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Bevezető 

A számítógépes szimuláció napjaink tudományában egy egyre inkább terjedő elemzési 

módszer. Alkalmazása egyre gyakoribb a közgazdaságtan, a szociológia illetve a 

politikatudomány, de a biológia területén is. A módszert gyakran „harmadik 

szimbólumrendszernek” tekintik, mely középutat képez a szövegalapú illetve a 

matematikai elméletközlés között, ezek alternatívája lehet. (Vág 2006) a számítógépes 

szimulációt – a dedukció és az indukció mellett – egyenesen a tudomány harmadik 

módszerének tekinti mely “mind alkalmazásaiban, mind céljaiban különbözik a 

dedukciótól és az indukciótól. A szimuláció ellenőrzött számítógépes kísérletek lévén a 

rendszerek mélyebb megértését teszi lehetővé”. (Vág 2006), 34. oldal. 

Az ágens alapú modellezés (ABM – Agent-Based Modeling), a számítógépes 

szimulációk egy új módszere. Különösen alkalmas komplex társadalmi rendszerek 

modellezésére: az egyént – a döntéshozót, az ágenst – modellezi, tökéletlenségeivel, 

egyedi jellegzetességeivel, személyes kapcsolataival, stb. együtt. Egy ABM tipikusan 

sok, egymással kapcsolatban lévő, interakciót létesítő ágensből áll, és a modellező 

leginkább az együttműködő ágensek rendszer-szintű, emergens viselkedésére kíváncsi. 

Az ABM tehát tipikusan „alulról felfelé” épül fel – a mikroszabályokra koncentrálva, de 

a makrojelenségek kialakulását kutatva (Gulyás 2005). 

Az ágens alapú modellezés egyik – hitelesség szempontjából is fontos – kérdése hogy 

milyen nagy, azaz amekkora ágensszámú szimulációk építhetők a segítségével. Ideális 

esetben sokszor ágensek millióinak a modellezésére lenne szükség. A maximális méret 

természetesen függ a modellező eszköztől (programcsomag, programozási nyelv), és a 

rendelkezésre álló hardware architektúrától is, illetve leginkább a rendelkezésre álló 

memóriától. 

A maximálisan modellezhető ágensszám növelésének, és a futási idő csökkentésének 

céljából gyakran előtérbe kerül az ABM párhuzamosítása. Azaz, hogy egyszerre több 

számítógépen fusson egy közös szimuláció, mindegyik gép memóriáját és számítási 

kapacitását felhasználva. A párhuzamosítás azonban rengeteg szakmai kérdést vet fel, 

amihez a modellezők tipikusan nem értenek, a terület szaktudást, és szakképzett 

munkaerőt igényel. 
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De a modellezők tipikusan a programozáshoz sem értenek, ezért segítségükre az 

utóbbi években több eszközt fejlesztettek: ágens alapú modellezési stílust támogató 

programkönyvtárakat, sőt saját programozási nyelveket. Ezek közül részletesebben az 

egyik legnépszerűbbel, a RePast Java nyelvű programkönyvtárral (North, Collier és Vos 

2006) foglalkozunk, törekvéseink a RePast modellezőket támogatják. 

Munkánk célja tehát egy RePast modellezőket segítő eszközkészlet létrehozása volt, 

mellyel párhuzamos programozási ismeretek nélkül és a RePast-ban megszokott egyik 

stílusban lehet párhuzamos ABM-eket építeni. Az egyedi szimulációk párhuzamosítása 

helyett munkánk során 6 újrahasznosítható párhuzamosítási sémát fejlesztünk ki, 

melyeket a modellezőnek csak „ki kell töltenie” szimuláció-specifikus kódrészletekkel, a 

párhuzamosításért felelő programrészek láthatatlanok. Megközelítésünk szerint az 

ABM-ek az ágensek kommunikációs topológiája (interakciós gráfja) alapján 

osztályozhatóak, és az osztályok alapján megtalálható számukra a nekik megfelelő 

párhuzamosítási séma.  

A diplomamunka áttekinti ezeket a sémákat, majd az egyiket (statikus hálózat séma) 

részleteiben ismerteti. A felhasználó dokumentációban a statikus hálózat séma 

használatát mutatjuk be, kezdő és haladó szinten. Célunk hogy egy átlagos RePast 

felhasználó számára érthető, kézenfekvő legyen. A használatra egyszerű példát is 

adunk. A fejlesztői dokumentáció tartalmazza a sémát megvalósító Java osztályok 

részletes leírását, a párhuzamos programozáshoz használt elvek, módszerek, 

programkönyvtárak stb. leírását. Végül a mellékletben leírjuk, hogyan kell egy Linux 

vagy Windows számítógép-klasztert a statikus hálózat séma használatára előkészíteni, 

hogy párhuzamos ABM-jét a modellező saját számítógépein futtatni tudja. 

ABM eszközök – a RePast 

Az ágens alapú modellezéshez számítógépes programot kell írni, azonban a modellezők 

tipikusan – a programozáshoz nem értő – társadalomtudósok soraiból kerülnek ki. 

Segítségükre a közelmúltban speciálisan az ágens alapú modellezési stílust támogató 

programkönyvtárak (Swarm, RePast, NetLogo, AnyLogic) illetve már külön 

programnyelvek (Pl. Fables) is születtek. 
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A RePast (North, Collier és Vos 2006) az egyik legismertebb ezek közül: egy Java 

nyelven írt ABM programozást támogató programcsomag. Használatakor a modellező 

tipikusan RePast osztályokból származtat, így adja meg saját modell, illetve ágens stb. 

osztályait. A modell osztály tartalmazza például a teret, ahol az ágensek léteznek, a 

szabályokat, amik az ágensre vonatkoznak. A modell példányosítja az ágenseket, 

ezekhez a RePast rengeteg segédosztályt biztosít. Az egy vagy több ágens osztályban 

kódolhatjuk le az egyéni döntéshozók viselkedését, hogy milyen helyzetben, milyen 

környezetre, mit reagáljanak. Egy kész RePast modellt lehetőségünk van grafikus 

felhasználó felülettel indítható, megállítható „kézzel paraméterezhető”, 

monitorozható GUI módban indítani, illetve nagyobb tesztekhez, megspórolva a 

grafikus megjelenítés számítási költségeit is kötegelt szimulációkat indíthatunk (Batch 

mód). Egy tipikus RePast modellnek van GUI illetve Batch indításra szánt változata is. 

 

1. ábra - Egy GUI módban indított RePast szimuláció kezelőfelülete. Felül a gombok balról jobbra: megnyitás, 
csoportos futtatás, elindítás, egy lépés végrehajtása, inicializálás (setup), megállítás, pillanatmegállítás, 
újraindítás, információ, bezárás. Lent a modellparaméterek állíthatók. 

Munkánk elsősorban RePast modellezőket hivatott segíteni. Sémáink használják, és 

egyben kiterjesztik a RePast-ot. 
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ABM-ek osztályozása kommunikációs minták alapján 

Nézőpontunk szerint az ágens alapú modellek interakciós topológiájuk alapján 

osztályozhatóak, kommunikációs templátokba sorolhatóak (lásd 2. ábra). Lásd még 

(Szemes, és mtsai. 2009), (Gulyás, és mtsai. 2009),  „Saját publikációk listája” fejezet. 

 T01, Független Komponensek – Az ágensek nem kommunikálnak egymással, 

döntéseik nem múlnak más ágensek állapotain. 

 T1, Statikus Hálózat – Az ágensek előre tudott, fix kommunikációs hálózat 

mentén érintkeznek egymással. Ilyen például a legtöbb, ismertségi (kapcsolati) 

hálózatot is figyelembe vevő szociológiai modell. 

 T2, Dinamikus Hálózat – Az ágensek kommunikációs hálózata időben, változik. 

Például: a modellben egy ágens szomszédokat („ismerősöket”) hagy el illetve 

újakat szerez. 

 T3, Sejtautomata – Az ágensek egy diszkrét tér, általában 2 dimenziós rács vagy 

tórusz pontjaiban helyezkednek el.  

 T4, Mobil ágensek – Az ágensek valamiféle térben helyezkednek el. Ekkor két 

ágens kommunikációját általában a köztük lévő térbeli távolság limitálja. Talán 

az ágens alapú modellek leggyakoribb formája. 

 T5, Ismeretlen topológia – Az ágensek kommunikációs topológiája előre nem 

ismert.  

                                                      

1
 „nulladik templát” 
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2. ábra - Az ABM-ek osztályozása kommunikációs topológiájuk alapján. 

A modellezőnek, aki ABM-jét a nagyobb futtatható ágensszám érdekében sémáinkkal 

párhuzamosítani szeretné, első és legfontosabb dolga eldönteni, hogy az ő modellje 

melyik osztályhoz (templáthoz tartozik). 

Sablon megoldások az egyes osztályok párhuzamosítására 

A kommunikációs minták szerinti osztályozás jó alapot biztosít az egyes 

párhuzamosítási technikák kidolgozására. Az elosztott programok írásakor ugyanis 

pontosan ezt kell átgondolnunk: a program mely komponensei és mikor függnek 

egymástól, közöttük milyen irányú és mértékű kommunikáció van stb. Esetünkben a 

komponensek az ágensek és cselekvésük előtt a környezetről, (pl. többi ágenstől, 

akikkel kommunikálni tudnak, a “térből” amiben léteznek) információt gyűjtenek. Az 

egyes osztályokhoz tartozó sémák, az előző fejezetben megadott sorrendet tartva, és 

státuszuk: 

0. Független Komponensek (speciális eset) – Nincs kommunikáció, nincsenek 

függések, az ágensek párhuzamosan végezhetik lépéseiket. 

1. Statikus Hálózat Séma (kész) – Az előre ismert kommunikációs hálózat 

részhálózatokra vágása, a részhálózatok más-más számítógépekhez rendelése. 

Kommunikáció a részhálózatokat összekötő élek mentén lesz, minden 

lépésben. A statikus hálózat séma jelen diplomamunka tárgya, valamint 

letölthető innen: http://gridabm.sourceforge.net 

http://gridabm.sourceforge.net/
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2. Dinamikus Hálózat Séma (fejlesztés alatt) – Felfogható a statikus hálózat séma 

egy továbbfejlesztésének, ahol bizonyos időközönként „újra kell gondolni” a 

hálózat részhálózatokra bontását. A séma fejlesztése folyamatban van. 

3. Sejtautomata Séma (kész) – Sejtautomaták párhuzamosításakor a diszkrét 

teret vágjuk el, és optimalizáljuk a kommunikációt. A sejtautomata séma jelen 

verziója 2 dimenziós tóruszt kezel, és 2n+1 illetve n2+1 “gépszámú” 

számítógépklasztereken futhat. Walter de Back-nek jelen sorok írójával közös 

munkája letölthető innen: http://gridabm.sourceforge.net. Lásd (W. de Back és 

mtsai. 2008), “Saját publikációk listája” fejezet. 

4. Mobil Ágensek Séma (fejlesztés alatt) – A teret osztjuk fel, és ágenseket 

kommunikálunk köztük, amikor egyik résztérről a másikra érnek. Illetve meg 

kell oldani azt a problémát, hogy egy ágens az egyik térrészről a másikra “átlát”. 

A séma fejlesztése (Scheutz és Schermerhorn 2006) munkáját alapul véve 

folyamatban van. 

5. Ismeretlen topológia (speciális eset) – Az ágensek előre nem ismert (például 

véletlen alapú) kommunikációs topológiával bírnak2. Ekkor a szimuláció egy 

futását nem párhuzamosítjuk (nem érünk el magasabb futtatható 

ágensszámot), de az úgynevezett elosztott paramétertér-keresés technikájával 

élhetünk, vagyis hogy kötegelt szimulációk egyes példányai futhatnak 

párhuzamosan, ezzel időt spórolva meg3. A MEME program (Bocsi, és mtsai. 

2008) RePast szimulációk elosztott paramétertér-keresését támogató részének 

első verziói jelen sorok írójának Bocsi Rajmunddal közös munkája. A MEME 

jelenlegi verziója letölthető innen: http://mass.aitia.ai/downloads/meme-

material. 

Fókusz: Statikus Hálózat Sablon 

Jelen diplomamunka a statikus hálózat séma működésén keresztül mutatja be 

módszereinket, koncepciónkat. A modellező felé nyújtott interfész a sejtautomata 

                                                      

2
 Ekkor a modell párhuzamosítása – már ha egyáltalán lehetséges – nehézkes. Egy ágens elméletben 

akár az összes többitől függhet. 
3
 Ha ilyenkor a szimuláció egy példányát tekintjük egy ágensnek, és ilyen absztrakt értelemben szintet 

ugrunk, akkor az 5. eset kísértetiesen hasonlít az 0. esethez.  

http://gridabm.sourceforge.net/
http://mass.aitia.ai/downloads/meme-material
http://mass.aitia.ai/downloads/meme-material
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sémában majdnem ugyanez, és terveink szerint a mobil ágensek sémánál és a 

dinamikus hálózat sémánál is hasonló lesz.  

A statikus hálózat sémát használva a modellező előre ismeri ágenseinek 

kommunikációs topológiáját, ami nem változik4. Ilyen például a legtöbb szociológiai 

modell, melynél az ismertségi hálózatot is számításba veszi, esetleg különböző 

hálózatokra vizsgálja az ágensek egymásra hatását, viselkedését. A modellezőnek a 

hálózatot explicit át kell adnia a sémának. A statikus hálózat séma ennek a hálózatnak 

egy partícionálását készíti el, az egyes távoli számítógépeknek, egymással 

kommunikáló részhálózatokat adva. 

A felhasználói dokumentáció a leendő modellezőket szólítja meg. Nem csak 

modellírásra tanít, hanem ismerteti a statikus hálózat séma egyéb, a modellezőket 

segítő sajátságait, úgy, mint különböző típusú hálózatok generálása illetve fájlból 

beolvasása, GUI interfész nélküli grafikonhasználat stb. A séma használatát kezdő, 

illetve haladó szinten mutatjuk be. Elsősorban RePast felhasználókat támogatunk, bár a 

dokumentáció elegendő információt tartalmaz RePast-ot nem ismerő modellezők 

számára is alapszintű modellek fejlesztéséhez (egy egyszerű modellre példát is adunk). 

Bonyolultabb modellek írásához a RePast alapszintű elsajátítása ajánlott. 

Külön fejezet foglalkozik a statikus hálózat beépített vágóalgoritmusának leírásával, 

mely alapesetben végzi a hálózat partícionálását. Szeretnénk kiemelni, hogy a séma 

használható enélkül, saját vágóalgoritmussal megadásával is. 

A fejlesztői dokumentációban részletesen leírjuk a sémát felépítő egyes osztályok 

definícióját, bemutatjuk a párhuzamosításhoz használt ProActive (Baude F. 2006) 

könyvtárat, és a „ghosnode” vagyis szellemcsúcs technikát, mellyel a részhálózatok 

közötti kommunikációt megvalósítottuk. Megadjuk a beépített vágóalgoritmus 

implementációját is. 

Mint ahogy a sémáknak általában, a statikus hálózat sémának is a legfontosabb célja a 

maximálisan futtatható ágensszám növelése úgy, hogy közben a modell programozása 

                                                      

4
 Előre tudni lehet, hogy melyik ágens melyik más ágenssel kommunikál, mely más ágensek állapotától 

függhet a szimuláció során végig. 
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ne kerüljön több erőfeszítésbe. A tesztelés fejezetben példákat adunk konkrét 

modellekre, ahol a sémát használva nagyobb méretű szimulációkat tudtunk futtatni. Az 

egyik modellt véve összehasonlítjuk a szekvenciális („sima” RePast alapú) illetve 

elosztott (statikus hálózat séma alapú) programkódok bonyolultságát, majd elemezzük 

a hálózatgenerálások és végül a beépített vágóalgoritmus hatékonyságát is.  

A Mellékletben megadjuk, hogyan lehet egy saját Windows vagy Linux alapú 

számítógépklasztert a statikus hálózat séma futtatására előkészíteni. 
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Statikus hálózat séma – Felhasználói Dokumentáció 

A felhasználói dokumentációból megtudhatjuk – mint a párhuzamos programozáshoz 

nem értő modellező – hogyan fejlesszünk, majd futtassunk saját párhuzamos, ágens 

alapú szimulációt a statikus hálózat sablon felhasználásával. Ezen a ponton felismertük, 

hogy modellünk az ágensek kommunikációs mintája alapján a statikus hálózat 

osztályba tartozik, és szeretnénk a párhuzamos szimulációt megvalósító programkódot 

megadni. 

A statikus hálózat sablon magját absztrakt osztályok és interfészek képezik, melyben a 

modellező számára láthatatlanul kerültek megvalósításra az elosztott/párhuzamos 

működésért felelős részek. Használatakor elég az absztrakt osztályokból származtatni 

illetve interfészeket implementálni, és azok „hiányzó” függvényeit csupán a szimuláció-

specifikus kódrészletekkel „kitölteni”.  

A párhuzamos/elosztott szimulációnk így néhány java osztályból áll majd. Ekkor 

modellünket lehetőségünk nyílik futtatni helyi, többmagos számítógépen, vagy Linux 

illetve Windows számítógép-clusteren is. A modell fordításához és helyi futtatásához 

lásd a „Fordítás, futtatás” fejezetet. A clusteren való futtatáshoz (Linux esetében 

kevesebb, Windows esetében több) előkészületi munkára szükség van, ezeket a 

Mellékletben írjuk le.  

A sablon használatát két szinten mutatjuk be. Az alapok elsajátítása során könnyen 

átlátható gyakorlati módszereket mutatunk be, ismertetjük az elosztott szimuláció 

fejlesztésének főbb ökölszabályait, melyekkel kisebb modellek gond nélkül 

felépíthetők. A „szimulációírás, alapok” fejezet nagyobb részében lépésről lépésre 

bemutatjuk egy egyszerű modell elkészítését. A bonyolultabb modellek fejlesztéséhez, 

meglévő modelljeink optimalizálásához, a felmerülő kérdések kielégítő 

megválaszolásához szükség lehet rendszerünk architektúrájának érintőleges 

ismeretére; a haladó fejezetben erről is olvashatunk. A haladó fejezet végére érve 

érteni fogjuk, miért kell a modellezéskor elsőre szokatlan, ám mégis ésszerű 

szabályokat követnünk párhuzamos szimulációnk írásakor. 
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Külön fejezetben, egy táblázatban összegyűjtve megadjuk a használható 

segédfüggvények teljes listáját, melyek a modellező munkáját hivatottak 

egyszerűsíteni. 

Az utolsó előtti fejezet a teszteléshez, futtatáshoz ad segítséget: a modellek 

fejlesztésekor szükségünk van a tesztelő környezet konfigurálására, hogy egyáltalán le 

tudjuk fordítani az adott kódot. A szükséges .jar file-ok listájához, valamint a 

programok helyes bemenő paramétereinek megadásához, illetve a kész program 

számítógépen vagy computer-clusteren való futtatásához lásd jelen dokumentáció 

„Fordítás, futtatás” alfejezetét illetve a diplomamunka mellékletét. 

Szimulációírás, Alapok 

A statikus hálózat párhuzamos sablont használva, mint RePast-ban5, készíthetünk GUI 

vagy Batch szimulációt. A modellparaméterek kezelése, az adatgyűjtés, grafikonok 

használata minden úgy működik, ahogy ott megszokhattuk.  

Egy kész, például GUI módban futtatható szimulációhoz 4 Java osztály megírására van 

szükségünk, melyek a megfelelő (párhuzamos működést megvalósító) absztrakt 

osztályokból származnak, illetve interfészt implementálnak. Ha szimulációnkról 

kiterjedt elemzéseket szeretnénk folytatni, és ehhez Batch módban szeretnénk is 

futtatni, plusz egy osztályt kell írnunk. 

Az osztályokat (interfészeket) melyekből származtatunk (melyeket implementálunk) az 

1. táblázat sorolja fel. A StateInterface kivételével mindegyik absztrakt osztály. 

Szintén itt láthatjuk, hogy – szimulációnk működését definiálandó – mely függvényeket 

kötelező megadnunk. Részletesebb magyarázatot a táblázat után találunk. 

                                                      

5
 A kapcsolódó tudnivalókat a GUI illetve Batch szimulációkról részletesebben leírtuk a RePast-ról szóló 

fejezetben. Mivel programkönyvtárunk (sablonjaink) elsősorban RePast modellezőket hivatott segíteni, 
törekvésünk szerint a modellezés hasonlít az ott megszokott egyik stílushoz. Nevezetesen, szeretnénk 
ahhoz hasonló eszközöket adni, mint amikor RePast felhasználóként a SimpleModel-t kiterjesztve írunk 
szimulációt. 
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absztrakt osztály 
(interfész) neve 

leírás a származtatáshoz 
(implementáláshoz) 

kötelező függvényei 

NodeOfWorker 

 

Ebből az osztályból származtatva adhatjuk 
meg ágensünket.  Meg kell adnunk, mit 
csinál az ágens, egy szimulációs lépésben. 

init(), step(). 

StateInterface  Ezt az interfészt implementáló 
osztályunkban definiáljuk ágensünk 
állapotát. Minden olyan változónak 
szerepelnie kell itt, melyeket más ágensek 
olvashatnak, illetve az adatgyűjtésben részt 
vesznek. 

Nincs, ez úgynevezett 
marker-interfész. 

StatNetWorker 

 

Innen olvashatóak a modell paraméterei az 
ágensek számára. Ez az objektum segít 
elkérni szomszédjaink állapotát is. 

A véletlenszámgenerátorokat ide 
példányosítsuk. Használjuk a 
MersenneTwister colt-beli osztályt. 

Bár kell saját worker osztályt 
származtatnunk, az kezdő szinten csak 
néhány sor kódból fog állni, kezeljük fekete 
dobozként. 

getInitNode, 

init. 

AbstractModelGUI 

 

 Mint a GUI modell a RePastban. Modell 
paraméterek (kívülről állítható, globális 
változók), megadása. Adatgyűjtés, grafikon 
rajzolás, a hálózat grafikus megjelenítése. 
Itt kell megadni a modellezőnek a hálózatát 
(gráfját) is. A szimuláció belépési pontja, a 
main függvény is itt található. A grafikus 
felhasználói felület a RePast-nál 
megszokott. 

getInitWorker, 

getEdgeListNetwork, 

defineRandomCluster

ingSeed, 

getDrawTypeOfAgent 

AbstractModelBatch 

 

Mint a Batch modell a RePastban. Modell 
paraméterek (kívülről állítható, globális 
változók), megadása. Adatgyűjtés, 
többszörös futtatás, kimeneti fájl írása.  A 
modellezőnek itt is meg kell adni a 
hálózatot. A szimuláció belépési pontja, a 
main függvény is itt található. 

getInitWorker, 

getEdgeListNetwork, 

defineRandomCluster

ingSeed 

1. táblázat - A felhasználandó absztrakt osztályok, interfészek 

Mint láthatjuk a Batch illetve GUI modellt leíró java osztályt hasonlóan kell 

megvalósítani.  Ez azt jelenti, hogyha egyfajta modellt már megírtunk, a másik fajta 

nem okoz majd nagy nehézséget (és a másik 3 osztály is változatlan marad). De hogyan 
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kell implementálni az egyes kötelező függvényeket? Ezt teljes mértékben a példán 

keresztül lesz érthető; addig is álljon itt néhány szó. 

A getInitNode()-ban és a getInitWorker()-ben kötelező dolgunk van. A statikus 

hálózat sablon számára el kell árulnunk, milyen típusú objektumokat és hogyan hozunk 

létre új osztályaink segítségével. Ezekben a függvényekben többnyire 1 sor kód fog 

állni, például: return new MyAgent().  

A getEdgeListnetwork-ben meg kell adnunk a hálózatunkat egy speciális, 

úgynevezett éllistás formátumban. Hogy hogyan kell ezt „kézzel csinálni”, azt láthatjuk 

a fejezet végén a példakódban, a későbbi fejezetekben pedig megtalálhatjuk a fájlból 

való beolvasás módját, illetve lehetőségünk nyílik majd néhány gráf-osztályt generálni.  

A getDrawTypeOfAgent az ágensek kirajzolásához fog információt tartalmazni: az 

ágens ID-jét paraméterül kapva egy 0 és 15 közötti egész számmal térünk vissza, 

mellyel meghatározzuk az ágens színét a kirajzolandó hálózatban. A szám, amivel 

visszatérünk legtöbb esetben az ágens állapotától fog függni. (lásd: StateInterface-t 

implementáló felhasználói osztály). A színek felsorolásához, és hogy hogyan kérjük el 

az ágens állapotát, lásd a példakódot a következő fejezetben. 

Az ágens és a worker init-je opcionális (pl. üres), itt kell megadni az inicializációs 

műveleteket, amik az ágenshez illetve worker-hez tartoznak.  

A defineRandomClusteringSeed a beépített vágóalgoritmus számára hordoz 

információt, kezdő modellírói szinten térjünk vissza például 1-gyel. 

A NodeOfWorker step-je tulajdonképpen az egyik legfontosabb függvény: azt adja 

meg, hogy mi történik a szimuláció 1 diszkrét időegységében az ágenssel. Amilyen 

kódot ide írunk, automatikusan lefut majd a szimuláció minden egyes körében. Lásd 

majd a példát. 

Mire kell figyelni (ökölszabályok) 

A statikus hálózat sablon fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy segítségével 

ugyanolyan könnyű legyen megírni egy párhuzamos modellt, mint egy szekvenciális 

modellt RePastban. Még ha (és erre törekedtünk) a felhasználó számára hasonló is a 
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kétféle programozási felület, nem lehet minden programrészletet egy az egyben 

átemelni. A párhuzamos/elosztott futás miatt van néhány egyszerű limitáció, de épp 

ezt áthidalandó, némi segítség is, amikről feltétlenül tudnunk kell. Ezek okairól, 

működésükről is részletesebben a haladó részben, vagy a fejlesztői dokumentációban 

olvashatunk.  Lássuk tehát a legfontosabb dolgokat, amik elsőre talán szokatlanok egy 

hasonló szekvenciális RePast modell írásához képest: 

 Nincs olyan dolog, hogy globális változó – A kitétel magáért beszél. Mivel 

elosztott rendszerünk van, nincs olyan változó, amit minden ágens írni és olvasni 

tudna. Bizonyos értelemben a modellparaméterek globális konstansok, ezeket 

minden ágens olvasni tudja, lásd következő pont. 

 Modell paraméterek elérése – Amit a modellünk (GUI, Batch), params tömbjébe, 

RePast-nál megszokott módon (megfelelő getter-ek és setter-ek is írva), 

beleteszünk, azokat minden ágens tudja olvasni a worker-en6 keresztül.  Minden 

paramétertípushoz más lekérdezőfüggvény tartozik (a teljes listához lásd a haladó 

fejezetet). Például, az ágens kódjában valahol, egy egész típusú paramétert 

olvasunk (ahol a MyWorker a felhasználó által írt osztály): 

(MyWorker)getWorker().getIntMasterParameter("egeszParameterNeve"); 

 State, mint kívülről látható változók – Az ágens állapotába minden olyan változót 

tegyünk bele, amiről bárkinek is, az ágensen kívül tudnia kell valaha. Pl.: a többi 

ágens olvasni akarja, vagy statisztika készítéséhez használjuk fel. Jó taktika lehet az 

összes publikus (public) változó kiemelése ide. Az ágens állapota csak változókat 

tartalmazzon, függvényeket ne, az esetleges getter-eken setter-eken kívül. 

 Használjuk az init() függvényeket – Inkább itt adjuk meg a változók, és a State-

be foglalt változók inicializálását. 

 Az ágensek csak a szomszédjaikat látják – Azaz, nem látják a modellt, a már 

említett modell paramétereket kivéve. A szomszédjaikon kívül a többi ágenst sem 

látják, szomszédjaiktól viszont egyszerűen el tudják kérni azok állapotait 

                                                      

6
 A worker, a StatNetWorker absztrakt osztályból származó felhasználói osztály egy példánya. Mint 

mondtuk, kezeljük ezt egyelőre fekete dobozként. Mindenesetre hasznos, mert ha nem is írunk a 
kódjába szinte semmit, arra jó lesz, hogy az ágens elérhesse a modellparamétereket és szomszédjainak 
állapotát. 
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tartalmazó tömböt: 

getWorker().getNeighborStates(this) 

 Állapot megváltoztatása – az ágens a lépés (step) végén ne felejtse el 

megváltoztatni állapotát: setState(new MyState(parameter1,parameter2)); 

 Static változók, függvények – Worker-ben, ágensben ezek használata nem 

tesztelt, és nem ajánlott. 

Most már mindent tudunk, ami egy egyszerű példa megértéséhez kell. 

Egyszerű példa: TinyModell 

Ebben a fejezetben osztályról osztályra végigkövetjük egy egyszerű GUI szimuláció 

(TinyModell) fejlesztését, a fenti információkat a gyakorlatban is hasznosítva megadjuk 

az összes osztály kódját is. Valószínűleg egyszerűbb modellt már nem is lehetne írni, és 

a TinyModell sem alkalmas semmi másra, minthogy megtanuljuk rajta a statikus 

hálózat séma használatát. Modell paramétereket itt például nem használunk. A hálózat 

egy „kézzel” megadott 3x3-as négyzetháló lesz. A TinyModell működése: 

 Az ágensek véletlenszerűen inicializálódnak 0-át vagy 1-et írva saját 

állapotukba. 

 Az ágensek minden körben elolvassák szomszédjaik állapotát és kiírják a 

konzolra. Ezután ezektől függetlenül7, ha állapotuk 0 volt, 1-re változtatják, ha 1 

volt, 0-ra. 

Ehhez az egyszerű modellhez 4 osztály írására less szükségünk. Ezek, a következők 

lesznek: MyState, MyAgent, MyWorker, MyMasterGUI. A továbbiakban, ebben a 

sorrendben megadjuk a mindegyik programkódját, kis magyarázattal a működéshez. 

package hu.aitia.qcg.statnetds.demo.mytinymodel; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.StateInterface; 

public class MyState implements StateInterface{ 

 private int value = 0; 

 public MyState (int value) { 

  this.value = value; 

 } 

 public int getValue() { return value;} 

 public void setValue(int value) { this.value = value; } 

                                                      

7
 Ha az ágens új állapota a szomszédjainak állapotától függene, szükségünk lenne egy double-

bufferingnek nevezett technikára, ami némileg bonyolítaná a bemutatásra kerülő kódot. Mivel célunk a 
minél egyszerűbb modell bemutatása ettől most eltekintünk. 

MyState 
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}  

MyState: az ágensünk állapota, a StateInterface nevű marker-interfészt 

implementálja. Mint írtuk minden változót bele kell foglalni, ami kívülről látható kell, 

hogy legyen: most ez egyetlen egész érték, amit value-nek neveztünk el. 

package hu.aitia.qcg.statnetds.demo.mytinymodel; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.NodeOfWorker; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.StateInterface; 

public class MyAgent extends NodeOfWorker{ 

 @Override 

 public void init() { 

  if (Math.random()<0.5) setState(new MyState(1)); 

  else setState(new MyState(0)); 

 } 

@Override 

 public void step() {   

  System.out.println("I'm agent " + getID()); 

   

  //Szomszédaim állapotának elérése, kiírása 

  System.out.print("Neighbors states: "); 

  for (StateInterface state: 

            getWorker().getNeighborStates(this)){ 

   int value = ((MyState)state).getValue(); 

   System.out.print(value + ", "); 

  } 

  System.out.println(); 

   

  //A saját, új állapotom elmentése 

  if ( ((MyState)getState()).getValue() == 0){ 

   setState(new MyState(1)); 

  } else setState(new MyState(0)); 

 } 

} 

MyAgent: a szociális hálózatunk egy csúcsa, azaz az ágensünk. Az absztrakt 

NodeOfWorker-ből származik, 2 metódusát kötelezően felül kell írnunk: init,  step. 

A modell fent leírt egyszerű működését követve, az init-ben a Math.random  

véletlenszám-generátort8 híva, 0-val vagy 1-el inicializált MyState objektumot hozunk 

létre, amit az ágens saját állapotaként el is mentünk (beépített SetState függvény). 

Amit a step metódusban megadunk, az automatikusan lefut majd minden szimulációs 

lépésben, minden ágensre (a sorrendről, ezen a szinten nem dönthetünk).  Az ágens a 

                                                      

8
 Komolyabb modellek írásánál szükségünk lehet a véletlenszám-eloszlások komolyabb ellenőrzésére.  

Erre  a colt java könyvtárt fogjuk használni. Véletlenszámok haladó használatához lásd a „szimulációírás, 
haladó szint” fejezetet. 

MyAgent 
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lépés elején kiírja ID-jét. Bár ez egyszerű műveletnek tűnik, hadd fűzzünk ide két 

megjegyzést: 

 Ez az ID egyedi, az ágens automatikusan kapja még az init() lefutása előtt. Az ID 

megegyezik az ágens mint csúcs indexével az eredetileg megadott hálózatban 

(lásd majd a hálózatgenerálás részt a MyMasterGUI példakódja alatt.) 

 A System.out-ot használjuk kiírásra, pedig valóságban az ágenseink távoli 

számítógépeken is lehetnek. A szöveg mégis a modellt  (MyMasterGUI) futtató 

helyi számítógépen fog megjelenni, hála a statikus hálózat sémának. Az 

adatfolyamok átirányítása sok kommunikációt igényel, ezért tartózkodjunk a 

System.out használatától az ágensekben, használjuk azt kizárólag 

hibakeresésre. A TinyModell ilyen értelemben rossz példa. 

Miután kiírtuk az ágens ID-jét, worker-ünket segítségül hívva (getWorker), a  

getNeighborStates() metódussal elkérjük szomszédjaink állapotát tartalmazó 

tömböt. Mivel ez StateInterface típusokat tartalmaz, az elemeket MySate-re kell 

konvertálni. Ezt a tömböt végigiterálva kiírjuk minden szomszédunk állapotát. Ezután 

beállítjuk új állapotunkat, hasonlóan az init()-hez, 0-t vagy 1-et tartalmazó 

MyState objektumként. (Hogy miért nem olyan modellt választottunk példának ahol 

az ágens új állapota függ szomszédjainak állapotától, lásd a 2-es lábjegyzetet.) 

package hu.aitia.qcg.statnetds.demo.mytinymodel; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.NodeOfWorker; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.StatNetWorker; 

 

public class MyWorker extends StatNetWorker{  

 @Override 

 public NodeOfWorker getInitNode(int i) { 

  return new MyAgent(); 

 } 

 @Override 

 public void init() { 

 } 

} 

MyWorker: worker osztályunk az absztrakt StatNetWorker-ből származik, az itt 

látható kód a lehető legegyszerűbb felhasználói osztályt adja meg. Két kötelezően 

felülírandó metódusa az init és a getInitNode. Az init az inicializálásért felel, ezt 

egyszerűen üresen hagytuk. A getInitNode-ban, saját ágensünk egy új példányával 

kell visszatérnünk (minden ágens így példányosul). A getInitNode, paramétereként 

megkapja azt az ID-t, amit az ágenshez pédányosulás után a statikus hálózat sablon 

MyWorker 
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automatikusan hozzárendel. Így lehetőségünk lenne különböző ID-től függően akár 

más-más ágens-osztályt példányosítani, persze ilyenkor minden saját ágens 

osztályunknak a NodeOfWorker absztrakt osztályból kell származnia. Az ID megegyezik 

az ágens mint csúcs indexével az eredetileg megadott hálózatban: lásd majd a 

hálózatgenerálás részt a MyMasterGUI példakódja alatt. 

package hu.aitia.qcg.statnetds.demo.mytinymodel; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.AbstractModelGUI; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.DrawableNodeOfMaster; 

import hu.aitia.qcg.statnetds.core.StatNetWorker; 

public class MyMasterGUI extends AbstractModelGUI{ 

 @Override 

 public StatNetWorker getInitWorker() { 

  return new MyWorker(); 

 } 

 @Override 

 public int[] getEdgeListNetwork() { 

  int[] ret = {9, 0,1, 1,2, 2,5, 

        5,8, 8,7, 7,6, 

        6,3, 3,0, 4,1, 

        4,3, 4,5, 4,7}; 

  return ret; 

 } 

 @Override 

 public int getDrawTypeOfAgent(int index) { 

   return((MyState)     

              ((DrawableNodeOfMaster)agentList.get(index)).getState()) 

              .getValue(); 

 } 

@Override 

 public int defineRandomClusteringSeed() { 

  return 1; 

 } 

 @Override 

 public void setup(){ 

  super.setup(); 

  this.GUI_update = 1; 

 } 

 public static void main(String[] args) { 

  System.out.println("Starting StupidNET with GUI"); 

  startStatNetGUI(new MyMasterGUI(),args); 

 } 

} 

MyMasterGUI: grafikus felhasználói felülettel rendelkező, egyszerű szimulációs 

modellünket leíró osztályunk az AbstractModelGUI absztrakt osztályból származik. 

