleti folyamat és gyártási folyamat összehasonlítása 

Jellemző Üzleti folyamat Gyártási folyamat 

Folyamat  

lefutási ideje 

hosszabb  

(napokban mérhető) 

rövidebb 

(percekben mérhető) 

Folyamat modell 
flexibilis 

(könnyen változtatható) 

fix 

(nehezen változtatható) 

Főszereplők emberek eszközök, gépek 

Közvetlen cél 
anomáliák azonosítása a 

folyamat végrehajtásában 

selejttermékeket vagy leállást 

okozó eszközök azonosítása 

Közvetett cél 
hatékonyságnövelés a 

folyamat javításával 

termelékenységnövelés 

célzott karbantartással 

Egy üzleti folyamat esetében a hatékonyságnövelést a folyamat változtatásával 

(pl.: folyamat modell bővítése, szűkítése, vagy újra tervezésé) vagy a folyamat 

szereplőinek változtatásával (pl.: szereplők számának csökkentése/növelése, 

szerepek újragondolása és újraelosztása) érik el. Egy gyártási folyamat esetében 

erre egyáltalán nincs, vagy csak ritkán van lehetőség, mivel egy gyártósor 

módosítása nagy pénzügyi befektetést igényelhet, ami nem feltétlenül érné meg a 

cégnek. A gyártási folyamatok esetében a termelékenységet inkább célzott 

karbantartásokkal lehetséges növelni. Ebből adódóan, a gyártási folyamatok 

esetében egy folyamatbányászati megoldás akkor tekinthető hatékonynak, ha az 

segít a hibaforráspontok felderítésében, és így a megszüntetés elősegítésével 

hozzájárul a selejtek számának csökkentéséhez, ezáltal növelve a 

termelékenységet. 
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Megjegyezném, hogy a dolgozatomban a gyártási folyamat alatt egy 

termék vagy egy gyártott alapanyag előállítási folyamatát értem, ahol a gyártó 

eszközök, gépek között közvetlen kapcsolat van (össze vannak kapcsolva). Egy 

megrendeléshez tartozó termékmennyiség legyártási folyamata - amelyben több 

munkaállomás is részt vesz, és ami ütemezési problémát is felvethet - üzleti 

folyamatnak is tekinthető, annak jellemzői miatt. Több termék legyártása 

hosszabb, akár több napot igénybe vevő folyamat, amelyben az emberi 

munkaerőnek is kiemelt szerepe van (pl.: alapanyag feltöltés, félkész termékek 

mozgatása a munkaállomások között, stb.). Ebben az esetben a 

hatékonyságnövelés az egy megrendelésre fordított gyártási idő és/vagy költségek 

minimálisra csökkentése jelenti, amit a gyártás újra ütemezésével kívánnak elérni. 

Breukink és társai a Veco cég által gyártott precíziós alkatrészészek gyártási 

idejének csökkentése érdekében vettek igénybe folyamatbányászati eszközöket. 

Az esettanulmányt gyártási környezetben végezték és a folyamati adatokat létező 

folyamatbányászati eszközökkel elemezték a „Disco” folyamatbányászati 

szoftveren belül. A tanulmányban a teljes gyártási folyamatot vizsgálták, amely 

(az előző bekezdésben is említett) üzleti folyamatok jellemzőivel rendelkezik, így 

az üzleti folyamatok elemzésére kifejlesztett folyamatbányászati eszközökkel is 

hatékony elemzéseket tudtak elvégezni. A projekttel nemcsak felére csökkentették 

a folyamat átfutási idejét, hanem azt is bebizonyították, hogy a folyamatbányászat 

a kulcsfontosságú alkalmazottak lényeges folyamatismeretének feloldását is segíti 

avval, hogy a folyamatelemzést elérhetővé teszi a számukra [7]. 

Henshall a cikkében ismerteti a jelenleg elérhető folyamatbányászati 

eszközöket. A bemutatott eszközök közül a „ProM Tools” ingyenes, nyílt 

forráskódú szoftver nyújtja a folyamatbányászati alkalmazások legnagyobb 

kínálatát, ezért a továbbiakban annak moduljait vizsgáltam [8]. Van der Aalst és 

társai tanulmányukban útmutatást adtak a „ProM Tools” egyes moduljainak 

effektív alkalmazásához [9]. Ezek közül a „Dotted Chart Analysis” (DCA) és a 

„Performance Sequence Diagram Analysis” (PSDA) modulok biztosítanak olyan 

vizualizációs módszereket, amelyeket gyártási folyamati adatok valós 

feldolgozása esetén is lehetne alkalmazni [10]. A DCA és a PSDA részletes 

vizsgálatára a 2. fejezetben kerül sor. 
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1.2.1 Valós idejű folyamatbányászat 

A valós idejű folyamatbányászat a folyamatbányászati módszerek valós 

idejű végrehajtását jelenti. Ha a folyamatmodell ismert, akkor a valós idejű 

folyamatbányászat segítségével gyorsabban detektálható az eseményekben az 

eltérések.  

A gyártási folyamatok esetében a valós idejű folyamatbányászat növelheti a 

hatékonyságot a potenciális hibaforrások felderítési folyamatának felgyorsításával, 

ezáltal csökkentve a hibás termékek számát. Segítségével a gépkezelők hamarabb 

értesülhetnek a lehetséges hibaforráspontokról, így azok előbb kerülhetnek 

elhárításra. 

1.3 Dolgozat felépítése 

A dolgozat célja hatékony megoldást találni a gyártási folyamatok valós 

idejű elemzéséhez. A megoldás akkor tekinthető hatékonynak, ha az segít a 

hibaforráspontok mihamarabbi felderítésében, és így a megszüntetés 

elősegítésével hozzájárul a selejtek számának csökkentéséhez. Ehhez képesnek 

kell lennie olyan plusz információ nyújtására, amire egy átlagos megfigyelő 

rendszer nem képes. 

A gyártási folyamati adatok elemzéséhez a közelmúltban már dolgoztam ki 

módszereket. Ezek a selejtes termékek időbeli és térbeli eloszlásán alapulnak, 

ezért az összességüket „Time and Space Distribution Analysis”-nak (TSDA) 

neveztem el [1]. A gyártási adatok valós idejű elemzésének problematikáját a 

TSDA tovább fejlesztésével kívántam megoldani. Ennek eredményeként hoztam 

létre a „Real-Time and Space Distribution Analysis”-t (RTSDA). A módszert 

szoftveresen is megvalósítottam, majd valós adatokon is teszteltem. 

A 2. fejezetben két folyamatiadat-vizualizációs megoldást vizsgáltam 

(PSDA és DCA) annak tekintetében, hogy azok mennyire alkalmasak a folyamati 

adatok valós idejű ábrázolására. A 3. fejezetben ismertetem a tervét és 

megvalósítását a folyamati adatok valós idejű feldolgozásának. A 4. fejezetben a 

kidolgozott módszer, az RTSDA kerül bemutatásra, végül az 5. fejezetben a 

módszert valós gyártási adatokon tesztelem.  
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2 Folyamatadat-vizualizációs megoldások vizsgálata 

Ebben a fejezetben az előző fejezetben megemlített „Performance Sequence 

Diagram Analysis” (PSDA) és „Dotted Chart Analysis” (DCA) „ProM Tools” 

modulok folyamatiadat-vizualizációs képességeit vizsgáltam. 

A megoldások hatékonyságának teszteléséhez egy automatizált 

tekercsgyártó és összeszerelő gépsor valós folyamati adatai álltak a 

rendelkezésemre. A teszteléshez a legösszetettebb és egyben legfontosabb 

alfolyamat, az összeszerelés folyamati adatait alkalmaztam. Az összeszerelő 

gépsor összesen 8 állomásból áll, és egyszerre 8 termékmegfogót, másnéven 

fészket (erőforrást) használ, ezért egyszerre akár 8 termék gyártása is folyhat 

egymással párhuzamosan [1]. 

2.1 Performance Sequence Diagram Analysis (PSDA) 

A korábbi dolgozatomban már vizsgáltam a PSDA-t, pontosabban annak 

hatékonyságát egy valós gyártási folyamatra való alkalmazása esetén. A PSDA 

tájékoztatást ad a naplófájlokban rögzített folyamati adatok rendellenességeiről, 

de nem nyújt elegendő információt a termelékenység hatékonyságának 

javításához [11]. Ennek ellenére az általa használt vizualizációs technika jó 

kiinduló pont lehet egy új, valós idejű adatfeldolgozás esetében is felhasználható 

vizualizációs technika kifejlesztéséhez. 

A megoldás pozitívuma: 

 Alkalmas a folyamat végrehajtásokat (eseteket) eseményekre lebontva

megjeleníteni az idő és a felhasználó által választott attribútum („Component

type”) függvényében.

A megoldás negatívumai: 

 A folyamat végrehajtásokat (eseteket) csak akkor jeleníti meg eseményekre

lebontva, ha az esemény neve a kiválasztott attribútum („Component type”).

 Az események színezési logikáján nem lehet módosítani; mindig a lefutási

minták alapján színez.

 A választott attribútum értékei a diagram tetejére vannak rögzítve, és ha a

teljes diagram nem fér rá egyszerre a képernyőre, elgörgetés esetén takarásba
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kerülnek ezek az értékek. Ha a választott attribútum sokféle értéket vehet fel 

vagy az értékek nem sorrendben jelennek meg, az jelentősen megnehezítheti a 

diagram értelmezését. 

 Az időt mindig az y-tengelyen és időtartamként jeleníti meg. Valós idejű 

adatfeldolgozás esetén feltétlenül jobb lenne, ha az időt az x-tengelyen és 

időpontként jelenítené meg. 

A következő oldalon látható két képernyőkép a PSDA működéséről (1. és 2. 

Ábra), amelyeken jól láthatók a fent felsorolt negatívumok. A képeken látható 

példában a „Nest” (fészek) a kiválasztott attribútum. 
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1. Ábra: A PSDA egyik negatívuma: rendezetlen érték sorrend az x-

tengelyen 

 

2. Ábra: A PSDA egy másik negatívuma: az x-tengely takarásban van 
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2.2 Dotted Chart Analysis (DCA) 

A DCA pontozott diagrammot hoz létre egy adott eseménynapló adataiból, 

ahol minden egyes pont egy (az eseménynaplóban fellelhető) eseményére utal. A 

diagram több perspektívákból is megtekinthető. Az x-tengely mindig az időt 

mutatja, és az y-tengely pedig a kiválasztott perspektívát [12]. 

A megoldás pozitívumai: 

 Alkalmas a folyamat végrehajtásokat (eseteket) eseményekre lebontva 

megjeleníteni az idő és a felhasználó által választott attribútum függvényében. 

 Az időt az x-tengelyen időpontként jeleníti meg. 

 Az eseményeket a felhasználó által választott attribútum alapján színezi, és a 

színjelölésekhez van külön jelmagyarázat is. 

 A két tengelyt (x-tengely és y-tengely) külön-külön is lehet nagyítani. 

A megoldás negatívumai: 

 Nincs lehetőség görgetni a nagyított diagramban. Ha nagyon sok esemény van, 

akkor csak nagyítva lehet igazán értelmezni a diagramot, és abban az esetben 

zavaró, hogy nem lehet görgetni. 

 Csak a kezdési és csak a befejezési eseménypárok összekötésére nincs 

lehetőség. Mindenképpen az egy eseten belül egymást követő eseményeket 

köti össze. 

A következő oldalon látható egy képernyőkép a PSDA működéséről (3. Ábra), 

amelyen jól láthatók a fent felsorolt pozitívumok és negatívumok is. A 

jelmagyarázat alapértelmezésben külön kis ablakban jelenik meg (4. Ábra). A 

képeken látható példában a „Nest” (fészek) a kiválasztott y-tengely attribútum és 

az eseményeket az „Event Name” (események neve) alapján színezte be. Az 

eseménynevek az állomáson végbement műveleteket írják le röviden, kódoltan. 

Erről egy korábbi publikációban részletesebben írtam [11]. 
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3. Ábra: Képernyőkép a DCA működéséről

4. Ábra: A DCA által megjelenített jelmagyarázat
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2.3 Következtetések 

Összességében a DCA jobb vizualizációs megoldást nyújt, mint a PSDA, de 

a DCA sem tökéletes. A DCA hiányosságainak megvalósításával megfelelő 

adatvizualizációs megoldás érhető el a folyamatadatok valós idejű 

megjelenítéséhez.  

Hasznos lenne még megadni a lehetőséget a diagram felosztására a 

felhasználó által kiválasztott attribútum szerint (pl.: erőforrás fizikai helye). A 

diagram felosztásának akkor van igazán jelentősége, ha több helyen is 

alkalmaznak azonos nevű, de amúgy eltérő erőforrásokat. A névütközés elkerülése 

mellett jobb áttekinthetőséget is nyújthat, ha a különböző helyeken folyó 

események külön diagramon, de egyszerre jelennek meg a felhasználó számára. 
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3 A valós idejű adatfeldolgozás megoldásának tervezése és 

fejlesztése 

Amint az előző fejezetben említettem, a gyártási folyamatok esetében a 

valós idejű adatfeldolgozásra a legkézenfekvőbb megoldás, hogy az aktuális 

adatok a memóriában kerülnek eltárolásra és az archív adatok pedig egy 

adtabázisban. A bemenetet a legújabb naplófájlból meghatározott időközönként 

(ha van új adat) a memóriába olvassa, majd ott feldolgozza és végül az 

eredményeket a memóriában létrehozott adattárolókba menti. A memóriában 

tárolt adatok tartalmát meghatározott időközönként továbbítja az adatbázisnak (ha 

van új adat). A kimenet a memóriában tárolt adatokból jön létre és a felhasználó 

számára vizuális formában jelenik meg. 

Kidolgoztam egy szimulátor és egy analizátor szoftvert. A szimulátor 

szoftver célja, hogy lehetővé tegye az elemző szoftver ipari környezeten kívüli 

tesztelését. Az elemző szoftver célja a korábban leírt feladatok megvalósítása: a 

bemeneti adatok olvasása és feldolgozása, a memóriában tárolt adatok kezelése, 

valamint a kimenetek létrehozása és megjelenítése a felhasználó számára. 

Az adatbázist és az adatbázis kapcsolatot sem implementáltam, mivel az 

erősen esetspecifikus lehet. Ha lehetőség nyílik majd a megoldás valós 

környezetben való alkalmazására, akkor a cég igényei alapján fogom 

implementálni. 

A fejezet további részében a megvalósított szimulátor szoftver és elemző 

szoftver működését mutatom be részletesen. 

3.1 Szimulátor szoftver 

Egy szimulátor szoftvert fejlesztettem ki, amely lehetővé teszi az elemző 

szoftver tesztelését az ipari környezeten kívül. Ez a szoftver szimulálja a gyártási 

folyamat naplófájljainak generálási folyamatát. Az 5. Ábrán a szoftver 

felhasználói felületéről látható egy működés közbeni képernyőkép. 

A szoftver a kimenetet már egy meglévő naplófájlból hozza létre, és az 

átalakított adatokat a memóriában tárolja.  
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A szoftver működését leíró algoritmust az alábbiakban ismertetem. Ez 

konkrétan egy esetspecifikus megoldás, de a kód minimális módosításával 

alkalmazható más esetekben is. 

 

5. Ábra: Képernyőkép a szimulátor szoftverről 

3.1.1 A szimulátor szoftver működési algoritmusa 

1) Bemenet beolvasása. Egy korábbi gyártási műszak kiválasztott naplófájl 

teljes tartalmát beolvassa. 

2) Adatok ellenőrzése. Ellenőrzi az oszlopok számát, az adatok típusát és 

értékét, és csak teljes és teljesen helyes sorokat tartja meg (azokat a sorokat, 

amelyek minden oszlopban formálisan jó értékkel rendelkeznek). 

3) Az időbélyegek aktualizálása. Az összes időbélyeget (dátumidő értéket) 

aktualizálja. Először kiszámítja az adatok közt megtalálható legkorábbi 

időbélyeg és az aktuális dátumidő érték közötti különbséget, majd hozzáadja a 

különbséget az összes időbélyeghez. 

4) Az egyes sorok kimeneti fájlba írási időpontjának meghatározása. Minden 

adatsorhoz kiszámolja, hogy mikor kell azt a kimeneti fájlba írni. A 

kiszámolás módja attól is függ, hogy a naplófájl egy sorban egy eseményt 

(event) vagy egy teljes folyamat lefutást (trace) tárol, valamint eseményenként 
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a kezdési időbélyeg (start timestamp) mellet befejezési időbélyeget (complete 

timestamp) vagy időtartamot (time duration) tárol. 

2. Táblázat: Egy adatsor kimeneti fájlba írási időpontjának megahatározása 

 1 sor = 1 trace 1 sor = 1 esemény 

kezdési időbélyeg 

+ befejezési időbélyeg 

az adott trace utolsó eseményének 

a befejezési időbélyege 

az adott esemény 

befejezési időbélyege 

kezdési időbélyeg 

+ időtartam 

az adott trace utolsó eseményének 

a kezdési időbélyegének és az 

időtartamának az összege 

az adott esemény 

kezdési időbélyegének 

és időtartamának az 

összege 

A fenti táblázatban összefoglaltam, hogy az egyes esetekben hogyan kell 

kiszámolni az egyes sorok kimeneti fájlba írásának időpontját. Ezek az értékek 

becsléseknek számítanak, mivel a rögzített időbélyeg, illetve időtartam nem 

minden esetben helyes. 

5) Szimuláció. A szimulációt közvetlenül az időbélyegek újraszámítását 

követően indítja el. A szimulációs folyamat elején létrehoz egy kimeneti fájlt, 

amely kezdetben csak a naplófájl szabványfejlécét tartalmazza. A szimulációs 

folyamat során az adatsorokat egyenként, a megadott időpontokban írja a 

kimeneti fájlba. A kimenet fájl sorai pontosan ugyanabban a formában 

vannak, mint a bemeneti (eredeti) fájl sorai, így az egyetlen különbség az 

eredeti és a szimuláció során generált sorok között a dátum és idő értékek. 

3.2 Elemző szoftver 

Egy elemző szoftvert fejlesztettem ki a gyártási folyamatok valós idejű 

elemzéséhez, amely egy adott gyártási folyamat megfigyelő rendszerének egyfajta 

kiegészítéseként működik (plusz információval szolgálhat). 

A szoftver a feldolgozott adatokat a memóriában tárolja. A szoftver 

teszteléséhez a szimulátor szoftver kimeneti fájljai voltak bemeneti fájlokként 

alkalmazva, de a forráskód mindenféle módosítása nélkül a valódi környezetben is 

be tudja olvasni a bemenetet.  

A szoftver működését leíró algoritmust az alábbiakban ismertetem. A 

szimulátor szoftverhez hasonlóan, ez konkrétan egy esetspecifikus megoldás, de a 

kód minimális módosításával alkalmazható más esetekben is. 
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3.2.1 Az elemző szoftver működési algoritmusa  

1) Bemenet beolvasása. A folyamat elején a szoftver megkezdi a bemeneti 

naplófájl keresését. A talált fájlt addig fogja figyelemmel tartani, amíg annak a 

mérete meg nem haladja a megengedett limitet, majd a szoftver megint 

megkezdi a legújabb bementi naplófájl keresését. A szoftver vagy fájlkereső, 

vagy fájlellenőrző állapotban van. Mindkét esetben a feladat meghatározott 

időközönként megismétlődik: Ha fájlkeresési állapotban van, akkor 

meghatározott időközönként a következő bemeneti fájlt keresi, vagy ha 

fájlellenőrzési állapotban van, akkor meghatározott időközönként ellenőrzi 

az aktuális bemeneti fájlt. Néha a naplófájl mérete néhány bájttal meghaladja a 

beállított határértéket. Ebben az esetben a szoftver fájlkeresési állapot és 

fájlellenőrzési állapot között fog felváltva kapcsolgatni, amíg meg nem jelenik 

egy új bemeneti fájl (vagy a szoftver valós idejű adatfeldolgozását 

szüneteltetik). 

a) Fájlkeresési állapot. Az ebben az állapotban lévő szoftver mindig a 

legújabb naplófájlt keresi meg a megadott könyvtárban.  

 Ha talál egy megfelelő formátumú fájlt (csv fájl a várt naplófájl 

fejlécével az első sorban), akkor ezt a fájlt fogja kiválasztani új 

bemeneti fájlként. A szoftver feljegyezi ennek a fájlnak a nevét, 

beolvassa a teljes tartalmát, rögzíti az utolsó beolvasás 

időpontját (amely az aktuális dátumidő érték), és végül 

fájlellenőrzési állapotba lép.  

 Ha a szoftver nem talál megfelelő formátumú fájlt, akkor a 

fájlkeresési állapotban marad. 

b) Fájlellenőrzési állapot. Az ebben az állapotban lévő szoftver mindig 

az aktuális bemeneti fájl utolsó módosításának dátumidőpontját 

ellenőrzi.  

 Ha nagyobb, mint az utolsó beolvasás dátumidőpontja (azaz a 

fájl az utolsó beolvasása óta módosult, vannak új sorok), az új 

sorokat beolvassa és rögzíti az utolsó beolvasás időpontját 

(amely az aktuális dátumidő érték).  
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 Ha az aktuális bemeneti fájl utolsó módosításának dátuma 

kisebb, mint az utolsó beolvasás dátumidőpontja (azaz a fájl az 

utolsó beolvasása óta nem módosult, nincsenek új sorok), és a 

fájl mérete nagyobb vagy egyenlő a megadott méretkorlátnál, 

akkor a szoftver a fájlkeresés állapotába lép. 

2) Adatok ellenőrzése. Ellenőrzi az oszlopok számát, az adatok típusát és 

értékét, és csak teljes és teljesen helyes sorokat tartja meg (azokat a sorokat, 

amelyek minden oszlopban formálisan jó értékkel rendelkeznek). 

3) Adatok előfeldolgozása. Megszűri az adatokat, és csak a fontos adatértékeket 

tartja meg (amelyek felhasználhatók az elemzéshez). A következő folyamati 

adatok miden esetben megőrzésre kerülnek: esetazonosító (case ID), esemény 

neve (event name), esemény időadatai (start timestamp, complete timestamp 

vagy time duration), és erőforrás (resource). 

4) Adatok feldolgozása. A szűrt adatokat feldolgozza, elemezi, majd a 

kimenetet annak típusától függően külön adattárolóba menti (pl.: adattáblákba, 

listákba vagy egyetlen értéket tároló változókba). Új bemenetek esetében az 

adattáblák és a listák bővülnek, és az egyetlen értéket tároló változók értéke 

frissül. Az érintett összesített értékek újra kiszámításra kerülnek. 

5) Kimenet vizualizációja. A kimenetet (a kimenet formájától függően) 

táblázatok, diagramok vagy felirat formájában jeleníti meg. Ha egy adattábla 

vagy egy lista elemeinek száma túl magasra növekszik, akkor ezen adattárolók 

elemeinek a vizualizálása a szoftver akadozásával járhat együtt. Ebből az 

okból kifolyólag érdemes az ilyen típusú adattáraknak elemszámkorlátot 

megadni. Ha egy adattárolóban az elemek száma meghaladja a meghatározott 

határértéket, akkor a legrégebbi elemek közül annyi kerül eltávolításra az 

adattárolóból, hogy az elemeinek a száma pontosan megegyezzen a 

határértékkel.  
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4 Real-time Time and Space Distribution Analysis (RTSDA) 

Olyan vizualizációs módszert dolgoztam ki, amely „Real-time Time and 

Space Distribution Analysis”-nak (RTSDA) neveztem el. Az RTSDA az idő (x-

tengely) és az erőforrások (y-tengely) függvényében jeleníti meg az eseményeket. 

Ez a módszer valós idejű adatfeldolgozást valósít meg, ezért mindig csak az új 

beviteli sorokat dolgozza fel. Az újonnan feldolgozott sorok hozzáadódnak az 

előzőleg feldolgozott sorokhoz, majd a megfelelő diagramon ábrázolásra kerülnek. 

4.1 A módszer alkalmazásának a kritériumai 

Ez a módszer alkalmazható bármely folyamatra, amely megfelel az alább 

ismertetett kritériumoknak. 

Folyamatra vonatkozó kritériumok: 

 A folyamat lefutási ideje rövid, vagy legalább rövid időközönként 

(másodpercenként, percenként) új eseményinformáció kerül rögzítésre. 

Ellenkező esetben nincs értelme a folyamat valós idejű megfigyelésének. 

 Egy erőforrás (személy vagy eszköz) egyszerre csak egy tevékenységet 

végezhet. Tehát csakis akkor kezdhet neki a következő tevékenységnek, 

műveletnek (eseménynek), ha az előzőt már befejezte. 

A folyamat naplófájljaira vonatkozó kritériumok: 

 Minden eseményhez van időinformáció rögzítve, pontosabban minden 

eseménynek van legalább egy időbélyege. Ha egy eseménynek van kezdési 

időbélyege, akkor annak befejezési időbélyege vagy időtartama is van. Ha egy 

eseménynek csak egy időbélyege van, akkor az egyben kezdési és befejezési 

időbélyeg is. 

 „1 sor = 1 esemény” naplófájl tartalom esetén minden eseményhez van 

esetazonosító rögzítve. Erre azért van szükség, mivel az esetazonosító alapján 

lehet beazonosítani az azonos esethez (trace-hez) tartozó eseményeket. 

 „1 sor = 1 esemény” naplófájl tartalom esetén minden eseményhez van 

eseménynév rögzítve. Erre azért van szükség, mivel az eseménynév alapján 

lehet beazonosítani az azonos eseményeket. A névre nincs formai megkötés, 

akár azonosítószám is lehet. 
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 „1 sor = 1 trace” naplófájl tartalom esetén az összes lehetséges esemény 

ismert. Ilyen esetben oszloponként, oszlopcsoportonként vannak eltárolva az 

eseményadatok, ezért fontos, hogy ismert legyen, hogy melyik oszlopba 

melyik eseményre vonatkozó adatok vannak. 

 Minden eseményhez rögzítve van a felhasznált erőforrás (személy vagy 

eszköz) neve. Ha az erőforrás helyhez köthető (pl.: eszköz esetén géphez, 

személy esetén osztályhoz), akkor érdemes a hely nevét is rögzíteni egy külön 

attribútumba. A névre nincs formai megkötés, akár azonosítószám is lehet. 

4.2 Folyamatiadat-vizualizációs megfontolások 

A PSDA a viselkedési mintáknak tulajdonít jelentőséget, így az egyes 

folyamat lefutásokat az azonosított minta szerint színezi be. A DCA a felhasználó 

által kiválasztott attribútum alapján színezi be az eseményeket. 

Az RTSDA a felhasználónak két attribútum kiválasztására is lehetőséget 

kínál. Az egyik az az attribútum, amely értékei alapján több diagrammra lehet 

osztani a kimenetet (szétválasztó attribútum), a másik pedig az az attribútum, 

amely értékei alapján az eseményeket színezni lehet (színező attribútum). A 

felhasználó emellett kiválaszthatja azokat az attribútumokat, amelyekről 

információt szeretne megjeleníteni a vizualizáció során. Az RTSDA mindemellett 

különbséget tesz a rövid és a hosszú események között. 

A hosszú eseményeknek van egy kezdési időpontja (kezdési időbélyeg) és 

egy befejezési időpontja (befejezési időbélyeg vagy időtartam, amiből azt ki lehet 

számolni) is. Ezek általában összetett események, amelyeket további eseményekre 

is le lehetne bontani, de arra vagy nincs lehetőség (kevés információ miatt), vagy 

egyszerűen csak nem fontos (nincs jelentősége). A hosszú eseményeket vastag 

vonalakként, sávokként lehet megjeleníteni. Például, egy gyártási folyamat 

esetében hosszú esemény lehet egy munka állomásnak a műveletei. 

A rövid eseményeknek csak egy időpontja van (előfordulási időbélyeg). 

Ezek az események egy hosszú esemény fontos részét képezhetik, ezért külön ki 

kell emelni őket. A rövid eseményeket jelölésekkel (pl.: pont, négyzet) lehet 

megjeleníteni. Például, egy gyártási folyamat esetében rövid esemény egy termék 

hibásnak nyilvánítása, eldobása vagy tálcára helyezése. 
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4.3 Adattárolás 

Az adattároláshoz dinamikus megoldást alkalmaztam. 

A beolvasott adatok tárolásához egy adattábla (DataTable) típusú változó 

van használatban. Az oszlopfejlécek, attribútumok eredeti neve külön string 

tömbben vannak rögzítve az esetleges névütközések elkerülése végett. Az 

attribútumok címkéi (pl.: esetazonosító, esemény név, stb.) oszlopazonosító-

számok formájában vannak eltárolva külön-külön egy-egy változóban. 

A vizualizációhoz az eseményadatok egyedi osztályokba (Event) kerülnek 

rögzítésre. Ebben az osztályban az esetazonosító (case_id), az esemény neve 

(event_name), az időbélyeg (timestamp), a felhasznált erőforrás neve (resource) és 

a plusz információ tárolására van lehetőség. Az időbélyeg hosszú események 

esetében vagy a kezdési vagy a befejezési időbélyeg, rövid események esetében 

pedig mindig az előfordulási időbélyeg. A plusz információ a kiválasztott 

attribútum értékekből generálódig le. 

Az események listája a két kiválasztott attribútum értékei alapján vannak 

rendezett listába csoportosítva. Ez a program kódban SortedList<String, 

SortedList<String, List<Event>>> formában jelenik meg. Minden szétválasztó 

attribútum értékéhez tartozik egy színező attribútum érték és eseménylista páros. 

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden szétválasztó attribútum értékéhez egy 

külön diagram, és a diagramon belül minden színező attribútum értékéhez egy 

külön sorozat (pont vagy vonal) tartozik. Ezt egy dinamikus kétdimenziós 

tömbként is fel lehet fogni, ahol a szétválasztó attribútum és a színező attribútum 

a két dimenzió és a tömb elemei pedig esemény listák. 

A rövid és a hosszú eseményeknek külön rendezett lista van fenntartva, 

mivel a diagramon eltérő formában jelennek meg. A rövid események pontsorozat, 

a hosszú események pedig vonalsorozatok formájában kerülnek megjelenítésre. 

4.4 Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozás módja erősen függ a naplófájl tartalmi szerkezetétől. 

Máshogy kell feldolgozni az esemény adatokat „1 sor = 1 esemény” és „1 sor = 1 

trace” esetében, valamint „kezdési időbélyeg + befejezési időbélyeg” és „kezdési 

időbélyeg + időtartam” esetében. 
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 „1 sor = 1 esemény” tartalmi szerkezet esetén az új adatsorok beolvasását 

követően az alábbi lépések elvégzése szükséges: 

1) Adatok rendezése. Az új eseményeket a kezdési időbélyeg, illetve az 

előfordulási időbélyeg szerint növekvő sorrendbe rendezi. 

2) Új események hozzáadása. Az új eseményeket egyesével hozzáadja a 

megfelelő eseménylistához. 

a) Rövid esemény esetében egy esemény kerül hozzáadásra a 

pontsorozat elemeket tároló rendezett lista megfelelő 

eseménylistájához. 

b) Hosszú esemény esetében három esemény kerül hozzáadásra a 

vonalsorozat elemeket tároló rendezett lista megfelelő 

eseménylistájához: egy a kezdési időbélyeggel, egy a befejezési 

időbélyeggel és egy üres. (Az üres esemény hozzáadására azért van 

szükség, hogy szakadás legyen a vonalban. Ha nem lenne hozzáadva, 

akkor a befejezőeseményt összekötné a következő azonos típusú 

kezdőeseménnyel.) 

 „kezdési időbélyeg + befejezési időbélyeg” esetén nincs 

szükség külön számításra. 

 „kezdési időbélyeg + időtartam” esetén a befejezési időbélyeg 

a kezdési időbélyeg és az időtartam összege lesz. 

3) Az események számának fenntartása. Ahogy korábban már említve volt, ha 

egy adattárolóban az elemek száma meghaladja a meghatározott határértéket, 

akkor a legrégebbi elemek közül annyi kerül eltávolításra az adattárolóból, 

hogy az elemeinek a száma pontosan megegyezzen a határértékkel. 

„1 sor = 1 trace” tartalmi szerkezet esetén az új adatsorok beolvasását követően 

oszlopcsoportonként, eseményenként kell elvégezni a fent részletezett 

műveleteket. Mindössze annyi eltérés van, hogy ebben az esetben az adatok 

rendezése során az üres értékeket tartalmazó sorokat törölni kell. 
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5 Az RTSDA tesztelése valós adatokon 

A megoldások hatékonyságának teszteléséhez a 2. fejezet elején ismertetett 

összeszerelési folyamat adatait használtam fel.  

Ebben a példában a fészkek (a termékeket tartó rögzítők) az erőforrások, 

ezért a kimeneti diagrammokon az események a fészkek (y-tengely) és az idő (x-

tengely) függvényében vannak ábrázolva. Mivel a fészkenként párhuzamosan 

zajlik a gyártás, így az egész gyártási folyamat figyelemmel tartható, és a fészkek 

kihasználtságáról és az állomások hatékonyságáról is kapható kép. 

Szétválasztó attribútumnak a körasztalok lettek kijelölve. Összesen két 

körasztal van: egy nagyobb és egy kisebb. A nagyobb 8 fészekkel, a kisebb 4 

fészekkel rendelkezik. A nagyobbat a teljes gépsor használja a termékek 

állomások közötti utaztatására, a kisebbet pedig csak a 7. állomás használja a 

késztermékek mozgatására az elektromossági minőségellenőrzési vizsgálatok 

elvégzéséhez. Ennek következtében a 7. állomás saját diagramot kapott. 

Színező attribútumként az események neve lett kijelölve. Ebben a 

példában az állomásműveletek hosszú események, és a hibabekövetkezések 

rövid események. (A 2. fejezetben bemutatott példában külön eseménynek lettek 

véve a különböző kimenetű állomásműveleteket. Az egyszerűség kedvéért, itt 

csak annyiban különböztetjük meg az eseményeket, hogy hányadik állomás 

műveleteiről van szó.) Az állomásműveletek vízszintes sávokkal vannak 

ábrázolva, a hiba előfordulásokat pedig fekete rombuszok jelölik. 

A teszt eredményeit három fajta kimeneti eset bemutatásán keresztül 

mutatom be (6. - 8. Ábra). 

A 6. Ábrán egy gyártási időszak kezdete látható, ahol ugyanaz a hiba 

közvetlenül egymás után többször is bekövetkezett. Ezt a hibát a „402” hibakód 

azonosítja, ami azt jelenti, hogy nincs elegendő ragasztó a terméken. A gépkezelő 

számára ez informatív kimenet. Látható, hogy a hiba többször előfordult, amiből 

feltételezhető, hogy ez nem csak egy véletlen egyszeri esemény, hanem egy 

tényleges probléma, amelyet meg kell oldani. Ebben az esetben a probléma 

valószínűleg a ragasztóval van (nincs több az adagolóban), de az is lehetséges, 

hogy a probléma a minőségellenőrző kamerával van (a rossz fényviszonyok miatt 
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nem tudta jól felismerni a ragasztott területet a terméken). Ilyen esetekben a 

gépkezelő manuálisan ellenőrizheti a kamera képeit, és annak függvényében 

hozza meg a döntését. 

 
6. Ábra: RTSDA teszteset: Ugyanaz a hiba ismétlődik  

közvetlenül egymás után 

A 7. Ábrán folyamatos gyártás látható. Ez optimális eset is lehetne, de nem 

az, mivel a 8. állomáson a 7-es fészeknél többször is előfordult ugyanaz a hiba. A 

8. állomás a késztermékek optikai ellenőrzésének helye, így ha a fészek piszkos, 

akkor lehetséges, hogy a jó terméket a rendszer tévesen hibásnak minősíti. Ha 

ugyanaz a hiba többször is előfordul ugyanazon a fészeknél, akkor nagy az esély 

arra, hogy a fészek a tényleges hibaforrás. Ilyen esetekben a gépkezelő 

megtisztíthatja a fészket. 

 
7. Ábra: RTSDA teszteset: Folyamatos gyártás kevés hiba előfordulással 
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A 8. Ábrán egy rövid leállás látható. A leállás olyan időszakasz, amelyen 

belül a termelési folyamat szünetelt: a gyártósor nem készített egyetlen új 

terméket sem (se jót, se rosszat), a gépsor állt. A hosszabb leállások a vállalat 

számára komolyabb erőforrás veszteséget, időveszteséget és pénzügyi veszteséget 

is jelenthetnek. Fontos azok mihamarabbi észlelése és az okuk megszüntetése, 

hogy a gyártási folyamat tovább működhessen. Ebben az esetben a leállás miatt 

kiesett gyártási idő nagyon rövid (kb. egy perc hosszú), így nem okoz komoly 

veszteséget a termelésben. Ez karbantartás miatt is lehet. Ha több perc hosszú 

lenne, akkor szükség lenne beavatkozásra. Ha nincs információ a lehetséges 

okokról, akkor a gépkezelőnek teljes karbantartást kell végeznie. 

 
8. Ábra: RTSDA teszteset: Rövid leállás a gyártásban 

A rendelkezésre álló adatok nem rendelkeznek elegendő információval 

ahhoz, hogy lehetővé tegyék a hibaforráspontok pontos helyének beazonosítását, 

de elegendő információval rendelkeznek ahhoz, hogy leszűkíthető legyen a 

lehetséges hibaforráspontok köre. Az RTSDA egy kezdetleges megoldás a 

hibaforráspontok észleléséhez, mivel csak sejteti, hogy hol lehetnek problémák, és 

nem közli azt a gépkezelővel. A jövőben ennek megoldásán is fogok dolgozni. 

A vállalat, amivel együttműködünk, pozitív visszajelzést adott a módszer 

alkalmazhatóságáról. A további elemzési lehetőségek utáni vizsgálatok már 

elkezdődtek. Ezt követően a módszer tesztelése majd valós helyzetekben történik. 
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6 Összefoglalás és jövőbeni munkák 

Az RTSDA valós időben nyújt átfogó képet a gyártásról és a 

termelőeszközök szerszám szintű kihasználtságáról is valós időben ad információt 

a bekövetkezett hibaesetekkel együtt. A valós idejű adatábrázolás felgyorsítja a 

hibaforrások felderítési folyamatát, így növelve a hatékonyságot és csökkentve a 

hibás termékek előfordulási számát. 

A jelenlegi megoldás még csak szimulált környezetben lett tesztelve. A 

módszer rendes teszteléséhez és kiértékeléséhez valós környezetben való 

alkalmazása szükséges. Reményeim szerint ez a közel jövőben majd meg fog 

valósulni. 

Az RTSDA és az elemző szoftver is még kezdetleges fázisban van. A 

jövőbeni tervek között szerepel mindkettőnek a továbbfejlesztése. Emellett a 

terveim között szerepel egy saját szoftveres megoldás kifejlesztése az RTSDA 

diagramok megrajzolásához, amely a jelenleginél több esemény ábrázolására is 

képes lenne a teljesítmény romlása nélkül.  
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1. Introduction 

In the 21st Century, everyone has met with recommendation systems who surfs on 

the Internet. But the first question is what the recommendation system is? It can be 

imagined like an offer in a clothes store where he/she recommends different clothes which 

fit your body. Recommendation systems work very similarly, they recommend products 

to the customer using the customer’s preference. The second question is why good is it? 

The answer is not surprising, because money is behind the scenes. The companies, 

enterprises can sell more items, because the customers can find easily the best product for 

themselves that they want and this causes more and more buys. On the other hand, the 

customers can take the right products by their tastes without spending a lot of time looking 

for them. The companies get more profits and the customers get satisfaction. The third 

question is how works it? By reading this work, a complete recommendation system 

workflow can be understood.  

In this work, a movie recommendation system is presented. But the model is created 

generally, so the objects can be almost everything like books, music, job and so on. It is 

important to objects have attributes, because the algorithm is working with attributes 

comparison. The presented software include movies as objects, because nowadays very 

popular to watch a movie. It is no wonder there is a lot of filmmaking in the world. 

My goals are following: help the users to find the best movie for themselves and 

create a context-aware recommendation system, where the context is the location. The 

idea behind the software: when the user (a person in the city) is online in the system, then 

the system gets the actual position (city name or country code) of the user. After it, the 

system recommends some movies from cinemas nearby the user. Therefore a general 

model for context-aware object recommendation system and implement it where the 

objects are movies and context is location. The expectation is the created algorithm works 

better recommendation than the previous solutions. 

In my previous work, I have created a content-based filtering algorithm based on 

reinforcement learning. The method pays attention in reward calculation and weight 

modification. It was presented in KTDK 2018, PE MIK. This algorithm was worked well 

in a small amount of data, but in the real-life application, the database is enormous, so 

that algorithm is developed further. The new enchantment method uses contextual 

information to filtering the big dataset. The new algorithm has gotten a new user interface 
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to be able to work with multiple users and the evaluation is calculated on a real-life 

dataset. 

Firstly, I am going to show the general information about recommendation systems 

and some existing methods of recommendation systems. The next chapter is the newly 

created algorithm and an example of it, finally the implemented algorithm. 
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2. Literature review 

Recommendation systems are used to provide suggestions for users to make 

decisions what items to buy, what movies to watch, what songs to listen. These systems 

are more and more popular tool because of the information overload. The main task of 

the recommendation systems is increasing the number of views, income, sales and user 

satisfaction. Some famous websites as YouTube, Netflix, IMDb etc. are using 

recommendation systems [1]. 

 

Figure 1. Collaborative filtering vs. Content-based filtering [2] 

Recommendation techniques [1]: 

• Collaborative filtering, when similar users are sharing their items with each 

other. Similarities are calculated by the rating history. 

• Content-based, when the system is recommending items that are similar the 

previously liked item. In this case, the similarity is calculated by the item features 

comparison. 

• Community-based, websites have commonly used this technique, because 

different items are recommended for a German and for an American user. 

• Knowledge-based, it is like the user gives the input (such as the colour of a car) 

and the system is looking for the best match for that input. 

• Hybrid, as the name of this type of recommendation is suggesting, it is combined 

of two or more recommendation techniques. 
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In e-commerce, there is a phenomenon that is called long tail. In figure 2. can be 

seen the items in the head have a big popularity, but it is short, only a few items belong 

to here. The tail is long and not too popular, most of the items are belong to the tail. The 

recommendation systems recommend the less popular items to the users when tastes are 

matches thereby the number of sold items are increasing [3]. 

 

Figure 2. Long Tail phenomenon [4] 

2.1 Content-based Recommendation Systems 

Content-based recommendation systems use the content of objects to create a 

recommendation to the users. The objects have attributes to describe their properties. For 

example, in a music recommendation system, the attributes are author, title, length, genre 

and so on. The attributes values are compared to the user’s profile [5]. 

 

Figure 3. Content-based filtering [21] 

Content based filtering is when similar items are recommended to the user, because 

of the similar attributes. 

Very important at the content-based filtering to use the same word for a phrase in 

the datasets, because the words are compared. There is a method to select the proper word. 
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It is called TF-IDF (term frequency-inverse document frequency). It is used by search 

engines like Google because shows the importance of a word in a document. 

��	 = 	 ����	
	��	��

	�	�	��	�ℎ		��
�	��	����	�������	����	
	��	��
��	��	����	��  

���	 = ���� 	 �����	����	
	��	����	�������	
	��	����	���	������	�ℎ		��
� 

�� − ���	
	���� = 	�� ∗ ��� 

For example, when a 100-word document contains the word “engine” 20 times, the TF is 

the following: 

��	 = 	 20100 	 = 	0.2 

Then the IDF, when “engine” word appears in 1000 documents from the 40000 

documents, the IDF is following: 

���	 = 	 ���� 400001000 	 = 	17.37 

�� − ���	
	����	 = 	0.2	 ∗ 	17.37	 = 	3.47 

Worth to choose those words that TF-IDF number of words is small because the 

lower TF*IDF weight means the word is common [6]. 

Learning methods based on probabilistic approach like Naive Bayes. It estimates a 

probability of a document d, belongs to a class c, so P(c|d). Documents can be objects or 

items, and the classes are like or dislike classes. The Bayes theorem is used [7]: 

$(|�) 		 = 	 $() × $(�|)$(�)  

Advantage of content-based filtering is the ability of recommend items without 

knowing the other user’s ratings. The users can get recommendation without sharing their 

profiles. It is better because of the privacy policy [8]. 

2.2 Collaborative filtering 

If some users like the same items as Alice, then the probability of Alice likes the 

items what the other users like is high. This is the concept behind collaborative filtering. 

At collaborative filtering, there is not needed to know about the properties of items. The 

only thing is necessary is the user, rating pairs. 
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Figure 4. Collaborative filtering [20] 

Another example is shown by Figure 4, where we want to predict user E likes listening 

to music or not. The most similar users are user B and user C to user E because similar 

things are liked or disliked by themselves. The user B and user C not likes listening to 

music, so the collaborative filtering will predict not listening music to user E. Broadly, 

this is how works collaborative filtering. 

There are few solutions to measure the similarity of two users. These are called 

similarity functions: 

• Pearson correlation. It is a statistical method. 

�(�, *) 	 = 	 ∑ ,
-,. − 

-/(
0,. − 

0).∈23 ⋂ 25
6∑ ,
-,. − 

-/7.∈23 ⋂ 25 	6∑ ,
0,. − 

0/7.∈23 ⋂ 25

 

Iu assigned to the u. (first) user’s items. Iv assigned to the v. (second) user’s 

items. Rating of i. item by the u. user is denoted by ru,i. Rating of i. item by 

the v. user denoted by rv,i. Average rating by u. user denoted by rru. Average 

rating by v. user denoted by rrv. 

• Cosine similarity. It is a vector-space method. 

�(�, *) = 	 ∑ 
-,.
0,..
6∑ 
-,.7. 6∑ 
0,.7.

 

Pearson correlation and cosine similarity are used often in computation. 

There is a formula to create a prediction, it is the weighted average of the 

neighbouring users’ ratings. 

8-,. = 

- + ∑ �(�, �:)(
-;,. − 

-;)-:∈<∑ |�(�, �:)|-:∈<  
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The actually predicted i. item by the u. (first) user is denoted by pu,i. N assigned to the 

neighbourhood, where belongs to the other users that denoted by u’.(second) user. 

Example: 

 Titanic (e) The Devil's 
Advocate (f) 

Se7en (g) The Maze 
Runner (h) 

User A ? 5 4 ? 

User B 4 ? 3 5 

User C 5 4 2 ? 
User D 2 4 ? 3 

User E 3 4 5 ? 
Table 1. Ratings 

In this example, we want to predict the rating of User C for „The Maze Runner” 

movie. In this case, the similarity is measured by Pearson correlation, the neighbourhood 

size is set to 2 and the known weighted average formula is used to create a prediction. 

Mean rating of User C is 3.667. The two neighbours are User B and User D.  The 

similarities are the following: s(C,B) = 0.832 and s(C,D) = -0.515. 

8=,> = 

= + �(?, @),
A,> − 

A/ + 	�(?, �)(
B,> − 

B)|�(?, @)| + 	 |�(?, �)|  

8=,> = 3.667 + 0.832(5 − 4) + (−0.515)(2 − 3)0.832 + 0.515  

8=,> = 4.667 

The predicted result is 4.667 for “The Maze Runner” movie by User C. 

The user-item ratings can be imagined like a vector space which contains a lot of 

missing values. The vectors can have very high dimension, so hard and slow to calculate 

with this huge vector space. Furthermore, the redundancy presents in the vector space, as 

the users or items can be divided into groups with similar preferences. Thus, it is worth 

to reduce the dimension. Singular Value Decomposition (SVD) or Probabilistic Matrix 

Factorization can be used for dimension reduction [9]. 

Collaborative filtering has a big advantage over content-based filtering in that it can 

be used without knowing the attributes. In some cases, when the objects / items are ideal, 

or it is an opinion hard to obtain the attributes. But, collaborative filtering can be used 

easily in these cases, because it does not use the values of attributes, only the ratings [8]. 
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2.3 Context-aware Recommendation Systems 

Context-aware recommendations when the context can be filtered. Context is 

additional information that belongs to objects of interest for example weather condition, 

time, mood, place etc [10]. 

When you want to listen to music you will choose other music if you are happy or 

sad. In this case, the context is your mood. 

 

Figure 5. Context-aware recommendation 

In the Figure 5. can be seen an example of the context-aware recommendation. The 

recommended objects are different in summer and in winter. 

A traditionally recommendation system prediction works like this [11]: 

R: User × Item -> Rating 

The system tries to estimate the rating function R for the (user, item) pairs that have not 

been rated yet by the users. We call such systems traditional or two-dimensional (2D).  

Context-aware recommender systems deal with modeling and predicting user tastes 

and preferences by incorporating available contextual information into the 

recommendation process. A context-aware prediction is: 

R: User × Item × Context -> Rating 

This system use the contextual information the estimate the rating function. As it can be 

seen the recommendation space is increased. Important to so use only most relevant 

contextual information, because multidimensional models are heavy to compute. 
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The contextual information can be extracted in various of ways, including: 

• Explicitly, asking questions and/or voting. For example, web forms are required to 

fill out to use the website. 

• Implicitly, the data or the environment is containing the contextual information. For 

example, music listening behaviour can contain part of the day (morning, evening, 

night). 

• Inferring, statistics and/or data mining is used. 

