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Takács Szabolcs

A dolgozat során több, egymástól jól szeparálható területtel foglalkoztunk, melyek egy alkal-
mazás során egységként, egymást seǵıtve kerültek felhasználásra egy nagyobb probléma megoldá-
sakor.

A munkafolyamat során egy pszeudo-véletlen, egész számokból álló vektorokat generáló algorit-
must jav́ıtottunk és teszteltünk. Előre meghatározott − általunk kitalált vagy vektorokra adaptált
− tesztekkel összehasonĺıtottuk egy bevizsgált, ismert algoritmussal (a MATLAB c© véletlen egész
vektorokat generáló algoritmusával).

Az eredeti probléma megoldásának második lépéseként az adatok, eredmények interpretációjá-
ban fontos szerepet játszó multidimenzionális skálázás vizsgálata során akadtunk olyan kérdésekre,
melyek megválaszolásával új eredményeket tudtunk e módszer már eddig is széles spektrumához
fűzni. Ezt az eredendően statisztikai módszert optimalizálási feladatként feĺırva lényegesen általá-
nosabb értelemben tudtuk vizsgálni, mint a statisztikai általánośıtásokban tapasztalható eljárások.

A harmadik fázisban az eredeti probléma matematikai viselkedésére, strukturális sajátosságaira
voltunk ḱıváncsiak. A feĺırásból kiderült, hogy klasszikus folyamfeladatként való feĺırásakor a fel-
adatnak sajátságos, későbbi felhasználói döntéseket is komolyan befolyásoló tulajdonságai van-
nak. E strukturális sajátosságok miatt szükséges volt a feladatban meglévő bizonytalanságot
érzékenység-vizsgálatnak alávetni, melyet sztochasztikus eszközökkel célszerű kezelni és megoldani.
A problémára adtunk egy robusztus megoldást.

Így késźıtettük el az alkalmazást, a közben használt módszerekhez kapcsolódóan a szakiroda-
lomban eddig nem szereplő új megközeĺıtéseket dolgoztunk ki, ezekhez kapcsolódó új vizsgálatokat
végeztünk el. A feladat megoldását pedig a feladatot kitűző felhasználók azóta is alkalmazzák.

Tételesen az alábbi eredmények születtek:

1. Statisztikai tesztek fejlesztése a véletlen vektor-generálás esetére

2. Pszeudo-véletlen egész számsorozatokat generáló algoritmus fejlesztése

3. A multidimenzionális skálázás (MDS) általánośıtása

4. Az MDS egy új alkalmazási területen való bemutatása

5. Egy hierarchikusan működtetett projekt strukturális vizsgálata és a tapasztalt jelenségek
általánośıtása
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6. Robusztus optimalizálásban a fejlesztett generátor alkalmazása

7. Az eredmények interpretációjában az MDS alkalmazása

A fenti pontokban elért eredményeket részletezzük egy-egy alfejezetben, melyekben csak az
eredményekre támaszkodunk, hosszabb részletezéseket már nem teszünk, hiszen a dolgozat korábbi
részein az eredmények teljes kibontása, részletezése megtörtént.

1. Pszeudo-véletlen generátorban elért eredmények

Pszeudo-véletlen számokat vagy vektorokat generáló algoritmusokat számtalan helyen használnak,
alkalmaznak. Ezek minőségbiztośıtása fontos szempont egy-egy algoritmus alkalmazhatóságához.

A dolgozat első fejezete e minőségbiztośıtási munkafolyamat léırása egy konkrét algoritmus
fejlesztése esetén. A dolgozatban ismertetett eredmények az alábbi pontokban szedhetők össze:

• (1.1. Tézis) Egy pszeudo-véletlen egész vektorokat generáló algoritmus vizsgálatához ad-
aptáltunk pszeudo-véletlen sorozatok tesztelésére fejlesztett eljárásokat.

• (1.2. Tézis) Az előre meghatározott teszteken az általunk vizsgált és fejlesztett algoritmus
nem teljeśıtett gyengébben, mint egy már ismert és elfogadott − a MATLAB c© − algoritmus.

• (1.3. Tézis) Véletlen számsorozatra alkalmazott algoritmusokat adaptálva és néhány új
tesztet is vizsgálva olyan véletlen egészeket generáló algoritmust alkottunk, melynek ciklus-
hossza szabadon növelhető. Ezzel elértük, hogy a pszeudo-véletlen sorozatunk tetszőlegesen
ritkán szolgáltasson önismétlést (befolyásolhatjuk az algoritmusunk ciklushosszát). Az ered-
ményeket publikáltuk, az elemzés részleteit lásd cikkünkben [5].