Négy függvényt kell kötelezően felülírni: getInitWorker, getEdgeListNetwork, 

defineRandomClusteringSeed, getDrawTypeOfAgent, valamint a programunk 

belépési pontja (main függvény) is itt található. 

MyMasterGUI 
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A getInitWorker hasonló a worker-ben leírt getInitNode-hoz: csak vissza kell 

térnünk saját worker-osztályunk egy új példányával.  

A getEdgeListNetwork metódusban éllistás reprezentációban 

kell megadnunk a szociális hálónkat, amivel szimulációnk 

dolgozik, és aminek csúcsaihoz az ágenseket fogjuk rendelni. A 

gráfban többszörös élek és hurokélek nem megengedettek. A 

fenti kódban láthatjuk, hogy definiálunk egy 3X3-as 

négyzetrácsot  éllistás reprezentációban: egész értékek egy tömbjeként. Az első egész 

szám a csúcsok számát írja le, ezzel egyúttal minden egész szám (index) egy csúcsot 

reprezentál. (Ez a szám lesz később, az ágensek példányosulása után az adott ágens ID-

je, ez az ID a fenti kódokban is több helyen is előkerült már). Az éllistás hálózatot 

megadó, egészeket tartalmazó tömbben tehát első egész szám a csúcsok száma, többi 

egész szám párosával olvasandó és éleket jelent. A szám-párok az élek kezdő és 

végpontját jelentő csúcsok számai. Példánkban a 0-ás és 1-es csúcsot, 1-es és 2-es 

csúcsot, 2-es és 5-ös csúcsot stb. élek kötik össze. Ha nem akarjuk kézzel megadni a 

hálózatot, a haladó fejezetben találjuk a fájlból való beolvasás módját, valamint 

támogatást adunk egy-két gyakrabban használt hálózat-osztály generálására is. 

A getDrawTypeOfAgent függvényben az ágens ID-jét (csúcsindexét) tudva, egy 0 és 15 

közé eső számmal kell visszatérnünk: ez a szám határozza meg az ágens színét a 

kirajzolt hálózatban. A színek sorrendben: kék, sárga, piros, rózsaszín, világosszürke, 

szürke, cián, narancs, sötétszürke, zöld, fehér, magenta, világoskék, világoszöld, lila, és 

egy még világosabb kék.   A kirajzolást a példakódban az adott ágens állapotától tettük 

függővé, tehát ha MyState típusú állapotának egyetlen változója (getValue) 0, akkor 

ezt adjuk vissza (kék szín), ha 1, akkor azt (sárga szín).  Ágensünket az agentList nevű 

ArrayList-ből értük el az ID-je alapján. Az agentList csak GUI módban használható, 

és nem feltétlenül tartalmaz mindig friss információkat. Tulajdonképpen pontosan a 

kirajzolások előtt frissül csak a tartalma, ami több, akár 100 körönként is lehet. Lásd a 

setup metódus leírását. 

A DefineRandomClusteringSeed metódussal a beépített partícionáló algoritmus 

véletlenszám-generátorát inicializálhatjuk többféleképpen. Ezen a szinten ezzel nem 
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foglalkozunk, egyszerűen visszatérünk egy konstanssal (pl.: 1-gyel): az algoritmus 

ugyanazt a hálózatot mindig ugyanúgy fogja elvágni. 

A setup-ot nem volt kötelező felülírni, de ha mégis megtesszük jellemzően ez a hely az, 

ahol a (jelenleg GUI) modellünket inicializáljuk. Ha lennének modell paramétereink, itt 

kapnának értéket és neveik itt kerülnének be a params tömbbe. A fenti kódban 

egyetlen változó értékét módosítjuk: GUI_update. Ezt 1-re állítva azt mondjuk meg, 

hogy elosztott modellünket minden lépésben meg szeretnénk figyelni, tehát 1 

körönként frissüljön a kirajzolandó gráf. Mivel ez rengeteg hálózati kommunikációval 

jár, természetesen lassabb futást eredményez. 

A main függvényben feltételezzük, hogy a program egyetlen paramétereként 

megkaptuk az elosztott futtatás részleteit leíró fájlt9. A futtatáshoz egyszerűen 

meghívjuk az indítást segítő függvényt, osztályunk egy új példányával, illetve a 

programparamétereket tartalmazó „args” tömbbel. (Ilyen függvény hasonló névvel 

létezik a Batch módú szimulációk indításának segítésére is.) 

Ezzel kész van az első statikus hálózat sémát használó modellünk! A teszteléshez illetve 

futtatáshoz lásd a „Fordítás, futtatás” fejezet sorait. 

Szimulációírás, Haladó Szint 

Bonyolultabb szimulációk írásához, valamint meglévő szimulációnk optimalizálásához 

szükségünk lehet némi háttérismeretre a statikus hálózat séma felépítéséről. A fejezet 

végére tisztában leszünk az elosztott működést megvalósító rendszer alapjaival, érteni 

fogjuk, miért kell a modellezésnél az előző fejezetben említett szigorításokkal élnünk 

(ökölszabályokat betartanunk). Egy-két erősebb eszközt is kapunk a kezünkbe, például 

megtanulunk többféle Batch szimulációt futtatni, hálózatot fájlból olvasni, illetve 

néhány előredefiniált típust generálni is (haladó módszerek alfejezet). A fejezet végén 

megadjuk az egyes osztályokból hívható (segéd) függvények, valamint ősosztályaink 

használható változóinak teljes tárházát, rövid megjegyzéseket fűzve mindegyikhez. 

                                                      

9
 ProActive descriptor. Leírhatjuk benne, hogy milyen számítógépen milyen JVM-ek induljanak 

automatikusan, amin aztán elosztott rendszerünk futni fog. Részletek a „Fordítás, futtatás” fejezetben. 
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3. ábra – Master-worker architektúra. A Worker-ek különböző JVM-ekben példányosodnak, akár távoli 
számítógépeken. Minden, a számításban résztvevő processzorhoz tartozik egy-egy JVM és így egy-egy worker.  

A statikus hálózat séma master-worker architektúrájú. A master objektum, esetünkben 

a szimulációs modell maga, a programot indító számítógépen példányosodik, és a 

cluster-leíró fájl által meghatározott és elérhető távoli processzorokhoz JVM-eket indít 

és azokban worker-eket példányosít. A felhasználó által megadott hálózatot 

(alapértelmezés szerint) a beépített gráf-partícionáló algoritmusunk annyi részre vágja 

ahány worker van. Így valósul meg az elosztott működés: a hálózatot „worker-nyi” 

részre vágjuk10, aztán részhálózatokat „elosztjuk” a worker-ek között. Mindegyik 

worker egy részhálóért, vagyis, az ágensek egy részhalmazáért lesz felelős. A master 

minden szimulációs lépésben lépteti a worker-eket. A worker-eknek kommunikálniuk 

kell egymással, hogy olyan ágensek is megkapják a szomszédjaik állapotát, akiknek 

szomszédjuk épp egy másik worker-hez tartozik. A rendszer sajátja, hogy minden 

worker megkapja minden számára szükséges “külsős” ágens állapotát előre, egy 

tömbösített kommunikáció során. Vagyis, az ágens szomszédjainak állapotának 

lekérdezése sosem idéz elő azonnal kommunikációt, valamint a worker-ek 

párhuzamosan dolgozhatnak, amikor ágenseiket léptetik. Pontosan azért, mert a 

worker-ek párhuzamosan, sőt hálózati kommunikációt nem igényelve futnak, 

rendszerünkben a worker-ek nem tudják elérni a master objektumot, vagyis a 

szimulációs modellt. Azzal, hogy az ágensek (ők elérik saját worker-üket) nem ismerik 

                                                      

10
 A futási idő és a workerek memóriaigénye szempontjából kritikus, hogy mennyire jól partícionáljuk az 

adott hálózatot, jól partícionálni pedig nehéz. A statikus hálózat séma saját gráfpartícionáló algoritmusát 
egy külön fejezet írja le, lásd: A statikus hálózat séma gráf-partícionáló algoritmusa fejezet. 
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modelljüket, kizárjuk az intenzív kommunikációt igénylő, valamint esetleges 

holtpontokat előidéző globális modellváltozók használatát, korlátozva ezzel a 

modellírót, de egyben megmentve őt a párhuzamos programok hibakeresésének 

hosszú órákat igénybevevő folyamatától. Csak olvasható globális változókat persze 

megengedünk: erre szolgálnak a modellparaméterek, melyeket a szimuláció kezdeti 

szakaszában minden worker-be bemásolunk, és a worker-eken keresztül elérhetőek. 

 

4. ábra - Az ágens kommunikációja. Kit olvashatok? A szaggatott nyilak jelzik, hogy a kommunikáció csak speciális 
vonatkozásban értelmezhető, és közvetett. A hozzáférést a worker biztosítja. 

A kommunikáció alapegysége minden esetben az ágens állapota, ami a 

StateInterface-t implementálja. Szinte bármilyen esetben, amikor hálózati 

kommunikációról beszélünk, állapotok (state-ek) kommunikációjáról van szó. Ezért 

kértük ennek minél „könnyűsúlyúbbra” írását (csak változók legyenek itt) illetve hogy 

minden az ágensből olvasható fontos információ (minden public változó) szerepeljen 

benne. Fontos, ha az ágens nem változtatja meg lépése végén állapotát, akkor a többi 

ágens nem fogja tudni megkapni azt (a régit kapja meg), így hibás szimulációt kapunk. 

Éppen az elosztott struktúra miatt statikus függvények és field-ek használata nem 

tesztelt és nem javasolt, hiszen például ugyanazon Worker osztály példányai más-más 

akár távoli JVM-ben is lehetnek, amikhez külön classloader tartozik. 
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Most már csak egyvalamit nem magyaráztunk meg, az alapoknál leírt „mire kell 

figyelni” fejezetből. Mire jók az init() hívások, miért nem tanácsos a konstruktort 

használni? Az init hívások idején a worker már inicializálta ágensünket, az már 

minden tekintetben úgy működik, ahogy kell. Tudja az ID-jét, elkérhető a worker-je, így 

a modellparaméterek is. Ezeket az információkat az ágens konstruktorában nem tudjuk 

elérni a getWorker() hívás például null-t ad. 

Haladó Módszerek 

Ebben a fejezetben néhány további hasznos módszert, illetve eszközt írunk le. 

1) Hálózat fájlból olvasása, illetve generálása – A getEdgeListNetwork metódus 

implementálásakor lehetőségünk van generált, illetve Pajek (de Nooy, Mrvar és 

Bagatelj 2005) fájlból beolvasott éllistás reprezentációjú hálózatot visszaadni. Ehhez a 

hu.aitia.qcg.statnetds.tools csomag EdgeListNeworkGenerator osztályának 

statikus függvényeit kell használnunk. Mindegyik függvény megfelelő formátumban 

adja vissza a hálózatot: a getEdgeListNetwork-ben csak vissza kell térnünk. 

Generálhatunk kétdimenziós rácsot, Erdős-Rényi (Erdős és Rényi 1959) féle véletlen 

hálózatot, skálafüggetlen hálózatot (Albert és Barabási 2002), illetve olyan hálózatot, 

amiben definíció szerint erős csoportosulások, úgynevezett klaszterek vannak. 

Mindegyiknél paraméter a generálandó háló mérete (size), skálafüggetlennél és a 

véletlen hálónál az egy csúcsból átlagosan kiinduló élek száma is11 (epn: edge per 

node). A kétdimenziós rács négyzet alakú: a tényleges méret a paraméterként kapott 

számhoz alulról legközelebb eső négyzetszám lesz. A skálafüggetlen hálónál a harmadik 

paraméter a generálásakor felhasznált „mag” mérete, a klaszterezett hálónál pedig a 

klaszterek száma. Ezek részleteit lásd a „Tesztelés” című főfejezetben a teszthálókkal 

foglalkozó résznél. Ott, mivel a statikus hálózat séma teljesítmény-tesztjeihez is 

felhasználtuk ezeket a hálózatokat, kimerítőbben foglalkozunk a leírásukkal. 

int[] net; // éllistás reprezentációjú hálózat 

net = EdgeListNeworkGenerator.FromPajekNetFile(fileName); 

net = EdgeListNeworkGenerator.GenerateLattice2D(size); 

net = EdgeListNeworkGenerator.GenerateRandomNetwork(size,epn); 

net = EdgeListNeworkGenerator.GenerateScaleFreeNetwork(size,epn,cs); 

net = EdgeListNeworkGenerator.GenerateClusteredNetwork(size,comp); 

                                                      

11
 Skálafüggetlennél nem egészen ezt jelenti a paraméter, de ehhez ismerni kell a generálás módját. Lásd 

majd a fejlesztői dokumentációban a „tools” csomagnál a hálózatgenerálásról szóló fejezetekben. 
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Az Erdős-Rényi féle véletlen hálózatok, a skálafüggetlen hálózatok és a klaszterezett 

hálózatok generálásához véletlenszámokra van szükségünk. A modellezésben 

megszokott, hogy ezekhez saját, kontrollálható magú eloszlásokat használunk.  Ehhez 

egy Uniform típusú egyenletes eloszlást12 állíthatunk be az 

EdgeListNetworkGenerator statikus SetRandomDist függvénnyel, vagy új eloszlást 

hozathatunk létre a createRandomDist függvénnyel, ekkor csak az eloszlás magját 

képező egész számot kell megadnunk. A függvényeket a generálás előtt kell hívni. Ha 

nem állítunk be semmit, az algoritmusok a Math.random() függvényt használják. 

Megjegyezzük, hogy jelen implementáció szerint a klaszterezett és skálafüggetlen 

hálók generálásához jóval több memória kell, mint a többihez, ez esetlegesen 

korlátozni tudja a futtatható szimuláció maximális nagyságát – azaz az ágensek 

maximálás számát. Részletekért lásd a fejlesztői dokumentáció “A hálózat 

ábrázolásának kérdései, memóriagazdálkodás” fejezetét illetve a tools csomagról 

szóló fejezet Hálózatgenerálás alfejezetét. 

 

2) Heterogén ágensek – Lehet, hogy modellünkhöz több ágensosztályt kell 

példányosítanunk. Ekkor minden ágensosztályt meg kell írnunk, mindegyiknek a 

NodeOfWorker absztrakt osztályból kell származnia, és mindegyiknek – akár különböző 

– state változóval kell rendelkeznie. Ágensek kommunikációjánál figyelnünk kell 

továbbá a StateInterface-k tömbjeként megkapott state-ek megfelelő 

konverziójára. (Ajánlott a state-re az instanceof használata, ugyanis nem tudjuk a 

state milyen ágenstől jött.) A worker getInitNode metódusában térhetünk vissza a 

különféle ágens-példányokkal. Az ágens hálózatbeli helyét (indexét/ID-jét) ismerve, 

ettől függővé tehetjük, hogy melyik típust példányosítsuk. Az ID-t megkapjuk a 

getInitNode paramétereként. 

                                                      

12
 Uniform: A colt Java csomag egyenletes eloszlás típusa.  
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3) Batch szimuláció – A GUI szimuláció lehetőséget nyújt modellünk monitorozására, 

de ezért nagy árat kell fizetnünk: a megjelenítendő globális gráf frissítése rengeteg 

hálózati kommunikációt igényel, ami lassítja a szimuláció futását, valamint e központi 

gráf memóriaigénye korlátozza a futtatható modell méretét. (A monitorozást 

segítendő például minden távoli ágens állapota meghatározott időközönként 

automatikusan belekerül a GUI modellbe.) Batch szimuláció írásakor nincs ilyen 

overhead, modellünk gyorsabban futhat. A RePast-hoz hasonlóan a Batch módú 

szimuláció-futtatás, szimulációk egy csoportjának „kötegének” futtatása, melyek 

különböző modellparamétereket kapnak kezdetben. A modellparaméterek változását a 

RePast-nál megszokott paraméterfájlból vezéreljük, valamint a kimeneti fájl írása is a 

jól megszokott recorder-ek használatával működik. Más kérdés, hogy a statisztikákért 

saját kezűleg kell begyűjtenünk a távoli ágensek állapotait. Ezt viszont sok esetben elég 

csak minden futás végén megtenni, erre a célra írjuk felül a Batch szimuláció atEnd 

függvényét. A begyűjtéshez rendelkezésünkre áll egy segédfüggvény is, mely egy 

asszociatív tömbben adja vissza az összes ágens összes állapotát, ahol a kulcs az ágens 

ID-je. 

@Override 

public void atEnd(){ 

  super.atEnd(); 

  Hashtable<Integer,StateInterface> states = this.getAgentStates(); 

  //az állapotok valamilyen függvényét rögzítjük a rekorderben 

  recorder.record(); 

  recorder.writeToFile(); 

} 

 

4) Se nem GUI se nem Batch szimulációk – Van két modelltípus (két származtatható 

absztrakt osztály) amik a Batch és a GUI mód között helyezkednek el valahol. Az 

AbstractModelBatchWithSnapshots osztályból származtatva például lehetőségünk 

nyílik modellünket Batch módban futtatni, a grafikus információkat megjelenítés 

helyett képekként elmentve. Akár a központi gráfot is kirajzoltathatjuk, ilyenkor a már 

említett idő és memória overhead-el természetesen számolni kell. Ehhez be kell 

kapcsolni az displayNet adattagot. (Ez alapból is igazra van állítva, tehát be van 

kapcsolva). Ha meg szeretnénk menteni magunkat az overhead-től, grafikonjaink 

állapotát mégis el szeretnénk menteni képfájlokként, akkor is használjuk ezt az 

osztályt, csak a displayNet adattagot kapcsoljuk ki. A grafikonokat ugyanúgy kell 
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létrehoznunk, ahogy eddig megszoktuk, kivéve hogy nem a RePast 

OpenSequenceGraph osztályát kell példányosítani, hanem a direkt erre a célra 

kifejlesztett OpenSequenceGraphNoGUI osztályt (lásd a példát, lent). A képet ezután a 

getPlotImage() paranccsal kérhetjük el, ami BufferedImage típussal tér vissza. Ezt 

például ImageIO.write függvénnyel menthetjük el képfájlként (lásd a példa második 

részét lent). 

Pillanatképeket képobjektumba mentő grafikon létrehozása: 

timeSeries = new OpenSequenceGraphNoGUI("TimeSeries", this); 

timeSeries.addSequence("%0-%1", new Sequence() { 

public double getSValue() { 

           return   //..valamilyen megjelenítendő, változó érték 

 } 

}); 

timeSeries.setYRange(0, 1); 

Grafikon léptetése, majd pillanatképek elkérése, fájlba mentés (a példában fájl neve 

tartalmazza a grafikon nevét, a futásszámot, a szimuláció aktuális lépésszámát): 

timeSeries.step(); //léptetés 

try { ImageIO.write(timeSeries.getPlotImage(), "PNG", new File( 

timeSeries.getTitle()+"_run"+((BatchController)getController()). 

getRunCount() + "_tick" + (int)getTickCount() + ".png"));}    

catch (IOException e) {e.printStackTrace();} 

Ha szeretnénk grafikus felhasználó felületet, de mégis szeretnénk elkerülni a globális 

gráf megjelenítésből származó overhead-et, származtassunk egy másik osztályból: 

AbstractModelGUI_no_graphlayout. Minden ugyanúgy fog működni, mint GUI 

módban, csak nem lesz hálózati megjelenítés. Tehát megjelenik a grafikus kezelő 

felület, „kézzel” beállíthatjuk a modellparamétereket, képernyőn megjelenő 

grafikonokat használhatunk, stb. 

5) RePast modellezőknek – mivel minden GUI és Batch modell a RePast SimpleModel-

jéből származik, tulajdonképpen – bár vigyázva – de mindent használhatunk, amit a 

RePast modellezésnél erről a stílusról megtanultunk13. Példa erre az atEnd függvény: 

ezt felülírva (pl.: Batch módban) biztosak lehetünk benne, hogy az itteni kód csak 

                                                      

13
 Létezik még egy másik,  nagyobb körültekintést, és több programozói tudást igénylő stílus RePast-ban, 

ahol a SimModel interfészt kiterjesztve, az eseményeket „saját kezűleg” jegyezzük be az 
eseménykezelőbe. Ezt a stílust sémánkban nem támogatjuk. 
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minden szimuláció-futás végén kerül végrehajtásra. A teljesség igénye nélkül néhány 

fontos különbség: 

 Az ágensek a távoli worker-eken vannak. A RePastban megszokottan ágenseket 

tartalmazó helyi agentList csak akkor hordoz a valódi ágensekről némi 

információt, ha a gráf a grafikus megjelenítéshez elérhető. Például GUI módban, 

vagy BatchWithSnapshots módban, ha a netDisplay változó ̶ mint ahogy 

alapértelmezés szerint is ̶ be van kapcsolva. Ilyenkor a távoli ágensek utolsó 

frissüléskor tárolt állapotai kinyerhetőek. Egy ágens állapota: 

(MyState)((DrawableNodeOfMaster)agentList.get(agent_id)).getState() 

Egyéb futási módokban az agentList üres. 

 Fontos, hogy a step-nek, setup-nak stb. a statikus hálózat sémában van 

implementációja, tehát ha ezeket felülírjuk, ne felejtsük el a super() hívást.  

 A step például, a worker-eken keresztül, alapértelmezés szerint lépteti a távoli 

ágenseket.  

6) Véletlenszámok – RePast modellezésben megszokott eljárás hogy a modellben, 

például a colt Java könyvtár MersenneTwister véletlenszámgenerátorát használjuk 

egy adott maggal (seed) majd ebből hozzuk létre az eloszlást (pl egyenletes eloszlást, a 

colt Uniform típusával): 

generator = MersenneTwister(seed); 

Uniform distribution = new Uniform(generator); 

Megszokott, hogy ez a mag modellparaméter is egyben, így mégjobban kontrollálható 

a véletlenszám-sorozatokkal dolgozhatunk. Mivel rendszerünkben lehetetlen lenne, 

hogy az ágensek a modelltől kérjenek új és új véletlenszámokat, más megoldást kell 

alkalmaznunk. A worker-ben kell MersenneTwister-eket példányosítanunk, és a 

statikus hálózat sablon elintézi, hogy egyazon maggal, de minden worker-en más 

eloszlás jöjjön létre. Ha egy elosztott szimuláció két elosztott futásában ugyanaz a 

hálózat, ugyanannyi worker van és ugyanaz a partícionálás, akkor ugyanarra a magra, 

ugyanaz a futás fog megismétlődni. Példakód, helye például a worker init()-jében, 

ahol a mag egy akár paraméterfájlból is vezérelhető modellparaméter: 

int seed = getIntMasterParameter("valamilyenEgészModellParaméter") 

generator = MersenneTwister(seed); 
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Uniform distribution = new Uniform(generator); 

7) Gráf partícionáló algoritmus optimalizálása, felüldefiniálása – A statikus hálózat 

séma alapértelmezés szerint saját algoritmusát használja arra, hogy a szimuláció 

hálózatát annyi részre vágja, ahány worker van. Ez az algoritmus, bizonyos 

alapbeállításokkal mindig lefut a master inicializálásakor – ha máshogy nem 

rendelkezünk. A szimuláció futási ideje, a nagyban függ a vágás minőségétől, jól vágni 

azonban nehéz14. Pusztán a vágóalgoritmus memóriaigénye is csökkentheti a 

maximálisan futtatható ágensek számát15. 

Természetesen a modellezőnek lehetősége van felülírni ezt az alapértelmezett 

megoldást, és a statikus hálózat sémát más vágóalgoritmussal vagy előre partícionált 

hálózattal is használhatja. A getMapOfPartitions függvényt kell felüldefiniálni 

bármelyik master-ben. A hálózatot (edgeListNetwork), valamint a szükséges partíciók 

számát (wantedNumberOfPartitions) megkapva, egy tömböt kell visszaadni: 

 A tömb indexei: a csúcsok. Ezek az éllistás reprezentációjú edgeListNetwork 

szerinti egész számok. Az éllistás reprezentációt legjobban a „szimulációírás, 

Alapok / Egyszerű példa: TinyModell” fejezet MyMasterGUI példakódjából lehet 

megérteni. 

 A tömb értékei: minden csúcsra tartalmazza azt, hogy az adott csúcs hányadik 

partícióba kerül majd. Az értékek nullától partíciószám mínusz egyig terjednek. 

@Override  

public int[] getMapOfPartitions (int[] edgeListNetwork, int 

wantedNumberOfPartitions ){ 

  //visszatérni egy saját algoritmus által kreált, 

  //vagy egy előre kiszámolt elmentett/beolvasott particionálással 

  //VIGYÁZAT! az igényelt partíciók száma a számításban 

  //résztvevő processzorok számával egyenlő, tehát változhat. 

} 

A beépített algoritmus optimalizálható az egyes hálózattípusokhoz. Ennek elméletével 

a „Tesztelés/vágóalgoritmus/paramétertér-keresés” fejezet foglalkozik. Az 

optimalizálás az algoritmus paramétereinek manipulálásán alapszik. A paraméterek 

                                                      

14
 A gráf partícionálási problémáról, és a beépített algoritmus működéséről lásd a  „A statikus hálózat 

séma gráf-partícionáló algoritmusa” fejezetet. 
15

 Erről részletesebben lásd a fejlesztői dokumentáció „A hálózat reprezentálásának kérdései, 
memóriagazdálkodás” fejezetet, valamint természetesen a vágóalgoritmusról szóló nagyfejezetet. 
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definíciója a „A statikus hálózat séma gráf-partícionáló algoritmusa/Az 

algoritmus/Paraméterek” fejezetben található. A legfontosabb, hogy az 

EdgeListNeworkGenerator–el generálható16, azaz támogatott hálózattípusokra, 

lehetnek paraméterértékek, melyekkel jobb vágás remélhető (lásd a Tesztelés fejezet 

Paramétertér keresés alfejezetét). Most a technikai részletekkel foglalkozunk: a master 

inicializálásakor kell felparaméterezni vágóalgoritmust, ehhez a setup() függvényt kell 

felülírni. Bár a paraméterek a master változói, ezek automatikusan átadódnak majd az 

algoritmushíváskor. Például: 

@Override  

public void setup(){ 

 super.setup(); 

 //ezek egyébként az alapbeállítások. ha pont ezeket írjuk be, 

 //minden úgy történik mintha nem írtunk volna be semmit

 RCNeighborsConstant = 7; 

RCDifferenceConstant = 2; 

RCBalanceConstant = 10; 

RCTimeConstant = 5; 

} 

Továbbá, mivel nagy hálózatokat még egy ügyes módszerrel is lassú elvágni, jó taktika 

lehet akár a beépített algoritmust, akár más algoritmust is egy adott hálóra egyszer, 

előre lefuttatni, majd az eredményt előre partícionált hálózatként megadni a statikus 

hálózat sémának. Ekkor több olyan modellt, ami ugyanazt a hálózatot használja, 

gyorsabban futtathatunk. 

Felhasználói eszközök áttekintő táblázata 

Ebben a fejezetben egy nagy táblázatot találunk, a segédfüggvények, tippek trükkök 

összegyűjtésével. Próbálunk az előző fejezet tapasztalatait összegyűjtve, minden 

felhasználható, a modellezőt segítő eszközt felsorolni. 

Név Honnan 
hívható 

Rövid leírás 

setState, getState ágens 
Beépített függvény az ágens állapotainak 
manipulálására. Lekérdezéskor cast-olás 
szükséges. 

getWorker ágens 
Minden ágensnek van referenciája a worker-
ére, ezzel a függvényhívással ezt érhetjük el. 

                                                      

16
 Lásd jelen fejezet első pontját. 
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getID ágens 
Az ágens globálisan egyedi ID-jét adja vissza. 
Ez az ID ugyanaz, mint az ágens csúcsindexe 
volt a felhasználó által megadott 
hálózatban. 

getIntMasterParameter 

getDoubleMasterParameter 

getFloatMasterParameter 

getStringMasterParameter 

getMasterParameter 

 

worker 
A workerek-ből a modellparamétereket 
típusuk ismeretében, nevük alapján érhetjük 
el (string paraméter).  A visszatérő típusok 
értelem szerintiek, míg a 
getMasterParameter-nek Object típusú. 

getNeighborStates worker 
Egy ágenst megadva paraméterként, 
visszaadja az ágens szomszédjainak állapotát 
tartalmazó tömböt. 

startStatNetBATCH_SNAPSHO

TS 

startStatNetGUI 

startStatNetGUI_noGraph 

startStatNetBATCH 

a megfelelő 
master 
osztályok 

A szimuláció indítására szolgáló 
segédfüggvények. A master-ek main 
függvényeiből hívandók, paraméterek 
mindnél: a futtatandó modell példánya és a 
paramétereket tartalmazó „args” tömb.  

@Override 

atEnd 
mindegyik 
master 

Ezt a függvényt felülírva adhatunk meg 
kódrészleteket, amik a szimuláció utolsó 
lépése után futnak le. Adatgyűjtéshez, Batch 
módban hasznos. 

@Override 

setup 
mindegyik 
master 

Ezt a függvényt felülírva írhatunk inicializáló 
kódot master-jeinknek. A modell-
paraméterek beállítása rendszerint itt 
történik, haladó felhasználók itt 
paraméterezhetik fel az alapértelmezett 
vágóalgoritmust. 

@Override 

preStep, postStep 
mindegyik 
master 

Az ágensek lépését megelőző, illetve az azt 
követő kódrészletek helye a master-ben. 

params mindegyik 
master 

A master, amelyik változójának a neve 
ebben a tömbben benne van, és van hozzá 
get-ter és set-ter, azt a változót a rendszer 
modellparaméterként kezeli. Lehet vezérelni 
paraméterfájlból, GUI-ból, illetve az ágensek 
olvasni tudják az értékét worker-ükön 
keresztül. 

getAgentStates mindegyik 
master 

Ez a függvény visszaadja az összes ágens 
állapotát egy HashTable-ben, ahol a 
kulcsok az ágensek I-jei. Használható például 
statisztika készítésére A művelet nagy 
hálózati kommunikációval jár. 

agentList GUI master 
illetve 

Az agentList nevű arrayList-ből 
elkérhetőek az ágensek helyi másolatai. Ezek 
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BatchWithS
napshots 
ahol 
networkDis
play = true 

DrawableNodeOfMaster típusúak, és 
például meg tudják mondani állapotukat a 
getState függvénnyel. 

(MyState)((DrawableNodeOfMaster)a

gentList.get(agent_id)).getState(

) 

GUI_update mint egyel 
feljebb 

Ez a változó (adattag) befolyásolja a globális, 
kirajzolandó háló frissülésének gyakoriságát. 
Azt adja meg, hogy minden hányadik körben 
frissüljön. 

@Override 

getDrawableEdgeClass() 
mint egyel 
feljebb 

A felhasználó felülírhatja az 
alapértelmezetten pirosan kirajzolódó él 
osztályt. Ehhez saját kirajzolható él osztályt 
kell írni, ami a RePast DefaultDrawableEdge-
ből származik. Ekkor ezzel kell visszatérnie 
például new sajátél().getClass. 

FromPajekNetFile 

GenerateLattice2D 

GenerateRandomNetwork 

GenerateScaleFreeNetwork 

GenerateClusteredNetwork 

masterek 
(EdgeList
NetWorkG

enerátor) 

Segédfüggvények hálózatgenerálásra illetve 
fájlból való beolvasásra. Mivel mindegyik 
függvény a hálózatgenerátor osztálynak 
statikus tagfüggvénye, mindegyik master-ből 
hívhatóak. Pl: 
EdgeListNetWorkGenerator.FromPaje

kFile(filenev) 

@Override 

getMapOfPartitions 
minden 
master 

Itt felüldefiniálható az alapértelmezett 
vágóalgoritmus. Lásd a haladó módszerek 
fejezet utolsó pontját. 

2. táblázat - felhasználói eszközök áttekintése 

Fordítás, futtatás 

Ez a fejezet bemutatja, hogyan fordítjuk, illetve futtatjuk elosztott szimulációnkat. 

Felsoroljuk a használandó Java könyvtárakat, példa leírófájlt adunk többmagos 

számítógépen való futtatásra, majd saját számítógép cluster felállításához, és rajta 

elosztott szimuláció indításához adunk segítséget. 

A GUI és Batch módú szimulációk futtatása lényegében a RePast-os modellek 

futtatásához hasonló. Például a GUI-nál a modellparaméterek „kézzel” állíthatók, míg 

Batch módban egy speciálisan formázott paraméterfájl kell a vezérléshez. Ezekről 

bővebben írtunk a „Bevezető / ABM eszközök – a RePast” fejezetben. 
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5. ábra - A „Szimulációírás, Alapok” fejezetben bemutatott TinyModel grafikus felhasználói felülete futás közben, 
két – akár távoli –  JVM-en indítva a szimulációt. (MyMasterGUI osztály futtatása, megfelelő ProActive leírófájl 
alkalmazásával, lásd a „Az első fájl a statikus hálózat séma programkódját tartalmazza. Fontos hogy a 
ProActive.jar megelőzze a repast.jar-t, és a statikushalozatsema.jar megelőzzön minden mást, különben hibát 
kapunk. A ProActive-nak   a 3.9-es, a RePast-nak a 3.1-es verzióját (North, Collier és Vos 2006 
[http://repast.sourceforge.net/repast_3/index.html]) használjuk. 

Futtatás” fejezetet). A hálózat megjelenítésében az ágensek színe, ahogy definiáltuk állapotuk value változójától 
függ. A kis színes pötty a bal felső sarokban azt jelzi, melyik partícióhoz tartozik az ágens. A kezelőfelület a 
RePast-é, lehetőséget ad a modell léptetésére, újraindítására, a modell paraméterezésére. A TinyModel-ben 
nincsenek paraméterek, egy olyan modell kezelőfelületéhez, melyben paraméterek is vannak (de nem a sémával 
csak sima RePast-tal készült), lásd az 1. ábrát a „Bevezető / RePast” fejezetben. 

Fordítás 

A fenti módszerekkel megírt, saját felhasználói osztályok fordításához szükségünk van 

néhány Java könyvtár elérésére. Ezeket kell a classpath-ba foglalni: 

statikushalozatsema.jar, bouncycastle.jar, fractal.jar, javassist.jar, log4j.jar, 

ProActive.jar, activation.jar, xercesImpl.jar, repast.jar, trove.jar, plot.jar, colt.jar 

Az első fájl a statikus hálózat séma programkódját tartalmazza. Fontos hogy a 

ProActive.jar megelőzze a repast.jar-t, és a statikushalozatsema.jar megelőzzön 

minden mást, különben hibát kapunk. A ProActive-nak (Baude, és mtsai. 2006, 
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[http://proactive.inria.fr])  a 3.9-es, a RePast-nak a 3.1-es verzióját (North, Collier és 

Vos 2006 [http://repast.sourceforge.net/repast_3/index.html]) használjuk. 

Futtatás 

Mind Batch, mind GUI modellek futtatásához a RePast-nál megszokott előkészületek 

(pl. paraméterfájl) mellett, szükségünk van még egy úgynevezett ProActive leíróra, egy 

Java policy fájlra és egy Java log fájlra. Ezeket modell- illetve JVM-paraméterekként 

adjuk át szimulációnknak. Ezek nélkül a futtatás hibát ad. 

