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1. Bs szakdolgozati témák1. Er®s élszínezések vizsgálata (BS)Témavezet®: Bérzi KristófTéma rövid leírása: Egy G=(V,E) gráfot er®sen k-élszínezhet®nek nevezünk,ha az élek megszínezhet®ek k színnel úgy, hogy ha két él ugyanolyan szín¶, akkorazon túl, hogy nins közös végpontjuk, olyan él sem létezik, mely a két él egy-egyvégpontja között megy. A fogalmat Fouquet és Jolivet vezette be rádiófrekveniákkon�iktusmentes kiosztása kapsán.Hasonlóan az él-kromatikus számhoz de�niálhatjuk az er®s él-kromatikus számot,mely tehát a legkisebb olyan k érték, melyre a gráfnak létezik er®s k-élszínezése.Erd®s és Nesetril 1985-ben fels® korlátot adott ezen k értékére a maximális fokszámfüggvényében, és úgy sejtették, hogy ez a lehet® legjobb korlát. Azóta több sejtésis született (pl. páros gráfokra, szubkubikus síkgráfokra) az er®s él-kromatikusszám fels® korlátjára. A probléma azért érdekes, mert Vizing tételének egy er®sél-színezésekre vonatkozó analogonját kapnánk.A szakdolgozó feladata az er®s él-kromatikus számhoz kapsolódó eredmények átte-kintése, a nyitott kérdések összegy¶jtése és esetleges vizsgálata.2. Középiskolai versenyfeladatok vizsgálata (BS)Témavezet®: Frank AndrásTéma rövid leírása: A szakdolgozó feladata középiskolai matematika és informa-tika versenyek feladataiból kiválogatni azokat, amelyekben diszkrét optimalizálásvan a háttérben (gráfok, részbenrendezett halmazok, intervallum rendszerek, stb)és megvizsgálni, hogy a kihozott feladatok milyen általánosabb környezetben ér-vényesek. Például egy ®si Kürshák feladat annak bizonyítását kéri, hogy ha egykönyvtárban egy nap bármely két látogató találkozik, akkor van olyan id®pillanat,amikor mindenki ott van (feltéve, hogy minden látogató aznap sak egyszer megy).Itt arról van szó, hogy ha egy út részútjai páronként metsz®k, akkor van közös pont-juk. Ez általánosabban is igaz: ha egy fa bizonyos részfainak páronként van közössúsa, akkor az összesnek van közös súsuk. (Ez a Helly tulajdonság.)3. Algoritmusok minimális átlagú körök keresésére (BS, matemati-kus, alkalmazott matematikus)Témavezet®: Jüttner AlpárTéma rövid leírása: Bizonyos minimális költség¶ áram algoritmusok részfel-adatként igénylik minimális átlagú körök keresését; futásidejük lényegében ez utóbbifeladatra adott algoritmus hatékonyságától függ. Ennek megfelel®en számos algo-ritmus ismert minimális átlagú körök keresésére. A szakdolgozó feladata az iro-dalomban megtalálható fontosabb algoritmusok ismertetése, elméleti és gyakorlatifutásidejük összehasonlítása.4. Tört-optimalizálási feladatok (BS, matematikus, alkalmazott matema-tikus) 2