The contextual information can be filtered in three ways: 

• Contextual pre-filtering: Information is selected in the first step of the 

recommendation method. Then, the selected data can be recommended in 2D 

(traditional) way. 

• Contextual post-filtering: The whole data is used for the 2D (traditional) 

recommendation method. Then, the result is adjusted by contextual information 

filtering. 

• Contextual modeling: The model is created on contextual information. 

2.4 Evaluation 

Recommendation system evaluation is required for deciding which algorithm is 

more precise. There are some evaluation metrics: 

• Mean Absolute Error (MAE) – Very popular metric in the recommendation 

system topic. The absolute value of the difference between the 

recommended value of the algorithm and the user's true rating. 

FGH = 	 ∑{-,.}	|8-,. 	 − 
-,.|�  

Where pu,i is the recommended evaluation for the u user, ru,i is the actual / 

real evaluation of the object, and N is all recommendations [12]. 

• Root Mean Square Error (RMSE) - Square of the difference between the 

recommended value of the algorithm and the user's true rating. For this 

metric, we get the root of the average square error. This highlights the 

greater differences between real valuation and the recommended rating [12]. 

KFLH = 	 M∑{-,.}	(8-,. 	 − 
-,.)7
�  
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• Precision – The metric used for the accuracy of the prediction. If the 

algorithm prediction is the same with the user's rating, then we call it 

relevant object (correct rating). All recommended objects are those object 

that are predicted [13]. 

$
	����� = 	 
	�	*���	��N	�����	
	���	��	�	��N	�� 

• Coverage – Coverage of a recommendation system is how many objects are 

recommended from all objects. Coverage and Precision are related. 

Generally, a higher Precision value leads to a decrease in Coverage, and 

vice versa, Coverage growth can lead to a decrease in Precision [14]. 

?�*	
��	 = 	 ���	
	���	��	�	��N	�����	��N	��  

2.5 Challanges 

The following basic problems can be found in recommendation systems. 

• Sparsity -Very common problem, especially in collaborative filtering. The 

user-item rating matrix is increased by using a recommendation system and 

the matrix dimensions are increasing. But not every user rates every item, 

so there are many holes in the matrix. There are some techniques to reduce 

this problem: Singular Value Decomposition (SVD), QR Factorization, 

Factor Analysis (FA) and Principal Components Analysis (PCA) [15]. 

• Cold start problem - Cold start problem is when a new user registered in the 

system. A system cannot decide which items are recommended to the user. 

A solution can be asking some question in the registration form to know 

information about the user. But it can be uncomfortable to the user [16]. 

• Scalability - The user-item rating matrix always growth by using the system. 

This is a challenge to grant almost the same speed with a lot of huge amount 

of data and with a small amount of data [16]. 

• Over Specialization - A system has more information about the user, the 

more accurate recommendation can be given to the user. This causes the 

system to recommend only very specific items and there is no surprise in 

the recommendations [16]. 
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• Continuous context – The contextual information is continuous in most of 

the time. The methods are using discrete values, so they compress them into 

categories with damaging their value [10]. 

2.6 Application 

Recommendation systems have several real-life applications. They can be dating 

apps, film recommendations, music recommendations, search engines etc [17]. 
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3. Algorithm 

3.1 Notations 

There are N users who can use this system. They are denoted by uI, where 

Iє{1,2,…,N}. Because of the possible high number of data, the objects are contextual pre-

filtered for reaching better performance. Only the contextual information filtered objects 

are used in the system. The rest of the objects are not interested in the method. There are 

n (filtered) objects in the system. These objects are recommended for the user. They are 

denoted by oi, where iє{1,2,…,n}. Each object has m attributes. Attributes are needed for 

the comparison of the objects. An attribute is denoted by aj, where jє{1,2,…,m}. Every 

attribute has a weight: ωj, where jє{1,2,…,m}. The weight sets the priority of the attribute 

it belongs to. Each object oi has a reward value ri, where iє{1,2,…,n}. The 

recommendation order is defined by the reward values of the objects. Reward values can 

be only discrete values. 

The objects can be classified: 

P is the set of the positive objects, they are the liked objects by the user. N is the set 

of the negative objects that are disliked by the user. PN is the set of the not rated objects. 

There is a value denoted by k. This value defines whether an object is recommended or 

not. This k value is set manually. 

1. If  -k < ri < k, then the object oi is in the set PN, 

2. If ri ≥ k, then the object oi is positively recommended, 

3. If ri ≤ -k, then the object oi is negatively recommended. 

Based on value k the L(k) value is determined (see later). L(k) is needed to ensure that 

not only similarities, but also the dissimilarities are recognized in the system. 

3.2 Mathematical model 

The model of the method is built on the concepts of reinforcement learning. Thus, 

the model contains components of reinforcement learning. 

The environment - The user-interface, where the objects are shown and the user can 

rate the objects. The recommendation list is also shown in environment. 

State space - The state space is the actual recommendation list. It is the order of the 

objects in the environment that is created by their reward values.  
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Initial state - In this state the following conditions hold for every oi object: 

o1,o2,...,onєPN, P=Ø and N=Ø, besides r1,r2,...,rn=0. The initial value of every weight ωi 

is the number of different values of ai attribute divided by n. It means that the objects are 

in the not rated set and their reward values are 0 in the initial state. 

Target state - The target state conditions are the followings: oi1,oi2,…,oikєP, where 

i1, i2,…,ikє{1,2,…,n} and oj1,oj2,…,ojlєN, where j1,j2,…,jlє{1,2,…,n}, furthermore PN=Ø 

and P∩N=Ø. The target state is a theoretical state, the method just tries to reach this state, 

but not a required criteria to reach it from the point of view of the method. 

Action - The uI user rates (likes, dislikes) an oi object. After an action the reward 

values are recalculated. 

Agent - It is the algorithm that creates the new recommendation list based on the 

reward values of the objects by calculations. 

Reward calculation - The rating history is required for the reward calculation. So, 

the method deals with the P and N sets. To get better performance limitations are required. 

(The not rated objects are already limited by contextual filtering). The top T objects are 

selected from P and N sets. It means that the algorithm creates an order by rating values 

and select the first T objects from P and N sets. The T value is manually adjusted. The 

algorithm goes along the limited P and N sets and their contents are compared to the not 

rated objects.  

There are two cases: 

1. case, if the chosen object is rated to the set P by uI user, the value of the attributes of 

the rated object is compared to the value of the attributes of oj objects that are out of the 

P and N sets (not rated objects), where jє{1,2,…,n}\{i}. If a similarity is found, then the 

rj reward value of the oj object is increased by the weight of the similar attribute. The 

number of similarities between two objects are checked to create rankings. L(k) is a 

threshold value. The value of L(k) is the sum of weights of attributes divided by 2 if the 

number of similarities between two objects are equal or less than k. Otherwise the L(k) 

value is 0. 

O(P) = Q										∑ RSTUVW7 ,													��	�ℎ		����	
	��	������
���	� ≤ P						0,																		��	�ℎ		����	
	��	������
���	� > P	 (1) 

The reward value is decreased by L(k) when positive ranking happens and the reward 

value is increased by L(k) when negative ranking happens. The similarity of attributes is 
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denoted by S. The value of S is 1, if the attribute values are the same. Otherwise the value 

of S is 0. 

 
Z: = 
Z + ∑ \]L,�]. , �]Z/]̂_` − O(P) (2) 

2. case, if the chosen object is rated to the set N by uI user, then the value of the attributes 

of the rated object is compared to the value of attributes of oj objects that are not contained 

by the P and N sets (not rated objects), where jє{1,2,…,n}\{i}. If a similarity is found, 

then the rj reward value of the oj object is decreased by the weight of the similar attribute. 

Besides, the reward value is increased with L(k). 

 
Z	: = 
Z − ∑ \]L,�]. , �]Z/]̂_` + O(P) (3) 

After the loop, the not rated objects get their new reward values. 

Weight calculation - Every attribute has a weight to set its importance to get better 

precision in the algorithm. The ωinit initial weight is calculated by dividing the number of 

all possible values of ai attribute by n, as it was mentioned. The weights are changed in 

every loop. The objects in P and N sets (rated objects) are compared to each other because 

the algorithm is looking for the popular attributes, storing the number of matches. The 

number of the matching values are denoted by e1,…,em. Thus, the formula for calculating 

the new weight is: 

 \.: = 	. × 	 \.a.b,. (4) 

3.3 The process of the algorithm 

The workflow of the algorithm is the following: the contextual information and the 

previously rated objects can be got from the user. The k value and T value is set as 

parameters. In the first step the algorithm processes them, in parallel. The dataset is pre-

filtered by the contextual information and the previously rated objects are limited by the 

given T value. In the next, step the recommendation system compares the two (limited 

and filtered) object datasets to calculate the rewards. The final step shows the results to 

the user by creating the order of the objects. 
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Figure 6. Process of the recommendation algorithm 

3.4 Example of a recommendation calculation 

An example is presented in this section for following the calculation of the 

recommendation. The example uses movies as objects, where the attributes are the title 

of the movie, the decade of the year of its issue, the genre, the main actor and the director, 

so m is 5 (a1,…,a5). The k variable is defined as 1 and T is defined as 1. The system has 

6 objects, so n is 6 (o1,…,o6). By the definition of the algorithm the reward value ri of the 

objects is 0, initially. The contextual information is the filming location. The user can rate 

the movies (objects) in a scale of 0-5. 

Table 2. All objects in the system 

The user’s current location is Hungary, Budapest. So, because of the pre-filtering only 

the movies that were filmed in Budapest, Hungary remain in the system. The rest of the 

movies are not interested in the further calculation. 

 a1 (title) 
a2 

(year) 
a3 (genre) a4 (main actor) 

a5 
(director) 

context 
(location) 

rating 

o1 
The 

Prestige 
2000 Thriller Christian Bale 

Christopher 
Nolan 

Budapest, 
Hungary 

not rated 

o2 Snatch 2000 Crime Brad Pitt 
Guy 

Ritchie 
Frankfurt, 
Germany 

4.5 

o3 
The Sixth 

Sense 
1990 Thriller Bruce Willis 

M. Night 
Shyamalan 

Budapest, 
Hungary 

not rated 

o4 The Game 1990 Thriller 
Michael 
Douglas 

David 
Fincher 

München, 
Germany 

5 

o5 
The 

Avengers 
2010 Fantasy 

Robert 
Downey, Jr. 

Joss 
Whedon 

Paris, 
France 

2 

o6 
Wedding 
Crashers 

2000 Comedy Vince Vaughn 
David 

Dobkin 
Paris, 
France 

3 
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Table 3. Pre-filtered objects 

The information that origins from the user contains the previously rated objects. In this 

case, the contextual information is not relevant, only the rating score is used for the 

limiting. 

Table 4. Rated objects 

According to the value of T, the rated objects are limited. In this example, the value of T 

is chosen to 1. The value of T is a parameter, it select the best T rated and the worst T 

rated objects. The value of T should be chosen so that it is smaller than all elements of 

the dataset. When T is 1, then the algorithm selects the best-rated movie and the worst 

rated movie. 

Table 5. Limited rated objects 

In table 5 we can see, o4 and o5 are selected because o4 has the biggest rating score and 

o5 has the smallest rating score. 

The algorithm has to convert rating scores to binary values to use reward calculation 

because the reward calculation use liked and disliked options. Thus, if an object rating 

score is more than 2.5 then the object is positively rated, otherwise, the object is 

 a1 (title) 
a2 

(year) 
a3 

(genre) 
a4 (main 

actor) 
a5 (director) 

context 
(location) 

rating 

o1 The Prestige 2000 Thriller 
Christian 

Bale 
Christopher 

Nolan 
Budapest, 
Hungary 

not rated 

o3 
The Sixth 

Sense 
1990 Thriller 

Bruce 
Willis 

M. Night 
Shyamalan 

Budapest, 
Hungary 

not rated 

 a1 (title) 
a2 

(year) 
a3 (genre) a4 (main actor) a5 (director) rating 

o2 Snatch 2000 Crime Brad Pitt Guy Ritchie 4.5 

o4 The Game 1990 Thriller 
Michael 
Douglas 

David Fincher 5 

o5 
The 

Avengers 
2010 Fantasy 

Robert 
Downey, Jr. 

Joss Whedon 2 

o6 
Wedding 
Crashers 

2000 Comedy Vince Vaughn David Dobkin 3 

 a1 (title) 
a2 

(year) 
a3 (genre) a4 (main actor) a5 (director) rating 

o4 The Game 1990 Thriller Michael Douglas 
David 

Fincher 
5 

o5 
The 

Avengers 
2010 Fantasy Robert Downey, Jr. 

Joss 
Whedon 

2 
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negatively rated. We can mention that o4 object is positively rated, o5 object is rated 

negatively.  

At this point, we have the two object sets for the object comparison. The pre-filtered 

objects are compared to the limited rated objects. Currently, the system has 2 not rated 

movies in the pre-filtered objects list. We want to know their reward value. 

First, the initial weights are calculated from the possible different values. The 

possible values of a1 (title) are: The Prestige, Snatch, The Sixth Sense, The Game, The 

Avengers, Wedding Crashers. There are 6 different values. By the definition, the initial 

weight is the number of the possible values divided by the number of the objects. 

However, it has to be noticed that titles usually do not match.  

• ω1=ωinit,1 =6/6 = 1 

The possible values of a2 (decade of the year of the issue) are: 1990, 2000, 2010 

• ω2=ωinit,2 =3/6 = 0.5 

The possible values of a3 (genre) are: thriller, crime, fantasy, comedy 

• ω3=ωinit,3 =4/6 = 0.67 

The possible values of a4 (main actor) are: Christian Bale, Brad Pitt, Bruce Willis, 

Michael Douglas, Robert Downey, Jr., Vince Vaughn. 

• ω4=ωinit,4 =6/6 = 1 

The possible values of a5 (director) are: Christopher Nolan, Guy Ritchie, M. Night 

Shyamalan, David Fincher, Joss Whedon, David Dobkin 

• ω5=ωinit,5 =6/6 = 1 

L(k) is calculated from the weights: 

• L(k) = (ω1 + ω2 + ω3 + ω4 + ω5) / 2 = 4.17/2 = 2.085 

The comparison and reward calculation can be started at this point.  

1. not rated o1 is compared to the rated o4 and o5 

2. not rated o3 is compared to the rated o4 and o5 

First, the not rated o1 movie is compared to the positively rated o4 movie. (Initial reward 

is r1=0) 

r1:= r1 + ω1S(a14
, a11

) + ω2S(a24
, a21

) + ω3S(a34
, a31

) +  ω4S(a44
, a41

) + ω5S(a54
, a51

) – L(k) 

r1:= r1 + 1×S(The Game, The Prestige) + 0.5×S(1990, 2000) + 0.67×S(Thriller, Thriller) 

+  1×S(Michael Douglas, Christian Bale) + 1×S(David Fincher, Christopher Nolan) – 

L(k) 
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r1:= 0 + 0.67 – 2.085, r1 = -1.415  

L(k) is subtracted because there is only one match during the similarity check. The 

weights are not modified because of the one match. 

Then, the not rated o1 movie is compared to the negatively rated o5 movie. 

r1:= r1 – ω1S(a15
, a11

) – ω2S(a25
, a21

) – ω3S(a35
, a31

) – ω4S(a45
, a41

) – ω5S(a55
, a51

) + L(k) 

r1:= r1 – 1×S(The Avengers, The Prestige) – 0.5×S(2010, 2000) – 0.67×S(Fantasy, 

Thriller) – 1×S(Robert Downey, Jr., Christian Bale) – 1×S(Joss Whedon, Christopher 

Nolan) + L(k) 

r1:= -1.415 – 0 + 2.085.  

L(k) is added because there is zero match, and it is less than k (actually k=1). 

r1 = 0.67  

Finally, we got the o1 object’s reward. 

The next step is the comparison of object o3. The not rated o3 movie is compared to the 

positively rated o4 movie. 

r3 := r3 + ω1S(a14
, a13

) + ω2S(a24
, a23

) + ω3S(a34
, a33

) +  ω4S(a44
, a43

) + ω5S(a54
, a53

) – L(k) 

r3 := r3 + 1×S(The Game, The Sixth Sense) + 0.5×S(1990, 1990) + 0.67×S(Thriller, 

Thriller) +  1×S(Michael Douglas, Bruce Willis) + 1×S(David Fincher, M. Night 

Shyamalan) – L(k) 

r3 := 0 + 0.5 + 0.67 – 0 = 1.17. In this case L(k) is 0, because the number of the actual 

matches are 2 that is bigger than k. Then, the weights are modified. 

 a1 a2 a3 a4 a5 

The 
matched 
values 

- 1990 Thriller, 
Thriller 

- - 

 e1 = - e2 = 1 e3 = 2 e4 = - e5 = - 

Table 6.  First weight matching 

In Table 6. values of ei {iє1,…,5} are shown. It can be seen, that the ω3 weight has to be 

changed (the default value of ei is 1 and only a3 attribute has more than 1 matched values): 

ω3 = e3 × ωinit,3 = 2×0.67 = 1.34 

Finally, the not rated o3 movie is compared to the negatively rated o5 movie. 
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r3 := r3 – ω1S(a15
, a13

) – ω2S(a25
, a23

) – ω3S(a35
, a33

) – ω4S(a45
, a43

) – ω5S(a55
, a53

) + L(k) 

r3 := r3 – 1×S(The Avengers, The Sixth Sense) – 0.5×S(2010, 1990) – 1.34×S(Fantasy, 

Thriller) – 1×S(Robert Downey, Jr, Bruce Willis) – 1×S(Joss Whedon, M. Night 

Shyamalan) + L(k) 

r3 := 1.17 + 2.085.  

L(k) is 2.085, because the number of matches are equal to k (k=1). 

r3 = 3.255 

After that, the weights are not modified because there were zero matches. By the 

definition of k, we can see the recommendations. If the reward value of o1 object is 

between -k and k (k=1), then o1 is ranked into the PN set.  

Thus, o1 object stays in the PN set, because the reward of o1 is 0.67. The system 

cannot decide whether to recommend or not the o1 object. If the reward value of an object 

is bigger than (or equal to) k (k=1), then the object is recommended. The o3 object is 

recommended, because r3 = 3.255. The o3 object at the beginning (first) of the 

recommendation list in the application, o1 object is the last in the recommendation list. 

3.5 Evaluation 

The algorithm was implemented to perform the evaluation. In our case the objects 

are movies, and the contextual information is the location, where the movies were filmed. 

The dataset was collected from HetRec (MovieLens + IMDb/Rotten Tomatoes) [18]. 

The movies have actors, directors, countries, genres, title, year and imdb rating as 

attributes for the comparisons. The dataset contains 2113 users, 10197 movies, 855598 

ratings, 20 movie genres, 4060 directors, 95321 actors, 72 country assignments, 47899 

location assignments, furthermore avg. 404.921 ratings per user and avg. 84.637 ratings 

per movie. Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Square Error (RMSE) were used 

for the evaluation. 

Because of the huge amount of data, we used only a subset of the whole dataset. 

For some variables a value had to be chosen: T was set to be 150 and for the value of k 2 

was selected. Furthermore, we used the profiles of the users from the dataset and their 

location was applied as contextual information. In the dataset, the interval of [0.5, 5] was 

used for the ratings, so the reward values had to be compressed to this interval. In the 
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evaluation, we take into account only the recommended objects. Two options were chosen 

for the compression and they were compared to each other. 

1. First option 

8
	������_1 ≔ 	 (efeg2<)∗(.ab�e0higjkf.ab�e0hig2<)(egjkfeg2<)l.ab�e0hig2<  (5) 

The value of k has to be compared to the value obtained from equation (5), because the 

when reward value is bigger or equal to 2 (value of k), the object is recommended, 

otherwise not recommended. The r is the reward value of the object. The rMIN is the 

smallest reward value both in the positive recommendation and in the negative rec-

ommendation. The rMAX is the highest reward value both in the positive recommen-

dation and in the negative recommendation. The intervalMIN is set to be 0.5, inter-

valMAX is 5. 

2. Second option 

In this case, another method is used to compress the reward values to the interval used by 

the users. Initially, every object gets 5 as predicted rating. An offset is used while iterating 

through all rated objects for decreasing their predicted rating (the objects are ordered by 

their reward value) with the offset. 

 ����	� ∶= n.oa-^p�e	qr	ehb�s	qpZ�tbu (6) 

 First option Second option 

MAE 0.84923821350396 1.6779881877331 

RMSE 1.0313499691194 1.8592978082693 

Table 7. Evaluation of the recommendation method 

As the results are shown in Table 7, the mistake of the method is not huge in both 

cases. The difference between the real value and the predicting value is around 1 in the 

first option that means the recommended (predicted) values are very close to the user’s 

real values. On the other hand, the RMSE of this first option is better (smaller) than the 

best phase of clustering algorithm and memory-based collaborative filtering [19] 

algorithm, so we can mention that the created algorithm is more precise. 
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4. Implemented algorithm 

The created system is a web-based application, where every user has to identify 

herself/himself by using a registered account. The main goal of the application to 

recommend movies to the users near their location. The location is automatically detected, 

but it can be changed. The system has some not detailed function like login, logout, 

password recovery. The major features are the following. Users can see their profile 

information like name, nickname, e-mail, profile picture and this information can be 

changed. Furthermore, the users can list their rated movies and get some recommendation 

nearby their location. If the detected location is not proper, then the user can change it 

manually. The recommended movies can be liked or disliked. The administrator can do 

the same things and the administrators can remove users from the system. 

 

Figure 7. Use case diagram of the system 
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Figure 8. Login Page 

The system needs authentication before using. Figure 8 shows the login page, where 

the user can log in by its username and password pair. If the visitor does not have an 

account, he/she can register by clicking on the sign up label. 

 

Figure 9. User’s profile 
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Figure 10. Recommendation 

The software has a menu on the left side of the browser, where the users can choose from 

the options: 

• My profile, the logged in users can check and change their information like as 

name, nickname, e-mail, etc. (Figure 9) 

• Recommendations, it can be seen in the Figure 10. The content is modified on the 

right side of the browser. It is shown the current location and a button that can 

change the location by the user. Besides, there are the movie cards which contains 

the title, picture and the release year of the recommended movies. These cards are 

objects which the users can like and dislike by the heart-icons. 

• Rating history, the registered users can check which movies are liked by 

themselves in a similar way like "Recommendation" menu, so the movies are 

shown in cards. 

• About, short description about the software usage and contacts. 
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5. Conclusion 

A new algorithm was presented as a viable strategy for recommending objects to 

the user by using contextual information. The algorithm is based on reinforcement 

learning which uses content-based recommendation method with contextual information 

filtering. The content-based method provides recommendation based on the similarity of 

the objects and the contextual information filtering provides more accuracy in the 

recommendation. Reward value of reinforcement learning equips the algorithm to make 

a difference between two recommended objects. 

The created method can be used for recommending different types of objects in the 

real-life such as music, cars, and movies. Moreover, the objects even can be people in a 

dating app or jobs in a career choice process. The results show the errors in the 

recommendations, which are not significant, so it can be used without a doubt. 
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

Bár egyre több technológia létezik vívó- (és egyéb) versenyek lebonyolítására, a 

legtöbb szervező vonakodik digitális rendszerekre átállni, mivel általában jobban bíznak 

a papír alapú nyilvántartásban, és nincs olyan publikusan elérhető számítógépes 

rendszer, ami teljes mértékben és stabilan kiválthatná a hagyományos módszereket. 

Azonban a hagyományos szervezésnek több hátulütője is van:  

• egyrészt a nevezési folyamat lassú és nehézkes,  

• másrészt sok pontatlanság és várakozás származik a manuális 

adatbevitelből, az elvégzendő számítások pedig időigényesek, 

• továbbá a csoportbeosztások kialakítására nehéz igazságos módszert 

alkalmazni. 

Ezekből kifolyólag a versenyek sokszor követhetetlenné válnak, a versenyzőknek 

pedig indokolatlanul sokat kell várakozniuk. 

Dolgozatomban a fenti problémák orvoslására javaslok egy módszert. A 

módszernek két része van, egy versenylebonyolító keretalkalmazás és egy genetikus 

algoritmussal megvalósított csoportalkotási stratégia. A keretalkalmazás két 

komponensből áll, amelyek egy PC-s és egy mobil alkalmazás. Előbbivel a nevezéseket 

lehet felvenni és meg lehet határozni a verseny tervezett menetét, valamint ez tárolja az 

eredményeket és egyéb adatokat is, utóbbi feladata pedig az egyes mérkőzések 

feljegyzése és az eredmények beküldése.  

A csoportok létrehozása olyan probléma, amelynek nincsen tökéletes megoldása, a 

cél a lehető legjobb elosztás elérése. Ennek megvalósítása egy genetikus algoritmuson 

alapul, ami – attól függően, hogy a szervező mely szempontok szerint szeretne 

csoportosítani – igyekszik a versenyzők rangsora alapján azonos összerősségű 

csoportokat generálni, illetve minimalizálni az egy csoportban szereplő, azonos 

csapatból érkező versenyzők létszámát. 

Többször egyeztettem különböző egyesületekkel, akik biztosítottak arról, hogy lesz 

lehetőségem tesztelni a megvalósított rendszert. Eredetileg a rendszer megvalósításának 

igénye is korábbi versenyek tapasztalatai alapján merült fel. Az alkalmazás fejlesztése 

jelenleg még folyamatban van, az első tesztekre előreláthatólag június hónapban lesz 

lehetőség. 
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1. A probléma leírása 

A kis és közepes méretű (amatőr, félprofi) vívóversenyeken az a megszokott, hogy 

az eredményeket papíron rögzítik, majd ezeket egyesével viszik be egy számítógépes 

rendszerbe, ami elvégzi a további kalkulációkat. Mivel az összes adminisztrációs feladat 

egyetlen operátorra hárul, ez komoly fennakadásokat, esetenként hibákat okozhat. Az 

alkalmazás célja ezen szűk keresztmetszet megszűntetése a versenyek zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében. A rendszer része egy asztali alkalmazás, mely önmagában is 

képes egy ilyen esemény levezénylésére, lehet benne versenyzőket nevezni különböző 

kategóriákba, mérkőzéseket beütemezni és azok eredményeit rögzíteni. A rendszer 

másik része egy olyan mobil alkalmazás, amelynek segítségével a versenybírók 

lekérdezhetik, hogy milyen mérkőzéseket kell levezetniük, majd ezek eredményét be 

tudják küldeni az asztali alkalmazás számára. 

A megvalósítás lépései: 

1. Egy vívóverseny menetének ismertetése 

2. A leggyakoribb nyilvántartási módszerek bemutatása, létező alternatívák 

elemzése 

3. Funkcionális követelmények összegyűjtése, szoftverspecifikáció, 

képernyőtervek készítése 

4. Asztali és mobil alkalmazás elkészítése 

5. Az eszközök közötti kommunikáció megvalósítása 

6. A megvalósított rendszer tesztelése, továbbfejlesztési irányok meghatározása 
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2. Bevezetés  

Egy vívóverseny – mint bármely más összetett, soktényezős folyamat – komoly 

szervezési hátteret igényel, nehéz hatékonyan és időbeli csúszás nélkül végigvinni. A 

szervezőnek egyszerre kell menedzselnie három szűkös erőforrást: az időt, a teret, illetve 

az embereket. Az időt és a teret talán nem kell magyarázni: gondoljunk csak egy teremre, 

ahol küzdőtereket kell kialakítani, és nem ritka, hogy az időkorlát is adott. Az emberi 

erőforrás alatt pedig elsősorban a képzett versenybírókat értjük: ha létszámuk nem 

elegendő, hiába rendelkezünk bármekkora helyszínnel, nagyon lassú és vontatott lesz az 

esemény lefolyása. 

Dolgozatom az előbb felsoroltak közül az időtényezőre fog összpontosítani: a cél a 

versenyek adminisztrációval telő perceinek minimalizálása, azáltal a holtidő 

csökkentése. A többi tényező ugyanis kötött, nagyobb termet, illetve több versenybírót 

nem lehet az informatika segítségével biztosítani, valamint maguknak a mérkőzéseknek 

a lefolyását sem lehet felgyorsítani. Célkeresztbe lehet viszont venni azon elavult 

módszereket, amelyekkel az eredmények rögzítésre kerülnek. Ugyanis a megfelelő 

szoftver hiányában a legtöbben teljesen papír alapú rendszereket használnak; máshol 

pedig Excel-sablonok vagy egyszerűbb számítógépes alkalmazások jöttek létre erre a 

célra. Azonban ezek nem minden esetben gyorsítják az eseményeket, mivel amennyi 

időt azzal lehet nyerni, hogy a számításokat nem írásban kell elvégezni, ugyanannyit 

(vagy esetenként többet) lehet azzal elvesztegetni, hogy az összes eredményt be kell 

diktálni vagy papíron leadni annak a személynek, aki a számítógépes rendszert kezeli. 

Nem is beszélve arról, hogy ez a beviteli mód sok hibalehetőséget is rejt, elsősorban 

elgépelések és az operátor túlterheltsége miatti figyelmetlenségek által. 

Ezen megfigyeléseim alapján úgy gondolom, hogy úgy lehetne a leghatékonyabban 

fejleszteni a verseny technikai hátterét, ha minimalizálnánk az emberi hiba lehetőségét, 

és minden eredményt közvetlenül a versenybírók vihetnének fel a nyilvántartásba saját 

eszközükről. Mivel közülük sokan már most is előszeretettel használják mobil 

eszközeiket (elsősorban időmérésre), valószínűleg hajlandóak lennének használni egy 

olyan alkalmazást is, amivel az eredményeket is lehet rögzíteni. A mobil alkalmazás 

mellett pedig egy olyan számítógépes program létrehozása is szükséges, ami amellett, 

hogy biztosítja az adattárolást és elvégez minden szükséges kalkulációt, kommunikálni 

is tud a bírók eszközeivel. 

A továbbiakban először is részletesen bemutatom a vívóversenyek összes fontos 

tényezőjét és a megértéshez szükséges fogalmakat, majd néhány olyan rendszert 

ismertetek, melyek hasonló céllal jöttek létre. Végül után pedig a szoftverek 

fejlesztésével kapcsolatos részletek következnek, többek között rövid összefoglaló az 

alkalmazott technológiákról, a követelmények ismertetése, illetve a megvalósítás 

részletei.  
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3. Vívóversenyek felépítése 

E fejezet célja az összes olyan tényező bemutatása, melynek ismerete szükséges a 

rendszer fejlesztése szempontjából.  

3.1. A helyszín 

A mérkőzések előre kijelölt és kialakított küzdőtereken, úgynevezett pástokon 

zajlanak. Ezek mindegyikéhez tartoznak találatjelző gépek, melyek a versenybírók 

munkáját segítik.  

Ezen kívül valamilyen módon kialakításra kerül egy zsűriasztal, ahol a verseny 

megkezdése előtt a nevezések zajlanak, illetve minden, a lebonyolítással kapcsolatos 

döntés itt születik meg. A mérkőzések eredményei is ide futnak be, itt kerülnek 

nyilvántartásba.  

A rendszer fejlesztése szempontjából ez a két helyszín bír kiemelt jelentőséggel: a 

számítógépes nyilvántartó alkalmazást a zsűriasztalnál, a mobil alkalmazást pedig a 

pástok mellett lehetne használni. 

A helyszín egyéb kialakított területei lehetnek a nézőtér, a versenyzők 

bemelegítésére, pihenésére kijelölt helyek stb. 

3.2. A személyek 

A verseny legnagyobb felelősséggel bíró személye a főbíró. Az ő feladata, hogy az 

események a tervnek megfelelően haladjanak: megszabja, hogy milyen kategóriákba 

lehessen nevezni (pl. korosztályok, nemek szerinti elosztás), hogy a különböző 

kategóriák versenyei milyen időpontban kezdődjenek, és hogy hány pástot 

használhatnak. Amennyiben egy mérkőzésen vitás helyzet alakul ki, az ő szava dönt. 

Szükség esetén a főbíró is vezethet mérkőzéseket, de erre csak a legritkább esetben kerül 

sor.  

Nagyobb versenyeken a Magyar Vívószövetség alkalmazásában álló főbírót bíznak 

meg erre a feladatra; egyébként az a megszokott, hogy a szervező egyesület 

vezetőedzője látja el ezt a posztot, vagy jelöl ki maga helyett valakit. 

A mérkőzések vezetése a versenybírók (zsűrik) feladata: ők ellenőrzik az 

elektromos felszerelések megfelelő működését, szólítják a versenyzőket a pástra, 

indítják el és állítják meg szükség szerint a mérkőzéseket, jegyzik fel az eredményeket. 

Indokolt esetben ki is zárhatnak versenyzőket. A versenybírók feladatait a zsűriasztal 

osztja ki.  

Mivel általában nincs lehetőség hivatásos bírók alkalmazására, elsősorban a 

szervező egyesület igyekszik minél több megbízható versenybírót kiállítani. 

Amennyiben ez a létszám kevésnek bizonyul, a többi – a versenyen jelenlévő – 
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egyesületet kérik meg zsűrik biztosítására (ezt akár nevezési szabályhoz is köthetik, pl. 

adott számú versenyzőnkként kötelesek 1 bírót is kiállítani). 

Amennyiben a verseny lebonyolítását számítógép is segíti, a zsűriasztal személyzete 

egy operátorral (számítógépes főbíró) is kiegészül, aki nem rendelkezik döntési 

jogkörrel; feladata az eredmények rögzítése az elektronikus rendszerbe, illetve a 

versenybírók feladatainak kiosztása (mikor, melyik páston milyen mérkőzéseket kell 

vezetni).  

3.3. A folyamat 

3.3.1. Nevezés 

A szervezők első feladata megbecsülni a nevezők várható számát és eloszlását, majd 

ezek alapján kategóriákat hirdetni. A vívásban alapvető elosztást jelent a három létező 

fegyverem – tőr, kard, párbajtőr – melyek szabályai kisebb-nagyobb mértékben 

eltérnek egymástól. Ezután szokás korcsoportokat meghatározni, azaz születési dátum 

szerint szeparálni. Ennek csak gyermekek számára meghirdetett versenyek eseteben van 

létjogosultsága, illetve veterán versenyeken; a felnőtt versenyeken kor szerinti megkötés 

nem indokolt. Végül a nemek szerinti bontás következik, amit csak nagyon indokolt 

esetben szabad elhagyni, azaz ha a nemek szétválasztásával az adott kategóriák létszáma 

túl alacsony lenne. 

Amikor elkészül a kategóriákra vonatkozó terv, azt minden egyéb információval 

együtt (pl. helyszín, időpont, nevezési díjak) közzéteszik az úgynevezett 

versenykiírásban. Ezáltal megkezdődik az előnevezés, amikor a szervezők valamilyen 

formában kapcsolatba lépnek a potenciálisan nevezni kívánó egyesületekkel, és egy 

nagyjábóli listát kapnak a várható versenyzőkről.  

Az előnevezéstől függetlenül minden esetben szükséges a helyszíni nevezés, ahol a 

ténylegesen megjelent versenyzők nevei és egyéb adatai felírásra vagy számítógépes 

rendszerbe kerülhetnek. Amikor lezárul a nevezés, a résztvevőket a korábban már 

meghatározott kategóriákba sorolják, hogy megkezdődhessen a verseny. 

3.3.2. Fázisok 

Innentől kezdve minden egyes kategóriára külön versenyként kell tekinteni, melyek 

egyenként két fázisból állnak: csoportkörből és egyenes kieséses szakaszból. 

a) Csoportkör 

  A csoportkör alapelve az, hogy mindenki vívjon mindenkivel, hogy aztán 

az eredményekből rangsort lehessen felállítani. Mivel általában 10-nél több 

résztvevő kerül egy kategóriába, nincs lehetőség arra, hogy ténylegesen 

mindenki találkozzon az összes ellenfelével; ehelyett egyenlő létszámú 

csoportokra bontják a mezőnyt, és csak az adott csoporton belül valósul meg 
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a mindenki-mindenkivel elv. A rangsor a kategória összes csoportjának az 

eredményei alapján alakul ki, három szempont szerint. Az első a győzelmek 

számának aránya az összes mérkőzés számával (azaz hogy a versenyző a 

küzdelmeinek hány százalékát nyerte meg). Mivel itt sok egyenlőség lehet, 

másodlagos rendezési szempontként az úgynevezett indexet használják fel, 

ami az adott és kapott találatok különbsége. Amennyiben így is egyenlőség 

áll fenn, az adott találatok száma dönt. Ha még így sem alakul ki különbség 

néhány versenyző között, akkor azonos helyezésszámmal kerülnek a 

rangsorba. 

 Az alábbi ábra egy hagyományos, papír alapú jegyzőkönyvet mutat be. 

Mint látható, az eredmények mátrix-szerű elrendezésben kerülnek 

feljegyzésre, pl. a 3. sor 4. oszlopa a 3-as számú vívó adott találatait adja 

vissza. Ennek gyakorlati jelentősége, hogy így egy adott sor pontjainak 

összege kiadja a sorhoz tartozó versenyző összes adott találatát, míg a kapott 

találatot a versenyző sorszámának megfelelő oszlop összege adja. A 

maximális (5) pont elérésével megnyert mérkőzések esetén a győztes vívó 

adott pontjai helyére V jel kerül, a győzelmet szimbolizálva. Amennyiben a 

győztes kevesebb, mint 5 találat megszerzésével nyeri meg a mérkőzést, akkor 

azt alsó indexben kell jelölni: V3. Ezáltal egy versenyző győzelmeinek számát 

könnyedén leolvashatjuk, hiszen az megegyezik a sorban szereplő V betűk 

darabszámával.  

 

1. ábra: Hagyományos jegyzőkönyv csoportkör lebonyolításához. [5] 
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b) Egyenes kiesés 

  A létszámtól függően a főbíró előzetesen megszabhatja, hogy a rangsor 

első hány helyezettje juthat tovább a kieséses szakaszba. Ezt a szűrést főleg 

100 fő fölötti versenyeken szokás alkalmazni. Az egyenes kieséses szakasz 

fordulókból áll, melyek létszáma minden körben feleződik. A versenyzőkből 

párokat alkotnak, akik megmérkőznek egymással, és a győztes továbbjut a 

következő fordulóba, a vesztes számára pedig véget ér a verseny. A feleződés 

miatt egyértelmű, hogy a fordulók résztvevőinek száma kettő hatványa kell, 

hogy legyen.  

Az első kör párosítása a csoportmérkőzések során kialakult rangsor alapján 

jön létre: a legjobban rangsorolt versenyző a legrosszabbul teljesítővel küzd 

meg, a második az utolsó előttivel, és így tovább. Mivel általában a 

továbbjutók száma nem kettő hatványa, az első forduló létszámát a következő 

2-es hatvány számhoz kell kerekíteni. Így üres helyek is kialakulnak, melyek 

a leggyengébb helyeket töltik fel a rangsorban. Ahány üres hely keletkezik, 

annyi vívónak nem kell megküzdenie a második körbe jutásért – őket 

nevezzük kiemelteknek. A további körökben már minden esetben kapnak 

ellenfelet a résztvevők. 

A legutolsó fordulóra már csak két versenyző marad, azaz kialakul a döntő 

párosítása. A döntőket lehetőség szerint kiemelten kell kezelni: például jó, ha 

a döntő ideje alatt nem zajlik más mérkőzés, vagy ha mégis, az legalább a 

terem egy távolabbi pástján folyjon. A harmadik helyért nem szokás 

megküzdeni, azaz a versenyeknek két harmadik helyezettje van. Ez azonban 

nem előírás, a verseny szervezői dönthetnek úgy is, hogy megrendezik a 

bronzmérkőzést is, erről azonban a versenykiírásban minden esetben 

tájékoztatást kell adni. 

Az alábbi ábra egy verseny egyenes kieséses szakaszának utolsó három 

fordulóját mutatja be. Az első oszlop a legjobb 8 versenyző párosítását 

mutatja be, amely a rangszám alapján történik: az ellenfelek rangszámának 

összege minden párosítás esetében 9-et ad, ami egyel több, mint a forduló 

résztvevőinek száma. Ez az összefüggés minden fordulóban érvényes, 

amennyiben a továbbjutó versenyző a következő fordulóba az alacsonyabb 

rangszámot viszi tovább (azaz ha például a lenti példában a 8-as számú 

versenyző legyőzi az 1-es számút, akkor megörökli az 1-es rangot, ezt viszi 

tovább a későbbi körökbe).  
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2. ábra: Egyenes kieséses tábla, 8 fő. [4] 

Fontos különbség a két fázis között, hogy a csoportkörben a mérkőzések 5 adott 

találatig vagy három percig tartanak, míg az egyenes kiesés során 15 találat a cél, az 

időlimit pedig 3×3 perc (három percenként egy perc pihenőidő van). Döntetlen 

semmilyen esetben sem alakulhat ki: amennyiben az idő lejártakor egyenlő az állás, egy 

perc hosszabbítás következik, ami az első adott találatig tart. Ha ez idő alatt nem esik 

találat, akkor a szerencse dönt: a hosszabbítás megkezdése előtt a versenybíró kisorsolja, 

hogy melyik vívó a kedvezményezett, és az idő lejártával automatikusan ő a győztes. 

3.3.3. A végeredmény 

Az első helyezett a döntő győztese, a második a döntő vesztese. Az elődöntők 

vesztesei a harmadik helyezettek. A további helyezések a következőképp alakulnak: 

• Az első rendezési szintet az adja, hogy ki melyik egyenes kieséses fordulóig 

jutott. 

• Az ezen belüli pozíciókat a csoportkör után kialakult rangsor alapján kell 

sorba rendezni. 

4. Hasonló rendszerek 

4.1. Engarde 

Francia fejlesztésű web alapú alkalmazás, mely a legelterjedtebb rangos 

versenyeken: ezt használják például világ- és Európabajnokságokon, illetve egyéb nagy 

versenyeken, például magyar bajnokságokon is. Az alkalmazás célja, hogy mind a 

résztvevők, mind az érintett személyek – beleértve a versenybírókat is – valós időben 

tájékozódhassanak a verseny aktuális állásáról, eredményeiről és a következő 
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mérkőzések helyszínéről, időpontjáról stb. A korábbi versenyek archív eredményei 

szintén elérhetőek.  

Az adatok elérése és megjelenítése ingyenesen elérhető az Engarde Smart 

webalkalmazáson keresztül. Megfelelő beállítások és engedélyek segítségével az is 

megoldható, hogy a versenybírók vagy segítőik közvetlenül beküldhessék az 

eredményeket. 

A szervezői felület viszont kizárólag hivatalos szervek számára elérhető, és minden 

szervezet csak egy kijelölt személyen keresztül igényelheti az alkalmazást. Ebből is 

látható, hogy kifejezetten nagyszabású versenyekhez készült, kisebb események 

lebonyolítására így nem használható; ráadásul túlzottan összetett is ahhoz, hogy segítse 

a verseny gyorsítását.  

 

3. ábra: Az Engarde felülete.[1] 

4.2. Fencing Gem 

A Fencing Gem egy Dmitry Zatselyapin nevű fejlesztő által készített felhő alapú 

szolgáltatás, melynek célközönsége a vívással foglalkozó egyesületek és szervezetek. 

Az alkalmazás fejlesztése jelenleg is folyamatban van, pillanatnyilag ingyenesen 

elérhető. 

Funkciói: 

• versenyek létrehozása, kategóriák menedzselése: fegyvernem, korosztály és 

nem szerint 

• csoportokba sorolás az alábbi tényezők szerint: ranglista helyezés, egyesület 

vagy nemzetiség 
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• csoportok eredményének, rangsorának megjelentése 

• egyenes kieséses tábla létrehozása a rangsor alapján 

• eredmények exportálása pdf fájlba  

([2] Fencing Gem Tutorial, 2017) 

 

4. ábra: A Fencing Gem felülete. [2] 

4.3. Fencing Score and Time 

Ez egy nyilvánosan, a Google Play-en elérhető, Android platformra készített mobil 

alkalmazás, melynek célja a versenybíró munkájának segítése oly módon, hogy 

megvalósítja az időmérést, valamint a pontok számolását is.  

Funkciói: 

• Időmérés: 

időzítő elindítása, leállítása, idő beállítása (1, 2 vagy 3 percre); idő lejártakor 

hangjelzés 

• Találatok számlálása: 

találatok számának növelése/csökkentés oldalanként (jobb és bal oldali 

vívó pontjai), együttes találat (mindkét vívó kap pontot), 0:0-s eredmény 

visszaállítása az idő visszaállítása nélkül 

• Egyéb: 

teljes lenullázás (alaphelyzet visszaállítása), kedvezményezett kisorsolása 

(döntetlen állás esetén van jelentősége, lásd 3.3.2: Fázisok); sárga, piros és 

fekete lap 
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5. ábra: A Fencing Score and Time alkalmazás felülete. [5] 

4.4. Következtetés 

Mindhárom fent említett alkalmazás különböző célból, különböző rendeltetésből 

jött létre, azonban mindegyiknek vannak olyan megoldásai és ötletei, melyeket érdemes 

figyelembe venni projektem megvalósítása során.  

Annak ellenére, hogy az elsőként említett Engarde az egyetlen, amely egy komplett 

rendszert valósít meg mobil eszközök csatlakoztatásával, ezáltal ez hasonlít legjobban 

az általam tervezett megoldáshoz, mégsem szolgáltat túl sok útmutatást a megvalósítást 

tekintve, mivel szervezői felülete csak zártkörűen elérhető. Az elérni kívánt 

funkcionalitás szempontjából mégis az Engarde lehet a legfőbb mérce: a cél egy hasonló, 

de könnyebben használható, gyorsabban megtanulható rendszer készítése. 

A 3.2-es pontban leírt Fencing Gem webes alkalmazás nagy mértékben lefedi az 

általam készülő rendszer asztali alkalmazás részét. Hátránya a rossz áttekinthetőség: 

viszonylag nehéz kiigazodni a felületén, illetve, hogy minden adatot kézzel kell felvinni. 

Erőssége viszont, hogy a korábban elmentett eredményeket bárhol, bárhonnan 

megtekinthetjük, ehhez csak egy bejelentkezés szükséges.  

Az utolsó, Fencing Score and Time mobil alkalmazás adja a legnagyobb segítséget 

tervezési szempontból: minden szükséges funkciót megvalósít, ami egy bírót segítő 
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alkalmazástól elvárható. A legfőbb eltérés abból adódik, hogy ennek az alkalmazásnak 

nem célja, hogy egy rendszer részeként kommunikáljon más eszközökkel. Ezenfelül 

továbbfejlesztési lehetőség lehet, hogy a vívásban létező passzív szabály értelmében 

jelezze a versenybírónak, ha túl hosszú idő telt el az előző találat óta. Illetve szintén 

hasznos lehet, ha alkalmazáson belül elérhetőek lennének a legfontosabb szabályok 

leírásai, melyek megadják, hogy az egyes szabálytalanságokat milyen módon kell 

büntetni. Az, hogy ezek a leírások kéznél vannak, a kevesebb rutinnal rendelkező 

versenybíróknak könnyítené meg a munkáját, illetve segítene elkerülni a szabályok 

ismeretének hiányából fakadó vitás helyzeteket.  

Az áttekintett alkalmazások és az általam megvalósítani tervezett alkalmazás 

tulajdonságainak összehasonlítását az alábbi táblázat foglalja össze: 

1. táblázat: Összehasonlítás hasonló alkalmazásokkal 

 Verseny 

adatainak, 

eredményeinek 

nyilvántartása 

Mobil eszközök 

és központi 

alkalmazás 

kommunikációja 

Könnyű 

kezelhetőség 

Adatok 

betöltése, 

mentése 

fájlba 

Mérkőzés 

levezénylése 

Korábbi 

eredmények 

elérése 

bárhonnan 

Engarde � � � � � � 

Fencing 

Gem 
� � � � � � 

Fencing 

Score and 

Time 

� � � � � * 

Saját 

alkalmazás 
� � � � � � 

*Nem releváns, mivel nem tárol eredményeket. 
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5. Alkalmazott technológiák 

5.1. Trello 

A Trello egy, az Atlassian tulajdonában levő, projektek menedzselését segítő webes 

alkalmazás, amely elérhető mobil platformon is. A Trelloban egy projekt feladatokból 

épül fel, melyeket kártyának neveznek. Egy kártya a következőképp épül fel:  

• Cím 

• Leírás 

• Hozzászólások 

A címben definiálhatjuk a feladat lényegét, amit a leírás szakaszban fejthetünk ki 

részletesen. A hozzászólásoknak főleg több személyes projektek során lehet jelentősége. 

Ezenfelül egy kártyához lehet rendelni határidőt, amihez közeledve akár email értesítést 

is kérhetünk. Szintén többszemélyes projektek menedzseléséhez használható funkció, 

hogy a projektben részt vevő tagok hozzárendelhetők adott feladatokhoz; ezáltal 

átláthatjuk az egyes fejlesztők terhelésének megoszlását.  

A feladatok előrehaladásának nyomonkövetése érdekében létrehozhatunk listákat, 

melyeken kártyákat csoportosíthatunk. Például létrehozhatunk egy listát Folyamatban 

névvel, melyen azon feladatokat gyűjtjük össze, melyeken épp dolgozunk. Amikor 

egyfeladat a következő fázisba ér, egyszerűen átmozgathatjuk a következő listára.  

Projektem során a következő listákat hoztam létre: 

• Tervben: 

Azon feladatok, melyek megvalósításáról még nincs részletes terv, 

elsősorban a hosszútávú célok meghatározására szolgál. 