A ProActive leírók XML fájlok, a statikus hálózat sémának itt adunk meg „fizikai” 

információkat a számításban résztvevő számítógépekről, azok processzorszámairól, 

host-neveiről, stb.17 Fejlesztéshez, teszteléshez használjuk ezt az egyszerű, a helyi 

gépen két JVM-et indító leírót (bonyolultabb leírókhoz, több számítógépen való „éles” 

futtatáshoz lásd a diplomamunka mellékletét): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ProActiveDescriptor xmlns="urn:proactive:deployment:3.3" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:proactive:deployment:3.3 http://www-

sop.inria.fr/oasis/ProActive/schemas/deployment/3.3/deployment.xsd"> 

 <componentDefinition> 

  <virtualNodesDefinition> 

   <virtualNode name="VN1" property="unique"/> 

   <virtualNode name="VN2" property="unique"/> 

  </virtualNodesDefinition> 

 </componentDefinition> 

 <deployment> 

  <mapping> 

   <map virtualNode="VN1"> 

    <jvmSet> 

     <vmName value="Jvm1"/> 

    </jvmSet> 

   </map> 

   <map virtualNode="VN2"> 

    <jvmSet> 

     <vmName value="Jvm2"/> 

    </jvmSet> 

   </map> 

  </mapping> 

  <jvms> 

   <jvm name='Jvm1'> 

    <creation> 

     <processReference refid='localJVM'/> 

    </creation> 

   </jvm> 

   <jvm name='Jvm2'> 

                                                      

17
 A leíró a ProActive (Baude, és mtsai. 2006, *http://proactive.inria.fr+) nevű Java csomagot használó 

programok „nyelve” arra, hogy a számítógépklasztert leírjuk. A leíró szerkesztést részletesen nem 
ismertetjük, lásd a ProActive manual 19. fejezetét http://proactive.inria.fr/release-
doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf. 

2jvmLocal.xml 

http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf
http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf
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    <creation> 

     <processReference refid='localJVM'/> 

    </creation> 

   </jvm> 

  </jvms> 

 </deployment> 

 <infrastructure> 

  <processes> 

   <processDefinition id="localJVM"> 

    <jvmProcess class= 

     "org.objectweb.proactive.core.process.JVMNodeProcess"> 

     <jvmParameters> 

      <parameter value="Dsun.rmi.server.exceptionTrace=true"/> 

     </jvmParameters> 

           </jvmProcess> 

   </processDefinition> 

  </processes> 

 </infrastructure> 

</ProActiveDescriptor> 

A logolással kapcsolatos információkért felelős, és a biztonsági politikánkat leíró fájlok 

tartalmával a legtöbb esetben nem kell foglalkoznunk. Adjuk meg őket a 

következőképpen: 

grant {  

  permission java.security.AllPermission; 

 

  // Reflect access private Members 

  // Used by: 

  //         -Unicore Process 

  permission java.lang.RuntimePermission "accessDeclaredMembers"; 

  permission java.lang.reflect.ReflectPermission "suppressAccessChecks"; 

}; 

 

# the default logging level is INFO 

 

log4j.rootLogger=INFO, A1 

 

#A1 uses PatternLayout 

#and displays the associated message (%m) 

#using the platform dependant separator (%n) 

#Use %M for method names 

#see log4j documentation for details 

 

 

log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender 

log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 

log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%m %n 

#this appender displays :  

# %c : name of logger, 

# %C : name of the class, 

# %M : method name, 

# %L : line number, and the message with the following pattern 

#log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%c - %C{1}@%M,line %L :%n %m%n 

 

########### Change here default logging level on a  

########### per-logger basis 

########### usage is log4j.logger.className=Level, Appender 

 

log4j.logger.proactive.communication.ssh = DEBUG 

#log4j.logger.proactive.deployment = DEBUG 

proactive.java.policy 

proactive-log4j 
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Fontos lehet még, nagyobb modellek futtatásánál a Java által használható memória 

méretének kiterjesztésére. Mindenhol az lesz a korlát, amit most beállítunk. Lásd a 3. 

táblázatot. 

Fontos: Amit itt szimulációnknak, JVM-paraméterként megadunk, azt minden 

szimulációnkban szereplő – akár távoli – JVM átörökli18 (például a memóriakorlát, lásd 

3 .táblázat). 

Ezek fényében (és a fent megadott fájlokat használva), az egyes modelltípusokhoz 

tartozó program-, illetve JVM-paraméterek19 összefoglalását lásd a 3. táblázatban. 

táblázattá. 1GB-os memóriahasználatot engedélyeztünk (-Xmx1024m). 

Modelltípus Program paraméterek JVM paraméterek 

GUI, GUI_noGraph 2jvmLocal.xml -Djava.security.policy=proactive.java.policy 

-Dlog4j.configuration=file:proactive-log4j 

-Xmx1024m 

BATCH, 

BATCH_SNAPSHOTS 

2jvmLocal.xml, 

parameterFajl.txt 

-Djava.security.policy=proactive.java.policy 

-Dlog4j.configuration=file:proactive-log4j 

-Xmx1024m 

3. táblázat - A futtatás paraméterei, 1GB memóriahasználattal. 

Ezzel kész vagyunk. A fenti 2jvmLocal.xml leírófájl azt jelenti, hogy az alapértelmezett 

JVM-en kívül (ahol a master fut), még két JVM-et indítunk (a worker-eknek, lásd a 

“Szimulációírás, Haladó Szint” fejezetet). Tehát a fenti paraméterekkel a biztonságos a 

futtatáshoz 3 GB szabad memória kell. 

Megjegyzések: 

GUI módú futtatás esetén a „setup” vagy „initialize”  gombra kattintva sokat kell 

várnunk, mire a hálózatunk megjelenik. Ez normális, hiszen a háttérben ekkor fut le a 

                                                      

18
 Hála a megfelelő ProActive leíróknak. Csak olyan leírókat használunk most, amiknél minden 

számításban résztvevő JVM ugyanolyan paraméterekkel indul. Lehetőség lenne másfajta leírókat is adni, 
melyekben külön-külön paraméterezzük mindegyiket, de erre helyszűke miatt nem térünk ki. ProActive 
leírókat minden ProActive programhoz adnunk kell, ez sémánktól független, részletesebben lásd 
http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf, 19 fejezet. 
19

 A programparamétereknél fontos a sorrend, a master-ek main függvényeiben az indításhoz használt 
segédfüggvények (pl: startStatNetGUI) csak így fognak helyesen működni. 

http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf
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gráf-partícionáló algoritmus, ekkor példányosodnak a távoli számítógépen a megfelelő 

objektumok (worker-ek), stb. 

Ha – akár a helyi, 2 JVM-et indító – futtatás hibával áll le, saját magunknak kell 

gondoskodnunk az elindított Java processzek terminálisáról („kézzel” kell leállítani 

őket, például feladatkezelőből). Ismert hiba, hogy GUI módú szimulációt indítva, ha 

inicializálás után azonnal – egyetlen szimulációs lépés végrehajtása nélkül – kilépünk, 

azaz bezárjuk a futtatást vezérlő grafikus felületet, a Java processzeket ugyanúgy 

magunknak kell leállítanunk (a processzek az inicializációkor keletkeznek). 

A fenti 2jvmLocal.xml ProActive leírófájlt használva, kétmagos számítógépen a két 

indítandó JVM automatikusan a 2 külön processzorhoz tartozik majd. 

Futtatás élesben – számítógépklaszterek 

Elosztott szimulációnk egy jól előkészített számítógépklaszteren való futtatásához, egy 

megfelelő leírót kell csak adnunk. Hogy hogyan kell egy Windows / Linux klasztert 

előkészíteni, arról a diplomamunka mellékletében olvashatunk (Melléklet – 

Számítógép-klaszter előkészítése statikus hálózat sémával készült modellek 

futtatásához). 

Szimulációnk központja (master) mindig az a számítógép lesz, ahonnan a programot 

indítjuk, itt olvassuk be a leírófájlt is. Kicsit más leíró kell Windowsra és Linuxra, például 

Windows alatt definiálnunk kell az alapértelmezett ssh klienst is. A különböző 

számítógépklaszterekhez tartozó leírókat is a Mellékletben ismertetjük.  
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A statikus hálózat séma gráf-partícionáló algoritmusa 

A statikus hálózat séma egyik fontos, és legnehezebb feladata, a megkapott 

kommunikációs hálózatot jól részhálózatokra bontani. Mint a felhasználó 

dokumentáció haladó részénél láttuk, az elosztott működés alapjait ez határozza meg: 

minden távoli worker egy-egy – egymással érintkező – részhálózatot „tart majd fejben” 

és ezzel dolgozik, bizonyos szakaszban minden worker párhuzamosan. (Lásd: 3. ábra – 

Master-worker architektúra.) 

A gráf-partícionálási problémára adott megoldásunk alapértelmezés szerint része a 

statikus hálózat sémának, de ez felülírható. A séma külön, a felhasználó által megadott 

vágóalgoritmussal, vagy előre partícionált hálózattal is használható. Ennek technikai 

részleteihez lásd a “Felhasználói dokumentáció/ Szimulációírás, haladó szint/ haladó 

módszerek” fejezet utolsó pontját. 

Gráf-partícionáló algoritmusunk egy matematikailag nehéz problémára ad többek közt 

véletlen választásokon alapuló heurisztikus megoldást. Mint látni fogjuk (“Paraméterek 

fejezet”), az algoritmus paraméterezhető, a 4 paraméter értékének változtatásával 

viselkedése hangolható: ez további tanulmányokra ad lehetőséget. A paraméterek 

állításával lehetőség nyílik például különböző hálózatosztályokra jobb eredményt 

adó20, specializált algoritmusváltozatokat létrehozni. A séma által támogatott – 

segítségével generálható21 – hálózattípusokra ezt részletesen tárgyaljuk a  „Tesztelés / 

Vágóalgoritmus – Paramétertér-keresés” fejezetben. 

Az alapértelmezett paraméterértékek köztes megoldást képviselnek, egy általános 

algoritmusváltozatot írnak le, mely közepesen jól működik minden hálózattípusra. 

Legtöbbször – valamint amikor külön nem hozzuk szóba a paramétereket – ezt a 

változatot vizsgáljuk majd. Összehasonlító performanciateszteket végzünk („Tesztelés / 

Vágóalgoritmus – Teljesítmény-teszt”) illetve a statikus hálózat sémát használva 

alapértelmezés szerint így fut le az algoritmus bármilyen hálózatra. 

                                                      

20
 Mint látni fogjuk egy jó vágásnak tipikusan több, egymást nehezítő feltételt kell kielégíteni. Gyakori, 

hogy a paraméterek értékeinek változása valamilyen szempontból jobb, de más szempontból rosszabb 
vágást eredményez.  
21

 Lásd an felhasználó dokumentáció „Haladó Módszerek” fejezetének első pontját. 
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Mivel véletlen algoritmusról van szó, fontos kérdéskör még a különböző végrehajtások 

során kapott eredményekben tapasztalt minőségi különbségek vizsgálata. Ezzel a 

„Tesztelés / Vágóalgoritmus – Variancia” fejezetben foglalkozunk. 

A probléma 

Az elosztott szimuláció futási sebessége, valamint az ágensek maximális 

megengedhető száma (a háló mérete) hatalmas mértékben függ a hálózat jó vágásától. 

Ez a hálózat, mint tudjuk, kommunikációs hálózat: az ágensek csak a szomszédjaikkal 

cserélnek információt. A jó vágás két legfőbb kritériuma: 

1. A  részhálózatok között minél kevesebb kommunikációt jelentő él menjen – 

Mivel ezen élek mentén távoli objektumok közötti távoli kommunikáció 

(ágensállapotok kommunikációja) zajlik, ez az elosztott szimuláció 

legidőigényesebb művelete. Kevesebb él a távoli részhálózatok között – 

gyorsabb futás. 

2. A részhálózatok megközelítőleg ugyanannyi csúcspontot (ágenst) 

számláljanak. – Tehát a worker-ek az egyes JVM-ekben közel azonos memóriát 

igényeljenek. Mivel az elosztott szimulációban résztvevő összes ágens számát a 

legnagyobb részhálózat memóriaigénye22 limitálja, így adott processzorszámra, 

jól kiegyensúlyozott vágással több ágensre (nagyobb hálózatra) tudjuk futtatni 

a szimulációt. Valamint – és ez sem kevésbé fontos – ha minden JVM-hez 

megközelítőleg ugyannyi ágens tartozik, a JVM-hez tartozó processzorok 

megközelítőleg ugyanannyi munkát (ágensek lépése) végeznek el, 

megközelítőleg ugyanannyi idő alatt, és így nem várnak egymásra. (A worker-

eket lépésenként szinkronizáljuk, lásd majd a StatNetMaster osztály step 

függvényét) 

A fenti két kritériumot egyszerre teljesíteni tipikusan nehéz, mi több, a probléma a 

matematikában jól ismert NP-nehéz (Skiena 1998) gráf-partícionálási problémával 

ekvivalens. Azaz: egy gráf csúcsait úgy elosztani ’n’ csoportra, hogy az egyes csoportok 

megközelítőleg ugyanakkorák legyenek, valamint a csoportok között a lehető 

                                                      

22
 Feltettük, hogy minden worker-ben, azaz minden munkát végző processzorhoz (jvm-hez) ugyanannyi 

felhasználható memória tartozik. 
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legkevesebb él vezessen23. Egy jó vágóalgoritmus további kritériumai, amik tovább 

nehezítik a problémát: 

3. Legyen gyors 

4. Maga az algoritmus használjon kevés memóriát, azaz nagy hálózatokat is 

tudjon vágni. 

A statikus hálózat séma erre a problémára egy új, heurisztikus, többé-kevésbé 

általános megoldást ad, mely elfogadható vágásokat készít, rövid futási idővel. 

Megjegyzés: külön kritériumként nem említettük, de jó, ha az algoritmus tetszőleges 

számú partíciót tud készíteni, külön idő és memóriaigény nélkül. Ez a vágóalgoritmus 

teljesíti ezt a követelményt.  

Elméleti háttér 

Az algoritmus fő ötletforrása a hálózat-klaszterező algoritmusok egy speciális területe: 

a hierarchikus klaszterezés. A módszer lényegét vettük át, de az algoritmust 

általánosabb igényeink szerint fejlesztettük ki. 

A – gyakran szociális hálózatokra alkalmazott – hierarchikus (és egyéb) klaszterező 

algoritmusok célja a hálózatban úgynevezett közösségeket találni (M. E. Newman 

2004), (Newman és Girvan 2002).  A közösség definíció szerint csúcspontok egy erősen 

összefüggő halmaza, és a közösségek között általában kevés él vezet. Ha találunk tehát 

közösségeket az épp egybevág a gráf partícionálás fent említett egyik kritériumával: a 

részhálózatok között kevés él legyen. 

Olyan algoritmust kellett kifejlesztenünk, ami ha van, megtalálja a közösségeket, de ha 

nincs, akkor is olyan vágást készít, ahol a partíciók között kevés él vezet. Emellett figyel 

arra is, hogy a partícióméretek közel egyformák legyenek. 

                                                      

23
 Az itt látható kritériumok matematikai definíciójához, lásd a „Tesztelés” főfejezetet. A 

kiegyensúlyozottságra, valamint a partícióközi élek számolására képleteket adunk, melyekkel számszerű 
mértékeket kapunk a vágóalgoritmusok hatékonyságának méréséhez.  
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Az algoritmus 

Az algoritmus tehát a hierarchikus klaszterezés (HC) módszertanából merített ötletet. 

Bemenetként egy gráfot, és egy egész számot kap, ami azt adja meg, hány partícióra 

szeretnénk vágni a gráfot. A működés nagy vonalakban: 

1. Inicializáláskor a hálózat csúcsaiból 1 méretű klaszterek lesznek. (A klaszter szó 

a gráf csúcsainak egy csoportját/részhalmazát jelöli a későbbiekben.) 

2. Bizonyos kritériumok alapján, egymás után klasztereket – kezdetben 1 

méretűeket – vonunk össze, új, nagyobb klasztereket képezve. 

3. A kettes lépést addig ismételjük, amíg csak annyi klaszterünk marad, mint 

ahány partíciót az elején szerettünk volna24. 

Ilyen eljárások eredményét szemléletesen jeleníti meg az úgynevezett dendogram, 

lásd 6. ábra. 

 

6. ábra – Dendogramot használva szemléltethető a csúcs-összehúzások története. A C és D csúcsból új klasztert 
képeztünk, amelyet aztán a B csúccsal vontunk össze, majd ezt az új klasztert az E és F csúcsokból már korábban 

létrejött klaszterrel egyesítettük, és így tovább. 

 

A HC algoritmusok módszertanától eltérően csak szomszédos A és B klasztereket 

fogunk összevonni, tehát olyanokat, amelyeknél legalább egy A-beli és legalább egy B-

beli csúcs között él vezet. Ezen szomszédos klaszter-párokat (a HC algoritmusoknál 

                                                      

24
 A klaszter szót a HC algoritmusok irodalmából emeltük át. A csúcsok csoportjait klasztereknek 

nevezzük, az algoritmus végén pedig, tehát azokat a klasztereket, amikkel eredményként visszatérünk, 
partícióknak. 
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szokatlan módon) véletlenszerűen választjuk ki minden lépésben. Mint minden HC 

algoritmusban, akkor vonjuk össze őket, ha bizonyos, jól definiált módon, elég 

hasonlóak.25 Két klaszter hasonlóságának mértéket egy egész számmal fogjuk kifejezni. 

Hogy eldöntsük elég hasonlóak-e, ahhoz ezt a számot vetjük össze az éppen aktuális, 

változóban tárolt limittel. Ha az aktuális két klaszter nem elég hasonló, nem vonjuk 

őket össze, de a következő vizsgálatnál már engedékenyebbek leszünk (állítjuk a 

limitet). Így előbb vagy utóbb, és aránylag gyorsan fogunk találni két összevonható, 

szomszédos klasztert. 

Megjegyzés: A HC algoritmusoknál is megszokott módon – mivel sok esetben ezt 

könnyebb megadni – a hasonlóság helyett, ellentétes mennyiséget: klaszterek 

különbözőségét számoljuk, függvényeink egy különbözőséget jelentő egész számmal 

térnek vissza. Értelemszerűen két klaszter akkor lesz elég hasonló, ha a 

különbözőségük kicsi, pontosabban, ha ez a szám a fent említett limitnél kisebb. Ha 

nem találunk összevonható klasztereket, a következő vizsgálatnál engedékenyebbek 

leszünk: ezt a limitet növeljük. 

Térjünk át most egy formálisabb, a reprezentációhoz közelebbi nézőpontra. A 

partícionálandó gráfot (original_network), és egy egész számot 

(WantedNumberOfPartitions) kapjuk bemenetként. Ez utóbbi szám azt mondja meg, 

hány partíciót szeretnénk. A gráfban többszörös élek, és izolált csúcsok nem 

megengedettek. 

Mindenekelőtt szükségünk van a klaszterek egyfajta reprezentációjára, hogy köztük 

hasonlóságot (azaz különbözőséget) számolhassunk, illetve összevonhassuk őket. Az 

algoritmus számára a klaszterek elemszáma és az összes adott pillanatban létező 

klaszter között futó összes él lesz érdekes. Ezzel egy többszörös éleket is tartalmazó, 

csúcs-címkézett gráfot kapunk (cluster_network): a klaszterek lesznek a csúcsok, a 

címkékben tároljuk az elemszámot, és a klaszterek között vezető összes élt 

                                                      

25
 A HC algoritmusok általában nyilvántartják a hasonlóságot minden éppen létező klaszterpárra, és 

mindig csak a leghasonlóbbat húzzák össze. Ezután, mivel új klaszter keletkezett, valamilyen módon 
újraszámolják a hasonlóságokat. Ehelyett mi egy véletlen közelítést alkalmazunk: egy véletlen 
klaszterpárt „látogatunk meg” és akkor húzzuk össze őket, ha elég hasonlóak. 



-46- 
 

ábrázoljuk26. Ez a gráf, az algoritmus adott pillanatában mindig az eredeti gráf egy 

klaszterezését ábrázolja, lásd 7. ábra 

 

7. ábra – A klaszterek reprezentációja. Bal oldalt az eredeti gráf (original_network) egy klaszterezése látható, 
jobb oldalt pedig az ehhez tartozó belső reprezentáció (cluster_network), a klaszterekkel mint csúcsokkal, az 

összes klaszterközi éllel, és a címkékben a klaszterek elemszámával. 

Ezt a reprezentációt használva két klaszternek – azaz a cluster_network két 

csúcsának – az összevonása egyszerűen megadható: adjuk össze a címkéket 

(klaszterméretek), minden él, ami a 2 klaszterbe vezetett most az új összevont 

klaszterbe fog vezetni, valamint hagyjuk el a 2 összevonandó klaszter közötti összes élt. 

Lásd: 8. ábra, illetve „Pszeudó kód” fejezet. 

 

8. ábra – A ’B’ és ’C’ klaszter összevonása ’D’ klaszterbe. Összevonás után a limitet nullára állítjuk! 

Az algoritmus működése, részletesebben: 

1. Inicializálás: Kezdetben az bemeneti gráf minden csúcsából egy méretű klaszter 

lesz: a cluster_network az original_network pontos másolata, és a 

címkékben mindenhol 1 szerepel. Nincsenek többszörös élek sem izolált 

csúcsok
27

. 

2. Az algoritmus minden lépésében véletlenszerűen kiválasztunk két szomszédos 

klasztert – a cluster_network két szomszédos csúcsát. Megmérjük 

                                                      

26
 A klaszteren belüli éleket ez a reprezentáció nem ábrázolja: az algoritmus számára nem lényeges 

információt elhagyjuk. 
27

 Mivel ezeket az eredeti gráfban sem engedtük meg. 
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különbözőségüket, és ha az eredményül kapott egész szám kisebb a limitnél, 

összevonjuk őket (8. ábra), és a limitet újból nullára állítjuk. Ha nem voltak elég 

hasonlóak, legközelebb engedékenyebbek leszünk, növeljük a limitet 

valamennyivel. 

3. A kettes pont, vagyis az algoritmus egy lépése addig ismétlődik, amíg már csak 

annyi klaszter marad, ahány partíciót szerettünk volna. Ekkor leállunk. 

A továbbiakban megadjuk módszerünket két szomszédos klaszter különbözőségének 

számolásához, kitérünk a paraméterek jelentésére, pszeudó kódot és a működésre egy 

rövid példát adunk. 

A különbözőség kiszámolása (SD, CoCL, CluS) 

Amikor algoritmusunk klaszterek különbözőségét vizsgálja, a cluster_network két 

szomszédos csúcsát kapva kell visszatérnünk egy egész számmal: minél inkább 

összehúzandó a két klaszter, annál kisebbel. Ezt a számot neveztük, mint a HC 

algoritmusokban, különbözőségnek. Bár a következőkben megadott módszerek28 

sokszor semmilyen intuitív módon nem jelentenek hasonlóságot/hasonlótlanságot, és 

épp ezért a visszaadott számot is inkább csak 

„összehúzhatóságnak/összehúzhatatlanságnak” kellene nevezni, mi mégis 

megtartottuk a HC algoritmusok terminológiáját. 

A különbözőség 3 független különbözőségi mérték kombinációjából adódik majd29: 

 Strukturális különbözőség (SD – Structural Dissimilarity) 

 A klasztereket összekötő élek számából számolt mérték (CoCL – Count of 

Common Links) 

 Egy a klaszterek méretétől függő mérték (CluS – Cluster Sizes) 

Ez a 3 mérték tehát, minden 2 szomszédos klaszterre egy egész számot ad. A 

                                                      

28
 Az „SD”-t kivéve, lásd később. 

29
 Ezek a különbözőségi mértékek az „SD”-t kivéve szokatlanok a hierarchikus klaszterezésben. Éppen 

ezek a mértékek teszik majd alkalmassá az algoritmust, hogy ne csak klasztereket keressen 
(„klaszterezzen”) hanem partícionáljon is, tehát bár megtalálja a klasztereket, de  jól vágjon akkor is, ha 
nincsenek klaszterek, illetve valamennyire figyeljen az egyenlő méretű partíciók kialakítására.  
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különbözőséget jellemző érték e számok súlyozott összege lesz
30

. 

Ami közös bennük, hogy mind a 3 mérték lokális információk alapján számol (tehát 

legfeljebb a két klaszter szomszédjait kell ismerni a számításokhoz), és mint mondtuk 

mindegyik valamiképpen befolyásolja, hogy „milyen” klasztereket vonjunk össze, tehát, 

hogy végül az eredeti hálózat melyik csúcsai kerüljenek egy partícióba. 

Strukturális különbözőség (SD) 

A HC algoritmusokból jól ismert mérték. Adott A és B klaszter strukturális 

különbözősége pontosan akkor nulla, ha mind A-ból mind B-ből ugyanazokhoz a 

klaszterekhez és pontosan ugyanannyi él vezet. Minden olyan él például A-ból, 

amelynek nincs B-ből „megfelelője” eggyel növeli a különbözőséget. 





BCAC

CBélekCAélekabsBASD
,

)),(#),((#),(

 

Egy példát mutat a 9. ábra. A szaggatott vonallal jelölt élek eggyel növeli a 

különbözőséget. A definíció szerint a pontozott vonallal jelölt, A-t és B-t összekötő él 

kettővel31. Algoritmusunkban persze csak szomszédos klasztereket vonunk össze, tehát 

ez a különbözőség mindig minimum kettő. 

 

9. ábra – Az „A” és „B” klaszter strukturális különbözőségének szemléltetése. A szaggatott vonalak 1-et, a 
pontozott vonal 2-őt ad „A” és „B” klaszterek strukturális különbözőségéhez. 

                                                      

30
 A hasonlósági mértékek súlyai mellesleg az algoritmus paraméterei lesznek. Lásd a következő, 

„Paraméterek” című fejezetet. 
 
31

 Ez azért van, mert ezt a mértéket változtatás nélkül átvettük a HC algoritmusok irodalmából, ahol 
általában nem csak szomszédos csúcsokra lehet különbözőséget számolni. Az algoritmus egy jövőbeli 
verziójában a visszaadott számból ki lehetne vonni a két klaszter közötti életeket (2-szeres szorzóval). 
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Ezt a mértéket használva az eredeti hálózat csúcsai közül nagyobb eséllyel kerülnek 

azok egy partícióba, amik egy sűrűn kapcsolt – a hálózattudomány terminusával élve – 

közösségbe tartoznak32. 

Az egymást összekötő élek száma (CoCL) 

A 2 klaszter között hány él megy. Ezt a mértéket használva nagyobb eséllyel húzunk 

össze olyan klasztereket, amik között sok él vezet. Emlékeztetőül: a különbözőségként 

visszaadott szám minél nagyobb, annál kisebb eséllyel vonjuk össze a két klasztert. Ez a 

mérték csökkenteni kívánja a különbözőséget: egyszerűen visszaadja az összehúzandó 

két klaszter között futó élek számának ellentettjét: 

),(#),( BAélekBACoCL   

Ezzel (remélhetőleg) általánosságban csökkenteni tudjuk a klaszterközi élek számát. A 

jó végeredmény egyik kritériuma pont ez: a partíciók között kevés él vezessen. 

Klaszterek méretének számításba vétele (CluS) 

Szeretnénk, ha végeredményként közel egyenlő méretű partíciók születnének, ez a 

mérték ezt hivatott segíteni. Bünteti a túl nagy méretű klaszterek összehúzását: 

hasonlóságként a két klaszter elemszámának összegét adja vissza. A méreteket a 

címkékben tároltuk: 

)()(),( BcimkeAcimkeBACluS 
 

Ötlet: Ez a mérték segít abban, hogyha egyaránt van nagy és kis elemszámú 

klaszterünk „játékban”, akkor előbb a kicsiket vonjuk össze. Így segít megakadályozni, 

hogy a klaszterek méretei között túl nagy különbségek forduljanak elő. 

Ne feledjük, mindhárom itt vizsgált mérték kifejti majd a hatását, súlyoktól függő 

mértékben! 

                                                      

32
 Közösség lehet például az eredeti gráf egy teljes vagy majdnem teljes részgráfja. 
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Paraméterek 

A 4 paraméter az algoritmus „kívülről állítható” változói, melyekkel viselkedése 

befolyásolható. 

 3 Paraméter (α,β,γ) a fent tárgyalt 3 hasonlósági mérték (SD,CoCL,CluS) súlyai, 

tehát hogy az egyes mértékek mennyire „hatnak” majd a hasonlóság 

(összehúzhatóság) vizsgálatakor. 

 A negyedik paraméter (δ) pedig azt mondja meg, mennyivel leszünk 

engedékenyebbek, ha nem találtunk összevonható csúcsot. Azaz, mennyivel 

növeljük a limitet. Ha többel növeljük a limitet, valószínűleg hamarabb találunk 

összevonandó csúcsokat, így egy gyorsabb, de talán felületesebb megoldást 

kaphatunk. 

A paraméterek elsősorban kísérletezési célokat szolgáltak az algoritmus 

kifejlesztésekor. Bár intuitív jelentésük is van, de – mivel a partícionálandó gráfok 

sokfélék lehetnek, és a partícionálási probléma nehéz – az algoritmus nem minden 

esetben viselkedik egyértelműen a paraméterek ismeretében. Intuitívan: 

 α (az SD mérték súlya) – Ennek a paraméternek a magasra állításával inkább a 

közösségek megtalálására hegyezhetjük ki az algoritmust. (Lásd még a 32. 

lábjegyzetet) 

 β (a CoCL mérték súlya) – Ez a paraméter remélhetőleg a kapott partíciók 

közötti élek számával fordítottan arányos. (Ha értéke nagy, kevés partícióközi 

élt kapunk) 

 γ (a CluS mérték súlya) – Ha ennek a paraméternek az értéke nagy, jól 

balanszolt, azaz megközelítőleg azonos méretű partíciókat remélhetünk 

eredményként. 

 δ („engedékenység”) – Ennek a paraméternek az volt a célja, hogy skálázzon 

lassabb, de precízebb és egy gyorsabb, de felületesebb algoritmus között.  

Alapértékük: α=2, β=7, γ=10, δ=5. 

Hogy ezeknek a paramétereknek milyen hatása lett valóban az egyes vizsgált hálózat-

osztályokra, azt a „Tesztelés / Vágóalgoritmus – Parametértér-keresés” fejezetben 

elemezzük. A hálózattípusokat a “Tesztelés / Teszthálózatok” fejezetben ismertetjük. 
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Még egy apró gyakorlati megjegyzés, vagy jótanács: Ha β legalább kétszer akkora, mint 

α elérhetjük, hogy a két klaszter közötti élek száma valóban elősegítse a két klaszter 

összehúzását, és kiküszöböljük a 31-es lábjegyzetben említett apró hibát. (Lásd az SD 

és CoCL definícióját, a pontozott vonallal jelölt élet a 9. ábrán, a szöveget az ábra alatt, 

a kapcsolódó bekezdést, valamint a 31-es lábjegyzetet.) A gyakorlatban a β általában 

legalább háromszor nagyobb, mint α. Lásd a „Példa” fejezetet az 53. oldalon. 

Pszeudó kód 

Az eddigiek összefoglalására pszeudó kódot adunk, amiben már megjelenik a fent 

használt architektúra, a különbözőségi mértékek, és a paraméterek is (ALPHA, BETA, 

GAMMA, DELTA). 

//előkészítés 

cluster_network = original_network 

for (node A in cluster_network) {label(A) = 1} 

int Dissimilarity_limit = 1; 

int dissimilarity; 

 

//futás, leállási feltétellel 

While (nodeCount(cluster_network) >= WantedNumberOfPartitions) do { 

A = cluster_network.getRandomNode()       //véletlen klaszter 

 B = cluster_network.getRandomNeighbor(A)  //véletlen szomszéd 

 

dissimilarity = ALPHA*SD(A,B) + BETA*CoCL(A,B) + GAMMA*CluS(A,B) 

  

If (dissimilarity<=dissimilarity_limit){ 

  ContractClusters(A,B); //klaszterek összevonása 

  Dissimilarity_limit:=0; 

} else { 

  Dissimilarity_limit := Dissimilarity_limit + DELTA 

} 

} 

ahol az összevonás, a reprezentáció szintjén33: 

contractClusters(A,B){ 

 D = new Node;    //új csúcs 

 label(D) = label(A) + label(B); //méretek összeadása 

 D.addEdges(A.copyEdges); 

 D.addEdges(B.copyEdges);  //élek másolása 

 cluster_network.addNode(D);  //új csúcs hozzáadása 

 cluster_network.deleteNode(A); //régiek kitörlése 

cluster_network.deleteNode(B); 

} 

                                                      

33
 A hatékony működés érdekében, az összevonás implementációs szintjén, természetesen nem hozunk 

létre új klasztert. Az egyik meglévő klaszterunka „vonjuk bele a másikat” élek másolása stb. 
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Példa 

Itt megadjuk az algoritmus működését egy egyszerű esetre. Két partícióra szeretnénk 

vágni egy egyszerű hálózatot, ami 5 csúcsból és 6 élből áll (lásd az első ábrát a 

táblázatban lent). Az alapértelmezett paraméterértékeket használjuk: α=2, β=7, γ=10, 

δ=5. Kezdetben a cluster_network egy az egyben az original_network, vagyis a 

bemenetként kapott hálózat másolata és minden címke értéke egy. Az ábrák a 

cluster_networkot jelenítik meg, a hálózat csúcsai A-tól E-ig elnevezve már 

(kezdetben 1 elemű) klasztereket jelentenek, a bennük lévő szám lesz a méretet 

jelentő címke. 

 

Kezdéskor: Dissimilarity_limit = 1. 

1. kör: Tegyük fel, hogy a C és E egyelemű klasztereket választottuk 
vizsgálatunk tárgyának.  
Dissimilarity(C,E) = α*SD(C,E) + β*CoCL(C,E) + γ * CluS(C,E). 

Az egyes különbözőségi mértékek definíciója és a fix paraméterek szerint: 
Dissimilarity(C,E)  = 2*5 – 7*1 + 10*2 = 23. Ez nagyobb, mint a jelenlegi 
dissimilarity_limit,  tehát nem vonjuk össze az E és C klasztereket, 
csak növeljük a limitet δ=5 -tel. 

2. kör: Dissimilarity_limit = 6. 
Most A-ra és B-re esett a választásunk.  
Dissimilarity(A,B) = 2*3 – 7*1 + 10*2 = 19 > 6. Nincs összehúzás. 

3. kör: Dissimilarity_limit = 11. Klaszterek: C, D. 
Dissimilarity(C,D) = 2*4 – 7*1 + 10*2 = 21 > 11. Nincs összehúzás. 

4. kör: Dissimilarity_limit = 16 Klaszterek: B, D. 
Dissimilarity(B,D) = 2*3 – 7*1 + 10*2 = 19 > 16. Nincs összehúzás. 

5. kör: Dissimilarity_limit = 21. Klaszterek: A, B (újra) 
Dissimilarity(A,B) (lásd 2. kör) = 19 <= 21. Összehúzás F-be! Új klaszter. 

 

6. kör: Dissimilarity_limit = 1 összehúzás után ezt egyre állítottuk 
megint. Választott klaszterek: E, C. 
Dissimilarity(E,C) = 2*5 – 7*1 +10*2 = 23s > 1 Nincs összehúzás. 
(Mint látjuk a két csúcs különbözősége ugyanaz maradt, mint amit az első 
körben számoltunk. Nem számít, hogy közben A-t  és B-t összehúztuk F-be 
az 5. körben) 

7. kör: Dissimilarity_limit = 6 Klaszterek: F,C 
Dissimilarity(F,C) = 2*5 – 7*2 +10*3 = 26 > 6 Nincs összehúzás. 

8. kör: Dissimilarity_limit = 11. Klaszterek: C,D. 
Dissimilarity(C,D) (lásd 3. kör) = 21 > 11 Nincs összehúzás. 

9. kör: Dissimilarity_limit = 16. (…) Nincs összehúzás. 

10. kör: Dissimilarity_limit = 21. Klaszterek: D, C. 
Dissimilarity(C,D) (lásd 3. kör) = 21 <= 21. Összehúzás G-be! Új klaszter. 
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11. kör: Dissimilarity_limit = 1. Klaszterek: F,G 
Dissimilarity(F,G) = 2*7 – 7*3 + 10*4 = 33 > 1. Nincs összehúzás. 