Témavezet®: Jüttner AlpárTéma rövid leírása: Tört-optimalizálási feladat alatt olyan (kombinatorikus) op-timalizálási problémákat értünk, ahol a élfüggvény f(x)/g(x) alakú (f(x) és g(x)lineáris függvények). Ez a feladatosztály fontos szerepet játszik például ütemezésifeladatok megoldásában. Az ismert kombinatorikus megoldások gyakran izgalmasújszer¶ ötleteken alapulnak. A szakdolgozó feladata az irodalomban megtalálhatóáltalános és feladatspei�kus tört-optimalizálási eljárások ismertetése.5. Nagy bonyolultságú hálózatok huzalozása (BS, matematikus, alkal-mazott matematikus)Témavezet®: Kaszanitzky ViktóriaTéma rövid leírása: Adott egy áramköri lap, melynek szélein kimenetek (ún.terminálok) találhatóak. Ezeknek bizonyos soportjait szeretnénk összekötni a la-pon belül maradva huzalok felhasználásával úgy, hogy a különböz® soportokhoztartozó huzalok ne érintsék egymást. Ez egy síkban általában lehetetlen. Ezérttöbb réteget is használhatunk, az egyes rétegek között furatokon vezethetjük át ahuzalokat. Célunk lehet pl. a felhasznált rétegek számának, vagy ha nins el®remegadva, a lap szélességének minimalizálása. A felvet®d® kérdések között akad,amelyre tudunk hatékony algoritmust, mely megad egy optimális huzalozást, bizo-nyos problémára ismert közelít® algoritmus. Számos olyan feladat is van, melynekmegoldhatóságának eldöntése NP-nehéz. Természetesen a nyitott kérdések listájais hosszú. A szakdolgozó feladata a témakör néhány új eredményének áttekintése,ezek feldolgozása.6. Szavazási és rangsorolási mehanizmusok (BS, elemz®, alkalmazottmatematikus)Ez a téma már foglalt.Témavezet®: Király TamásTéma rövid leírása: Egyéni értékelések vagy rangsorok összesítésére számos te-rületen szükség van, a választásoktól kezdve a felvételiken át a sportteljesítményekrangsorolásáig. Minden alkalmazott módszernél felmerül az igazságosság, hatékony-ság és manipulálhatóság kérdése. Bár ezeknek a fogalmaknak fontos a társada-lomtudományi vetülete, megfelel® de�níiók mellett tisztán matematikai kérdéskéntis vizsgálhatók. A hallgató feladata áttekintést nyújtani a szavazás matematikaielméletér®l, különös tekintettel a számítógépes szavazásnál felmerül® kihívásokra.7. Gomory-féle vágások (BS, matematikus, alkalmazott matematikus)Témavezet®: Király TamásTéma rövid leírása: Ralph E. Gomory 50 évvel ezel®tt dolgozta ki vágósíkosalgoritmusát egészérték¶ és vegyes programozási feladatok megoldására. Bár az al-goritmus elméleti fontosságát mindenki elismerte, sokáig nem tartották alkalmasnaknagyméret¶ feladatok megoldására. Az utóbbi id®ben azonban több kutató arra akövetkeztetésre jutott, hogy kisebb módosításokkal a Gomory-féle vegyes vágások3



hatékonyan használhatók. A hallgató feladata a Gomory-féle vágásokkal való meg-ismerkedés, a különböz® változatok elméleti és számítógépes összehasonlítása.Szakirodalom:Nemhauser, Wolsey, Integer programming and ombinatorial optimization, II.1Dash, Günlük, On the strength of Gomory mixed-integer uts as group uts,http://dx.doi.org/10.1007/s10107-007-0179-4Mihael Russell, Cutting Planes for Mixed Integer Programming,http://www.math.uwaterloo.a/o/graduate-students/files/mmath/Mihael-R.pdf8. Lineáris programozás pivot algoritmusai (BS)Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása:9. Lineáris feltételes konvex kvadratikus élfüggvényes optima-lizálási feladatok pivot algoritmusai (BS)Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása:10. Lineáris komplementaritási feladatok pivot algoritmusai (BS)Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása:11. Farkas Gyula és Haár Alfréd lineáris alternatíva tételei ésalkalmazásaik (BS)Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása:12. Konstruktív karakterizáiók alkalmazása a hálózatépítésben(BS)Ez a téma már foglalt.Témavezet®: Kovás ErikaTéma rövid leírása:13. Disztributív algoritmusok dinamikus hálózatokban (BS)Ez a téma már foglalt.Témavezet®: Kovás ErikaTéma rövid leírása:14. On-line algoritmusok árverési feladatokban (BS)Ez a téma már foglalt.Témavezet®: Kovás ErikaTéma rövid leírása: 4
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15. Korlátok események uniója valószí n¶ségére (BS, matematikus, al-kalmazott matematikus, elemz®)Témavezet®: Mádi-Nagy GergelyTéma rövid leírása: Legyenek A1, A2, . . . , An tetsz®leges események. Uniójukvalószí n¶sége a Poinaré (vagy szita) formula szerint:
P (A1 ∪ · · · ∪ An) = S1 − S2 + S3 − · · · + (−1)n−1Sn,ahol a k-adik binomiális momentum:

Sk =
∑

0≤i1<i2<···<ik≤n

P (Ai1 ∩ Ai2 ∩ · · · ∩ Aik
).A gyakorlatban általában sak legfeljebb m tagú metszetek valószí n¶ségei ismer-tek, ahol m << n. Ilyenkor már sak besülni tudjuk az unió valószí n¶ségét. Alegismertebb beslés a Bonferroni-egyenl®tlenség:

P (A1 ∪ · · · ∪ An) ≤ S1 − S2 + S3 − · · · + (−1)m−1Sm, ha m páratlan,illetve ugyanez ≥ reláiós jellel, ha m páros. Természetesen ennél sokkal jobb bes-lések is adhatóak, ezeket tekintenénk át. A módszerek egy része gráfelméleti eszkö-zöket használ, a másik része lineáris programozási módszertant.16. Tetsz®leges metrika közelítése fametrikák átlagával (BS)Témavezet®: Pap GyulaTéma rövid leírása: Az els® érdekes eredmény a témában Bartaltól származik, mi-szerint n ponton megadott tetsz®leges metrika közelíthet® fametrikák lineáris kom-bináiójával, O(log n log log n)-faktor pontossággal. Fakharoenphol, Rao, Talwarezt O(log n)-faktorra javította. Az is kimutatható, hogy a közelítésben szerepl® fa-metrikák száma akár O(n log n) alá is vihet®. Az eredménynek számos alkalmazásavan, mert így egy tetsz®leges metrikáról fametrikára vezethetjük vissza a feladatot,melyre adott esetben optimálisan is megoldható a feladat, s így az eredeti metrikáraegy közelít® algoritmust kaphatunk. A hallgató feladata a fametrika beágyazásialgoritmus(ok) feldolgozása, és alkalmazás(ok) bemutatása.17. Bevezetés a diszkrét logaritmus alapú kriptográfiai rendsze-rekbe (BS)Témavezet®: Villányi ViktóriaTéma rövid leírása: A szakdolgozó feladata a diszkrét logaritmus alapú kriptog-rá�ai rendszerek bemutatása, elemzése, és a napjainkban használt alkalmazásaikra(titkosítás, a digitális aláírás) példák gy¶jtése lenne.
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2. Bs vagy Ms szakdolgozati témák1. Antimagi ímkézések (BS vagy MS)Témavezet®: Bérzi KristófTéma rövid leírása: Ha adott egy G=(V,E) gráf, melyre |E|=m, akkor az élekegy számozását 1-t®l m-ig magi-nek nevezzük, ha minden pontra ugyanannyi a ráilleszked® élekre írt számok összege. Ezzel bizonyos értelemben ellentétes fogalmatkapunk, ha azt követeljük meg, hogy ez az érték minden súsra más és más legyen.Ez esetben antimagi ímkézésr®l beszélünk, és a gráfot antimagi gráfnak hívjuk,ha az említett tulajdonságú ímkézés létezik (a két fogalom nem zárja ki egymást,egy gráf lehet egyszerre magi és antimagi is).Az antimagi ímkézések fogalmát Ringel vezette be 1990-ben, és úgy sejtette, hogyaz egyetlen élb®l álló gráftól eltekintve minden összefügg® gráfnak létezik antimagiímkézése. A sejtés azóta is nyitott, a legnagyobb el®relépést Alonék eredményejelenti, mely szerint létezik olyan  konstans, hogy ha egy n pontú gráfban a mini-mális fokszám logn, akkor a gráf antimagi. Rengeteg eredmény született, melyekegy-egy speiális gráfosztályra igazolják a sejtést, azonban -meglep® módon- mégfákra sem ismert bizonyítás.A szakdolgozat témája a magi és antimagi ímkézésekhez kapsolódó eredményekáttekintése, és a sejtés vizsgálata, els®sorban fák esetére.2. Minimális átlagkört és minimális átlagvágást használó er®senpolinomiális algoritmusok (BS vagy MS)Ez a téma már foglalt.Témavezet®: Frank AndrásTéma rövid leírása:3. Gráfok és szerkezetek merevségének kombinatorikus vizsgálata(BS vagy MS)Témavezet®: Jordán TiborTéma rövid leírása: Rúdszerkezetek merevségével kapsolatos kérdések egyrésztérdekes elméleti problémákhoz vezetnek, melyek egy része kombinatorikus (gráf- ésmatroidelméleti) módszerekkel vizsgálható, másrészt számos meglep® alkalmazásiterületen felbukkannak (molekulák stabil és mozgó részeinek meghatározása, moz-gatható antennák tervezése, vezet® nélküli járm¶vek alakzatainak kialakítása, stb.).A szakdolgozó feladata a terület egy meghatározott részének áttekintése, lehet®legérdemben hozzájárulva néhány nyitott kérdés hátterének megvilágításához is.4. Szenzorhálózatok algoritmikus problémái (BS vagy MS)Témavezet®: Jordán TiborTéma rövid leírása: A drótnélküli szenzorhálózatok sok apró m¶szerb®l állnak,melyek rádiójelekkel tudnak kommunikálni egymással (például az egymás közti tá-volságot is meg tudjak merni, ha elég közel vannak) és általában adatokat gy¶jtenek,6