A fenti eredményeket az alábbiak alapján részletezzük, illetve részleteztük a dolgozatban:

1.1. Tesztadaptáció

A teszteket, melyeket többek között Knuth könyvében [7] vagy Marsaglia munkáiban [8] is meg-
találhatunk, pszeudo-véletlen sorozatok véletlenszerűségének tesztelésére alkalmazzák, ı́gy ese-
tünkben változtatások nélkül nem feltétlenül alkalmazhatóak. A tesztek egy része a generátum
eloszlását, mı́g egy másik, szintén jelentős része a generátumban esetlegesen fellelhető összefüggések
tesztelését hivatott elvégezni.

1.2. Teszteredmények

A teszteredményeket egy cikkben [5] foglaltuk össze, mely eredmények ćımszavakban az alábbiak:

1. Több dimenziót vizsgálva nem találtunk érdemi eltéréseket az algoritmus viselkedésében
alacsonyabb vagy magasabb dimenzióban.
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2. A ritḱıtás paraméterről (melyet az összefüggőség csökkentésére, illetve annak vizsgálatára
alkalmaztunk), azt tapasztaltuk, hogy nem érdemes 8-nál nagyobbra választani. Alacso-
nyabb ritḱıtási mérték esetén (pl. minden második vektor kíıratása esetén) még érzékelhető,
mérhető összefüggések mutathatók ki. Minden 8. vektort véve ez a belső összefüggése a
generátumoknak lényegében elhanyagolható, nem kimutatható. Nagyobb ritḱıtással dolgozva
az algoritmus egy másik paramétere szenved csorbát: lassabb működéssel fizetünk, miközben
a minőség már érdemben nem javul.

3. Tapasztalataink szerint az egyenletesség tesztelésére − ezen algoritmus esetén − a Kolmo-
gorov-Szmirnov-teszt hatékonyabbnak bizonyult, mint a χ2-statisztika. Az összefüggőség
tesztelésére legerősebbnek a Knuth könyvében [7] ismertetett sorozat-teszt (futampróba)
mutatkozott.

Mindkét teszt esetén mind a MATLAB c©, mind az általunk vizsgált algoritmus 5% körüli
eredményeket ért el.

4. A teszteket előre határoztuk meg, tehát az algoritmuson végrehajtott módośıtásokat, vizsgá-
latokat az előre meghatározott teszteken való megfelelés inspirálta, indokolta. A módośıtások
folyamata, indokai az emĺıtett dolgozatban [5] megtalálhatók.

1.3. Publikáció

Az eredeti algoritmus több helyen is megtalálható − lásd Vizvári dolgozatát [12] vagy Ramirez
könyvét [11]. Vizsgálatunk és módośıtásaink eredményeit cikkünk [5] tartalmazza.

2. Az MDS általánośıtásában, vizsgálatában elért

eredmények

Az MDS-t számos tudományterületen alkalmazzák, számos formában történt már meg az általá-
nośıtása. A dolgozatban ismertetésre került, [1] cikkben léırt területről nem találtunk alkalmazást.
Továbbá nem találtunk olyan irányból megközeĺıtett általánośıtást sem, amit a dolgozatunkban
vázoltunk.

A dolgozatban ismertetett eredményeink főbb pontokban az alábbiak:

• (2.1. Tézis) A multidimenzionális skálázást euklideszi távolságtól eltérő távolságok esetére
adaptáltuk az eddig általánosan használtaktól eltérő módszerekkel és megoldásokkal. A
szakirodalomban vázolt Kruskal-féle robusztus vonaltól [10] teljesen eltérő módon próbáltuk
megoldani az eljárás általánośıtását.

• (2.2. Tézis) Vizsgáltuk az eljárásunkat különböző struktúrákon és eltérő távolság-defi-
ńıciókkal. Korábbi feladatok megoldásának kritikai eszközeként szolgált dolgozatunkban
[1], illetve a fontossága miatt végig szem előtt tartott eredeti probléma megoldásában in-
terpretációs eszközként felhasználtuk az eredeti MDS-eljárást. Hasonlóan interpretációs
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eszközök bemutatása, tesztelése volt azon dolgozat [3] célja is, melyben részben az MDS
ötletén elindulva klaszterezési eljárásokon hajtottunk végre módośıtásokat.