• Teendő: 

A következő tervezési ciklus során megvalósítandó feladatok, melyekhez 

már részletes leírás is tartozik. 

• Folyamatban: 

Azon feladatok, melyek megvalósítása folyamatban van. 

• Tesztre vár: 

Amikor egy feladat befejeződik, először ebbe a listába kerül. Az ide kerülő 

kártya csak akkor haladhat tovább, ha az elvégzett munka részletes 

tesztelése (szöveges leírások, összegzések esetén átnézése, korrektúrázása) 

megtörtént. Amennyiben a tesztelés valamilyen hibát fed fel, a kártya 

visszakerül a Folyamatban listára. 

• Kész: 

Ide kerülnek azok a kártyák, melyekhez tartozó feladat elkészült, sikeresen 

átment a tesztelésen és nincs vele kapcsolatban további teendő. 
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6. ábra: A Trello webes felülete. 

5.2. Pencil 

A Pencil egy olyan ingyenesen elérhető alkalmazás, mellyel látványtervet 

készíthetünk a fejleszteni kívánt alkalmazásunkhoz, legyen szó asztali, webes vagy 

mobil platformról. A legegyszerűbb alakzatoktól ez egyes operációs rendszerek 

specifikus vezérlőiig szinte bármit megtalálhatunk az eszköztárban. Amellett, hogy a 

színvilág, az elrendezés és a szöveges felületek is testre szabhatók, komoly erőssége a 

Pencilnek, hogy a különböző – de összetartozó – oldalakat összeköthetjük a gombok 

vagy egyéb vezérlők segítségével. Ily módon – megfelelő formátumba exportálva – egy 

olyan prototípust kapunk, mellyel könnyedén bemutatható alkalmazásunk felépítése és 

bejárása. 

 

7. ábra: A Pencil felülete. 
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5.3. Git 

A fejlesztési folyamat elmaradhatatlan része a verziókövetés, azaz a forráskódon 

vagy bármilyen egyéb fájlokon történő változások nyilvántartása, szükség esetén 

visszaállítása. A Git az egyik legelterjedtebb, nyílt forráskódú verziókezelő rendszer. 

Használatának legfőbb előnyei, hogy csökkenti az annak veszélyét, hogy elveszítjük 

munkánkat, illetve könnyen visszavonhatunk változásokat, ha végül még sincs rá 

szükség. Emellett egymással párhuzamos ágakra, úgynevezett branch-ekre oszthatjuk 

projektünket, amennyiben több rész fejlesztése zajlik egy időben. Az ágakat összevonva 

végül megkaphatjuk a teljes funkcionalitású szoftvert. 

A Git további, szintén nem elhanyagolható előnye, hogy nem lokálisan tárolja a 

projekt fájljait – ha egy újabb eszközt szeretnénk bevonni a fejlesztésbe, egyszerűen arra 

is klónozni kell a meglévő állományt.  

5.3.1. Sourcetree 

A Sourcetree egy, a Git használatát megkönnyítő grafikus alkalmazás, mely a 

verziókövető rendszer parancsainak használatát gombok és egyéb vezérlők kezelésére 

cseréli, megkönnyítve és felgyorsítva ezáltal a programozó munkáját, valamint növelve 

a projekt átláthatóságát. A grafikus felületen válthatunk az ágak között, megtekinthetjük 

a korábbi commit-ok tartalmát, valamint nyomon követhetjük az épp aktuális 

változtatásokat, melyeket aztán szükség szerint véglegesíthetünk vagy elvethetünk.  

Egy új ág létrehozása például csak a megfelelő menüpont kiválasztásából, valamint 

a név megadásából áll. Az egymás mellett futó ágak állapotán való kiigazodást a 

commit-ok listája mellett futó gráf hivatott megkönnyíteni. Két ág összefésülése (merge-

ölése) során pedig a Sourcetree automatikusan létrehozza az összevont fájlokat, 

amennyiben azok nem mondanak ellent egymásnak. Azon fájlokról, melyeket nem 

lehetett összevonni, kapunk egy listát, és ezekről egyesével eldönthetjük, hogy melyik 

verziót szeretnénk megőrizni, vagy akár kézileg is módosíthatjuk a tartalmukat, hogy 

feloldjuk az ütközéseket. 
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8. ábra: A Sourcetree felülete. 

5.4. Visual Studio 

A Visual Studio a Microsoft által biztosított fejlesztői környezet, mely amellett, 

hogy számos programozási nyelvet támogat – elsősorban a C++-t, a C#-ot és a Visual 

Basic-et –, saját grafikus tervezővel is rendelkezik, így egyszerűen elkészíthetjük és 

gyorsan tesztelhetjük is alkalmazásaink felhasználói felületét. A Designer támogatja 

többek között a Windows Forms, a Windows Presentation Foundation és a webes 

felületek elkészítését. 

Projektünk alkotó elemeit egy úgynevezett solution-be gyűjtjük, ami tartalmaz 

minden kódfájlt, grafikus feleületet leíró XAML fájlt, illetve bármilyen egyéb 

állományt. 

Alkalmazásunkat nem csak futtatni tudjuk, hanem hibakeresés (debug) 

üzemmódban is elindíthatjuk. Ennek segítségével megfigyelhetjük a program 

lefutásának sorrendiségét (sorról sorra léptethetjük), illetve az egyes időpillanatokban a 

változók értékét. Ezáltal könnyebb kideríteni, mi okozta szoftverünk esetleges elvárttól 

eltérő működését. 

5.5. WPF 

A Windows Presentation Foundation (röviden WPF) egy, a Microsoft által 

fejlesztett, grafikus felhasználói felületek készítéséhez használható osztálykönyvtár, ami 

a .Net 3.0-s keretrendszer alrendszere. Azáltal, hogy szétválasztja a megjelenést az üzleti 

logikától, hatékony és átlátható eszközként szolgál a fejlesztőknek. Ötvözi elődje, a 
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Windows Forms és a webes alkalmazások megjelenési formáját: a paletta elemei 

különböző UI objektumok, dokumentumok, vektorgrafikus elemek és egyéb 

multimédiás állományok. 

A felületeket a XAML alkalmazás-leíró nyelv használatával építhetjük fel, mely 

teljesen különválik a háttérben levő kódfájloktól. Azonban rendelkezésre áll az 

adatkötés (data binding) lehetősége, azaz a grafikus felület elemeit hozzáköthetjük 

különböző osztályokhoz és azok tulajdonságaihoz. A kötés lehet egy- vagy kétirányú is, 

illetve akár LINQ-s adatforrásból is származhat. 
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6. Követelmények 

A fő követelmény egy olyan rendszer létrehozása, ami önmagában képes egy teljes 

verseny adatainak kezelésére, a nevezési fázistól egészen az eredményhirdetésig. A 

rendszer központját egy egyszerű asztali gépen vagy laptopon futó alkalmazás jelentse, 

melynek kezelése egyetlen ember feladata, és a mérkőzések megkezdése után már csak 

minimális interakciót igényel. Ebben lehessen versenyzőket és csapatokat nevezni (akár 

korábbi versenyekből elmentett adatsorok alapján), valamint különböző, egymással akár 

párhuzamosan futó kategóriákat létrehozni, melyekben megadható a fegyvernem, a 

korosztály határai, valamint a nemek szerinti elosztás is. Fontos azonban, hogy az utóbbi 

két szempont elhagyható legyen, hiszen sok esetben nem alkalmaznak kor vagy nemek 

szerinti elosztást alacsony létszám esetén. 

Nagy mértékben megkönnyíti az operátor dolgát, ha a versenyzőket a rendszer a 

megadott adataiknak megfelelő kategóriába tudja sorolni automatikusan. Ugyanakkor 

arra is lehetőséget kell adni, hogy a verseny szervezői egy versenyzőt indokolt esetben 

ne csak a számára elvileg megfelelő kategóriába nevezhessék. Erre akkor lehet szükség, 

ha valakit a képességei miatt ki akarnak emelni például a vele egyidős, de a vívásban 

még kezdőnek számító versenyzők csoportjából. Illetve több esetben az is megengedett, 

hogy egy versenyző egyel magasabb korcsoportban indulhat, például ha junior 

korosztály helyett szeretné kipróbálni magát a felnőttek között.  

A nevezéseket lehessen visszavonni is, de csakis a mérkőzések megkezdéséig, utána 

ugyanis egy versenyző esetleges elmaradás felboríthatná a mérkőzések sorrendjét. 

Amennyiben valamilyen nem várt esemény mégis arra kényszerít egy versenyzőt, hogy 

idejekorán abbahagyja a versenyzést, erre is lehetőséget kell adni. Ilyen esetek lehetnek:  

• visszalépés (pl. sérülés miatt) 

• kizárás (kirívó szabálysértés, sportszerűtlenség esetén) 

• verseny feladása (pl. ha a versenyző egy másik, egyidejűleg futó 

versenyszámban szeretne inkább részt venni) 

Természetesen ezek az esetek továbbra is okozhatnak kellemetlenségeket a 

lebonyolítás során, azonban ezen helyzetek kezelése a versenybírók kompetenciája. 

Az egyes mérkőzések eredményeit egy mobil eszközökön futtatható alkalmazás 

segítségével lehessen a központi számítógép számára közölni, illetve fordított irányú 

kommunikáció is legyen az eszközök között: az egyes mobil eszközök kérhessék le, 

hogy az adott versenybíró mely mérkőzéseket vezetheti. Amennyiben egy versenybíró 

már kiválasztott egy mérkőzést, akkor azt a továbbiakban már ne láthassa a többi mobil 

eszköz. A mobil alkalmazás feladata a kommunikáción felül az is, hogy az egyes 

mérkőzések vezetését megkönnyítse a bírónak. Ennek érdekében lehessen vele mérni az 

eltelt időt, lehessen találatokat hozzáadni és visszavonni, sárga, piros vagy fekete lapot 
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adni, valamint a vitás helyzetek gyors rendezése céljából megjeleníteni a 

szabálytalanságok és büntetések rövid összefoglaló táblázatát. 

A versenybírók delegálásánál az a leggyakrabban alkalmazott módszer, hogy a 

bírókat egy csoport összes mérkőzéséhez rendelik hozzá, majd az illető a csoport 

befejezése után kaphat újabb csoportot vagy segíthet be más, lassabb ütemben haladó 

csoportok levezénylésében. Ebből kifolyólag fontos szempont, hogy a mérkőzések 

lekérése során lehessen kategóriák és csoportok szerinti szűrést alkalmazni, illetve meg 

lehessen jeleníteni a csoport állását a megszokott, táblázatos formában is:  

 

9. ábra: Képernyőterv: csoportkör megjelenítése. 

Ennek megtekintését egyébként sok esetben maguk a versenyzők is igénylik, hiszen 

így gyorsan összegezhetik eddigi teljesítményüket, és meggyőződhetnek arról, hogy 

ténylegesen az az eredmény került a rendszerbe, amit elértek. (Az esetlegesen rosszul 

bekerült eredmények javítására azonban csak a számítógépes főbírónak adjunk 

jogosultságot.) A csoport mérkőzéseinek lekérésekor a sorrend az előírtaknak megfelelő 

legyen. Azt, hogy egy adott létszámú csoportnál milyen sorrendet kell tartani, a 

következő táblázat szemlélteti (itt csak 4-7 fős csoportokra, de ennél nagyobb 

létszámokra is létezik séma). 

 

10. ábra: Mérkőzések sorrendje (4-7 fős csoportok). [6] 
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Ennek betartása biztosítja a versenyzők egyenlő esélyeit: hozzávetőlegesen 

ugyanakkora szüneteket kapnak mérkőzéseik között, elkerülve a hosszas várakozást 

vagy épp a pihenőidő hiányát. Azonban több esetben is szükségszerű lehet eltérni ettől 

a sémától: ha például egy versenyző késik, el lehet halasztani a mérkőzését; nagy 

létszámú csoportokat pedig nem ritka, hogy egyszerre két versenybíró felügyel – ekkor 

két mérkőzés zajlik párhuzamosan, ami szintén okot ad a sorrend felülírására. Így az 

alkalmazás feladata csak az ajánlott sorrend megjelenítése, de nem kell köteleznie annak 

betartását.  

Kompatibilitás: 
Ahhoz, hogy a rendszert nagyobb körökben is kipróbálják és alkalmazzák, fontos 

szempont, hogy kompatibilis maradjon a papír alapú eredményvezetési módszerekkel. 

Tehát az eredményeket ne kizárólag a mobil alkalmazás segítségével lehessen felvinni, 

hanem legyen lehetőség arra is, hogy egyszerűen bediktálják a számítógépes főbírónak 

azt. 

Erre több okból is sor kerülhet. Technikai okok lehetnek például, ha a verseny 

helyszínén nem áll rendelkezésre wi-fi hálózat, így megakadályozva az eszközök 

kommunikációját, vagy ha nem minden versenybíró rendelkezik megfelelő mobil 

eszközzel.  

Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy bár egyre népszerűbbek a bírók körében 

a találatszámító-időmérő mobil alkalmazások, sokan továbbra is ragaszkodnak a 

stopperórához és a fejben számoláshoz. Ez a hozzáállás főleg a legnagyobb tapasztalattal 

rendelkező versenybírókra jellemző, így őket semmiképpen nem szabad háttérbe 

szorítani. 

Ezen szempontokat figyelembe véve két alternatív beviteli mód javasolt: 

a) Eredmény közvetlen bediktálása a számítógépes főbírónak 

b) Mérkőzés levezénylése hagyományos eszközökkel, majd eredmény 

bevitele a mobil eszközbe (tehát az időmérő-találatszámoló funkció 

nélkülözése) 
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7. Megvalósítás 

A következőkben a megvalósított funkciókat és a megvalósítás módját mutatom be, 

a rendszerhez kapcsolódó témakörök szerint csoportosítva. A leírások a megvalósítás 

sorrendjétől csak indokolt esetben térnek el. 

7.1. Asztali alkalmazás 

A verseny szerver-alkalmazása C# nyelven, Visual Studioban készült, a Model-

View-ViewModel tervezési módszerrel, azaz az adatokat tároló osztályok nem állnak 

közvetlen kapcsolatban a megjelenítési felülettel. A kapcsolatot a ViewModel réteg 

képezi, melyben az objektumok megjelenítését tetszőlegesen megvalósíthatjuk a 

háttérben levő adatok módosítása és felesleges adatok tárolása nélkül, illetve itt 

valósíthatjuk meg a grafikus felület irányából érkező adatmódosítási kérelmek kezelését. 

Fontos, hogy nem közvetlenül eseményeket kell figyelnünk (pl. egy gomb lenyomását); 

minden interakciót parancshoz köthetünk, a ViewModel szinten csak a parancsokra kell 

reagálnunk, attól függetlenül, hogy az milyen vezérlőtől érkezik. 

Ehhez két interfész megvalósítása szükséges:  

• INotifyPropertyChanged 

Ennek megvalósítása azért szükséges, hogy ne kelljen manuálisan frissítésre 

utasítani a grafikus felületet. Ha egy osztály egy adattagja változik, akkor 

ezen az interfészen keresztül történik az értesítés, és automatikusan 

aktualizálódik a megjelenített tartalom. 

• ICommand 

Az ICommand interfész feladata a vezérlők és a hozzájuk tartozó események 

kapcsolatának kezelése. Minden ICommand-nak két kifejtendő függvénye 

van: a CanExecute és az Execute. Az első egy logikai értékkel tér vissza, és 

azt határozza meg, hogy a pillanatnyilag fennálló körülmények mellett 

engedélyezzük-e a kívánt utasítás futtatását. Amennyiben a kiértékelés 

hamis értékkel tér vissza, a parancshoz kötött vezérlők is „beszürkülnek”, 

azaz nem lesznek használhatóak, amíg a feltételek megfelelő módon meg 

nem változnak. Az Execute függvényben pedig kifejthetjük a parancs 

tényleges megvalósítását, azaz hogy milyen utasításokat rendelünk az adott 

eseményhez. 

Az asztali alkalmazás funkcióinak megvalósításának részleteit témakörönként a 

következő alfejezetek részletezik. 
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7.1.1. Nevezési fázis 

7.1.1.1.7.1.1.1.7.1.1.1.7.1.1.1. CategoryCategoryCategoryCategory    osztályosztályosztályosztály    

A verseny kategóriái a programkódban a Category osztály által kerülnek 

leképezésre. Az osztály megvalósítja az INotifyPropertyChanged interfészt, valamint 

sorozatosítható XML formátumba is (ennek a későbbi funkcióknál lesz jelentősége). Az 

osztályhoz tartozik egy statikus változó, melynek feladata az egyedi azonosítók 

generálása. A kategóriákról tárolt adatok a következők: 

• ID (int): azonosító, ami a konstruktorban beállítódik, és a továbbiakban nem 

lehet módosítani, csak lekérdezni. 

• CategoryName (string): a kategória neve. 

• Weapon (enum): fegyvernem, ami három értéket vehet fel: tőr, kard vagy 

párbajtőr. 

• Gender (enum): a résztvevők neme; három felvehető értéke: női, férfi, 

vegyes. 

• AgeSeparation (bool): logikai érték, ami megadja, hogy alkalmazunk-e 

korcsoport szerinti szűrést a kategóriában. 

• LowerAgeLimit, UpperAgeLimit (DateTime): amennyiben alkalmazunk 

szűrést, e két adattag tárolja az alsó és felső korlátokat (születési dátumokat) 

• Phase (enum): azt tárolja, hogy milyen fázisban tart az adott kategória. 

Lehetséges értékei: nevezés, csoportkör, egyenes kiesés, befejeződött. 

• NoOfGroups (int): megadja, hogy a kategória versenyzőit hány csoportra 

fogjuk szétosztani. 

Az osztályhoz számos konstruktor tartozik, különböző paraméterlistával, attól 

függően, hogy milyen feladat megvalósítására készültek. Ezenfelül rendelkezik egy 

ResetCounter nevű osztálymetódussal is, melynek feladata a statikus számláló 

lenullázása, amikor egy teljesen új versenyt szeretnénk kezdeni. 

7.1.1.2.7.1.1.2.7.1.1.2.7.1.1.2. KategóriKategóriKategóriKategóriaaaa    felvételefelvételefelvételefelvétele    

Új kategóriák manuális felvételét a Kategóriák fülön kezdeményezhetjük. Ekkor 

megnyílik egy új ablak, ahol felvehetjük a szükséges adatokat (lásd Category osztály 

adattagjai). A mentés csak akkor lehetséges, ha kiválasztjuk a fegyvernemet és 

elnevezzük a kategóriát. A korcsoportokra bontás és a nemek szerinti szeparáció a 

követelményeknek megfelelően opcionális. Az újonnan felvett kategória megkapja a 

következő azonosítót, fázisa a nevezésektől indul, és alapból egy csoport kapcsolódik 

hozzá.  

Az egymással átfedésben levő kategóriák elkerülése érdekében mentés előtt a 

rendszer megvizsgálja, hogy az új kategória paraméterei alapján diszjunkt-e a többivel, 

és ha nem, akkor megerősítést vár. A felhasználó természetesen felülbírálhatja ezt a 

kritériumot, és a megerősítést választva hozzáadhatja a kategóriát. Ekkor azonban 
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előfordulhat, hogy egy versenyzőről nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik 

kategóriába tartozik. 

 

11. ábra: Kategóriák kezelése. 

7.1.1.3.7.1.1.3.7.1.1.3.7.1.1.3. KategóriKategóriKategóriKategóriaaaa    törlésetörlésetörlésetörlése    

Ha törölni akarunk egy kategóriát, akkor azt ki kell jelölni a kategóriák listájában, 

majd a törlés gombot választani. Ekkor a program megvizsgálja, hogy a törölni kívánt 

kategóriában vannak-e versenyzők, ha igen, akkor megerősítést kér a törlés előtt, majd 

az érintett versenyzők kategóriáját üresre állítja. Itt nem szükséges kezelni a többszörös 

törlés esetét: egy kategória törlése ritka esemény, így nem rontjuk a használhatóságot, 

ha letiltjuk a többszörös kijelölést a listában. 

7.1.1.4.7.1.1.4.7.1.1.4.7.1.1.4. Kategória csoportbeosztásaKategória csoportbeosztásaKategória csoportbeosztásaKategória csoportbeosztása    véletlenszerűen, vagy genetikus algoritmussalvéletlenszerűen, vagy genetikus algoritmussalvéletlenszerűen, vagy genetikus algoritmussalvéletlenszerűen, vagy genetikus algoritmussal    

Minden kategóriához legalább egy csoportnak tartoznia kell, ezért alapméretezés 

szerint a csoportok száma 1. Ennek módosítása a következőképp zajlik: a kategóriák 

listájából ki kell jelölni a módosítani kívánt elemet, majd a lista mellett jobb oldalon 

elhelyezkedő + és – gombokkal léptethető vezérlővel közvetlenül beállítható a kívánt 

érték. A vezérlő tiltja, hogy ez az érték 1 alá csökkenjen, így a későbbiekben ezt már 

nem kell ellenőrizni.  

A csoportbeosztás több módon is történhet: alapesetben teljesen véletlenszerűen 

történik a hozzárendelés, de ki lehet választani, hogy az algoritmus figyelembe vegye az 

egy csapaton belüli versenyzőket és/vagy a versenyzők ranglistán való elhelyezkedést. 

A csapatok figyelembevétele azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb csapattárssal 

kerüljön egy csoportba egy adott versenyző, a rangsor figyelembevétele esetén pedig 

az a cél, hogy az a csoportok erősségei közti eltérés minimális legyen. Mindkét opció 

kiválasztásakor a rangsor szerinti rendezés a fontosabb szempont, a csapatok szerinti 

másodlagos. 

Véletlen hozzárendelés esetén egyszerűen a felületen található Véletlenszerű 

csoportosítás gombot kell megnyomni. Az ehhez tartozó parancs egy olyan ciklusban 
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fut, ami az 1-es számú csoporttól kezdődik, és minden egyes lefutáskor véletlenszerűen 

kiválaszt egy versenyzőt azok közül, akik még nincsenek csoporthoz rendelve. A 

kiválasztott versenyző beosztását elmenti, frissíti a még csoportnélküliek listáját, majd 

továbblép a következő számú csoportra. A legmagasabb sorszámú csoport elérésekor 

visszatér az elsőre, és ez addig ismétlődik, amíg nem kap minden versenyző csoportot.  

Azért volt szükség ilyen módon implementálni ezt a funkciót, mert így a különböző 

csoportok létszáma legfeljebb egyel térhet el. Ez akkor lehetséges, ha a versenyzők 

száma nem osztható a csoportok számával; ekkor az 1-es sorszámú csoporttól kezdve 

lesznek a nagyobb létszámúak, és a sor végén a kisebb létszámúak. 

internal void RandomizeGroups() 
{ 
 int groups = selectedCategory.NoOfGroups; 
 var competitors = new 
ObservableCollection<CompetitorViewModel>(CompetitorAllocationTable.Instance.GetCompet
itorsOfCategory(selectedCategory.ID, competitorsList)); 
 int count = competitors.Count; 
 for (int i = 0; i < count; i++) 
 { 
  int actualGroupNo = (i % groups) + 1; 
  int competitorIdx = new Random().Next(0, competitors.Count); 
 
 CompetitorAllocationTable.Instance.SetCompetitorGroup(competitors[competitorIdx]
.ID, actualGroupNo); 
  competitors.RemoveAt(competitorIdx); 
 } 
} 

 

12. ábra: Véletlenszerű csoportosítás megvalósítása. 

A különböző opciókat a hozzárendelést megvalósító gomb felett lehet kiválasztani. 

Ekkor a hozzárendelés egy genetikus algoritmusban valósul meg. A genetikus 

algoritmust a GAImplementation osztály valósítja meg, melynek részletes leírása a 7.1.2-

es alfejezetben található (Csoportsorsolás genetikus algoritmussal).  

7.1.1.5.7.1.1.5.7.1.1.5.7.1.1.5. Kategóriák mentése fájlbaKategóriák mentése fájlbaKategóriák mentése fájlbaKategóriák mentése fájlba    

Későbbi visszanyerhetőség és ezáltal versenyek gyorsabb létrehozása érdekében 

lehetőség van XML fájlba menteni a létrehozott kategóriákat. Fontos, hogy ekkor az 

összes kategória sablonként kerül mentésre, azaz csak a kategória neve és a különböző 

osztályozások beállításai lesznek visszanyerhetőek, az egyedi azonosító, a csoportok 

száma, a kategória fázisa és a hozzárendelt versenyzők nem. Így tehát bármikor 

hozzáadhatjuk majd a már meglévő kategóriák listájához is a fájlban tárolt 

sablonkategóriá(ka)t, ez nem fogja azt eredményezni, hogy mindent újra be kell állítani; 

és nem csak üres versenyhez tölthetünk majd be kategóriát.  
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7.1.1.6.7.1.1.6.7.1.1.6.7.1.1.6. Kategóriák hozzáadása fájlbólKategóriák hozzáadása fájlbólKategóriák hozzáadása fájlbólKategóriák hozzáadása fájlból    

Az előző funkcióban leírtaknak megfelelően a felhasználónak lehetősége van a 

korábbiakban lementett kategóriákat betölteni a rendszerbe. Ekkor nem történik 

felülírás, a betöltött kategóriák pontosan úgy fognak viselkedni és megjelenni, mintha 

manuálisan kerültek volna hozzáadásra. Hibás formátum esetén a betöltés megszakad, 

és a rendszer hibaüzenetben értesíti a felhasználót. A betöltendő fájlok kizárólag XML 

formátumban lehetnek. 

A kategória hozzáadásánál részletezett átfedés-vizsgálat itt is megvalósul, valamint 

a duplikációkra is figyelmeztet a program – sőt, azonos névvel nem is lehetséges több 

kategóriát felvenni/betölteni. 

7.1.1.7.7.1.1.7.7.1.1.7.7.1.1.7. Team osztályTeam osztályTeam osztályTeam osztály    

A csapatok adatainak tárolása a kategóriákhoz hasonlóan történik: egy XML-

sorozatosítható és az INotifyPropertyChanged interfészt megvalósító osztályban, 

melynek neve jelen esetben Team. Egy csapatról a következő adatokat tároljuk: 

• ID (int): egyedi azonosító, ami csak lekérdezhető 

• TeamName (string): a csapat teljes neve 

• Abbreviation (string): a csapatnév rövid formája (legfeljebb 11 karakter) 

A Category osztály analógiájára a Team összes létező konstruktora beállítja az 

egyedi azonosító értékét, valamint rendelkezik ResetCounter függvénnyel az 

azonosítókat generáló számláló lenullázására. 

7.1.1.8.7.1.1.8.7.1.1.8.7.1.1.8. Csapatok felvételeCsapatok felvételeCsapatok felvételeCsapatok felvétele    

A már felvett csapatok listáját a Csapatok fülön tekinthetjük meg. Amennyiben a 

csapatok listájából kijelölünk egyet, akkor a hozzá tartozó versenyzőket a program 

automatikusan megjeleníti a felület jobb oldalán. 

 

13. ábra: Csapatok kezelése. 

Új csapatot kézileg úgy vehetünk fel, hogy a felületen található Új… feliratú gombra 

kattintunk, ami egy új ablakot fog megnyitni. Itt meg kell adni a csapat teljes, illetve 

rövid nevét. A mentés feltételei: A csapatnév legalább 3 karakterből álljon, a rövidítés 

pedig 1-11 karakter hosszú lehet (ennél hosszabb adat bevitelét egyébként maga a 
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vezérlő is tiltja, így elég az alsó korlátot vizsgálni). Azonos rövidítéssel nem vehetünk 

fel két csapatot; azonos nevű, de különböző rövidítésű csapatok létezhetnek, azonban 

ezek létrejöttekor is megerősítést vár a rendszer.  

7.1.1.9.7.1.1.9.7.1.1.9.7.1.1.9. Csapat törléseCsapat törléseCsapat törléseCsapat törlése    

Szükség esetén el is lehet távolítani az egyes csapatokat a rendszerből, azonban erre 

csak egyesével van lehetőség. A törlést úgy lehet kezdeményezni, hogy kiválasztjuk a 

törlendő csapatot a listából, majd a lista melletti Törlés gombra kattintunk, és végül 

megerősítjük döntésünket. A törlés következtében a csapat összes versenyzőjét 

módosítani kell: a hozzájuk rendelt Team adattagot üresre kell állítani. 

7.1.1.10.7.1.1.10.7.1.1.10.7.1.1.10. Csapatok mentése fájlbaCsapatok mentése fájlbaCsapatok mentése fájlbaCsapatok mentése fájlba    

A rendszerben szereplő csapatok adatait későbbi felhasználás érdekében bármikor 

lementhetjük a Mentés fájlba funkció segítségével. A létrejövő XML dokumentum csak 

a csapatok neveit és rövidítéseit tartalmazza, az azonosítókat nem. 

7.1.1.11.7.1.1.11.7.1.1.11.7.1.1.11. Csapatok hozzáadása fájlbólCsapatok hozzáadása fájlbólCsapatok hozzáadása fájlbólCsapatok hozzáadása fájlból    

A korábban lementett csapatok listáját hozzáadhatjuk az aktuális verseny csapatai 

közé, akkor is, ha már vannak felvett csapatok a rendszerben. A Hozzáadás fájlból gomb 

lenyomására egy fájlmegnyitási dialógus segítségével kiválaszthatjuk, hogy mely fájlt 

szeretnénk betölteni. A csapatokat a rendszer automatikusan betölti, és egyedi azonosítót 

rendel hozzájuk. 

Ha a betöltendő fájlban olyan csapat is szerepel, aminek a rövidítése már foglalt a 

rendszerben, annak betöltését átugorja; ha pedig egyedi rövidítéssel, de már használt 

csapatnévvel rendelkező egyedet szeretnénk betölteni, akkor a rendszer figyelmeztet az 

esetleges duplikációra, és el kell döntenünk, hogy megtartjuk-e mindkét példányt, vagy 

az újonnan felveendőt elvetjük. 

7.1.1.12.7.1.1.12.7.1.1.12.7.1.1.12. Competitor osztályCompetitor osztályCompetitor osztályCompetitor osztály    

A versenyzők a rendszerben a Competitor osztály egyedeiként vannak leképezve. 

Az osztály szerkezetileg megegyezik a Category-val: megvalósítja az 

INotifyPropertyChanged interfészt, XML-sorozatosítható, és statikus számláló 

segítségével állítja be az egyedi azonosítókat az objektumok létrejöttekor. Egy 

versenyző-objektum adattagjai a következők: 

• ID (int): egyedi azonosító, csak lekérdezhető 

• FirstName, SurName (string): a versenyző neve 

• DateOfBirth (DateTime): születési dátum 

• Weapon (enum): a versenyző fegyverneme 

• Gender (enum): a versenyző neme 

• Team (Team): a versenyző csapata 

• Category (Category): a kategória, amibe a versenyző nevezve van 

• Rank (int): a versenyző száma a rangsorban, ha van (alapesetben 999) 
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A kategóriákhoz hasonlóan ez az osztály is rendelkezik ResetCounter függvénnyel, 

melynek feladata a számláló lenullázása. A versenyzők listája Nevezések fül bal oldalán 

megtekinthető, a kijelölt versenyző adatait pedig ugyanezen oldal jobb oldalán lehet 

módosítani. A kijelölés automatikusan frissíti a jobb oldalon megjelenő adatokat, illetve 

emellett léptetési funkció is elérhető az adatok fölötti vezérlőkkel.  

 

14. ábra: Versenyzők kezelése. 

7.1.1.13.7.1.1.13.7.1.1.13.7.1.1.13. Versenyző felvételeVersenyző felvételeVersenyző felvételeVersenyző felvétele    

Új versenyzőt szintén a nevezési oldalon adhatunk hozzá: az adatmegjelenítő 

felületen található egy gomb Új felirattal, ez hozzáad egy új versenyzőt a listához. A 

megjelenítő felület egyből az új versenyző (pillanatnyilag üres) adataira vált, és csak 

akkor lehet menteni, ha legalább megadjuk a versenyző nevét, nemét, egy érvényes 

születési dátumot és a kiválasztott fegyvernemet. A versenyző rangja alapméretezetten 

999 lesz. 

7.1.1.14.7.1.1.14.7.1.1.14.7.1.1.14. Versenyzők törléseVersenyzők törléseVersenyzők törléseVersenyzők törlése    

Versenyzőket kétféleképpen lehet törölni a rendszerből: 

a) Egyesével: a nevezési felület jobb oldalán, a versenyzők részletes adatait 

megjelenítő részen található egy Törlés gomb, ez mindig az aktuálisan 

kiválasztott versenyző eltávolítását teszi lehetővé; 

b) Többszörös törlés: a nevezettek listáján engedélyezett a többszörös kijelölés; 

a lista mellett található Törlés gomb – megerősítés után  eltávolítja az összes 

kiválasztott versenyzőt a rendszerből. Amennyiben egy versenyzőhöz olyan 

kategória van rendelve, ami már folyamatban van, a törlés nem zajlik le. 

7.1.1.15.7.1.1.15.7.1.1.15.7.1.1.15. Versenyzők kategóriához rendelése automatikusanVersenyzők kategóriához rendelése automatikusanVersenyzők kategóriához rendelése automatikusanVersenyzők kategóriához rendelése automatikusan    

Amennyiben a kategóriákat megfelelően, átfedés nélkül hozzuk létre (lásd 

kategóriák hozzáadása), akkor születési dátuma, neme és fegyverneme alapján minden 

versenyzőről egyértelműen eldönthető, hogy melyik kategóriába tartozik. Ilyenkor 

ahelyett, hogy az operátornak egyesével ki kellene jelölnie minden versenyzőhöz a 

megfelelő kategóriát, használhatja a rendszer által felkínált automatizált megoldást erre. 
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Ezt a Nevezések fülön található Automatikus kategorizálás gombbal lehet elérni. Ekkor 

egy ciklus végigiterál a versenyzők listáján, és azon versenyzőknek, akiknek még nincs 

hozzárendelt kategóriájuk, vagy a hozzájuk rendelt kategória még nem kezdődött el, 

kiválasztja a megfelelő kategóriákat az alábbi LINQ-s megoldással: 

var suitableCategories =  
from cat in categoriesList 
where cat.Phase == PhaseEnum.Entries && 

(cat.Gender == comp.Gender || cat.Gender == GenderEnum.Mixed) && 
  cat.Weapon == comp.Weapon && 

(!cat.AgeSeparation || (comp.DateOfBirth >= cat.UpperAgeLimit && 
comp.DateOfBirth <= cat.LowerAgeLimit)) 

 select cat; 

 

15. ábra: Automatikus kategorizálás megvalósítása. 

A kódrészlet értelmezése a következő: egy kategória akkor lehet megfelelő a 

vizsgált versenyző számára, ha 

• még nem kezdődött el (tehát a nevezési fázisban van), és 

• nincs nemek szerinti szeparáció vagy a versenyző neme megegyezik a 

kategóriában kiírt nemmel, és 

• a versenyző fegyverneme azonos a kategóriáéval, és 

• nincs kor szerinti elosztás vagy a versenyző születési dátuma a határok közé 

esik 

Ezután három kimenet lehetséges. Ha pontosan egy kategória felel meg a versenyző 

paramétereinek, akkor a rendszer automatikusan benevezi a kiválasztott versenyzőt. Ha 

nincs megfelelő kategória, akkor erről tájékoztatást kap az operátor, ha pedig több, mint 

egy kategóriába is nevezhető a versenyző, akkor kézileg kell választani közülük.  

7.1.1.16.7.1.1.16.7.1.1.16.7.1.1.16. Versenyzők mentése fájlbaVersenyzők mentése fájlbaVersenyzők mentése fájlbaVersenyzők mentése fájlba    

Hasonlóan a kategóriákhoz és a csapatokhoz, a versenyzők adatait is menthetjük 

fájlba a nevezési oldalon a Mentés fájlba opció kiválasztásával. Ekkor kizárólag azok az 

információk kerülnek kiírásra, amik az adott személyt írják le, az, hogy a versenyben 

hogyan szerepelt, melyik csapat nevezte és melyik kategóriába, nem kerül mentésre. 

Ennek az az oka, hogy ebben az esetben az a cél, hogy más versenyeken gyorsan be 

lehessen tölteni a korábbi versenyzők adatait, viszont ekkor a kategóriák és a csapatok 

már különbözhetnek. 

7.1.1.17.7.1.1.17.7.1.1.17.7.1.1.17. Versenyzők hozVersenyzők hozVersenyzők hozVersenyzők hozzáadása fájlbólzáadása fájlbólzáadása fájlbólzáadása fájlból    

Ha korábbi versenyekről lementettük a versenyzők listáját, azokat nem kell újból 

egyesével felvenni, hanem betöltésre kerülhetnek az nevezési oldalon található 

Hozzáadás fájlból gomb segítségével. A hozzáadás a már a rendszerben levő versenyzők 

adatait nem írja felül, az azonosítók a következő elérhető értéktől folytatódnak. Mivel 
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fájlból való betöltéskor különösen nagy az esélye, hogy valakit többször is felveszünk, 

a rendszer figyelmeztet, ha egy éppen betöltésre váró versenyző neve és születési dátuma 

megegyezik valakiével, akit már korábban felvettünk. Ekkor elvethetjük az adott 

személy felvételét, de akár dönthetünk úgy is, hogy mindkét személyre szükségünk van, 

és csak véletlen az egyezés. 

7.1.1.18.7.1.1.18.7.1.1.18.7.1.1.18. Rangok hozzárendelése versenyzőkhöz fájlbólRangok hozzárendelése versenyzőkhöz fájlbólRangok hozzárendelése versenyzőkhöz fájlbólRangok hozzárendelése versenyzőkhöz fájlból    

Amennyiben rendelkezünk egy fájllal, ami tartalmazza a versenyzők aktuális 

sorrendjét egy rangsorban, akkor ebből beállíthatjuk a versenyünkben szereplő 

versenyzők rangjait. Ehhez nem szükséges, hogy az összes versenyző szerepeljen a 

rangsorban vagy hogy a rangsor összes versenyzője szerepeljen a rendszerben - csak 

azon versenyzők rangja kerül beállításra, akiknek neve és születési dátuma teljesen 

megegyezik a rangsorban és a rendszerben. Azt a funkciót a nevezési fülön, a 

versenyzők listája mellett lehet elérni. 

7.1.2. Csoportsorsolás genetikus algoritmussal 

Amennyiben a versenyzők csoportokba való sorolása a csapattársak és/vagy a 

rangsor figyelembevételével történik, a probléma megoldását egy genetikus algoritmus 

valósítja meg, ami a GAImplementation nevű osztályon keresztül elérhető. 

Ennek példányosításához a következő paraméterek szükségesek: az érintett 

versenyzők listája, a létrehozandó csoportok száma, illetve két logikai érték, amik 

meghatározzák, hogy a fent említett szempontok közül melyet kell figyelembe venni. A 

konstruktor ezen értékek alapján kiszámol további paramétereket: mekkora a maximális 

csoportméret, hány teljes csoport van (ahol a versenyzők száma a maximálisan 

megengedett). Amennyiben csapatok szerint rendezünk, kiszámításra kerül, hogy 

összesen hány mérkőzés szükséges – ezzel az értékkel történik majd a későbbiekben a 

fitneszérték számításánál a 0 és 1 közé történő normalizálás. Rang szerinti csoportosítás 

esetén kiszámításra kerül a versenyzők rangjának átlaga, valamint – szintén a 

normalizálás céljából – az is, hogy a legrosszabb elosztás esetén mennyi lenne az átlagtól 

való eltérések összege. 

Ezután beállításra kerülnek a genetikus algoritmus paraméterei: létrejön egy random 

kezdeti populáció, az elitráta 10%-os lesz, a mutáció valószínűsége pedig 8%, az 

egyedek keresztezése pedig kétpontos módszerrel történik.  

Az egyedek fitneszértékének kiszámítása a következőképp zajlik: a maximális 1-es 

értékből történik levonás hibapontok alapján. A hiba értéke két összetevőből áll; az első, 

hogy hány olyan mérkőzés lesz az adott felosztás szerint, ahol két csapattárs egymással 

találkozik. Ezt megszámlálva egy egész számot kapunk, ezt kell megszorozni a 

konstruktorban kiszámolt normalizációs értékkel, így a kimenet tökéletes esetben 0 

hibapont, a legrosszabb esetben pedig 1. A második összetevő a csoportok rangátlagának 

az összes versenyző rangátlagától való eltéréseinek abszolút értékeinek összege. Ezt az 
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előzőhöz hasonlóan a konstruktorban kiszámolt értékkel normalizáljuk. Egyenletes 

elosztás esetén – ideális esetben – minden csoport átlaga egyenlő az összátlaggal, ekkor 

0 hibapont keletkezik, legrosszabb esetben pedig ez az érték 1-et ad. Az egyed 

fitneszértéke ezen két érték súlyozott összegéből áll: ha csak az egyik szempontot 

vesszük figyelembe, akkor annak súlya 1, a másiknak pedig 0 lesz. Mindkét szempont 

figyelembevétele esetén a rang szerinti rendezés elsődleges, így ennek súlya 0.7, a 

csapatok szerinti rendezésnek pedig 0.3. Ezt az összeget 1-ből kivonva kapjuk meg az 

egyed fitneszét. 

private double CalculateFitness(Chromosome chromosome) 

{ 
 double groupStrengthDiff = 0; 

 int teamMateMatches = 0; 

 double weightRank, weightTeam; 

 if(randByRank && randByTeam) 

 { 
  weightTeam = 0.3; 

  weightRank = 0.7; 
  if(randByRank) 

  { 
   groupStrengthDiff = CalculateGroupStrengthDiff(chromosome); 
  } 
  if(randByTeam) 

  { 
   teamMateMatches = CountTeamMateMatches(chromosome); 
  } 
 } 
 else 

 { 
  weightRank = randByRank ? 1.0 : 0.0; 
  weightTeam = randByTeam ? 1.0 : 0.0; 
 
 } 
 return 1 - ((weightRank * (groupStrengthDiff * normalizeRank)) + (weightTeam * 
(teamMateMatches * normalizeTMM)));  

} 

 

16. ábra: Egyedek fitneszértékének számítása. 

Mivel a rangsor szerinti csoportoknál az is elvárás, hogy a legjobb versenyzők külön 

csoportba kerüljenek (n db csoport esetén az első n rangú versenyző külön csoportban 

legyen), a hibapontszámításnál egyből a maximális levonással tér vissza a függvény, ha 

két kiemelt versenyző található egy csoportban.  

Az algoritmus akkor áll le, ha a legjobb egyed fitneszértéke eléri az elvárt szintet. 

Mivel gyakran már a kezdeti populáció egyedei is megközelítik az elvárást, általában 

alacsony számú generációval is el lehet érni a kívánt elosztást. Amennyiben az első 20 

generáció során az algoritmus nem talál kellően erős egyedet, az aktuális legjobbal tér 
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vissza – ennél több lefutás már nem hozna jelentősen jobb eredményt, a várakozási idő 

viszont túlzottan megnőne. 

7.1.3. Csoportkör 

A csoportkörök kezelése a verseny elkezdése utáni első fázist jelenti. Itt a tervek 

szerint lehet tetszés szerint lehet majd váltogatni az egyes kategóriák, illetve azok 

csoportmérkőzései között. Az egyes csoportokon belül látható, hogy milyen mérkőzések 

zajlottak már le, és melyek vannak még hátra. Itt is lehetőség lesz eredményt felvenni; 

amikor egy kategória összes csoportjának összes mérkőzése lezajlott, meg lehet majd 

tekinteni a kialakult rangsort is. 

A csoportkörök funkcióinak fejlesztése jelenleg folyamatban van, a felület 

képernyőterve a következő: 

 

17. ábra: Csoportok kezelése (képernyőterv). 

7.1.4. Egyenes kiesés 

A csoportkörök befejezése után következik a végső eredményekről döntő egyenes 

kieséses szakasz. Itt is kategóriánként lehet majd váltani az eredmények megjelenítése 

között, ezen belül pedig fordulónként lehet lapozni (pl. legjobb 8, elődöntő, döntő). Az 

egyenes kieséses szakasz lezárultával véget ér az adott kategória, az eredmények pedig 

az utolsó lapfülön jelennek meg. Az egyenes kieséses szakasz megvalósítása a 

csoportkörök megvalósítása után fog következni, a felület a tervek szerint a következő 

lesz: 
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18. ábra: Egyenes kieséses szakasz (képernyőterv). 

7.1.5. Egyéb funkciók 

7.1.5.1.7.1.5.1.7.1.5.1.7.1.5.1. VersenyVersenyVersenyVersenyek kezeléseek kezeléseek kezeléseek kezelése    

A korábbiakban leírtaknak megfelelően lehetőségünk van az egyes kategóriákat, 

csapatokat és versenyzőket fájlba lementeni, illetve onnan visszatölteni. Ezzel azonban 

csak a nevezések felgyorsítása a cél – a későbbiekben viszont szükség lehet a teljes 

verseny adatainak tárolására, beleértve az azonosítókat, a csapatokhoz, csoportokhoz, 

kategóriákhoz rendelést, illetve az eredményeket is. Erre szükség lehet akkor, ha egy 

verseny pl. két napos, vagy biztonsági mentést kell létrehozni a verseny állásáról, esetleg 

másik eszközön akarjuk a továbbiakban vezérelni a verseny menetét, vagy egyszerűen a 

későbbiekben elemezni szeretnénk egy adott versenyt.  

Erre a program a menüsáv vezérlői által nyújt segítséget: a Fájl menüpont alatt  

• létrehozhatunk egy új versenyt (üres), 

• elmenthetjük az épp megnyitott versenyt, 

• betölthetünk egy versenyt, 

• bezárhatjuk az aktuálisan megnyitott versenyt, 

• kiléphetünk az alkalmazásból. 

7.1.5.2.7.1.5.2.7.1.5.2.7.1.5.2. Verseny mentéseVerseny mentéseVerseny mentéseVerseny mentése    

A fent említett menüsávban a verseny mentését választva kiválaszthatjuk, hogy 

számítógépünk mely könyvtárába szeretnénk menteni a fájlt. A létrejövő dokumentum 

.cmp kiterjesztésű egyszerű szöveges fájl, amiben a kategóriák, a csapatok és a 

versenyzők összes adati, valamint az egymáshoz rendelések is szerepelnek. A fájlba írás 

az egyedek ToString függvényének felhasználásával történik.  
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7.1.5.3.7.1.5.3.7.1.5.3.7.1.5.3. Verseny betöltéseVerseny betöltéseVerseny betöltéseVerseny betöltése    

Ha épp nincs megnyitva verseny, akkor lehetőségünk van az üres példány 

létrehozása helyett egy korábbit betölteni, folytatni. A betöltött fájl nem lesz felülírva, 

hiszen újabb mentés csak a felhasználó által történik az előző pontban leírtaknak 

megfelelően. Betöltés után ugyanúgy kezelhetjük a versenyt, mintha kézileg 

hozzáadogatva az adatokat jutottunk volna el az fájl által leírt állapotra, tehát további 

versenyzőket, kategóriákat és csapatokat is felvehetünk, törölhetjük a betöltött 

egyedeket és új eredményeket is bevihetünk. 

7.1.5.4.7.1.5.4.7.1.5.4.7.1.5.4. Automatikus mentésAutomatikus mentésAutomatikus mentésAutomatikus mentés    

Mivel egy versenynap akár 6-8 óra hosszú is lehet, fokozott fontosságú feladat a 

biztonsági mentések biztosítása annak érdekében, hogy minimalizáljuk a 

meghibásodások/leállások miatti adatvesztés mértékét. Ezért a menüsáv Beállítások 

pontja alatt megnyithatjuk az automatikus mentések beállításait.  

 

19. ábra: Automatikus mentés beállításai. 

Itt a következő opciókat lehet megadni: 

• Automatikus mentések be/kikapcsolása 

• Az automatikus mentések helye 

• Mentés gyakorisága (hány másodpercenként) 

• Felülírás 

Amennyiben kikapcsoljuk az automatikus mentést, a többi opció érvényét veszti, 

nem is lehet őket beállítani. A mentés gyakorisága legalább 30 másodperc kell, hogy 

legyen. A felülírás opció pedig azt határozza meg, hogy az legújabb mentés felülírja-e a 

korábbi automatikusan generált fájlt, vagy ellássa egy időpecséttel. Első esetben mindig 

csak a legutolsó mentést lehet visszaállítani, az utóbbiban pedig bármelyik korábbi 

állapot visszanyerhető. Ha az automatikus mentés bekapcsolásra kerül, egy háttérben 
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futó szál indul, ami a megadott időközönként a megadott helyre és névvel kiírja a 

verseny állapotát. Kikacsoláskor a szál is megszűnik. 

A mentés formátuma azonos a felhasználó által mentett versenyfájlok 

formátumával, így egy automatikus mentés visszaállítása nem különbözik attól, ahogy 

egy kézileg lementett fájlt lehet betölteni. 

7.2. Mobil alkalmazás 

Az rendszerhez tartozó mobil alkalmazás feladata a mérkőzések levezetése, 

valamint azok eredményeinek beküldése lesz. Terveim szerint az alkalmazást használó 

versenybírók először kiválaszthatják, hogy melyik mérkőzést szeretnék levezetni, majd 

az alábbi ábrán látható felületen feljegyezhetik annak menetét, végül pedig elküldhetik 

az eredményt a verseny központját jelentő számítógépes alkalmazásnak. 