12. kör: Dissimilarity_limit = 6. Klaszterek: F,G 
Dissimilarity(G,E) = 2*5 – 7*1 + 10*3 = 33 > 6. Nincs összehúzás. 

Megjegyzés: Ezen a ponton véletlenül pont ugyanakkora az esély egy jól 

kiegyensúlyozott, de sok partícióközi élet tartalmazó (E és G összevonása), 

illetve egy olyan végeredményre, ahol a partíciók között kevés él megy, de 

rosszul egyensúlyozott (F és G összevonása). Most a jól kiegyensúlyozott 

esetet fogjuk bemutatni. 

13.-18. körök (...). 

 19. kör Dissimilarity_limit = 36. Összevonjuk  E-t és G-t . Új 
klaszter: H. Vége. 

 

Vége: Mivel csak két klaszterünk maradt, 
végeztünk. Ezek lesznek a partíciók, lásd bal oldali 
kép. A dendogramot jobb oldalt láthatjuk. 

 

4. táblázat - A vágóalgoritmus működése egy egyszerű példahálózatra. 
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Kiterjesztés 

A fent megadott algoritmust kiterjesztettük, hogy nem-összefüggő gráf 

partícionálására is alkalmas legyen. Egyetlen kis módosításra volt csupán szükség: ha a 

véletlen klaszter kiválasztásnál – a nem-összefüggés miatt – izolált klasztert, azaz a 

cluster_network-nek egy izolált34 csúcsát találjuk, véletlenszerűen választunk hozzá 

egy bármelyik másik klasztert, és csak a CluS mértéket használva számoljuk a 

különbözőséget. 

 

10. ábra - A vágóalgoritmus kiterjesztése nem-összefüggő gráfokra. A bal felső sarkokban a pöttyök színe jelöli a 
partíciószerinti hovatartozást. 

  

                                                      

34
 Egy csúcs izolált, ha nincsenek szomszédjai. Ilyenkor értelemszerűen nem tudunk a szomszédjai közül 

választani egyet, az eredeti algoritmus ezzel az esettel nem tud mit kezdeni. Ilyenkor a NoCL mérték 
nem értelmezhető az SD mérték használatától pedig eltekintettünk. 
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Statikus hálózat séma - Fejlesztői dokumentáció 

A fejlesztői dokumentáció a sémát megvalósító osztályok programkódjainak részletes 

dokumentációját, és az ehhez szükséges elméleti hátteret tartalmazza. A fejlesztői 

dokumentációban leírt szolgáltatások, modellezői eszközök alacsony szintű háttere, az 

adódott problémák és megoldásuk találhatóak itt. 

Álljon itt mindjárt egy ábra, a statikus hálózat séma lényegét képező 

hu.aitia.qcg.core csomag, és egy ezt megvalósító, egyszerű felhasználói modellnek 

osztálydiagramja (11. ábra). A modellező, a felhasználói dokumentációból jól ismert 

módon absztrakt osztályokból származtat, kötelező függvényeket implementál. Vessük 

össze a 9. ábrát a master-worker architektúrát leíró 3. ábrával!  

 

11. ábra - UML diagram: a statikus hálózat séma magját képező fontosabb osztályok, azok fontosabb függvényei. 
Kapcsolatuk egy őket megvalósító egyszerű felhasználói szimulációval (TinyModel). 

Reméljük a dokumentáció előrehaladtával az egyes osztályok szükségessége, a 

kapcsolódás logikája egyre érthetőbb lesz (az osztályok részletes definícióját “A 
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hu.aitia.statnetds.core csomag” fejezet ismerteti). Most néhány alapvető 

háttérinformációt ismertetünk. 

Mint a 11. ábráról leolvasható, a StatNetMaster a RePast SimpleModel-jéből 

származik. Ez tehát azt jelenti, hogy a (valamilyen Batch vagy GUI master-en keresztül) 

a StatNetMaster-ből származó felhasználói modellek is a SimpleModel-ből 

származnak, tehát RePast modellként példányosulnak, indulnak el35, és viselkednek:  

ezért futtathatóak a RePast GUI-val, a BATCH változatok képesek olvasni a paraméter-

fájlt, stb. De ami még ennél is fontosabb: egy RePast szimulációt úgynevezett 

“controller” objektumok vezérelnek, inicializálnak és léptetnek. A SimpleModel-t 

kiterjesztve csak bizonyos, jól meghatározott helyeken kapjuk meg a vezérlést, 

inicializáláskor először a setup() majd a buildModel() függvényt (lásd 11. ábra, 12. 

ábra), aztán egy szimulációs lépésben a step() függvényt felülírva36. 

 

12. ábra – A statikus hálózat séma, és egy, a felhasználásával írott modell inicializálásának sorrendje. A jobboldali 
oszlopban levő részek nem kötelezően hajtódnak végre, csak ha a felhasználó felülírta az adott függvényeket. 

Van még egy-két ilyen függvény, ahol meg lehet kapni a vezérlést, de ezek a 

legfontosabbak. 

A 11. ábra semmit nem mond az elosztott működésről. Arról, hogy a worker-ek külön 

JVM-ben példányosodnak, és arról, hogy a master a workers tömbjében úgynevezett 

                                                      

35
 A SimInit példányosítást és a load hívást megtaláljuk a StatNetMaster leszármazottainak 

„startfüggvényeiben” pl: startStatNetGUI. 
36

 Persze nem teljesen felülírva, csak kiterjesztve a függvényeket, tehát super.setup, 
super.buildModel, stb. hívásokkal kezdve a függvénydefiníciókat.) 
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távoli referenciákat tárol, és a worker-ekkel távoli függvényhívások segítségével 

kommunikál. Egy ProActive (Baude F. 2006) nevű Java könyvtárat hívunk segítségül: az 

elosztott működés technikai részleteit a „A ProActive java könyvtár” fejezetben 

találjuk.  

Az elosztott működés logikai szintjét, tulajdonképpen a távoli kommunikáció 

protokollját, írja le „a ghostnode avagy szellemcsúcs technika” fejezet. Ehhez 

kapcsolódik majd a 11. ábrán látható GhostNodeOfWorker osztály. 

A dokumentáció további fejezeteiben foglalkozunk a master hálózatreprezentációjának 

kérdésével, ismertetjük a vágóalgoritmus, és a dokumentáció vége felé az egyes, 

felhasználót segítő osztályok (például hálózatgenerálás, képfájlba menthető grafikonok 

stb.) dokumentációját. 

A ProActive Java könyvtár 

Az elosztott  működés technikai részleteit, úgy mint 

 a távoli JVM-ek létrehozását futásidőben (deployment) 

 a köztük történő hálózati kommunikációt 

a ProActive Java könyvtár segítségével valósítottuk meg (Baude F. 2006). A ProActive 

többféle deployment és kommunikációs protokollt is támogat, mi ezek közül a 

leggyakrabban használtakat építettük be rendszerünkbe: 

1. deployment protokoll: ssh 

2. kommunikációs protokoll: Java RMI 

Az 1. többek között azt is jelenti, hogy a statikus hálózat séma használatához Windows 

számítógép klaszteren is rendelkeznünk kell ssh kapcsolattal a távoli JVM-ek 

indításához. Részletesebben olvashatunk erről a diplomamunka mellékletében. 



-58- 
 

A használt protokollok a ProActive-ot tartalmazó Java kódokban nem jelennek meg, 

kód szinten láthatatlanok. Az ssh használatához megfelelő ProActive leírót kell adnunk, 

míg a Java RMI alapértelmezett, használatához semmit nem kell tennünk.37 

A továbbiakban áttekintjük a ProActive használatának módját, alapvető elveit, 

példakódokat adunk. (A részletekért lásd a ProActive dokumentációt: 

http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf.) 

Távoli JVM-ek létrehozása (Deployment) 

A leírófájl tartalmazza tehát a távoli JVM-ek létrehozásához szükséges információkat, 

úgy mint hostnevek, protokoll (ssh) stb. A leírófájlból a megfelelő paranccsal egy 

ProActiveDescriptor típusú fájlt kapunk, 

ProActiveDescriptor pad = PADeployment.getProactiveDescriptor(”leíró.xml); 

melyet ezután aktiválunk majd úgynevezett VirtualNode objektumokat nyerünk ki 

belőle. 

pad.activateMappings(); 

VirtualNode[] vns = pad.getVirtualNodes(); 

A VirtualNode-okból Node objektumokat érhetünk el, amik pedig már a távoli JVM-

ekhez tartoznak közvetlenül. Ezeket a lépéseket a statikus hálózat sémában a 

StatNetMaster osztály deploy függvénye tartalmazza: paraméterként a leírófájl 

nevét kéri és Node-ok egy listájával tér vissza. 

Aktív objektumok (Active Objects) 

A ProActive egyik központi fogalma az aktív objektum (AO – Active Object). Egy AO 

létrehozásakor egy az előző fejezetben tárgyalt Node objektumhoz kell rendelni – a 

hozzá tartozó távoli JVM-ben fog példányosodni. Az AO-k bár távoli JVM-ben vannak, 

sok tekintetben helyi objektumként lehet kezelni38. Ha egy változónak értékül adjuk, 

az változó az AO-ra úgynevezett távoli referencia kap, és típusa ugyanaz lesz, mint a 

távoli AO-nak. Esetünkben a felhasználói worker-ek lesznek az aktív objektumok, 

                                                      

37
 Persze az alapértelmezett viselkedését paraméterezhetjük, például ha meg szeretnénk adni a 

portszámot az RMI Registry Serveréhez stb. ehhez lásd a ProActive dokumentációt a weboldalon 
(http://proactive.inria.fr) 
38

 Ez hasonlít a java RMI-hez, de nem kell foglalkoznunk azzal, hogy az objektumot a registry-szerverbe 
regisztráljuk, és nem kell kézzel legenerálni a stub (proxy) objektumokat. 

http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf
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amiket a master hoz létre, majd tárolja a távoli referenciákat egy StatNetWorker 

típusparaméterű ArrayList-ben (workers): 

for (Node node : ListOfNodes) { 

 StatNetWorker worker = null; 

    worker = (StatNetWorker) PAActiveObject.newActive( 

                                        workerClass.getName(), null, node); 

    //(...) 

    workers.add(worker); 

} 

A fenti kód a StatNetMaster createWorkers függvényében található. Mint látjuk az 

AO létrehozásához a worker osztálynevét39, a konstruktorparamétereket (most null) és 

a Node-ot kell átadni. 

Kommunikáció 

ProActive-ot használva a hálózati kommunikáció a távoli aktív objektumok (AO-k), 

pontosabban egy AO-ról tárolt távoli referencián értelmezett függvényhívás. Ezt, mit 

Java RMI-ben, távoli függvényhívásnak is szokták nevezni, és a kommunikáció maga a 

függvény paramétereinek illetve a visszatérési értéknek a kommunikációja. Ezért mind 

a paramétereknek mind a visszatérési értéknek implementálnia kell a Serializable 

interfészt. Példa a StatNetMaster step() függvényéből: az előbbi példából látott, 

távoli referenciákat tároló workers tömb minden elemére (távoli aktív objektumok), 

meghívjuk a step függvényt, ami eredményül egy számot40 ad vissza, amit a results 

nevű ArrayList-ben tárolunk. Ráadásul az alábbi kód párhuzamos futást eredményez: 

for (StatNetWorker snw : workers){  

   results.add(snw.step()); 

} 

Persze, azért vannak limitációk. A teljesség igénye nélkül a két legfontosabb: 

 Távoli referenciáknak adattagjait elkérve mindig null-t kapunk. Írjunk és 

használjunk inkább getter-eket, setter-eket. 

 Csak publikus függvényeket hívhatunk távoli függvényhívás során. 

 

                                                      

39
 A worker osztálynevét az AO létrehozása előtt definiáltuk, ez a felhasználó worker osztálya lesz, nem a 

StatNetWorker. Lásd a StatNetMaster-ről szóló fejezetet, a deploy függvényt. 
40

 A számot egy Serializable-t implementáló osztályba becsomagolva küldjük és várjuk. 
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Párhuzamosság 

ProActive-ban a távoli függvényhívások nem csak a kommunikáció miatt fontosak. Az 

egymás utáni távoli függvényhívások, ha másként nem rendelkezünk, mindig 

párhuzamosan futnak. Szinkronizálhatunk, vagyis bevárhatjuk az elindított hívásokat, 

ha az eredményeket (amik future-ök, lásd következő fejezet) egy vektorban tároljuk, 

majd a vektort paraméterül adva meghívjuk a PAFuture.waitForAll függvényt. Az 

alábbi kód felel azért, hogy a worker-ek párhuzamosan lépjenek! 

for (StatNetWorker snw : workers){  

   results.add(snw.step()); 

} 

PAFuture.waitForAll(results); //szinkronizációs pont 

Future-ök 

A távoli függvényhívások eredményei (visszatérési értékei) az úgynevezett future-ök. Ez 

azt jelenti, hogy amíg „nem érünk hozzá” egy ilyen future-höz, addig a ProActive-nak 

lehetősége van a háttérben a kommunikációval foglalkozni. Tehát amíg csak tároljuk, 

de nem olvassuk a future-t lehet, hogy még nincs is ott. 

Haladó szintű ProActive használat: a ProActive a future-ökkel lehetőséget biztosít 

például holtpontok elkerülésére. Például ha egy master-ből elérhető távoli A nevű aktív 

objektum egy szintén távoli B nevű függvényét hívja, miközben B nevű is épp az A-jét, 

ez hagyományos esetben holtpontot okozna. Mint az előbb láttuk, készítsünk 

párhuzamos távoli függvényhívást: a visszatérési értékeket (future-öket) például egy 

vektorban (futures) tároljuk a master-ben, majd szinkronizációs pontként meghívjuk a 

waitForAll(futures) metódust. Ha csak ezután „érünk hozzá” a future-ökhöz a 

ProActive kitalál a kommunikációnak egy “sorrendet” és nem lesz holtpont. Erről 

többet olvashatunk a ProActive dokumentációjában (http://proactive.inria.fr). 

A „ghostnode” avagy „szellemcsúcs” technika 

A hálózati programozás technikai részletei után lássuk, milyen elv szerint futtatja az 

elosztott szimulációt a statikus hálózat séma. 
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A sejtautomaták41 párhuzamosításakor gyakran használt úgynevezett „ghostcell” 

(Bandini és Magagnini 2001) technikára építve a statikus hálózat sémához 

kifejlesztettük annak egy általánosítását, a „ghostnode” vagy „szellemcsúcs” technikát.  

Mint láttuk, rendszerünkben minden – akár egymástól távol lévő – JVM-hez egy worker 

tartozik. Ezek “távolról is elérhető”, aktív objektumok (lásd előző fejezet), és mint a 

későbbiekben látni fogjuk egymásra is tartalmaznak távoli referenciát. 

Térjünk át most logikai szintre: minden worker-hez ágensek egy részhálózata tartozik 

(lásd például 3. ábra), melyek a JVM-ek közötti kommunikációt igényelnek. Lásd 13. 

ábra. 

 

13. ábra - Részhálózatok kommunikációigénye 

A ghostnode technika szerint az olyan ágenseknek (csúcsoknak) akik távoli 

szomszéddal rendelkeznek, helyi másolatot készítünk a távoli szomszédról. Ebben a 

másolatban minden benne lesz a távoli ágensről, amit tudni szeretnénk róla: 

lemásoljuk az állapotát és elhelyezzük a helyi „szellemcsúcsban”. Lásd 14. ábra. 

 

14. ábra – Részhálózatok kommunikálása szellemcsúcsokkal.  

                                                      

41
 Sejtautomatákról, mint az ágens alapú szimulációk egyik osztályáról többet olvashatunk a bevezető 

„Sablon megoldások az egyes osztályok párhuzamosítására” fejezetben. Párhuzamosításukhoz, a 
statikus hálózat sémához hasonló sémát készítettünk, ahol használtuk a “ghostcell” technikát. A 
diplomamunka annak a sémának a leírására nem terjed ki. 
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Ennek a megoldásnak több előnye is van. 

 Legtöbb esetben, és az ábrákon hozott példában is, kevesebb távoli 

kommunikációt igényel. A 13. ábra szerint hogy minden ágens tudja távoli 

szomszédjának állapotát 4 adatmozgás kell: 2→7, 4→7, 7→2, 7→4. Az ábrát 

tekintve pedig csak 3: a “szellemcsúcsok” frissítése. Persze helyi 

kommunikációból több lett, de az nagyságrendekkel kevesebb időt vesz 

igénybe. 

 A szellemcsúcsok frissítése után “minden helyben lesz”: a worker-ek 

párhuzamosan, távoli kommunikációt nem igényelve dolgozhatnak, 

elvégezhetik a szimulációs lépést.  

Így, mint látni fogjuk, a master minden körben először frissíti összes worker-ének 

„szellemcsúcsait” állapotokkal majd párhuzamosan futtatja a worker-ek step() 

metódusát. A worker-ek step() metódusa egymásután (sorosan) meghívja ágenseinek 

step() metódusát, akik állapotukat vagy egy másik helyi ágenstől vagy egy szellemtől 

kapják – ez számukra mindegy. 

Fejlesztés: az eredeti ghostcell technikának volt még egy nagy trükkje, amit a 

„ghostnode”-ba még nem építettünk be. Arról van szó, hogy az olyan csúcsok 

(ágensek) lépése, akik nem várnak szellemcsúcs állapotára (az ábrákon például 3, 1, 5) 

történhetne párhuzamosan a szellemcsúcsok frissítésével, ezáltal tovább 

gyorsíthatnánk a statikus hálózat séma működését. Lásd még a NodeOfWorker osztály 

hasGhostNeighbour adattagját 

A hálózat ábrázolásának kérdései, memóriagazdálkodás 

Elsőre talán furcsa módon, ha tetszőleges számú worker-ünk van, a maximális 

ágensszám leginkább a hálózat éleinek számától függ. 

Mint ahogy a bevezetőben olvashattuk, a statikus hálózat séma egyik legfontosabb 

feladata és célja, hogy segítségével nagyobb – azaz több ágenst tartalmazó – elosztott 

szimulációk építhetőek, mint ami egy számítógépen a memóriába „elférne”. Ezért a 

szimuláció hálózatát, melynek csúcsai az ágensek, elosztva, a worker-eken tároljuk (1. 

ábra). Így, a worker-ek memóriája összeadódik: nagyobb rendszert építhetünk. 
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Viszont a master-en így is tárolni kell egy globális hálózatot, amit a felhasználó kézzel 

ad meg, fájlból olvas be, vagy generál42. Erre végezzük el a vágást, és a partíciók 

ismeretében ebből építjük fel a távoli, ágenseket tartalmazó részhálózatokat. Éppen 

ezért, a statikus hálózat sémával épített modellekben az elérhető maximális 

ágensszám problémakörének „legszűkebb keresztmetszete” a master-ben felépített 

globális hálózat memóriaigénye. Gyakorlatilag arra kell törekednünk, hogy a master-

ben tárolt globális gráf maximum annyi memóriát foglaljon mint az egyes worker-

ekben a részhálózatok43. Ez persze sok mindentől függ, attól, hogy hány worker-ünk 

van (minél több annál kisebbek a részhálózatok), attól hogy maguk az ágensek milyen 

összetettek, mennyi memóriát foglalnak (ha többet, nyilván a részhálózatok is többet) 

stb. Ezért csak azt mondhatjuk, a globális gráf, amennyire csak lehet, kevés memóriát 

használjon. 

A statikus hálózat sémát fejlesztve, kezdetben „szomszédlistás” reprezentációt 

használtunk, ahol a csúcsokat egész számokkal ábrázoljuk (nullától csúcsszám mínusz 

egyig), és egy adatszerkezetben minden csúcshoz tároljuk a szomszédjait: 

 A régi reprezentáció, szomszédlista: (ArrayList<Integer>[]) Egy adott 

csúcshoz visszaadja a szomszédjait. A gráf szimmetrikus, minden élt kétszer 

(mindkét csúcsnál) tárolunk. 

 1 GB memóriahasználattal körülbelül 13 illetve 19 millió élt számláló hálózatot 

lehet vele megadni. Természetesen ebben az ábrázolásban a memóriaköltség 

függ a csúcsok számától, a 13 milliónál feleannyi csúcs volt, mint él, a 19 

milliónál negyedannyi. A méréseket lásd majd a Tesztelés fejezet 

Teszthálózatok alfejezetében, (21. ábra).  

A memóriahasználat még így is túl soknak bizonyult, ezért későbbi verziókban áttérünk 

a jelenleg is használt, éllistás reprezentációra. Ez jóval kevesebb memóriát igényel, de 

                                                      

42
 A hálózatgenerálás illetve beolvasás kódja az EdgeListNetworkGenerator statikus függvényeiben 

vannak, lásd „A hu.aitia.qcg.tools csomag” fejezetet. 
43

 Feltéve hogy a master-ben is annyi memória áll rendelkezésre, mint az egyes worker-ekben 
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néhány primitív gráf-művelet44 és ezáltal a gráf generálása, illetve a távoli gráfok 

építése időigényesebb. A csúcsok, mint fent, egész számok. 

 Az új reprezentáció, éllista: páratlan számú egész számot tartalmazó tömb 

(int[]). Az első szám a csúcsok számát adja meg, az utána következőket 

páronként kell olvasni, és éleket jelentenek. 

 1 GB memórián úgy 60 millió élt számláló hálózatot lehet megadni vele. A 

méréseket lásd majd a Tesztelés fejezet Teszthálózatok alfejezetében, (21. 

ábra). 

Jelenleg ezzel dolgozunk: lásd a StatNetMaster edgeListNetwork adattagját. A 

felhasználó már ilyen formában kell, hogy megadja a hálózatot a getEdgeListNetwork 

absztrakt függvény implementálásakor. Segítségképpen, az 

EdgeListNetworkGenerator is éllistás formátumú hálózatokat ad generáláskor illetve 

fájlból olvasáskor. 

De, a statikus hálózat séma jelenlegi verziójában az éllistás reprezentációra való 

áttérés nem teljes. Például a vágóalgoritmus a fenti szomszédlistás formával dolgozik, 

illetve egyes hálózattípusokat még a régi formában generálunk és utána alakítjuk át 

éllistásra. Tehát ha átmenetileg is, de valamikor használjuk a régi reprezentációt, a 

memóriaigényt az fogja meghatározni: magasabb lesz. 

Összefoglalva, a modellezők az új fejlesztésű, nagyon alacsony költségű éllistás hálózati 

reprezentációt jelenleg akkor tudják ténylegesen kihasználni, ha: 

 kézzel adják meg, vagy fájlból olvassák hálózatukat. Generálás esetén a csak 

bizonyos gráf-osztályok támogatottak: az Erdős-Rényi féle véletlen hálózat és a 

kétdimenziós rács típusok. 

 nem használják a vágóalgoritmust (vágás „kézzel”, saját algoritmussal, vagy 

előre partícionált gráf használata) 

                                                      

44
 Pl. él törlése, él meglétének ellenőrzése, és természetesen egy adott csúcs szomszédjainak 

lekérdezése. 
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Jövőbeli, terveink közé tartozik az algoritmus átírása az új reprezentáció használatára. 

Ez több kérdést is felvet, részletesebben tárgyaljuk a “Továbbfejlesztési irányok” 

fejezetben. 

Megjegyzés GUI szimulációkról: GUI szimuláció futtatásakor, természetesen az egész 

fent tárgyalt problémakör tárgytalan, hiszen az egész elosztott gráfot monitorozni 

szeretnénk, és ehhez hatalmas memóriaköltségű gráfot tárolunk. A globális gráf GUI 

szimulációknál az agentList nevű ArrayList-ben van és DrawableNodeOfMaster 

típusú nagy memóriaigényű csúcsokat tartalmaz. Majdnem annyi helyet foglal, mint a 

távoli részhálózatok összesen. 

A hu.aitia.qcg.statnetds.core csomag 

Ezzel a fejezettel elkezdjük a konkrét Java osztályok leírását. A 

hu.aitia.qcg.statnetds.core csomagban találhatjuk: 

 az absztrakt osztályokat, interfészeket, amiket a modellezőnek a felhasználói 

dokumentációban leírtak szerint “fel kell töltenie szimuláció-specifikus kóddal” 

egy saját elosztott modell megírásához. (StateInterface, NodeOfWorker, 

StatNetWorker, és a különböző  absztrakt master-ek mint AbstractModelGUI, 

AbstractModelBatch stb.) 

 a csomag részét, és magját képező, StatNetMaster.java–t: a különféle 

absztrakt master-ek ősosztályát. (Lásd még osztálydiagram: 11. ábra) 

 az fenti  osztályok által használt, a felhasználó számára nem látható osztályok: 

GhostNodeOfWorker.java, DrawableNodeOfMaster.java. 

 a vágóalgoritmus implementálását tartalmazó osztályt: 

RandomHierarchicalClustering.java. 

 valamint egy Java annotációt: CanBeRemoteCall.java 

@interface CanBeRemoteCall 

Ezt a Java annotációt leíró osztályt azért hoztuk létre, hogy az aktív objektumként 

példányosuló StatNetWorker osztálynak megjelöljük azon függvényeit, amelyek 

távolról is hívhatóak, és ezáltal külön figyelmet érdemelnek. 



-66- 
 

absztrakt StatNetMaster 

A legfontosabb osztály: az egész statikus hálózat séma működését ez irányítja. 

Mindenféle master ősosztálya, az elosztott szimulációs modell váza. Ez példányosítja és 

felügyeli, lépteti, frissíti a worker-eket. Ez az osztály felelős a távoli részhálózatok 

felépítésért a worker-eken, miután a vágóalgoritmus eredményeként megkapta a 

lokális hálózat partícionálását. 

A StatNetMaster, mint a RePast modellek – ahogy jelen felhasználói dokumentáció 

bevezetőjében leírtuk – csak bizonyos jól meghatározott helyeken kapja meg a 

vezérlést: 

1. inicializáláskor a setup() majd a buildModel() függvény fut le. 

2. majd a szimuláció egyes lépeseikor a step() függvény. 

A StatNetMaster osztályban tehát ezeket a SimpleModel függvényeket felülírva adjuk 

meg a működést, amik a szimuláció futtatása során a megfelelő helyeken meghívódnak 

majd a RePast-nak köszönhetően. 

Adattagjai: 

 ArrayList<StatNetWorker> workers – távoli referenciákat fog tartalmazni a 

worker-ek aktív objektumaira. 

 String descriptor – A ProActive leíró fájl neve. 

 String paramFile – a paraméterfájl neve (esetleges Batch szimuláció esetén) 

 ProActiveDescriptor pad – Lásd feljebb a „A ProActive Java könyvtár” 

fejezet „Távoli JVM-ek létrehozása (Deployment)” alfejezetét. 

 a vágóalgoritmus paraméterei az alapértelmezett beállításokkal inicializálva. 

RCDifferenceConstant, NeighborsConstant, RCBalanceConstant, 

RCTimeConstant, vagy ahogy a vágóalgoritmusról szóló nagyfejezetben hívtuk 

őket, rendre: α, β, δ, γ. 

 Uniform randomClusteringDist – a vágóalgoritmushoz használt 

véletlenszámeloszlás. 

 int randomClusteringSeed – az előbbi véletleneloszlás magja. 

 int[] edgeListNetwork – a hálózat maga, éllistás reprezentációban 
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 int[] mapping – a hálózat csúcsait partíciókhoz rendelő tömb (a partícionálás 

eredménye) 

A setup() függvény hívódik meg időrendben először. Semmit nem csinál, csak 

meghívja ősosztálya (SimInit) azonos nevű függvényét majd a worker-ek ArrayList-

jének kezdeti értékként null-t ad. 

A futást előkészítendő ezután a buildModel() függvény hívódik majd. Lényegében 

minden, a bevezetőben említett előkészületi munkát itt végzünk:  

1. A super.buildModel hívás után először a vágóalgoritmus véletlenszám 

eloszlását állítjuk be. Ehhez a felhasználó által majd implementált, jelenleg 

absztrakt defineRandomClusteringSeed-ből szerezzük a magot, az eloszlást 

pedig a  colt Java könyvtár MersenneTwister osztálya segítségével generáljuk.  

2. A deploy függvény segítségével a leírófájlból megkapjuk a távoli JVM-eket 

jelentő Node objektumokat, és ezzel közvetve azt is, hány JVM-ünk, azaz 

worker-ünk lesz majd. 

3. Itt hívjuk a getEdgeListNetwork() absztrakt függvényt: szintén a 

felhasználónak kell megadni majd a hálózatot, éllistás reprezentációban. Az 

eredményt  tároljuk az edgeListNetwork adattagban. A beolvasás, esetleges 

generálás idejét mérjük, kiírjuk a println segédfüggvénnyel.. 

4. Ezután következik a gráf vágása a getMapOfPartitions függvény segítségével 

(leírás lent, a vágóalgoritmust hívjuk). Az eredményt a mapping-ban tároljuk, a 

vágás sebességét mérjük, kiírjuk. 

5. Végül a távoli worker aktív objektumok létrehozása, és a megkapott partíciók 

szerint, a worker-ek részhálózatainak felépítése következik a createWorkers 

függvény segítségével (lásd lent). Ennek idejét is mérjük és kiírjuk. Majd 

ellenőrzésképpen kiírjuk az egyes worker-ek JVM-éhez tartozó hostnevet. 

Vegyük sorra az buildModel-ben említett függvényeket (a step függvényt lásd 

hátulról a harmadik bekezdésben). A deploy függvényt szinte teljesen leírtuk már a 

ProActive-os fejezet „Távoli JVM-ek létrehozása (Deployment)” alfejezetében: ehhez 

képest már csak a kivételekkel kell törődnünk. 
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A getMapOfPartitions függvény, az éllistás45 reprezentációjú hálózatot átalakítja 

olyanra, amit vágóalgoritmusunk ismer: ArrayList-ek egy tömbjére. (Szomszédlistás, 

„régi” reprezentáció: minden csúcshoz egy ArrayList tartalmazza a szomszédjainak 

indexét).  Ezután az új reprezentációjú hálóval, a kért partíciók számával, valamint a 

megfelelő paraméterekkel (RCNeighborConstant, RCTimeConstant, stb. lásd az 

adattagok felsorolását fent) meghívja a vágóalgoritmust, a 

RandomHierarchicalClustering statikus függvényét. Lásd a megfelelő fejezetet. 

A createWorkers hozza létre a távoli worker-eket, majd felépíti rajtuk saját 

részhálózatukat. Az worker-ek létrehozásáról már volt szó a ProActive-os fejezet „Aktív 

objektumok (Active Objects)” részfejezeténél: létrehozzuk a worker-eket aktív 

objektumként, és eltároljuk a workers nevű ArrayList-ben. Ehhez még két dolgot kell 

hozzátennünk: 1) A worker-ek mint aktív objektumok statikus típusa lesz csak 

StatNetWorker. Figyelnünk kell arra, hogy dinamikus típusa a felhasználó által 

definiált worker osztály legyen (ami persze a StatNetWorker-ből származik)46. A 

felhasználó osztályt a getInitWorker().getClass() segítségével érjük el47, majd ezt 

adjuk át az aktív objektumot létrehozó függvénynek. 2) A worker-eket inicializáljuk, 

mielőtt belerakjuk őket a workers ArrayList-be. A preInit függvényt hívjuk egy 

egész számmal, hogy ez hányadik worker, ez lesz az ID-je, elküldjük neki a 

modellparamétereket, hogy az ágensek elérhessék (lásd a sendParametersToWorkers 

függvényt lejjebb), majd az init() felhasználó által definiálandó absztrakt függvényt is 

meghívjuk rá. Ezután, a partícionálás eredményét (mapping) ismerve felépítjük a távoli 

worker-ek részhálózatát (lásd a remoteNetworksFromEdgeListNetworkAndMapping 

függvényt, lejjebb). Aztán egy fontos lépés következik: minden worker az összes többi 

worker-hez tárol távoli referenciát, ezeket állítjuk be. Végül az utolsó inicializációs 

lépés következik a worker-ek felé a doMoreInitStuffs() függvény hívása. 

                                                      

45
 Éllistás reprezentáció: egész számok egy tömbje ahol az első szám a csúcsok száma, a többi számot 

pedig páronként kell olvasni és éleket jelentenek. A gráf irányítatlan, két csúcs között csak egy él vezet. 
46

 Máskülönben még példányosítani se lehetne (aktív objektumként se), hiszen a StatNetWorker 
absztrakt osztály. Persze minden esetben StatNetWorker-ként törődünk vele de „tudjuk” hogy ez egy 
„igazi” osztály. 
47

 Épp ez a célja az InitWorker() absztrakt függvénynek. A modellezőt kényszeríti arra, hogy „árulja el” 
a rendszer számára saját worker típusát. 
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A sendParametersToWorker függvény a params tömböt végigiterálva, a paraméterek 

neveiből Java reflection-nel a getter-eken48 keresztül eléri azoknak értékét, és névvel 

együtt Object-k ént elküldi minden worker-nek. A reflection-ös részt külön függvénybe 

emeltük ki: reflectGetter. 

A hosszú nevű remoteNetworksFromEdgeListNetworkAndMapping függvény a worker s-

ben tárolt távoli referenciákon keresztül, minden távoli worker-re meghívja a 

buildPartialNetworkot, paraméterként elküldve az egész hálózatot illetve a 

mapping-ot. A folyamat idejét mérjük, a mért eredményt konzolra kiírjuk. 

Ezzel végére értünk a buildModel segédfüggvényeinek, lássuk a step() függvényt. A 

step() függvény minden szimulációs lépésben meghívódik: először frissíti a worker-ek 

„szellemcsúcsait” majd lépteti őket. A worker-eket a workers-ben tárolt távoli 

referenciák segítségével éri el. A „szellemcsúcsok” frissítése egymás után49 és két 

lépésben történik. Minden worker-re először az updateFutureStore-t hívjuk, amivel 

elkérjük és eltároljuk a szükséges állapotokat,  megvárjuk, még ez befejeződik 

(PAFuture.waitForAll), majd az állapotokat a ghostNode-okban tároljuk 

updateGhostNodes() függvény. A worker-ek léptetése párhuzamosan történik: a 

ProActive-ot használva az egymás után végzett távoli függvényhívások waitForAll 

nélkül párhuzamosan történnek (lásd még a ProActive-os fejezet “Párhuzamosság” 

alfejezetét). 

A StatNetMaster ezen kívül még tartalmaz néhány függvényt, amelyeket más 

osztályból hívunk majd. A loadPADescriptor függvényt az egyes alosztályok “start” 

függvényeiből (pl az abstractModelGUI startStatNetGUI függvénye) hívjuk, arra 

szolgál, hogy a szimuláció programparamétereként50 kapott leírófájl hitelességét 

ellenőrizze. A protected PAClose nevű függvény a távoli JVM-ek terminálásáról 

                                                      

48
 A RePast-os konvenciót megtartva, a params tömb tartalmazza a modellparamétereket, és hozzájuk 

megfelelő get-ter, set-ter is tartozik. 
49

 A szellemcsúcsok párhuzamos frissítése jövőbeni feladatunk. Egy korábbi verzióban ez párhuzamos 
volt, de a csúcsokat a workerek egyenként kommunikálták egymást közt. Jelen verzió gyorsabb: a 
workerek csúcsok tömbjeit kommunikálják. Ha ezt is párhuzamosítanánk, még gyorsabb lenne. Ehhez a 
ProActive-os fejezet Future-ök alfejezetében említett technikát kell használni. A tömbök, mint future-ök 
használata azonban nem egyértelmű, a részletekbe itt nem megyünk bele. 
50

 A felhasználó a „start” statikus függvényeket tipikusan a main-ből hívja szimulációjának elindítására, a 
main függvény pedig tipikusan megkapja programparaméterként a leírófájl nevét és elérési útját. 
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gondoskodik, egy szabályszerű leállás esetén. Ezt majd más-más helyről hívjuk GUI és 

Batch master esetén. Van egy segédfüggvényünk konzolra való kiíráshoz, a println. 