2.1. Az általánośıtás és új területen való alkalmazás eredményei

Az általánośıtást l1 és l∞ távolságok esetére ı́rtuk fel és vizsgáltuk. Vizsgálatainkat több, előre
fixált helyzetben végeztük, ahol a pontok eredeti elhelyezkedését ismertük, ı́gy a módszerek hely-
reálĺıtó képességét könnyebben vizsgálhattuk.

E vizsgálatra azon dolgozat [1] fő témája miatt volt elsődlegesen szükségünk, amelyben külön-
böző objektumok távolságaival dolgoztunk. E munkák során a felmerülő anomáliák kiszűrésére
törekedtünk, illetve próbáltuk azok hátterét megérteni.

Tapasztalataink szerint ugyanis előfordulnak olyan helyzetek, amikor egy-egy módszerhez ké-
sźıtenek alkalmazást − azonban olyan adatokkal történik az alkalmazás megvalóśıtása, melyek a
valóságban nem fordulhatnak elő. Az MDS alkalmazásával olyan területekre tudtunk rámutatni
az emĺıtett cikkben, melyek esetén − a megadott távolságok alapján − nem tudtunk olyan objek-
tumokat mutatni, melyek a megadott távolságokkal b́ırnának.

Az új területen való alkalmazáskor merültek fel az eltérő távolságokkal történő számı́tások,
hiszen előfordulhat, hogy az objektumok által megadott távolságok nem euklideszi távolságok.
Ilyen esetben torzabb képet kaphatunk az objektumok elhelyezkedéséről. Mindez indokolttá tette,
hogy a probléma megoldása érdekében a módszert úgy próbáljuk meg általánośıtani, hogy az
eljárásban használt távolságokat is tetszőlegesen tudjuk megválasztani − még azon az áron is,
hogy természetesen ı́gy lényegesen bonyolultabb és lassabban megoldható feladathoz jutottunk.

2.2. Interpretációs eredmények

Az MDS interpretációs tulajdonságait szintén számos helyről ismerjük. A dolgozatban több ponton
is használjuk a módszert erre a célra. Elsődlegesen akkor, amikor előre megadott távolságok
alapján szeretnénk a vélelmezhető objektumokat meghatározni, mint tettük azt [1] dolgozatban.

A másik lehetőséget az alkalmazások fejlesztésekor értük el: [3] cikkben nem az MDS, hanem
egy MDS által is inspirált klasszifikációs, vizualizációs módszert ismertetünk egy pszichológiai
alkalmazásban.

A harmadik terület az alkalmazásunkban található, ahol a célunk az volt, hogy a különböző
kirendeltségek egymáshoz való viszonyát, egymáshoz való hasonlatosságát tudjuk érzékeltetni.
Több változó alapján történő összehasonĺıtásban − ilyen értelemben az MDS teljesen klasszi-
kus felhasználásához térve vissza − ennek nagy haszna volt a felhasználók számára, nagyban
megkönnýıtve az eredmények értelmezését.

2.3. Publikációk

Az MDS klasszikus, illetve klasszikus értelemben vett általánośıtásának szakirodalma széleskörű.
Így arra nem vállalkoztunk, hogy teljesen áttekintsük − azonban próbáltunk olyan szakirodalmak-
ra rátalálni, melyben az általunk megtalált problémát orvosolhatták már.
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Miután ilyenre nem találtunk, ı́gy [1] cikkben és [2] kutatási riportban egy újnak tűnő területen
vetettük be a módszert. Ráadásul, mivel a módszerhez szükséges eredeti távolságokról csak az tűnt
bizonyosnak, hogy nem euklidesziek, ı́gy az általánośıtásunk is adekvát volt.

Az MDS ötlete, tehát az objektumok közötti távolságok alapján történő klasszifikálás, termé-
szetesen számos eljárást inspirált. Ilymódon egy pszichológiai területen újnak tűnő klasszifikációs
eljárásnak is inspiráló lendületet adott az MDS általánośıtásában elvégzett munkánk − noha a
dolgozatban ismeretett eredményeinkkel a [3] cikkben közvetlenül nem éltünk.

3. Alkalmazás-fejlesztés

Az első és második fejezetben tárgyalt eredményeink ahhoz szolgálnak eszközül, hogy egy re-
gionális pénzosztási feladatot modellezzünk, és optimális pénzosztási rendszert tudjunk vázolni a
felhasználók felé.