 

20. ábra: A mobil alkalmazás felülete (képernyőterv). 
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8. Összefoglalás 

Munkám során létrehoztam egy olyan rendszert, ami képes egy komplett, 

többkategóriás vívóverseny levezénylésére, valamint opcionális paraméterekkel 

csoportokba sorsolni a versenyzőket. 

A szervezők létrehozhatnak különféle kategóriákat fegyvernem, kor és/vagy nemek 

alapján, melyekbe aztán nevezni lehet a versenyzőket. A versenyzők egyesületeit – 

csapatokat – is lehetőség van felvenni és személyekhez rendelni. A nevezések és a többi 

adat felvétele is történhet manuálisan vagy korábbi mentések alapján. A szervezők 

munkáját segítő kiemelendő jelentőségű funkció az automatikus kategóriához 

rendelés: ha a versenyzők adatai és a kategóriák paraméterei alapján egyértelműen 

eldönthető a versenyzők besorolása, akkor ez a lehetőség sok időt megtakaríthat. 

A versenyzőket minden kategórián belül tetszőleges számú csoportra lehet osztani, 

és ezen sorsolás során megadható, hogy milyen szempontokat kell a programnak 

figyelnie. Alapméretezetten teljesen véletlenszerű a hozzárendelés; csapatok vagy 

rangsor figyelembevételekor azonban ez egy genetikus algoritmus segítségével valósul 

meg. Első esetben az cél, hogy minél kevesebbszer kelljen a csapattársaknak már a 

verseny első fázisában megmérkőzniük; a második esetben pedig arra kell törekedni, 

hogy a létrehozott csoportok erősségei ne térjenek el egymástól nagy mértékben. 

Külön-külön mindkét rész esetén létezik determinisztikus algoritmus, amellyel a legjobb 

megoldás megtalálható, azonban a véletlenszerűség biztosítására a genetikus algoritmus 

adja a legkézenfekvőbb módszert: nem a tökéletes, hanem egy kellően jó összeállítást 

várunk el tőle. Amikor pedig mindkét szempontot figyelembe kell venni, általában nem 

is létezik tökéletesnek nevezhető elosztás; illetve szintén a genetikus algoritmussal lehet 

a legegyszerűbben megvalósítani, hogy a két szempont értékeit súlyozottan vegyük 

figyelembe, és ez alapján találjunk meg egy kellően jó megoldást. 

A rendszer legfőbb erőssége, hogy a versenyek teljes egészére vonatkozóan nyújt 

támogatást, önmagában is biztosít minden olyan funkciót, amit a hagyományos 

rendszerektől is elvárnak, és jelentős mértékben nem is tér el a megszokott formáktól és 

elrendezéstől. Továbbá előnye, hogy különválasztható komponensekből áll – 

eredménynyilvántartó rendszer, csoportsorsolási rész, mobil alkalmazás –, amiket 

önállóan is lehet használni. Szükség esetén például lehetőséget nyújt arra is, hogy a 

hagyományos (papíros) és a modern, mobil alkalmazás által megvalósított zsűrizést 

párhuzamosan lehessen használni, ami előnyös lehet, ha nem mindenki tudja vagy 

szeretné használni az utóbbi megoldást. 

Az alkalmazási terület több továbbfejlesztési lehetőséget is biztosít a már működő 

rendszer számára: az egyes mérkőzésekhez hasznos lehet megadni egy előre készült – 

de folyamatosan módosuló  terv szerint, hogy mikor, hányas páston és melyik 

versenybírónál fognak lezajlani. Ennek segítségével azt is könnyebb lenne követni, hogy 
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mikor melyik erőforrások szabadok, és hogyan lehet szükség esetén módosítani a tervet. 

Emellett a nézők és a versenyzők számára is hasznos lenne egy olyan alkalmazás, 

amellyel megtekinthetik, hogy hogyan álnak az egyes mérkőzések, mik az eddig bevitt 

eredmények és az adott versenyzőnek a tervek szerint mikor, hol kell megjelennie. 
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Tartalmi összefoglaló    
A cél egy olyan program létrehozása, amely segíti a felhasználót értékpapír 

kereskedés nyilvántartásában, különös tekintettel az értékpapír eladáskor fellépő 

párosítási problémánál. A párosítási probléma akkor jelentkezik, amikor különböző 

időpontokban és különböző árakon vett részvényekből adunk el néhányat. Ekkor a 

haszon illetve a fizetendő adó mértéke attól függ, hogy milyen áron vett részvényt 

adunk el. A programban különböző eladási stratégiákat terveztünk és valósítottunk 

meg. Ezek a LIFO, FIFO, legkisebb batch véletlen párosítás és manuális párosítás. A 

kialakított keretrendszer olyan, hogy abban könnyen lehet integrálni újabb stratégiákat 

is. 

A program felülete letisztult, könnyen kezelhető, mindez a Windows Presentation 

Foundation (WPF) segítségével valósult meg. Az adatok lokális adatbázisban 

tárolódnak, amelyhez segítséget az Entity Framework nyújtott. A program 

felhasználója pár kattintással felvihet tételeket a folyószámlához, illetve ugyanilyen 

egyszerűen törölheti is őket. A folyószámláról tudunk átvezetni pénz az 

értékpapírszámlára, ahol megtudjuk venni a különböző értékpapírokat. A program a 

háttérben minden egyes tranzakció után számításokat végez, ilyen például a 

folyószámla esetében a részösszeg számolása, vagy értékpapír eladásnál – vételnél az 

összeg a rendelkezésre álló pénzösszeg kiszámítása. A feldolgozott adatokat xlsx 

formátumba lehet kimenteni, amelyet más programok is fel tudnak dolgozni. Az 

adatokat, kimutatásokat kördiagramok, vonaldiagramok, oszlopdiagramok 

szemléltetik. 

Kulcsszavak: Részvény, párosítási probléma, FIFO, LIFO, 
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1.1.1.1. BevezetésBevezetésBevezetésBevezetés    

Napjainkban sokunk, szinte az összes ember életét megkönnyíti a számítástechnika. 

A digitális technológia folyamatosan fejlődik és finomodik az élet számos területén, 

ezáltal az emberek által történő manuális feldolgozást évről évre egyre gyorsabban és 

nagyobb ütemben váltják fel olyan megoldások, amelyek gépeket, számítógépeket 

alkalmaznak. Az emberi találékonyságnak hála a gyárakban és irodákban az ott 

dolgozók munkáját megkönnyítve egyre több és több számítógépet és számítógép által 

vezérelt eszközt használnak bizonyos munkafolyamatok kiváltására vagy gyorsítására. 

Ezen az imént említett digitális fejlődésen mentek keresztül a bankok, illetve maga 

az, amilyen formában tároljuk a pénzünk, megtakarásainkat. Régen elmúltak azok az 

idők, amikor az ember hazavitte a bankjegyekhez hasonlóan szépen cizellált, színes, 

különleges nyomtatású értékpapírokat, hogy a fiókban őrizgesse őket. Aztán évente 

egyszer levagdosta róla a szelvényeket, hogy az esedékes kamatot vagy osztalékot 

felvegye. Az értékpapírokból mára csak az érték maradt, papírokról szó sincs. Ki sem 

nyomtatják őket, az erre dedikált intézmények, befektetési szolgáltatók elektronikus 

számlán vezetik, kinek milyen típusúból mennyije van. Épp úgy, ahogy a bankok a 

folyószámlát. És természetesen minden intézhető az interneten keresztül, 

számítógéppel, tablettel, okostelefonnal, akár mozgás közben is, a világ bármely 

tájáról.[1] 

Az interneten ma már rengeteg értékpapírszámla kezelő szoftver elérhető, 

lényegében minden egyes bank kínál egyet ügyfelei részére, hogy abban nyomon 

követhesse a felhasználó megvásárolt értékpapírjait, esetleges hozamait, illetve 

könnyedén eladhassa őket. Számos ilyen programot kipróbáltam, hogy jobban 

megismerjem őket. 

A dolgozat fő témája az értékpapírokkal, részvényekkel való kereskedés. Az 

értékpapír pénzügyi szempontból jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. De mi is az a 



7 
 

részvény? A részvény egy klasszikus értékpapír, birtoklása révén az adott vállalat 

résztulajdonosa leszünk és élvezhetjük annak előnyeit (vagy épp hátrányait).[2] 

Legegyszerűbben a részvénytársaságot egy tortaként, a részvényeket pedig egyes 

szeletenként lehet szimbolizálni. Ha például egy részvénytársaság 16 szeletre osztja 

magát, és valaki birtokol ettől a cégtől 8 darab részvényt, akkor a vállalat felét szerzi 

meg ezzel. Természetesen a valóságban nem ilyen egyszerű a helyzet a helyzet a 

vállalatok általában több millió, akár milliárd részre „szeletelik” magukat. Így már 

mégsem olyan egyszerű megszerezni egy vállalat felét. [3] 

2.2.2.2. FeladatleírásFeladatleírásFeladatleírásFeladatleírás    

A dolgozat céljaként egy olyan program megvalósítását tűztem ki célul, amely 

segíti azokat az az embereket, akik értékpapírokkal rendelkeznek, és szeretnék tudni 

mennyi hasznot, vagy veszteséget értek el. A programban lehetőség van folyószámla 

tárolására, ezen felül a felhasználó felvihet értékpapírokat, részvényeket is a 

rendszerbe. Az értékpapírokat el is adhatja. A program számolja mennyi a haszon, 

ezeket grafikonokkal látványosan szemlélteti. Az adatokat kördiagramon, 

oszlopdiagramon, valamint vonaldiagramokkal is vizualizálja a program. A 

folyószámla adatokat minden ponton lehet exportálni xlsx kiterjesztésű fájlba, ezután 

a nyomtatás egyszerűen megoldható. 

Ezen felül a program a nyilvántartott adatai miatt egy másik célt is szolgálhat. Az 

értékpapírokból származó haszon után adózni kell, azonban nem egyből az eladáskor, 

hanem egy adott időpontban, általában az adóév végén valamikor májusban az addig 

összegyűlt haszonból. 

Az átlag felhasználó nem foglalkozik a párosítási problémával, amikor elad néhány 

részvényt. Tehát akkor a bank, a kereskedő által felajánlott párosítást használja. Ez egy 

teljesen elfogadható párosítás, de nem feltétlenül a legjobb. Sok banki kereskedő 

programban lehetőség sincs arra, hogy különböző párosítási stratégiát adjunk meg. 

Szerencsére a törvény lehetőséget ad arra, hogy adózáskor az általunk javasolt 

párosítást vegyük figyelembe. Ehhez kell szoftveres segítség, hogy meg tudjuk 

határozni a számunkra legkedvezőbb párosítást. 



8 
 

A többféle eladási elvnek nyilván az a célja, hogy a felhasználó a lehető legjobban 

járjon. Például ha a kereskedő 20 darab értékpapírt akar eladni, és ezt LIFO elv szerint 

teszi, akkor x haszna lesz ebből. Azonban ha LIFO elv szerint ad el, akkor y haszon 

történik. A programban a legjobb eladás funkció kiválasztja az eladási elvek közül azt, 

amelyikkel a felhasználó a legtöbb haszonra tesz szert.  

3.3.3.3. Hasonló programok Hasonló programok Hasonló programok Hasonló programok     

3.1.3.1.3.1.3.1. Aegon Alapkezelő Online ÉrtékAegon Alapkezelő Online ÉrtékAegon Alapkezelő Online ÉrtékAegon Alapkezelő Online Értékpapírszámlapapírszámlapapírszámlapapírszámla    

Az első ilyen program az Aegon Alapkezelő Online Értékpapírszámla volt. Eme 

programban a bejelentkezést követően olyan összesítő oldalra érkezünk, melynek 

segítségével azonnal láthatóak a legfontosabb információk és változások a saját 

portfóliónkkal kapcsolatban. [5] 

 

1. ábra: Aegon Alapkezelő. 

Az információs terület alatt 4 különálló doboz található. 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Portfólió kimutatásPortfólió kimutatásPortfólió kimutatásPortfólió kimutatás    

A „Porfólió kimutatás” dobozban alap helyzetben a portfólió összesített adatait 

találjuk befektetési alapokra bontva. Itt megtekinthető a teljes portfólió valamint a 
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főszámlák és a TBSZ számlák legfőbb adatai (piaci érték, hozam százalékosan, hozam 

összegszerűen). A doboz jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva pedig átléphetünk 

a portfólió kimutatás menüpontba is. 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Portfólió összetételPortfólió összetételPortfólió összetételPortfólió összetétel    

A „Portfólió összetétel” dobozban a portfólió kimutatásnál kiválasztott 

számlafülhöz tartozó összetételt jelenítettük meg százalékosan, így pontosan láthatjuk, 

hogy az adott portfólióban melyik befektetési alap milyen súlyt képvisel. 

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. ÁrfolyamokÁrfolyamokÁrfolyamokÁrfolyamok    

A harmadik dobozban található „Árfolyamok (legfrissebb)” dobozban az Aegon 

befektetési alapokhoz tartozó legfrissebb árfolyamokat találhatjuk meg. Ezek az 

adatok a honlapon elérhető adatoknál is aktuálisabbak, hiszen amint bekerül a 

rendszerbe az új árfolyam, itt rögtön megjelenik, míg a honlapon található árfolyamok 

általában naponta egyszer frissülnek a késő délutáni órákban. 

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. GrafikonrajzolóGrafikonrajzolóGrafikonrajzolóGrafikonrajzoló    

A grafikonrajzolóval egyszerre három Aegon befektetési alap árfolyamadatait lehet 

előre meghatározott vagy tetszőleges időtávon ábrázolni, összehasonlítani. Ezáltal az 

ügyfelek egy helyen a lehető legtöbb információval rendelkeznek, segítve ezzel a 

tájékozódást és a döntéshozatalt. 

3.2.3.2.3.2.3.2. K&H webbrókerK&H webbrókerK&H webbrókerK&H webbróker    

 

A következő program, amit szemügyre vettem a K&H webbróker alkalmazás volt. 

Felhasználói felülete igen hasonló a fent bemutatott szoftveréhez képest (igazság 

szerint az összes ilyen program nagyon hasonló egymáshoz, ezzel is könnyítve az 

emberek dolgát, ha másik alkalmazás használatára vált). 

A bejelentkezés után itt is szintén egy összesítő oldalra érkezünk, ahol láthatóak a 

fontosabb információk. Összesítve láthatjuk a legfontosabb információkat, 

értékpapírjainkat, részvényeket, befektetési jegyeket. Láthatjuk, hogy melyikből 
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milyen értékben áll rendelkezésünkre. Egy körgrafikon ezt szemléletesen mutatja is 

számunkra százalékosan eloszlatva, hogy miben is mennyi pénze van a 

felhasználónak. Amennyiben valaki értékpapírt szeretne vásárolni, azt az értékpapír 

megnevezésének megadásával teheti, majd meg kell adni, milyen értékben szeretne 

vásárolni. Eladáskor hasonló a helyzet, ki kell választani az eladni kívánt értékpapírt, 

vagy be lehet írni a nevét, ezzel szűrve a meglévő értékpapírok közt, majd meg kell 

adni, mekkora értékben szeretnénk eladni. [6] 

3.3.3.3.3.3.3.3. Magyar Magyar Magyar Magyar WebKincstárWebKincstárWebKincstárWebKincstár    

Bár a Magyar WebKincstár nem egy program, de kutatásom során számos hasznos 

információval látott el. Az elején magamtól nem is gondoltam volna rá, de 

témavezetőm ajánlotta, hogy nézzem meg az említett honlapot. Ez az oldal a Magyar 

Államkincstárnak egy olyan felülete, ahol egy egyszerű ember is elkezdhet 

állampapírokkal kereskedni. A kereskedést lehet élesben is csinálni, de van lehetőség 

demó mód kipróbálása, én magam is ezt a módot próbáltam ki. 

Habár a demó mód sajnálatos módon nem ad lehetőséget a legtöbb dologra, mégis 

az alapvető dolgokban segítséget nyújtott. Segítségével megismerhettem a folyamatot, 

ahogy értékpapírt lehet vásárolni, eladni, megnézni milyen tranzakciók vannak. A 

tranzakciók listáját lehet szűrni, az aktuális hónapra, 30, 90 napra visszamenőleg, 

2. ábra A WebKincstár felülete. 
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valamint egyedi kezdő és végső időpontot megadva. Én a saját fejlesztésben ezek 

közül az egyszerűség kedvéért az utolsó lehetőséget választottam, hiszen ez adja a 

program felhasználójának a legnagyobb szabadságot, valamint ez a lehetőség le is fedi 

a megelőző hármat. [7] 

4.4.4.4. Technológiai ismertetőTechnológiai ismertetőTechnológiai ismertetőTechnológiai ismertető    

Az elkészített programom lényegét tekintve egy C# nyelven íródott, Windows 

Presentation Foundation (röviden WPF) grafikus technológián alapuló desktop 

alkalmazás. Az alkalmazás többek közt különböző kimutatási és adatrögzítési 

szolgáltatásokat nyújt a felhasználók számára. 

4.1.4.1.4.1.4.1. C# vsC# vsC# vsC# vs....    JAVAJAVAJAVAJAVA    

A C# egy objektum orientált programozási nyelv. Az objektumorientált vagy 

objektumelvű programozás (angolul object-oriented programming, röviden OOP) egy 

programozási paradigma, ami az objektumok fogalmán alapul. Az objektumok 

egységbe foglalják az adatokat és a hozzájuk tartozó műveleteket. Az adatokat ismerik 

mezők, attribútumok, tulajdonságok néven, a műveleteket metódusokként szokták 

emlegetni. Az objektum által tartalmazott adatokon általában az objektum metódusai 

végeznek műveletet. A program egymással kommunikáló objektumok összességéből 

áll. A legtöbb objektumorientált nyelv osztály alapú, azaz az objektumok osztályok 

példányai, és típusuk ez az osztály. 

Például egy hétköznapi fogalom, a „macska” felfogható egy osztály (a macskák 

osztálya) tagjaként, annak egyik objektumaként. Minden macska objektum 

rendelkezik a macskákra jellemző tulajdonságokkal (például szőrszín, méret stb.) és 

cselekvési képességekkel (például futás, nyávogás). 

A C# programozási nyelv nagyon hasonló a JAVA programozási nyelvhez, 

igazából annak mintájára „készült”. A JAVA sokak számára ismert arról a 

tulajdonságáról, hogy platform független. Ez azt jelenti, hogy a JAVA alapú 

programok futtatása egyaránt lehetséges Windows, Macintosh vagy akár Linux 
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operációs rendszereken is. Ezt a platformfüggetlenséget egy úgynevezett futtató 

környezet biztosítja.  

A C#, annak ellenére, hogy windows operációs rendszer közeli, igényel futtatási 

környezetet. Ez a futtatási környezet pedig a Microsoft .Net Framework, amely szintén 

ingyenesen elérhető. Automatikus letöltés, és frissítés után már használható is, azon 

emberek számára, akik Windows operációs rendszert használnak. 

Már kevesebben tudják, de a Net Framework bizonyos mértékig szintén platform 

független, vagyis minden olyan operációs rendszerre telepíthető, amely kompatibilis a 

framework-kel. Ilyen például Visual Studio fejlesztői környezet, amely Linuxon is 

elérhető, és így az előbb említett operációs rendszerre is gond nélkül lehet fejleszteni 

C# nyelven. 

A feladatom megvalósítására mind a kettő nyelv alkalmas lenne, és persze még sok 

másik, viszont tanulmányaim során ezzel a kettővel sikerült mélyebben 

megismerkednem. A választás így sem volt egyszerű, viszont végül választásom a C# 

nyelvre esett, mert úgy gondolom valamivel több tapasztalatom van benne, mint a 

JAVA-ban, illetve témavezetőm is ezt a nyelvet tanácsolta a szoftver 

implementálására. 

4.2.4.2.4.2.4.2. A C# nyelvről bővebbenA C# nyelvről bővebbenA C# nyelvről bővebbenA C# nyelvről bővebben    

Mint már írtam korábban, a C# egy objektum orientált nyelv, amely a JAVA nyelvet 

„utánozva” jött létre. Kiejteni a következőképpen kell : szí-sarp, neve az angol „see-

sharp” szavakból ered, mely „láss élesen”-t jelent magyarul. 

Alapja a C nyelv szintaktikája, mely nagyon sok más nyelv szintaktikája is, így sok 

programozó számára ismerős. A JAVA nyelven kívül merített sok más, széles körben 

elterjedt és ismert nyelvekből, mint C++,  Delphi. Tisztán OOP nyelv, vagyis nem 

lehet segítségével hagyományos stílusban programozni, csak az Objektum Orientált 

elveknek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy minden függvényt és eljárást valamely 

osztályban kell elhelyezni (metódus). Ugyanez vonatkozik az adatokra is (mezők). 
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A C# nyelv atyja, tervezője a dán szoftvermérnök Anders Hejlsberg, a Microsoft 

egyik alkalmazottja. A C#-on kívül sok másik nyelv létrejöttében is szerepe volt, 

például ilyen a Delphi is.  

A C# nyelven íródott programok több, belső szerkezetileg azonos, egységekből 

állnak. A kód írása során lehetőség van arra, hogy egy sorba több utasítás is kerüljön. 

Egy-egy utasítás lezárására a pontos vessző (;) használatos. A nyelv képes ékezetes 

betűk használatára változó vagy függvény definiálásakor is, azonban azt tapasztaltam, 

hogy nem célszerű ilyen speciális karakterek használata programírás során. Ezen 

karakterek helyett egyszerűbb angol nyelvű változókat használni, mivel így 

elkerülhetőek a félreértések debuggolás során. Természetesen ez minden más nyelv 

esetében is igaz. 

A kapcsos zárójel ({}) segítségével az utasítások blokkokba rendezhetőek. A 

blokkokban létrehozott változók úgynevezett lokális változók, melyek kizárólag a 

blokkon belül „élnek”, a blokkon kívül nem lehet ezekre hivatkozni, nem léteznek. 

A korábbi nyelvekkel szemben (például C, BASIC, COMBOL) előnynek számít, 

hogy alapvetően nincs mutatóhasználat, bár bizonyos esetekben van rá lehetőség. A 

mutatók helyett referencia típusok használhatóak. Míg mutatók használatánál a „*”- 

használatos, addig ha referenciát szeretnénk használni, azt a „&”, angol és jellel 

tehetjük meg. 

Az object osztály minden típus őse, tehát csomagolhatunk nevesített típusokat 

(például double) object-ekbe (boxing) vagy épp visszafelé (unboxing). 

Nincs szükség destruktor használatára, mint ahogy az szinte kötelező C illetve C++ 

nyelveken, a mutatók használata miatt. A C# nyelv esetében más a helyzet, ugyanis a 

.Net keretrendszer automatikusan végzi a szemét gyűjtést. Az úgynevezett Dispose 

osztály természetesen használható manuális felszabadításra. Ez a tulajdonság is 

ismerős lehet a JAVA nyelvből. [8] 
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Képes párhuzamos szálak kezelésére szinkron és aszinkron végrehajtással egyaránt, 

ami a mai világban igencsak fontos. A párhuzamos programozás során a programunk 

hagyományos szekvenciális programként indul el, az utasításai felfűzhetők egy szálra, 

mint a gyöngyök. Egy speciális függvényhívással azonban a programban megjelöl egy 

másik belépési pontot, majd utasítja a processzort, hogy kezdjen neki ezen szál 

végrehajtásának is. Párhuzamos szálak kezeléséhez termeszétesen nem elég egy 

egymagos processzor, viszont manapság már nem is találkozhatunk olyan 

számítástechnikai eszközzel melyben ne olyan processzor lenne, amely legalább két 

maggal rendelkezik. [9] 

A .Net keretrendszer rendelkezik LINQ lekérdezésekkel. Ez miért is jó nekünk? 

Ma, amikor az alkalmazások többségében adatokat kezelünk, legyen szó adatbázisról, 

XML fájlról vagy akár egyszerű objektumról, még mindig meg kell küzdenünk azzal, 

hogy milyen az adatforrásunk, és hogy milyen egyedi nyelvvel, szintaktikával 

kezelhetjük őket. Így ha kiválasztunk egy adatforrást, például egy Microsoft SQL 

Server-t, akkor értenünk kell a T-SQL nyelvet, ha Oracle az adatforrás, akkor az Oracle 

Sql nyelvet kell érteni, míg ha XML, akkor pedig ismernünk kell az XML egyedi 

struktúráját és annak sajátosságait. Nincs egy egységes nyelv és környezet arra, hogy 

ugyanazzal a szintaktikával és módszertannal tudjuk lekérdezni egy meghatározott 

adatforrásból érkező adatokat.  
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3. ábra: A LINQ modell adatforrásai. 

Itt jön képbe a LINQ. A LINQ egy egységes programozási modell, bármilyen 

adatforrásra nézve. A LINQ lehetőséget biztosít, hogy egységes módon kérdezzünk le 

és módosítsunk adatokat, függetlenül az adatforrástól. Egy olyan tool, amelynek 

segítségével lekérdezéseket ágyazhatunk a programkódunkba. Praktikus, gyors és 

viszonylag bonyolult lekérdezések valósíthatóak meg egyetlen sorban, több soros 

egymásba ágyazott ciklusok és elágazások alkalmazása nélkül. 

A LINQ a Language Integrated Query rövidítése. Ahogy a neve is sugallja, Nyelvbe 

Ágyazott Lekérdezés, amivel magába a programozási nyelvbe ― amely legyen az C#, 

VB vagy bármilyen más .NET nyelv ― ágyazhatjuk be a lekérdezéseinket. [10] 

A .Net keretrendszer több előnnyel is rendelkezik. Különböző web szabványokon 

alapuló alkalmazások futtatására képes, mint például az XML, HTML. Alkalmazás 

modellje univerzális, ami azt jelenti, hogy egy osztály vagy szolgáltatás tetszőleges, a 

.Net keretrendszerrel kompatibilis nyelvből állhat (például ASP.Net-be ágyazott 

JavaScript elemek, vagy CSS formázási blokkok). Ezt a fajta kompatibilitást a 
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Common Language Specification (röviden CLS) biztosítja. Minden .Net osztály a 

fejlesztő rendelkezésére áll, amely igazán széles megvalósítási eszközöket nyújt. 

 

4. ábra: A .Net keretrendszer moduljai. 

A C# .Net folyamatos fejlesztés alatt van, minden új verzió tartalmaz valamilyen 

hiánypótló programtechnikai megoldást. Jelenlegi legfrissebb verzió a .Net 

Framework 4.6.2. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Verziókezelő rendszerVerziókezelő rendszerVerziókezelő rendszerVerziókezelő rendszer    

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. A verziókezelő rendszer fontosságaA verziókezelő rendszer fontosságaA verziókezelő rendszer fontosságaA verziókezelő rendszer fontossága    

A verziókövető rendszerek hasznossága és szükségessége vitathatatlan, egy olyan 

projekt esetén, ahol többen dolgoznak egy programon. De mi a helyzet egy olyan 

programnál, amit valaki egyedül csinál, mint például ez a fejlesztés?  

Az a válasz logikusnak tűnhet, hogy ilyen esetben szükségtelen alkalmazni 

verziókövető rendszert, és ez alapvetően igaz is, mert anélkül is végig lehet csinálni a 

fejlesztést. Azonban számos helyzetben jól jön, ha az egyedüli munka esetén is 



17 
 

alkalmazzuk. Ilyen eset például, hogy nyomon követhetjük, mikor mit csináltunk, 

ebből következtethetünk, hogy körülbelül mikor fejeződik be a munka, ha ugyanilyen 

tempóban haladunk. 

Még fontosabb a verziókövető rendszer alkalmazása olyan esetben, amikor valamit 

elrontottunk a munkánk során, és korábbi állapotra szeretnénk visszatérni. A 

programozás során nagyon sokszor előfordul az ilyen, és sokkal kényelmesebb néhány 

kattintással egy előző verzióra visszatérni, mint törölgetni a kódból a sorokat. 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. GithubGithubGithubGithub    

Egy fejlesztő számos verziókövető rendszer közül választhat, ha szétnéz a 

kínálatban. Az egyik legelterjedtebb követő rendszer a GitHub, amely 2008-ban lett 

alapítva. Korábbi kisebb projektek esetén dolgoztam már az előbb említett rendszerrel, 

ezért amikor eljött a választás ideje, nem volt kérdés, hogy melyik verziókövető 

rendszer használatára esik a választás. [11] 

4.4.4.4.4.4.4.4. Grafikus felület, avagy a Windows Presentation Grafikus felület, avagy a Windows Presentation Grafikus felület, avagy a Windows Presentation Grafikus felület, avagy a Windows Presentation 

Foundation (WPF)Foundation (WPF)Foundation (WPF)Foundation (WPF)    

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Grafikus felületGrafikus felületGrafikus felületGrafikus felület    

Grafikus felületre szükségünk van. A grafikus felület nem más, mint  a felhasználó 

és a számítógép közti kommunikációt lehetővé tevő felület, amely szöveges parancsok 

és üzenetek helyett részben vagy teljesen grafikus elemek segítségével teszi lehetővé 

a vezérlést és a visszajelzést. [12] 

A grafikus felületek nagyban gyorsíthatják és egyszerűsíthetik a számítógép 

kezelését a felhasználók számára, mert lehetővé teszik a kommunikációban annak a 

ténynek a kihasználását, hogy az emberi agy a grafikákat és jól megkülönböztethető, 

jellemző szimbólumokat sokkal gyorsabban képes azonosítani és értelmezni, mint a 

szöveges, verbális információkat. 

A modern grafikus felületek az alábbi alapvető elemeket használják a felhasználóval 

történő kommunikációra: 
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• mutató 

• ablakok 

• ikonok 

• menü 

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. Windows FormWindows FormWindows FormWindows Form    

Kezdetben a WPF megjelenése előtt C# nyelven Windows Form alkalmazásokat 

lehetett létrehozni. Az első grafikus felületet használó programom is egy Windows 

Form alkalmazás volt. 

A Windows Formban a Formok reprezentálják az ablakokat, vizuális keret határolja 

őket, a felhasználói felület vizuális és funkcionális önálló része. Egy Formon lehetnek 

szövegdobozok, labelek, gombok, stb. A gombokhoz úgynevezett eventeket 

rendelhetünk, amelyek akkor futnak le, ha a gombra kattintunk. 

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3. WPFWPFWPFWPF    

Létezik egy másik, modernebb grafikus felület, amit C# nyelven lehet fejleszteni, 

ez nem más, mint Windows Presentation Foundation (WPF). 

¶A WPF egy, a .Net Frameworkben alapértelmezettként jelenlevő osztálykönyvtár, 

amely a Windows Forms megoldásaival szemben sokkal rugalmasabb, kényelmesebb 

és komplexebb lehetőségeket nyújtva nagyobb teret ad a fejlesztőnek a grafikus 

felületek megvalósításában. [13] 

A grafikus megjelenítés egy WPF alapú alkalmazásban három fő csoportba 

sorolható. Ezek a következőek: 

• ablakok (Window) 

• lapok (Page) 

• kontrollok (User Controll) 
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Ezeknek mindegyike két komponensre bontható. Az egyik, a grafikus leíró 

komponens. Ennek a nyelve XML alapú, és egy úgynevezett XAML fájlban tárolódik. 

A XAML egy deklaratív XML alapú leíró nyelv, melyet a Microsoft fejlesztett ki. 

Strukturált értékek és objektumok inicializálására használható. A betűszó eredetileg az 

„Extensible Avalon Markup Language” rövidítése volt, ahol az Avalon a Windows 

Presentation Foundation (WPF) kódneve volt. Ebben a fájlban lehetőség van az XML-

hez hasonló nyelvi elemekkel definiálni grafikus elemeket, az elemekhez lehet 

eseményeket rendelni illetve paraméterezni őket. Konfigurálhatósága meglehetősen 

széleskörű, ennek köszönhetően igazán színes és mutatós felhasználói felület (GUI – 

Graphical User Interface) készíthető egy-egy alkalmazásnak. Ezen felül még a 

gyárilag értelmezett elemek tulajdonságait kódszinten akár át is írhatjuk, 

módosíthatjuk.  

Amikor létrehozunk egy új ablakot, tehát egy XAML fájlt, akkor emellett létrejön 

egy klasszikus osztály is (fájl_neve.xaml.cs). Ennek a fájlnak a szerepe, hogy a 

grafikus felülethez tartozó üzleti logikát (business logic) valósítja meg. Ide tartoznak 

olyan dolgok, mint például a felhasználói események (tallózás, szövegbevitel, 

gombnyomás, stb.), és a grafikus komponensek példányosításkor történő inicializálása 

is. 

A WPF technológia egyik hatalmas előnye a Windows Formmal szemben az 

adatkötés (Databinding), amivel kényelmesen tudunk összekapcsolni adathalmazokat 

a grafikus elemekkel. Adatkötés esetén nincs szükség külön betöltő és feldolgozó 

műveletekre, a framework ezt elvégzi a fejlesztő helyett.  

4.5.4.5.4.5.4.5. Entity FrameworkEntity FrameworkEntity FrameworkEntity Framework    

Az Entity Framework egy fejlesztői modul, olyanok számára, akik nem annyira 

jártasak az adatbázissal történő programozásban. Meglehetősen kényelmes fejlesztési 

lehetőségeket, illetve gyors, objektum orientált adatkezelést biztosít a fejlesztőknek, 

ezért széles körben elterjedt az alkalmazása. 
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Az Entity Framework használatához Visual Studioban elég csupán a NuGet 

Package Managerből letölteni a szükséges csomagokat, majd telepíteni. 

Olyan entitás rendszert képez, amely kiváltja a nehézkes adatbázis kezelési 

kódokat. Sok esetben nincs szükség tárolt eljárásokra, helyette a programkód saját 

nyelvébe épülő Entity Framework utasításokkal menedzselhetjük adatbázisunkat.   

Az Entity Framework támogatja a különböző adatforrásokat, mint például a MySql, 

Oracle, vagy MS Sql adatbázisokat. Nézeteket képes generálni, különböző 

adattáblákból információkat gyűjt ki, relációs adatmodellt képez az adatmodell 

specifikációját felhasználva. Tranzakció kezelő funkciója átveszi a tár tranzakciós 

szolgáltatásait. Kódszinten beépül a forráskód nyelvébe és magas szintű 

szolgáltatásokat nyújt. 

Az Entity Frameworkkel kétféleképpen lehet dolgozni. Az egyik lehetőség az 

úgynevezett „Code First”, a másik a „Database First” megközelítés. Mindkettőnek 

megvan a maga saját előnye és ezen a ponton kitérnék egy rövid összehasonlításra. 

[14] 

4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. Code FirstCode FirstCode FirstCode First    

Először vegyük szemügyre a Code First megközelítést. Ebben az esetben nem kell 

grafikus felhasználói felületet használni az adatbázis létrehozásához.  

A profi „hardcore” programozók, akiknek a régi időkben még nem volt semmiféle 

könnyítés grafikus felületekkel, inkább ragaszkodnak ehhez a módszerhez. 

A megírt kód felett a programozónak teljes hatalma van, nem kell bajlódni generált 

kódokkal, amiket nem lehet, vagy csak nehezen lehet módosítani kiszámíthatatlan 

következmények nélkül. [15] 
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4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2. Database FirstDatabase FirstDatabase FirstDatabase First    

Következzék a Database First szemlélet. Ezt a megközelítést használtam én magam 

is, mint kezdő programozó, aki már megszokta a grafikus felületek által nyújtott 

kényelmet. 

Ebben az esetben az első lépés az volt, hogy létrehozzak egy kapcsolatot 

(Connection), amihez a program csatlakozni fog. A Microsoft honlapja ebben nagy 

segítséget adott, ahol lépésről lépésre le van írva, hogy mit és hogyan kell csinálni. 

 

5. ábra: Connection létrehozása. 

A Visual Studio nevezetű programmal dolgozva, a View menüpontban kell keresni 

a Server Explorer pontot, majd a továbbiakban a Data Connections alatt az Add 

Connection lehetőséget kell választani. Kattintás után megjelenik a fenti ábrán látható 

ablak, egy listával, amely azt tartalmazza, hogy milyen adatforrásokból választhatunk. 

Itt ki kell választanunk a Microsoft SQL Server opciót, ugyanis ezzel szeretnénk 

dolgozni. [15] 

Az OK gombra kattintva jelenik meg a következő ábrán látható ablak. Itt ki kell 

választanunk milyen adatbázissal szeretnénk dolgozni. Két lehetőség van: 

• LocalDB  

• SQL Express 



22 
 

A lehetőségek közül  azt kell válasszuk amelyiket a számítógépre telepítettünk 

előzőleg. Nekem a LocalDB volt telepítve, így értelemszerűen azt választottam a 

munkámhoz. 

 

6. ábra: Helyi adatbázis használata. 

A kapcsolat létesítése után elkezdhetünk dolgozni az adatbázissal. Az Entity 

Framework legenerál nekünk egy .edmx fájlt, melyben grafikus felületen láthatjuk 

majd a táblákat amiket létrehozunk, valamint generál egy .mdf kiterjesztésű fájlt is, 

amely egy adatbázis fájl.  

Jelen ponton még üres az adatbázisunk, nincsenek benne táblák, ezért létre kell 

hozni a munkához szükséges táblákat. Ezt a következőképp tehetjük meg: 
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• Nyissuk le a mdf kiterjesztésű fájlt 

• Kattintsunk a Tables mappába jobb egérgombbal 

• Válasszuk az Add New Table opciót 

 

7. ábra: Új tábla hozzáadása. 

Miután hozzáadtunk egy táblát az adatbázisunkhoz, az még üres, fel kell tölteni 

adattal. Azonban még mielőtt elkezdhetnénk az adatok sokaságával elárasztani a 

táblát, definiálnunk kell, hogy a tábla milyen adatokat tartalmaz. 

Ezt egyszerűen megtehetjük a következő lépéseket végrehajtva: 

• Lenyitjuk a Tables fület 

• Itt megjelennek a táblák, a dolgozni kívánt táblán jobb gombbal 

kattintunk 

• Kiválasztjuk az Open Table Definition opciót 

Ezt követően elénk tárulkozik a következő ábrán látható felület. A táblánkhoz 

oszlopokat úgy tudunk hozzátenni, hogy kattintunk egy újabb sorba, ilyenkor a 

következő dolgokat kell kötelezően definiálni: 

• Az oszlop neve 

• Az oszlopba bekerülő adatok típusa (int, string, double, stb.) 
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• Megengedjük-e, hogy üresen maradjon adott rekordban az oszlop 

• Illetve alapértelmezett értéket adhatunk meg 

Akinek jobban tetszik, lehetőség van hanyagolni a grafikus felületet, és a felület 

használata helyett, T-SQL scriptet is írhat, vagy a már, a grafikus felület által generált 

scriptben is formázhat, hozzáadhat új dolgokat. 

 

8. ábra: Tábla definiálása. 

Amint úgy érezzük, hogy elkészültünk, csupán az Update gombra kell kattintanunk. 

Ekkor a Visual Studio legenerálja a végleges kódot.  
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Azonban még nem végeztünk ezzel teljesen, és aki elfelejti a következő lépést, 

megesik, hogy akár órákat is gondolkodhat, hogy miért nem úgy működnek a dolgok, 

mint ahogy azt elvárná. Beleestem ebbe a hibába jómagam, amikor a legelső táblát 

adtam hozzá az adatbázishoz.  

Korábban említettem, hogy az Entity Framework nem csak egy mdf fájlt generál, 

hanem mellette kapunk még egy edmx kiterjesztésűt is. Nagyon fontos hogy erre 

rákattintsunk, nyíljon meg. Itt láthatjuk egyébként a már legenerált táblákat, egy 

szerintem egész szép felületen. 

Ahhoz hogy a kódban hivatkozhassunk majd a táblára, ezen a felületen bárhova 

jobb gombbal kattintva megjelenik egy menü, ahol ki kell választania a felhasználónak 

az Update Database from Model opciót. [16] 

 

9. ábra: Adatbázis frissítése. 
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4.5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3. PocoPocoPocoPoco    

Az adatbázisba egyszerűen hozhatunk létre új táblákat, majd azokat adatokkal 

tölthetjük fel, akár azonnal, akár a program futása közben a programból. Amikor 

létrehozunk egy táblát, az Entity Framework automatikusan generál nekünk egy 

POCO (Plain old CLR objects) osztályt, amely a tábla mezőit tartalmazza.  A POCO 

hasonló a JAVA nyelvből jól ismert POJO osztályhoz, olyan objektumok, amelyek 

nem rendelkeznek semmilyen speciális tulajdonsággal, az adattagokhoz getter, illetve 

setter függvények találhatóak benne. 
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5.5.5.5. Párosítási stratégiák kidolgozása és Párosítási stratégiák kidolgozása és Párosítási stratégiák kidolgozása és Párosítási stratégiák kidolgozása és 

tesztelésetesztelésetesztelésetesztelése    

Mielőtt belevágtam volna a programozásba, excel táblázatokat kellett készítenem, 

hogy lássam a dolgok logikáját, hogy kiderüljön jól értelmeztem-e a feladatot, és hogy 

ebből kifolyólag ne kelljen feleslegesen leprogramozni helytelen dolgokat. 

5.1.5.1.5.1.5.1.     FolyószámlaFolyószámlaFolyószámlaFolyószámla    

A legegyszerűbb dolog a folyószámla implementálása, és szemléltetése, ebben 

semmi bonyolult dolog nincsen. 

 

10. ábra: Sima számla excel példa. 

Mint látható, elég minden tételhez egy dátumot, egy megnevezést, és egy összeget 

tárolni. A számlán szerepelhetnek pozitív és negatív összegek is, ezekből ki lehet 

számolni a tranzakciók végén az adott pillanatban meglévő vagyont. Minden tétel 

hozzáadásakor ki kell számolni az adott pillanatban lévő részösszeget. 

A példában látható, hogy egy 300 ezres tétellel kezdünk, ekkor a részösszeg 

300 000 forint. Ezután elköltünk a nagybevásárlás során 35 ezer magyar forintot, ezzel 

a részösszeg már csak 265 000 huf. 
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5.2.5.2.5.2.5.2. ÉrtékpapírszámlaÉrtékpapírszámlaÉrtékpapírszámlaÉrtékpapírszámla    

Az értékpapírszámlákkal már más a helyzet. Itt már nincs olyan egyszerű dolgunk, 

mint a sima számlánál volt. 

A felépítése viszonylag hasonló egy értékpapírszámlának is, itt is tárolnunk kell 

hasonló dolgokat minden tételről, mind például a megnevezés, dátum. Azonban 

bejönnek új dolgok is, amiket tárolni kell. 

Ilyen például az értékpapírnak a darabszáma és darabára. Ebből a két adatból ezután 

számolni kell az összértéket, ami nem bonyolult, csupán a két értéket kell 

összeszorozni.  

De ezek mellett nyílván kell tartani, hogy hány darab van minden értékpapírból, 

minden vásárlás, vagy eladás után. 

 

11. ábra: Értékpapírszámla excel példa. 

Mielőtt értékpapírokat vásárolhatnánk, szükség van arra, hogy az 

értékpapírszámlán rendelkezésre álló pénz legyen, amit el lehet költeni, ezt egyszerűn 

huf-nak nevezzük. 

Látható a fenti excel példán is, hogy az első tranzakció egy huf nevezetű tétel, 

amellyel elkölthető pénz kerül a számlára. Ezután számos értékpapírt veszünk, és 

látatóan változás történik a huf oszlopban. 
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Amikor értékpapírt veszünk, minden egyes vásárlásnál rögzítésre kerül, hogy 

másodpercre pontosan mikor történt a vétel, és hány darabot vettünk abban a 

pillanatban. Az adott pillanathoz tartozó, adott nevű értékpapírok halmazát batch-nek 

nevezzük. 

A példa jobb oldalán megtalálható az aktuális darabszám nyílván tartása is. Látható 

hogy minden eladás vagy vásárlás után az aktuális oszlop a megfelelő mértékben 

változik. 

Az értékpapír vétel egyszerű, csak el kell tárolni az adatokat a vásárlásról. Azonban 

az eladás már nem ilyen egyszerű. Eladni értékpapírt többféleképpen lehetséges, én 

most a dolgozat készítése során 5 féle móddal dolgoztam, illetve implementáltam. A 

négy mód a következők: 

• Egyedi választás 

• FIFO eladás (First In First Out) 

• LIFO eladás (Last In First Out) 

• Véletlenszerű eladás 

• Legkisebb darabszámú batch először 

Az előbbi példában a következők láthatóak: miután felkerült pénz a számlára, 

vásárolunk 5 darab OTP értékpapírt, darabját 5 000 forintért, ennek összértéke 25 000 

Ft, mely levonódik a huf-ból, így annak értéke 275 000 Ft lesz. Vásárolunk még 4 

darab OTP részvényt, ennek darabját 4 000 forintért, ez összesen 16 ezer forint, a 

készpénz állomány 259 ezerre redukálódik. És így tovább, ezek a folyamatok 

történnek vásárláskor. 

Amikor el akarunk adni, választani kell egy módot, a fentiekben felsoroltakból. A 

példában Fifo elven adunk el 5 darab értékpapírt. A fifo elv szerint a legelőbb vásárolt 

értékpapírok közül kell választani ezt az öt darabot. Ennek értelmében az első batch-

ből választunk, amelyben 5000 forint darabáras papírok vannak, és a példában szintén 

5000-es darabáron adunk el, így a haszon nulla lesz. Minden haszon után adóznunk 
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kell, melynek mértéke függ az mindenkori adó mennyiségétől, a dolgozat írásakor az 

adózás mértéke 15 százalék. Nulla, illetve negatív haszon esetén nem kell adózni. 

 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Egyedi választásEgyedi választásEgyedi választásEgyedi választás    

Egyedi választás során a felhasználó maga dönti el, hogy melyik batch-ből szeretne 

eladni, kijelöli a kívánt sort, megadja hány darabot szeretne eladni, és eladja a kívánt 

értékpapírokat. 

 

12. ábra: Összes értékpapír eladása excel példa. 

Ilyenkor lehetősége van arra a felhasználónak, hogy eladja a számlán lévő összes 

értékpapírt. A fenti ábra ezt szemlélteti. Itt az látható, hogy különböző időpontokban 

vettünk részvényeket, az, hogy milyen nevűt vettünk jelenleg nem fontos. Az összes 

értékpapírt eladva a haszon 26 541 forint, azonban ebből még adózni is kell, adózás 

után a haszon: 26 541 * 0,85 = 22 600 Ft. 



31 
 

 

13. ábra: Egyedi eladás excel példa. 

Amikor egyedi módon szeretnénk eladni értékpapírokat, nem kötelező eladni az 

összes darabot, mint ahogy azt az előző példában mutattam. Tegyük fel, hogy az OTP 

értékpapíron árfolyama magasan szárnyal, jelen példában 6000 forintért adják 

darabját. A tulajdonos nem akar sok értékpapírt jelenleg eladni, maximum egy batchet. 

Van olyan batch, amelyben 2500 forintos áron vannak nyilvántartva az értékpapírok, 

így ezt adja el. A haszon a következőképpen alakul: (6*6000) – (6*2500) = 21 000 

Forint. Azonban a haszon után adózni kell, ezután a haszon 21 000 * 0,85 = 17 850 Ft. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. FFFFIFO IFO IFO IFO eladás (First In First Out)eladás (First In First Out)eladás (First In First Out)eladás (First In First Out)    

A FIFO eladási mód, ahogy a nevéből is adódik, arról szól, hogy azokból a batch-

ekbők adunk el először, amelyek dátum szerint előbb kerültek be az adatbázisba. 

 

14. ábra: FIFO excel péda. 
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A fentebbi példában az alábbiak láthatóak: vásárolunk értékpapírokat, 3, 5, 6 illetve 

10 darabot. Ezek mindegyike különböző batch-et alkot. Tegyük fel, hogy el akarunk 

adni 5 darab értékpapírt. Ekkor a legkorábban vásároltakból kell eladni. Ebben a 

batchben 3 darab van, ezek mindegyikét eladjuk, viszont maradt még kettő darab. Ezt 

a maradék két darabot a következő batchből adjuk el, ami az előző után következik 

időrendi sorrendben. Az eladás 6000 forintos darabáron történt. Mivel kettő darab 

batchből adtunk el, ezért a haszon kiszámolása részből adódik össze. 

 Az első batchből hármat adtunk el, azokat 5000 forintért vettük darabját, ekkor 

eddig a haszon (3*6000) – (3*5000) ami egyenlő 3000 forint. A fennmaradó kettő 

értékpapír továbbra is 6000 forintos darabáron kerül eladásra, viszont a másik 

batchben már 4555 forintért vannak véve. Ekkor a haszon: (2*6000)-(2*4555)= 2890. 

Az összes haszon az előbb kiszámolt kettő részhaszon összegéből számolható ki, 

egyszerűen csak össze kell adni őket. Tehát az összes haszon: 3000 + 2890 = 5890 

forint. 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. LIFO eladás (Last In First Out)LIFO eladás (Last In First Out)LIFO eladás (Last In First Out)LIFO eladás (Last In First Out)    

A LIFO eladási mód azt jelenti, hogy azokat adjuk el előbb, amelyek a legutóbb 

kerültek be az adatbázis. Lényegében a LIFO eladási mód a FIFO ellentettje. 