Van még egy függvény, a getAgentStates, ami a felhasználót hivatott segíteni: a 

workerek-től elkéri es egy Hashtable-ben „tálalja” az összes távoli ágens ID-jét és 

állapotát. Ehhez a getNodeStates-t hívja minden worker-re. Az információ 

összegyűjtése sok időbe kerül, nagy hálózati kommunikációt igényel. 

absztrakt StatNetWorker 

A worker funkcionalitásokat megvalósító absztrakt osztály. A StatNetMaster ezt az 

osztályt példányosítja távolról elérhető úgynevezett aktív objektumként (lásd előző 

fejezet, createWorkeres függvény). Így minden távoli JVM-hez külön worker tartozik, 

minden worker a teljes hálózat egy részhálózatát tartja (lásd például 3. ábra). A távolról 

(master vagy más worker-ek által) is hívott függvényeit az átláthatóság kedvéért a 

@canBeRemoteCall annotációval láttuk el. Mint aktív objektum rendelkeznie kell egy 

paraméter nélküli default konstruktorral (ProActive-os megszorítás). 

Adattagjai: 

 ID – a worker azonosítója. Az értéke nullától worker-szám mínusz egyig terjed. 

Get-ter is tartozik hozzá. 

 workers – a többi worker-re mutató távoli referenciákat tároló ArrayList 

 workerIDs, workerIDtoIndex – az előbbi a szomszédos51 worker-ek ID-jét 

tárolja, utóbbi azt hogy egy adott ID-jű worker hol található a workers 

ArrayList-ben (index). 

 nodeHashtable – a valódi hálózatcsúcsokat tartalmazó Hashtable. 

Tulajdonképpen a worker részhálózata. (A csúcsok és a szellemcsúcsok is a 

RePast DefaultNode-jából származnak, ismerik szomszédjaikat). A kulcsok a 

csúcs ID-jei. 

 ghostHashTable – a szellemcsúcsokat tartalmazó HashTable, kulcsok a 

szellemcsúcsok ID-jei. 

                                                      

51
 Jelen megoldás szerint az összes többi worker szomszédosnak számít. Ezen lehetne javítani hogy csak 

az legyen szomszédos, akivel saját részhálózata kapcsolódik. 
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 parameters – a modellparamétereket Object-ként tartalmazó Hashtable. A 

kulcsok a paraméterek nevei. 

 StateInterface[][] futureStore – A különböző worker-ektől távoli kérés 

eredményeként érkezett állapot-tömböket tartalmazza majd52. Lásd még a 

következő pontot is.  

 int[][] requestedIDs – egy adott worker a többi worker-től mindig 

ugyanazokat a csúcsokat kéri majd el. Lásd például 14. ábra: a JVM2-höz 

tartozó worker mindig a 2-es és es 4-es ID-jű csúcs állapotát kéri majd el. A 

requestedIDs[1] tömb például azt tartalmazza, hogy az első (1-es ID-jű) 

worker-től milyen ID-jű csúcsok állapotára van szükségünk.  A 

futureStore[][] ugyanilyen adatstruktúra szerint tárolja majd a megkapott 

állapotokat. Mind a requestedIDs mind a futureStore ugyanolyan 

sorrendben tartalmazza az egyes worker-ekhez tartozó információt (tömböket) 

mint a workers tömb a távoli referenciát a workerekre. A worker ID-jét tudva 

csak, itt is jól jön a workerIDtoIndex map-ként használt Hashtable. 

Függvényei több csoportra oszthatóak, és általában a master hívja őket, vagy 

segédfüggvények egy master által hívott függvényhez. Először vegyük át egy worker 

felépítéséhez szükséges lépéseket. Azaz azokat az inicializációs függvényeket, amiket a 

master hív, miután aktív objektumként létrehozta a worker-t, és abban a sorrendben, 

ahogy hívja. 

Létrejötte után először a preInit() függvénye hívódik, ebben beállítja a 

paraméterként kapott ID-t, és példányosítja a használt ArrayList-eket és Hashtable-

öket, lásd az adattagok felsorolását fent. Még valami történik itt, ami külön 

magyarázatot igényel: a MersenneTwister colt csomag béli osztály szokatlan 

használata. A részleteket lásd egy külön fejezetben a fejlesztői dokumentáció végén  

(“Véletlenszámok: a colt MersenneTwister osztályának módosítása”). 

Ezután addMasterParameter függvényét hívva a master átadja modellparamétereit. 

Ez a függvény nem csinál mást csak az adott változót (Object-ként) és nevét belerakja 

                                                      

52
 innen a neve: futureStore. Lásd a ProActive-ról szóló fejezet „Future-ök” alfejezetét 
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a parameters tömbbe. (Emlékeztető: a Master nem manipulálhatja távoli worker-ének 

adattagjait például parameters tömböt közvetlenül. Érintkezés csak távoli függvény 

híváson keresztül történhet.) 

Ezután lefut a felhasználó által kiterjesztett (most még absztrakt) init() függvény, 

majd a worker-hez tartozó részhálózat felépítése következik. 

A buildPartialNetwork építi a helyi részhálózatot. Feltölti a NodeHashtable-t és a 

GhostHashtable-t tartalommal: létrehozza a csúcsokat, a „szellemcsúcsokat” és a 

közöttük lévő éleket. Ehhez a master-től megkapja a teljes éllistás hálózatot (lásd 45. 

lábjegyzet), és a csúcsokat partíciókhoz rendelő mapping-ot. A mapping-ot átvizsgálva 

megkeresi a saját magához tartozó csúcsokat53, ezekhez helyi csúcsot hoz 

létre(addNode). Az új csúcs ID-je a kapott éllistás reprezentációban az adott csúcshoz 

tartozó egész szám lesz. Így lesz a csúcsindex nem csak a worker-en belül, hanem 

globálisan is egyedi. Ezután azokat az éleket vizsgálja, amiknek egyik oldalán helyi csúcs 

van. Ha a másik oldalán is, egyszerűen hozzáadja az élt (addLink). Ha a másik oldalán 

más worker-hez tartozó csúcs van, létrehoz egy szellemcsúcsot(addGhostNode) és egy 

hozzá tartó élet. A hálózatépítés részletei a további bekezdésekben. 

Az addNode függvény példányosít egy csúcsot a paraméterként kapott ID-vel, aminek 

dinamikus típusa a felhasználó által definiált ágens osztály lesz (itt hívjuk a 

getInitNode() absztrakt függvényt), statikus típusa pedig NodeOfWorker. Ezután 

worker adattagjára beállítja saját magát (this) majd eltárolja a csúcsot a 

nodeHashtable-ben. Az addGhostNode függvényben a szellemcsúcs 

(GhostNodeOfWorker) a másolt távoli csúcs ID-jével és workerID-jével példányosul, 

majd belekerül a ghostHashtable-be. 

Az addLink működik két csúcs illetve egy csúcs és egy szellemcsúcs között is, mert 

mind a ghostNodeOfWorker mind a NodeOfWorker (és így a felhasználói ágens típus is) 

a RePast DefaultNode-jából származik. Ebben a reprezentációban az irányítatlan él 

hozzáadása két, ellenkező irányítású irányított él hozzáadást jelenti. Az addLink során 

                                                      

53
 A mapping-ban egy csúcshoz megtalálható a partíció sorszáma, amelyikhez tartozik. Az egyszerűség 

kedvéért ezek a számok egy az egyben a workerek sorszámai vagyis ID-jei. 
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létrehozunk ezt a két DefaultEdge típusú élt, és hozzáadjuk a csúcsokhoz. Az így 

felépített RePast-os helyi hálózat sok mindent tud, többek között a csúcsok ismerik a 

szomszédjaikat (getFromNodes, getToNodes függvények stb.) 

További egyszerű segédfüggvények, amik nem igényelnek külön magyarázatot: 

getNodeFromID, nodeExistWithID, getGostFromID, ghostExistWithID.  

Miután a worker felépítette részhálózatát a master-től megkapja a távoli referenciát a 

többi worker-re. Majd meghívódik a doMoreInitStuffs függvény. Ez a függvény  

GhostHashtable-t használva feltölti a requestedIDs tartalmát (lásd fent, az adattagok 

leírásánál, hogy ez mit jelent). Ezzel befejeződött a worker inicializációja. 

A master minden szimulációs körben először parancsot ad a workerek-nek hogy 

frissítsék „szellemcsúcsaikat”, majd lépteti a worker-eket (worker-ek step függvénye). 

A szellemcsúcsok frissítésére master által meghívott első függvény, az 

updateFutureStore. Ebben a futureStore-t tölti fel távoli ágensek állapotaival – 

hogy milyen worker-től milyen ágensek állapota kell, azt  a requestedIDs 

tartalmazza54. A kommunikáció a getStatesFromNodeIDs függvény távoli hívásakor 

történik, ezt hívja az updateFutureStore minden szomszéd worker-re: elküldi az 

csúcsID-ket tartalmazó tömböt, megkapja a hozzájuk tartozó állapotok tömbjét. A 

worker-eket a workers tömb távoli referenciáin keresztül éri el.  

Az updateGhostNodes már csak feltölti a „szellemcsúcsok” állapotát a futureStore-

ban tárolt információk alapján. Ehhez felhasználja, hogy a requestedIDs és a 

futureStore ugyanolyan elv szerint szerveződik: ahol az egyikben az ID van, pontosan 

ott van a másikban a friss állapot. 

A worker lépése a step() függvényben definiált, és nagyon egyszerű: összes csúcsára 

(nodeHashtable), azaz ágenseire meghívja a step() függvényt. 

Egyéb, master-ből hívott függvények: addNeighbour, getNodeStates. Az előbbi 

beletesz a workers ArrayList-be egy másik worker-re mutató távoli referenciát, 

                                                      

54
 Lásd az adattagok definícióját a fejezet elején. 
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helyesen bővítve a workerIDs és a workerIDtoIndex tartalmát. Az utóbbi visszaad 

egy Hashtable-t minden (rendes) csúcs állapotáról, kulcsok az ID-k. 

A tipikusan ágensből  hívott függvények: 

 getNeighborStates – visszaadja az adott csúcs (ágens) szomszédjainak 

állapotát egy tömbben, legyenek azok bár „szellem” vagy rendes csúcsok. 

Ehhez az adott csúcsra mivel az a RePast DefaultNode-jából származik, 

használhatja a getFromNodes függvényt. (Plusz, mivel szimmetrikusként 

építettük fel a gráfot ez ugyanazt adja mintha a getToNodes-t használnánk) 

 getMasterParameter – A workerek-be delegált modellparamétereket érjük el 

vele: a parameters tömbhöz férünk hozzá. A paraméter nevét megkapva 

visszakapjuk a tartalmat Object -ként. 

 getIntMasterParameter, getDoubleMasterParameter, 

getFloatMasterParameter, getStringMasterParameter – ezeket a 

modellező az ágensből akkor hívja, ha tudja az elérni kívánt paraméter típusát. 

Egyszerűen meghívjuk a getMasterParameter-t és konvertáljuk a megkapott 

Object-et a megfelelő primitív típusra. Például ha int-et vár, először Integer-

re majd int-re.  

Még néhány egyszerű függvény maradt: a getHostName kiírja az adott host nevét ahol 

a worker van, a java.net.InetAddress.getLocalHost() segítségével. A toString 

kiírja az ID-t és a tudott modell-paramétereket. 

StateInterface 

Marker-interfész, tehát nincs implementálandó függvénye, 

a Serializable (szintén marker-) interfészt terjeszti ki. Az 

interfészt implementálva a modellező ágensek állapotát 

hozza létre, tehát az ágens osztály olyan adattagjait gyűjti egybe, amik – akár távoli – 

más objektumok számára láthatóak kell, hogy legyenek. Így, mikor egy „szellemcsúcs” 

lemásol egy csúcsot (ágenst), annak állapotát másolja le55. 

                                                      

55
 Mind a „szellemcsúcs” (GhostNodeOfWorker) mind a csúcs (NodeOfWorker) tehát az ágens tartalmaz 

egy StateInterface típusú adattagot. 
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Rendszerünkben a hálózati kommunikáció legnagyobb részét a StateInterface-t 

implementáló ágensállapotok kommunikációja teszi ki. Például: 

 a „szellemcsúcsokba” frissül a másolt, távoli csúcs új állapota, minden 

szimulációs lépésben. 

 adatgyűjtéskor a master-ből elérhetjük minden worker minden csúcsának 

(ágensének) állapotát.  

abstract NodeOfWorker 

Egy adott worker részhálózatának egy csúcsa. A RePast-os 

DefaultNode osztályból származik, így sok megszokott 

művelet pl getFromNodes, getToEdges értelmezhető 

rajta. Lehet, hogy szomszédja nem NodeOfWorker hanem 

GhostNodeOfWorker típusú lesz, de mindegy, mert a 

szükséges állapottal mindkettő rendelkezik a „ghostnode” technika szerint (lásd A 

„ghostnode” avagy „szellemcsúcs” technika fejezetet). Az ID-je globális (worker-közi) 

értelemben is egyedi, sőt megegyezik a master-béli éllistás hálózatban az adott csúcsot 

jelentő indexszel. Van referenciája a worker-re (worker), és van egy állapot-tárolója 

(state). A hasGhostNeighbour azt hivatott jelezni, hogy van-e „szellem” szomszédja, 

vagyis olyan, aki egy távoli csúcs másolata csak.56 (lásd még következő fejezet). Az 

oszálydefiníció tartalmazza még a megfelelő publikus getter-eket, setter-eket, az ID-

hez, a worker-hez, illetve az állapotot tároló StateInterface típusú state-hez. Ebből 

az osztályból származik a modellező ágense. Az init és a step metódusát kell 

felüldefiniálni. 

A NodeOfWorker-ből származó, felhasználó által írt ágensek a StatNetWorker osztály 

addNode metódusában példányosodnak. Ekkor kapják meg az ID-t, referenciát worker-

ükre, majd meghívódik rajtuk a felhasználó által implementált init(), és ezután 

belekerülnek a StatNetWorker nodeHashtable-jébe. 

ghostNodeOfWorker 

                                                      

56
 Ez a statikus hálózat séma egy esetleges továbbfejlesztésekor, további optimalizációkra adhat 

lehetőséget. Lásd a megjegyzést fejlesztés címszó alatt A „ghostnode” avagy „szellemcsúcs” technika 
fejezet végén. 
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A „szellemcsúcs”. Szintén a RePast DefaultNode-jából 

származik, mint a NodeOfWorker. A felhasználó számára 

láthatatlan osztály. Egy adott worker-en, más worker-ek alá 

tartozó csúcsok helyi másolata, a fent leírt „ghostNode” 

technika szerint (A „ghostnode” avagy „szellemcsúcs” technika 

fejezet). Egy eredeti csúcsnak akár minden worker-en lehet „szellem” másolata. ID-je a 

távoli, másolt csúcs (NodeOfWorker objektum) ID-je kell, hogy legyen, workerID-je 

pedig a másolt csúcs worker-ének ID-je. Ezzel a „szellemcsúcs” minden információt 

tartalmaz ahhoz, hogy könnyen megtaláljuk számára másolt csúcsát. 

Mint másolat, egyetlen dolgot tartalmaz az eredeti csúcsból: állapotának pontos 

másolatát (state változó). Ez az állapot – ahogy a ghostnode technika ismertetésekor 

említettük – minden szimulációs lépésben frissül (hálózati kommunikáció a worker-ek 

között), még az ágensek léptetése előtt. A  setState() metódusát a megfelelő 

állapottal a StatNetWorker osztály UpdateGhostNodes függvényből hívjuk, amit 

pedig a master hív meg step()-jéből mielőtt a worker-ek (és ezzel az ágensek) 

lépnének abban a körben. Lásd ott (StatNetWorker osztály). 

Megjegyzés: A getState() függvény egy ProActive-os függvényt használ: return 

(StateInterface)PAFuture.getFutureValue(state). Ez egy korábbi változathoz 

kellett, ahol az állapotok ProActive future-ök voltak, amiket csak így lehetett 

konvertálni (castolni). Jelenlegi változatban a return state ugyanúgy működne. 

AbstractModelGUI 

A felhasználónak grafikus felületet adó master. A StatNetMaster osztályból származik, 

feladata a felhasználó által létrehozott grafikonok, egyéb grafikus tartalmak, de ami 

fontosabb: a hálózat megjelenítése. Minden itt megadott kód az elosztott hálózat 

monitorozását (megjelenítését), adatokkal feltöltését stb. fogja szolgálni. 

A kirajzolható hálózatot a RePast DefaultDrawableNode-jából kiterjesztett 

DrawableNodeOfMaster típusú csúcsok fogják alkotni, melyeknek memóriaköltsége 
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nagyságrendekkel nagyobb, mint a hálózat eredeti, éllistás reprezentációja. Így ennek a 

master-nek nem célja igazán nagy (sok ágensszámú) szimulációt futtatni.57 

A kirajzolt gráf csúcsainak színét a felhasználó határozza meg58, azért frissítjük a 

csúcsokba a távoli állapotokat, hogy ettől függővé tehesse a kirajzolást. Így valósul meg 

a szimuláció monitorozása a gráf segítségével. 

Plusz, a  csúcsokon kívül azok bal felső sarkában megjelenik egy kis színes pötty – 

ennek színe kötött – azt jelzi, milyen partícióhoz tartozik az adott csúcs. Lásd például 

16. ábra. Lásd DrawableNodeOfMaster osztály. 

Adattagjai: 

 DisplaySurface dsurf –  RePast-os osztály. Hagyományos (szekvenciális) 

RePast GUI modellek írásakor a modellező eszköze grafikus tartalmak 

megjelenítésére: display metódusának hívásakor megjelenik egy ablak a 

képernyőn. Most előre elkészítünk egyet, amiben a hálózatot és annak 

partícionálását fogjuk megjeleníteni. 

 GraphLayout netGraphLayout – A hálózat síkbeli elrendezését kiszámoló 

osztály. 

 int GUI_update – Azt határozza meg, hogy a kirajzolandó helyi gráf milyen 

gyakran (hány körönként) frissüljön a távoli worker-ek részhálózatainak 

csúcsaiból nyert állapotokkal. Get-ter és set-ter is tartozik hozzá. 

 ArrayList agentList – Ezt az adattagot a SimpleModel-ból örökli. A 

StatNetMaster-ben nem használjuk, de itt igen: ez tartalmazza majd a 

kirajzolható csúcsok listáját. Figyelem: nem ágenseket tartalmaz, mint egy 

„rendes” szekvenciális modellnél, ami a SimpleModel-ből származik, csak a 

helyi, kirajzolható másolatokat, amik bizonyos időközönként frissülnek a távoli 

                                                      

57
 Sőt, ha a felhasználói ágensosztályok nem elég bonyolultak, még az is előfordulhat, hogy alig tudunk 

nagyobb modellt futtatni ezt a master-t használva, mintha ha a szimulációt 1 processzoron, 
szekvenciálisan futtatnánk. 
58

 Minden egyes körben minden ágensre meg kell mondania az milyen színnel rajzolódjon ki. Erre szolgál 
a getDrawTypeOfAgent absztrakt függvény, melyben egy ágens ID-től függően kell megadnia a színt. Ez 

tipikusan az állapottól függ, amit az agentList ID-edik csúcsa tartalmaz. 
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csúcsok állapotaival. Az csúcsok indexe ebben az ArrayList-ben, megegyezik 

ID-jükkel. 

 természetesen minden további adattag, amit a StatNetMaster-ből örökölt. 

Ami fontos lesz: edgeListNetwork, mapping, workers. 

A setup függvény meghívja a super.setup-ot majd inicializálja a dsurf-ot. A 

hagyományos RePast GUI modellezés technikája szerint járunk el, a részletekért 

lásd a RePast dokumentációt (http://repast.sourceforge.net/repast_3/index.html). 

A buildModel függvény (super.buildModel hívás után) az éllistás reprezentációjú 

háló alapján (edgeListNetwork) felépíti helyi kirajzolható hálót: feltölti az agentList-

et DefaultDrawableNode objektumokkal. Ehhez az edgeListNetworkGenerator 

statikus exportToStatNetMaster függvényét használja, paraméterként  átadja az 

éllistás hálót, a csúcsokat partíciókhoz rendelő mapping-ot és egy kirajzolható él 

osztályt. Ez utóbbit a getDrawableEdgeClass függvény szolgáltatja. A háló építésének 

részleteit lásd a edgeListNetworkGenerator oszály leírásánál. Ezután 

updateGlobalGraph hívás következik, melynek következtében a friss helyi másolat-

csúcsok feltöltődnek a távoli eredetijük kezdőállpotaival. A hálózat síkbeli 

kirajzolásához a RePast által biztosított FruchGraphLayout-ot választottuk, ez majd 

lefuttat egy algoritmust a csúcsok két dimenziós koordinátáinak kiszámolására. A 

layout-ba csomagolt gráfot egy Network2Ddisplay objektum segítségével 

„beletesszük” a dsurf-be. Végül ennek segítsével megjelenítjük a gráfot, és utolsó 

lépésként frissítjük a layout-ot (itt fut le a 2D-s koordinátákat számoló algoritmus). 

A getDrawableEdgeClass megadja a kirajzolandó éltípust. Alapesetben 

getDrawableEdgeClass–al tér vissza aminek következtében a képernyőre egyszerű 

piros éleket rajzolunk. Azért emeltük ki ezt külön függvénybe, hogy a felhasználó ezt 

felülírhassa, saját maga által definiált él osztállyal visszatérhessen: így testreszabhassa 

milyen éleket lát a képernyőn. 

A postStep függvényt eddig nem említettük, egy SimpleModelt implementáló 

osztályban a step után hívódik közvetlenül. Arról gondoskodik, hogy a GUI_update-ban 

meghatározott körönként frissítse a kirajzolható hálózatot a távoli ágensek 

állapotaival. 

http://repast.sourceforge.net/repast_3/index.html
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A kirajzolható háló frissítését végzi a updateGlobalGraph segédfüggvény: a workers 

ArrayList-ben tárolt távoli referenciák segítségével a worker-ektől a getNodeStates 

távoli függvényhívással elkéri csúcsaik (ágenseik) állapotát majd eltárolja azokat a helyi 

DrawableNodeOfWorker objektumokban, amiknek szintén van állapot adattagjuk59. Ez 

a lépés nagy kommunikációigényű, ezért lassú. Ezután minden csúcsra az ID-t 

paraméterül adva meghívja a getDrawTypeOfAgent absztrakt függvényt, mellyel a 

felhasználótól kéri el a csúcs kirajzolási színét az adott ágensre. 

A távoli JVM-ek terminálsát véghez vivő PAClose függvényt az AtEnd-ből hívjuk. Az 

atEnd-et a szimuláció végeszakadtával hívja a RePast. 

Az AbstractModelGUI a többi, közvetlenül példányosítandó master osztályhoz 

hasonlóan tartalmaz egy statikus segédfüggvényt a könnyű indításhoz, amit a 

felhasználók a main-ből hívhatnak. Ez ellenőrzi a paramétereket (megkaptuk-e a 

ProActive leíró fájlt) majd a SimInit segítségével GUI módban betölti a modellt, ezzel 

átadja a vezérlést a RePast-nak. 

DrawableNodeOfMaster 

A RePast DefaultDrawableNode osztályából származik, a  kirajzolható háló egy csúcsa. 

Egy DrawableNodeOfWorker objektum egy távoli worker-en lévő igazi csúcsnak 

másolata, tudja, hogy melyik worker-en van az adott csúcs, illetve bizonyos 

időközönként megkapja annak állapotát. 

Adattagjai, (mindehhez tartozik get-ter illetve set-ter): 

 int ID – A másolt csúcs ID-je 

 int subGraphID – a másolt csúcs worker-jének ID-je. 

 StateInterface state – az állapotot tároló változó 

 int drawType – ennek a számnak megfelelő színnel fog kirajzolódni az adott 

csúcs. 

 Color[] drawMap – a drawType-ban megadott számok színekhez rendelését 

megadó tömb. 

                                                      

59
 A helyi csúcsok tartalmazzák az állapotokat, hogy ebből a felhasználó eldönthesse, milyen színnel 

rajzolja ki őket éppen az adott körben. 
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Az inicializálásért felelő getInitParamshon kívül egyetlen függvénye van: a kirajzolást 

végző draw. Kirajzolja az ágenst, a drawType meghatározott és a drawMap-ból 

kikeresett színnel, valamint egy kis pöttyöt az ágens bal felső sarkára, ami azt jelzi 

melyik worker-hez tartozik. Ehhez a – drawMap által meghatározott – subGraphID-hez 

tartozó színt használja. 

 

AbstractModelBatch 

A  StatNetMaster-t terjeszti ki, a batch módú futtatáshoz nem adtunk hozzá sokat a 

kódhoz. A setup()-ba beszúrunk egy sort, enélkül a távoli worker-ek futások közben 

leállnának: this.getController().setExitOnExit(false); 

Ezenkívül tartozik hozzá egy futtatást segítő függvény, a startStatNetBATCH, ami 

leellenőrzi, hogy megkaptuk-e a ProActive leíró fájlt, valamint a Batch futtatáshoz 

szükséges paraméterfájlt, majd Batch módban betölti a modellt a SimInit osztályt 

segítségével. A futások után pedig meghívja a távoli JVM-ek terminálásáért felelős 

PAClose() függvényt. 

AbstractModelGUI_no_graphlayout 

A StatNetMaster-ből származik, GUI módú szimulációk futtatására alkalmas osztály, 

ahol az elosztott hálózatot nem kell megjeleníteni. Kevéssel bővebb a StatNetmaster-

hez képest: semmi mást nem csinál, minthogy az atEnd() függvényt felüldefiniálva 

biztosít minket arról, hogy a szimuláció befejeztekor a távoli JVM-ek futása 

befejeződjön (PAClose függvény hívása). 

Indítási segédfüggvénye a startStatNetGUI_noGraph a programparaméterek 

ellenőrzése után  GUI módban indítja a szimulációt.  

AbstractModelBatchWithSnapshots 

Batch szimuláció indítására alkalmas master, de megjelentés helyett képes képeket 

menteni az elosztott gráf monitorozására. Lényegében két módban indítható: 

 ha a displayNet logikai adattagja igaz, akkor lényegében a 

StatNetMasterGUI-nál leírtakat kell végigcsinálnunk, csak az eredményt nem a 

képernyőre, hanem fájlba rajzoljuk ki, a frissítésnek megfelelő időközönként 
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(GUI_update változó). A futás végeztével a készített png kiterjesztésű fájlokat 

zip-be csomagolja. 

ha a displayNet adattagja hamis, tulajdonképpen úgy működik, mint a 

StatNetMasterBatch, csak ha a szimuláció végén talál .png fájlokat azokat 

becsomagolja. Ez azért hasznos, mert készítettünk a felhasználó számára olyan 

grafikon-osztályt, amik szintén fájlba rajzolnak. Lásd az OpenSequenceGraphNoGUI 

osztályt a „Grafikon rajzolás fájlba: a tools csomag egyéb osztályai” fejezetben. 

Adattagjai: 

 boolean displayNet – hogy kirajzoljuk e az elosztott hálót, és ehhez adatot 

gyűjtsünk-e. 

 GraphLayout netGraphLayout – mint AbstractModelGUI-nál. 

 Network2DDisplay display – mint AbstractModelGUI-nál, ez az objektum 

segít kirajzolni majd a hálózatot, ha a layout már tudott. 

 SimGraphics simGraphics – a display erre tud rajzolni. 

 BufferedImage bim – kép objektum, kirajzoláshoz. 

 int GUI_update – mint AbstractModelGUI-nál. 

 static int imageCount – ebben tároljuk a létrehozandó kép sorszámát. A 

képek egyedi fájlneveihez kell. 

A setup függvénye hasonló, mint AbstractModelGUI-nak, csak 

1. a dsurf objektum helyett egy kép típust, a bim-et példányosítjuk a kirajzolandó 

felület (display) méreteivel, PNG kódolással. 

2. a simGraphics-ból is példányt készítünk, majd graphics-ként beállítjuk 

neki  a bim graphics objektumát (bim.setGraphics), hogyha a simGraphics-

ra akarnánk rajzolni, egyből a képre rajzoljunk. 

A postStep-ben, ha a GUI_update szerint éppen aktuális a kirajzolás, az  

AbstractModelGUI-hoz hasonlóan először adatot (állapotokat) gyűjtünk a távoli 
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worker-ektől. Ezután nem a dsurf-ot frissítjük, hanem a layout frissítése60 után egy 

kirajzolható képet készítünk (elvégezzük a fenti 1. és 2. pontokat), aztán 

display.drawDisplay(simGraphics); 

hívással a képre rajzoljuk a hálózatot. Még egyszer: a hálózat a layout-ban van, a 

layout a display-ben, a display pedig a simGraphics-ra rajzol, vagyis annak 

graphics objektumára, ami pedig a kép graphics objektumának a referenciája. 

Ezután a bim-et már csak fájlba kell menteni, ehhez az ImageIO.write függvényt 

használjuk, a fájl neve „network”-el kezdődik és tartalmazza az adott futás illetve az 

adott szimulációs lépés számát.  A képek a helyi mappába készülnek. 

Az updateGlobalGraph teljesen ugyan az, mint az AbstractModelGUI-ban. 

A createZipArchivesOfPictures függvény megnézi milyen PNG kiterjesztésű fájlok 

vannak a mappában, ezeket egy vektorba teszi és meghívja rájuk a zipFiles függvényt 

„pictures.zip” fájlnevet paraméterül adva. A zipFiles becsomagolja a fájlokat a 

java.util.zip könyvtár ZipOutputStream osztályát használva, majd letörli az 

összest a helyi mappából. 

A szokásos statikus segédfüggvény indításhoz: startStatNetBATCH_SNAPSHOTS. Ez 

Ellenőrzi a programparamétereket, majd Batch módban elindítja a szimulációt, majd ha 

annak vége van, meghívja a createZipArchivesOfPictures függvényt a képfájlok 

becsomagolására, végül lelövi a távoli JVM-eket a PAClose paranccsal. 

A vágóalgoritmus 

A vágóalgoritmus leírását láthatjuk a „A statikus hálózat séma gráf-partícionáló 

algoritmusa” fejezetben. (Lásd főleg a pszeudó-kódot) Az Implementációt a 

hu.aitia.qcg.graph csomag RandomHierarchicalClustering osztálya tartalmazza.  

Az algoritmus végrehajtásához statikus doRandomHierarchicalClustering 

függvényét kell hívni a gráffal, a kért partíciók számával, és vagy az algoritmushoz szánt 

                                                      

60
 Miért kell a layout-ot frissíteni, ha a gráf nem változik? Az algoritmus minden frissítéskor tovább 

számolja, finomítja a csúcsok 2Ds koordinátáit. 



-83- 
 

paraméterekkel vagy anélkül, ekkor az alapbeállítás fog érvényesülni. (Lásd az 

algoritmusról szóló fejezet „Paraméterek” alfejezete.) 

A partícionálandó gráfban nem engedünk meg többszörös éleket és hurokéleket. Bár 

működik az algoritmus több komponensű gráfra is, eredetileg nem arra lett 

kifejlesztve, ezért inkább egykomponensű (összefüggő) bemeneti gráf használata 

ajánlott. 

Az elején fontos leszögezni, hogy mivel ez egy véletlen választásokon (is) alapuló 

algoritmus, be kell állítanunk hozzá egy uniform véletlen eloszlást a setRandomDist 

függvénnyel61. 

Input: 

 ArrayList<Integer>[] original_network – a  partícionálandó gráfot ilyen 

formában kapjuk. A csúcsokat sorszámok azonosítják nullától csúcsszám mínusz 

egyig. Az original_network tömb „csúcs-adik” eleme a csúcshoz tartozó 

szomszédok listáját – számok listáját – tárolja. Így csoportosítjuk az éleket. 

Minden élt, mivel a megkapott gráf szimmetrikus, kétszer tárolunk. 

Mint a fenti reprezentációban a csúcsokat, az algoritmus folyamán végig: a 

klasztereket egész számok azonosítják. Így beszélhetünk majd például az 1-es vagy a 

3-as klaszter szomszédairól (amik szintén számok), méretéről, a szomszédokhoz vezető 

élek számáról, stb. Ezeket, a következőképpen írjuk le: 

Adattagok klaszterek reprezentációjához: 

 Hashtable<Integer,ArrayList<Integer>> cluster_network – minden 

klaszterhez – a Hashtable kulcsa – megadja annak szomszédjait egy 

ArrayList-ben. (Hasonló az inputhoz, csak tömb helyett Hashtable-t 

használunk, mert például majd megszűnnek klaszterek, és törölnünk kell 

elemeket) 

                                                      

61
 Bár enélkül is futtatható – a Math.random()-ot fogja használni – így eljárni nem javasolt. A 

StatNetMaster-ben például külön absztrakt függvény van rá, hogy a felhasználótól elkérje azt a  magot, 
amiből aztán eloszlást példányosíthat. Majd ezt az eloszlást adja oda az algoritmusnak. 
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 Hashtable<Integer,ArrayList<Integer>> edgeCounts – minden 

klaszterhoz megadja a szomszédaihoz vezető élek számát. A cluster_network-

el együtt kell használni: ugyanahhoz a csúcshoz (ugyanahoz a kulcshoz) a 

cluster_network megajda a szomszédokat, az edgeCounts pedig ezekhez a 

szomszédokhoz, hogy hány él vezet. Ugyanahhoz a kulcshoz mindkét 

Hashtable-ben ugyanakkora méretű ArrayList-et fogunk kapni. Példa: A 

cluster_network-ben az X szomszédai között második helyen az Y idjű klaszter 

van: tehát X és Y között él vezet. Ekkor az edgeCounts-ban az X hez tartozó 

ArrayList második eleme egy egész szám, és azt mondja meg, hány él van X és 

Y között. Ez a szám nyilván legalább 1. 

 Hashtable<Integer,Integer> clusterSizes – Minden klaszterhez megadja 

a méretét. 

 int mapping[] – A bemeneti gráf minden csúcsára megmondja melyik 

klaszterhez tartozik (számokhoz számokat rendel). Ezzel térünk vissza. 

Az algoritmus implementálásakor figyelnünk kell arra hogy a fenti adatszerkezetek 

konzisztensek maradjanak. Tegyük fel hogy egy klasztert törlünk (például összevonás 

miatt), ekkor a cluster_network-ből, az edgeCounts-ból, a clusterSizes-ből is 

törölni kell a megfelelő kulcs-érték párt, a mapping-al is foglalkozni kell, plusz akik 

szomszédként az adott klasztert tartalmazták azok ArrayList-jéből törölni kell mind a 

cluster_network-ben mind az edgeCounts-ban stb. 

Egyéb adattagok: 

 Uniform randomDistribution – az algoritmushoz a colt Java könyvtár 

egyenletes-eloszlás típusát használjuk. Hívható rá a getNextIntFromTo 

függvény, mely egy véletlen egész számot ad. 

 az algortimusparaméterek statikus változói (zárójelben, ahogy az algoritmus 

leírásánál jelöltük őket): DIFFERENCEconstant(α), NEIGHBORSconstant (β), 

BALANCEconstant(δ), STEPConstant(γ). Ha paraméterezve hívjuk az 

algoritmust, először ezek új értéket kapnak, ha nem az alapértelmezett 

beállítások érvényesülnek. 
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Az algoritmust a doRandomHierarchicalClustering statikus függvény írja le, 

működéséhez – például az egyes különbözőségi mértékek számálosához, vagy a 

csúcsok összevonásához – segédfüggvényeket használ. 

Először inicializáljuk az algortimust, és ennek részeként a fenti adatszerkezetet. 

Kezdetben az original_network mindegyik csúcsához létrehozunk egy csak őt 

tartalmazó klasztert. Az egyszerűség kedvéért az 1-es klaszter az egyes 1-es csúcsot 

tartalmazza, a 2-es a 2-est stb. egészen csúcs-szám mínusz egyig. Így a mapping tömb 

az identitás lesz (mapping[x]=x), a cluster_network pedig az original_network 

„másolata”: 

for (int i = 0; i < original_network.length; i++) { 

 cluster_network.put(new Integer(i), (ArrayList)original_network[i].clone() ); 

}   

Mivel minden klaszter 1 méretű a clusterSizes-t is feltöltjük a klaszterkulcsokkal és  

1-esekkel. Valamint, mivel minden él egyszeres, az edgeCounts-ot is feltöltjük 

kulcsokkal és a hozzájuk tartozó megfelelő méretű 1-eseket tartalmazó ArrayList-

ekkel. Az algoritmus leírásakot használt „limit” aktuális értékét a 

dissimilarity_limit változó tárolja, értéke kezdetben nulla. 