melyeket szinten rádiójelekkel továbbítanak. Egy hálózat m¶ködtetése során szá-mos algoritmikus és optimalizáiós kérdést kell kezelni. Ezek egyike a lokalizáió:néhány páronkénti távolságból kell kiszámolni a szenzorok pontos helyet.A szakdolgozó feladata ilyen jelleg¶ kérdések, els®sorban a lokalizáiós feladat vizs-gálata, az eredmények és algoritmusok áttekintése, egységes keretbe foglalása, anyitott kérdések vizsgálata.5. Menetrend tervezési problémák (BS vagy MS)Témavezet®: Kis Tamás, tamas.kis�sztaki.huTéma rövid leírása: A menetrend készítés fontos problémakör a tömegközlekedés-ben. A szakdolgozat élja a menetrend készítés modellek és módszerek áttekintése,és egy kiválasztott területen egy megoldás kidolgozása, implementálása és tesztelése.Szakirodalom:Alberto Caprara, Mihele Monai, Paolo Toth, Pier Luigi Guida, A Lagrangianheuristi algorithm for a real-world train timetabling problem, Disrete AppliedMathematis, 154 (2006) 738-753. Alberto Caprara, Matteo Fishett, Paolo Toth,Modeling and Solving the Train Timetabling Problem, Operations Researh, 50(2002) 851-861.6. Diszkrét Csebisev-tipusú egyenl®tlenségek (BS vagy MS, matema-tikus, alkalmazott matematikus)Témavezet®: Mádi-Nagy GergelyTéma rövid leírása: Legyen ξ egy nemnegatí v valószí n¶ségi változó. Keressüka P (ξ ≥ a) valószí n¶séget. Ha sak a µ = E(ξ) várható érték ismert, akkor aMarkov egyenl®tlenség segí tségével fels® korlátot adhatunk. Hasonlóan, ha ismert
σ2 = E(ξ2) − E2(ξ) (vagy ezzel ekvivalens módon µ2 = E(ξ2)), akkor a Csebisevegyenl®tlenség ad fels® beslést. Tegyük most fel, hogy ξ diszkrét, véges tartójúvalószí n¶ségi változó, tartója legyen Z = {z0, z1, . . . , zn}. Tegyük fel, hogy z0 <

z1 < · · · < zr−1 < a ≤ zr < · · · < zn. Ekkor az alábbi LP feladat megoldásamegadja a P (ξ ≥ a) valószí n¶ség legjobb alsó és fels® korlátját:
min(max) pr + · · · +pnsubjet to

p0 +p1 + · · · +pn = 1
z0p0 +z1p1 + · · · +znpn = µ

z2

0
p0 +z2

1
p1 + · · · +z2

npn = µ2

p0, p1, . . . pn ≥ 0,Ezen a gondolatmeneten elindulva további algoritmikus ill. képletszer¶ korlátokadhatóak. A feladat az ezzel kapsolatos irodalom áttekintése, esetleg valamelyalgoritmus numerikus implementálása.7. Megrendelések lemondásának el®rejelzése az IBM vái nagy-kapaitású háttértár gyárában (BS vagy MS)7