 

15. ábra: LIFO excel példa. 
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A következő excel példában szintén vásároltunk 3, 5, 6, majd 10 értékpapírt, ezzel 

így keletkezett 4 batch. Most Lifo elv szerint szeretnénk eladni 17 darab értékpapírt. 

Az elv értelmében a legutóbbi batchből kezdünk eladni, amiben 10 darab van. 17-10=7 

darab értékpapír még eladásra vár. A következő batchben 6 darab értékpapír van, még 

mindig marad 1 darab, amit el kell adni. Ezt a maradék egyet a soron következő 

batchből adjuk el. 

Jelen példában három különböző batchből kerültek eladásra az értékpapírok, ezért 

a hasznot 3 részből kell összeadni. 

Először eladásra került 10 darab értékpapír 6000 forintos darabáron, viszont az 

abban a batchben lévő értékpapírok ára is 6000 forint volt, így (10*6000) – 

(10*6000)=0 forint a haszon ezen a batchen. 

A következő batchet eladva már más a helyzet. 6000 forintért darabját eladtuk az 

értékpapíroknak, miközben ebben a batchben csupán 2500 forintos papírok voltak. 

(6*6000) – (6*2500) = 21 000 forintos haszon lett elérve. 

A fennmaradó egy darab értékpapírt a következő batchből 6000 forintért eladva a 

következő hasznot érjük el: 6000 – 4555 = 1555 Ft. 

A végső haszon kiszámolásához már csak össze kell adni a részhasznokat: 0 

+21 000 + 1555 = 22 555 forint.   

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4. Véletlenszerű eladásVéletlenszerű eladásVéletlenszerű eladásVéletlenszerű eladás    

Véletlenszerű eladás során a vételeket képzeletben összekeverjük, és 

véletlenszerűen haladunk végig az értékpapír batcheken.  

Ez a féle eladási mód olyan esetben lehet hasznos, ha a felhasználó több batchből 

szeretne eladni, de nem szeretne a FIFO vagy a LIFO elvhez ragaszkodni, ugyanakkor 

nem is szeretne egyenként választgatnia batchek a közül. 
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5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. Legkisebb darabszámú batch előszörLegkisebb darabszámú batch előszörLegkisebb darabszámú batch előszörLegkisebb darabszámú batch először    

 

16. ábra: Eladás legkisebb batchből. 

Előfordulhat olyan, hogy összegyűlik számtalan olyan értékpapír batch, amely 

mindössze egy vagy kettő darab értékpapírt tartalmaz. Az ilyentől szívesen 

megszabadul a kereskedő. A legkisebb darabszámú batch eladási elv épp ezt végzi el.  

A rendelkezésre álló értékpapírokat képzeletben növekvő sorrendbe rendezzük a 

batchek darabszáma alapján, majd egyesével haladuk a rendezett lista elemein előre. 

5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6. FIFO és LIFO összehasonlításFIFO és LIFO összehasonlításFIFO és LIFO összehasonlításFIFO és LIFO összehasonlítás    

A dolgozat során írt program fő célja, hogy megmutassa, milyen különbségek 

vannak egyes eladási elvek alkalmazásakor, illetve hogy segítse a kereskedőt a 

legnagyobb haszonnal járó eladás megtalálásában. 

 

17. ábra: Fifo és Lifo eladás közti különbség. 
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A fenti ábrán látható példában megfigyelhető, hogy mi történik, ha azonos 

értékpapírokból adunk el 6 darabot FIFO illetve LIFO elvvel. Látható, hogy FIFO elv 

esetén az első batchből kezdjük az eladást, amely három darabot tartalmaz. Ekkor az 

első részhaszon (3*6000) * (3 * 5000)=3000 Ft. A maradék három értékpapírt a 

következő batchből adjuk el, itt a haszon: ((3*6000) – (3*4555)) = 4335 forint. 

Ezeknek összege: 3000 + 4335 = 7335 forint. 

A másik esetben LIFO eladási elvet alkalmazunk. Ekkor a legutóbb vásároltakból 

kezdjük az eladást. Ennek megfelelőn az utolsó batchet adjuk el először, amely 4 

darabot tartalmaz. Ennek az eladásnak a haszna: (4 * 6000) – (4 * 6000) = 0 forint. A 

fennmaradó két darab értékpapírt a sorban következő batchből adjuk el. Ennek haszna: 

(2 * 6000) – (2 * 2500) = 7000 Ft. A két részhaszon összesen 7000 forint mivel az 

elsőn nulla a haszon. 

Látható, hogy a két eladási elv két különböző haszonnal jár. Az hogy melyik elv jár 

nagyobb haszonnal, az függ a rendelkezésre álló értékpapíroktól, a régebbi és közel 

múltbeli árfolyamoktól, az adott pillanatokban vásárolt értékpapíroktól. 

Ebben az esetben a FIFO eladási elv hoz nagyobb hasznot, így ha a felhasználó a 

nagyobb hasznot szeretné magáévá tudni, akkor ezt az eladási elvet kell választania. 

[4, 16] 
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6.6.6.6. Keretrendszer pénzügyi Keretrendszer pénzügyi Keretrendszer pénzügyi Keretrendszer pénzügyi 

nyilvántartásra: nyilvántartásra: nyilvántartásra: nyilvántartásra: Adatbázis sémaAdatbázis sémaAdatbázis sémaAdatbázis séma    

A most következő leírásban bemutatásra kerülnek a táblák, amelyeket a program 

használ, az eladási illetve vételi adatok tárolására. A táblák legenerálása nem külső, 

sql paranccsal történt, hanem az Entity Framework legenerálta a korábban definiált 

adatmodellek alapján, automatikusan.   

6.1.6.1.6.1.6.1. Folyószámla tábla (Szamlak)Folyószámla tábla (Szamlak)Folyószámla tábla (Szamlak)Folyószámla tábla (Szamlak)    

A „Szamlak” nevezetű tábla a folyószámla adatainak tárolására szolgál. 

 

18. ábra: Folyószámla adatbázis tábla. 

Az Id mező egy egyedi azonosító, amely  egyértelműen azonosítja az adott tételt. A 

Megnevezés a tétel nevét adja meg. Az Osszeg a tétel értékét mutatja. A Datum mező 

a tranzakció dátumát, az Idopont mező pedig a tranzakció idejét tárolja. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Értékpapír vételek tábla (CommercialPaperFix)Értékpapír vételek tábla (CommercialPaperFix)Értékpapír vételek tábla (CommercialPaperFix)Értékpapír vételek tábla (CommercialPaperFix)    

Az Értékpapír vételek tábla azokról az értékpapírokról tárolja az adatokat, 

amelyeket vettünk, és az adatai nem módosulnak, mert a tranzakciók közt a 

felhasználónak látnia kell az összes vásárolt értékpapírt. 
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19. ábra: Értékpapír vételek adatbázis tábla. 

Az Id mező egy egyedi azonosító, amely egyértelműen azonosítja az adott értékpapírt. 

A cp_name mező az értékpapír neve. A cp_date és cp_time mezők az értékpapír 

vásárlásának pontos időpontját tárolják. A cp_value az értékpapír darabárát jelenti. A 

cp_amount az adott vásárlás során vett értékpapírok számát jelenti. A sumsom a 

darabszám és a darab szorzata során kapott értéket tárolja. 

6.3.6.3.6.3.6.3. Értékpapír eladások tábla (CommercialPaperSells)Értékpapír eladások tábla (CommercialPaperSells)Értékpapír eladások tábla (CommercialPaperSells)Értékpapír eladások tábla (CommercialPaperSells)    

Az értékpapír eladások tábla az eladott értékpapírok adatait tárolja. Fontos, hogy a 

felhasználó lássa, hogy mikor, milyen értékpapír került eladásra, ezért ennek a 

táblának az adatai sem módosulnak. 

 

20. ábra: Értékpapír eladások adatbázistábla. 
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Az Id mező egy egyedi azonosító, amely egyértelműen azonosítja az adott értékpapírt. 

A cpName mező az eladott értékpapír nevét tárolja. A cpDate illetve a cpTime az 

értékpapír eladásának pillanatát jelenti. A cpValue az értékpapír darabárát tárolja. A 

cpAmount mező mutatja hány darab értékpapír került eladásra. A cpSumcom a darabár 

és a mennyiség szorzatának az összege. A cpWinning mező tárolja, hogy az adott 

eladás során mennyi haszon keletkezett. 

6.4.6.4.6.4.6.4. Aktuális értékpapírok tábla (ActualTable)Aktuális értékpapírok tábla (ActualTable)Aktuális értékpapírok tábla (ActualTable)Aktuális értékpapírok tábla (ActualTable)    

Az aktuális értékpapírok tábla azt mutatja, hogy jelenleg milyen értékpapírok 

vannak az adatbázisban, hány batch maradt a vételekből, mennyi értékpapírt lehet még 

eladni. 

 

21. ábra: Aktuális értékpapírok adatbázis tábla. 

A cp_id mező egy egyedi azonosító, amely egyértelműen azonosítja az adott 

értékpapírt. A cp_name mező az adott értékpapír nevét tárolja. A cp_date és cp_time 

mezők azt a dátumot tárolják, amikor az értékpapírok bekerültek a rendszerbe. A 

cp_value az értékpapírok darabárát jelenti. A cp_amount az adott sorban lévő 

értékpapírhoz tartozó darabszámot tárolja. A sumcom a darabár és a mennyiség 

szorzata. 



39 
 

6.5.6.5.6.5.6.5. Tranzakciók tábla (ActualTable)Tranzakciók tábla (ActualTable)Tranzakciók tábla (ActualTable)Tranzakciók tábla (ActualTable)    

A tranzakciók táblában a program a vételek és az eladások adatait tárolja. Minden 

vétel, illetve eladás bekerül a tranzakciók táblába, pontos időponttal, eladás esetén 

hozammal együtt. 

 

22. ábra: Tranzakciók adatbázis tábla. 

Az Id mező egy egyedi azonosító, amely egyértelműen azonosítja az adott értékpapírt. 

A Name mező az értékpapír nevét jelöli. A DateOf és TimeOf mezők az adott 

tranzakció pontos időpontját tárolják. A Change mező azt tárolja, hogy az adott 

tranzakció alatt hány darab értékpapírt adtunk el, vagy vásároltunk meg. Az 

AmountAfterChange mező a változás utáni értéket tárolja. Az actualRate az adott 

értékpapír jelenlegi árfolyamát jelenti. A huf mező az aktuális készpénzállományt 

tárolja. 

6.6.6.6.6.6.6.6. Kimutatáshoz szükséges táblaKimutatáshoz szükséges táblaKimutatáshoz szükséges táblaKimutatáshoz szükséges tábla    (ActualDBTable)(ActualDBTable)(ActualDBTable)(ActualDBTable)    

A kimutatáshoz szükséges tábla az aktuális időpontra mutatja meg, hogy egy-egy 

féle értékpapírból éppen összesen hány darab van, illetve hogy az értékpapíroknak 

mennyi az összes értékük.  
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23. ábra: Aktuális összes darabszám adatbázis tábla. 

Az Id mező egy egyedi azonosító, amely egyértelműen azonosítja az adott értékpapírt. 

A cpName az értékpapír nevét tárolja. A cpDB az összes darabszámot tárolja, minden 

féle értékpapírhoz. A cpFulValue az értékpapírokhoz az összes értéküket tárolja. A 

cpDate azt az időpontot tárolja, amikor a fenti adatok éppen aktuálisak. 

6.7.6.7.6.7.6.7. Árfolyam táblaÁrfolyam táblaÁrfolyam táblaÁrfolyam tábla    ((((RateTable)RateTable)RateTable)RateTable)    

Az árfolyam táblázat minden különböző nevű értékpapírhoz tárolja az aktuális 

időpontban az értékpapírok aktuális értékét. 

 

24. ábra: Árfolyam adatbázis tábla. 

Az Id az aktuális árfolyam egyedi azonosítója. A NameOfPaper mező az értékpapír 

nevét jelöli. A Price az árfolyamot tárolja. A DateOf illetve TimeOf mező azt a 

dátumot adja meg, amikor az aktuális árfolyam érvényes. 



41 
 

7.7.7.7. Keretrendszer pénzügyi Keretrendszer pénzügyi Keretrendszer pénzügyi Keretrendszer pénzügyi 

nyilvántartásra: Szerkezet és használatnyilvántartásra: Szerkezet és használatnyilvántartásra: Szerkezet és használatnyilvántartásra: Szerkezet és használat    

7.1.7.1.7.1.7.1. BevezetésBevezetésBevezetésBevezetés    

A saját programomhoz jelenleg nem tartozik még telepítő, így nem is kell telepíteni, 

viszont így nincs is telepítő varázsló, amely ellenőrizne bizonyos dolgokat, amik a 

telepítés sikerességéhez elengedhetetlenek. Ilyen például a Microsoft SQL Server 

2012 vagy a .Net Framework bizonyos verziójának a megléte. 

A program tehát így azzal a .exe futtatható fájllal indítható, amelyet a Visual Studio 

automatikusan legenerál nekünk, mikor lefordítunk egy C# kódot. A fájl a 

./bin/release, illetve a ./bin/debug mappákban található meg, ez attól függ, hogy a 

felhasználó milyen módban fordítja le a kódot a fejlesztői környezetben. 

7.2.7.2.7.2.7.2. Program struktúraProgram struktúraProgram struktúraProgram struktúra    

A program készítése során számos ablak került implementálásra. Ezek a következő 

ábrán láthatóak. 
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25. ábra: A program struktúrája. 

A FirstWindow.xaml a nyitóoldal, amely a program elindításakor jelenik meg. 

Innen lehet továbblépni a fő ablakra, amely a MainWindow.xaml. Ha a felhasználó új 

tételt szeretne hozzáadni a folyószámához, akkor azt az AddItemWindow felületen 

teheti meg. Amikor új értékpapírt vesznek fel, akkor az addCommercialPaperWindow 

jelenik meg.  

Észrevehető, hogy minden .xaml kiterjesztésű fájlhoz tartozik egy azonos nevű fájl 

is, amelynek a végződése .cs. A .cs kiterjesztésű fájlokban lelhető fel a mögöttes kód, 

amelyben le vannak programozva a különböző funkciók, mint például az értékpapírok 

felvétele, eltárolása az adatbázisban, értékpapírok eladása.  
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7.3.7.3.7.3.7.3. NyitóoldalNyitóoldalNyitóoldalNyitóoldal    

Kétszeri klikkelés után a megjelenik a nyitóoldal, ahol a felhasználó továbbléphet 

a számlához, illetve értékpapírszámlához. 

 

26. ábra: Nyitóoldal. 

Ez a felület lássuk be, elég puritán. Sokan meg is kérdőjelezhetnék a létezését a 

nyitóoldalnak, azonban számos oka van, hogy ezt beletettem a programba.  

Az első, bár kevésbé fontos érv, az az volt, hogy véleményem szerint minden 

alkalmazás szebb és igényesebb, ha van egy üdvözlő, nyitó oldala, ahonnét tovább 

lehet lépni a fő, valódi programba.  

A másik, ennél jóval nyomósabb érv az, hogy a program működése során számos 

alkalommal lefutnak olyan funkciók, amely során a fő oldalt, a rajta helyet foglaló 

tartalmat frissíteni kell. Ezt persze meg lehetett volna oldani egy gomb elhelyezésével 

is valahol a sarokban, azonban sokkal igényesebb, ha a felhasználónak nem kell ezzel 

törődnie, és nem kell manuálisan frissítgetnie a tartalmat.  
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A frissítést tehát úgy oldottam meg, hogy miután lefutott egy bizonyos funkció, 

amely úgy módosít adatot, hogy a fő oldal nem frissülne, a fő oldal bezáródik, majd 

azonnal megnyílik újra. Ezzel a felhasználó észre sem vesz az egészből semmit. 

Azonban, ha a főoldal lenne az az ablak, amely először megjelenik, akkor nem lenne 

lehetőség annak bezárására, vagy kiszámíthatatlan viselkedést okozna. 

A nyitóablakon néhány label, egy gomb, és egy kép foglal helyet.   

A kép egy Image objektumban foglal helyet, melynek forrását egy BitmapImage 

objektum adja, továbbá ennek paramétere egy Uri objektum. Az Uri objektum 

paraméterként egy elérési útvonalat kap, ahol a megjelenítendő kép megtalálható. 

Az ablak középre igazítva jelenik meg, bármilyen méretű kijelzőn futtatva. Erről a 

CenterWindowOnScreen függvény gondoskodik, amely lekéri a rendszertől, amelyen 

fut a program, a képernyő szélességét, illetve magasságát, majd ezután elvégezve a 

szükséges számításokat, középre helyezi az ablakot. 

 

27. ábra: Középre igazítás kód. 

7.4.7.4.7.4.7.4. MainWindowMainWindowMainWindowMainWindow    

Miután ennyire kitanulmányoztuk a kezdőoldalt, rányomhatunk az itt található 

egyetlen gombra. A gomb lenyomására lefut az ehhez a gombhoz rendelt függvény, 

ami nem csinál egyebet, mint létrehoz egy MainWindow tipusú változót, majd 

megjelíti azt. 

Ez az ablak már jóval többmindent tartalmaz, mint az előző.  
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A fő ablakon számos technológia megoldás található, ezek közül a három 

legfontosabb a TabControl a DataGrid és a grafikonok. 

7.4.1. TabControl7.4.1. TabControl7.4.1. TabControl7.4.1. TabControl    

Kezdjük a tabos szerkezettel, ugyanis a program legtöbb része egy tab szerkezetben 

foglal helyet. A tabos szerkezetnek egy TabControl ad otthont WPF-ben, amely a 

következőképp néz ki:  

<TabControl x:Name="tabControl" HorizontalAlignment="Left" 

VerticalAlignment="Top" Height="371"  > 

A x:Name paraméterrel a TabControl nevét lehet beállítani, erre azért van szükség 

hogy a későbbiekben hivatkozhassunk rá a mögöttes kódban. Ezen felül lehetőség van 

igazítás beállítására, megadhatjuk a magasságát, szélességét, és még sok egyebet is. 

A TabControlban újabb füleket TabItemek hozzáadásával vehetünk fel. A jelenlegi 

program nyolc ilyen TabItemet tartalmaz. Ezek a következők: folyószámla, 

értékpapírszámla, tranzakciók, napi kimutatás, árfolyam, aktuális összeg grafikon, 

részvény darabszám grafikon, részvény érték grafikon.  

A folyószámla fülön a sima számlát tároljuk. Minden számla tételhez tartozik egy 

egyedi azonosító, az Id, ezen felül a számlákról tároljuk a létrejöttének dátumát, 

összegét, illetve a nevét. 

A számlák adatait, hogy azok a program leállítása után se vesszenek el, 

adatbázisban tárolja a program, pontosabban a Szamlak nevű táblában. 

7.4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2.    DatagridDatagridDatagridDatagrid    

Ahogy azt az adatbázis séma leírásánál írtam, az adatok adatbázisban tárolódnak, 

viszont meg is kell jeleníteni őket. WPF-ben ezt DataGridek segítségével tehetjük 

meg, hogy adatbázisokból kiolvasott adatokat táblázatos formában jelenítsünk meg a 

programon belül. 

<DataGrid Grid.Column="2" x:Name="SzamlaDatagrid" HorizontalAlignment="Left" 

AutoGenerateColumns="False" Margin="10,10,0,0" VerticalAlignment="Top" 

RenderTransformOrigin="0.667,1.231" Grid.ColumnSpan="2" > 
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Minden DataGridhez tartozik egy név, amire hivatkozhatunk a mögöttes kódban, 

mikor adatokkal töltjük fel. A TabControlhoz hasonlóan itt is sokféle paraméter 

megadható, mint például az igazítás, méretek, elhelyezkedés, stb. 

 

28. ábra: DataGrid kód. 

A DataGridhez létrehozás után oszlopokat, úgynevezett DataGridTextColumnokat 

adhatunk hozzá, melyek számának és nevének célszerű egyeznie az adatbázis táblában 

tároltakkal. Ezek után az oszlopokhoz a megfelelő adat sorokat Bindingolással, 

adatkötéssel valósíthatjuk meg. 

7.4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.    GrafikonokGrafikonokGrafikonokGrafikonok    

A grafikonok jelenléte fontosak a pénzügyi programokban, ugyanis legjobban 

ezekkel lehet szemléltetni az árfolyamok, illetve egyéb értékek változását. Éppen ezért 

a dolgozat során fejlesztett programba is implementáltam számos típusú grafikont, 

mint például kördiagramot, oszlopdiagramot és vonaldiagramot. 

A grafikonok implementáláshoz az úgynevezett chartingToolkit csomagot 

használtam. 

<chartingToolkit:Chart  Name="PieChart12" Title="Kördiagram" 

Width="1309"VerticalAlignment="Top" Margin="10,142,0,0" 

Height="557" HorizontalAlignment="Left"> 
<chartingToolkit:PieSeries DependentValuePath="Value" 

IndependentValuePath="Key" ItemsSource="{Binding}" 
IsSelectionEnabled="True" Margin="10,0,10,10" /> 
</chartingToolkit:Chart> 

A kódban a grafikon nevét a Name attribútummal lehet deklarálni, hogy a mögöttes 

kódban lehessen rá hivatkozni, amikor adattal való feltöltésre kerül sor. Az 
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adatfeltöltés során egy KeyValuePair objektumot vagy egy mapet kell hozzá 

bindingolni. 

 

29. ábra: Kördiagram. 

7.5.7.5.7.5.7.5. Folyószámla fülFolyószámla fülFolyószámla fülFolyószámla fül    

A folyószámla fülön a folyószámla tételeit láthatjuk táblázatban, illetve grafikonon 

szemléltetve. 

Ezen a fülön látható egy DataGrid, egy oszlopdiagram, illetve különböző 

funkcióhoz tartozó gombok, mint például az új tétel felvétele, törlése az importálás 

excel munkafüzetbe, vagy az értékpapírszámlára való utalás. 



48 
 

 

30. ábra: Folyószámla fül. 

7.5.1.7.5.1.7.5.1.7.5.1.    Új Új Új Új tétel felvételetétel felvételetétel felvételetétel felvétele    

Ha új adatot szeretnénk felvinni a rendszerbe, akkor mindössze a Hozzáad feliratú 

gombra kell kattintanunk. Ehhez a gombhoz egy függvény van rendelve, amely 

megjelenít nekünk egy másik ablakot, ahol felvihetőek a számla adatai. 

Ezen az ablakon egy TextBoxba lehet beírni a tétel nevét, illetve az értékét. A dátum 

megadására elhelyeztem egy DatePicker objektumot a kényelem érdekében, így nincs 

szükség a mai, vagy egyéb dátum begépelésére kézzel. Az aktuális időpontot szintén 

nem kell begépelni, egy gomb megnyomásával lekérhető a jelenlegi idő. Ez c#-ban a 

DateTime.Now() beépített függvénnyel tehetjük meg. Ha minden adat megadásával 

kész a felhasználó, kattinthat a Hozzáad gombra. Ekkor a program lekérdezi a 

TextBoxok és a Labelek tartalmát, majd létrehoz velük egy POCO objektumot, majd 

hozzáadja az adatbázishoz a tartalmat. Hibakezelést természetesen alkalmaztam, tehát 

hogyha a felhasználó üresen hagy egy mezőt, vagy például szöveget ad meg oda ahova 

számot kéne, akkor egy figyelmeztető ablak jelenik meg, majd ennek bezárása után 

lehetőség van adatbevitel újbóli próbálkozásra.  
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31. ábra: Tétel hozzáadás ablak. 

7.5.2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.    Tétel törléseTétel törléseTétel törléseTétel törlése    

Ahogy hozzáadásra van lehetőség, úgy természetesen a törlés is megadatik, hiszen 

emberek vagyunk és gépelhetünk el dolgokat, amiket csak a hozzáadás után veszünk 

észre, és szeretnénk törölni a hibásan felvitt adatot. 

Ahhoz hogy töröljön a felhasználó, szükséges, hogy kiválassza a törölni kívánt sort. 

Ha a kiválasztás megtörtént, rákattinthat a törlés gombra, amely ezután a megfelelő 

rekordot törli a táblából. Amennyiben a törlés gombra úgy kattintunk, hogy nincs egy 

sor sem kijelölve, a program figyelmeztető üzenetet küld a felhasználónak. 
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7.5.3.7.5.3.7.5.3.7.5.3.    Importálás excelbeImportálás excelbeImportálás excelbeImportálás excelbe    

Ezen a fülön továbbá látható még egy Export feliratú gomb is, melyre kattintva a 

felhasználó excel munkafüzetbe mentheti az adatbázisban lévő adatokat. A gombhoz 

kapcsolt függvény létrehoz egy új .xlsx kiterjesztésű fájlt, ha létezik ilyen, akkor 

rákérdez, hogy felülírja-e.  

 

32. ábra: Importálás excelbe. 

Az  excelbe történő importáláshoz szükség van a Microsoft.Office.Interop.Excel 

csomag beimportálására. 

Miután deklaráltam a szükséges változókat (Application, Workbook, Wotksheet), 

ki kellett jelölni a tartományt, amelyre akartam, hogy kerüljenek az adatok. A 

tartományon belül a fejléc neveit a kódban kell megadni, a cellákra a megfelelő index 

párral hivatkozva. Ezután egy foreach ciklussal kellett csak végig menni a Szamlak 

tábla elemein, majd az elemek a megfelelő indexű helyekre bekerültek. 
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33. ábra: Excelbe importálás kód. 

7.5.4.7.5.4.7.5.4.7.5.4.    ForintForintForintForint    átvitele értékpapírszámláraátvitele értékpapírszámláraátvitele értékpapírszámláraátvitele értékpapírszámlára    

Ahhoz, hogy az értékpapírszámlán értékpapírokat tudjunk vásárolni, szükség van 

arra, hogy pénz legyen a számlán. Ennek megvalósításért van jelen az átvitel értékpapír 

számlára gomb. Két féle módon lehet pénzt átutalni a másik számlára. 

 Az egyik mód, hogy a felhasználó kijelöl egy tetszőleges tételt a táblázatban, majd 

kattint az „átvitel értékpapírszámlára” gombra. Ekkor a tétel egésze levonódik a 

számlán nyilvántartott vagyonból.  

A másik lehetőség, hogy a felhasználó megadja, hogy mennyi pénzt szeretne 

átimportálni a számlára. Ezt a következőképp teheti meg: megadja a kívánt összeget 

az „Átvitel értékpapírszámlára összeg megadásával” nevű gomb alatti szövegdobozba, 

majd rákattint a gombra. 
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7.6.7.6.7.6.7.6. Értékpapírok fülÉrtékpapírok fülÉrtékpapírok fülÉrtékpapírok fül    

Ezen a fülön az értékpapírok táblázata található. Pontosabban három féle táblázat, 

azaz DataGrid látható. 

 Az egyik táblázat az értékpapír vételeket tartalmazza, a mellette lévő pedig az 

eladásokat. Ezeket lehetett volna egy táblázatba is besűríteni, azonban véleményem 

szerint így jobban átláthatóak az tranzakciók, valamint könnyebb is volt így dolgozni 

az adatokkal. 

A harmadik táblázat, amely e kettő alatt helyezkedik el, az aktuálisan meglévő 

értékpapírokat tartalmazza. Fontos, hogy a vételek és eladások táblázatok adatai ne 

változzanak, azért, hogy a felhasználó lássa minden tranzakcióját, tehát ezek az adatok 

fixek. Ezzel ellenben az aktuális batch táblázatban az adatok a vételek és eladások 

függvényében változnak, ezzel informálva a felhasználót az aktuális állományról. 

 

34. ábra: Értékpapírszámla fül. 

7.6.1. 7.6.1. 7.6.1. 7.6.1. Új értékpapír felvételeÚj értékpapír felvételeÚj értékpapír felvételeÚj értékpapír felvétele    

Új értékpapír felvételéhez az „Új értékpapír vásárlás” gombra kell kattintani. 

Ezután megjelenik egy ablak, ahol a felhasználó kitöltheti a szükséges adatokat.  

Az értékpapír nevét egy ComboBoxból, azaz legördülő menüből lehet kiválasztani 

a felhasználói kényelem érdekében. A menüből 4 féle értékpapírt lehet kiválasztani az 
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egyszerűség kedvéért, ugyanis így valamivel egyszerűbb volt az adatokkal dolgozni, 

valamint négyféle értékpapír már bőven elegendő, ahhoz, hogy szépen szemléltetni 

lehessen az eladási módokat. 

 

35. ábra: Értékpapír felvétele. 

A vásárlás dátumát egy DatePicker objektumnak köszönhetően egyszerűen ki lehet 

választani. Az időpont számjegyeit be lehet gépelni kettőspontokkal elválasztva, vagy 

egyszerűen a „Jelenlegi idő” gombra kattintva lekérhető az aktuális időpont. Ezután a 

felhasználónak meg kell adnia, hogy milyen árfolyamon veszi az értékpapírt, és hogy 

hány darabot vásárol. A kötelező adatok kitöltése után az „Értékpapír rögzítése ” 

gombra kattintva a háttérben a program létrehoz egy pocot, majd az értékpapír bekerül 

az adatbázisba, a vételek közé.  

7.6.2.7.6.2.7.6.2.7.6.2.    Huf átvitele folyószámláraHuf átvitele folyószámláraHuf átvitele folyószámláraHuf átvitele folyószámlára    

Az előzőekben már leírtam, hogy a programban milyen módon lehet pénz 

átimportálni a folyószámláról az értékpapírszámlára. Azonban szükség lehet ennek az 

ellentettjére is, azaz, hogy pénz importáljon a felhasználó az értékpapírszámláról a 

folyószámlára. 
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Az importálás teljesen hasonló a korábbi esethez, meg kell adni az utalni kívánt 

összeget, majd az „Átvitel folyószámlára” gombra kattintással a megadott összeg 

visszakerül a folyószámlára. 

7.6.3.7.6.3.7.6.3.7.6.3.    Egyedi eladásEgyedi eladásEgyedi eladásEgyedi eladás    

Az eladás legegyszerűbb módja az egyedi eladás. Az exceles példában már 

kifejtettem a logikáját, működési elvét illetve, hogy mikor használatos. Most a 

program szempontjából közelítem meg. 

Az egyedi eladáshoz a felhasználónak ki kell választani az aktuális batch 

táblázatból egy sort, az eladni kívánt értékpapírt, majd megadni a darabszámot, ahány 

darabot el szeretne adni. Az eladás gombra kattintva a mögöttes kódban létrejön egy 

CommercialpaperSells poco amelynek elemei feltöltődnek a megfelelő adatokkal, 

majd ez bekerül az adatok táblába. Hasonlóképp képződik egy ActualTable poco is, 

amely a tranzakciók táblába kerül be. Az aktuális batch adott sora is frissül, 

amennyiben a darabszám nulla lesz, a sor törlődik a táblázatból. 

7.6.4.7.6.4.7.6.4.7.6.4.    FIFO eladásFIFO eladásFIFO eladásFIFO eladás    

A FIFO eladási elv az az elv, amikor a legkorábban vásárolt értékpapírokat adjuk 

el sorban először. Az exceles példában korábban bemutattam részletesen, hogy mit 

takar ez, ebben a bekezdésben pedig a programban való megvalósításról írok. 

A felhasználónak meg kell adnia a szövegdobozban az eladni kívánt mennyiséget, 

kiválasztani a legördülő listából az eladni kívánt értékpapír nevet, majd a „Fifo eladás” 

gombra kattintani. Ekkor a mögöttes kódban a következőkben leírtak futnak le. 

Először is le kell kérni az adatbázisból az összes jelenlegi értékpapírt, amellyel a 

felhasználó rendelkezik, és a neve megegyezik az eladni kívántéval, majd ezt egy 

listába kell tenni. Ezt a listát rendezzük dátum, majd időpont szerint sorba, úgy, hogy 

a legkorábbi kerül előre. Ez a művelet könnyedén megoldható a már korábban említett 

LINQ segítségével. A művelet a következőképp néz ki:  

sortedcplist = cplist.OrderBy(d => d.cp_date).ThenBy(d => d.cp_time).ToList(); 

Az eladás folyama során a rendezett listán megyünk végig. Először vesszük a lista első 

elemét, azaz a legkorábban vásárolt batchet. Megnézzük, hogy ennek a batchnek a 
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darabszáma nagyobb-e mint az eladni kívánt mennyiség. Ha igen, akkor egész 

hasonlóan működik a dolog, mint az egyedi eladásnál. Létrejön egy 

CommercialpaperSells poco amelynek elemei feltöltődnek a megfelelő adatokkal, 

majd ez bekerül az adatok táblába. Szintén képződik egy ActualTable poco is, amely 

a tranzakciók táblába kerül be. Az aktuális batch tábla az eladási mennyiségnek 

megfelelően módosul. 

A másik eset az, amikor több értékpapírt szeretnénk eladni, mint amennyi a 

rendezett lista első elemének a darabszáma. Ekkor az első elem, értékpapír batch teljes 

tartalmát eladjuk az előbb leírt módon, majd az eladandó mennyiséget csökkentjük a 

batch mennyiségével. Ezután a lista következő elemét vizsgáljuk. Amennyiben a 

következő batch mennyisége nagyobb, mint a (már csökkentett) eladandó mennyiség, 

akkor az egyedi eladásnál leírt módon hajtódik végre az eladási folyamat. Ellenkező 

esetben megismétlődik az előbbi folyamat, addig, amíg az eladási mennyiség nullára 

nem csökken. 

Bármennyi értékpapírt is adunk el, a hasznot a következőképp kell számolni: az 

értékpapír aktuális árát összeszorozzuk az eladandó darabszámmal, majd ebből 

kivonjuk az eladandó darabszám * értékpapír vételi darabár szorzatot. Amikor több 

batchből adunk el, az eladás végén össze kell adni a részhasznokat, majd a végén be 

kell szorozni 0.85-tel, hogy levonódjon az adó.  
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36. ábra: FIFO eladás kódrészlet. 

7.6.57.6.57.6.57.6.5....    LIFO eladásLIFO eladásLIFO eladásLIFO eladás    

A LIFO eladási elv az az elv, amikor a legkésőbb vásárolt értékpapírokat adjuk el 

sorban először. Az exceles példában korábban bemutattam részletesen, hogy mit takar 

ez, ebben a bekezdésben pedig a programban való megvalósításról írok. 

A felhasználónak meg kell adnia a szövegdobozban az eladni kívánt mennyiséget, 

kiválasztani a legördülő menüből az eladni kívánt értékpapír nevét, majd a „Lifo 

eladás” gombra kattintani. Ekkor a mögöttes kódban egy teljesen hasonló kód fut le, 

mint ami a FIFO eladás esetében, egyetlen különbséggel. Ebben az esetben a rendezett 

listát meg kell fordítani, ezt egy egyetlen sorral megoldható a „reverse () ” nevű 

beépített függvény segítségével. 
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Tehát a plusz sor mindössze ennyi: 

sortedcplist.reverse(); 

A lista rendezése, majd megfordítása után az eladás során végigmegyünk a listán, 

vesszük az első elemét, amely ebben az esetben a legkésőbb vásárolt értékpapír batch. 

A további lépések megegyeznek a LIFO eladásnál leírtakkal. A haszon szintén 

ugyanúgy számolódik. 

7.6.67.6.67.6.67.6.6....    Véletlen eladásVéletlen eladásVéletlen eladásVéletlen eladás    

Véletlenszerű eladáshoz a felhasználónak meg kell adnia egy mennyiséget a 

szövegdobozba, amennyit el szeretne adni, kiválasztani a legördülő listából az 

értékpapír nevét, majd kattintani a „Véletlen eladás” című gombra. 

A gombhoz rendelt függvény lekéri az aktuális batch összes egyedi azonosítóját, 

amelyeknek a neve megegyezik az eladni kívánttal, majd beleteszi ezeket egy listába. 

A listát véletlenszerű sorrendbe kell rendezni, amely egyszerűen megtehető a 

következő LINQ paranccsal: 

 var shuffids = ids.OrderBy(a => Guid.NewGuid()).ToList();//randomize elements 

order 

A rendezés után, az eladás folyamán ebből a listából vesszük ki egyesével sorban 

az azonosítókat. Először kivesszük az első Id-t, ez alapján azonosul a batch, majd 

levonódik a darabszámból az eladni kívánt mennyiség. Ha több az eladni kívánt 

mennyiség, akkor a batch törlődik az aktuális táblázatból, az eladni kívánt mennyiség 

csökken a batch darabszámával, majd  kivesszük a következő azonosítót a listából. A 

folyamat addig tart, amíg az eladni kívánt mennyiség nulla nem lesz. 

7.6.77.6.77.6.77.6.7....    Legkisebb darabszámú batch eladásLegkisebb darabszámú batch eladásLegkisebb darabszámú batch eladásLegkisebb darabszámú batch eladás    

Előfordulhat az a helyzet, hogy rengeteg olyan batch felhalmozódik, amely csak 

egy – kettő értékpapírt tartalmaz. Ennek megelőzéséhez, vagy kezeléséhez hasznos a 

legkisebb darabszámú batch eladás funkció. 

A felhasználónak meg kell adnia, hogy hány darab értékpapírt szeretne eladni, ki 

kell választania a listából az értékpapír nevét, majd kattintani a „Legkisebb batch 

eladás” gombra. 
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Ekkor a FIFO vagy LIFO eladási módhoz hasonlóan a megfelelő nevű értékpapír 

batcheket egy listába rakja a program, majd rendezi. Azonban a rendezés most nem a 

dátum vagy időpont szerint történik, hanem a batch darabszáma alapján. 

A rendezett listán végig kell menni az eladás során. Ha az első elem darabszáma 

kisebb, mint az eladni kívánt mennyiség, akkor az elem törlődik az aktuális batch 

táblából, az eladni kívánt mennyiség pedig csökken a batch darabszámával, majd a 

lista következő elemét vizsgáljuk. A folyamat addig tart, amíg az eladni kívánt 

mennyiség nulla nem lesz. 

7.6.8.7.6.8.7.6.8.7.6.8.    LegLegLegLegjobb eladásjobb eladásjobb eladásjobb eladás    

A Legjobb eladás egy kényelmi funkció a felhasználó számára, mert kiszámolja 

helyette, hogy mely értékpapírok eladásával jár a legjobban. 

Az eladáshoz a felhasználónak meg kell adnia az eladni kívánt darabszámot, és ki 

kell választania az eladni kívánt értékpapír nevét a legördülő listából. 

A gombra kattintás után a program kiszámolja, hogy mennyi lenne a haszon a FIFO, 

LIFO, és véletlenszerű eladás esetén. Mivel minél több a haszon, annál többet kell 

adózni, ezért a program azt az eladási módot válassza, amellyel a legkisebb a haszon. 

Az eladási mód után meghívódik a megfelelő eladási függvény, amely a fentiekben 

leírt módon elvégzi az eladást. 

7.7.7.7.7.7.7.7. Tranzakciók fülTranzakciók fülTranzakciók fülTranzakciók fül    

A tranzakciók fülön egy DataGrid táblázatban található az összes tranzakció. 

Minden egyes vétel vagy eladás esetén frissül a táblázat egy újabb rekorddal.  

Amikor a felhasználó értékpapírt vásárol vagy elad, egy ActualTable poco létrejön 

a folyamat során. A poco neve a vásárolt, vagy eladott értékpapír, a dátum az aznapi 

nap, az időpont az aktuális idő. A változás az a szám amennyi értékpapír vételre vagy 

eladásra kerül. A változás utáni érték az előző változás után érték + mostani változás 

összege lesz. Az árfolyam az adott értékpapír eladás / vétel pillanatában lévő árfolyam 

érték. Az „Összesen” mező a változás utáni érték és az árfolyam szorzata. A huf, azaz, 

hogy a felhasználónak mennyi pénze van, minden tranzakció után számolódik.  
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37. ábra: Tranzakciók fül. 

A tranzakciókat lehetséges szűrni is, így a felhasználónak módja van rá, hogy csak 

azokat a tranzakciókat lássa a listában, amelyek egy megadott időintervallumban 

történtek.  

A szűréshez meg kell adni az időintervallum kezdő időpontját, majd a végső 

időpontot. A kezdő illetve végső időpont még benne van a szűrt listában.  

7.8.7.8.7.8.7.8. Napi kimutatás fülNapi kimutatás fülNapi kimutatás fülNapi kimutatás fül    

A napi kimutatás, mint funkció, arra szolgál, hogy a felhasználó megnézze, hogy 

egy adott időpontban hány darab értékpapírja van, illetve mekkora összeget 

képviselnek ezek. 

A napi kimutatás fülön két darab DataGrid táblázat található, valamint egy 

kördiagram, hogy a kiszűrt adatokat szemléltesse. 

A baloldalon látható aktuális darabszám táblázat minden rekordja egy 

ActualDBTable poco, elemei egy név, dátum, darabszám és összérték. A név 

azonosítja az adott értékpapír batchet, a dátum az éppen aktuális időpont, a darabszám 

pedig azt mutatja, hogy a megadott dátumkor éppen hány darab értékpapír van 

összesen az adott nevű értékpapírból. 
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Új sor a táblázatba minden eladásnál és vételnél kerül, hogy mindig a valóságnak 

megfelelő érték látszódjon az értékpapírok darabszámairól.  

 

38. ábra: Napi kimutatás fül. 

A jobb oldani táblázatban annyi sor van, ahány féle értékpapír van a rendszerben. 

A felhasználónak meg kell adnia egy dátumot és egy időpontot, majd a program 

megkeresi az ehhez a dátumhoz legközelebb álló, de még kisebb dátummal rendelkező 

rekordokat a baloldali táblázatban, és megjeleníti a jobb oldaliban. Ily módon látható 

egy adott időpontban, hogy épp akkor összesen hány darab értékpapír van / volt. 

7.9.7.9.7.9.7.9. Árfolyam fülÁrfolyam fülÁrfolyam fülÁrfolyam fül    

7.9.1.7.9.1.7.9.1.7.9.1.    Árfolyam rögzítéseÁrfolyam rögzítéseÁrfolyam rögzítéseÁrfolyam rögzítése    

Adott árfolyam rögzítéséhez a felhasználónak ki kell választania a kívánt értékpapír 

nevét a legördülő listából. Ezután meg kell adnia egy dátumot, a DatePicker 

objektummal ez könnyedén megtehető. Következő lépésként meg kell adni a napon 

belül egy tetszőleges időpontot, majd be kell írni, hogy ebben az időpontban éppen 

hány forint volt a választott értékpapír árfolyama. 

Minden árfolyam megadásakor létrejön egy RateTable poco, melynek elemei 

értelemszerűen a megfelelő adatokkal feltöltődnek, majd bekerülnek az adatbázisba. 

Az adatbázis tartalma az árfolyam táblázat DataGridben jelenik meg. Amennyiben a 



61 
 

felhasználó rosszul vitt fel valamilyen adatot, lehetősége van törölni. A törlés 

működése megegyezik a számla tételnél bemutatott elvvel. 

 

39. ábra: Árfolyam fül. 

7.9.2.7.9.2.7.9.2.7.9.2.    Árfolyam grafikonÁrfolyam grafikonÁrfolyam grafikonÁrfolyam grafikon    

Az árfolyam grafikon szemlélteti, hogy adott időpontokban milyen értéke volt a 

különböző értékpapíroknak. A grafikon forrása egy olyan lista, amely KeyValue 

objektumokat tartalmaz, a Key a dátum, a Value a darabár. 

A grafikonon kétféle kimutatás lehetséges, az egyik a fenti ábrán látható, amikor az 

összes értékpapír árfolyama egyszerre látszódik, így össze lehet őket hasonlítani 

egymással. 

A másik mód szerint, a felhasználó kiválaszthat egy nevet a legördülő listából, és 

azután csak a kiválasztott értékpapír árfolyama lesz látható az ábrán. 

7.10.7.10.7.10.7.10. Aktuális összeg grafikon fülAktuális összeg grafikon fülAktuális összeg grafikon fülAktuális összeg grafikon fül    

Az aktuális összeg fülön egy grafikon látható. A grafikonban az időpontokhoz egy 

összeg társul. Ez az összeg a következőkből tevődik össze: az OTP részvények összes 

értéke + az ERSTE részvények összértéke + a MOL részvények összes értéke. 
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Ezen felül látható még egy másik vonal is a grafikonon. Ez a vonal a fenti vonal 

értékpontjaihoz hozzáadott adott időpontban rendelkezésre álló készpénz (huf) 

mennyiségével eltolt vonal. 

 

40. ábra Aktuális összeg grafikon fül. 

7.11.7.11.7.11.7.11. Részvény darabszám grafikonRészvény darabszám grafikonRészvény darabszám grafikonRészvény darabszám grafikon    

A részvény darabszám fülön egy vonaldiagram szemlélteti az értékpapírok 

darabszámával kapcsolatos információkat. A legördülő listából kiválasztható, hogy 

melyik nevű értékpapír adatait szeretnénk látni. A kiválasztás után a frissítés gombra 

kattintva megjelenik az aktuális információ. A diagram vízszintes sávján az adott 

időpontok figyelhetőek meg, a függőleges tengelyen pedig az időpontban meglévő az 

adott értékpapír darabszáma látható. 

Az adatok mennyiségétől függően a grafikon mérete állítható. Például ha nagy a 

szórás a darabszámok között, a magasság állításával a függőleges tengelyen több érték 

megjelenítésére van hely, ezzel az adatok pontosabban leolvashatóak. Ugyanígy, ha 

sok időponthoz tárolja a program a darabszámokat, és nagyon összetolódik a vízszintes 

tengely, a szélesség növelésével a probléma megoldódik.  
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41. ábra Részvény darabszám grafikon. 
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6.6.6.6.    ÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalás    

A feladat leírásnál megfogalmaztam a céljaimat. Egy olyan program létrehozása, 

amely segíti a kereskedőt, aki értékpapírokkal szeretne foglalkozni. Ehhez a program 

támogatja számlatételek, illetve értékpapírok felvitelét a rendszerbe. Ezen felül a 

felhasználóval megismerteti a részvény fogalmát, azt, hogy miért érdemes vele 

kereskedni, illetve, hogy nem célravezető gondolkodás nélkül kereskedni, mivel annak 

könnyen nem kevés veszteség lehet a vége. Az értékpapírok eladása számos elven 

történhet, amelyek mind-mind más haszonnal járhatnak, azonban a bankok által 

nyújtott programok általában csak egy triviális megoldást adnak. Saját párosítási 

stratégiákat terveztem és valósítottam meg, majd létrehoztam egy kereskedési 

keretrendszert, a párosítási stratégiákat tesztelni lehet. 

A program felülete letisztult, könnyen kezelhető, mindez a Windows Presentation 

Foundation (WPF) segítségével valósult meg. Az adatok lokális adatbázisban 

tárolódnak, melyhez segítséget az Entity Framework nyújtott. 

A program felhasználója pár kattintással felvihet tételeket a számlákhoz, illetve 

ugyanilyen egyszerűen törölheti is őket. Ugyanígy történik az értékpapírok felvétele 

is, majd mikor eladásra kerül sor, a program használója számos lehetőség közül 

választhat, mint például FIFO, LIFO, véletlenszerű eladás, legkisebb batch eladás. 

Ezen felül egyedileg is kiválaszthatja, hogy mely értékpapírokat szeretné eladni. A 

szoftver segíti a felhasználót a legjobb eladás kiválasztásában. A program a háttérben 

minden egyes tranzakció után számításokat végez, ilyen például a folyószámla 

esetében a részösszeg számolása, vagy értékpapír eladásnál – vételnél az összeg a 

rendelkezésre álló pénzösszeg kiszámítása. Az adatokat, kimutatásokat kördiagramok, 

vonaldiagramok, oszlopdiagramok szemléltetik. 

A program új ismereteket tartalmaz, mivel az interneten fellelhető, illetve bankok 

által nyújtott nyilvántartó programok nem biztosítanak ennyi féle eladási lehetőséget. 

A dolgozat eredményei alkalmazhatóak, mivel adózáskor a szoftver segítségével 

bizonyítható a párosítási logika valósága.  
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Abstract

The electrical distribution system, is a part of the complex power system, which

is responsible for the distribution of electricity to the consumers. In order to achieve

this task, one of the key elements are overhead lines, which lie on utility poles.

From the nature of this con�guration, these components are exposed to various

disturbances which can cause malfunction in the system and liability risks.

Persistent faults are a special kind of phenomena since these are not transient

faults, and can overlap through multiple quasi steady-state periods. The resulting

fault currents are not enormous, thereby protective gear will not necessarily be

activated. Generally known concepts which can be classi�ed as persistent faults are

high impedance faults, and power thefts. Both represent unaccounted power losses

which can result in voltage complaints, heat build-up and �res.

Future smart grids are based on real time data exchange, for load modelling,

diagnostics and system control. This is enabled among other things, through smart

meters, which replace old o�-line electricity meters, and enable on-line metering.

The aim of this work is to propose a methodology for persistent fault detection,

by relying on smart meter data. A necessary and su�cient condition is worked

out for characterising this kind of faults. The general mathematical formulation of

the detection is described as an optimization problem. Using basic power system

equations, a detection formula is proposed, which uses voltage and current meter

readings from the neighbourhood of a faulty node. This procedure can be regarded

as a kernel which will be shifted through the network. Since it is a set of linear

equations it is less time and resource demanding.