Az algoritmus egy lépése egy véletlen klaszter kiválasztásával kezdődik. Ehhez a 
getRandomCluster() segédfüggvényt hívjuk ami tulajdonképpen a 

cluster_network kulcsai közül kiválaszt egyet62.  Ezután ellenőrzés következik: ha az 
adott klaszternak van szomszédja, az eredeti módon, ha nincs, az algoritmusról szóló 

fejezet “4. táblázat - A vágóalgoritmus működése egy egyszerű példahálózatra. 

Kiterjesztés” alfejezete szerint járunk el. Másképp fogjuk a különbözőséget 

(dissimilarity változó) számolni.  

1. Ha nincs szomszédja, az eredeti gráf nem volt összefüggő. Ekkor “isolated 

node was found in round x” hibaüzenetet adunk, de azért futunk tovább. 

Véletlenszerűen választunk egy másik klasztert is, és a különbözőséget csak 

egyetlen mérték (segédfüggvény) alapján számoljuk: 

dissimilarity= CluS(randomNode,neighbourNode)*BALANCEconstant; 

                                                      

62
 A véletlen választáshoz a getNextIntFromTo függvényt hívja, ami a randomDistribution eloszlást 

használja. Ha ez nincs beállítva, akkor hibaüzenetet dob, de azért a Math.random() függvényt használva 
az algoritmus fut tovább. 
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2. Ha van szomszédja, véletlenszerűen kiválasztunk egyet (a cluster_network 

adott csúcshoz tartozó ArrayList-jából egy véletlen indexű elem). A 

különbözőséget a megfelelő paraméterekkel súlyozott 3 különbözőségi mérték 

(segédfüggvények) összegeként számoljuk. 

dissimilarity= CluS(randomNode,neighbourNode)*BALANCEconstant + 

             CoCL(randomNode,neighbourNode)*NEIGHBORSconstant + 

             SD(randomNode,neighbourNode  )*DIFFERENCEconstant;         CoCL(randomNode,neighbourNode)*NEIGHBORSconstant  + 

Miután kiszámoltuk a különbözőséget (dissimilarity) eldöntjük, hogy kisebb-e a 

limitnél (dissimilarity_limit), ennek alapján vagy összevonunk, vagy a limitet 

növeljük: 

dissimilarity_limit+=STEPconstant; 

Az algoritmusnak akkor van vége, ha klaszterek száma annyi ahány partíciót 

szeretnénk, vagyis, ha cluster_network.size() > wantedNumberOfClusters 

Klaszterek összevonása 

Az összevonás lépéseit némi elő és utómunkát leszámítva a ContractClusters 

segédfüggvény végzi. Úgy vonunk össze, hogy az egyik klasztert töröljük és „a másikba 

öntjük” a tartalmát. Ehhez (legyen a törölt klaszter indexe A, a másiké, amibe 

összevonunk B):  

 a mapping[]-ban amely csúcsok A-hoz tartoztak, mostantól B-hez tartoznak. 

 ha van A és B között él azokat eltávolítjuk. (cluster_network, edgeCounts 

megfelelő arrayList-jeiből törlés) 

 A-nak az összes szomszédját B-hez adjuk a cluster_network-ben, a megfelelő 

élszámokkal (edgeCounts) 

 Gondoskodunk arról, hogy mindenki, akinek szomszédjai között A szerepelt, ezt 

B-re cseréljük. Mivel az élek szimmetrikusak ehhez elég A szomszédjait tudni, 

majd az ő cluster_network szerinti ArrayList-jükből A-t kikeresni és B-re 

cserélni. Ezeket a cseréket – szerencsére ugyanazokon a helyeken – meg kell 

tennünk a cluster_network-ben és az edgeCount-ban is. 

 Ezután töröljük az A-hoz tartozó kulcs-érték párt a cluster_network-ből illetve 

az edgeCounts-ból. 
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 Végül a clusterSizes-t menedzseljük, a B-hez tartozó érték az A-hoz tartozó 

és a régi B-hez tartozó összege lesz. Innen is töröljük A-t. 

A hasonlósági mértékek (CluS, CoCl, SD) 

A vágóalgoritmus leírásakor „A különbözőség kiszámolása (SD, CoCL, CluS)” fejezetben 

megadott módszereket alkalmazzuk a fenti adatszerkezetekre. Például a CluS-hoz a 

clusterSizes két megfelelő értékét kell csak összeadni. A CoCl-hez megkeressük az 

adott élt a cluster_networkben majd kihasználva a két adatstruktúra hasonló 

szervezését az edgeCounts-ból megtudjuk az élszámot. 

Az SD a legbonyolultabb, itt egy adott (A) csúcs összes szomszédjáról kell megmondani, 

hogy egy adott másik (B) csúcsnak is szomszédja e 

 hogyha igen az élszámok különbségével nő a különbözőség 

 hogyha nem minden él A-nak ahhoz a szomszédjához eggyel növeli a 

hasonlóságot. 

Majd ugyanezt meg kell csinálni B szomszédjaival A-ra nézve. a másik csúcs 

szomszédjait kell hasonlóképpen vizsgálni. Mindössze A és B szomszédjaira, és a 

hozzájuk vezető élek számára van szükség, azaz az edgeCounts és a cluster_network 

összesen 4 ArrayList-jára. 

A hu.aitia.qcg.statnetds.tools csomag 

A modellezőnek szánt segédosztályok találhatóak meg itt. Úgy mint az éllistás 

hálózatok generálását és beolvasását segítő EdgeListNetworkGenerator osztály, vagy 

a batch módban is használható, képeket generáló grafikon-osztály az 

OpenSequenceGraphNoGUI. 

Hálózatgenerálás: EdgelistNetworkGenerator 

A statikus hálózat séma lehetőséget biztosít a modellezőnek néhány ismertebb 

hálózatosztály generálására, illetve saját hálózat fájlból való beolvasására: az ehhez 

tartozó programkódok az EdgeListNetworkGenerator osztályban vannak. Az 

EdgeListNetworkGenerator statikus függvényei a master által várt, éllistás 

reprezentációjú hálózatokkal térnek vissza: 
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 A hálózat éllistás reprezentációja: egy páratlan számú egész számot tartalmazó 

tömb (int[]). Az első szám a csúcsok számát adja meg, az utána következőket 

páronként kell olvasni, és éleket jelentenek. A szimmetrikus éleket egyszer 

tároljuk, nem számít, hogy a csúcsok milyen sorrendben vannak. 

A hálózattípusok: Erdős-Rényi féle véletlen hálózatok (Erdős és Rényi 1959), 

skálafüggetlen hálózatok (Albert és Barabási 2002), kétdimenziós rácsok, és egy 

bizonyos fajta erősen összefüggő klaszterekből álló gráf típus. Ezekről részletesebb 

leírást láthatunk a „Tesztelés” fejezet „Teszthálózatok” alfejezetében. 

(Statikus) adattagjai: 

 Uniform randomDistribution – A skálafüggetlen hálók, az Erdős-Rényi féle 

véletlen hálók, és a klaszterezett hálók generálásakor a véletlenszámokat ez az 

egyenletes eloszlás szolgáltatja számunkra. Egy megadott mag alapján új 

eloszlást hoz létre a createRandomDistribution függvény, vagy közvetlenül is 

értéket adhatunk neki a setRandomDistribution függvénnyel. A felhasználók 

tipikusan beállítják ennek az értékét a generálóalgoritmusok használata előtt 

 int count – Azt számoljuk benne, hogy éppen hányadik helyre kell az éllistás 

tömbbe írni a soron következő, elkészítendő élt, azaz csúcs-párt (szám-párt). 

A különböző hálózatok generálásánál általában ugyanazokat az egyszerű 

segédfüggvényeket használjuk. A getInitNet egy adott csúcs- és élszámra visszatér 

egy új éllistás hálót jelentő tömbbel, melynek első eleme a csúcsszám, és a többi eleme 

-1. A count-ot 1-re állítja. A createEdgeBetween két csúcsot (egész számot) kap 

paraméterként, és a count valamint a count+1 indexű helyre beírja őket az éllistás 

tömbbe. Az isConnected függvény végigjárja a már meglévő éleket, hogy visszaadja, 

két csúcs össze van-e már kötve éllel. A getNextIntFromTo függvény egy véletlen 

egész számot ad vissza a randomDistribution adattagban tárolt egyenletes eloszlást 

használva, vagy ha ez nincs beállítva, akkor a Math.random() függvény segítségével. 

A véletlen hálózat generálása a legegyszerűbb. Paraméterként megkapjuk a csúcsok 

számát és a csúcsonkénti élek átlagos számát. Ezt a két értéket megszorozva könnyen 

kiszámolhatjuk az összes él számát, és így inicializálhatjuk az éllistás tömböt 
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(getInitNet hívás). Ezután, amíg nincs elég él, véletlenszerűen választunk két csúcsot 

a getNextIntFromTo függvénnyel, és élt húzunk közéjük 1) ha még nincs köztük 

(ellenőrzés: isConnected segédfüggvény) 2) ha nem pont ugyanazt a két csúcsot 

választottuk. 

Kétdimenziós négyzet alakú rács generálására szolgál a GenerateLattice2D 

függvény. A paraméterként megkapott csúcs-számot az alulról legközelebb eső 

négyzetszámra „kerekíti”, ez lesz az ágensek száma, ennek (egész) gyöke pedig a rács 

oldalának a mérete. Az hálózat generálásához képzeljük el a rácsot egymás melletti és 

alatti csúcsokként. Minden csúcs új éleket hoz létre a tőle „balra” és „felfelé” lévő 

csúcsokhoz, kivéve, ha az első sorban van (akkor “felfelé” nem), vagy az első 

oszlopban, (akkor „balra” nem) A bal felső csúcs az első oszlopban és sorban is van, ő 

nem hoz létre éleket. Így minden élt megkapunk, és ezt a logikát követve a 

generáláskor is könnyen megadhatjuk az élszámot a getInitNet-nek: kétszer a 

csúcsszám, mínusz az oldalméret (első sor) mínusz még egyszer az oldalméret (első 

oszlop). 

Az éllistás hálózatot beolvashatjuk Pajek (de Nooy, Mrvar és Bagatelj 2005) fájlból a 

FromPajekNetFile függvénnyel. A Pajek „.net” kiterjesztésű hálózatot leíró fájljai 

szöveges formátumúak. Először a hálózatban található csúcsok számát adják meg, 

majd a csúcscímkéket (ezekkel nem törődünk) végül egy, a „*Edges” sztringet 

tartalmazó sor után, az éleket (egyik csúcs, másik csúcs, majd élcímke). A csúcsokat itt 

is számok azonosítják. Miután az éleket tartalmazó részre pozícionáltunk a fájlban (a 

„*Edges” sztring után), az élek listáját végigiteráljuk. Mindezt kétszer. Először hogy 

megszámoljuk azokat, hogy az élszámmal hívhassuk a getInitNet-et, másodszor, hogy 

createEdgeBetween hívással hozzáadjuk őket készülő hálónkhoz. 

A skálafüggetlen és a klaszterezett hálót a „régi” hálózatreprezentáció (szomszédlistás 

ábrázolás) szerint generáljuk, majd utána alakítjuk át: lásd 

GenerateScaleFreeNetwork, GenerateClusteredNetwork függvények63. Ehhez, az 

                                                      

63
 Ezekhez még nem készült el az éllistás generálófüggvény. Régi reprezentációjú háló generálásakor, 

például fontos különbség, hogy nem kell előre tudnunk az élek számát. Ez persze az éllistás hálónál is 
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OldNetworkGenerator osztály azonos nevű függvényeit hívjuk, a klaszterezett 

hálógenerálás kétféle paraméterezéssel hívható (lásd ott), miután véletlenszám-

eloszlásunkra referenciát adtunk neki. Az eredményt a createFromOldRep 

függvénnyel konvertáljuk éllistás formátumra. A „régi” (szomszédlistás) és az „új” 

(éllistás) reprezentációról részletesebben olvashatunk a „A hálózat ábrázolásának 

kérdései, memóriagazdálkodás” fejezetben. 

A két reprezentáció közötti átalakítást végzi a createFromOldRep függvény. “Régi” 

azaz szomszédlistás reprezentációból64 csinál „új”-at azaz éllistásat. Az élek számához 

összeadjuk az összes csúcs szomszédlistájának méretét, majd kettővel osztjuk, mivel a 

szomszédlistákban a szimmetria miatt kétszer tároltunk minden élt az éllistánál pedig 

csak egyszer kell. Ezután végigiteráljuk a szomszédlistákat még egyszer, és hozzáadjuk 

az éleket – vigyázva hogy tényleg ne tegyünk bele kétszer egy élt. Az ellenőrzést az 

isConnected segédfüggvény végzi, aminek végig kell nézni sorban az összes élt: épp 

emiatt az átalakítás időigényes. 

Végül, az EdgeListNewtorkGenerator osztály egy hasznos függvénye maradt hátra: az 

ExportToStatNetGUI. Ez egy éllistás hálózatot, egy a partícionálás eredményét 

tartalmazó tömböt (mapping, lásd StatNetMaster), és egy RePast-os él osztályt kapva, 

felépíti a GUI szimulációk által megjeleníthető gráfot. A GUI hálózat 

DrawableNodeOfMaster típusú csúcsokat tartalmazó ArrayList lesz. A mapping 

minden csúcshoz tartalmazza worker-jének ID-jét (lásd StatNetMaster osztály), 

elemszámából tudjuk meg a csúcsok számát. Egy ciklusban ennyi csúcsot létrehozunk, 

növekvő ID-vel, a mapping-ból megtudott workerID-vel, és kezdetben nulla drawType-

al (alapértelmezett kirajzolás sárga színnel). Ezután, az éllistás hálózat éleit 

végigolvasva éleket adunk hozzá, egy másik (nem a fent említett) createEdgeBetween 

segédfüggvénnyel mely RePast-os Node-okat vár paraméterül (a 

DrawableNodeOfMaster közvetve ebből származik). Ez a függvény a worker addLink-

jéhez hasonlít. Át kell adni neki egy él osztályt (amit az ExportToStatNetGUI ban 

paraméterül kaptunk), ezt kétszer példányosítja, és a paraméterül kapott csúcsokhoz 

                                                                                                                                                            

kikerülhető a tömb feltöltése előtt „közbülső”, dinamikus adatszerkezetek (Vector, ArrayList) 
használatával, de ezzel nő a memóriaigény is. 
64

 A részletekhez lásd a következő fejezetet. 
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rendeli, mindkét irányításban. Ebben a gráfreprezentációban a csúcsok „tartalmazzák” 

az éleket, és a szimmetrikus éleket két ellentétes irányítású éllel kell ábrázolnunk. 

Hálózatgenerálás régi reprezentációban: OldNetworkGenerator 

Az OldNetworkGenerator osztálydefinícióját a @deprecated (“idejétmúlt”) Java 

annotációval láttuk el: használata nagyobb memóriaköltségű, de jobban strukturált 

szomszédlistás ábrázolású gráfok generálását teszi lehetővé („régi” ábrázolás). 

 A szomszédlistás reprezentáció: ArrayList<Integer>[]. Egy adott csúcshoz 

(index) visszaadja a szomszédjait (indexek). A gráf szimmetrikus, minden élt 

kétszer (mindkét csúcsnál) tárolunk. 

Bár a StatNetMaster-ben áttértünk már az éllistás reprezentációra, mégis közvetett 

módon, az EdgeListNetworkGenerator osztályból kétszer is segítségül hívjuk ezt az 

OldNetworkGenerator osztályt, mivel a klaszterezett, és a skálafüggetlen 

hálózattípusokhoz még nem készült el a megfelelő éllistás generálófüggvény. Ezeket 

ismertetjük itt, az osztály teljes definíciójától eltekintünk. A régi és az új 

reprezentációról részletesebben olvashatunk „A hálózat ábrázolásának kérdései, 

memóriagazdálkodás” fejezetben. 

Adattagjai: 

Uniform randomDistribution – Egyenletes véletlenszámeloszlás. Ugyanaz, mint az 

EdgeListNetworkGenerator osztálynál. Lásd ott. 

int nlp, doublke pic – A klaszterezett háló generálásához kell, lásd ott. 

A véletlenszámkezelés ugyanolyan, mint az EdgeListNetworkGenerator-ban. Mielőtt 

meghívjuk a generálófüggvényeket, beállítjuk az egyenletes véletlen-eloszlást 

(randomDistribution adattag). Mint fent, tartozik hozzá getNextIntFromTo 

függvény, plusz, egy nullától egyig terjedő véletlenszámot adó getRandom függvény. 

Két segédfüggvénnyel építjük fel a hálókat, mint az EdgeListNetworkGenerator-ban. 

Az init-nek egy – csúcsszám hosszú – tömböt kell adnunk, és mindegyikhez 

példányosít egy üres ArrayList-et. A createEdgeBetween pedig két csúcshoz – az 
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adott hálózatban – élet rendel, szimmetrikusan. Azaz mindkét csúcshoz tartozó 

szomszédlistához hozzáadja a másik csúcsot. 

Ezekkel a segédfüggvényekkel tulajdonképpen a „többi”, a kétdimenziós rács és a 

véletlen háló generálása, illetve a fájlból beolvasás vagy a GUI export algoritmusa is 

szinte teljesen ugyanaz, mint ahogy az éllistás esetben az előző fejezetben bemutattuk. 

Illetve, persze, az élek számát nem kell előre tudnunk. 

A skálafüggetlen hálózat generálása két körben zajlik. A GenerateScaleFreeNetwork 

függvényben először egy kisméretű teljes gráfot, „magot” készítünk – a mag méretét 

megkapjuk paraméterben (coreSize), majd ezután egyenként veszünk a gráfhoz új 

csúcsokat, amíg el nem érjük a csúcsszámot (worldSize paraméter). Az új csúcsok a 

már meglévő csúcsokhoz húznak éleket, egyenként numEdgesPerNode számút (ez is 

paraméter). A szabály: az új csúcsok annál nagyobb  valószínűséggel  választanak egy 

már meglévő csúcsot szomszédnak, minél több szomszéddal rendelkezik (minél 

nagyobb a fokszáma). 

Ezt a szomszédválasztást a pickPreferentialNode függvény írja le. A függvény a 

fokszámok alapján eloszlást készít, és a fentiek szerint, véletlenszerűen választ egy 

csúcsot. Az eloszlás készítéséhez képzeljük el, hogy a háló csúcsait egyenként 

megszorozzuk a fokszámukkal (szomszédjainak száma), leosztjuk, vagyis normáljuk az 

összfokszámmal (ezt előre tudjuk), és a kapott számokat szakaszokkal ábrázoljuk. 

Ezeket szakaszokat egymás mellé írjuk, és az így keletkezett  nagy szakaszból, ami a 

normálás miatt 1 hosszú, választunk véletlenszerűen egy pontot (nulla és egy közötti 

számot). Gyakorlatban: a véletlenszámot előre kiválasztjuk (getRandom()), és a 

csúcsokat, vagyis a hozzá tartozó „szakaszokat” egyenként „írjuk egymás mellé”, és 

mindig megvizsgáljuk épp benne van-e a véletlenszám. Ha igen, már azt is tudjuk 

melyik csúcshoz tartozott. Az összfokszámot, vagyis fokszámok összegét pedig előre 

tudjuk: ez kétszer az élek száma, hiszen mindegyik él 2-őt ad az összfokszámhoz: a két 

végpontjánál. Az élek számát pedig még a GenerateScaleFreeNetwork-ben 

nyilvántartjuk és paraméterként átadjuk a pickPreferentialNode-nak. 

A „klaszterezett” hálózattípus, néhány, gyengén kapcsolódó komponensből áll ahol 

maguk a komponensek viszont erősen összefüggnek. Ezeket a komponenseket 
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nevezzük klaszternek65. A GenerateClusteredNetwork függvényt két fajta 

paraméterezéssel hívhatjuk, bár a felhasználói dokumentációban csak az egyszerűbb 

esetet említettük, ekkor két paramétert kapunk: az összes csúcs számát (int 

worldSize), és a generálandó klaszterek számát (int components). A bonyolultabb 

esetben plusz két paraméter van, ezeket lásd később. A klaszterezett hálózat 

generálása két lépésből áll: 1) először components számú különböző méretű „majdnem 

teljes gráfot” hozunk létre, ezek lesznek a klaszterek. 2) majd “zajt” generálunk minek 

következtében élek keletkeznek a klaszterek között. A két lépés részletesen: 

1. Első feladatunk a klaszterek különböző méreteinek meghatározása. Ehhez 

először egyenlő (kerekített worldSize / component) klaszterméreteket 

tartalmazó tömböt hozunk létre, melynek utolsó eleme, a kerekítések miatt 

lehet kevesebb. Majd egy ciklusban – összesen worldSize/2 alkalommal – a 

tömb egy véletlen indexű elemét növeljük eggyel, majd egy véletlen indexű 

elemét csökkentjük eggyel. Az így keletkezett különböző klaszterméretek 

természetesen együtt kiadják worldSize-t. Ezekkel a méretekkel aztán 

intervallumokra osztjuk a csúcsokat: egy intervallumon belül klasztereket 

képzünk. Azaz, ebben a lépésben, szeparált, “majdnem teljes gráfokat” hozunk 

létre. Ez azt jelenti, hogy a teljes gráf minden élét egy előre megadott 

valószínűség (pic) szerint húzunk be: hogyha egy 0 és 1 közötti véletlenszám 

(getRandom()) kisebb, mint a pic nevű statikus adattag, akkor behúzzuk 

(createEdgeBetween függvény), egyébként nem csinálunk semmit. 

2. Keletkezett egy components darabkülönböző méretű, szeparált klasztert 

tartalmazó gráf. Ekkor, úgynevezett „zajt” generálunk. A gráfban minden 

lehetséges csúcspárt sorba veszünk (összesen coresize*(coreSize-1)/2), és 

egy bizonyos előre tudott, nulla és egy közötti „p” valószínűséggel az adott 

csúcspár “zajos”. Ha volt közöttük él, azt töröljük, ha nem volt, akkor 

létrehozunk itt egy új élet. Ezt a p értéket nem közvetlenül állíthatjuk, hanem a 

gyakorlati, és kísérletezési szempontból talán elképzelhetőbb  nlp statikus 

adattagból indulunk ki, mely a klaszterenkénti „zajos élek” számát hivatott 

                                                      

65
 A hálózattudományban néha közösségnek, „community”-nek is hívják. 
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jelölni. Ekkor ahol az egeCount az előre kiszámolt élek számát jelenti: p = 

(nlp*components)/edgeCount; Nagy számokra így valóban nlp*components 

zajos csúcspárt kapunk.  

A függvény bonyolultabb formában 4 paramétert kap, a csúcsszámot és a 

komponensek számát, mint fent, valamint a numberOfNoisyLinksPerCluster-t, 

aminek értékére az nlp adattagot állítjuk (egész szám), és a 

probabilityOfInclusterEdges-t, amivel a pic-t módosítjuk (0 és 1 közötti valós 

szám).  

Grafikonrajzolás fájlba: a tools csomag egyéb osztályai 

A hu.aitia.qcg.statnetds.core csomag további osztályai a RePast-ból átvett, és 

saját igény szerint továbbfejlesztett osztályok. Célunk olyan grafikonosztály – az 

OpenSequenceGraphNoGUI – létrehozása volt, amit a felhasználó  a RePast 

OpensequenceGraph-jához hasonlóan példányosít és használ, de tartalmát nem a 

képernyőre írja, hanem kép formátumban adja vissza. A használat részleteihez lásd a 

felhasználó dokumentáció, Haladó Szint, Haladó módszerek fejezet 4. pontját. 

Ehhez 4 osztályt kellett átvenni és módosítani. A RePast OpenSequenceGraph-ja az 

OpenGraph-ból származik, aminek egy RePastPlot típusú adattagja végzi a rajzolást, 

de ez ősosztályában a RePastPlotBox-ban van definiálva (paint függvény). Hasonló 

struktúrával mi is felépítettük a GUI nélküli, fájlba rajzoló osztályainkat, lásd 15. ábra. 

 

15. ábra - A GUI felület nélkül használható grafikontípus megvalósításához tartozó osztályok. Fontosabb 
adattagok, függvények. 
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Ezek kódja ugyanaz, mint az adott RePast osztályoké, csak a rajzolásért felelős részeket 

változtattunk meg. Természetesen a származtatás, a konstruktorok és a 

RePastPlotNoGUI adattagg miatti változtatások elkerülhetetlenek. Azokat a 

függvényeket ahol változás történt, illetve az új függvényeket és adattagokat a @Patch 

annotációval láttuk el. Ha módosításról van szó, a változtatott sorok mögé is odatettük 

a “Patch” szót megjegyzésjelek után. Az annotációhoz tartozó osztályt szintén a 

csomagban találjuk: Patch.java.  

Nagy vonalakban: A felhasználó tipikusan az OpenGraphNoGUI-ban újonnan definiált 

@Patch getPlotImage-el kéri el a grafikont tartalmazó osztályt. Ez a plot adattagra 

meghívja az új @Patch getImage függvényt ami RePastPlotBoxNoGUI-ban van 

definiálva. A getImage az updateDisplay-el “rárajzolja”a grafikont a képre, majd 

visszatér a képpel (BufferedImage). 

A RePast osztályokhoz képest az összes módosítás: 

 OpenSequenceGraphNoGUI – Az OpenSequenceGraph egy statikus belső 

interfészt és ezt implementáló osztályokat definiál (ExpandPolicy, 

ShowAllPointsX, ShowAllPointsY, ShowFirst, ShowLastX, ShowLastY)   

amik OpenSequenceGraph típusú paramétert várnak, az új osztályban át kell írni 

ezeket a típusokat. Természetesen át kell írni a 2 konstruktor nevét, és az 

ősosztályt is. Valamint van két függvény (setXAutoExpand, setYAutoExpand) 

amik statikus adattagra hivatkoznak (OpenSequenceGraph .SHOW_ALL) itt is át 

kell írnunk az osztálynevet. 

 OpenGraphNoGUI – A plot nevű RepastPlot típusú adattag helyett, nyilván 

repastPlotNoGUI típusú adattagot tartalmaz, ezzel kell példányosítani a 

konstruktorban.. A konstruktor nevén is változtatni kell, persze. Az 

addListeners() függvény üres, ez a kirajzolandó grafikon átméretezéséhez 

kellene, fájlba rajzoláskor nincs szükségünk rá. A megjelenítéshez szükséges 

frame adattagot teljesen kivettük az osztályból, a display (ahol létrehoztuk) és 

a dispose (ahol felszámoltuk) függvények teljesen üresek. Minden hivatkozást, 

kapcsolódó ellenőrzést törtöltünk (setLocation, Step függvények). A 

felhasználók által hívott függvény, amely magát a grafikont adja vissza egy 
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BufferedImage képformátumban, itt található: getPlotImage(). Ez a plot-ra 

hívja a getImage-t, ami a RePastPlotBoxNoGUI-ban van definiálva, lásd ott. 

 RepastPlotNoGUI – Az ősosztály és a konstruktor neve változik.  

 RepastPlotBoxNoGUI – Ez az osztály felelős a kirajzolásért, itt történik a 

legtöbb – érdemi – változtatás. A paint függvény üres lett, a grafikont egy 

Graphics objektumra rajzoló kódrészletet kivettük egy új updateDisplay nevű 

függvénybe. A paint-et automatikusan hívtuk volna, például refresh()-kor 

stb., az updateDisplay-t „kézzel” hívjuk a getImage függvényből, minden 

alkalommal, amikor a felhasználónak szüksége van a BufferedImage típusú 

kép-objektumra. Mind a RepastPlotBox mind a RepastPlotBoxNoGUI osztály 

a JFrame-ből származik. A RePastPlotBoxNoGUI-ban – bár sose rajzoljuk ki – 

szimuláltunk egy működő, megjelenített frémet. Ehhez minimálisan kellett, 

hogy a paint() metódus üres legyen (hívják bárhonnan), a getBounds (0,0) 

koordinátáktól kezdődő keretet ad vissza, és például a setButtons függvény 

üres lett. A konstruktor neve is változott, természetesen, és példányosuláskor a 

Listener-eket nem regisztráljuk. 

Véletlenszámok: a colt MersenneTwister osztályának módosítása 

Elosztott szimulációk esetén a „mag”-al kontrollálható véletlenszám-generátorok 

kérdése kényes téma. Alapvető szimulációs gyakorlat szerint, elsődleges szempont a 

véletlen döntéseket használó szimuláció reprodukálhatósága, tehát hogy adott mag 

esetén mindig ugyanazt a lefutást kapjuk, de a „magot” variálva mást és mást. Ehhez a 

generátornak egy „magtól” függő véletlenszámsorozatot kell adnia. Ilyen generátor 

például a colt osztálybeli MersenneTwister. 

Viszont egy, a master-en tárolt globális generátor, és abból (mindig, amikor szükség 

van rá) worker-enként új és új véletlenszám igénylése túl nagy kommunikációt 

igényelne: lehet, hogy minden ágens lépésében akár több véletlenszámra is szükség 

van. A worker-enként eltérő, de mégis kontrollálható eloszlások létrehozása 

megoldaná ezt, ám ez túl nagy feladatot róna a felhasználóra, aki lehet, még azt sem 

tudja, mi az, hogy worker. Megoldásunk a MersenneTwister véletlenszámgenerátor 

módosítása. 
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A MersenneTwister colt könyvtárbeli osztályt a statikus hálózat séma részeként 

„felülírtuk”. A statikus hálózat sémát használva, az osztályt példányosítva 

(láthatatlanul) a módosított kód szerinti objektum jön létre: ehhez a Java classpath-ban 

előbbre kell helyezni csomagunkat, mint a colt könyvtárat. A „felülírás” technikailag 

úgy valósul meg, hogy mi is létrehozzuk az osztálydefiníciót tartalmazó 

MersenneTwister.java fájlt az eredetivel megegyező programkóddal, az eredeti 

helyének megfelelő csomagban: cern.jet.random.engine. Majd a programkódját 

tetszés szerint módosítjuk; minden hivatkozást meg fog találni, amennyiben a colt 

szerepel a classpath-ban. 

Az új MersenneTwister osztály mindenben úgy viselkedik, ahogy a régi, kivéve ha 

worker-ből (vagy egy ahhoz tartozó ágensből) példányosítják. A StatNetWorker 

preInit függvényében ugyanis – még mielőtt a felhasználó bármilyen kódrészlete 

megkapná a vezérlést – a MersenneTwister egy új, statikus adattagját az adott worker 

ID-jétől függően átállítjuk: 

MersenneTwister.clusterID = ID+1 

A trükk: Ha minden worker azonos JVM-ben lenne, a MersenneTwister statikus, 

osztályszintű adattagja ugyanaz lenen minden worker számára, ugyanazt állítanák. De 

mivel minden worker külön JVM-ben van, és JVM-enként külön MersenneTwister 

osztályt tölt be a classloader ezért a worker-ek különböző osztályok statikus adattagját 

állítják. Azaz: a clusterID egyedi lesz minden worker-en. 

Ezt kihasználva, az új MersenneTwister konstruktora eloszlást készít, de a 

paramétereként kapott véletlen „maghoz” hozzáadja ennek, a clusterID nevű 

statikus adattagjának értékét. Ezáltal ugyanahhoz a „mag”-hoz worker-enként 

különböző eloszlás példányosul. 

Ezzel elértük azt, hogy a felhasználó csak 1 sort ír a worker kódjába (a seed a „mag”): 

MersenneTwister mt = new MersenneTwister(seed); 
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és mégis, a worker-eken eltérő véletlenszám-sorozatok állnak rendelkezésre66, sőt a 

felhasználó „mit sem tud” erről67. Ez tetszőlegesen sok eloszlás pédányosítása esetén 

működik.  

Ezzel elértük azt is, hogy az eloszlásokat egy globális mag segítségével kontrollálni 

lehet. A modellezési gyakorlatot követve, ez a „mag” gyakran egy modellparaméter. 

Példakód egy felhasználói worker-ből: 

seed = getIntMasterParameter("intParameterName"); 

MersenneTwister mt = new MersenneTwister(seed); 

Reprodukálhatóság: Azonos worker-szám esetén, a hálózat azonos partícionálása 

mellett és  azonos „mag”-al megismételve a szimulációt, teljesen ugyanazt a lefutást 

kapjuk. Tehát ezek melett a feltételek melett, a reprodukálhatóság fontos kritériuma is 

megmaradt.  

                                                      

66
 Worker-enként különböző véletlenszám-sorozatokra szükség van. Azonos sorozat azonos véletlen 

döntéseket jelentene, ráadásul sorozatosan. Például különböző worker-eken lévő különböző ágensek 
azonos döntését, meglehet az adott ágensek között semmilyen kapcsolat egyébiránt nem áll fent. 
67

 A kezdő felhasználóknak csak azt ajánlottuk, hogy a worker-ben hozzanak létre eloszlást, és 
maradhatnak abban a hitben, hogy ez globális. 
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Tesztelés 

A statikus hálózat sémát a fejlesztés után a szokásos tesztelésnek vetettük alá. 

Meggyőződtünk arról, hogy helyesen működik, ehhez több próbamodell után a sémát 

konkrét modellezési feladatokban használtuk. Egy saját, és egy külsős munkatárs 

(Szabó Attila) elosztott, statikus hálózat sémát használó modelljét mutatjuk be. 

A diplomamunka tesztelés fejezetében az előző két modellel, majd a hálózatgenerálás 

és a vágóalgoritmus hatékonyságával foglalkozunk, minden témakörből ismertetjük az 

érdekesebb mérési eredményeket. 

Tesztelés konkrét modellekkel 

A statikus hálózat séma alapvető célja volt, hogy használatával nagyobb (több 

ágensszámú) modellek legyenek futtathatóak, és használata ne legyen bonyolultabb 

annál, mintha a felhasználó egy megszokott RePast modellt írna. 

A séma segítségével – a QosQosGrid (FP6-IST-2005-033883) európai project68 keretein 

belül – sikeresen implementáltunk két, statikus hálózat alapú szimulációt, melyekkel 

nagyobb futtatható ágensszámot (1 millió illetve 500 ezer ágens) értünk el: 

 Emergent Opinion Dynamics – Egy szociológiai modell, ahol az ágensek diszkrét 

döntéseit ismerőseik (ismertségi hálózatban a szomszédjaik) befolyásolják. 

(Dugundji és Gulyás 2006). 

 TaxSim – Egy közgazdasági modell, az adócsalás elterjedtségének változását 

vizsgálja. Benne munkaadók és munkáltatók kapcsolódnak ismertségi 

hálózatba. (Szabó, Gulyás és Tóth 2009). 

Az első modell párhuzamosítása saját munka, míg a második modell elosztott 

változatát Szabó Attila implementálta, jelen sorok szerzőjének kis segítségével. Az 

eredményeket, a modellek QosCosGrid környezetben69 való futtatását részletesen 

                                                      

68
 QosCosGrid: http://www.qoscosgrid.eu/ 

69
 A QosCosGRID lehetőséget biztosított ProActive-ot használó Java programok – mint amilyen a jelen 

sémával készült szimuláció – GRID környezetben való futtatására. 

http://www.qoscosgrid.eu/
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ismerteti a projekt záródokumentációjának D3.4c jelű deliverábilisa (QosCosGRID 

2009). Most az egyes modellekről szóló fejezetben, csak néhány részletre térünk ki. 

A modellek futtatásakor nem használtuk a vágóalgoritmust (ilyen nagy méretekre az 

túl lassú lett volna: lásd majd a Vágóalgoritmus – futási idő, memória alfejezetet 

különösen a 35. ábrát, itt, a Tesztelés fejezetben), hanem „kézzel”, azaz sorszám 

alapján70, és csak a partícióméreteket figyelembe véve bontottuk az ágenseket több 

csoportra. (Saját vágóalgoritmus megadásához lásd felhasználói dokumentáció: haladó 

fejezet, haladó módszerek 7. pont.) 

Hogy a hálózatgenerálással se menjen el sok idő, ezeket előre (akár más programokkal) 

generáltuk, és a séma használatakor Pajek fájlból olvastuk be őket71. 

