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Kutatási projektünkben gyors, adaptív modelleken alapuló, párhuzamos architektúrákon jól 
skálázható szimulált hűtés (angolul Simulated Annealing - SA) optimumkereső algoritmus 
problematikájával, kidolgozásával foglalkozunk. 
 
Az szimulált hűtés egy problémafüggetlen eljárás, azonban szükség van a keresési tér 
elemeinek, azaz a lehetséges megoldásoknak valamilyen kódolására és az azon értelmezett 
kereső operátorok definiálására. A kódolás és az operátorok kulcsszerepet játszanak a keresés 
sikerességében, és egyben a probléma-specifikus tudás beépítésére is ezek biztosítanak 
lehetőséget. Mivel lehetetlen általánosan alkalmazható szabályokat kidolgozni a kódolás és 
operátorok a priori megválasztására, a gyakorlatban egyszerű perturbációs (mutációs) 
operátorokat alkalmaznak. Ezért a módszer nem képes hatékonyan megoldani nem 
szétválasztható problémákat, ahol bonyolult kölcsönhatások lelhetőek fel az elemek között. 
 
Azonban, ha a változók közötti összefüggések és a keresési tér struktúrája már ismertek, lehet 
olyan perturbációs operátorokat definiálni, melyek e kölcsönhatásokat figyelembe véve 
generálnak új pontokat a keresési térben. Általános megoldást keresve, ezeket az ismereteket 
gépi tanulási módszerek alkalmazásával nyerjük ki a keresés folyamán. 
  
Az általunk választott kutatási megközelítés két alapkomponensre bontható fel: 

1. A változók közötti kölcsönhatások mérése valamilyen metrika szerint, illetve ezekre 
alapozva egy interakciós hálózat felépítése. Elvárjuk, hogy a kölcsönhatások 
kvantifikálása hatékonyan implementálható legyen párhuzamos architektúrákon.  

2. Az interakciós hálózat moduláris szerkezetének detektálása hatékony módszerek 
segítségével. A kinyert, akár átfedéseket tartalmazó csoportosulások adják meg az 
optimumkereső módszer perturbációs operátorainak építőkockáit. 

 

A kutatási és fejlesztési munka első szakaszában a következő eredményeket értük el, 
részfeladatokat oldottunk meg:  

1. Implementáltunk egy szimulált hűtést megvalósító szoftver alapkönyvtárt C++-ban, mely 
képes az Extended Compact Genetic Algorithm és más módszerek által használt MPM 
(marginal product model) probabilisztikus modell szerint mintavételezni. 

2. Implementáltuk és teszteltük az MCL (Markov Clustering) algoritmust. 
3. Elemeztük a modell alapú perturbációs operátorok lehetőségeit, kimutatva, hogy a 

szimulált hűtés képes hatékonyan megoldani a CTP (concatenated trap function) 



feladatott, amennyiben a változók közötti kapcsolatok előre adottak és az MPM által 
leírt valószínűségi eloszlást a módszer többszörös futtatási eredményeiből nyerjük ki. 

4. Bevezettünk egy változók közötti szinergikus kölcsönhatások detektálására és mérésére 
alkalmas módszert, mely a kriptográfiai rejtjelelemzésben, lineáris támadásban használt 
Pilling-up lemmára alapszik. Megközelítésünkben, egy backtracking algoritmus 
segítségével megkeressük azokat a változó csoportokat melyekre az aktuális ismételt 
kizárólagos vagy (XOR) művelet valószínűség tömege szignifikánsan eltér a Piling-up 
lemma által előrejelzett értéktől. Ezekben az esetekben a nagy eltérés a Piling-up 
lemmában elvárt valószínűségi változók függetlenségi feltételének a nem teljesüléséből 
adódnak, tehát a változók között van statisztikai függőség. A módszer különböző 
kapcsolat modellek minőségi összehasonlítására is alkalmas, mivel minél nagyobb az 
eltérés, annál erősebbnek feltételezhető a változók közötti összefüggés. 

5. Kísérleti eredményeink kimutatták, hogy a módszer képes detektálni a szinergikus 
összefüggéseket számos nehéz feladat esetén (concatenated parity function, 
concatenated trap/parity function, halfones, Walsh functions) és sikeresen alkalmazható 
optimumkereső módszerek kibővítésére (Genetikus Algoritmusok, Extended Compact 
Genetic Algorithm)  [Iclanzan and Chira., 2012], [Iclanzan, 2012]. 

6. Dolgoztunk a párhuzamos programozási nyelvek és technológiák (CUDA, MPI) 
elsajátításán, a modell alapú szimulált hűtés párhuzamos megtervezésén. 
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