The values of measurements, and dependent network parameters introduce un-

certainty into the equations. The accounted sources are measurement errors from

smart meters and temperature dependent distribution line parameters. These un-

certainties are treated with interval arithmetic, through the perturbation of the

variables. Veri�cation is undergone with the help of Monte Carlo method. At least

the proposed method is evaluated through simulation results.
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Introduction

1. Chapter

Introduction

1.1 Thesis outline

The aim of this work is to present a method for the detection of persistent faults.

This phenomena is a set of power system e�ects, including the theft of electricity

and high impedance faults. Network analysis and fault detection is made possible

because of smart meters. These are devices which measure power consumption and

upload them periodically to a centre unit. In the upcoming section the notions

regarding this problem are described.

In the literature several proposed solutions can be found, using di�erent kind of

methodologies. In case of power theft there aren't many publications which treat

the problem in a general way, meaning that theft locations are not only metered or

non-metered registered points, rather they can also be found between nodes. On

the other hand research in high impedance detection considers the before mentioned

possibility. The most important achievements are reviewed in the second chapter.

Fault detection and correction means that unnecessary power losses are taken care of,

which means �nancial gain. Because of that, successful methodologies are patented

in order to preserve the intellectual property. In order to stress the importance of

the work, a handful of patents are also reviewed in chapter two.

The electric power system is a complex system consisting of multiple levels. The

are of interest in this work is the distribution network part. It needs to be modelled

in order to establish the detection method. The main components are the before

network, distribution lines and loads. The modelling boundaries are described in

the third chapter.

The detection method has it's foundation in basic power system analysis, these

concepts are explained in chapter three. The components which are contained in the
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model are described in detail, from a power system analysis point of view. Primitive

component describing matrices and the general system matrix are explained. The

solution of the network is obtained from the power �ow equations. These are a set

of non-linear equations, to which a general, easy to understand �xed point iteration

solution is provided.

After these preliminary informations the detection method is presented in chapter

�ve. First the general mathematical description of the problem is formulated. It will

be concluded that fault detection in general is a constrained non-linear optimization

problem. Therefore a general so called global search method is presented, using

evolutionary computing. However the search space in the global case is enormous,

and the results are only approximations. A local search method is presented in

the form of a detection kernel which validates a neighbourhood of buses. In both

the global and the local search methods, the possibility of parallel evaluation is

examined.

As with all real world measurements, we su�er from measurement errors, which

are also present in case of smart meters. Another source of uncertainty is network

line parameters. The resistance of the distribution line is temperature dependent.

In order to overcome these e�ects, the main idea is to handle uncertain parameter

values as intervals. General interval arithmetic, and the extension of the detection

method using the set of complex intervals is described in chapter six.

The proposed methodology was implemented in the form of computer simulation.

In order to make scalable simulations a network synthesis algorithm was developed.

Chapter seven contains the detailed description of the results.

1.2 Problem statement

In case of power system the notion of faults and losses are treated separately with

regards to the analysis, however there are cases when they are strongly coupled.

Faults are treated as transient disturbances in the network. The two main e�ects in

this set are short circuits and arc faults. The transient treatment is satisfactory if

we consider that the network has protective gear, and the high fault currents in this

scenarios trigger the equipment. On the other hand transmission and distribution

losses are analysed in quasi steady-state periods. Network components have loss

factors which doesn't change throughout several quasi steady-state periods. These
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are for example Joule losses in distribution lines, copper and magnetizing losses in

transformers. Observing a given time interval these are cumulative losses.

The notion of persistent fault is considered as a set of power system losses and

faulty conditions, which doesn't necessarily trigger protective gear. This means that

the system su�ers power loss in a slowly paced way, which can quietly happen under

the radar. Distribution lines travel in overhead con�guration on utility poles. There-

fore they are exposed to various e�ects, which can be a consequence of the weather

or the environment. Real world members of this fault set are high-impedance faults,

and electricity theft.

High impedance faults are characterised by an object which connects the distri-

bution line to ground with a relatively high impedance. This can occur throughout

a storm, where damaged trees fall on the line(Figure 1.1). When the distribution

line goes through a forest, the growing trees can cover line segments.

Figure 1.1: High impedance fault1

Another examples are damaged cables, which touch the ground, however the insu-

lation is not totally damaged, therefore only leakage losses are present.

The other members of persistent faults are non-technical losses(theft of electric-

ity), hereinafter NTL. It means that the network contains consumers which are either

not registered, or deliver faulty meter readings. NTLs come in various forms(1.2):

• Registered point:

� Illegal tap before the meter

1Source: http://www.clayjenkins.com/blog-latest-news/electrocution-injuries-

from-trees-contacting-power-lines-2/
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� Meter tampering - software

� Meter tampering - hardware

• Unregistered point:

� Connected to a registered point

� Connection to arbitrary line segment

Figure 1.2: Electricity theft2

There are many more possible theft con�gurations, the interested reader can read

more in:[12].

As we can conclude from the description of persistent faults the resulting e�ect is

increased current �ow in the network. However asymmetric con�gurations can lead

to severe imbalance in the network. Indicator of the asymmetry is the zero sequence

current in a given line segment. All this means that the overall distribution losses

increase. Increased line currents can bring the system out of the nominal state,

increasing the load of the transformer and other components. The e�ect of this is

2Source: https://ripost.hu/cikk-villanyoszlopok-jaszladany-aramlopas
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o� nominal heat build up, in extreme case �res. Summarizing we can say that the

system reliability is decreased, the chances of a blackout increase.

In order to give more meaning to the described phenomena the resulting �nancial

de�cit is also elaborated. In case of NTL several comparative evaluations were

carried out to emphasise the problem.[45] Since not only the risk evaluation is crucial

rather the monetary de�cit, some indicative numbers are presented here. Let us �rst

consider the losses associated with NTLs.[49]

Jamaica(2013) $46 million [27]
UK(2012) ¿173 million [20]
US(2007) $6 billion [36]

India(2011,2012) 1% of the GDP [14][53]

Table 1.1: Non-technical losses

We can see from the above table that not only the third world countries su�er from

this incident. The amount of monetary loss is quite huge taking into account, that

if no detection is performed, it will appear in the consumer bills included into the

losses category.

Now turning to the high impedance fault cases, we have no exact data compared

to the NTL category. This is because most of the transient faults aren't accounted

as losses, since those last for a short period of time. However 5 − 20% of all faults

can be considered as high impedance faults.[52] In case these are not detected for

a period of time, the resulting loss is calculated into the technical network losses.

In order to get a picture about the technical losses, a recent statistics is used.[1]

It states the the average transmission and distribution losses are 13.4% worldwide.

Taking a close look on some countries:

Japan 4.31%
USA 5.91%
UK 8.35%
India 19.33%
Haiti 60.11%

Table 1.2: Transmission and distribution losses(2014)[1]

We can observe that third world countries have more losses since the technical

di�culties, however transmission and distribution losses originate from basic physics,
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developed countries su�er also from it. If we consider that a part of this percentages

come from unresolved high impedance faults, we can see that the gains by detecting

these events is very lucrative.
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2. Chapter

A brief review of related works

2.1 Academic research

Non-technical loss and high impedance fault detection are quite similar in a sense

that we have unaccounted power losses, through long periods of time. One would

think that research in both areas points in the same direction. That's not really

the case, since by reading through the main literature reviews[43][32], we can see

that researchers like to use special kinds of transforms(wavelet transform, crest fac-

tor, di�erent kind of spectrums) whereas in the NTL detection community, more

soft computing techniques like arti�cial neural networks, k-nn or linear regression

classi�ers are used in order to distinct fraudulent cases.

In case of NTL there are some papers which propose interesting ideas, thereby

provide great opportunities:

1. By injecting low magnitude, high-frequency, non-interfering signal into the

power line, using special sinks, it is shown, that physical hooks to the cable

can be detected [18]

2. Smart meter devices are equipped with communication systems. In the propo-

sition the authors give a solution methods which involves having good quality,

no load, line impedance data. The basic idea is the comparison, of measured

electric quantities, with regards the the perfectly known data, and remote

communication.[38]

3. The publication which has the closest connection to our solution path, is pre-

sented in[31]. It relies on the radial system properties. The degrees of freedom,

regarding the search, are the radial system levels with reference to the bus bar.
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The authors also propose a line impedance estimation method, if no line data

is present, by using historical data.

Since there are only a handful of fault detection articles which use the same

algorithmic network searches, a short mention is written about them. This way the

interested reader has a chance to extend their knowledge.

1. An approach for faulty section estimation was proposed in:[5]. Solutions are

found, by treating the fault localization as an optimization problem, where

the objective function is identi�ed using Hebb's rule.

2. A GA was proposed in [22] which divides the distribution systems into main

branch and side regions. Faults from the independent regions can be projected

to the main branch. However this method is only suitable for a single fault.

3. In order to determine fault locations, the authors of the next publication pro-

posed a method for transmission lines, in which line parameters are used at

both terminals. The thing worth emphasising here is, that it was thoroughly

tested on real world data from China. [28]

2.2 Patents

As mentioned in the introduction, accurate localisation and prevention methods are

very lucrative. Therefore methods which are applicable in real world application

are most likely patented to ensure intellectual property. A short list is put together

containing the most interesting solutions, just with motivational purposes.

[4]: treats NTL and HIF together, described the action of theft detection as a

minimization problem regarding measurement and calculated. Connects this

minimization problem tightly to solid power �ow solutions.

[6]: The usual meter based real time measurement con�guration is described. This

patent describes all the details of a system where smart meter data is collected,

sent to a central database, and intelligent evaluation happens.

[24]: takes an interesting approach by measuring propagation time. The fault

location can be approximated using discrete operations. However it must take

into account, not easily accessible parameters, such as line damping.
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3. Chapter

Distribution system modelling

3.1 System description

In everyday life we use all kinds of devices which operate with electricity. However

we take it granted that when we plug our chargers into the wall socket, or start

the computer power is delivered to us. But there are not only residential customers

rather a large portion is consumed by industry, and other businesses. But how is

electric power delivered?

Electric energy is produced by huge synchronous generators in various power

plants. Then it must be transported to the consumers through long distances. This

part of the system is called the transmission network. However when power arrives

at a settlement it must be distributed to satisfy local loads, this is the distribution

system.

The electrical power system cannot be e�ectively analysed as one big system,

since it consists of interconnected areas. Approaching a system of this complexity,

we must identify the problems and develop models specially targeting those issues.

There exist a lot of di�erent problem areas of interest, whether it is economical

dispatch, outage minimization, stability or control.[17]

In order to decrease transportation losses di�erent voltage levels are used through-

out the system. The main components which enable this procedure are transformers,

they play a key role in system e�ciency. From a modelling point of view it is impor-

tant to distinguish the transmission from the distribution system. The �rst travels

long distances, therefore it must be modelled as a system with distributed param-

eters. Which requires a totally di�erent modelling tool set from the distribution

system. In this work the main focus is on distribution networks.

Distribution systems come in various structures and sizes, according to the popu-
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lation of the given area. There are three main categories of network topology: radial,

looped and meshed.[42] Radial systems have a tree like structure, power �ows pro-

gressively from feeder point to consumers. There is a drawback if one of the upper

level nodes is faulted, lower level nodes su�er blackout. Meshed structures contain

more interconnections, but are more characteristic to transmission networks.

Persistent fault detection lies on the foundations of power �ow modelling. Thereby

standard load �ow modelling is a good start to begin with, since it has extensive

literature [25][23]. However in case of transient faults, it is more advisable to analyse

the network in the symmetrical component reference frame.[48] That is why it is

important to specify the nature of faults before research and modelling.

The basic structure of the distribution system consists of three components: feeder

point, power lines, loads.

Figure 3.1: Low-voltage system illustration1

The feeder point is the middle(MV) to low(LV) voltage transformer station. Since

substations are guarded sites, we can omit the inspection of these nodes. The whole

1Source: https://www.commerce.wa.gov.au/energysafety/private-power-poles-and-

lines-are-your-responsibility
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system upstream the station containing MV, HV(high voltage) transmission lines,

and power plants can be put together. This is included in a way, that on the feeder

node we connect a three phase voltage generator, which has a solidly grounded

neutral point.

All the distribution lines originate from the aforementioned node. These lay on

utility poles. Since in distribution systems the distances are much smaller than in

transmission systems, the R/X ratio is much higher.[11] Therefore we can model

distribution line segments with purely resistive elements. In general a three phase

line has three phase wires and a neutral. There are di�erent type of grounding

strategies, which result in di�erent equivalent circuits. Grounding system types

are standardized internationally. The detailed description about grounding system

options can be found in IEC 60364[21]. Since in distribution networks the most

common practice is the use of TN-C type grounding, this option was chosen. It

states that there is no conventional neutral line, rather a so called PEN line (it

stand for protective earth and neutral). This ful�ls the function of both the neutral

line -carrying zero sequence currents- and the grounding wire. In TN-C systems it is

necessary to ground the PEN wire periodically, the frequency can vary. Grounding

is undergone using grounding rods, which are excellent conductors. However the

grounding resistance consists of the resistance of the grounding rod, and the soil

resistivity. High grounding resistance can lead to the increase of the neutral -"or

PEN"- to earth voltage.[19]. However modelling the soil resistivity is quite a complex

task.[2] Therefore it is assumed that every pole has solid grounding.

Residential customers are connected to the power line from the pole drop on the

house to the utility pole. Voltage drop on the service cable between house and pole

is neglected. The consumption of the household is modelled as constant PQ load

type. Every household has a smart meter attached, and connected to a network in

order to supply meter readings. At this point it is important to pin down what is

the meter reading. Power and current are evident in case of single phase customers,

but to voltage is not. Since PEN wire is solidly grounded at every pole we can

eliminate this using basic circuit theory or the Kron reduction.[26][16]. Now that

we got that out of, the way we can state that meter voltage readings equal to pole

phase to ground voltages. Finally just for the sake of simplicity it is assumed that

if a pole supplies loads, then metered loads are connected to all three phases on the

pole. This is also preferred by the electricity provider, and enforced heavily in the
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planning and expansion phases. However the energy drawn from the three phases

can be arbitrary.

3.2 List of modelling assumptions

The basic modelling train of thought is presented, however throughout the docu-

ment some assumptions come up. Therefore a completed �nal list is presented as a

separate subsection for reference.

1. The Feeder point is assumed to have no persistent fault

2. Before network is represented as a solidly grounded ideal three phase voltage

source behind an impedance

3. Distribution line segments are purely resistive

4. Every utility pole is grounded

5. Grounding resistance is assumed to be zero→ the PEN wire can be eliminated

6. Only metered symmetric or asymmetric three phase loads are allowed

7. Loads are modelled as constant PQ type

8. Persistent faults are assumed to be of resistive nature → doesn't changes the

phase

9. Uncertainty in�uences the real and imaginary parts of a complex value in the

same amount

10. Radial layout
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4. Chapter

Power system analysis

Power system analysis deals with load �ow calculations, network control, economic

dispatch, optimization and reliability management. All of these tasks incorporate

a wide variety of research �elds. However the foundation of all subjects is the

power �ow calculation. The main task, is to �nd the voltages in the network, by

knowing the consumption as a power quantity.[35] Since real world networks contain

a large amount of buses, calculations are carried out through computers. Therefore

in power system theory most of the component describing properties, algorithms are

formulated by incorporating heavy matrix notation.[46]

4.1 Component and system describing matrices

As with basic circuit theory, our �rst expression is Ohm's law:

U = Y −1I, U , I ∈ C3N ,Y ∈ C3N×3N . (4.1)

However there are things which need to be explained. First of all it should be empha-

sised that we are working with three phase alternating current networks, therefore

complex notation is essential. In this case we speak of impedances instead of re-

sistances, and the inverse of impedance(Z) is the admittance Y . N denotes the

number of buses in the network. As it will be explained later, every bus contains

three phase connection points. The scalar Ohm's law is extended into the bus refer-

ence frame. Y is the bus admittance matrix. If we have the network structure, and

the edge parameters, it can be calculated using a singular transformation. Finally U

and I are the bus voltage and current vectors. Before jumping into the component

construction we need to clarify what is the system matrix and what is a primitive

17



Power system analysis

component matrix. Basically U , I, Y are the general whole system describing ma-

trices. Primitive matrices describe a single component. However as we will see at

the end of the chapter these can be easily put together, to obtain the whole system

matrix.

Next up we need to de�ne the building blocks for our power system. The �rst

really important element is the generator. It consists of a voltage source and some

series admittance. Recall from the modelling assumptions the the before network is

modelled as a voltage source behind impedance. Therefore in case of our simulation

this element is doing this job. The primitive admittance of the generator is formed

L1

L2

L3

U s1

U s2

U s3

Y gen

Y gen

Y gen

Figure 4.1: Generator element

the following way: since the element has 3 node connection, the dimensions will be

3× 3. Row by row we do the following: from row index does some edge travel into

column index 1, 2, 3? In this case one edge travels to ground, however in order to be

able to invert the sytem matrix the ground node is omitted. Since no edge is going

into another node besides their starting one, we only have self admittances.

Y prim
gen =

Ygen 0 0

0 Ygen 0

0 0 Ygen

 (4.2)

Iprimgen =

−YgenUs1−YgenUs2
−YgenUs3

 (4.3)

In order to obtain the terminal currents we just have to consider the Norton equiv-

alent of the generator, and not to forget that the reference sign changes.

Next up are the distribution lines. These are the elements on which power is

18



Power system analysis

transmitted. This element is characterized the the self admittance is there as, with

the generator element, however the line travels to the node of another bus. In

this case where the row and column indexes aren't equal, we speak of transfer

admittances, and these are included with a negative sign.

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Y line

Y line

Y line

Figure 4.2: Line element

This can be observed on the primitive admittance matrix, by using the convention,

that the �rst bus has the nodes 1, 2, 3 and the second, right one, has from top to

bottom, the nodes 4, 5, 6. As a �nal remark it should be mentioned that the bus

admittance matrices are always symmetric.

Y prim
line =



Yline 0 0 −Yline 0 0

0 Yline 0 0 −Yline 0

0 0 Yline 0 0 −Yline
−Yline 0 0 Yline 0 0

0 −Yline 0 0 Yline 0

0 0 −Yline 0 0 Yline


(4.4)

Load elements are quite easy to understand, since these elements connect to exist-

ing buses, and are described by their consumption. Either by the consumed power

or the drawn current. Some load �ow calculation methods require that all the loads

should have a parallel admittance, but in our representation it is not needed.

Iprimload =

I1I2
I3

 , Sprim
load =

S1

S2

S3

 (4.5)

The last element is the bus element. This is not exactly an electric component
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L1

L2

L3

I1

I 2

I 3

Figure 4.3: Load element

since it represents only connections in the network. In order to easily go from

the node reference frame into the bus reference frame, or backwards the BLUT

indexing matrix was introduced. It has as many rows, as many buses there are in

the network. The number of columns is constant 3. Basically if we want to �nd out,

which nodes are contained in bus 4, we just take the fourth row of the matrix, and

the indexes inside are what we were looking for.

BLUT =

IndexL1 IndexL2 IndexL3


1 2 3 Bus1

4 5 6 Bus2

7 8 9 Bus3
...

...
...

3N − 2 3N − 1 3N BusN

(4.6)

It was mentioned that the system matrix can be formed out of the smaller prim-

itive matrices. This is done in the following way. Let us consider the example

network in �gure 4.4. We have 2 buses therefore N = 6. Lets go from left to right,

�rst inserting the generator element. We see that it is connected to bus1, which

contains nodes 1, 2, 3, therefore the 3× 3 primitive admittance matrix will be added

to the system admittance sub matrix: Y {1,2,3},{1,2,3}. The Y system matrix and

the corresponding I excitation matrix is formed from the primitive ones. Inserting
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generator element in the general case looks like the following:

Y {BLUTBgen}i,{BLUTBgen}j = Y {BLUTBgen}i,{BLUTBgen}j + Y prim
gen i,j,

I{BLUTBgen}i
= I{BLUTBgen}i

+ Iprimgen i, i, j ∈ {1, 2, 3}. (4.7)

L1

L2

L3

U s1

U s2

U s3

Y gen

Y gen

Y gen

L1

L2

L3

Y line

Y line

Y line

I1

I 2

I 3

Figure 4.4: Two bus test network

Now onto the line element. We saw that it had a 6×6 primitive matrix. However

it is connected to bus1 and bus2, which form the index set {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Therefore
the primitive admittance matrix will be added to Y {1,...,6},{1,...,6} matrix. Inserting a

line element in the general case looks like the following:

Y {BLUTB1
∪BLUTB2

}i,{BLUTB1
∪BLUTB2

}j =

Y {BLUTB1
∪BLUTB2

}i,{BLUTB1
∪BLUTB2

}j + Y prim
line i,j, i, j ∈ {1, 2, 3}. (4.8)

Finally we can hang the load to the end of the network, which is done in the same

manner as before. But we don't manipulate the admittance matrix, rather we just

add its values to the corresponding excitation vector(S,or I). In the general can it

looks like the following:

S{BLUTBload}i = S{BLUTBload}i + Sprim
load i, i ∈ {1, 2, 3}. (4.9)

IT =
[
−YgenUs1 −YgenUs2 −YgenUs3 0 0 0

]
(4.10)

ST
[
0 0 0 S1 S2 S3

]
(4.11)
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Y =



Ygen + Yline 0 0 −Yline 0 0

0 Ygen + Yline 0 0 −Yline 0

0 0 Ygen + Yline 0 0 −Yline
−Yline 0 0 Yline 0 0

0 −Yline 0 0 Yline 0

0 0 −Yline 0 0 Yline


(4.12)

By following the steps described above, we should arrive at the exact same Y , S

and I matrices. Now we can understand the problem statement from the introduc-

tion of this chapter, the question about the exact bus voltage values. We only have

the line parametered matrix and the consumption.

4.2 Load �ow calculation

This problem set can be formulated as an equation system, incorporating Ohm's

law, as seen before, and adding the de�nition of complex power, extended to the

bus reference frame: {
U = Y −1I

S = diag(U)I∗
(4.13)

This equation can be rewritten to the following form:

diag(I∗)−1S − Y I = 0, (4.14)

which is a set of non-linear equations. These can be solved through �xed-point

iteration. The mathematical proofs and criteria regarding �xed-point iteration are

omitted here, detailed description can be found in.[9] If the generator is at bus Bgen,

then the load index set is de�ned as follows:

LoadIndexSet = {BLUT \Bgen} (4.15)

In every iteration we compute the bus voltages according to our best guess about

the currents. Having the hypothetical currents and voltages, gives us the actual

powers(Ŝ). We do this procedure until the di�erence between the calculated and

the desired power values goes below a certain threshold value.
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Algorithm 1 Power �ow

INPUT: Y , I, S,εPF ,LoadIndexSet
OUTPUT:U , I

1: Y inv = Y −1

2: U = Y invI
3: Ŝ = UI∗

4: D =
∑3N

i=1(Ŝi − Si)
2

5: while D > εPF do

6: Î = diag(U ∗)−1S∗

7: I(LoadIndexSet) = Î(LoadIndexSet)
8: U = Y invI

∗

9: D =
∑3N

i=1(Ŝi − Si)
2

10: end while

As an illustrative example let us consider the example network from before, having

line parameters of:Yline = 1[S], stopping threshold value of: εPF = 10−6, and the

desired primitive power vector of the load:

Sprim
load =

−548.5659− 182.3458i

−847.4143− 131.7099i

−975.111− 103.4446i

 [V A]

Implementing the previously mentioned �xed-point power �ow algorithm yields us

the results in 3 iterations:

Iteration Bus |U1| arg(U1) |U2| arg(U2) |U3| arg(U3)

1.
1 324.9439 −0.02976183 324.9596 −120.046 324.9683 119.9471

2 323.2562 0.06952898 322.3521 −119.9743 321.9678 120.0032

2.
1 324.9438 −0.02993443 324.9594 −120.0464 324.968 119.9466

2 323.2464 0.06952898 322.3303 −119.9743 321.9393 120.0032

3.
1 324.9438 −0.02993535 324.9594 −120.0464 324.968 119.9466

2 323.2463 0.06953111 322.3301 −119.9743 321.939 120.0032
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5. Chapter

Persistent fault detection

The aim of this chapter is to take a deep dive into the e�ects of persistent faults,

and try to develop some methodology which is able to detect these events. First

the general problem formulation is described. It involves a general constrained

optimization, therefore the solution is computationally heavy. Because of this, in

the further sections search space reduction methods are presented.

5.1 General problem formulation

If we consider the physical phenomena described in the modelling section, we can

easily conclude that, that the drawn current regarding the customers will be smaller,

that the feeder current. The di�erence is the persistent fault current, throughout

the network. ∑
Ifeeder =

∑
Iload +

∑
Ifault (5.1)

In case of power quantities we can say that consumed power, plus the transmission

losses will be smaller than the feeder input power. Again, the di�erence is the power

loss because of the fault.∑
Sfeeder =

∑
Sload +

∑
Sloss +

∑
Sfault (5.2)

If there is more power drawn from the feeder point, then regarding the nominal line

current we will experience higher ones. Higher current meand bigger voltage drop

because of Ohm's law:

Udrop = ZlineIline. (5.3)
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Figure 5.1: The e�ect of persistent fault on line voltages

This e�ect can be observed on the picture above. Somewhere in the network,

there is a fault, but we don't know where. We just experience the e�ects of it, since

the line voltages are decreasing. If measured and nominal bus currents and voltages

are not equal, we wont have power equality either.

Ubus 6= Ũbus, Ibus 6= Ĩbus → S 6= S̃ (5.4)

Taking the thought process further we shall conclude that the load model used for

the nominal voltage level simulation is also of crucial importance. First the widely

used constant current model is examined: which means no matter what, the current

stays the same. We experience fault and the voltage level decreases. This implies

that in case there is somewhere fault in the network, our consumption is reduced:

|Ũbus| < |Ubus|, |Ĩbus| = |Ibus| → |S̃bus| < |Sbus| (5.5)

However in case of constant PQ model we say that complex power stays constant, no

matter what. Then we experience an e�ect which represents reality a bit better, since

decreasing voltage levels, under constant consumption means that current drawn,
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will increase:

|Ũbus| < |Ubus|, |Ĩbus| > |Ibus| → |S̃bus| = |Sbus| (5.6)

This model described the e�ect more realistically, and the phenomena of drawing

more current described the heating and in extreme case �res, which can be the result

of persistent faults.

We need to overcome this challenge and therefore the mathematical description

must be formulated. By taking the general case, we can formulate the problem as

an optimization task in which, the di�erence between the measured and nominal

voltage level should be minimized.

arg min
Y ,I

(Ũ − Y −1I)2

subject to
∑

I = 0 (5.7)

The constraint is really important, since ideally we should �nd the exact amount

of current which is missing. However sometimes it's a challenging task. But one

thing is for sure, we shouldn't account more de�cit current than necessary. However

there are several technical di�culties which arise. First the location of the fault

is unknown, but if we would like to incorporate it into the calculation, we should

constantly change the system admittance matrix. Second: the magnitude of the

fault is represented by the fault current, however in most of the cases, faults are

not on metered points, therefore we are almost operating in blind mode. Taking

it further, if we want to represent these blind spots, we would need to expand

the system description by every fault. But how many faults are in our system?

Beforehand the detection we don't know. But even if we expand the whole system

matrix, we should de�ne a mapping since only those bus voltage comparisons are

valid which are in real life also at the same point.

5.2 General search method

Now that we feel the weight of the problem, we should try to master it. First starting

with the global expansion, i.e. the global search. This is performed by cutting up

every line segment and inserting a "dummy" node into the middle. Figure 5.2 depicts

a normal line segment, before node insertion. In order to be able to perform bus
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Figure 5.2: Before bus insertion

node transformations the BLUT matrix for the segment is written up:

BLUT =

[
1 2 3

4 5 6

]
. (5.8)

By observing the notation on the �gure above, we can identify the admittance

segments, and write up the primary admittance matrix of this partial structure:

Y prim
partial =



Y1 + Y2 0 0 −Y2 0 0

0 Y1 + Y2 0 0 −Y2 0

0 0 Y1 + Y2 0 0 −Y2
−Y2 0 0 Y2 + Y3 0 0

0 −Y2 0 0 Y2 + Y3 0

0 0 −Y2 0 0 Y2 + Y3


. (5.9)

The bus insertion method can be described by the following steps:

1. Write up Y prim
2 (primitive admittance matrix of line segment denoted by Y2)

2. Subtract this matrix from the system bus admittance matrix(Y prim
partial)

3. Extend the dimension of the system matrix by three

4. Accomplish the insertion by adding the dummy node primitives to the system

matrix
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5. Extend the dimension of the I, and add the test current values

The new bus-node lookup table will be the following:

BLUT =

1 2 3

4 5 6

7 8 9

 (5.10)

The e�ects of the above steps are denoted by red in the following matrix:

Y extended

partial =

=


Y1+Yf1 0 0 0 0 0 −Yf1 0 0

0 Y1+Yf1 0 0 0 0 0 −Yf1 0

0 0 Y1+Yf1 0 0 0 0 0 −Yf1

0 0 0 Yf2+Y3 0 0 −Yf2 0 0

0 0 0 0 Yf2+Y3 0 0 −Yf2 0

0 0 0 0 0 Yf2+Y3 0 0 −Yf2

−Yf1 0 0 −Yf2 0 0 Yf1 + Yf2 0 0

0 −Yf1 0 0 −Yf2 0 0 Yf1 + Yf2 0

0 0 −Yf1 0 0 −Yf2 0 0 Yf1 + Yf2

, (5.11)

however we are seeking a more compact notation. Therefore we start by subtracting

the middle line segment,

Y prim
partial′ = Y prim

parital − Y prim
2 , (5.12)

and partition the resulting matrix into four sub matrices:

A = Y prim
partial′ [1, 2, 3; 1, 2, 3], B = Y prim

partial′ [1, 2, 3; 4, 5, 6]

C = Y prim
partial′ [4, 5, 6, 1, 2, 3], D = Y prim

partial′ [4, 5, 6, 4, 5, 6]. (5.13)

Using these sub matrices, we can construct the extend bus admittance matrix, con-

sidering that we know the structure from above, we just have to put the pieces

together:

Y extended
partial =

A + Yf113×3 B (−Yf1)13×3

C D + Yf213×3 (−Yf2)13×3

(−Yf1)13×3 (−Yf2)13×3 (Yf1 + Yf2)13×3

 , (5.14)

where 13×3 = is a 3 by 3 unity matrix. Of course the dimension of the complex bus

power vector should also be increased by three, in order to represent the fault loss.
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Figure 5.3: After bus insertion

Since no bus was removed, rather one was inserted, the power vector will look like

the following:

Spartial
extended =

[
Sprim
partial

Sf

]
, (5.15)

where Sf = [Sf1, Sf2, Sf3]
T

We can merge the unknowns into one vector:

Y f =
[
Yf1, . . . , YfM

]T
Sf =

[
Sf1, . . . , Sf3M

]T
x =

[
Y f

Sf

]
, (5.16)

where M is the number of vertices in the system considering the one line represen-

tation. Since we extend the system by M buses, where all the new buses can have

arbitrary three phase fault powers, we will have 3M complex power variables. By

considering that a fault appears at the same place regarding the line admittance we

can work with one admittance value per extended line segment, since:

Yf2 =
Y2Yf1
Yf1 − Y2

. (5.17)

This formula can be obtained considering the fact, that 1
Y2

= 1
Yf1

+ 1
Yf2

holds.
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arg min
Y f ,Sf

(Ũ − Y −1(Y t)I(St))
2

subject to
∑

I(Sf ) = 0,

1/Y f ≤ 1/Y o, (5.18)

where Y o is the vector containing the original, split up line segment admittance

values. Since I is a function of Sf it is necessary to perform load �ow. Yf subject

is responsible that we don't change the original line length thereby modifying the

network structure. Since the search space is quite large, considering that the length

of x is 4M , one possible way of approaching this problem is to use evolutionary

algorithms. Detailed description of the procedure is omitted here, since it is not the

main attraction of the work. More information and applications can be found in

[39].

Evolutionary strategies achieve the approximate result by generating large amounts

of initial solutions randomly or by a priory knowledge. These are called chromo-

somes, and the set formed by them is called population. Each member is evaluated

through some �tness measure, how good it solves the problem. By ranking them

according to the �tness values we can start to construct the upcoming population.

The procedure of taking some percent of the top into the next generation, without

conditions is called elitism. Some new chromosomes can be constructed from the

rest by recombining them. There are a lot of di�erent algorithms for recombination

the simplest case is the one point crossover which looks like the following:

x′ = [x′1, x
′
2, . . . , x

′
m−1, x

′
m, . . . , x

′
M ]T

x′′ = [x′′1, x
′′
2, . . . , x

′′
m−1, x

′′
m, . . . , x

′′
M ]T

xnew = [x′1, x
′
2, . . . , x

′
m−1, x

′′
m, . . . , x

′′
M ]T . (5.19)

From two given chromosomes(x′, x′′) we can construct a new one(xnew). Mutation

is a known process from genetics, which is introduced into the algorithm in order to

overcome local extrema. This means that with little chance a random change can

appear in some of the chromosomes. Once the new population is created we can

evaluate them, and the procedure starts again.
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The two main things to consider when applying genetic algorithms, are the chro-

mosome representation and the �tness measure. However in this case both of these

questions come to answer quite naturally. The chromosome representation can be

exactly the same as mentioned in equation 5.16, and the �tness measure is the

objective function de�ned in equation 5.18.

The evolutionary solution is really computationally heavy, and searches also those

areas of the network, where there is little chance for a good solution. There can

some con�gurations occur, where we don't have any other option. The process has

a good property since the evaluation of a population is not a sequential process.

All chromosomes needs to be measured for �tness and at the end compared. This

opens up to possibility to make this process parallel. It can signi�cantly reduce

computational time ans speed up the process.

5.3 Local search method

Previously the general fault solution method was presented. It can be easily seen

that bigger networks, which are present in the real world, can't be e�ciently solved

through that method. The search space becomes enormous both in time and mem-

ory, since bigger networks require bigger chromosomes, and population sizes. There-

fore the question of search space reduction naturally comes into mind. This is quite

reasonable because persistent faults can't be at every single node, since that would

most likely cause blackout. Therefore parts of network which aren't interesting with

regards to fault detection should be checked and removed from the search space.

The checking word in the previous sentence is the most troublesome part, since

previously, checking was associated with optimization. Throughout this chapter the

main focus is on developing a fast detection method, which doesn't require online

optimization. These search strategies are divided up according to the bus degree of

the observed line segment. Bus degree is the same as node degree in graph theory,

but it should be treated as the three phase one line diagram equivalent.

The basic idea of the following chapters came from the notion of discrete con-

volution. It has a variety of uses in control and systems, digital signal processing

or computer vision. Since we are confronted in many areas with this concept, the

basic procedure is well known. Basically we have an arbitrary signal and a kernel,

which will be shifted through the signal. The kernel size de�nes the neighbourhood
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to which it will be applied. After it is done the result will be added to the middle

point of the signal with respect to the kernel. A similar procedure is presented in

the upcoming two sections.

5.3.1 Bus degree equals two

Bus degree = 2, means that the observed segment contains only buses, which has

one incoming and one outgoing three phase line. We de�ne a kernel structure as

depicted in �gure 5.4. Every component denoted with black color is known, the red

ones are the unknowns. Basically if no fault is present the red loads(If,i) will be

zeros, therefore the segment is validated. However if fault is present we expect from

the kernel calculation, the amount of fault current, and the distance from buses B2

and B3 in resistance.

Some remarks about the notation:

• Bus nodes are identi�ed with ni,j, corresponding bus voltages are Ui,j

• Line impedances are considered the same, per line segment(from one bus to

the next one)

• Fault location impedances(Zf1, Zf2, Zf3) must not be the same

Z1
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Z f 1

Z f 1 Z 3

Z 3
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Bf
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Figure 5.4: Line segment kernel

The kernel equations are de�ned in equation 5.20. The equations are similar since

we are dealing with three phase systems. Therefore it is presented in a compact

way, where phase indexes are de�ned with variables, in this case i. In order to avoid
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confusion subscripts are delimited by comas. However by substituting the current

index variable into those places, the comas should be removed. This is done to

preserve integrity with respect to the kernel �gure notation presented above. To

give an example let i = 1 and the load I1,i, this will become I11 which can be found

on the kernel �gure.
−I1,i +

U1,i−U2,i

Z1
+

Ufi−U2,i

Zfi
= 0

−I2,i +
U4,i−U3,i

Z3
+

Ufi−U3,i

Z2−Zfi
= 0

−Ifi +
U3,i−Ufi
Z2−Zfi

+
U2,i−Ufi
Zfi

= 0

∀i ∈ {1, 2, 3} (5.20)

Readers who are familiar with basic circuit theory can easily recognize the struc-

ture of the equation system. These are nodal voltage equations belonging to buses

B2, B3 and Bf. The basic principle of the nodal voltage method is to write up Kir-

cho�'s current law, where currents are expressed as voltage di�erences divided by

the impedance between them. Just do give a demonstrative example let us consider

phase 1 of bus B2:

• Current �owing from n11 into n21 is expressed as the voltage di�erence U11−U21

divided by the impedance in the middle Z1.

• Current �owing from nf1 into n21 is expressed as the voltage di�erence Uf1−U21

divided by the impedance in the middle Zf1.

• Since the load is a current source, it is included with its source value, I11 is

�owing out of n21.

Using this method, we can write up all the equations for B2, B3 and Bf. Using the

compact phase indexing we arrive at the kernel equation system presented above.

Now that the de�nition is clear we can move on to the solution part. The un-

knowns in it are Ufi, Ifi, Zfi, since i ∈ {1, 2, 3} this means that there are 9 unknowns

ans 9 equation, they are equal in numbers therefore system is solvable. For the de-

tection purposes Ufi is of no interest for us, it can be eliminated. Since it is just a

basic set of linear equations, the detailed solution steps are omitted here. The result
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is the following expression:
Zfi =

Z1(−U4,iZ2−U2,iZ3+I2,iZ2Z3+U3,i(Z2+Z3))

U3,iZ1−U4,iZ1+(U2,i−U1,i+(I1,i+I2,i)Z1)Z3

Ifi =
U4,iZ1−U3,iZ1+(U1,i−U2,i−(I1,i+I2,i)Z1)Z3

Z1Z3

∀i ∈ {1, 2, 3}. (5.21)

Again, because we work with three phase systems the structure of the solutions is

the same therefore the compact notation is used. This means that carrying out the

calculations for all i values we obtain 3 fault currents, and 3 fault distance describing

impedances.

For further usage, one line segment kernel evaluation can be described as a single

function fline(x1). Concluding from the explanation before the number of inputs are

21, which are all collected in x1. The three fault currents and distance describing

impedances are the outputs of the function, denoted by y1. The formal de�nition

can be found below:

x1
T =

[
U1,i, U2,i, U3,i, U4,i, I1,i, I2,i, Zi

]
y1

T =
[
Ifi, Zfi

] ← i ∈ {1, 2, 3}

y1 = fLine(x1), fLine : C21 → C6. (5.22)

Now that we can evaluate one segment of the line, the kernel shift and evaluation

needs to be described. First the basic principle is explained through a little example.

Afterwards using that knowledge we can formulate the general procedure. Let's

consider the example shown in �gure 5.5.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Figure 5.5: Example line segment

It is a single line representation of a three phase part. Every node is a bus containing

three nodes, loads are connected to them appropriately. The edges of the �gure

are similarly three phase distribution lines, consisting of equal phase impedances.

Node 5 represents a persistent fault with some arbitrary power consumed. It is

distinguished from all the other nodes, since we don't have any information whether
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it is there or not. The nodes which are registered, therefore known with regards to

the location and metering data are {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9}. Our job is to analyse the

network and hopefully conclude something about the fault.

The main idea, coming from the notion of discrete convolution is that we shift the

kernel through the network. By evaluating the kernel we have two possible results

which can occur:

1. If the theft currents(Ifi) are equal to zero, then the segment is validated. In

this case we don't care about the impedance values

2. If some of the theft currents(Ifi), aren't zero, then we have leakage, the segment

is marked as fault.

However the evaluation is not that simple, which is illustrated by observing the step

when the kernel is shifted onto nodes {2, 3, 4, 6}. It is true that between the middle

kernel nodes(3, 4) we don't have any fault current, however there is one between

nodes 4, 6. Since this non-middle leakage current is not included in the model, the

kernel will give us non zero currents for the middle Ifi values, in order to ensure

equality in the equation system. In this case we get that nodes {2, 3, 4, 6} are all

marked as fault. Therefore we need to aggregate the results for proper evaluation.

To overcome this challenge more rules need to be introduced: if a set of nodes is

validated through some arbitrary kernel position, we say that those are validated,

and therefore the edges between those nodes are also truly valid. Now the truly

faulty edges can be obtained by subtracting all the validated edges from the set of

faulty edges, where di�erence is considered as a set operation. The hypothetical

kernel shift results can be seen in the table below, where shifts marked with check

marks are validated, the ones marked with a cross are the fault results.

Bus index
1 2 3 4 6 7 8 9

S
h
if
te
d
b
y 0 X X X X
1 × × × ×
2 × × × ×
3 × × × ×
4 X X X X

Table 5.1: Kernel shift results
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Using the table above we can construct the set of truly validated and faulty edges.

On a side note it should be mentioned that edges are de�ned through their endpoints

therefore they are described as number pairs. The intermediate result sets are the

following:

Validated = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {6, 7}, {7, 8}, {8, 9}}

Faulty = {{2, 3}, {3, 4}, {4, 6}, {6, 7}, {7, 8}}

True faults = Faulty \ Validated = {{4, 6}} (5.23)

We can see clearly from the above expressions, that in such cases, faulty edges can

be precisely identi�ed. By obtaining the set of true faults, we can easily backtrack

those kernel evaluations, where the number pairs in the true fault set formed the

middle nodes, thus giving the appropriate fault current and distance impedance.

Line segments, such as the example one will be called paths hereinafter. Using

the above explained example we can establish a general algorithm which shifts the

kernel through a path with arbitrary length.

Algorithm 2 Path evaluation(kernel shift)

INPUT: Path, Measurements, LineParameters
OUTPUT: TrueFault, TrueFaultResults

1: Initialize Validated,Fault,FaultResults as empty
2: for i = 1 : length(Path)− 3 do
3: Construct x1 from: Measurements(Path(i)), LineParameters(Path(i))
4: y1 = fLine(x1)
5: if Currents(y1)>0 then
6: Add Path(i) to Fault
7: Add y1 to FaultResults
8: else

9: Add Path(i) to Validated
10: end if

11: end for

12: TrueFault = Fault\Validated
13: TrueFaultResults = keep only true fault cases from FaultResults

The inputs for the algorithm are:

1. Path: contains the bus identi�ers which form a path. Elements should be
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pre-sorted to represent the network connections.

2. Measurements: contains all the voltage and current measurements from the

network, identi�ed by their bus indexes.

3. LineParameters: contains the line impedance values, identi�ed by both of their

end buses

The steps described inside the for loop are exactly the same as the ones used through-

out the previous example. Finally the algorithm returns the faulty edges, with their

corresponding kernel evaluation results.

Because of the kernel size, we have spatial limitations regarding the detection of

faults. First of all it should be noted that only those faults can be localized(the

distance impedance can be accurately calculated), which have two veri�ed nodes at

both ends. As a consequence of this, if there is a node surrounded by faults at both

ends, it can't be validated. The kernel shift process will mark the two neighbouring

edges as faulted, however proper localisation is not possible. This e�ect can be seen

in �gure 5.6, as interlocking, since node 6 can't be validated. The last limitations

are the endpoints of a path, the �rst and last edges can't be veri�ed(�gure 5.6).

This is also the consequence of the previously mentioned statement.

Endpoints

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Interlocked

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Figure 5.6: Boundaries during path evaluation

The set of heavily faulted segment is de�ned as a sub path containing two or more

faulted edges, either connected tightly to each other or having one non-faulted edge

or node in-between. In the case where the limitations are violated multiple times - i.e.

multiple faulted edges after each other -, the algorithm will determine the starting

point and the end of the heavily faulted section, and mark the inner parts as faulted.
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Therefore in the case of the interlocking example the section {{5, 6}, {6, 7}} will be
determined as a faulted segment, because the e�ect of interlocking is contained in

the set of heavily faulted section.

5.3.2 Bus degree greater than two

The main goal of this work is to present a method for reducing search space, regard-

ing the global detection. In case of line paths we can e�ectively accomplish this, by

relying on metered quantities retrieved from consumers. However as with all elec-

trical circuits, we have crossing points. As long as they have customers connected

to this buses, we have measurement data, and the path evaluation can go into the

middle of a crossing point. However there can be cases when there is none, therefore

the middle of the crossing point is unknown considering metered data.

In this section a theoretical method is presented for analysing crossing points.

These buses are characterised by having a bus degree greater than two. The simplest

case is shown in �gure 5.7. First by disregarding the red parts, we can see that there

are three incoming lines, it is now clear to see that the previously explained path

kernel is of no use here. In our investigation let us �rst consider whether we can

even detect any fault between the the middle point and the buses closest to it(B12,

B22, B32). In the following proof, we seek for a general solution, on the other

hand statements are projected to the simple case of �gure 5.7. The analysis can be

accomplished by introducing the following two sets:

N = {incoming branch index set}

F = {possible fault node index set}
. (5.24)

As the de�nition suggests N contains the branch indexes pointing inwards the cross-

ing point, and F contains the possible, hypothetical fault node indexes. Both of

these index sets should be understood considering one line network representation,

therefore in the example: N = {1, 2, 3}, F = {3}(bus: Bf, but since it is in branch

3, it is denoted in the set as 3). Just as a side note: the branch identi�cation can

be seen from the �rst subscript in the buses notation.

If there are |N |(| | denotes the cardinality of the set) number of incoming branches,

then all the branches have a "middle" bus denoted by Bi,2, i ∈ N . These buses de�ne

3|N | number of nodal equations. Regardless of |N |, we always have the middle bus,
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Figure 5.7: Cross segment kernel, N = 3, F = 1

providing 3 equations. Regarding the faults we shouldn't forget about their nodal

equations, which bring another 3|F | number of equations into the system. Together

there are 3(|N |+ |F |+ 1) number of crossing point describing equations.

Now we should observe the number of unknowns. As with the path kernel calcu-

lations, in case of faults we have three unknowns: the fault bus voltages(3 number),

currents(3 number), and distance representing impedances(3 number). Therefore

every hypothetical fault bus brings 9|F | number of unknown variables into the

equations. We shouldn't forget about the fact, that the middle point is not me-

tered, therefore whatever |N | is, we always have 3 more unknowns in the form of

the middle bus voltages(UM1, UM2, UM3). All in all we have 9|F |+ 3 unknown vari-

ables. In order to be able to solve the crossing point equation system the following

inequality must be satis�ed:

3(|N |+ |F |+ 1) ≥ 3(1 + 3|F |)→
⌊
|N |
2

⌋
≥ |F | (5.25)

Using the above inequality we can de�ne the number of faulty buses which can
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be detected, around the middle bus. Since we are talking about set cardinalities

the �oor operator is necessary. The expression allows
⌊
|N |
2

⌋
to be greater than

the number of faulty buses. This means generally that the equation system will

be overdetermined. In this cases we can perform a neat little trick by which bus

equations can be left out, if the given branch is not a fault branch. Formally the

branches which o�er the possibility to be left out, are the ones contained in: N \F .
As an illustrative example we can calculate that in the �gure 5.7 case, the number of

detectable faults is
⌊
|3|
2

⌋
= 1. Substituting this result into the �rst part of equation

5.25 we get 15 ≥ 12, therefore the system is overdetermined. We can leave out 3

equations corresponding to buses N \ F = {1, 2}. This is quite natural because the
middle point equations contain the e�ect of the incoming currents, in the form of

nodal fractions, where the nodal voltage is from a neighbouring bus. Therefore in

case of overdetermined system there can be buses left out, without losing their e�ect

on current �ow.