Témavezet®: Szabó Jáint, (IBM Researh Lab, Zürih, +41-44-7248872,jsz�zurih.ibm.om) és Jüttner Alpár, (ELTE TTK, operáiókutatási TSzalpar�s.elte.hu)Téma rövid leírása: Az IBM DS8000-es nagy kapaitású és nagy biztonságúháttértár egységeit a világon egyetlen helyen, az IBM vái gyárában gyártják. Amegrendelés és a gyártás negyedéves iklusokban történik oly módon, hogy az üz-letmenet sajátosságából kifolyólag minden a negyedév során megrendelt háttértárkon�guráiót a negyedév végéig le kell szállítani. Egy kon�guráió összeszereléseés tesztelése id®igényes folyamat. Mivel a rendelések többsége a negyedév végénérkezik, az erre való felkészülésként már a negyedév elején, a pontos megrendelésekismerete nélkül elkezdenek a gyárban kon�guráiókat összeszerelni és tesztelni. Anegyedév végén beérkez® megrendeléseket aztán ezen el®re elkészített kon�guráiókátkon�gurálásával elégítik ki, amely folyamat lényegesen rövidebb egy új kon�gurá-ió összeszerelési és tesztelési idejénél.További jellegzetesség, hogy a megrendelések jelent®s részét id®közben a megren-del®k visszavonják. Amennyiben a gyárban nagyjából meg tudnák mondani, hogymely megrendelés lesz visszavonva, akkor a negyedév végi roham idején a biztosabb-nak ígérkez® megrendelésekre fókuszálhatnának.A fentiek alapján a feladat a megrendelések lemondásának minél pontosabb el®re-jelzése a mesterséges intelligenia eszközeivel, az osztályozókkal. Az osztályozók ameglév® historikus megrendelés adatok alapján megtanulják, hogy adott feature-halmaz (megrendel® ég, megrendel® ég országa, kon�guráió, negyedév végéighátralév® id®, stb) mellett mennyi a lemondás valószín¶sége. Feladat a gyakorlat-ban használt fontosabb osztályozók (SVM, naív Bayes, döntési fák, neurális hálók,boosting) kipróbálása, ezek minél jobb paraméterezése és kiértékelése. A feladathoza Weka adatbányász programsomag használatát ajánljuk.Szükséges ismeretek: alapvet® számítógépes gyakorlat3. Ms szakdolgozati témák1. Chip-firing játékok (MS)Témavezet®: Frank AndrásTéma rövid leírása: Egy gráfon bizonyos el®re megadott elemi m¶veleteket vé-gezhetünk egymás után: döntsük el, hogy az eljárás véges sok lépés után bizonyosanvéget ér-e. Például, az elemi m¶velet az, hogy egy digráfban egy egyirányú vágástteljesen megfordítunk. Egy másik példában a gráf minden súsában adott néhánydollár, egy elemi lépés abból áll, hogy egy súsból minden szomszédjába küldünkegy-egy dollárt, feltéve, hogy a sús foka legfeljebb annyi, mint a súsban lév®dollár mennyisége. Számos esetben kiderül, hogy ha az eljárás véges, akkor a végülkapott kon�guráió nem függ a közbens® lépésekt®l.A szakdolgozónak a kérdéskör gazdag irodalmát kéne feldolgozni és lehet®ség szerintfeltárni a kapsolatot a gráf különféle paramétereivel.8