A Tesztelés fejezet további részében a teszthálózat típusokat, és a statikus hálózat 

séma beépített vágóalgoritmusát vizsgáljuk. 

Az „Emergent Opinion Dynamics” modell tesztelése 

Az „Emergent Opinion Dynamics” modell párhuzamos változatában ismertségi 

hálózataként Erdős-Rényi féle véletlen gráfot használtunk (lásd még: teszthálózatok 

fejezet), olyat, ahol az élek száma a csúcsok számának négyszerese. A modell GUI 

változatát mutatja futás közben a 16. ábra. 

                                                      

70
 Tehát tulajdonképpen minden logika nélkül, véletlenszerűen. 

71
 Bár, az EndoNet például véletlen hálókat használ, ennek generálása 1 milliós méretben a „régi” 

reprezentációban 1 másodperc körül van: akár generálhattuk is volna. Lásd a „Teszthálózatok” fejezet 
„Hálózatok generálása – futási idő, memória” alfejezetét.  
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16. ábra - Az "Emergent Opinion Dynamics" modell statikus hálózat sémával készült implementációja GUI 
módban indítva. Hálózat: Erdős Rényi féle véletlen hálózat, 1000 csúcs, 4000 él. Worker-szám: 2.  

 

Futtatás QosCosGRID-en 

A párhuzamos modellt a QosCosGRID project által biztosított számítógépklasztereken 

futtattuk. Az eredményeket a 17. ábra mutatja. 
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17. ábra – Az Emergent Opinion Dynamics elosztott modell futtatásának eredményei. X tengely: ágensek száma, Y 
tengely: egy ágens lépéséhez szükséges idő. A GRID jelzésű adatsorok azt jelzik, hogy az adott méréseket több, 
egymástól távol lévő klaszter bevonásával készítettük a QosCosGRID technológiáját használva. A 35+5 azt jelenti, 
hogy 35 worker volt az egyik klaszterben még 5 a másikban. Ahol az adatsorok „elfogynak” az azt jelenti, hogy 
adott worker már nem tud nagyobb méretű modellt futtatni. Láthatjuk, hogy 40 worker bevonásával elértük az 
egymilliós futtatható ágensszámot.  

Kódmetrikák 

Összehasonlítottuk a statikus hálózat séma segítségével írt párhuzamos modell és a 

sima RePast-os szekvenciális modell bonyolultságát, többféle kódmetrika szerint. A 

méréseket Legéndi Richárd végezte az „eclipse metrics plugin” és az „EclipseMetrics” 

eszközökkel72. munkája nyomán az eredményeket a 18. és a 19. ábra mutatja. 

A metrikák (részletes leírásuk megtalálható az „EclipseMetrics” honlapján, lásd 72. 

lábjegyzet): CC  (McCabe’s Cyclomatic Complexity), FE (Feature Envy),  LOCm (Lines Of 

                                                      

72
Eclipse metrics plugin: http://eclipse-metrics.sourceforge.net/. EclipseMetrics: 

http://www.stateofflow.com/projects/16/eclipsemetrics 
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Codes in methods), NLS, NOL, NOP, NOS, NOF (Number Of.. Levels, Locals, Parametes, 

Statements, Fields), LCOM-HS, LCOM-PFI, LCOM-TC (Lack Of Cohesion in methods, 

Henderson Sellers, Pairwise Field Irrelation, Total Correlation), WMC (Weighted 

Methods Per Class). 

 

18. ábra – Szoftvermetrikák I. A RePast-os, szekvenciális modell, és a statikus hálózat segítségével implementált 
párhuzamos modell programkódjainak összehasonlítása. 

 

19. ábra -  Szoftvermetrikák II. A RePast-os, szekvenciális modell, és a statikus hálózat segítségével implementált 
párhuzamos modell programkódjainak összehasonlítása, a komplexitás növekedése. 

Az ábrákról leolvashatjuk, hogy a modell kódjának bonyolultsága a statikus hálózat 

sémát használva több esetben csökkent, mint nőtt a rendes, RePast-os, szekvenciális 

implementációhoz képest. 
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A TaxSim modell 

A statikus hálózat sémát használva – jelen sorok írójának kis segítségével – Szabó Attila 

elkészítette TaxSim modelljének elosztott változatát, és 500.000 ágensszámú rendszert 

futtatott vele (a szekvenciális verzió maximuma kb. 10.000 ágens). 

A TaxSim modellnek sajátos hálózata van, aránylag sok élszámmal. Megjegyzendő, 

hogy éppen e modell miatt tértünk át a statikus hálózat sémában az „új” éllistás 

hálózatreprezentációra, mert az 500.000 csúcsszámú hálózat már annyi élt 

tartalmazott, hogy a master memóriájában a „régi” reprezentációban nem fért el. 

(Lásd még fejlesztői dokumentáció “A hálózat ábrázolásának kérdései, 

memóriagazdálkodás” fejezet.) 

A mért eredményeket a 20. ábra mutatja. 

 

20. ábra – A TaxSim elosztott modell futási idejei QosCosGRID környezetben. Az ábra olvasata a 17. ábráéhoz 
hasonló. Mint ott, itt is: ahol „elfogynak” az adatsorok az jelzi az adott konfiguráció memóriát illető korlátait. 50 
worker-t bevonva elértük az 500.000-es ágensszámot. 
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Elmondhatjuk, hogy mindkét modellnél sikeresen alkalmaztuk a statikus hálózat 

sémát, nagy ágensszámú szimulációkat tudtunk futtatni. A következő fejezetekben a 

különböző típusú hálózatok generálásával, és a vágóalgoritmus tesztjeivel 

foglalkozunk. 

Teszthálózatok 

A teszteléshez használt hálózattípusok, nagyjában egészében azok, amiket az 

EdgeListNetworkGenerator osztály segítségével a felhasználó is generálhat73. Ehhez, 

új, „valódi” teszthálózatként egy párezer csúcsot és élt tartalmazó, adott 

dokumentumokban szavak együtt-előfordulását leíró gráfnak a legnagyobb 

komponensét vettük fel (pajek .net fájlból olvassuk be). 

A generálás részleteit, a megadandó paramétereket stb. a fejlesztői dokumentáció 

tools csomagjáról szóló fejezetében az EdgeListNetworkGenerator és az 

OldNetworkGenerator osztályok leírásai tartalmazzák. 

Skálafüggetlen hálózatok 

 

Egy skálafüggetlen hálózat (Albert és Barabási 2002) 

fokszámeloszlása – legalábbis aszimptotikusan – 

hatványeloszlást követ. Mivel sok tapasztalati úton megfigyelt 

hálózat skálafüggetlen tulajdonságokat mutat, ez a típus 

népszerű szociális hálózat modell. 

A tesztekhez generált hálózatokban az élek száma körülbelül a 

csúcsok számának kétszerese lesz. 

                                                      

73
 Az osztály használatához lásd a felhasználói dokumentáció haladó fejezetében a haladó módszerek 

első pontját, a generálóalgoritmusok pontos működéséhez pedig a fejlesztői dokumentáció 
hu.aitia.qcg.statnetds.tools csomagot leíró fejezetének az EdgeListNetworkGenerator-ról szóló 
alfejezetet. 
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Erdős-Rényi féle véletlen hálózatok 

 

Az Erdős-Rényi véletlen hálózatok (Erdős és Rényi 1959), 

szociális hálózatok egy típusának modellezésére szolgál. 

Generálásukkor adott számú csúcs közé véletlenszerűen 

(egyenletes valószínűséggel) éleket húzunk. Az élek száma, 

modellünkben, a csúcsok számának többszöröse lehet. 

A teszteknél az élek száma kétszer annyi lesz, mint a csúcsok 

száma. 

Mj.: A véletlen hálózatban a fokszámelszlás Poisson-eloszlás 

lesz. 

2D rácsok 

 

Hagyományos, négyzet alakú, kétdimenziós rácsok. A 

paraméterül megkapott csúcsszámot az alulról legközelebb eső 

négyzetszámra kerekíti generáláskor. 

Klaszterezett hálózatok 

 

Előre definiált számú, kissé különböző méretű klasztereket 

tartalmazó hálózatok. Egy klaszteren belüli csúcsok között sok él 

vezet, a klaszter egy „majdnem teljes” gráf. A klaszterek közötti 

élek száma, ehhez képest, kevés. A mérésekben, a legtöbb 

esetben – ahol ezt külön nem említjük – hálózatgeneráláskor a 

következő paraméterértékeket állítottuk be: 

 probabilityOfInclusterEdges = 0.8 

 numberOfNoisyLinksPerCluster = 20 

Lásd az OldNetworkGenerator definíciójánál a klaszterezett 

hálózatok generálását, a fejlesztői dokumentációban.  
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Egy valódi teszteset (3131 csúcs) 

 

Egy szavak együtt-előfordulását leíró hálózat olyan gráf, ahol a 

csúcsok szavak, és közöttük akkor vezet él, ha legalább egy 

dokumentumban mindkettő előfordul. Az teszthálózat: 

Adatbázis: ISI WoS http://sub3.isiknowledge.com/ 

Keresés (query): Title or Topic = "phenot* plasticity 

Időintervallum (timespan): : *2005;2007+ (3 év). 

Ennek legnagyobb összefüggő komponensére teszteltünk. 

Hálózatok generálása – futási idő, memória 

Az egyes hálózattípusok generálásához szükséges időt jeleníti meg a grafikon a 21. 

ábra. A hálózatok éllistás (új), és szomszédlistás (régi) reprezentáció szerint készülnek, 

mely befolyásolja mind a generálás sebességét, mind a memóriaigényt. A régi és az új 

reprezentáció részleteiről olvashatunk a fejlesztői dokumentáció „A hálózat 

ábrázolásának kérdései, memóriagazdálkodás” fejezetében. Ahol, adott hálózattípusra 

és reprezentációra, több éllel rendelkező hálózat már „nem fért bele” 1 GB Java heap 

memóriába, oda a 21. ábrán villám ( ) jelet rajzoltunk. 

http://sub3.isiknowledge.com/
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21. ábra – A különböző típusú és reprezentációjú hálózatgenerálásokhoz szükséges idő (régi reprezentáció: 
szomszédlistás, új reprezentáció: éllistás hálózat). A villámjelek azt jelentik, hogy az adott reprezentációban több 
élt tartalmazó hálózathoz 1GB-on nem volt elég memória. X tengelyen az adott hálózat élszáma, Y tengelyen az 
idő, másodpercben, mindkét tengely logaritmikus skálázással. 

Élszám, csúcsszám: 

A fenti ábra az élszámok alapján jeleníti meg az eredményeket,  talán ez kifejezőbb, 

semmit sem mond arról hány csúcs van a gráfban. Az általunk generált hálózatok közül 

a 2D rács és a skálafüggetlen háló a legritkább, esetünkben ezek nagyjából 

kétszerannyi élt tartalmaznak, mint csúcsot (a skálafüggetlennél ez paraméter). A 

véletlen háló 4-szer annyit (szintén paraméter, így állítottuk be), a klaszterezett hálónál 

pedig nincs ilyen lineáris összefüggés, de jóval sűrűbb a többinél (az itt mutatott 

adatokra átlagosan 1000-szer több él van, mint csúcs, de az élszám növekedése a 

csúcsszámra gyorsabb, mint lineáris). 

Sebesség: 

Az ábrán látható eredmény kimerítő magyarázatához ismerni kell a programkódokat 

(fejlesztői dokumentáció, tools csomag, EdgeListGenerator osztály és 

OldNetworkGenerator osztály). 

A leggyorsabb a 2D rács generálása, itt előre ismert csúcspárokhoz kell éleket 

rendelnünk, sorban. Az éllistás reprezentáció itt jobb ábrázolás. A generálás ezzel 
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körülbelül 10-szer gyorsabban megy, mert csak egy tömböt kell folyamatosan 

feltöltenünk, míg szomszédlistás ábrázolásban a Hashtable-ben kell megkeresnünk az 

adott csúcsot, majd a hozzá tartozó ArrayList-be kell beszúrni egy Integer-t, 

ráadásul minden élt kétszer tárolunk. 

A véletlen hálózatok esetében több százszor gyorsabb generálást ad a szomszédlistás 

reprezentáció (és az élszámmal lassabban is skálázódik). A magyarázat abban rejlik, 

hogy új, véletlen él hozzáadásakor le kell ellenőrizni, az adott csúcspár között vezet-e 

már él. Ez a szomszédlistás reprezentációban sokkal könnyebb, éllista estén lehet, hogy 

az egész tömböt be kell járni. 

Klaszterezett és skálafüggetlen hálózatot csak régi, azaz szomszédlistás 

reprezentációban generálunk. A klaszterezett generálás gyors, majdnem annyira gyors, 

mint a 2D rács. Itt “nem kell gondolkodni” az adott esetben szóba jövő összes 

lehetséges élt számba vesszük, és adott valószínűség szerint behúzzuk őket. A 

skálafüggetlen hálógenerálás lassú. Amikor a csúcsok fokszáma szerint véletlenszám 

eloszlást építünk minden egyes új csúcs hozzávételekor, sok számításigényű művelet. 

Memória: Ahol 1GB memóriában nem tudtunk nagyobb élszámú hálózatot tárolni, az 

adatsorozat végére villám ( )  jelet rajzoltunk. A mérések szerint az éllistás 

reprezentáció körülbelül 60 millió élt képes 1GB-on tárolni (lásd 2D rács – új), a 

szomszédlistás ábrázolás „ha elég sűrű a gráf” úgy 20 milliót (lásd  klaszterezett – régi, 

véletlen – régi). Mert a szomszédlistás reprezentáció memóriaigénye függ a csúcsok 

számától is. Minél ritkább a gráf típus, annál több az „üres” ArrayList, annál kisebb 

maximális méretűt lehet generálni. A 2D rács mindkettőnél ritkább, a régi 

reprezentációban a maximális élszámú generálható gráf itt 13 millió (de a maximális 

csúcsszám több mint a másik kettőnél, nyilván). 

A maximálisan generálható csúcsszám felülről korlátozza a szimulációban futtatható 

ágensek számát. Erről szól a felhasználói dokumentáció egy fejezete: “A hálózat 

ábrázolásának kérdései, memóriagazdálkodás”. 
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Vágóalgoritmus – minőség-mértékek (NCS, NLBOH) 

A következő fejezetekben a  statikus hálózat séma alapértelmezett  vágóalgoritmusát 

teszteljük. (Működésének leírását lásd a „A statikus hálózat séma gráf-partícionáló 

algoritmusa” főfejezetben, implementációját lásd a fejlesztői dokumentáció  „A 

vágóalgoritmus” alfejezetében). A teljesítményteszthez  és  a variancia méréséhez (lásd 

az azonos című fejezeteket  később) szükségünk lesz minőség-mértékekre, amik 

kifejezik mennyire  végzett „jó munkát” a vágás. 

Az algoritmusról szóló nagyfejezet „A probléma” alfejezetében ismertettük a 

kritériumokat, amik alapján a hatékonyság megítélhető. Ezeket mérni szeretnénk. A  

fejezet első két pontjához fogunk mértéket definiálni: 

1. A  részhálózatok között minél kevesebb kommunikációt jelentő él menjen – A 

mérték neve NCS  (Normalized CutSize) lesz. 

2. A részhálózatok megközelítőleg ugyanannyi csúcspontot (ágenst) 

számláljanak. – A mérték neve NLBOH (Normalized Load Balance Overhead) 

lesz. 

Mindkét mérték, egy adott partícionálásra (mindegy hány partíció van) visszatér egy 

nulla és egy közötti számmal. Az a jó vágás, ahol mindkét szám elég kicsi (lásd majd a 

Teljesítmény-teszt fejezetet). 

A gyorsaság, illetve memóriaigény már számokkal könnyebben kifejezhető: 

3. A futási időt ezredmásodpercben adjuk meg 

4. Mérjük, hogy 1 GB memóriába mekkora (adott típusú) hálózat “fér bele” a 

vágóalgoritmus adatszerkezeteit, hálózatreprezentációját, stb. használva. 

NCS (Normalized CutSize) 

A CutSize (CS), pontosan azt adja meg, hogy a partíciók (részhálózatok)  között mennyi 

él fut. Legyen n csúcsunk és N partíciónk, p(i) Є *1..N+ (i Є *1..n+) pedig egy függvény, 

ami minden csúcsra megadja, melyik partícióhoz tartozik74.  Az élek, mint csúcspárok 

                                                      

74
 Implementációs megjegyzés: lásd a mapping tömböt a StatNetMaster-ben. 
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halmazát jelöljük E-vel: (n1,n2) Є E ahol n1,n2 Є *1..n+. Többszörös élek megengedettek. 

Ekkor, adott n-re, N-re, p-re, E-re (a halmaz elemszámát || jelekkel jelöltük): 

𝐶𝑆 𝑛, 𝑁, 𝑝, 𝐸 =    𝑛1, 𝑛2 ∈ 𝐸 ∶  𝑝(𝑛1) ≠ 𝑝(𝑛2)    (1) 

Hogy normalizált, nulla és egy közötti számot kapjunk, ezt leosztjuk még az élek 

számával (egyet akkor kapunk, ha mindegyik él partícióközi): 

𝑁𝐶𝑆 𝑛, 𝑁, 𝑝, 𝐸 =
   𝑛1 ,𝑛2 ∈𝐸∶ 𝑝(𝑛1)≠𝑝(𝑛2)  

 𝐸 
     (2) 

A kevesebb NCS jobb eredményt jelent. 

NLBOH (Normalized Load Balance Overhead) 

Ideális esetben a kapott partíciók egyforma méretűek (a vágás „jól  balanszolt”). Az 

LBOH (Load Balance OverHead) mérték azt adja meg, egy adott vágás mennyire 

különbözik ettől az ideális esettől. 

Adott n csúcs és N partíció, a partíció ideális mérete: n/N. Jelöljük a partíció méretét 

megadó függvényt s-el: s(i) Є *1..n+ ahol  i Є *1..N+. (egy partíció maximális mérete, 

nyilván a csúcsok száma, és nyilván a minden csúcs beletartozik egy partícióba, azaz 

Σs(i)=n). Az LBOH egyszerűen kiszámolja, hogy az adott partíciók mennyivel 

különböznek az optimális mérettől, majd ezek abszolút értékeinek veszi az összegét: 

𝐿𝐵𝑂𝐻 𝑛, 𝑁, 𝑠 =    𝑠 𝑖 −
𝑛

𝑁
 𝑖∈[1..𝑁]      (3) 

A normalizáláshoz (nulla és egy közötti érték visszaadásához) gondoljuk meg, melyik  

lenne a “legrosszabbul balanszolt” vágás (melyik  s-re a legnagyobb az LBO) , az LBO-t 

ezzel kell leosztani: 

𝑁𝐿𝐵𝑂𝐻 𝑛, 𝑁, 𝑠 =
𝐿𝐵𝑂𝐻(𝑛 ,𝑁,𝑠)

𝐿𝐵𝑂𝐻𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏 (𝑛 ,𝑁)
         𝑁 ≥ 2   (4) 

A legrosszabb vágás nyilván az, amikor minden csúcs egy partícióban van, és a többi 

partíció üres.  LBOHlegrosszabb értéke könnyen kiszámolható: az összes csúcsot 

tartalmazó partícióra: n-n/N, a többinél – összesen N-1szer – n-N van a szumma 

belsejében: 



-112- 
 

𝐿𝐵𝑂𝐻𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏  𝑛, 𝑁 =   𝑛 −
𝑛

𝑁
+

𝑛

𝑁
 𝑁 − 1     𝑁 ≥ 2  (5) 

Vagy egyszerűbben: 

𝐿𝐵𝑂𝐻𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏  𝑛, 𝑁 =  𝑛 + 
𝑛

𝑁
(𝑁 − 2)          𝑁 ≥ 2  (6) 

 

Kétfelé vágás (Bisection) 

A tanulmányokban majd végig egy speciális esetet vizsgálunk: a gráfot csak kétfelé 

vágjuk (angolul: bisection), azaz két partíciót készítünk. Így könnyebben 

összehasonlíthatjuk az eredményt más vágóalgoritmusok eredményével, amik csak 

kétfelé tudnak vágni (pl. Spectral Bisection, (Davaran 1997)), valamint a hatékonysági 

mértékeket is könnyebb számolni. 

(6)-ból, (4)-ből, és (3)-ból, N=2-re: 

𝑁𝐿𝐵𝑂𝐻 𝑛, 2 =
  𝑠 𝑖 −

𝑛

2
 𝑖∈[1..2]

𝑛
      (7) 

Mivel s(1)+s(2)=n ezért amennyivel az egyik klaszter nagyobb, mint n/2, annyival 

kisebb a másik, az eltérés ellentétes irányú: (s(1)-n/2) = -(s(2)-n/2). Így a 

klaszterméretek különbsége, a kétszeres eltérést adja. |s(1) – s(2)| = 2*|s(1)-n/2| = 

|s(1)-n/2| + |s(2)-n/2|. Ezzel: 

 𝑁𝐿𝐵𝑂𝐻 𝑛, 2 =
 𝑠 1 −𝑠(2) 

𝑛
      (7) 

Vágóalgoritmus – Parametértér-keresés 

A vágóalgoritmus működését –  mint azt az algoritmus definíciójánál, a „Paraméterek” 

alfejezetben leírtuk – 4 paraméter állításával (α,β,γ,δ) befolyásolni lehet. 3 közülük a 

különbözőségi mértékek súlyai voltak, a negyedik pedig az „engedékenységünk” 

változását befolyásolta. A paramétereket ebben a fejezetben, új, beszédesebb (angol) 

nevekkel illetjük. Lásd az összefoglaló 5. táblázatot. 

A fejezetben azt tanulmányozzuk, hogy a 4 paraméter, az egyes “Teszthálózatok” 

fejezetben ismertetett hálózatokra, hogyan befolyásolja az algoritmus hatékonyságát. 
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(Például NCS, NLBOH, lásd az előző fejezetet: „vágóalgoritmus – hatékonysági 

mértékek”). 

régi 

név 

új név szerepe intuitívan 

α DifferenceConstant az SD mérték súlya A közösségek megtalálása. 

β NeighborsConstant a CoCL mérték súlya Ha a paraméter értéke magas, 
remélhetőleg kicsi NCS-t 
kapunk. 

γ BalanceConstant a CluS mérték súlya Ha a paraméter értéke magas, 
remélhetőleg kicsi NLBO-t 
kapunk. 

δ TimeConstant a limit növelésének, 
az “engedékenység” 
változásának mértéke 

Skálázás lassabb, de precízebb 
és egy gyorsabb, de 
felületesebb algoritmus között.  
(nagyobb érték: gyorsabb) 

5. táblázat - A vágóalgoritmus paramétereinek összefoglalása, paramétertér-kereséshez. 

Ebben a tanulmányban, és a következőkben végig – mint azt az előző fejezetben 

említettük – a hálózatot kétfelé vágjuk, két partíciót készítünk. 

Hogyan olvassuk az eredményeket 

A paramétertér-keresés, az itt látható formában a 

MEME (Model Exploration Module) program 

“faktoriális” paramétertér kereső módszerével készült. 

Lásd „MEME manual”, 3.2.6.1 fejezet (Bocsi, és mtsai. 

2008). 

Példának nézzük ezt az eredményt, a 21. ábrán. Az 

első, legnagyobb oszlop azt mutatja, hogy a 

NeighborsConstant paraméter változása milyen 

hatással van az eredményen mért NCS hatékonysági 

mértékre: a paraméter értékének  növelésével 

jelentősen csökkenteni tudjuk az NCS értékét. 

Szintén leolvashatjuk az ábráról, hogy két paraméter 
22. ábra – Paramétertér-keresés 

„faktoriális” módszerrel 
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együttes, szinkron növelése illetve csökkentése mennyit változtat az eredmény NCS-

jén, az egyéni hatásokon felül.  A példa harmadik oszlopa azt mutatja, hogy a 

BalanceConstant és a DifferenceConstant egyszerre növelésének hatása egy kicsit 

magasabb NCS. 

Összefoglalva, a két paraméter hatását: a BalanceConstant növelése egy kicsit 

magasabb NCS-t ad (negyedik oszlop), a DifferenceConstant növelése sokkal 

alacsonyabbat. Valamint ehhez hozzáadódik még az együttes hatás, ami szintén egy 

kicsit felfelé billenti a mérleget. De még így is, ha mindkét paraméter értéke egyforma 

mértékben nő, a BalanceConstant hatása dominál. Nézzük az eredményeket, az első 

grafikon épp ez lesz, amit pédaként vettünk. 

Skálafüggetlen hálózat (1000 csúcs, ~2000 él) 

A skálafüggetlen hálózatra kapott eredményeket tanulmányozva (23. ábra), a 

NeighborsConstant tűnik a legmeghatározóbb paraméternek. Értékét növelve – a 

vártnak megfelelően – egyre alacsonyabb NCS-t kapunk, azaz az eredményül kapott 

partíciók között egyre kevesebb él vezet. Viszont, csaknem ugyanilyen mértékben 

romlik (nő) a NLBOH, tehát a partíciók méretének egyensúlya. A hálózatvágó 

algoritmusok „klasszikus mérlegét” kaptuk: a paraméter segítségével skálázhatunk, a 

szerint esetünkben melyik szempont a fontosabb. Egyébként – bár kisebb mértékben – 

ez minden paraméterre, és együttes hatásra is általánosan igaznak tűnik, semelyik 

pozitív vagy negatív változtatása nem javítja mindkét mérték szerint az eredményt. 

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy skálafüggetlen hálózatot vágni nehéz. Tovább 

gondolkodva, néhány paraméter erősebben befolyásolja az NCS-t mint az NLBOH-t 

vagy fordítva, például a BalanceConstant – a vártnak megfelelően –  javítja az NLBOH-

t, de furcsa módon sokkal jobban rontja az NCS-t. Fordítva gondolkodva, ellentétes 

irányú változtatásával, lehetne úgy javítani az NCS-t hogy a NLBOH csak kicsit romlik. 

Hasonló kísérletezésre adhat lehetőséget például a DifferenceConstant paraméter 

is. 
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23. ábra – Paramétertér-keresés, skálafüggetlen hálózat 

A futási időre legalább egyértelmű eredményt kaptunk: ez „mellékhatások nélkül” 

javítható. Meglepetésre, a TimeConstant paraméter alig befolyásolja, viszont 

DifferenceConstant és a BalanceConstant egyenes arányosságban áll vele, 

értéküket csökkentve a futási idő is csökkenthető. Jó taktika lehet a BalanceConstant 

vagy a DifferenceConstant értékének alacsonyra választása, ez sokkal gyorsabb 

futást, kicsit jobb NCS-t és egy „leheletnyivel” rosszabb NLBOH-t eredményez. 

Általában elmondható hogy NCS-re optimalizálva gyorsabb futást kapunk. 

2D rács (961 csúcs, 1860 él) 

A 24. ábra szerint, alacsonyra állítani a DifferenceConstant értékét az egyértelmű 

teendőnk. Ezzel az NCS-t is, a NLBOH-t is javítjuk, ráadásul az algoritmusunk gyorsabb 

is lesz. Ez összhangban van a paraméter intuitív jelentésével: klaszterek 

megtalálásában segít, ebben a gráfban pedig nincsenek klaszterek. Messzebbre 

merészkedve, értékét nullára állítva akár el is hagyhatjuk, ilyenkor a SD hasonlósági 

mértéket teljesen kihagyjuk a játékból. 
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24. ábra – Paramétertér-keresés, 2D rács 

Úgy tűnik, szerencsés helyzetben vagyunk és a tanulmány során felismerhetjük: a 2D 

rács algoritmusunkkal is könnyen vágható. A NeighborConstant értékének növelése is 

egyértelmű javulást hoz minden fronton. Sokkal jobb NCS-t ad, egy kicsit jobb NLBOH-

t, és egy kicsit javítja a futási időt is. A két paraméter együttes változtatásának nincs 

semmilyen extra hatása. A BalanceConstant kicsi értékére jobb (kisebb) NLBOH-t 

kapuk, viszont rosszabb (nagyobb) NCS-t. Tanácsos mégis élni ezzel a kis hátránnyal 

ugyanis kicsi értékre a futási idő is nagymértékben csökken. A TimeConstant 

növelésével – ahogy vártuk – csökken a futásidő, viszont sajnos, romlik az NCS. 

Általánosan jellemző hogy a paraméterek a skálafüggetlen hálózathoz képest kevésbé 

erős hatást fejtettek ki az eredményre (lásd a skálákat a grafikonok szélén). 

Klaszterezett hálózat (1000 csúcs, 5 klaszter, 99767 él) 

Az algoritmus számára ideálisan vágható gráf. Mindhárom, különbözőségi mérték 

súlyaként szereplő paraméter (NeighborConstant, BalanceConstant és 

DifferenceConstant) értékét, külön-külön növelve javul az NCS és az NLBOH is. 

Sajnos a DifferenceConstant egyben a futási időt is növeli. Noha intuitíve pont ez 

lenne a klasztereket megtalálni segítő mérték súlya, az eredmények  (25. ábra) 

fényében ajánlatos mégis ezt a paramétert alacsonyra állítani. Annál is inkább, mivel a 

másik kettővel mért együttes hatása is inkább „visszahúzó”. A BalanceConstant és a 
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NeighborConstant együttes hatása, kevésbé számottevő, mindkettőnek értékét 

magasra állíthatjuk, egy jó vágás reményében. A TimeConstant itt is csak kis 

befolyással bír, hatása az NLBOH-ra és az NCS-re ellentétes. 

 

25. ábra – Paramétertér-keresés, klaszterezett hálózat 

Véletlen hálózat (1000 csúcs, 4000 él) 

Véletlen hálózatokat, természetükből adódóan nehéz vágni. Ez algoritmusunk 

esetében is így van, a 26. ábrán jól látszik. Az összes paraméter, még a kombinációk is, 

ellentétesen módosítják az NCS-t és az NLBOH-t („mérleg”), nem tudunk egyszerre 

mindkét dimenzióban optimalizálni. 

Néhány paraméter nagyobb hatással van a futási időre, mint mások. Futási idő 

csökkentésére például egy lehetőség lehet a DifferenceConstant-ot kicsire állítani (a 

mérleg a jó NCS javára billen, futási idő csökken), és a BalanceConstans-t szintén 

kicsire (a mérleg visszabillen, futási idő tovább csökken). Együttes módosításuk 

elhanyagolható változást okoz. 

Megjegyzendő, hogy eredetileg a DifferenceConstant paraméter hivatott a 

klasztereket megtalálását segíteni (lásd a vágóalgoritmus nagyfejezet „Az algoritmus” 

alfejezetének „Paraméterek” részét), ellenben magas értéke nagyon megnöveli a 

futásidőt. 
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26. ábra – Paramétertér-keresés, véletlen hálózat 

„Valódi teszteset” 

Szavak együtt-előfordulási gráfjának legnagyobb komponensét vizsgáltuk, lásd 

„Teszthálózatok / egy valódi teszteset”. Az eredmények (27. ábra) leginkább a 

skálafüggetlen háló esetéhez hasonlítanak, talán mert hasonlóan strukturált a két háló. 

A 4 paraméter önmagában itt is mindenhol ellentétesen hat az NCS-re, illetve az 

NLBOH-ra. Azaz, bármelyik paramétert véve, befolyásolhatjuk, hogy inkább NCS vagy 

inkább NLBOH szempontból szeretnénk jó eredményt. 

Szerencsére némi futási idő nyerhető, méghozzá a skálafüggetlen hálónál tapasztalt 

módon: a DifferenceConstant alacsony értékre állításával jóval gyorsabb futást 

kapunk, jobb NCS-el és kicsit rosszabb NLBOH-val.  
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27. ábra - Paramétertér-keresés, „valódi teszteset” 

Vágóalgoritmus – Futási idő, memória 

Különböző hálózatokra vizsgáljuk az algoritmus futási idejét. Most, és a következő 

fejezetben is: 

 Fixáljuk az algoritmus paramétereit, ezek minden hálózatra ugyanazok lesznek 

(azaz nem élünk az előző fejezetben leírt tanulmány eredményeivel): 

DifferenceConstant(α) = 2, NeighborsConstant(β) = 7, BalanceConstant(γ) 

= 10, TimeConstant(δ) = 5. 

 A hálózatokat két részre vágjuk 

 Az eredményeket egy széles körben használt vágóalgoritmussal a Spectral 

Bisection-al hasonlítjuk össze (Davaran 1997). 

A Spectral Bisection, egy úgynevezett spektrális technikát használó vágóalgoritmus, 

mely az estek többségében jó vágást (alacsony NCS-t és NLBOH-t) ad, viszont aránylag 

lassú. Mi a Spectral Bisection egy Java implementációjával hasonlítottuk össze 

algoritmusunkat. 

Tesztkörnyezet (PC1, PC2 és PC3 konfiguráció) 

A következő számítógépeken folytattuk a teszteket: 

PC1 (Windows Xp) 
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 Intel Pentium D CPU 2,80GHz (2 processzor) 

 2GB RAM (de a Java heap mérete maximum 1GB) 

 Microsoft Windows XP Professional, Version 2002, SP2 

 Eclipse 3.4.0 

 Megjegyzés: az algoritmus futása alatt úgy tűnt, 1 processzor dolgozott többet, 

a másik kevesebbet. (29. ábra) 

PC2 (Ubuntu) 

 Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz (2 processzor) 

 2GB RAM (de a Java heap mérete maximum 1GB) 

 Ubuntu 8.04, Kernel Linux 2.6.24-17-generic, GNOME 2.22.2 

 Eclipse 3.2.2S 

 Megjegyzés: az algoritmus futása alatt mindkét processzor dolgozott, „többet 

dolgozó” szerepe periodikusan változott. (28. ábra) 

PC3 (Windows 7) 

 Intel Core2 Duo CPU P9600 @ 2.66GHz, 2.67GHz 

 4GB RAM (de a Java heap mérete maximum 1GB) 

 Eclipse Galileo 

 Megjegyzés: PC1-éhez hasonló. 

Elöljáróban elmondható, hogy bár a PC1 és PC2 “fizikailag” nagyon hasonló 

konfiguráció, a PC1 (Windows) konfiguráción a vágóalgoritmus sokkal gyorsabban 

futott, mint a PC2 (Ubuntu)-n. Megfigyeltük a processzorok kihasználtságát az 

algoritmus futása közben, lásd 28. és 29. ábra. 

 

28. ábra - PC2 (Ubuntu) konfiguráció processzorhasználata az algoritmus futása közben 
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29. ábra - PC1 (Windows) konfiguráció processzorhasználata az algoritmus futása közben 

Futási idő 

Véletlen algoritmusunk különböző futásai, eltérő ideig tarthatnak75. 100 különböző 

futásra a mérési eredményeket két hálózattípusra a 30., illetve a 31. ábra mutatja. (X 

tengely: a különböző véletlen-magú futások. Y tengely a futásidő ezredmásodpercben). 

 

30. ábra – Konfiguráció: PC1. Hálózat: lásd „teszthálózatok - egy valódi teszteset” fejezet (~3000 csúcs). 

 

31. ábra – Konfiguráció: PC1. Hálózat: klaszterezett. 400 csúcs, 5 klaszter. 

 

                                                      

75
 Mivel véletlenszerűen választunk csúcspárokat, a véletlenen múlik, hogy milyen hamar találunk 

összehúzható klasztereket. Valamint, különböző lefutások esetén eltérő számú összevonáson keresztül 
juthatunk el a megfelelő eredményig. 
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A 400 csúcsból álló klaszterezett hálózat vágásánál 2 nagyobb (+40%) és ezenkívül 5 

kisebb (+20%) kiugró értéket regisztrálhatunk a futási idők között. A “valódi teszteset”-

ként jellemzett, 3000 csúcsot tartalmazó hálónál arányaiban kisebb a szórás. 

A 32. és a 33. ábra a statikus hálózat séma algoritmusa és a Spectral Bisection futási 

idejét hasonlítja össze, PC1 illetve PC2 konfigurációkon, növekvő hálómérettel. 

Aránylag kevés élszámú (ritka) skálafüggetlen hálózaton teszteltünk. (Az algoritmus 5 

különböző futását jelenítjük meg, bár 32. és a 33. ábrán a véletlen futásból adódó 

különbségek elenyészőek: az egy x értékhez tartozó több y pont nem vehető észre).  