Now that we know the limitations of the crossing point analysis we can try to

describe the system of equations in a general way. By following the considerations

used throughout the previous section regarding the number of equations, we know

which buses will be used for the nodal equations. Below can the equation system

be seen, written up for the general |N | incoming branches node:



Ui,1,j−Ui,2,j
Zi,1

+
UMj−Ui,2,j

Zi,2
− Ii,j = 0 n.o.e.1: 3|N \ F |

Ui,2,j−UMj

Zi,2
+

Uk,f,j−UMj

Zk,2−Zk,f,j
= 0 n.o.e.: 3

Uk,1,j−Uk,2,j
Zk,1

+
Uk,f,j−Uk,2,j

Zk,f,j
− Ik,j = 0 n.o.e.: 3|F |

UMj−Uk,f,j
Zk,2−Zk,f,j

+
Uk,2,j−Uk,f,j

Zk,f,1
− Ik,f,j = 0 n.o.e.: 3|F |

∀i, j, k where {i, j, k} ∈ {N \ F} × {1, 2, 3} × {F} (5.26)

Nobody should be surprised about the structure of the equations, these are again

just basic nodal equations. It is important to ensure proper indexing, the subscripts

should be understood again in a way that by substituting the actual i, j, k indexing

1"n.o.e." = number of equations
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variable, the comas should be removed to get the same quantity notation as in the

example �gure before. It is important to keep track of the number of equations,

since we need this information in case the system is overdetermined. A brief review

going, equation by equation is presented in the following list:

5.26 �rst equation: Branches connecting to crossing point containing no detection

sources

5.26 second equation: Central node equation

5.26 third equation: Validated load equations in branches connecting to crossing

point with detection sources

5.26 fourth equation: Actual detection source equations

The equation system makes it possible, that whatever real world crossing point

structure we encounter, we can generate the describing equation system from the

compact notation before. Moreover we can �nd the solutions in case of faults, if

equation 5.25 is satis�ed. For further usage in the upcoming chapter, we need to

formally de�ne the crossing point evaluation function. x2 denotes the inputs, y2

the detection results, and by using the compact notation we arrive at the following

de�nition:

x2
T =

[
Ui,l,j, Ii,j, Zi,l

]
y2

T =
[
Ik,j, Zk,f,j

] ←
← ∀i, j, k, l, where {i, j, k, l} ∈ {N \ F} × {1, 2, 3} × {F} × {1, 2}

y2 = fCross(x2), fCross : C11N → C6F (5.27)

One more interesting thing should be mentioned before proceeding further: in case

of |N | = 3 we can detect 1 fault, but in the kernel �gure the fault representation

was on a �xed position(in branch 3). The beautiful thing is that we ca rotate the

detection kernel around the middle point, bringing thereby the faulty position to

branch 2 then 1 allowing the evaluation of all the three branches for faults. This

statement is true for kernels describing crossing points with arbitrary branches.
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5.3.3 Parallel searches

As mentioned before, it is important the explore the possibilities of running kernel

evaluations in parallel. The main advantage we can gain from this is of course faster

runtime, but there is also a tricky notion. If we somehow manage to divide the net-

work into sub paths, which describe a given part equivalently, the notion of of spatial

independence is gained. Spatial independence is de�ned as a property by which we

can evaluate parts locally, and obtain results which are valid globally for that part.

This thoughts bring us to a more broader mathematical problem formulation, about

network partition. The main task of partition is to divide a given graph into sub

graphs which are independent from each other. In other words the resulting sets of

partition are disjoint sets with respect to the edges.[41] Graph partitioning can be

quite a challenging task, however it has a lot of real world applications, therefore it is

an active research �eld.[8] Regarding power system analysis a commonly used term

is bulk partitioning. Which means that power generation units, and distribution

points with a high signi�cance are treated as bulk power supply points. By having

knowledge about the network structure, this can be accomplished quite naturally.

However in case of distribution networks after the feeder point, we can't really use

the notion of bulk buses. From a fault detection point of view, the most important

concept is controlled islanding. This is a network partitioning problem which can

prevent larger areas from having a blackout, however it poses a constrained opti-

mization problem.[15] This poses an action which can be taken in case the kernel

evaluations return that the network is heavily faulted, since by providing the areas

of faulty line segments, the controlled islanding process can be sped up.

Network partitioning with regards to the proposed kernel evaluation can be over-

come with ease. The general assumption that we observe networks of radial structure

allows us some useful properties. The network is considered to be built up out of

paths and cross section points. Therefore the �rst idea which comes to mind, is to

validate cross sections with the help of the proposed fCross(x2). Thereby if those

points are validated it doesn't matter in which order, paths that are connecting

them, are evaluated, thus enabling parallel evaluation. Another usage of the same

idea can be applied to long paths. By �nding a point around the middle of the line

section which is validated, we can split it up into for example two sub parts. Since

the middle was validated the segments going outwards from the virtual middle point
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can be treated separately, which enables again parallel evaluation.
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6. Chapter

Dealing with uncertainties

Analysing a given distribution system segment is undergone using smart meter data

and line parameters. By knowing the topology of it, we can perform the kernel type

detection as presented in the previous chapter. However both the real world mea-

surements from the smart meters, and built line parameters contain measurement

error/parameter uncertainty.

In the modelling section it was mentioned that distribution systems have a high

R/X ratio. Therefore the resistance e�ect of the line parameters are more dominant.

Because of that, let us now consider what e�ects in�uence this parameters, and how.

Basically resistances are temperature dependent components. The thermal e�ect is

widely used in measurement theory, and high precision applications.[7] As an equa-

tion this e�ect takes the following form[40]:

R = RS[1 + αS(T − TS)], (6.1)

where R is the resistance at temperature T , RS is the resistance at temperature

TS, and αS is the temperature coe�cient of resistance corresponding to TS. Resis-

tance measurements on power lines are not always possible therefore if one wants

to determine those values, parameter estimation is needed. According to a science

paper published in this domain, line resistance estimation errors are in the range of:

0.105− 0.45%, according to the estimation method which is utilized.[44]

Other source of uncertainty are measurement errors originating from smart meters.

Detailed description is omitted here, a comprehensive survey about smart meters,

the metering process and utilization is recommended for the interested user in[3].

The detailed mathematical background of measurement errors regarding power net-

works is well described in [30]. However there are negative e�ects which evolve as
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well as time goes by. One such e�ect is the presence of harmonics in the utility grid,

which leads to waveform distortion alongside my other things. For example wave-

form distortion is also correlated with measurement errors.[50] We can feel now that

smart meter accuracy is a�ected also from the system environment. As a closing

thought it should be mentioned that standards classify smart meters into accuracy

tiers, in order to have clear oversight. As an example two general ANSI C12.20

classes are listed below:

• Class .5 - 0.5% accuracy

• Class .2 - 0.2% accuracy

6.1 Interval arithmetic

Somehow we have to treat the uncertainties listed previously, since we can't allow

that somebody will be accused of power theft because of measurement errors, or the

technical team will be sent to a false fault location after a weather, also because of

measurement errors.

This problem was handled with the help of interval arithmetic. First interval

arithmetic was developed to be able to handle really small computational errors. It

seemed to be a good solution, in case of numerical operations, if we are interested in

the last digits, we can su�er numerical errors(rounding, truncation etc.). It o�ered

the ability to represent those problematic decimal places by giving a lower and upper

bound to the error.

It is not strange to use this idea and arithmetic, in power system application, since

there are stochastic elements which can be treated by a lower-upper bound number

pair. However there are cases where the power equation formulations are hard to

calculate in the interval manner, therefore by perturbing the random variables by

random error percentages which can occur, the Monte Carlo method will hive the

approximate lower and upper bound for the expression.[51] However if there is no

need for the non-linear complicated power �ow equations, the linear AC power �ow

can be solved with more ease in the interval arithmetic system.[37] By using interval

arithmetic in an advanced mathematical formulation the power �ow equations can

be solved in a quite compact manner, using the Taylor inclusion function.[29]

Basically, by considering line parameters, current and voltage measurements as
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intervals we have the opportunity to incorporate them into the kernel searches. We

only have to consider the accuracy of the given quantity, to de�ne the interval width.

Therefore a short introduction is given into interval arithmetic for the reader, to be

able to grasp the kernel extension to this domain in the upcoming chapter.

In the following intermezzo the most important properties of real valued intervals

are presented according to[33]. The interval [a, b] is de�ned as all other conventional

real valued intervals:

[a, b] = {x ∈ R : a ≤ x ≤ b}. (6.2)

In general the set of real valued intervals is denoted by [R] and is de�ned as following:

[R] = {X ∈ P(R)|(∃x ∈ R), (∃x ∈ R), (X = [x, x])} (6.3)

Interval endpoints are denoted by a line under and over the variable:

X = [X,X]. (6.4)

Some properties are listed now, which are all natural if we take the geometrical

meaning of an interval. The width(w(X)) of an interval is the distance between the

endpoints:

w(X) = X −X. (6.5)

The midpoint can be similarly de�ned:

m(X) =
1

2
(X +X). (6.6)

The next equation is the most crucial for us, since it will be used to give measurement

error representation onto a single measured value. Since w(X) = ±ε, where ε is the
measurement error, the following expression describes the error interval in terms of

a midpoint(just a real number) and the error(which is treated as an interval):

X = m(X) + [−1

2
w(X),

1

2
w(X)] = m(X) +

1

2
w(X)[−1, 1]. (6.7)

Relations can be also de�ned on the set of real valued intervals, we say that X is
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smaller than Y if the upper bound of X is still smaller than Y 's lower bound:

X < Y → X < Y (6.8)

Some of the basic operations, which are commonly used, are depicted in the table

below, rede�ned for intervals:

Addition X + Y = [X + Y ,X + Y ]
Subtraction X − Y = [X − Y ,X − Y ]
Multiplication XY = [min(S),max(S)], where S = {XY ,XY ,XY ,XY }
Division X/Y = X(1/Y ), where 1/Y = {1/Y , 1/Y }

Table 6.1: Basic interval operations

The extension of real valued intervals to complex valued intervals is necessary,

since the three phase AC power system is described through complex algebra.[13]

In general a complex interval number X is the set of all ordinary complex numbers

xα + jxβ for all xα ∈ Xα and xβ ∈ Xβ

X = [Xα, Xα] + j[Xβ, Xβ] (6.9)

Im

Re

x
 x

x


x 
XX j




Figure 6.1: Geometrical representatin of a complex interval

Whereas real intervals de�ne a one dimensional interval lying on some axis, complex

valued intervals in Cartesian form de�ne a rectangle. The geometrical meaning
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extended from the real valued intervals to the complex valued intervals is depicted

in �gure 6.1. The set of complex intervals is denoted by [C] and is de�ned as

following:

[C] = {Xα ∈ P(R), Xβ ∈ P(R)|(∃xα, xα, xβ, xβ ∈ R),

(Xα = [xα, xα]), (Xβ = [xβ, xβ])→ Xα + jXβ} (6.10)

In the case of real valued intervals the basic operations were de�ned, and one could

observe that they quite di�er from the scalar case. Now in the complex valued case,

interval operations are even more complicated.

Addition X + Y = (Xα + Yα) + j(Xβ + Yβ)
Multiplication by (−1) −X = −Xα − jXβ

Subtraction X − Y = X + (−Y )
Multiplication XY = (XαYα −XβYβ) + j(XαYβ +XβYα)

Inverse 1
X

=
Xα−jXβ
X2
α+X

2
β

Division X
Y

= X 1
Y

Conjugate X∗ = Xα − jXβ

Table 6.2: Basic complex interval operations

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0.392

0.394

0.396

0.398

0.4

0.402

0.404

0.406

0.408

0.41
Division in polar form, real part of the result
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Figure 6.2: Polar form division in comparison to Cartesian calculation

However it should be noted, that it is not trivial if we should use that Cartesian
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of polar representation. Both of theses representations require another set of de-

�ned operations, the Cartesian one was shown above, the polar form is even more

complicated.[10] Throughout my investigation and experimenting with complex in-

tervals, I noted that complex interval division and multiplication are not really

e�ective. E�ective means in domain that we don't get quite tight bounds as results.

Therefore I experimented with doing multiplication and division in the classical way:

converting the Cartesian to polar, dividing the magnitudes, subtracting the angles,

then �nally converting it back to Cartesian. Using this procedure I achieved better

bounds, as with the general academic formulas. Interval methods, as mentioned

before, can be validated through the perturbation of the random variables, within

the allowed bounds, and we should observe te results. Performing this in a large

scale we basically apply the Monte Carlo method[34], and if no resulting value is

out of the bounds, we have successfully veri�cation. I performed the experiment on

some arbitrary divisions, the results can be seen on �gure 6.2. On the right side,

are the results corresponding to the formulas taken from the literature. On the left

are the results corresponding to the division which was performed in the polar form.

The e�ect is signi�cant, on the left side we could manage to de�ne a much closer

error bound, which is much better. This method was used later on both for division

and multiplication.

6.2 Interval local search

Let now Ũ , Ĩ denote arbitrary voltage and current measurements, and Z̃ some

line impedance(Ũ , Ĩ, Z̃ ∈ C). According to all the three parameters, we can de�ne

separately the precision as εU ,εI , εZ The incorporation of measurement error and

line impedance uncertainty is expressed as following:

[U ] = [Re(Ũ)− εU ,Re(Ũ) + εU ] + j[Im(Ũ)− εU , Im(Ũ) + εU ]

[I] = [Re(Ĩ)− εI ,Re(Ĩ) + εI ] + j[Im(Ĩ)− εI , Im(Ĩ) + εI ]

[Z] = [Re(Z̃)− εZ ,Re(Z̃) + εZ ] + j[Im(Z̃)− εZ , Im(Z̃) + εZ ], (6.11)

where [U ], [I], [Z] ∈ [C]. Let us de�ne the complex unity interval: [O] = [−1, 1] +

j[−1, 1]. The geometric representation of [O] is a unit square, having a centre in the

origo of the complex plane. The previous expression can be written up in a more
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compact manner:

[U ] = Ũ + [O]εU

[I] = Ĩ + [O]εI

[Z] = Z̃ + [O]εZ (6.12)

The line segment kernel and the crossing point analyser functions can be rede�ned

for complex intervals. Since only basic operations were used to express them, we

can perform this rede�nition, the algebraic enclosure is preserved.

[y1] = fLine([x1]), fLine : [C]21 → [C]6

[y2] = fCross([x2]), fCross : [C]11N → [C]6F (6.13)

Since in equation 6.12 the interval consists of a complex measured value, and the

corresponding uncertainty interval, we can split those up. Therefore it is more ben-

e�cial to treat them separately because the measured values are usually larger than

the errors respectively. This implies that the detection kernels should be evaluated

twice: �rst using the measurement data, second using the error intervals. The result

will be the interval sum of the two.

In order to illustrate the before mentioned procedure, the line segment kernel

evaluation is explained. First let us calculate the complex valued fline using the

measured values. In this case we obtain in an ideal world the exact results. In

order to be able to distinguish between the ideal results, and the perturbed results,

the �rst is denoted by a prime superscript while the second is marked with double

prime.

x′
1
T =

[
Ũ1,i, Ũ2,i, Ũ3,i, Ũ4,i, Ĩ1,i, Ĩ2,i, Z̃i

]
y′
1
T =

[
Îi, Ẑi

]
← i ∈ {1, 2, 3}

y′
1 = fLine(x

′
1) (6.14)

Next the interval values representing the measurement errors are given to the detec-

tion kernel. Since [O] is a complex valued interval x′′2 will be also a vector complex

intervals. Since the kernel calculation in itself doesn't introduce any norm itself, the
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resulting vector will also contain complex intervals.

[
x′′
1
T
]

=
[

[O] εu1,i , [O] εu2,i , [O] εu3,i , [O] εu4,i , [O] εi1,i , [O] εi2,i , [O] εzi

]
[
y′′
1
T
]

=

[ [
Îi

]
,
[
Ẑi

] ]
← i ∈ {1, 2, 3}

[y′′
1 ] = fLine([x

′′
1 ]) (6.15)

As mentioned before, the result will be the sum of y1 prime, and double prime. It

serves to full solution to the problem, since y′
1 is the middle point vector of the

result complex intervals, and the mathematically possible neighbourhood of y′
1 is

de�ned by [y′′
1 ]. Adding the two together represents the interval, accounting for all

possible e�ects of the uncertainties found in the system model.

[y1] = y1
′ + [y1

′′] (6.16)

Of course the same steps can be applied for the crossing point detection function:

[y2] = fCross(x
′
2) + fCross([x

′′
2 ]) (6.17)

Regarding the line kernel shift algorithm, now we also obtain detection uncer-

tainty boundaries. Since previously, if there wasn't any theft in the middle of the

kernel, we get that the current is there zero. Now we won't get zeros there, since pa-

rameter uncertainty will take e�ect on it. The detection boundaries are the current

dimensional parts of [y1
′′], since inside this interval we are not able to decide whether

it is an e�ect of a really small fault, or it is just measurement error. Therefore in

order to avoid stochastic behaviour a current threshold value should be de�ned, and

the resulting current intervals magnitude should be compared to the limit value.
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7. Chapter

Simulation results

In order to give some more insight into the working of the procedures, two simulation

result segments are presented. First a single line segment evaluation is described,

after detailed network search is shown.

7.1 Line segment kernel evaluation

First of all it should be emphasised that the structure to be veri�ed is the line seg-

ment kernel(�gure 5.4). These results were taken from a 10 bus test case, containing

10 loads and one feeder point. Basically we concluded that a faulty segment is found,

however without knowing the true value, we want to validate, that this truly faulty

segment doesn't violates the measurement and parameter uncertainty bounds. Line

parameters of Zf1 = Zf2 = Zf3 = 1Ω were used alongside εU = εI = εZ = 1%

possible error values.

Running the software we get the following numerical results for the complex error

bounds:

xα xβ xα xβ
Zf1[Ω] −0.009884 −0.0002704j 0.009884 +0.0002704j
Zf2[Ω] −0.009884 −0.0084214j 0.009884 +0.0084214j
Zf3[Ω] −0.009884 −0.0086917j 0.009884 +0.0086917j
If1[A] −0.076668 −0.0010059j 0.076668 +0.0010059j
If2[A] −0.037463 −0.0669j 0.037463 +0.0669j
If3[A] −0.039205 −0.065894j 0.039205 +0.065894j

Table 7.1: Error bounds

The calculation of the middle point is skipped here since it doesn't contain any

interval calculation, therefore it is not interesting. However adding it together with
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the error bounds, gives us the full interval result:

xα xβ xα xβ
Zf1[Ω] 0.28349 +0.00042784j 0.30326 +0.00096863j
Zf2[Ω] 0.28349 −0.0077232j 0.30326 +0.0091196j
Zf3[Ω] 0.28349 −0.0079935j 0.30326 +0.00939j
If1[A] −0.57761 −0.046533j −0.42427 −0.044521j
If2[A] 0.25243 −0.47796j 0.32736 −0.34416j
If3[A] 0.17184 +0.39069j 0.25025 +0.52248j

Table 7.2: Interval results bounds

This interval values can be seen on the �gures below as thick red lines, our hypo-

thetical result bounds. Now we perform Monte Carlo analysis in which we randomly

perturb the measurement values, with −ε, ε. We only simulate so much error per-

cent which was previously noted. By observing the �gures, we can really trust the

resulting bounds since all the blue function values lie between our red error bounds.

However we cannot simulate all possible input perturbation combinations, therefore

it is only an approximation. For veri�cation purposes it's good enough, since theo-

retically we should always get the right results with the proposed interval methods.

0 50 100 150
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0.285

0.29

0.295

0.3

0.305
Line resistance

Figure 7.1: Line resistance veri�cation(Zf1)
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Figure 7.2: Phase 1 current veri�cation(If1)

7.2 Detailed network search

In order to perform a detailed network search, a structure must be generated. This

can be accomplished by generating a tree, and using that single line topology we

just add the network matrices together as it was mentioned in the power system

analysis chapter. Then we have to randomly put consumers into the network, which

should be used when simulating the network. However afterwards they should be

either removed, or hidden with the corresponding bus ID-s. The network and the

detection result can be seen on �gure 7.3. As we can see from the results, have two

interlocked sections: {1, 62, 63} and {59, 60, 61}. The other two faulty segments are

faults on one edge, the localisation can be accomplished. Since the algorithms were

implemented in Matlab, the output is easily copied here. Just some explanation:

�rst the actual node ID-s are printed who will be analysed by the kernel. After the

actual measurement data is used, disregarding measurement error. In the next step

were the errors calculated, then superposed onto the previous results. These are the

�nal interval results of the detection. It can be seen that for example at {68, 69}
the distance indicating impedance is quite wide. That is just the consequence, the

measurement errors were choosen to be higher than usual: εI = 2.5%, εU = 2.5%
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and εZ = 3.5%.

In case of [27, 28]

26 27 28 29

Calculating with the exact measurement values

R:

0.0042061-4.4224e-16i 0.0042061+3.9234e-14i 0.0042061+3.1333e-14i

I:

1.4445 1.9814 1.5644

Calculating the error intervals

R:

0.0038562-2.7896e-06i 0.004556+2.7896e-06i

0.0038562-0.00030438i 0.004556+0.00030438i

0.0038562-0.00030163i 0.004556+0.00030163i

I:

1.4332 1.9927

1.5588 2.4558

1.4702 1.8701

In case of [68, 69]

67 68 69 70

Calculating with the exact measurement values

R:

0.00062051-1.6845e-16i 0.00062051+6.6651e-15i 0.00062051+1.8544e-14i

I:

1.6688 1.0998 1.7742

Calculating the error intervals

R:

0.00047063-2.793e-06i 0.00077038+2.793e-06i

0.00047062-0.00030438i 0.00077039+0.00030438i

0.00047062-0.00030163i 0.00077039+0.00030163i

I:

1.4111 1.8575

0.9801 1.4685

1.0885 1.7799

55



Simulation results

1
1.

5
2

2.
5

3
3.

5
4

05101520

  1

  2   3   4   5   6   7   8   9   1
0

  1
1

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

  1
8

  1
9

  2
0

  2
1

  2
2

  2
3

  2
4

  2
5

  2
6

  2
7

  2
8

  2
9

  3
0

  3
1

  3
2

  3
3

  3
4

  3
5

  3
6

  3
7

  3
8

  3
9

  4
0

  4
1

  4
2

  4
3

  4
4

  4
5

  4
6

  4
7

  4
8

  4
9

  5
0

  5
1

  5
2

  5
3

  5
4

  5
5

  5
6

  5
7

  5
8

  5
9

  6
0

  6
1

  6
2

  6
3

  6
4

  6
5

  6
6

  6
7

  6
8

  6
9

  7
0

  7
1

  7
2

  7
3

  7
4

  7
5

  7
6

  7
7

  7
8

  7
9

  8
0

  8
1

Figure 7.3: Detection results
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8. Chapter

Conclusion

A simple method is proposed in this work, in order to detect persistent faults. First

the the problem is thoroughly described, preliminary notions are explained. The

mathematical formulation of fault detection is presented. It was concluded that it

is a hard global optimization problem. First a GA solution is described in short,

however it is noted, that the search space is really big, real world applications are

limited. Therefore search space limiting techniques were developed. A detection

methods inspired by discrete convolution is presented, which consists out of a sys-

tematically de�ned kernel, shifted through a line segment. After kernel shifting more

evaluation is needed, which is described in form of an algorithm. Crossing points

are crucial point in distribution networks, therefore the number of detectable faults

with respect to incoming branches is proven. A compact formulation is presented,

from which kernels can be generated for crossing points of arbitrary structure. Af-

ter this phase, the e�ects of parameter uncertainty is worked out with the help of

complex interval arithmetic. Finally some simulation results are presented in order

to validate the presented work.

We can conclude that the line evaluation kernel works really well in networks where

the number of faults, doesn't violate our previously explained criteria. However

in case of heavy faults the kernel still gives the boundaries of the faulty section.

Further work would be to consider such a bounded section and give it to the GA

since the search space is now really limited, only those kernel exception parts should

be evaluated through soft computing.

The proposed methodology o�ers good results, therefore argument could be made

for real life applicability. However using such an evaluation methodology for a

given neighbourhood, the notion of distributed fault detection could be developed.

Since the line segment evaluation kernel consists only of 6 linear equations it is
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computationally easy. What the author means to emphasise is that the evaluation

could be easily loaded onto existing smart meters. Thereby enabling the the cross

validation of the edges, and each other thereby detecting software tampering.

Finally a parallel is shown between electric and pipe networks. Current and

voltage are similar quantities as pressure drop, and �ow through a pipe section,

the networks o�er great interchangeability in calculation methods.[47] Since the

proposed method uses basic electric concepts, or the conservation of energy, the

method could be translated to pipe networks. Where the notion of persistent fault

is well known as leakage.

The research area o�ers a lot of new possibilities and challenges where the pre-

sented results, are of great use.
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Az  objektum  detektálás  és  felismerés  a  számítógépes  látás  egyik  komoly  kihívása,  amelyet

napjainkban  -  a  nehezebb  esetekben  -  szinte  kivétel  nélkül  neurális  hálózatok  segítségével

valósítanak  meg.  Alkalmazási  területei  az  orvosi  képfeldolgozástól  kezdve,  az  ipari

látórendszereken át az önvezető járművekig terjed. 

Dolgozatomban egy kültéri  objektumokat  detektálni  és felismerni  képes detektor  megvalósítását

mutatom  be,  ezen  kívül  nagyobb  részletességgel  kitérek  a  hierarchikus  osztályozást  alkalmazó

többlépcsős  megvalósításra  és  az  ezzel  kapcsolatos  kísérletek  eredményére  és  az  osztályozás

(klaszterezés)  menetére.  Célom  a  lehető  legpontosabb  detektor  előállítása  volt,  másodlagos

tényezőként kezelve az inferencia időtartamát. 

A  munka  során  megvizsgáltam  a  különböző  felismerési  módszereket,  valamint,  hogy  milyen

paraméterekkel  érdemes  neurális  hálózatokat  betanítani  (pl.  hogyan  befolyásolja  a  detektor

pontosságát  a  tanítás  során használt  batch mérete,  milyen képeket  célravezető a tanítóhalmazba

tennünk,  meddig  érdemes  egy  tanítást  futtatni).  Igyekeztem  minél  több  és  a  lehető  legtöbb

információt  hordozó  mutatók  szerint  kiértékelni  a  betanított  neurális  hálókat.  Munkám  során

felhasználtam  a  RetinaNet  detektort  és  a  Faster-RCNN  kiértékelő  eszközét,  amelyeken  kisebb

módosításokat végeztem.

A  neurális  hálózatokkal  folytatott  kísérleteken  kívül  egy  keretrendszer  készítettem  Keras-

Tensorflow alapokon, amely azon kívül, hogy különböző hálózatokat választhatunk a detekáláshoz,

vizualizálni is képes a megtalált objektumok befoglaló dobozait.
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1 Bevezetés

Napjaink  egyik  leggyorsabban  fejlődő  kutatási  területe  a  mesterséges  intelligencia.

Dolgozatomat is e téma köré építettem fel képfeldolgozási pontosabban objektumfelismerési

témakörben. A 2. Fejezetben röviden összefoglaltam a korábbi módszereket, majd rátértem

az  általam  alkalmazott  és  korszerű  neurális  megoldásra.  Az  5.  Fejezetben  bővebben

kifejtettem a  munkám során  felhasznált  RetinaNet  detektor  felépítését  és  működését.  A

RetinaNet segítségével betanítottam egy detektálásra és felismerésre is alkalmas detektort a

GTSDB adathalmazon,  majd  kiértékeltem az eredményt.  Megvizsgáltam milyen hatással

van az  ún.  batch méret  a  detektor  pontosságára.  Ezen kívül  egy klaszterezésen  alapuló,

többlépcsős  hierarchikus  detektor  felépítését  is  megkíséreltem  a  jobb  eredmények

reményében.
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2 Objektum felismerés és detekció

Ebben a fejezetben a teljesség igénye nélkül megemlítek pár “hagyományos” megközelítést

az  objektum  felismeréssel  és  detekcióval  kapcsolatban  mielőtt  rátérek  a  napjainkban

leghatékonyabbnak  nevezhető  neurális  hálós  megoldásra.  Az  itt  bemutatott  módszereket

azért  választottam,  mert  általában  ezek  bizonyultak  a  leghatékonyabbnak,  gyakran

alkalmazzák  őket,  ill.  megérhető  belőlük  a  tulajdonságkiemelés  és  klasszifikáció

felhasználása, kapcsolata, amelyek a neurális hálózatokban is fontos építőelemek lesznek.

2.1 HOG + SVM

Azonos  objektumok  gyakran  eltérnek  színükben  és  fényerejükben  a  megvilágítás

függvényében. Ezt próbálja kiküszöbölni a HoG (Histogram of Oriented Gradients).

A kép minden pixeléhez (vagy pixelcsoportokhoz) kiszámolunk egy gradiens értéket,

majd  egy  hisztogramban  összesítjük  őket.  A  hasonló  formájú  képek  hasonló

hisztogramot fognak eredményezni. Ha a legnagyobb érték szerint normáljuk (vagyis

eltoljuk a hisztogramot az első csúcsérték szerinti mindig azonos pozícióba), akkor

forgatásra invariánssá tesszük a felismerőt. A HoG információ elméleti szempontból

tömörebb, mint a teljes kép, de a gyakorlat szerint fontos információt foglal magába,

ezért  ideális  adat az SVM (Support Vector Machine) számára.  Ez a megközelítés

rendkívül  kevés erőforrást  vesz igénybe,  de a nyomába sem ér  egy neurális  háló

pontossághoz, csak egyszerűbb esetekben használható.

2.2 Viola-Jones + Adaboost

A Viola-Jones objektum detektáló algoritmust eredetileg arcdetektálásra tervezték,

de bármilyen más képre betanítható. Valós időben képes robusztus módon detektálni.

Hátrányai  között  említhető  az  érzékenysége  a  bementi  torzulására.  Arcfelismerés

esetén minden képnek szemből  kell  ábrázolnia  az arcot  és nem lehet  döntve.  Az

algoritmus négy lépésből áll:

1. Haar feature kiválasztás

2. Integrál kép készítése

3. Adaboost tanítás

4. Felismerők kaszkádolása

5



Ezen lépések kombinálásával egy gyorsan működő, jól tanítható, általánosan használható módszert

kapunk,  a  Haar  tulajdonságok  és  az  kaszkád  módban  alkalmazott  klasszifikáció  kombinálása

meglepőn jól működik.
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3 Neurális Hálók

Neurális  háló alatt  neuronok kapcsolatát  értjük,  melyek lehetnek biológia és mesterséges

neuronok. Továbbiakban neurális háló alatt mesterséges neurális hálót értek. A természetes

intelligenciát imitáljuk vele.

Alkalmazásukkal rengeteg kézzel kódolt utasítást spórolhatunk, és képesek vagyunk emberi

kapacitást  meghaladó komplexitású vagy volumenű problémákat  megoldani.  Alkalmazási

területei  közé  tartozik  a  gépi  látás,  beszédfelismerés,  mondatelemzés,  de  akár  egy

manuálisan programozott mesterséges intelligencia helyét is betöltheti egy videójátékban.

Legegyszerűbb fajtája a szekvenciális hálók azon belül is az MLP (Multi Layer Perceptron).

Ezekben a neuronok rétegeket alkotnak. Az első a bemeneti réteg, az utolsó a kimeneti a

közöttük elhelyezkedő rétegeket rejtett rétegnek (hiddenlayer-nek) nevezzük. Szekvenciális

hálózatokban  az  információ  csak  egy  irányba  halad  (kivéve  tanítás  során  a

hibavisszaterjesztés (Backpropagation) használata esetén). Az MLP-t neuronok és az őket

összekötő súlyok alkotják. Felfoghatjuk úgy, hogy ez egy nagyon bonyolult függvény ami

tanítás  során  “kialakul”  és  egy  bemenetre  számunkra  kedvező  (és  determinisztikus)

kimenetet vesz fel. Neurális hálókban, ha variáljuk a súlyokat, akkor különböző döntéseket

hozó modelleket kapunk. A optimalizáló (vagyis tanulási) algoritmus célja a súlyok állítása

7
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olyan módon, hogy valamilyen mutató alapján jobban teljesítsen a háló, azaz a megadott

bemenetekre  kívánt  kimeneteket  generáljon.  Egy neuron a  különböző súlyokkal  szorzott

bemeneteit  összegzi,  majd  egy ún.  aktivációs  függvénnyel  átalakítja.  Ezt  az  információt

kapják meg a következő réteg neuronjai.

MLP-vel lehetőségünk van képfelismerésre is, ha a kép pixeleit oszlopvektorba fejtjük és a

hálózat bemenetére bocsátjuk. A gyakorlatban mégis ritkán használjuk erre a célra, mert más

háló  architektúrákhoz  képest  nagyobb az  erőforrásigénye  és  nem invariáns  az  objektum

elhelyezkedésére,  amennyiben az nem tölti  ki  a teljes képet.  Képfeldolgozási  területen a

leghatékonyabb hálófajta a konvolúciós hálózat.

4 Konvolúciós hálók (Convolutiona Neural Network - CNN)

Az MLP-kel  ellentétben  a  konvolúciós  rétegek között  nem teljes  az összeköttetés,  tehát

nincs  minden  neuron  összekötve  az  előző  réteget  alkotó  összes  neuronnal

(implementációnként  eltérő,  de általában csak a  szomszédos tagokkal  van kapcsolatban).

Ezen  kívül  a  neuronok tulajdonságtérképeket  (feature  map-eket)  alkotnak  a  konvolúciós

rétegekben és ezeket kötik össze a konvolúciós kernelek (nem közvetlenül a neuronokat). A

hálózat súlyai amiket változtatunk a tanítás során a kernelek elemei.

MLP-hez képest  rendkívül  gyorsan kimenetet  ad a  jelentősen  kevesebb összeköttetésnek

köszönhetően.  Rengeteg  számítást  megspórol  azzal,  hogy  a  konvolúciós  kernelek

megosztott  súlyként  működnek  és  mivel  maga  a  művelet  végigpásztázza  a  képet  (vagy

feature map-et) megőrzi a térbeli  információkat is (a konvolúció eredménye is egy kép).

Ennek következményeképpen lesz a  CNN invariáns  az objektum elhelyezkedésére,  tehát

képes megállapítani, hogy adott objektum jelen van-e a képen, de nem képes megmondani
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2. ábra: összeköttetések teljes összeköttetésű (fully 

connected) és konvolúciós rétegek között



képen belül az elhelyezkedését.  A CNN aktivációs  függvénye a ReLU (Rectified Linear

Unit), míg az MLP-nek általában a sigmoid függvény. 

Konvolúciós hálózatokban egymás után több konvolúciós réteget találunk amit rend szerint

egy  pooling  művelet  követ.  A pooling  célja  a  kép  dimenzióinak  csökkentése,  lehetőleg

minél  több  releváns  információt  megőrizve.  A  tapasztalat  azt  mondja,  hogy  erre  a

legalkalmasabb  művelet  a  Maxpooling:  ilyenkor  az  adott  területből  a  maximális  értéket

választjuk ki a kicsinyítés során. Ahogy haladunk előre a hálóban a pooling eredményeként

egyre kisebb feature map-eket találunk, de egyre többet rétegenként. Ez további erőforrást

spórol tanítás és inferencia során.

A  gyakorlatban  ritkán  használunk  teljesen  konvolúciós  hálókat.  A  legtöbb  CNN-nek

nevezett  architektúra  implementáció  esetében  az  utolsó  pár  réteg  Fully  Connected  (FC)

réteg.  Erre azért van szükség, mert a konvolúció eredménye feature map nem pedig egy

oszlopvektor aminek az n-edik eleme az n-edik objektum osztályhoz tartozó konfidencia

érték.  Márpedig  a  neurális  hálózat  célja  tulajdonságok detekciója  (konvolúciós  rétegek),

majd pedig azok alapján klasszifikáció FC rétegek.

Az elvégzett munkám során a VGG16 és VGG19 néven ismert konvolúciós architektúrákat

használtam fel a Retinanet backbone modelleként.
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3. ábra: maxpooling művelet



5 Deep Learning keretrendszerek

Számos  Deep  Learning  keretrendszer  közül  válogathatunk,  amelyek  magas  szintű

programozási  interfészt  biztosítanak  neurális  hálózatok  tervezéséhez,  tanításához  és

kiértékeléséhez. Szinte kivétel nélkül támogatják a GPU által gyorsított tanítást és Python

interfésszel rendelkeznek. Ebben a dolgozatban 2 keretrendszert emelek ki.

5.1 Pytorch

A  Facebook  által  kifejlesztett  framework.  A  régi  Torch  keretrendszer

továbfejlesztése. 2018 óta a Caffe Deep Learning keretrendszert is magába foglalja.

5.2 Keras-Tensorflow

A Tensorflow  a  Google  által  fejlesztett  rendszer.  Rendkívül  népszerű  a  kutatási

területeken. A Keras a Tensorflow magasabb szintű interfésze. Hátránya a PyTorch-

hoz képest, hogy nem támogatja a dinamikus modelleket. Az én általam felhasznált

RetinaNet-et  is  Keras-ban implementálták.  PyTorch  implementáció  is  készült,  de

sokkal  kevesebb  háló  architektúrát  és  dataset  API-t  támogat  ezért  a  Keras-ban

implementált verziót használtam a munkáim során.
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6 Keras-RetinaNet detektor

A  Keras-RetinaNet  egy  Pythonban  és  Keras-Tensorflow  keretrendszerben  implementált

detektor  és  felismerő  egyben.  A bemenetén  egy nagy képet  vár  amin tetszőleges  számú

objektumot képes felismerni. A kimenete a detekciókhoz tartozó címke (objektum osztály)

és a RoI (Region of Interest),  más szóval a befoglaló doboz. A RetinaNet egyben képes

megmondani, hogy a bemeneti képen milyen objektum és hol található.

6.1 Detektor Architektúra

A RetinaNet rendelkezik egy backbone modellel, ami egy hagyományos teljesen 

konvolúciós háló, ami nem rendelkezik FC rétegekkel. A backbone háló egy FPN-t 

(Feature Pyramid Network) alkot. Az FPN kimenete a különböző méretű feature 

map-ek a piramis szintjein. Ezeken a feature map-eken ezután ún. anchor box-okat 

definiál amiket kettő kisebb alháló bemenetére bocsát, amiken a feladata az anchor 

box által befogott objektum felismerése és a doboz lezsugorítása szorosan az 

objektumra. Ez a két alháló a piramis minden szintjén megtalálható ugyanazokkal a 

paraméterekkel.
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4.ábra: A Feature Pyramid Network vizualizációja



6.2 Kimenet keletkezése

A detektor egy olyan képet vár a bemenetén, ami több felismerésre szánt objektumot

is  tartalmazhat.  Ez  a  kép  először  végigmegy  a  backbone  modellen  ami  pár

rétegenként rendelkezik egy “oldalsó” kapcsolattal az FPN-be. A Feature Pyramid

visszafelé “összegzi” a feature map-eket kétszeres upsampling (felnagyítás) és 1x1-

es konvolúcióval a 6. ábrán látható módon.

Az  FPN ezen  kívül  egy  rácsot  húz  a  képre  aminek  a  metszéspontjaiban  lesznek  az

Anchor  pontok.  A RetinaNet  9  Anchor  dobozt  definiál  minden  metszéspont  köré  3

méretben és 3 arányban. Az Anchor box-ot nevezhetjük Candidate box-nak (objektum

lehetséges pozíciója) is, mert ezek a régiók lesznek kivágva és a két alháló bemenetére

bocsátva.
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5. ábra: A RetinaNet felépítése. A piramis minden szintjén két alháló csatlakozik az FPN-

hez. Az ábrán látható ResNet backbone modell helyett én VGG19-et használtam.



A  két  alháló  struktúrájában  egyetlen  eltérés  van:  amíg  a  felismerést  végző  alháló

kimenetén a neuronok száma megegyezik a tanítás során megadott  objektumosztályok

számával, addig a doboz szűkítéséért felelős háló kimenete minden esetben 4. Ez a szám

azért ennyi, mert a befoglaló dobozt 4 számmal írjuk le és ugyanennyi számmal tudjuk

megadni  azt  is,  hogy mennyit  szeretnénk módosítani  a  koordinátáin.  (A RetinaNet  a

befoglaló doboz bal felső  és jobb alsó sarkának a koordinátáival írja le a Bounding Box-

ot.)
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6. ábra: kétszeres nagyítás és 1x1-es konvolúció az FPN szintjei 

között.

7.ábra: Az anchor box-ok elhelyezésének módja az 

FPN által generált feature map-eken.



6.3 Saját háló tanításának a menete

A tanításhoz szükségünk van egy tanító adathalmazra (továbbiakban datasetre)  és

célszerű  egy  tesztelő  dataset-tel  is  rendelkeznünk,  hogy  ki  tudjuk  értékelni  a

betanított  hálót  olyan  adatokon,  amikkel  tanítás  során  nem  találkozott.  Ezáltal

információt  nyerünk arról,  hogy mennyire  generalizál  a  háló  és  nem arról,  hogy

mennyire  tanulja  be a  tanító  példákat.  A detektálás  és felismerésre  tanítás  esetén

képekre van szükségünk a datasetben,  valamint  a  hozzájuk tartozó  Ground Truth

(GT) értékekre.  A GT fájl tartalma a képfájl neve amin az objektum fellelhető,  a

hozzá  tartozó  címke  (vagyis  az  objektumosztály)  majd  a  befoglaló  dobozt

reprezentáló 4 szám.

A RetinaNet-ben számos szélesebb körben használt architektúra implementálva van

(pl.:  ResNet,  Densenet,  Mobilenet,  VGG  architechtúrák)  amiket  backbone

modellként használhatunk a RetinaNet-ben. A kísérleteimhez a VGG16 és VGG19

hálókat választottam, kis  méretük így is több mint  elég volt  az általam választott

dataset osztályainak számához, de a kis méret jelentős időbeli megtakarítást jelentett

tanítás és inferencia során.

7 Dataset

A RetinaNet  tartalmaz  egy tanító  szkriptet  amivel  könnyedén  beimportálhatunk  nagy  és

gyakran  használt  adathalmazokat  (pl.:  Pascal  VOC,  MS  COCO,  OID).  Ezen  kívül

lehetőségünk  van  saját  adathalmazokat  átadni  a  hálónak  amennyiben  az  annotációkat

(Groung Truth) CSV fájl formátumban tároljuk. Ebben a dolgozatban a German Traffic Sign

Detection  Benchmark  dataset  (továbbiakban  GTSDB)  tanító  és  kiértékelő  halmazát

használtam.
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7.1 A GTSDB dataset

Az adathalmaz 43 objektum osztályt  különböztet  meg,  kivétel  nélkül  közlekedési

táblákat. Összesen 900 gépjármű belsejéből készült képet és a hozzájuk tartozó GT-t

foglalja  magába.  A  tanító  adathalmaz  600,  míg  a  kiértékelő  halmaz  300  elemet

tartalmaz. Minden kép 1360x800 pixel felbontású és PPM kiterjesztésű. A GTSDB-

ben  4  nagyobb  kategóriába  is  be  vannak  sorolva  a  táblák,  mint  prohibitory,

mandatory,  danger  és  other.  A képek között  találunk  olyanokat  is,  amelyek  nem

tartalmaznak egy táblát sem.

7.2 A dataset átadása a RetinaNet-nek

A  GTSDB  annotációi  CSV  kiterjesztésű  fájlokban  álltak  rendelkezésemre  a

RetinaNet által  preferált  módon. Eltérés volt,  hogy a detektor címke helyett  szám

azonosítóval különbözteti meg az objektumosztályokat. A GT fájlban ezen kívül csak

az elválasztó karaktert volt szükséges kicserélni,  hogy a RetinaNet hiba nélkül be

tudja  olvasni  azt.  Készítenem kellett  egy „LookUp” táblázatot  az  osztályok  és  a

hozzá tartozó ID-k között. Ahhoz, hogy a detektor tanító szkriptje sikeresen lefusson

már csak a GT fájlban leírt elérési helyre kellett másolnom a tanítóképeket.
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8. ábra: Példaképek a tesztekben 

felhasznált GTSDB datasetből
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9. ábra: A GTSDB által megkülönböztetett táblatípusok



8 Tanítás

A RetinaNet előnye a többhálós detektorokhoz képest, hogy lehetőségünk van úgynevezett

end-to-end  training-re.  Ez  annyit  jelent,  hogy  egy  tanítás  elég  a  működő  detektor

előállításához,  mert  a  RetinaNet  annak ellenére,  hogy meglehetősen  összetett  struktúrák

alkotják,  egy  egyhálós  detektor  (szemben  a  fast-  és  faster-RCNN  modellekkel  ahol  a

detektor  és  a  felismerő  háló  tanítása  egymástól  függetlenül  történik).  A tanítás  Ubuntu

Linux (18.10 és 16.10) operációs rendszer alatt történt, mivel Windows alatt  technológia

problémákba ütköztem.

8.1 Hardver

A  tanítás  egy  Nvidia  Quadro  P6000-es  grafikus  kártya  segítségével  történt  és

megközelítőleg 6 órát  vett  igénybe.  Ez idő alatt  80 epoch training futott  le.  Más

szóval 80 alkalommal  dolgozott  fel  minden tanítópéldát  a training dataset-ben.  A

legnagyobb  batch  méret  amit  be  tudtam  állítani  a  GPU-n  anélkül,  hogy  tanítás

közben kifusson a grafikus memóriából, 6 kép volt.

8.2 Batch méret

Egy batch azon képek halmaza amelyeknek a kimenetét  (és a belső rétegeinek a

kimenetét)  együtt  vesszük  figyelembe  a  Backpropagation  lépés,  vagyis  a  hálózat

súlyainak  egyszeri  állítása  során.  Elméletben  a  minél  nagyobb  méret  elősegíti  a

generalizálást  és  felgyorsítja  a  tanulást.  Ez  azonban  nem  tekinthető  általános

érvényűnek.  A  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  ez  nincs  így  minden  esetben.

Megvizsgáltam,  hogy az  én  detektoromat,  mennyire  befolyásolja  ez  a  paraméter.

Ezeknek a kísérleteknek az eredménye a 10. (Eredmények) pontban van kifejtve.
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9 A kiértékelés menete

A RetinaNet  magában  foglal  egy  kiértékelő  szkriptet  is,  amely  a  detektor  mAP  (Mean

Average Precision) mutatóját számolja ki. Ezt a szkriptet kibővítettem egyéb metrikákkal,

hogy minél jobb képet kaphassak egy háló teljesítményéről.

9.1 Mean Average Precision

Az  mAP  egy  népszerű  metrika,  amely  minden  recall  (visszaidézés)  értékhez

kiszámolja a hozzá tartozó precision-t. Kiszámítása a következő módon történik:

5. A  kiértékelő  begyűjti  a  detekciókat  (nem  csak  a  detekciós  küszöbérték

felettieket), majd konfidencia szerint sorba rendezi azokat

6. Kumulatív  módon  kiszámolja  az  n-edik  detekcióig  a  precision  és  recall

mutatót. Két listát készít belőlük, amelyeknek az n-edik eleme az n-edik és az

annál nagyobb konfidenciával prediktált detekciókig recall és precision érték.

7. Minden precision értéket kicserél az utána következő maximális precizióra.

Ez  biztosítja,  hogy  a  lista  monoton  csökkenő  legyen.  (A  recall  értékeket

tartalmazó  listán  nincs  szükség  elvégezni,  mivel  a  recall  minden  esetben

monoton növekvő.)

8. A  Mean  Average  Precision  értéke,  a  görbe  alatti  terület  lesz  a  Recall-

Precision diagramban.
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9.2 Módosítások a kiértékelő szkripten

Habár az mAP  elég sok információt elárul a háló teljesítményéről,  kíváncsi voltam az

egyes  osztályokhoz  tartozó  legjobb  recall  értékekre  és  az  ahhoz  tartozó  konfidencia

küszöbhöz tartozó precision-re. Ezek azért lehetnek fontosak, mert későbbi szűrésekkel

még elvileg  lehet  javítani  az  eredményeken,  de  ha ez a  hálózat  valamit  nem talál  a

képen, azt később már nem tudjuk pótolni. Szerencsémre az mAP kiszámolásakor ezeket

már  kiszámolja  a  kiértékelő  szkript,  nekem csak ki  kellett  választanom a  megfelelő

elemeket a két listából, majd kiíratni őket.
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10. ábra: Recall - Precision diagramm. A narancs színű görbe a 3. lépés 

előtti állapot. Az mAP a zöld görbe alatti terület.
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11. ábra: a VGG19 backbone modellel rendelkező GTSDB-n tanított háló kiértékelése.



10 Eredmények

10.1 RetinaNet VGG16 és VGG19 backbone modellekkel

Mindkét VGG architektúrával futtattam tanítást.  Az kiértékelés alapján a nagyobb

háló kis mértékben jobban teljesített. A VGG16-os modell mAP értéke 0.6629, míg a

VGG19 mAP mutatója 0.7023 lett. Bár a legjobb elérhető recall elenyésző mértékben

jobb  volt  a  kisebb  backbone  esetében,  a  hozzá  tartozó  precision  a  kétharmadára

csökkent.  Ennek  fényében  a  további  kísérletek  során  kizárólag  a  VGG19-et

használtam.

10.2 Hierarchikus klasszifikáció

Megvizsgáltam, hogy mennyire teljesít jobban a detektor, ha könnyítünk a feladaton

annyival,  hogy csak a tábla  kategóriáját  kell  megállapítania.  Ez a  modell  később

felhasználható  lesz  hierarchikus  klasszifikálás  során.  Vagyis  a  RetinaNet  által

megtalált táblákat és a hozzá tartozó címkéket (ami ebben az esetben egy objektum

csoport neve lesz) és a kivágott RoI-kat, átadhatjuk további felismerőknek (de nem

detektornak), aminek a feladata a kategórián belüli objektumok felismerése. Erre a

célra  már  nincs  szükségünk  a  RetinaNet-hez  hasonló  összetettségű  struktúrára,

mindössze egy hagyományos konvolúciós neurális hálóra.
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12. ábra: a GTSDB kategóriái szerint klaszterezett adatokon tanított 

háló metrikái 1-es és 10-es batch paraméterekkel. 



Az  eljárást  amivel  meghatározzuk,  hogy  mely  táblák  tartoznak  egy  csoportba

klaszterezésnek  nevezzük.  A  klaszterezési  folyamatot  a  11.  fejezetben  foglaltam

össze. 

10.3 Betanított modell a GTSDB nagy kategóriáira

Az első  klaszterezett  tanítás  alkalmával  a  csoportok  megegyeztek  a  dataset  által

meghatározott  kategóriákkal:  mandatory,  prohibitory,  danger,  other.  A  detektor

pontossága nem meglepő módon sokat javult (12. ábra).
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13. ábra: Az általam tervezett többlépcsős detektor. A RetinaNet-et táblák helyett klaszterek

felismerésére tanítottam be. A felismerők csak a saját klaszterükbe tartozó táblákra lettek 

tanítva. Ezek a felismerők módosítás nélküli VGG16 architektúrák.