2. Diszjunkt utak (MS)Témavezet®: Frank AndrásTéma rövid leírása:A két diszjunkt út problémája: az idevonatkozó alaptétel Seymourtol és Thomas-sentol származó bizonyításait kéne áttekinteni és lehet®ség szerint egyszer¶síteni.Diszjunkt homotóp utak síkgráfban: síkgráfban adott néhány akadály, és úgy kelldiszjunkt utakat keresni, hogy el®re adott az utak topológiája, vagyis, hogy merr®lkerüljék el az akadályokat. Meglep® módon a problémára nagyon szép jellemzé-sek születtek, ezen eredményeket kéne feldolgozni. Kawarabayashi új eredményei4-elosszefuggo gráfban: A k elidegen út probléma �x k-ra ugyan polinomiális, de amegoldás rendkívül bonyolult. Kiderült azonban, hogy a 4 élösszefügg® esetben afeladat kezelése jóval természetesebbé válik. A szakdolgozó feladata az ilyen irányúlegfrissebb eredmények feldolgozása.3. Inverz kombinatorikus optimalizálási problémák (MS)Témavezet®: Frank AndrásTéma rövid leírása: Kiindulás: Inverse Combinatorial Optimization: A Surveyon Problems, Methods, and Results, Clemens Heuberger, Journal of CombinatorialOptimization. Az interneten fent van.4. Poliéderes leírások rögzített méret esetén (MS)Ez a téma már foglalt.Témavezet®: Frank AndrásTéma rövid leírása: A poliéderes kombinatorika alapkérdése, hogy megadott kom-binatorikus objektumok (például egy gráf párosításai) inidenia vektorainak konvexburkát miként lehet poliéderként, azaz lineáris egyenl®tlenségekkel (más szóval fel-térek metszeteként) leírni. Ilyenkor ugyanis a lineáris programozás dualitás tételemin-max tételt szolgáltat. A legutóbbi id®kben érdekes eredmények születtek olyanesetekre, amikor meg van adva, hogy a szóban forgó objektumok hány elem¶ek lehet-nek. Például, hogyan lehet leírni a 2, 5 és 9 élb®l álló párosítások konvex burkát. Aszakdolgozónak az ilyen irányú eredményeket kéne feltérképezni és lehet®ség szerintrokon feladatokra is megvizsgálni a kiterjesztés lehet®séget.5. Értékelt matroid metszet és alkalmazásai (MS)Témavezet®: Frank AndrásTéma rövid leírása: A súlyozott matroid metszet algoritmus számos helyennélkülözhetetelen eszköz. Murota ezt általánosította un. értékelt matroidokra. Azalgoritmust és a háttérben lév® elméletet kéne részleteiben feldolgozni, valamintáttekinteni azokat a (meglév® és remélhet®leg újonan talált) alkalmazásokat, aholez a model segít.6. Gráfok és szerkezetek merevségének kombinatorikus vizsgálata(MS) 9



Témavezet®: Jordán TiborTéma rövid leírása: Rúdszerkezetek merevségével kapsolatos kérdések egyrésztérdekes elméleti problémákhoz vezetnek, melyek egy része kombinatorikus (gráf- ésmatroidelméleti) módszerekkel vizsgálható, másrészt számos meglep® alkalmazásiterületen felbukkannak (molekulák stabil és mozgó részeinek meghatározása, moz-gatható antennák tervezése, vezet® nélküli járm¶vek alakzatainak kialakítása, stb.).A szakdolgozó feladata a terület egy meghatározott részének áttekintése, lehet®legérdemben hozzájárulva néhány nyitott kérdés hátterének megvilágításához is.7. Szenzorhálózatok algoritmikus problémái (MS)Témavezet®: Jordán TiborTéma rövid leírása: A drótnélküli szenzorhálózatok sok apró m¶szerb®l állnak,melyek rádiójelekkel tudnak kommunikálni egymással (például az egymás közti tá-volságot is meg tudjak merni, ha elég közel vannak) és általában adatokat gy¶jtenek,melyeket szinten rádiójelekkel továbbítanak. Egy hálózat m¶ködtetése során szá-mos algoritmikus és optimalizáiós kérdést kell kezelni. Ezek egyike a lokalizáió:néhány páronkénti távolságból kell kiszámolni a szenzorok pontos helyet.A szakdolgozó feladata ilyen jelleg¶ kérdések, els®sorban a lokalizáiós feladat vizs-gálata, az eredmények és algoritmusok áttekintése, egységes keretbe foglalása, anyitott kérdések vizsgálata.8. Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra(MS, alkalmazott matematikus)Témavezet®: Király TamásTéma rövid leírása: A kombinatorikus optimalizálás olyan feladatokkal foglal-kozik, ahol valamilyen kombinatorikus struktúraként leírható megoldáshalmazból(például egy hálózat útjai, tárgyak lehetséges sorrendjei, stb.) kell az optimáli-sat vagy közel optimálisat kiválasztani. Alkalmazásoknál gyakran el®fordul, hogya struktúra nem el®re adott, hanem sak lépésenként, menet közben ismerjük meg� ilyenkor beszélünk online feladatról. A szakdolgozó feladata hálózattervezési ésütemezési online feladatok megoldására szolgáló algoritmusok feldolgozása és to-vábbfejlesztése.9. Multi-vágások hipergráfokban (MS, matematikus, alkalmazott matema-tikus)Témavezet®: Király TamásTéma rövid leírása: A hipergráf k-vágás feladatban a hipergráf súshalmazát knemüres részre akarjuk partiionálni úgy, hogy a köztes hiperélek száma (súlyozottesetben össz-súlya) minimális legyen. Fix k esetén Fukunaga dolgozott ki algo-ritmust erre a feladatra, azonban algoritmusának futási ideje nagyon gyorsan n®
k-val. Kérdés, hogy lehet-e ennél hatékonyabb algoritmust találni, esetleg egy gyorsközelít® algoritmust Chekuri és Ene eredményeinek a felhasználásával.Szakirodalom: 10