A dolgozatban ismertettük azt a hierarchikus rendszert, mely általában sajátja egy kormány-
zati, pénzosztási rendszernek. Ennek a rendszernek több, strukturálisan fontos pontját sikerült
matematikai eszközökkel feltárnunk − és annak közgazdaságilag is elfogadható jelentést adnunk.
A rendszer matematikai sajátosságai nem megkerülhetőek. A belőlük származó esetleges igazság-
talanságok némi többletforrás bevonásával enyh́ıthetők, árnyalhatók.

Mind az árnyalásra, mind pedig a strukturális sajátosságok kivédésére elfogadható magya-
rázatokat és javasolatokat tettünk a felhasználó számára, aki azt azóta is használja (mellékelt
nyilatkozat szerint).

Az elvégzett feladatok során az alábbi eredményeink születtek:

• (3.1. Tézis) Az eredeti feladatunk strukturális hátterét feltártuk, annak matematikai mo-
delljét megvizsgáltuk, a feladatot megoldottuk − a megoldás kieléǵıtette a megoldással szem-
ben támasztott pénzügyi és politikai igényeket egyaránt.

• (3.2. Tézis) A feladat sztochasztikus modelljét feĺırtuk és megvizsgáltuk, robusztus me-
goldását találtuk az ı́gy nyert sztochasztikus rendszernek. E robusztus megoldást a szi-
mulációs módszerekkel való összevetésben referenciaként tudtuk felhasználni, illetve belőle
kevert robusztus megoldást tudtunk előálĺıtani.

Ezen eredmények részletezését a dolgozat utolsó fejezetében tárgyaljuk, ı́gy most továbbra is csak
emlékeztetünk rájuk, illetve kiemeljük a fontosabb végeredményeket (számszerűśıtések nélkül).

3.1. A matematikai vizsgálat

A feladatot először optimalizálási feladatként ı́rtuk fel, de annak strukturális sajátosságai nem
voltak szembetűnőek, ı́gy átfogalmaztuk a feladatot, folyamfeladatként vizsgálva azt tovább.

Ekkor már tételesen igazolni tudtuk, hogy esetünkben − és minden ehhez hasonló, hierar-
chikusan szervezett, bizonyos (nem túl éles) feltételeket kieléǵıtő rendszerben sajátos képe lesz a
legolcsóbban üzemeltethető megoldásnak.

Igazoltuk, hogy a feltételek fennállása esetén szükségszerűen vagy teljesen leterhelt, vagy tel-
jesen minimális működésre kényszeŕıtett állapotokban lesznek a pénzosztási rendszer szereplői −
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és csupán néhány kivételezett lehet abban a helyzetben, hogy érdemi döntéshozatalra legyen le-
hetősége (azaz: a hierarchikus rendszernek egyetlen ága lesz az, ahol nem a lehetséges maximális
vagy a minimális érték lesz a megoldás).

A rendszer ezen tulajdonsága determinisztikus esetben került előtérbe. Esetünkben több olyan
pontja is van a struktúrának, ahol nagyfokú bizonytalanság lehetséges. Ezt a bizonytalanságot
mi sztochasztikus eszközök bevonásával ḱıvántuk kezelni (ez indokolta a véletlen, egész vektorok
generálásának kérdését, amit meg kellett próbálnunk rendszertől független eszközökkel biztośıtani,
hiszen a felhasználó informatikai kapacitásai erősen végesek voltak − és jelenleg is azok).

A sztochasztikus eszközök bevonása újfajta strukturális kérdéseket vetett fel, melyeket szintén
sikerült − ezen egyedi, speciális esetben − feltárnunk. Prékopa robusztusság-defińıciója [9] nyomán
olyan megoldásokat próbáltunk keresni, melyek bármely bizonytalan esemény bekövetkezésekor
megengedett megoldást szolgáltatnak. E megoldás a felhasználó irányában − bár szemmel látható-
an a legolcsóbb megoldást ḱınáltuk − elfogadhatatlan politikai áldozatokat hordozott magában (a
robusztus megoldás mindenképpen éles preferenciákat adott egyes felhasználóknak és eszközöknek,
amiknek hatására bizonyos eszközök teljesen lekerültek a palettáról, tiltólistás eszközökké váltak).

A robusztus megoldást ı́gy mint referenciát használtuk (ennél olcsóbb megoldását nem tudunk
a rendszernek biztonságosan garantálni) az elvégzett szimulációinkhoz. Továbbá seǵıtségével ke-
vert robusztus megoldást tudtunk előálĺıtani − mely azonban lényegesen eltért a szimuláció által
szolgáltatott megoldástól.