10.4 Batch méret hatása a detektor pontosságára

A  VGG19  backbone  modellel  rendelkező  RetinaNet  detektor  esetében  a  batch

növelése nem javított, de inkább rontott a pontosságon. Amíg az alapértelmezett 1-es

batch mérettel  0.7 mAP-t  képes volt  elérni,  6-os mérettel  -  még sokkal hosszabb

tanítás esetén se sikerült 0.68-nál nagyobb értéket elérnie.

A  klaszteres  tanítás  esetében  fordítva  alakult  az  eredmény:  nagyobb  mérettel

minimális mértékben nőtt a detektor által elérhető legjobb mAP (13. ábra). A tanítási

idő viszont ebben az esetben is hosszabb volt.
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11 Klaszterezés

Habár a felhasznált  dataset  tartalmaz kategóriákat,  nem biztos,  hogy az optimális  módon

vannak  csoportosítva  az  objektumok.  Az  tekinthető  jó  klaszterezésnek,  ahol  a  hasonló

megjelenésű táblák tartoznak egy csoportba, hogy a detektor könnyen elkülönítse őket és a

felismerőknek már csak az apróbb eltérésekre kelljen figyelni.

A  klaszterezéshez  a  bemeneti  adatokat  a  German  Traffic  Sign  Recognition  Benchmark

(GTSRB)  dataset-ből  válogattam.  A  GTSDB-ben  található  képekkel  ellentétben  ezek

kivágott  képek  táblákról,  amiket  gond  nélkül  fel  tudtam  használni.  Klaszterező

algoritmusnak a K Means-t választottam.

11.1 K-közép klaszterezés

Az  algoritmus  az  egyik  legnépszerűbb  Unsupervised  Learning  algoritmus.  Más

szóval  olyan gépi  tanítás,  ahol  nincs  tanító  adat.  Ez a  tulajdonsága  az oka,  hogy

klaszterezésre is az egyik legjobb választás.

Az algoritmus első lépésben véletlenszerűen felvesz centroidokat  (annyit  amennyi

csoportot szeretnénk). Ezután minden pont (ami egy bemeneti adatot reprezentál) és

centroid  között  kiszámolja  a  távolságot,  majd  minden  pontot  felcímkéz  a

legközelebbi centroid azonosítójával. A centroidokat ezután úgy módosítja, hogy a

klaszterébe  tartozó  pontoktól  való  összesített  távolság  minimális  legyen.  Ez  egy

iteráció. Az algoritmus akkor ér véget, ha két iteráció között nem történt átcímkézés

az adatokon, vagy elértük a maximális iteráció számot.

A dolgozatban a scikit-learn python csomagban található K Means implementációt

használtam  fel.  A  képeket  igyekeztem  úgy  válogatni,  hogy  minden  osztályból

megtalálható legyen jó és rossz fényviszonyok között készült kép is. Minden tábla

osztályból 3-3 képet válogattam össze klaszterezés céljából.

11.2 Feature kivonás

Bementi adatnak nem egyszerűen a kivágott tábla képeket adtam meg, hanem egy

neurális  háló  által  kivont  feature  map-eket,  amiket  az említett  képekből  generált.

Ugyanakkor nem egy általam tanított hálót használtam fel erre a célra, hanem egy

mindenki számára elérhető VGG16 modellt ami az ImageNet dataset-en lett tanítva.
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Az  ImageNet  egy  common  object  dataset,  10  000  objektum  osztállyal.

Célravezetőbbnek  tartottam  olyan  neurális  hálózat  használatát,  amely  nem

kifejezetten az én detektorom által felismerendő objektumokra tanított, hanem egy

általánosabb  megoldás.  A  háló  Fully  Connected  rétegei  manuálisan  eltávolításra

kerültek, hiszen nem predikciókra, hanem feature map-ekre van szükségünk ebben az

esetben.

11.3 A klaszterezés eredménye

Több  kísérlet  után  megállapítottam,  hogy  az  ideális  klaszterszám  a  3.  Hiába

állítottam  be  többet  az  algoritmusnak,  legfeljebb  egy-két  táblát  leszámítva  üres

klasztereket kaptam. Mivel eltér a csoportok száma a dataset kategóriáihoz képest,

nem  feltétlenül  hiteles  összehasonlítani  a  két  tanítás  eredményét.  Átfedés

szerencsémre csak két csoport között volt. Az eredmény az ábrákon látható. Minden

osztályból csak 1 példány van megjelenítve nem az összes kép.
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14.ábra: az 1-es számú klaszterbe tartozó táblák

 

15.ábra: a 2-es számú klaszterbe tartozó táblák



11.4 Tanítás a K-means klaszterein

A  klaszteres  tanításhoz  módosítanom  kellett  a  Ground  Truth  fájlokat.  Ehhez

készítettem egy LookUp table-t a klaszterező szkript kimenetéből, ami a megfelelő

csoportokhoz rendelte az osztályokat. Ezután készítettem egy másik python szkriptet

ami  a  LookUp  table  alapján  kicserélte  a  táblaneveket  a  klaszternevekre  a  GT

fájlokban. A módosított GT fájlok betáplálásával a tanítás már a kívánt eredményt

hozta.

A betanított detektor mAP értéke mindössze 0.9336 lett, valamivel kevesebb, mint a

4 klaszterből álló GTSDB kategóriákon tanított háló mAP-je.
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16. ábra: a 3-as számú klaszterbe tartozó táblák



12 Továbbfejlesztési lehetőségek

A dolgozat legnagyobb hiányossága, a kétfajta detektor (RetinaNet és a hierarhikus 

detektor) összehasonlítása. Felmerül a kérdés, hogy milyen módon lehet a kettőt 

összehasonlítani, hiszen klasszifikáció esetén nem tudunk mAP-ről beszélni. Ha a RetinaNet

által megtalált RoI-kat összepárosítjuk a felismerők által prediktált címkékkel, még mindig 

kérdéses, hogy melyik konfidenciaértéket helyénvaló használnunk. Ez korántsem mellékes 

szempont, hiszen az mAP számításakor a konfidenciát is számításba vesszük. A folytatásban

szeretnék egy másfajta kiértékelést alkalmazni ami megkerüli az előbbiekben elhangzott 

problémákat.

Ezen kívül szeretném más, lehetőleg nagyobb, tanító adathalmazokon is kipróbálni a 

dolgozatban bemutatott detektorokat és felismerőket. 
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1. Introduction  

The electroencephalography makes it possible to analyse the fast brain 

processes, it is inexpensive, portable and a non-invasive method, it uses electrodes 

which are connected with the patient's scalp. This method is widespread in brain 

research. They use this technique to determine the cause of epilepsy, and it is also 

useful in research of the cognitive processes.  

The most advanced EEG devices use numerous channels, and the sampling 

frequency can be between 1 and 4 kHz. Because of this, large amounts of data are 

generated during the measure. One measurement output file's size is approximately 

1 GB. 

During the research process, complex data processing algorithms are usually 

run on these measurements. To draw statistical conclusions from these data, studies 

should be performed on groups of 30-50 people. To analyse one measurement, it 

takes a lot of computational resources. Because of this, very long processing times 

characterise these researches. It can be faster if all the measurements are analysed 

on different computers, but it is expensive because these algorithms need much 

memory and a high-performance CPU. It exceeds the budget of a research team to 

buy and to maintain a cluster of computers. It is also not the right solution for 

resource utilisation. 

The goal of the thesis is to find a cheaper and more efficient way for EEG 

measurements analysis with cloud technologies. To achieve this goal, I had to 

examine the possibilities of data processing methods. These can be batch or stream 

processing. The whole concept about the streaming EEG data is coming from the 

real-time measurement processing, on Figure 1.1 while an EEG data is recorded 

until the previous data is processed and sent back to the client. 
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Figure 1.1 - Structure of EEG streaming 

To test this concept, I created two prototype applications in Java, one client 

and one server. These applications are communicating with each other through TCP 

sockets. The client application is responsible for streaming raw data to the server 

and receive filtered data from the server. I used Google Cloud to run my server 

application, which is responsible for receiving raw data from the client, compute 

this data and send back the results to the client application. The high-level concept 

of the prototype applications is on Figure 1.2. 

 
Figure 1.2 - System diagram 

 

The beginning of the thesis contains introduction about the 

electroencephalography. The second part is about the cloud environments, after that 

the design of prototype application. The fifth part is about a network speed test, and 

lastly a summarization of the whole project. 
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2. Introduction to electroencephalography 

The first electroencephalography (EEG) measurement was recorded by Hans 

Berger in 1929. He was the founder of the electroencephalogram. This device has 

electrodes which are connected with a patient's scalp. This machine measures the 

electrical potentials from these electrodes. The number of electrodes can vary 

between 1 and 100. The clinical standard uses 19 electrodes, but if 64 or more 

electrodes are used, it is called high-resolution EEG. An A/D converter transforms 

the analogue potential values to digital data, where the amplitude of the measured 

signals are typically in the order of 10 µV. 

Before the appearance of the digital computer, similar to the ECG, the 

measured signals were only drawn on a piece of paper. Specialists tried to draw 

conclusions from the shape of the signal waveform. The central element of today's 

EEG processing is frequency domain analysis as medical researchers have shown 

the presence and role of different frequency band oscillations. 

2.1. Applications of EEG 

The EEG can be used in hospitals to determine brain disorders such as 

dementia, brain tumour, stroke, sleep disorder. It can check and visualise the brain 

activity for a patient who is in a coma. [1] 

Epilepsy: It is a collection of nervous system diseases. About five per cent of 

the human population experience one epileptic seizure in their lifetime. This seizure 

can be very different in each case. One of the most frequent case when the patient's 

muscles are twitching. This disease can be dangerous, because it can happen 

anytime, without any presage. [2] 

Figure 2.1 shows part of an EEG measurement, where there are some sharp 

spikes on the signals. These spikes are there even if the patient currently does not 

have an epileptic seizure. These spikes can be the predictors of an epileptic seizure. 
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Figure 2.1 - Epileptic EEG measurement without seizure 

Figure 2.2 represents when the patient has an epileptic seizure. These waves 

are ordinary when the seizure is happening. Every channel has a lot of sharp spikes 

which can be easily determined by an algorithm. If a patient has an epileptic seizure 

then it has much visible sign, anybody can diagnose the seizure, but if the patient is 

alone, then the algorithms can diagnose it also and can notify somebody for help. 

 

Figure 2.2 - Epileptic EEG measurement with seizure 

Nowadays the EEG is an active area in research, for example in neuroscience 

and psychology. They want to determine the relationship between the cognitive 

processes and the EEG signals. Research is also conducted to create a Brain 

Computer Interface (BCI) systems in which subjects could control devices with 

their thought via EEG signals [3].  

2.2. Brain frequency bands 

The human brain is a large distributed neural system which is controlled by 

oscillations. Based on the frequency of these oscillations, several characteristic 

frequency bands are distinguished [4]:   

Delta (δ: 0.5 to 5 Hz): The brain produces delta waves in a dreamless sleep or a 

deep meditation. It is essential for a healthy life because the brain does 

regeneration while it is in Delta state.   



Hiba! A(z) Heading 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához 

használja a Kezdőlap lapot. 

5 

 

Theta (θ: 3 to 8 Hz): It has high importance for the babies, and the children. 

Usually, it happens when someone is sleepy.  

Alpha (α: 8 to 12 Hz): This wave type is the most noticeable. Mostly it happens 

while the brain is in a relaxed state without any concentration.  

Beta (β: 12 to 38 Hz): When someone is thinking or solving a problem then this 

wave type is dominant. It also can be active if the brain gets a stimulus like 

some light. 

Gamma (γ: 38 to 42 Hz): It is the fastest brain wave type as you can see on  

Figure 2.3. It is responsible for processing information and sends it from 

one brain area to another brain area.  

 

Figure 2.3 - Brain frequency bands 

2.3. EEG pre-processing 

EEG measurements contain a lot of noise and artefacts. Noise can be, for 

example, the electrical network's noise, and an artefact can be, for example, the 

heart's beat or an eye movement. To eliminate these, measurements are normally 

filtered. To do the filtering, there are some conventional filters, like high-pass, low-

pass, moving average filter. Typical EEG is examined in the 1-47 Hz band, hence 
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low-pass and high-pass filters are used in combination. The choice of filters may 

include linear phase FIR filters or IIR filters (eg. Butterworth filter) which when 

performed in forward and backward direction on signal produce zero phase shift, 

i.e. no signal shape distortion.  

After the noise removal, the next important step is artefact elimination, the 

typical way to do this, is the Independent Component Analysis (ICA). This 

statistical method tries to identify the original source components from an unknown 

mixture of signals based on statistical independence. Based on the assumption that 

typical EEG artefacts, e.g. eye movements, muscle noise, heart beat artefacts are 

independent of the brain activity, these artefacts will appear as independent 

components that can be removed from the component set, then with an inverse 

transformation one can recover the cleaned, artefact-free observed signals. 

Pre-processing is normally followed by feature extraction. This can include 

time domain features, e.g. amplitude, location and onset of signal peaks, or 

frequency domain features, such as power spectral density, coherence, phase lag, 

etc. These features can be used in later stages for classifying and/or recognising 

signals.  
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3. Overview of cloud technologies.  

Cloud technology is one of the most commonly used technology nowadays 

which has a significant impact on many network services. Almost every big 

company which has some services through the network uses cloud technologies. 

Popular cloud services include Google Drive, iCloud, Spotify and so on.  

3.1. Taxonomy of cloud systems.  

Cloud computing means when the hardware and the software are somewhere 

else, but this does not matter because the user uses those components as a service 

through the internet from a desktop, laptop, mobile or anything else. 

Cloud computing can be divided into three main layers according to the 

abstraction level which they provide. Figure 3.1 contains the abstraction layers of 

cloud computing. The border between the layers are not strict, so there are services 

which can be between two layers. [5] [6] 

 

Figure 3.1 - Cloud computing layers – Source: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Cloud_computing_layers.png 

• SaaS (Software as a Service): When the software is running entirely on the 

cloud, and you cannot change anything on that machine, because you did not 

have any permission to do that. The cloud computer's operating system or 

network infrastructure is irrelevant for the user.   
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• PaaS (Platform as a Service): When you want to create a website, you can 

select a database engine, web server engine, but you do not have any access to 

the machine itself. In most cases, cannot install any third-party software, and 

cannot change the hardware configuration. 

• IaaS (Infrastructure as a Service): When you have full access to your virtual 

machines, and you can also manipulate the network settings, you can add load 

balancers and configure the whole environment to be a scalable system.   

3.2. Commercial cloud service providers 

Currently, the most significant cloud service providers on the market are the 

followings:  

• Amazon Web Services (AWS) 

• Microsoft Azure 

• Google Cloud 

• IBM Cloud 

• Oracle Cloud 

Nowadays all these providers have the same basic functionality, and all of 

them have some custom functions.  

3.3. Advantages and disadvantages of the cloud 

Cloud computing has some advantages and disadvantages. This section wants 

to summarise those and highlight the important ones. [7] 

 

Advantages 

• Small Initial Cost: When a new project is started, which needs a lot of 

computation power, do not need to buy many servers, and do not need to 

maintain those computers.  

• Almost Unlimited Storage: If the application almost runs out of storage, 

then it can scale up the data storage.  

• Backup and Recovery: Most providers have backup and recovery service, 

so projects can store there all the relevant data if it is needed.  
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• Scalable: When more computation power is needed then the system can 

start a new virtual machine automatically, and if this power is not needed at 

the time than, the system can automatically descale itself.  

Disadvantages 

• Technical Issues: Sometimes there is also some dysfunctionality, and the 

system cannot do anything with that, the user only can wait for the recovery. 

• Costs: If a project needs to use one of the expensive virtual machines in a 

cloud environment on all day every day, then it will be more expensive than 

some local computer. 

• Vulnerability to Attack: Every service runs online, so if any service used 

by the project has a vulnerability then there is a chance to somebody attacks 

a user's account and steals some critical information.  

3.4. Data streaming 

Data streaming refers to a special mode of data processing, in which data is not 

available or transferred completely before processing. Instead, data is split into 

small data elements, and processing is performed continuously and immediately 

once an element is available. This is very similar to viewing a streamed video where 

each frame is decoded for display upon arrival.  

The main advantage of stream based processing is that since the algorithms 

operate on small data elements or chunks, the memory requirement is greatly 

reduced (this is important in the memory-hungry EEG analysis) and system latency 

is reduced as we do not need to wait for the entire data set to be transferred for 

starting processing. The difficulty of streaming data processing is that some 

operations require more than one data elements, in which case special buffering 

techniques (windowing) are required to collect the necessary number of elements 

for the specific processing step. 
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4. System specification and design 

4.1. Specification 

The primary function of our target system is to stream EEG data from a local 

computer to a cloud environment, and there do the computation and stream the 

calculated data back to the local machine. To achieve this functionality, need a 

client and a server application.  

The client application will read the input from an EEG data file. The software 

will pre-process the input, check for trigger signals and split it into smaller chunks 

to be able to stream those over a TCP socket. The client program another function 

is to receive data from the server and then visualise. For the visualisation, it will 

use a line plot for the real-time EEG, another line plot for Event-Related Potentials 

(ERP), and a bar chart for the spectrogram. 

The server program will receive raw EEG data chunks from the client. It will 

filter the data with moving average filter and FIR filter. After filtering it will send 

back the filtered EEG to the client. It will collect the input chunks into a window 

because this window is necessary to calculate a power spectrum and to calculate an 

average from the windows which contains trigger signal. After computing, it will 

send back all the data to the client.  

4.2. Financial analysis 

An average EEG research study requires two subjects groups, each group with 

at least 30 members. Let us assume that the size of one measurement file is 1 GB, 

and its analysis takes approximately 1 hour on a single-core computer. If we want 

to analyse the total 60 measurements with this computer, it will take 60 hours, but 

if we have 30 computers, it takes only two hours as the individual subjects can be 

processed in parallel.  

If the researchers want to analyse four groups in one week, then it takes five 

full days with one computer, but if they have 30 computers, then it takes only 4 

hours to analyse all the measurements, after that the 30 machines are sitting idle  

because there are no more measurements which needs to be analysed.  
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Let us do a cost analysis of executing these task on local computers and in the 

cloud. One week is 168 hours, if one computer is working for 120 hours/week (4 

group studies), then the performance utilisation is approximately 72%, but if we 

have 30 machines, those work 4 hours/week which means its usage is only 2.4%. 

Usually, for an EEG measurement analysis needs high performance in just a 

short time, it is called burst mode. After the analysis, there is no need for any 

performance while there are not new measurements. 

If the computers have more than one CPU core, then it can run the sequential 

EEG analyser program simultaneously, this speeds up processing time by 4-8 times, 

but it takes much memory. There is another solution which uses GPU to speed up 

the processing times, with a proper implementation it can be 300 times faster than 

a single core machine. These means there is needed four computers which have 8-

12 CPU core or 8 computers which have 4-6 CPU core or a machine which has 2 

CPU core and a GPU, these are not 30, but the problem is the same, if all the 

measurements are analysed then they are pointless.  

I have reviewed the opportunities provided by Google Cloud, so I created three 

virtual machine configurations on it. The following Table 1 contains the VM’s 

configurations. 

ID vCPU Memory (GB) GPU (Nvidia P100) USD/Hour Est. full price 

#1 2 12 0 $ 0,15 $ 397 

#2 2 12 1 $ 1,27 $ 8162 

#3 16 104 0 $ 0,79 $ 4029 

 

Table 1 - VM configurations 

I tried to find the best matching parts for the configurations. I selected an Intel 

Core i3-7350K processor ($ 210) for the #1 and #2 configuration, it has 2 core and 

4.2GHz clock speed. These two configurations have three Kingston HyperX 

memory ($ 33 / unit), which are DDR4, with 4 GB capacity and 3200MHz clock 

speed. The difference between the first two configurations is the GPU, the second 

configuration has an Nvidia P100 GPU ($ 7 765). The third configuration contains 

two Intel Xeon E5-1660 ($ 1 600 / unit) which has eight cores with 3,2 GHz clock 
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speed. This configuration has thirteen Kingston HyperX Predator ($ 57 / unit) piece, 

one unit's size is 8 GB, with 3000 MHz clock speed. All three configurations 

contain a Samsung 970 EVO SSD with 250 GB capacity. 

With the estimated prices, and the rent prices it is possible to calculate the ratio 

between them. Figure 4.1 contains the relation between the prices. The same colours 

represent the same configuration, but they are different properties. The dotted lines 

are just markers, to determine when equals the rent prices with the initial costs. 

When two lines with the same colour cross each other than after that point, the rent 

price is higher than the initial cost for that configuration. This line chart ignores the 

configurations’ performance. It is just visualising how much rent hours are equals 

with the configurations’ initial costs. The first configuration can be rented for 2612 

hours to be equal with the initial cost. The second one is for 6417 hours, and the 

third is for 5074 hours.  

 

Figure 4.1 - Rent price - Full price relation 

The main difference in the configurations is performance. The first 

configuration is the slowest, and it can analyse one measurement in one hour. The 

third config is in the middle, and it can compute eight measurements in one hour. 

The fastest machine is the second one because it has a GPU which can be 100 or 

more times faster than a CPU with one core, to be more realistic, I calculated only 

with twenty measurements per hour. Figure 4.2 shows the relation between the 

performance and the rent price. The first configuration is the slowest and the most 

expensive. It costs 9 USD to analyse 60 measurements in 60 hours. The third 
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machine can compute 480 data for 6 USD. The best solution is the second, and it 

can compute 1200 measurements for 4 USD.  

 

Figure 4.2 - Analysed measurements - Price relation 

 Each configuration computes a measurement with different unit prices, in 

Table 2, if we divide the initial cost with the unit price than we get how much 

measurements we can compute until we reach the initial price. If we divide this 

value with the count of the measurements which we want to analyse each week, 

then we get how much weeks we have until reach the initial cost. If we divide the 

number of weeks we have received by 52, we will get the available years.  

Configurations #1 #2 #3 

USD / Measurement (Unit price) $ 0,152 $ 0,064 $ 0,099 

Initial cost / Unit price 2612 128333 40594 

Week count with weekly 60 measurements 44 2139 677 

Years 0,85 41,13 13 

 

Table 2 - Calculations with the prices 
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My conclusion is if we have a software which can utilise the GPU, or it can 

work very well simultaneously with each other, then the Google Cloud is a better 

choice than buying a powerful computer.  

4.3. System design 

In this section, I would like to propose my system design (Figure 4.3) which 

will give a big picture of the whole project. This system is consisting of an EEG 

device, a PC and a Cloud environment. The client and server applications which are 

developed needed an input source. This source will be fulfilled by the EEG device, 

this machine, connects to the local client PC's Biosemi Active Two application and 

the software is provides the digitalised EEG data. This application supports two 

output option, it can provide real time measurement data via TCP connection, or it 

can save the whole measurement into a file. The output file is a binary file with a 

bdf extension. 

The client application will read one EEG measurement file as an input. This 

software will do pre-processing on the input data. During the preparation, converts 

the input data structure to a more practical format and split into data chunks. The 

file can contain trigger signals, and these have a separate data channel in the file if 

the application finds a trigger than it will indicate the data chunks with a trigger 

property. After the pre-processing, the system will put the chunks into a queue, 

which containing the sendable chunks. There is a component which checks this 

sendable queue and takes out an element from this and sends it to the server through 

a TCP socket channel. There are queues, for each type of the incoming data which 

also comes from TCP channel. The charts drawer functions are reading the data 

from the appropriate queues. It can visualise four types of data, the raw and filtered 

EEG signal on a the same live plot, the power spectrum on a separate bar chart with 

1-second refresh rate, for the ERP diagram there is another line plot which refreshes 

with the next value if there is a new trigger in the measurement.  

The server application is providing TCP sockets to communicate with the 

client application. One socket for the incoming raw EEG data and three sockets for 

the calculated data. This application's main tasks are the computations. It can filter 

the input data with moving average filter, or with FIR filter. It can window the 
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incoming data chunks into windows, and after that, it can calculate the power 

spectrum from the windows. If a data chunk is indicated as a trigger than, the server 

creates a window for this trigger data, and collect it to calculate ERP values from 

the average of the triggers.  

 
Figure 4.3 - System design 

 

4.4. Implementation 

4.4.1. Modern measurement environment - BioSemi 

Nowadays an EEG measurement device can handle 256 electrodes. The most 

common devices have only 128 electrodes, which are connected to a headcap.  

 

Figure 4.4 - Headcap with 128 electrodes - Source: 

https://www.biosemi.com/pics/Praamstra_cap2_large.jpg 

These connectors which are on Figure 4.4 connecting to a so-called AD-box. 

This box digitalises the sensor signals and sends it through a fibre cable to a USB 

receiver. This receiver converts the incoming optical data to USB 2.0 output data. 

This converter has another feature which is it has 16 independent input and 16 

independent output trigger port. These trigger signals are galvanically separated 
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from the other EEG signals so that they can be used for ERP measurements. The 

data from the USB receiver goes to a PC or laptop, which runs the BioSemi 

ActiveTwo application. [8] [9] [10] [11] 

 

4.4.2. Data structures. 

This section describes the data structures which are used in the prototype 

applications. Figure 4.5 shows the EEGData class that represents one data sample 

of the measurement. One sample means 128 float values which come from the 128 

EEG measurement channels. The measurement can contain trigger signals, which 

are required for some experiments. The application can store these signal values in 

this class' isTrigger property. A measurement contains many samples, and because 

of this, every EEGData has a sampleIndex property which identifies itself. Every 

property has a getter and setter method to have access to private properties.  

 

 

Figure 4.5 - EEGData class diagram 

 

Figure 4.6 - SpectrumData class diagram 
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The demo application can compute the power spectrum from 2048 piece of 

samples. The calculation will return with 1024 double value, program stores these 

values in a SpectrumData class. This class which is on Figure 4.6 only contains a 

double array for the spectrum, and there are the getter and setter to be able to modify 

the data. After a SpectrumData object is filled up with the calculated values, then 

the software sends it back to the client to visualise it on a diagram.  

 

Figure 4.7 - TriggerData class diagram 

When the application finds a trigger signal in the measurement, then a 

TriggerData is created in the background. This class which is on Figure 4.7 can 

store an EEGData in a list, and this list's capacity is the sum of beforeTrigger and 

afterTrigger. When a TriggerData is created, then it is stored at the server side, and 

collects the remaining EEGData, which is exactly the afterTrigger's quantity. When 

the TriggerData object is filled up with EEGDatas then the application stores it and 

calculates an average from the previously stored TriggerData objects. When this 

computation is done, then the server sends it back to the client to visualise it on a 

diagram.     

4.4.3. Java socket communication 

The client and the server communicate over TCP sockets using classes 

provided by the Java platform. Figure 4.8 shows the structure of the communication 

subsystem. The server program opens a new ServerSocket which can accept new 

clients. It is waiting until a client wants to connect. When the client opens his socket, 

then the connection and synchronisation are performed. Then the server is listening 

to the client on the open socket channel. When the client sends a message to the 

server, then it reads this message and decides what to answer or close the 
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connection, if the server sends a message back to the client then, the client can 

decide what to answer. If the server or client closes the connection then, the socket 

will also close on the other side of the communication.   

 

 
Figure 4.8 - Structure for Java socket communication 

4.4.4. Network Data Channel 

To communicate over the network, there is two generic class, one for the Input 

and one for the Output data streaming.  

 

Figure 4.9 – InputHandler class diagram 

This InputHandler class (Figure 4.9) is a thread which uses an InputStream 

object and an ArrayBlockingQueue object. In Java, every class which extends the 

Thread class, need to implement a void run() method. This class create an 

ObjectInputStream from the InputStream. The ObjectInputStream can receive 

Serializable objects from the InputStream. It can only recognise those object’s 

whiches structure is available for the application. It can cause errors if the server 

and the client application does not use the same structure for the same class. If the 

server uses a newer version which has one more or one less property or method, 

then they cannot communicate with each other. 
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Every InputHandler object has an infinite loop for listen on the channel and 

wait until a data is received. If a data is received, then the InputHandler puts this 

into its ArrayBlockingQueue object, which is responsible for the communications 

between the threads.  

 

Figure 4.10 - OutputHandler class diagram 

The OutputHandler (Figure 4.10) as you can see, is very similar to the 

InputHandler, but it has an OutputStream instead of InputStream. It also extends 

the Thread class, so it also has to implement the void run() method.  

Every OutputHandler object also has an infinite loop, but this loop is not 

waiting for the network, it is waiting until there is a sendable object in his queue. If 

there is any object on its queue, then it takes this object and sends it through the 

ObjectOutputStream object. 

 

4.4.5. Google Cloud 

For this project, the selected cloud environment is Google Cloud. It provides 

all the services our application requires. Figure 4.11 contains almost all the services 

available on the Google Cloud platform. 
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Figure 4.11 - Google Cloud services/products 

The services are grouped into the following groups:  

• Compute 

• Storage 

• Networking 

• Artificial Intelligence 

• Stackdriver 

• Tools 

• Big Data 

4.4.6. Compute Engine 

The Google Compute Engine delivers virtual machines to the users. The VMs 

execute on servers stored in the Google data centres. When a user creates a virtual 

machine, there are some predefined configuration options to choose from, or the 

user can configure it for himself.  
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When the user wants to create a VM instance, it will get a form which looks 

like in Figure 4.12. It needs a unique name because every instance needs a unique 

identifier. In the next step, the user needs to select a region from Google datacentre 

locations. Currently, there is 19 region all over the world. These regions do not 

provide the same functionality because some of them does not have GPU support. 

Every region has at least three zones. These zones are segregated from the others, 

so if the user wants to distribute its resources in multiple zones in the same region 

for redundancy, then it is an option for that.  

 

Figure 4.12 - Creating VM instance 

The user can customise the virtual machine like in Figure 4.13 there are two 

sliders, one for core count and one for memory size. The core counter can be 

between 1 and 96 vCPU. The optimal memory size range is depending on the 

selected cores count. It can be between 86.4 and 624 GB when the user select the 
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96 cores, but when selecting just one core, then the Google suggestion for memory 

is between 1 and 6.5 GB. There is one more option for CPU which is the 

architecture, the user can choose Intel Broadwell or Intel Skylake. The next option 

is the GPU, and if it is available in the selected region then these are the choices 

these:  

• NVIDIA® Tesla® T4 � 8.141 TFLOPS  

• NVIDIA® Tesla® V100 � 14.13 TFLOPS 

• NVIDIA® Tesla® P100 � 9.526 TFLOPS 

• NVIDIA® Tesla® P4 � 5.704 TFLOPS 

• NVIDIA® Tesla® K80 � 4.113 TFLOPS 

These TFLOPS value comes from float precision computation performance.  

The user can select how many graphics cards want between 1 and 4 pieces.  

 

Figure 4.13 - Customization panel for VM 

For the user's instance, need to select an operating system from a list. This list 

contains many Linux operation systems such as Ubuntu, Debian, Red Hat, and so 

on. It also contains some Windows Server operation system, but there is no 
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opportunity to select any MacOS. The user needs to choose the hard drive type and 

size.  

Google provides a lot of APIs, which has some cost if they are in use, so if the 

user knows which API is needed for its project, then can set access for those.  

By default, the virtual machine's firewall is blocking all incoming traffic 

which comes from the outside network, but the user can allow the HTTP and 

HTTPS traffic if it is needed.  

After the user created its VM, and it is not running, then the user can change 

all the previous settings.  

4.4.7. VPC network 

This function is responsible for the Virtual Private Cloud settings the user can 

create virtual network topology, subnets, network policies. I didn't create a lot of 

virtual machines, because I needed only one, so I didn't build a whole virtual 

network for it. However, the prototype application uses TCP sockets, so it needed 

to allow the used ports in the firewall. I created two new firewall rules to set access 

to the network.  

Figure 4.14 contains 4 rules, I created the first two the other two are defaults. 

Every rule has a unique name, a type which determines the direction. Egress type 

is for the output network communication, and the ingress is for the input. When the 

user creates a VM, can add some tags for it if the VM has a specific tag, for example, 

this: http-server than that firewall rule which target is http-server is automatically 

assigned to the VM. There is an opportunity to set IP filters for the source address, 

but as you can see all the filters set to 0.0.0.0/0 which means, there is not any 

filtering for the IP range. The next parameter is the Protocols/ports, and here the 

user can specify the allowed protocols, for example, TCP, UDP, ICMP, ESP, AH, 

SCTP, IPIP, or the user can define the allowed ports or port ranges, for example, 

TCP:7000-7004,1883. I allowed these ports because the prototype application is 

communicating on these 7000-7004 ports. For some tests I also used MQTT 

channels which is runs on 1883 port.   
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Figure 4.14 - Firewall rules 

4.4.8. Dataflow through the threads 

This section describes the communication between the threads. Processing 

threads will exchange data using thread safe queues, which are implemented with 

the ArrayBlockingQueue Java class.   

 

Figure 4.15 – Dataflow through the threads 

4.4.8.1. BDFFileReader 

The BDFFileReader thread opens a BDF file and reads segments from there, 

this process is running until the input file is not ended. A segment means 2048 piece 

of a sample from each channel.  
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Table 3 contains an example data segment, and it is a 2-dimensional matrix of 

float values. This matrix has 128 channel and 2048 sample for each channel. The 

algorithm slices up this matrix to a vector, which contains one sample for each 

channel.  

Channel\Sample 1 2 3 … 2048 

1 -14562.23 -14560.86 -14562.17 … -14580.02 

2 -8112.25 -8111.37 -8110.56 … -8126.84 

… … … … … … 

128 21409.29 21408.72 21411.22 … 21400.47 

 

Table 3 - Data segment structure 

The application put this vector and the sample counter value into a new 

EEGData object and then put this object into an ArrayBlockingQueue which called 

sendable.  

There is a 129-th channel which containing the trigger signal. If this signal’s 

value is changed than there is a trigger event, when the application is finds a trigger 

event then set the current EEGData object’s isTrigger value to true.  

4.4.8.2. Client’s EEGOutHandler 

This thread is an instance object from the generic OutputHandler class. This 

object gets the sendable ArrayBlockingQueue and a socket as parameter.  

The sendable queue contains the raw EEG samples, when the queue is not 

empty then it takes out one EEG data from there and put that to the socket’s channel. 

The socket will immediately send the data to the server.  

4.4.8.3. Server’s EEGInputHandler 

This process has a received ArrayBlockingQueue and a socket for receive raw 

EEG data from the client. It has an infinite loop where it is listening for the 

incoming data. When a data is received then it cast to an EEGData and put it into 

the received queue.  



Hiba! A(z) Heading 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához 

használja a Kezdőlap lapot. 

26 

 

4.4.8.4. DataProcessor 

This thread has a central position on the server side, because it has direct 

connection with the EEGInHandler, EEGOutHandler and with the 

WindowHandler. These connections are implemented with ArrayBlockingQueues.  

It has an infinite loop which always checks the received queue. If it gets a raw 

EEGData in that queue than it takes out and do the filtering step. The filter can be 

a moving average filter, or a FIR filter. After the filtering the EEGData is putted 

into the server’s sendable queue and int the windowing queue. 

4.4.8.5. Server’s EEGOutHandler 

The working behaviour is very similar with the client’s EEGOutputHandler, 

the main difference is just the sendable data, because currently it is filtered. 

4.4.8.6. WindowHandler 

When the server gets the EEGData then it needs to put the samples into 

windows, segments, to calculate the power spectrum, and the ERPs.  

This process has an infinite loop where checking the filtered windowable 

ArrrayBlockingQueue. If it contains an element, then takes it out and put it into a 

list which is for a segment and into a circular list which is for a data history. If the 

segment list has 2048 element than it calculates a power spectrum from the elements 

and puts the result into spectrumSendableQueue and lastly clear the segment list 

and waiting for new elements.  

The data history is needed for the trigger windows. Because the trigger’s 

position is non-deterministic in the measurement we need to save the EEGData into 

a circular list, its size is depending on the trigger window’s size. If an EEGData’s 

isTrigger property is true, then the software instantiates a new TriggerData object. 

This object has a list which contains EEGDatas, the EEGData which contains the 

trigger is always in the middle of the list. The EEGDatas which was before the 

trigger are comes from the data history’s circular list. After this the TriggerData 

object is putted into a triggerDatas list. This list is checked in every loop, if it 

contains a TriggerData then the current EEGData is putted into every TriggerData 

which is in the list. If a TriggerData is full, then it is removed from the current list, 
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and putted into a triggerDatasDone list. Then the software calculates the averages 

of every TriggerDatas, the result is a TriggerData which is putted into a 

triggerSendable queue.   

4.4.8.7. SpectrumOutHandler and TriggerOutHandler 

These two treads working like the EEGOutHandler. They have a queue which 

contains the sendable data, and they have socket for communication. 

The spectrumOutHandler sends SpectrumData objects, the 

TriggerOutHandler sends TriggerData object over the network.  

4.4.8.8. InputHandlers on the client side.  

There are three input handlers on the client side, one for the filtered EEG 

samples, one other for the SpectrumDatas and the last one is for the TriggerDatas. 

All of them have a separate socket for communicating with the server, and all of 

them have an ArrayBlockingQueue for communicating between the threads.  

4.4.8.9. Display threads 

The software uses separate threads to visualise each type of data. These 

display functions are already written components, each of them using 

ArrayBlockingQueue to get the input data.  

4.4.9. Filters 

4.4.9.1. Moving average 

This filter working with window which length is predefined, if the window’s 

length is bigger than the output is smoother. On Equation 1 the �� is the average 

value, � is the window’s length, � is the position in the set.  

�� =
����	+	����	 	+ 	���� +⋯	+	����

�  

Equation 1 - Moving average 

Figure 4.16 is an example calculation for moving average. The first row 

contains the initial set of random numbers. Currently the window length is three, as 

you can see this calculation can not do anything with the only first or with the first 

two value, because the window length is three. The second row show the first 
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moving average value, which is the average of the first three element. This 

calculation is continuing until the end of the set.  

 

Figure 4.16 - Calculating moving average 

The Figure 4.17 contains EEG data with moving average filter, the blue colour 

means the raw EEG, the orange means the moving average. If the data contains a 

lot of samples then the bigger window is much better than the smaller one. This 

EEG data contains 2048 piece of sample, the three or five window length doesn’t 

filter a much from the result. 

 

Figure 4.17 - Moving average with different window size 
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4.4.9.2. FIR filter 

The Finite Impulse Response (FIR) filter is a basic filter that is based on the 

convolution operator. Having a set of coefficients, h, describing the impulse 

response of filter, the filtered output, y, can be calculated from the input, x, as 

follows:  

���� =�ℎ��� ∗ ��� − ��
�

���
 

Equation 2 - FIR filter 

The advantage of the FIR filters is their stability and simplicity, as well as their 

linear phase characteristics (the shape of the signal is not distorted by the filter). 

The disadvantage is that highly selective filters need a large number of coefficients, 

which makes them computationally expensive.  

5. Environment and System Tests 

5.1. Cloud tests 

5.1.1. Measuring maximal throughput 

One of my tests was to determine native speed my home network. I did this test 

on speedtest.net which is the common webpage to test network speed. The test 

results are in the following Table 4. 

My network at home has an asymmetric structure, so the download speed is 

much better than the upload speed. This result is accessible for streaming data to 

the cloud and receives data from the cloud in real-time.   

I did the same test from the Google Cloud point of view. I used this 

speedtest-cli command for the test which is available on a Linux system after 

installing it. 

This Table 4 contains the test result which was made on the Google Cloud. The 

download speed is also dominated, much faster than the upload speed. I used the 

same server for both test cases to minimalize the differences.  
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Location\Property Ping Download Upload 
Maximal 

Download 
Maximal 
Upload 

Home 5 ms 435 Mbps 93 Mbps 500 Mbps 300 Mbps 

University 2 ms 869 Mbps 560 Mbps 1 Gbps 1 Gbps 

Google Cloud 27 ms 824 Mbps 233 Mbps 2 Gbps/Core 2 Gbps/Core 

 

Table 4 - Network speed comparison 

My conclusion for this test is that these networks are good enough to stream 

EEG data through the network. The one bottleneck point is just the upload speed 

on the client side.  

5.1.2. WinSCP file upload and download speed 

WinSCP is an official tool to copy files from a local computer to a server, it 

supports FTP, SFTP and SCP protocols and it has a useful user interface.  

This Table 5 contains WinSCP file upload and download speed results. It can 

upload a file to the cloud in 110 sec. 

Method File size (byte) Time (sec) Speed (MB/s) 

Upload 622072320 110 5.655 

Download 622072320 55 11.31 

Summary 1244144640 165 7.54 

 

Table 5 - WinSCP upload and download speed 

This diagram (Figure 5.1) visualises the network's upload speed when I want to 

upload a file with WinSCP. The line is not constant, and it is fluctuating.  
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Figure 5.1 - WinSCP upload speed diagram 

As you can see on this diagram (Figure 5.2), the download speed is way more 

consistent than the upload speed.  

 

Figure 5.2 - WinSCP download speed diagram 

5.1.3. Java SocketChannel upload and download speed 

I created two small Java applications to test the socket channel’s speed on the 

network. These applications are very basic server and client. The server opens a 

channel through the network, and the client connects to that channel. The client 

needs a file which will be streamed to the server. When the client is connected to 

the server, then the server receives the data, and writes it out to a file. When the file 

is received then both applications closes the connection.  

Figure 5.3 contains the results for file upload and download speed with Java 

SocketChannel using different buffer sizes. The speed for upload and download 

mainly depends on the buffer size. One of the best buffer sizes for transfer data with 



Hiba! A(z) Heading 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához 

használja a Kezdőlap lapot. 

32 

 

SocketChannel is 512 bytes, with this option, you can upload a file which size is 

622072320 bytes, in 73 seconds and download it in 32 seconds. It means you can 

up and download it in 104 second which is a better result than the WinSCP's result 

which can do it in 165 seconds.  

 

Figure 5.3 - Buffer size and network speed relation 

5.1.4. MQTT 

The MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is a standard method in 

the IoT (Internet of Things) world. The most typical use cases for MQTT is when 

the sensor which connects to the internet, can easily publish the measurement data 

to other devices which will do the computations. 

 

Figure 5.4 - MQTT Communication structure – Source: https://www.norwegiancreations.com/wp-

content/uploads/2017/07/MQTT-overview.jpg 

Figure 5.4 is a structure for simple MQTT communication. At the middle of 

the image, there is the whole communication controller, which is the MQTT broker. 

0

5

10

15

20

25

32 256 512 4096 65536 8388608

S
p

e
e

d
 (

M
B

/s
)

Buffer size (Byte)

Buffer size and network speed relation

Upload Download



Hiba! A(z) Heading 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához 

használja a Kezdőlap lapot. 

33 

 

All messages are going through this component. The devices can subscribe to a 

specific topic (virtual channel) and can publish messages to the topics. Every device 

which connects to that topic will receive the message. If any device disconnects 

from a topic, the topic does not close automatically. The sensor can publish 

messages to a topic, which does not have any subscriber. 
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6. Summary 

6.1. Results 

6.1.1. Output diagrams 

The application can visualize three type of data. It can show a live plot about 

the raw and filtered measurement, A bar chart about the spectrogram, and a plot 

about the ERP.  

6.1.1.1. Live plot 

This diagram can show one channel from the measurement. The following 

Figure 6.1 is visualising just the raw EEG data, it is very fluctuating, and it contains 

many sharp edges. To eliminate these, the software is using a moving average filter. 

The filter’s result is on Figure 6.2. The red line means the filtered data, the grey is 

the raw data. On Figure 6.3 is a result for a 50 Hz notch filter, this cut of a little 

from the top of the peaks. The filtered data is left behind the raw data because the 

current prototype client application does not deal with this issue.  

 

Figure 6.1 - Live plot without filtering 

 

Figure 6.2 - Live plot with moving average filter. Filtered data shown in red. 
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Figure 6.3 - Live plot with FIR filter 

6.1.1.2. Spectrogram 

This diagram shows power spectrum of the signal. Figure 6.4, Figure 6.5, 

Figure 6.6 are not captured in the same loop so the main difference can be seen 

between the first and third one, or the second and third one. The 50 Hz notch filter 

removed the signals which has 50 Hz frequency. 

 

Figure 6.4 - Spectrogram without filtering 

 

Figure 6.5 – Spectrogram after using a moving average filter 
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Figure 6.6 - Spectrogram using a 50 Hz notch FIR filter 

6.1.1.3. Event Related Potential diagram 

Event Related Potentials are generated to improve the signal-to-noise ratio of 

EEG signals. If in an experiment, subjects execute a cognitive task after a certain 

visual or audio stimulus multiple times, the repeated tasks (epochs) can be averaged 

after synchronising to the stimulus. Since the expected value of the noise is zero, 

with large enough repetitions, we can reduce the noise level and keep the signal 

representing the cognitive processing activity.  

When the software finds a trigger signal in the measurement, then it saves it 

in memory and calculates an average from the saved trigger windows. On Figure 

6.7 there are four ERP segments without any filter. Plot A shows the first data 

window, plot B is the average of the first five windows. Plot C is the average of the 

first 120 trigger window, where the noise reduction is evident. After the middle of 

the signal, there is a little negative peak followed by a wider positive peak, which 

represent a finger tapping (motor) activity. Plot D is a benchmark, where I modified 

the software to set every 10000-th sample to be a trigger, so this window contains 

the average of random EEG data.  
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Figure 6.7 - ERP without filtering 

Figure 6.8 shows the same process, but using a moving average filter for pre-

processing. Each signal is smoother than on the ones in the previous figure. Plot C 

shows the typical pattern again. The random signal in plot D looks like almost a 

straight line. 

 

 

Figure 6.8 - ERP with moving average filter 

The next figure, Figure 6.9 contains also the same data as before, but uses an 

FIR filter. Because of the delay behaviour of the FIR filter, the filtered averaged 

signal has a time offset, the trigger pattern is shifted to the end of the window.  
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Figure 6.9 - ERP with FIR filter 

6.2. Future work 

The goal of my work was to create a prototype Java application that was not 

using any cloud data processing software framework. The reason for this is that first 

we wanted to investigate whether the specific requirements of the EEG could be 

ensured in such an environment, and only experiment with cloud frameworks if the 

results are encouraging. The results achieved so far proved that our original goal 

can be achieved, EEG can be effectively processed in a cloud environment. The 

next step is to examine whether it can be supported by a standard software 

framework. In this chapter, I present a software system that can be used in the final 

implementation of this system. 

6.2.1. Apache Beam 

This framework is officially supported by the Google Cloud, so it can be a 

good choice to continue with this system.  

The main parts for Beam are a Pipeline, PCollection and Transforms. Figure 

6.10 is basic application which uses all main parts from Beam. Firstly, it creates a 

Pipeline, which is the container for the PCollection and Transform. PCollection is 

a set of data. It can be the input and output for a Transform. Every function which 

input, or output is a PCollection, called Transform. This example is started with the 

pipeline, then a Read transformation is applied on the pipeline which output is a 

PCollection which contains String values and called lines.  
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Figure 6.10 - example application for Beam - Source: 

https://beam.apache.org/documentation/programming-guide/ 

I created a draft plan for the Beam SDK and EEG filtering. Figure 6.11 

contains this design, the client application will push the EEG data to Google 

Cloud’s a Pub/Sub topic, then the Filter component do the filtering, and lastly push 

the filtered results to another Pub/Sub topic.  

 

Figure 6.11 - EEG filter structure with Beam 

Figure 6.12 contains the planned pipeline. The first transform will be a read 

transform which reads the EEG data from the Pub/Sub channel and returned with a 

PCollection, then applied a custom filtering transform this PCollection, which 

creates another PCollection, lastly, the out transformation will be applied which 

will publish the filtered PCollection to a Pub/Sub topic.   

 

Figure 6.12 - Filter pipeline structure. 
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7. Conclusions 

The purpose of this work was to investigate the use of cloud technologies for 

EEG data processing purposes. Modern, high-resolution, high sampling rate EEG 

generates large amounts of data whose processing with sophisticated algorithms 

may take very long time. When analysing measurements of large group 

experiments, the processing time can become unacceptably large. One solution for 

this problem is to create and use a local computer cluster to run several processing 

jobs at the same time. This has a large initial cost and the cluster is not guaranteed 

to be used efficiently if experiment processing is not a continuous 24/7 operation.  

I have examined whether the cloud environment could be used to solve the 

same problem more efficiently. Instead of using a cluster in the cloud, I explored 

the use of a stream-oriented processing method that overlaps data transfer and 

computation in a pipelined manner. I have used the Google Cloud as the background 

infrastructure for my work. I have designed and implemented a prototype Java 

distributed application that can read EEG data files or real-time instrument data, 

transfer it to the cloud, where the processing server can execute sample and 

window-based pre-processing and feature extraction algorithms. Intermediate and 

final results are also streamed back to the client and can be displayed in required in 

plots updating in real-time.  

The prototype application demonstrated that all data processing requirements 

of an EEG data processing system can be fulfilled in a cloud environment and 

showed that this can be performed with no initial cost and at very low operational 

cost. The next phase of this work will look at the usability of standard cloud stream 

processing frameworks for executing a larger set of EEG processing algorithms.  
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