http://lemon.s.elte.hu/egres/open/Minimum_k-way_ut_in_a_hypergraphChandra Chekuri, Alina Ene, Submodular Cost Alloation Problem and Applia-tions, http://arxiv.org/abs/1105.2040Chandra Chekuri, Alina Ene, Approximation Algorithms for Submodular MultiwayPartition, http://arxiv.org/abs/1105.2048Takuro Fukunaga, Computing Minimum Multiway Cuts in Hypergraphs from Hy-pertree Pakings,http://www-or.amp.i.kyoto-u.a.jp/members/takuro/papers/2009-016.pdf10. Gráfok és hipergráfok felbontása erd®kre és korlátos fokú(hiper)gráfokra (MS, matematikus, alkalmazott matematikus)Témavezet®: Király TamásTéma rövid leírása: Nash-Williams tétele szerint egy gráf élhalmaza pontosanakkor fedhet® le k erd®vel, ha erd®-s¶r¶sége legfeljebb k. Az erd®-s¶r¶ség törtértéket is felvehet, és kérdés, mit lehet mondani olyan gráfokról, amiknek az erd®-s¶r¶sége sak piivel több mint k. Egy friss sejtés szerint ilyenkor majdnem le lehetfedni k erd®vel olyan értelemben, hogy a kimaradó rész egy kis maximális fokszámúerd®. Számos részeredmény ismert, de a teljes sejtés továbbra is nyitott, és az iskérdés, hogy az eredmények kiterjeszthet®k-e hipergráfokra.Szakirodalom:http://lemon.s.elte.hu/egres/open/Deomposition_into_forests_and_a_bounded-degree_subgraph11. Villamos energia beszerzés optimalizáiója VaR módszertannal (MS,matematikus, alkalmazott matematikus)Témavezet®: Mádi-Nagy GergelyTéma rövid leírása: Rendelkezésünkre állnak az alábbi el®rejelzések egy adott id®szakra:
• a fogyasztási igények,
• jelen és jöv®beli beszerzési árak.Mivel a fenti el®rejelzések bizonytalanok, így az adott id®szak beszerzési tervét érdemes aköltség onditional Value at Risk értékének minimalizálásával elkészíteni.A kapott feladat megoldására két utat érdemes megpróbálni:
• a feladatot átkonvertálni egy nagyméret¶ LP feladattá és ezt megoldani
• közvetlenül megoldani a feladatot valamilyen vonalmenti keresési tehnikával.A szakdolgozatnak szerves része, mindkét megoldási tehnika implementáiója és azokperformaniájának összehasonlítása.Szakirodalom:http://www.paa.info/publi/files/dos/publi/finane/Ative%20Risk%20Management/Uryasev%20Rokafellar-%20Optimization%20CVaR.pdf11
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12. Villamos energia kereskedési aukiók (MS, matematikus, alkalmazott mate-matikus)Témavezet®: Mádi-Nagy GergelyTéma rövid leírása: Az EU tagállamai többségében mind a villamos energiával, minda határ keresztez® kapaitásokkal olyan aukiókon kereskednek, ahol az árat és a kiosz-tott mennyiséget egy egészérték¶ kvadratikus programozási feladat. illetve egy lineárisprogramozási feladat megoldásaként kapják.A szakdolgozat élja az aukiós szabályok és tulajdonságaik bemutatása mellett, az auk-iót szimuláló program készítése és ennek segítségével az aukiós mehanizmus mélyebbmegismerése.Szakirodalom:http://rutor.rutgers.edu/pub/rrr/reports2012/08_2012.pdfhttp://www.apxendex.om/uploads/Corporate_Files/CWE/COSMOS_publi_desription.pdf13. Er®m¶ ütemezési feladatok (MS, matematikus, alkalmazott matematikus)Témavezet®: Mádi-Nagy GergelyTéma rövid leírása: Az er®m¶vi blokkokat a villamosenergia igény változásának függ-vényében minden egyes (negyed)órában másképp terhelik. Egy blokk ki- és bekapsolásakülön költséggel jár, és eltart bizonyos ideig. Az optimális terhelési stratégia megtalálásáraegy (kvadratikus) egészérték¶ programozási feladat írható fel. Ennek megoldása speiálistehnikákat (Lagrange relaxáió, oszlop generálás) igényel.A szakdolgozat élja a modell bemutatásán túl, egy hatékony megoldó algoritmus kidol-gozása, implementálása és tesztelése.Szakirodalom:http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/151791/1/25.pdf14. Közelít® algoritmusok az aszimmetrikus utazóögynök feladatra (MS)Témavezet®: Pap GyulaTéma rövid leírása: Az aszimmetrikus utazóügynök feladatban egy ponthalmazon adottegy irányított távolságfüggvény, mely kielégíti az irányított háromszögegyenl®tlenséget, éskeresend® egy legrövidebb Hamilton-kör. A szimmetrikus esetb®l jól ismert Christo�des-algoritmus sajnos nem ismert, s®t, máig nyitott kérdés egy konstans-approximáiós al-goritmus létezése. Sokáig sak O(log n)-approximáió volt ismert, melyet két különböz®módszerrel is el lehet érni. Újabban ezt megjavították O(log n / loglog n)-re. Ismertek to-vábbá speiális esetek, amikor a feladat mégis megoldható konstans közelítéssel. A feladata létez® algoritmusok feldolgozása, új megközelítések keresése, továbbá érdekes példák,gráfosztályok keresése, ahol az adott algoritmus rosszul teljesít.15. Általánosított konvex optimalizálás alternatíva és dualitás tételei()Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása: 12
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16. Bels®pontos módszerek er®sen polinomiális kerekít® eljárásai ()Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása:17. Általános lineáris komplementaritási feladatok megoldásáról ()Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása:18. Infizibilis bels®pontos módszerek lineáris programozási és lineáriskomplementaritási feladatokra (MS)Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása: A bels®pontos módszerek egyik fontos eleme az induló bels®pontmegadása. Többfajta tehnika ismeretes induló ponttal rendelkez® feladatok el®állításáratetsz®leges primál- és duál lineáris programozási feladatok esetén. Az egyik lehetségesmódszer az un. in�zibilis indítású algoritmusok. Ezeknek több fajtája ismert lineárisprogramozási feladatokra. A témakör érdekes és lehetséges továbbfejlesztését kínálják azalgoritmusok általánosítása és vizsgálata lineáris komplementaritási feladatokra is.19. Több élfüggvényes optimalizálási feladatok: modellek és megol-dási módszerek (MS)Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása: A több élfüggvényes optimalizálási feladatok esetén az optimálismegoldás fogalmát felváltja a Pareto-optimális megoldás konepiója. A Pareto-optimálismegoldás rokonságot mutat a játékelméleti Nash-féle egyensúly fogalmával. Hasonlóan ah-hoz, ahogyan egy játék összes Nash-féle egyensúly pontját szeretnénk el®állítani, a Pareto-optimális megoldás helyett, a teljes Pareto-optimális megoldáshalmazt szeretnénk appro-ximálni. Az elmúlt években néhány olyan módszert fogalmaztak meg, amelyekkel a teljesPareto-optimális megoldáshalmaz közelítése elvben elvégezhet®. Gyakorlatban alkalmaz-ható, hatékonyan számoló algoritmusokból még igen kevés van, de a téma iránt nagy azérdekl®dés.20. Lineáris programozás bázis identifikáiós (ross-over) módszerei (MS)Ez a téma már foglalt.Témavezet®: Illés TiborTéma rövid leírása:
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