A szimulációk seǵıtségével olyan megoldást alkottunk, mely várhatóan elfogadható lesz: a
projekt által elő́ırt korlátokat teljeśıti, a megtérülési rátái megfelelőek (az elfogadható határon
vannak), politikailag vállalható, és a robusztus megoldáshoz képest nem kerül lényegesen több
pénzbe.

Itt fontos kiemelni, hogy a projekt teljes költségvetéséhez képest a robusztus megoldás lényege-
sen olcsóbb megoldás volt, ı́gy még a szimulációkkal elvégzett, nem optimális, de az esetek döntő
többségében megengedett megoldás is bőven belül maradt a projekt teljes költségvetésén.

A robusztus optimum szükségszerűen olyan, hogy bármely, racionálisan elképzelhető, előzetes
eredmények alapján feltételezhető realizáció esetén megengedett megoldások közül a legolcsóbb
megoldás lesz. A seǵıtségével előálĺıtott konvex kombinációk szintén hordozzák ezt a tulajdonságot.

Így az is világos, hogy a szimulációkkal nyert, kiátlagolt megoldásunk olyan, mely bizonyos rea-
lizációk esetén nem lesz megengedett megoldás, valamely feltétel sérülni fog (általában ez valamely
szereplő megtérülési rátájának sérülését jelentette).

Fontos azonban kiemelni, hogy a teljes projekt megtérülési rátái nem kerültek veszélybe ilyen-
kor sem, tehát várhatóan maga a projekt sikeres lesz (ezt úgy lehet elképzelni, hogy valamely
szereplő az elvárt alatt teljeśıt, viszont ilyenkor egy másik szereplő bőven az elvárt feletti értékeket
produkálja).
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3.2. Az alkalmazás bemutatása, publikációk

A feladat megoldása nem lett volna teljes, ha a felhasználóknak nem tudunk egy olyan eszközt
biztośıtani, melynek seǵıtségével a jövőbeni hasonló feladatokat − kis módośıtással − szintén fel
tudják dolgozni. Bemutatjuk a felhasználó tulajdonában lévő program futás közbeni állapotait,
illetve annak eredményeit is ismertetjük. A program specifikációit közöltük, ı́gy reprodukálhatónak
gondoljuk a számı́tásainkat annak ellenére, hogy a program teljes működését, illetve forráskódját
nem áll módunkban átadni.

Az alkalmazásban felhasználhatjuk az általunk tesztelt és kipróbált pszeudo-véletlen vektorokat
generáló rutint, továbbá az eredmények interpretálásában, vizualizálásában fontos szerepet tölt be
az MDS is. Az általa szolgáltatott két dimenziós térképeken elhelyezett felhasználói pontok azok
összehasonĺıthatóságát, egymással való összevetését és értékelését teszik könnyebbé.

Eredményeinket − terjedelmi okokból vázlatosan, összefoglalva − [6] cikkünk tartalmazza.

4. Össześıtés

Összességében elmondható, hogy az általunk vizsgált és módośıtott pszeudo-véletlen egész vektoro-
kat generáló algoritmus vizsgálatakor új teszteket, illetve régi tesztek vektorokra való adaptációját
sikeresen végrehajtottuk.

Az MDS széles körben használt eljárásához egy új területet sikerült találnunk, illetve annak
általánośıtásaihoz egy újfajta irányt mutattunk.

Mindkét eljárás egy-egy fontos részét képezte egy gyakorlati alkalmazás megoldásának, ı́gy a két
eljárás empirikus oldalról vizsgálva is jól teljeśıtett. A felhasználók a számukra rendelkezésre álló,
szűkösebbnek nevezhető informatikai háttér mellett is jól tudják alkalmazni az általunk fejlesztett
rutinokat.

A vizsgálataink során minden esetben előre meghatároztuk azokat a kritériumokat, melyeknek
szerettünk volna megfelelni (vagy számunkra határozták meg a használók a különböző elvárásai-
kat), ı́gy a munkafolyamat során minden fejlesztés és jav́ıtás, módośıtás ilyen irányból történt. A
feladatok előre adottak voltak, amikhez alkalmazásokat kellett fejlesztenünk ([1] cikkünk után ezt
talán méginkább fontos lehet kiemelni). Az empirikus teszteken a felhasználók által igénybe vett
szolgáltatások megb́ızhatónak bizonyultak, az általuk szolgáltatott eredmények elfogadhatóak és
a gyakorlatban megállják a helyüket.
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