 

32. ábra – A Spectral Bisection és a saját vágóalgoritmusunk futási idejének összehasonlítása, PC1 illetve PC2 
konfiguráción. Hálózattípus: skálafüggetlen, ahol az élek száma körülbelül a csúcsok számának kétszerese. 

A 32. ábrán látható eredmények szerint algoritmusunk nagyságrendekkel gyorsabban 

partícionálta az adott típusú skálafüggetlen hálózatot (élek száma = csúcsok száma X2). 

A jobb láthatóság kedvéért a 33. ábrán logaritmikus skálán vesszük az Y tengelyt. 
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33. ábra -  Ugyanaz, mint a 31. ábra, Y tengelyt logaritmikus skálán véve. Az algoritmusunk skálafüggetlen 
hálózatokat (ahol az élek száma most kétszerannyi, mint a csúcsok száma) gyorsabban vág, mint a Spectral 

Bisection. 

Külön grafikonban (34. ábra) szemléltetjük a PC1-en illetve a PC2-őn mért futásidők 

közötti különbségeket, saját algoritmusunkat futtatva. A háló ugyanaz, sőt az 

adatsorok teljesesen ugyanazok, mint a 32. és a 33. ábrán, a négyzettel és a 

rombusszal jelöltek. (Itt már látszani fog az 5 különböző futáshoz tarozó mért idők kis 

szórása.) 

 

34. ábra - Algoritmusunk futásideje PC1-en és PC2-őn. Az adatsorok ugyanazok, mint a 32. és 33. ábrákon. 

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

1000 6000 11000 16000 21000 26000 31000 36000

Fu
tá

si
 id

ő
 (

m
ás

o
d

p
e

rc
, l

o
ga

ri
tm

ik
u

s)

Csúcsok száma

PC1 saját alg. PC2 saját alg. PC1 Spectral B. PC2 Spectral B.

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Fu
tá

si
 id

ő
 (

m
ás

o
d

p
e

rc
)

Csúcsok száma

PC1 PC2



-124- 
 

A 34. ábra tanulsága szerint PC2 konfiguráción nagyobb lassulást mértünk a méret 

növekedésével, mint PC1-en. 

A 35. ábrán tovább elemeztük algoritmusunk futásidejét. Azonos számítógépen (PC3) 

mértük a futásidők növekedését az azonos csúcsszámú, különböző típusú hálózatok 

méretének növekedésével. Itt is 5 különböző futást mértünk. 

 

35. ábra - A vágóalgoritmus futásidejének skálázódása 3 különböző hálózatra. PC3-as konfiguráció. 

Az eredmények szerint a véletlen hálózatot és a skálafüggetlen hálózatot szinte 

pontosan ugyanannyi idő alatt lehet vágni minden méretben. Valamint, a kétdimenziós 

rács partícionálása mindkét előző típusnál gyorsabb. 

Végül nézzük, nagyobb méretekben hogyan skálázódik a skálafüggetlen hálózatok 

vágása (36. ábra). 
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36. ábra – Vágóalgoritmusunk  nagy, skálafüggetlen hálózatokra. Y tengely: a vágáshoz szükséges órák száma. X 
tengely: a csúcsok száma. (PC2, skálafüggetlen háló, kétszerannyi él, mint csúcs) 

A mérések alapján azt mondhatjuk, hogy nagyméretű skálafüggetlen hálókra (ritka: 

kétszerannyi él, mint csúcs) a futásidő növekedése a csúcsok számára közel lineáris. 

Memória 

A memóriaköltség természetesen leginkább a hálózat reprezentációjától függ. A 

legtöbb vágóalgoritmus, és a Spectral Bisection is szomszédsági mátrixot használ, ami 

nem túl gazdaságos: a memóriaköltség a csúcsok számával négyzetesen nő. A 

vágóalgoritmus szomszédlistás reprezentációt használ, ahhoz hasonlót, amit a 

fejlesztői dokumentáció „A hálózat ábrázolásának kérdései, memóriagazdálkodás” 

fejezetben a „régi” reprezentációnál leírtunk. A részletekért lásd a fejlesztői 

dokumentáció „A vágóalgoritmus” fejezetét. 

Teszthálózatainkban legtöbbször csak 2-szer, 4-szer illetve 6-szor annyi él van, mint 

csúcs (nem minden esetben, például a klaszterezettben nem), tehát többnyire ritkák. 

Nézzük meg, egy 2D rács esetén, ahol az élek száma körülbelül a csúcsok számának 

kétszerese hogyan alakul a memória költség: 

 1 GB-ba belefér 

Spectral Bisection ~11000 csúcs. 

Mi algoritmusunk ~2000000 csúcs (~8000000 él) 
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Vágóalgoritmus –  A vágás minősége (NCS, NLBOH) 

A vágás minőségét aránylag kisméretű hálózatokra hasonlítottuk össze a Spectral 

Bisection-al, mivel az például már 6000 csúcspontot magába foglaló hálózaton is 

körülbelül 8 óra alatt fut le (lásd 33.ábra). 

A következő fejezetek az egyes hálózattípusokra a vágóalgoritmus 100 különböző 

lefutását vizsgálták: a mért NLBOH és NCS értékeket jelenítik meg (a definíciókhoz lásd 

a „minőség-mértékek” fejezetet, különösen (2) és (7) képleteket). 

Az oszlopdiagramok egyes oszlopai (X tengely) különböző véletlen futásokat jelölnek, 

magasságuk jelöli a mért értéket (Y tengely). Egy hálózattípuson belül azonban a mért 

NCS, és NLBOH értékeknél az oszlopok sorrendje ugyanaz. Tehát például a 

skálafüggetlen hálózatot tekintve, a 37. és 38. ábrán balról a hatodik oszlop 

ugyanahhoz a futáshoz tartozó NLBOH illetve NCS értékeket jeleníti meg. Itt jól látszik, 

hogy ezek többnyire fordított arányban vannak egymással, ha az egyik nagy, a másik 

kicsi és fordítva: mindkét szempontból jól vágni nehéz (a minőségi mértékek 

definíciójának ismeretében lásd még a vágóalgoritmusról szóló nagyfejezet „A 

probléma” alfejezetét). 

Az ábrákon vízszintes, szagtatot vonallal jelöltük a Spectral Bisection ugyanarra a 

hálózatra adott vágását. Ezt, a „lassú” algoritmus által adott minőségi eredményt 

tekintjük mintának, és örülünk, ha algoritmusunkkal ezt meg tudjuk közelíteni. 

Skálafüggetlen hálózat (400 csúcs, ~800 él) 

Átlagosan körülbelül fele olyan jó NLBOH-t és kicsit rosszabb NCS-t ad eredményül, 

mint a Spectral Bisection. De még a kiugró NLBOH értékek sem túl rosszak (a 

legrosszabb eset a 45. futás: az egyik klaszter kb. 170 a másik 230 csúcsot tartalmaz.) 

Másrészt, a Spectral Bisection sem tudott túl jó NCS-t adni (az élek 20%a klaszterek 

között vezet): skálafüggetlen hálózatot vágni nehéz. 
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37. ábra - Eredmények skálafüggetlen hálózatra. X tengely: különböző véletlen magú vágások. Y tengely: mért 
NLBOH érték. 

 

38. ábra - Eredmények skálafüggetlen hálózatra. X tengely: különböző véletlen magú vágások. Y tengely: mért 
NCS érték. 

Véletlen Hálózat (1000 csúcs, 2000 él) 

Véletlen hálózatot vágni talán a legnehezebb. A Spectral Bisection itt egy aránylag jó 

NCS-ű (az élek mindössze 10%-a klaszterközi), de meglehetősen rossz balanszú (a 

partíciók csúcsszáma kb. 290 és 710) vágást adott. 

Az algoritmusunk többnyire épp fordított eredményt adott, a Spectral Bisection-nál 

jobb (kisebb) NLBOH-et és rosszabb (nagyobb) NCS-t. 
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39. ábra - Eredmények Erdős-Rényi féle véletlen hálózatra. X tengely: különböző véletlen magú vágások. Y 
tengely: mért NLBOH érték. 

 

40. ábra - Eredmények Erdős-Rényi féle véletlen hálózatra. X tengely: különböző véletlen magú vágások. Y 
tengely: mért NCS érték. 

 

Klaszterezett hálózat (400 csúcs, 5 klaszter) 

A feladat 5 klaszterből álló gráf 2 részre vágása volt.  Az eredményekben tipikusan 3 

klaszter tartozik mindig az egyik partícióba és 2 a másikba. A véletlen futások során a  

különbség abból adódik, hogy pontosan melyik 3, illetve 2. A Spectral Bisection 

megtalálta a legjobb elosztást, hozzá képest kis eltérést mutat algoritmusunk 

bármelyik megoldása. 
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41. ábra - Eredmények klaszterezett hálózatra. X tengely: különböző véletlen magú vágások, Y tengely: mért 
NLBOH érték. 

 

42. ábra – Eredmények klaszterezett hálókra. X tengely: különböző véletlen magú vágások, Y tengely: mért NCS 
érték 

2D Rács (961 csúcs, 1860 él) 

A Spectral Bisection szinte tökéletes vágást csinál, az átlója mentén vágja el a 

kétdimenziós rácsot. Ehhez képest láthatjuk az algoritmusunk eredményét a 42. és a 

43. ábrán. Az NCS-t tekintve jónak mondhatjuk algoritmusunkat (még a kiugró értékék 

is elhanyagolhatóan kicsi tartományban mozognak). A balanszon javítani kell, jelen 

(default) paraméterezés szerint az algoritmus megközelítőleg sem ad azonos méretű 

partíciókat (325 illetve 675 csúcsszámú klaszterek, vagy még rosszabb, 100-ból 7 
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esetben). Tanácsos élnünk a „Vágóalgoritmus – Paramétertér-keresés”-ben a 2D 

rácsnál leírt optimalizálási lehetőségekkel, máshogy kell paraméterezni az algoritmust. 

 

43. ábra - Eredmények 2 dimenziós rácsra. X tengely: különböző véletlen magú vágások, Y tengely: mért NLBOH 
érték. 

  

 

44. ábra - Eredmények 2 dimenziós rácsra. X tengely: különböző véletlen magú vágások, Y tengely: mért NCS 
érték. 

Egy valódi teszteset (3131 csúcs) 

Lásd a teszthálózatok fejezet „egy valódi teszteset” című alfejezetét. Mint a véletlen 

hálózatoknál, a Spectral Bisection itt is inkább egy jó NCS-ű de rossz NLBOH-ű 

megoldást adott, a statikus hálózat séma beépített vágóalgoritmusa pedig fordítva. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

NLBOH - 2D rács, 961 csúcs, 1860 él Spectral Bisection

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

NCS - 2D rács, 961 csúcs, 1860 él Spectral Bisection



-131- 
 

 

45. ábra - Eredmények a hálózatra. X tengely: különböző véletlen magú vágások, Y tengely: mért NLBOH érték. 

 

46. ábra - Eredmények a hálózatra. X tengely: különböző véletlen magú vágások, Y tengely: mért NCS érték. 

Hálózatok összehasonlítása, valamint: változik-e a minőség a méret 

növekedésével 

Skálafüggetlen hálózatokra, véletlen hálózatokra és 2D rácsokra végeztük el a vágást 

egyre növekvő méretekkel76, az eredményt a 47. és a 48. ábra mutatja. A mért adatok 

szerint a vágás minősége nem változik a méret növekedésével, bár a 2D rács NLBOH 

értéke a növekedéssel jobban szór. 

                                                      

76
 Mind a 3 fajta teszthálózat átlagosan kétszerannyi élt tartalmaz, mint csúcsot. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

NLBOH - Egy "igazi" teszhálózat, 3131 csúcs Spectral Bisection

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

NCS - Egy "igazi" teszhálózat, 3131 csúcs Spectral Bisection



-132- 
 

 

47. ábra – A hálózatok növekedésével változó NLBOH (5 futás minden méretre, minden típusra) 
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48. ábra - A hálózatok növekedésével változó NCS (5 futás minden méretre, minden típusra) 
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Tesztelés összefoglaló 

A tesztelés fejezet során külön teszteltük a három fázist, amely a felhasználó számára 

időbe kerül: a hálózat generálást, a hálózat partícionálását, és magát az elosztott 

futást. 

Kiderült, hogy igazán nagy méretben  (milliós nagyságrend), maga a hálózat generálása 

is jelentős időt vehet igénybe (lásd 21 ábra) és a vágóalgoritmusunk, mégha 

nagyságrendekkel gyorsabb is az egyik népszerű „társánál”, a Spectral Bisection-nál, 

ekkora nagyságú hálók vágása nehéznek bizonyult: 400.000-es csúcsszámú 

skálafüggetlen hálózat partícionálása 18 óráig tart, a vágóalgoritmus  alapértelmezett 

paramétereivel. 

A statikus hálózat sémát azonban, generálás és a vágóalgoritmus  nélkül is sikeresen 

használtuk a modellek méretének (maximális futtatható ágensszámának) növelése 

érdekében. Ehhez 2 konkrét modellt implementáltunk. 

Ha egy modellben sok tesztet szeretnénk egyazon hálózatban elvégezni, javasoljuk 

vágóalgoritmusunk egyszeri használatát (kivárni a másfél két napot), az eredmény 

elmentését. Majd a vágóalgoritmust manuálisan megadva (lásd felhasználó 

dokumentáció, haladó módszerek fejezet 7.pont), bedrótozni ezt az eredményt. 

Valamint, az algoritmusunk paraméterezhető. Majdnem minden teszthálózattípushoz 

találtunk futási időt optimalizáció paraméter-kombinációt a „Vágóalgoritmus – 

Paramétertér keresés” fejezetben. 

Továbbfejlesztési lehetőségek 

A teljesítményt javító fejlesztések 

 A távoli kommunikáció logikáját, a “ghostnode” technikát lehetne fejleszteni, 

ezzel a szimuláció egy lépését gyorsítani. Lásd a fejlesztői dokumentáció 

megfelelő fejezetének (a „ghostnode” avagy „szellemcsúcs” technika) utolsó 

megjegyzését, fejlesztés címszó alatt. 

 Ha a távoli részhálózatokat a worker-eken nem a RePast DefaultNodeújaiból 

építjük fel, akkor sok alapvető funkcionalitástól elesünk, de megfelelő 
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választással a worker-ek memóriaigényét jelentősen csökkenthetjük. Lehetne, 

hogy sem a NodeOfWorker sem a GhostNodeOfWorker nem a DefaultNode-ból 

származna, hanem egy általunk definiált Node osztályból, aminek az addInEdge, 

addOutEdge, getFromNodes stb. függvényeket kellene megvalósítania (jóval 

egyszerűbb felületet használunk, mint amit a DefaultNode biztosít, és nekünk 

elég lenne a szimmetrikus reprezentáció). 

A hálózat tárolására akár az éllistás reprezentáció is szóba jöhet, de figyelembe 

kell venni, hogy a szomszédok állapotainak lekérdezése a leggyakoribb művelet, 

és ebből a szempontból ez nem a legjobb választás. 

 A szellemcsúcsok frissítésére a workerek-nek egymással kell kommunikálniuk. 

Jelen változatban a worker-ek állapottömböket kommunikálnak, de 

szekvenciálisan. Hagyni kellene, hogy a ProActive optimalizálja ki a 

kommunikációt, a fejlesztői dokumentáció ProActive-al foglalkozó fejezetének 

„Future-ök” alfejezetében leírt technika szerint. 

Megjegyzés: egy régebbi változatban ezt a technikát használtuk, de akkor még 

az állapotokat egyesével, nem tömbökben kommunikáltuk, ez aránylag sok 

ideig tartott. A “tömbösített” kommunikációval gyorsulást értünk el, valamint 

itt is megpróbáltuk ezt a technikát, de problémánk adódott a tömbök ProActive 

Future-ként való kezelésével. 

 Jelen verzió szerint minden worker, részhálózatának felépítéséhez a teljes 

éllistás hálózatot megkapja. Nagy hálózatok esetén ez a kommunikáció sok 

időbe telik. A statikus hálózat séma inicializálásán lehetne gyorsítani, ha 

minden worker csak a neki kellő részhálózatot kapná meg.  

 Jelenleg a workerek saját magukon kívül minden más worker-t szomszédként 

regisztrálnak (StatNetWorker osztály, workers tömb). A hatékonyságot 

javítaná, ha minden worker csak olyan más worker-ekhez ismerne távoli 

referenciát, amellyel részhálózata valóban érintkezik.  

 Lásd a „Tesztelés” fejezet „Teszthálózatok” alfejezet „Hálózatok generálása” 

részt. Itt például a véletlen hálózatok a „régi” reprezentációban sokkal 

gyorsabban generálhatóak. Az „új” szerint lassabban, de kevesebb memóriát 

foglalnak el. A statikus hálózat sémát használva beépítetten az új változatot 

használjuk. Ezen lehetne javítani, például a felhasználó választhasson, hogy 
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melyik reprezentációban akar generálni, azaz hogy mit értékel inkább, a 

gyorsaságot vagy a kevés memóriafoglalást. 

Az OldNetworkGenerator “régi” reprezentációban generáló osztályt a 

felhasználó általi használata kerülendő, mert akkor konvertálnia is neki kell, a 

séma jelenleg az „új” éllistás hálózatot „ismeri fel”. (Éppen ezért a felhasználói 

dokumentációban nem is említettük ezt a lehetőséget.) 

 A skálafüggetlen hálózatok generálásának leghosszabb lépése, amikor egy új 

csúcs éleinek képzésekor a meglévő csúcsokhoz, fokszámuk szerint eloszlást 

készítünk (lásd fejlesztői dokumentáció, tools csomag, OldNetworkGenerator 

osztály, skálafüggetlen hálózat generálása). Gyorsabb lenne a generálás, ha 

használnánk már az előző lépésekben felépített eloszlásokat (erre van mód).  

 A vágóalgoritmus során a véletlen klaszter kiválasztásának műveletét lehetne 

gyorsítani. Jelenleg  a cluster_network keySet-jét iteráljuk végig és egy 

véletlen helyen megállunk. A kulcsok (azaz a klaszterID-k) ilyenkor “bármilyen” 

egész számok lehetnek. Gyorsabb lenne, ha valamilyen módon egy olyan 

véletlenszámot tudnánk generálni, ami csak ezekből a klaszterértékekből vesz 

fel értéket, és a cluster_network Hashtable-ből egyszerűen kivennénk ezt az 

adott kulcsú elemet. 

 A vágóalgoritmus során talán még gyorsabb lenne az összevonás, ha a 

cluster_network értékként (szomszédlisták) nem ArrayList-eket hanem 

Hashtable-et tartalmazna. (“A szomszédjaim szomszédjai között hol vagyok” 

problémája, törléskor.) 

 A mentésre kerülő hálózatok-pillanatképeknek nem BMP hanem például JPG 

formátumban kellene létrejönniük. Ekkor a csomagolásból időt spórolhatnánk, 

talán a letöltött zip fájl mérete is kisebb lenne.  Lásd fejlesztői dokumentáció, 

core csomag, AbstractModelBatchWithSnapshots osztály. 

A felhasználót segítő továbbfejlesztések 

 Java reflection-t használva ki lehetne deríteni a felhasználó által írt osztályok 

típusát így lehetne hagyni az oly zavaró getInitNode ill. getInitWorker 

absztrakt függvényeket. (Beolvassuk a felhasználói osztályokat, és a kötelezően 

kiterjesztendő függvény alapján determináljuk a típust) Ekkor az egyszerűbb 
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modellekhez worker-t sem kellene írni, és a felhasználó számára teljesen 

átlátszatlan lehetne az elosztott rendszer architektúrája.  

 Jelenleg a szomszédok állapotainak lekérdezése szolgáló segédfüggvény egy 

állapothalmazzal tér vissza. Bizonyos esetekben azonban fontos lehet tudni, 

hogy az adott állapot milyen ágenstől érkezett: jó lenne, ha az állapotokon kívül 

a hozzájuk tartozó ágensi d-ket is visszaadná. 

 Hasznos lehetne a jövőben egy felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkező 

program ProActive leíró generálására (példaleírókért lásd felhasználói 

dokumentáció “Fordítás, futtatás” fejezetét és a melléklet “Példa ProActive 

leírók” fejezetét. 

Technikai jellegű javítások 

 A GhostNodeOfWorker és a NodeOfWorker származhatna egy közös osztályból, 

aminek már van state-je. 

 Származhatna 1 osztályból az AbstractModelBatchWithSnapshots és az 

AbstractModelGUI is. 

 Ismert hiba, hogy GUI módú szimulációt indítva, ha inicializálás után azonnal – 

egyetlen szimulációs lépés végrehajtása nélkül – kilépünk, azaz bezárjuk a 

futtatást vezérlő grafikus felületet, a Java processzek tovább futnak. A 

processzek az inicializáláskor keletkeznek és a StatNetMasterGUI atEnd 

függvényében terminálnak, ami, ha nem indítjuk el a szimulációt, sosem hívódik 

meg. 

Kísérletezés, Kutatás 

 A vágóalgoritmusnál a limit értékének additív növelése meglehetősen 

önkényes. Értékét összeadás helyett lehetne például szorzással, vagy egyéb más 

módon növelni, ezzel kísérletezni. 

 A vágóalgoritmus paramétertér-keresésénél úgy tűnt, hogy hasonló 

hálózatokra hasonló oszlopdiagramokat kapunk (például a skálafüggetlen és a 

„valódi teszteset” hasonlónak tűnt). Vajon van összefüggés a hálózat egyes 

hálózattudományi jellemzői (pl. kisvilágság, klaszterezettség), és aközött hogy 

algoritmusunk melyik paramétere mennyire befolyásolja a vágást? 
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 Jelenleg a statikus hálózat séma nagyobb hálózatokat tud kezelni, mint amivel a 

vágóalgoritmus megbirkózik, már csak az adott gráfhoz tartozó memóriaigényt 

tekintve is. Ez a hálózat reprezentációjából adódik, lásd, fejlesztői 

dokumentáció, „A hálózat ábrázolásának kérdései, memóriagazdálkodás” 

fejezet. A vágóalgoritmus adatszerkezeteit át lehetne alakítani, az éllistás 

hálózatreprezentációkat használni, az algoritmust alacsony memóriahasználatra 

lehetne optimalizálni. Bár, mivel a csúcs szomszédjainak lekérdezése az 

algoritmusban sokszor előforduló művelet, ez jelentős sebességcsökkenést 

okozna. 

 Az előző pontban leírt gondolatot továbbvezetve érdekes lenne a 

vágóalgoritmust úgy módosítani, hogy ne egy véletlen csúcs és annak egy 

véletlen szomszédja között számolja a különbözőségi mértékeket, hanem egy 

véletlenül választott él mentén. Ebben az esetben az éllistás 

hálózatreprezentáció tökéletesen megfelelne, valamint olyan klasztereket, amik 

között több él vezet, nagyobb valószínűség szerint vonnánk össze. Éppen ezért 

talán a NoCL különbözőségmértéket és a neki megfelelő paramétert el is 

lehetne hagyni? 

 A vágóalgoritmus minőségének a tesztelésekor hasznos lehetne valami olyan 

mérték, ami az NCS és NLBOH mértékek valamiféle eredője, és azt fejezi ki, 

hogy az algoritmus a két szempontnak egyszerre milyen jól felel meg. 
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Összefoglalás 

Célunk olyan párhuzamosítási sémák kifejlesztése volt, melyek segítségével egy 

párhuzamos programozáshoz nem értő modellező (gyakran társadalomtudós, biológus, 

stb.) számára lehetőséget biztosítsunk önálló, párhuzamos ágens alapú szimulációk 

tervezésére, futtatásra.  

A bevezetőben említett 6 párhuzamosítási séma közül egyet, a statikus hálózat sémát 

mutattuk be. A felhasználónak Java nyelven kell egyszerű programkódot írnia, a – 

RePast stílusához hasonlóan – előredefiniált absztrakt osztályokból kell származtatnia, 

s ezek absztrakt függvényeit kell szimuláció-specifikus kódokkal kitöltenie. Egy 

egyszerű modellhez elég 4 osztályt definiálni, ahol lényegi kód tulajdonképpen csak 

kettőben van: a master-t és az ágenst definiáló osztályokban. A bonyolultabb 

modellekhez a felhasználót bevezettük a statikus hálózat séma felépítésének alapjaiba, 

néhány kezdő szinten „láthatatlan” részletet, betartandó szabályt elmagyaráztunk, és 

megadtuk a használható segédfüggvények teljes listáját. 

A fejlesztői dokumentációban részletesen elmagyaráztuk a párhuzamos működést, 

leírtuk a „szellemcsúcs” technikát, amivel optimalizáljuk a workerek lépésenkénti 

kommunikációját, madártávlatból ismertettük a ProActive Java könyvtárat, ami a Java 

RMI-t továbbfejlesztve aktív objektumok távoli függvényhívásaival valósítja meg a 

kommunikációt, és ezzel magas szintű programozási felületet ad az elosztott 

programozáshoz. Leírtuk a statikus hálózat séma egyes komponenseit megvalósító 

osztályok pontos működését. 

A statikus hálózat séma talán legkritikusabb része a kapott kommunikációs hálózat 

partícionálása. Erre az NP nehéz problémára saját, új, heurisztikus algoritmust adtunk, 

az algoritmus leírásával külön fejezetben foglalkoztunk. 

Láttuk, hogy nagy számítógépklasztereknél, azaz sok rendelkezésre álló worker esetén, 

a maximálisan futtatható ágensszám a master-ben tárolt hálózattól, és a tárgyalt 

hálózatreprezentációk miatt leginkább annak élszámától függ. A vágóalgoritmus maga 

is korlátozni tudja ezt. 
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Láttuk, hogy a valóságos szimulációknál néha elvárt közel egymilliós ágensszámra még 

ez a gyors, heurisztikus algoritmus is sokáig dolgozik: 400.000 csúcspontot tartalmazó 

hálózatot is 18 óra alatt vágott el. Ezért tesztmodelljeinknél, 500.000 illetve 1.000.000 

ágenst számláló tesztmodelljeinknél az algoritmust nem használtuk77, a hálózatot 

véletlenszerűen, csak a partícióméreteket figyelembe véve vágtuk el. Ez nyilvánvalóan 

több klaszterközi kommunikációhoz, és ezáltal lassabb futáshoz vezetett, de eredeti 

célunkat a sémával elértük: közel valós méretben tudtuk tesztelni szociális 

modelljeinket. 

Céljaink között szerepel, hogy a statikus hálózat séma osztályait használva/felülírva 

valósítsuk meg a dinamikus hálózat sémát. 

Köszönet 

Köszönöm ezt a munkát Gulyás Lászlónak és Kampis Györgynek, akik vezették 

munkámat, Szabó Attilának, aki kutatásai során használta a statikus hálózat sémát, és 

Legéndi Richárdnak a kódmetrikák méréséhez. 

  

                                                      

77
 Ha azonos hálózatra szeretnénk több futást indítani, a későbbiekben jó taktika lehet még a hálózat 

előre elvágása a partícióbeli hovatartozás fájlba kimentése. Ezután futtatva a sémát a vágóalgoritmus 
helyére olyan kódot kell csak tenni, ami beolvassa az adott fájlt. 
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Melléklet – Számítógép-klaszter előkészítése statikus hálózat 

sémával készült modellek futtatásához 

Ez a fejezet tartalmazza a saját számítógép-klaszteren való futtatás részleteit, és a 

különböző típusú klaszterekhez néhány példa ProActive leírót. 

A klaszter valamilyen hálózattal összekötött, egy „Administrative Domain” alá tartozó 

számítógépek csoportja. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egymást hoszt-név szerint 

„látják”, azaz el tudják érni. 

A statikus hálózat sémával készült modellekeinket futtathatjuk Windows vagy Linux 

klaszteren, de követelmény, hogy az operációs rendszer minden számítógépen 

egyforma legyen (cross-platform futtatás egyelőre nem támogatott). 

Legelső előkészületi lépésként győződjünk meg róla, hogy van-e minden gépre 6-os 

vagy annál későbbi verziójú Java telepítve, ha nincs, telepítsük78. Minden számítógépen 

állítsuk a „JAVA_HOME” nevű környezeti változót a „bin” könyvtárat tartalmazó „jre” 

könyvtárra. (Egyes Windows rendszerek új környezeti változókat csak újraindítás után 

ismernek fel.) 

SSH kapcsolat 

A statikus hálózat séma használatakor követelmény, hogy a master-nek kijelölt 

számítógép minden worker-t el tudjon érni SSH kapcsolaton keresztül. Windows-on 

ehhez SSH szervert és (parancssori) SSH klienst kell telepítenünk, Linuxon ezek 

alapértelmezetten megvannak, itt csak néhány megjegyzésünk lesz. 

Windows 

SSH szervernek telepítsük a „freeSSHd”79 nevű programot minden worker-nek szánt 

gépre. SSH kliensünk a serveren legyen a „putty”80 nevű program, és annak 

parancssoros változata a „plink”. 

                                                      

78
 A java letölthető a sun weboldaláról: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

 
79

 FreeSSHd (Kresimir Grofelnik.) 1.1.c http://www.freesshd.com/ 
80

 Putty beta (Simon Tatham.) 0.60 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://www.freesshd.com/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
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A freeSSHd programban minden worker-en ugyanolyan felhasználónévvel adjunk 

hozzá egy felhasználót, majd a hitelesítés típusát állítsuk jelszó alapúra és adjuk meg 

mindenhol ugyanazt a jelszót. Ezzel a felhasználóval fogjuk a worker-eket elérni a 

master-ből. 

A probléma: A fent említett ssh kliens és szerver, ismert hibák miatt nem működik 

együtt túl jól. Ssh alapú protokollnál, időnként, (pl. óránként) kulcscsere történik, amit 

rosszul kezelnek. 

A megoldás: A plink be tud tölteni putty által mentett konfigurációkat, és a putty tud 

olyan konfigurációt csinálni, ahol a kulcscsere le van tiltva. 

Csináljunk egy kulcs-cserét letiltó konfigurációt putty-al a master-en, és később a „-

load” argumentummal kapcsoljuk a plink-hez. Ez a konfiguráció ne tartalmazzon 

hosztnevet, felhasználónevet, stb. Legyen a konfiguráció neve: UnlimitedKex. Lássuk 

hogy kell beállítani! 

Először is hozzunk létre egy ilyen nevű konfigurációt, amit akár most is, de a művelet 

végén mindenképpen mentsünk el (49. ábra). 

 

49. ábra - Az UnlimitedKex „putty” konfiguráció létrehozása 

A putty egy adott mennyiségű adatcsere, vagy adott eltelt idő után biztonsági okokból 

automatikusan kulcscserére ad kérelmet. Hogy ezt kikapcsoljuk, állítsuk be ezeket az 



-146- 
 

értékeket „unlimited” –re, azaz írjunk a megfelelő, az 50. ábrán bekarikázott 

szövegdobozokba 0 értékeket! 

 

50. ábra - a kulcscsere letiltása "putty"-ban 

Az említett kulcscserékkel kapcsolatos hibás működés ismert jelenség, a putty-ban 

beállítható, hogy erre a hibára külön figyeljen oda a program (51. ábra). 

 

51. ábra – Putty: A kulcscserékből adódó problémákra külön figyeljen oda a program 

Ezzel kész vagyunk. 
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Linux 

Azt kell elérnünk, hogy a master minden argumentum és interakció nélkül, „ssh 

<hostname>” módon el tudja érni a worker-eket. Tehát kulcsos azonosítást kell 

használni, ahol a kulcs alapértelmezett és minden klienshez ugyanaz, így nem kell a –I 

kapcsolót használni. A default kulcs generálásakor sem password-ot, sem passphrase-t 

ne adjunk meg. 

Parancssori teszt 

Ellenőrizzük tudunk-e csatlakozni, a master-ről, parancssori klienst használva, 

interakció nélkül a worker-ekhez. (Az ssh pl. az első csatlakozásnál megkérdezi, hogy 

tárolja-e a cash-ben az “ujjlenyomatot” (fingerprint). Ezért is kell ezt az ellenőrző lépést 

megtenni, erre a kérdésre igennel kell válaszolni; ezt az interakciót később programon 

belül nem kezeljük, és ez hibás futáshoz vezethet.) Tehát az ellenőrző lépést egy 

parancssori ablakból hajtsuk végre a klaszter minden worker hosztjára: 

Windows jelszó alapú autentikációnál: 

plink -ssh -load UnlimitedKex -pw myPassword user@host 

Linux: 

ssh user@host 

Példa ProActive leírók 

Windows illetve Linux klaszterre adunk példa leírókat. A leíró szerkesztést részletesen 

nem ismertetjük, lásd a ProActive manual 19. fejezetét 

http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf. 

A leírókban a felhasználónév „username” Windowsos leíróknál a jelszó „pwd” lesz, a 

hosztnevek „host1”, „host2”, stb. 

Ha máshogy nem rendelkezünk, a program és JVM argumentumok, a worker-eken is 

ugyanazok lesznek, mint ahogy a master-t indítjuk majd. Például tegyük fel, a master-t 

1GB-os memórialimittel indítjuk (lásd majd a futtatás fejezet legvégét). Tegyük fel 

továbbá, hogy az egyik hoszton 2 processzorunk van, és mind a két processzorhoz 

társítunk 1 worker-t (2 JVM indul, lásd a 3. példát, lent). Ekkor természetesen  az adott 

hoszton 2GB szabad memóriával kell rendelkeznünk. 

http://proactive.inria.fr/release-doc/pa/pdf/ProActiveManual.pdf
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Windows, 2 hoszt, 2*1 processzor = 2 worker 

Windows-os leíró. 2 hoszton mindkét távoli hoszton 1 JVM indul: ez összesen 2 worker. 

Figyeljük meg hogyan építettük be az „SSH kapcsolat” fejezet „Parancssori teszt” 

fejezetében megadott plink parancsot! 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ProActiveDescriptor xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DescriptorSchema.xsd"> 

 <componentDefinition> 

  <virtualNodesDefinition> 

   <virtualNode name="cluster" property="multiple"/> 

  </virtualNodesDefinition> 

 </componentDefinition> 

 <deployment> 

  <mapping> 

   <map virtualNode="cluster"> 

    <jvmSet> 

     <vmName value="remoteJVM1"/> 

     <vmName value="remoteJVM2"/> 

    </jvmSet> 

   </map> 

  </mapping> 

  <jvms> 

   <jvm name="remoteJVM1"> 

    <creation> 

     <processReference refid="remoteProcess1"/> 

    </creation> 

   </jvm> 

   <jvm name="remoteJVM2"> 

    <creation> 

     <processReference refid="remoteProcess2"/> 

    </creation> 

   </jvm> 

  </jvms> 

 </deployment> 

 <infrastructure> 

  <processes> 

   <processDefinition id="localProcess"> 

    <jvmProcess 

     class="org.objectweb.proactive.core.process.JVMNodeProcess"> 

    </jvmProcess> 

   </processDefinition> 

    

   <processDefinition id="remoteProcess1"> 

    <sshProcess class="org.objectweb.proactive.core.process.ssh.SSHProcess" 

hostname="host1" username="username"> 

     <processReference refid="localProcess"></processReference> 

     <commandPath value="plink -ssh -load UnlimitedKex -pw pwd"/> 

    </sshProcess> 

   </processDefinition> 

   <processDefinition id="remoteProcess2"> 

    <sshProcess class="org.objectweb.proactive.core.process.ssh.SSHProcess" 

hostname="host2" username="username"> 

     <processReference refid="localProcess"></processReference> 

     <commandPath value="plink -ssh -load UnlimitedKex -pw pwd"/> 

    </sshProcess> 

   </processDefinition> 

  </processes> 

 </infrastructure> 

</ProActiveDescriptor> 

Linux, 2 hoszt, 2*1 processzor = 2 worker 

Linuxos leíró. Mindkét távoli hoszton 1 JVM indul: ez összesen 2 worker. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ProActiveDescriptor xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DescriptorSchema.xsd"> 

        <componentDefinition> 
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                <virtualNodesDefinition> 

                        <virtualNode name="cluster" property="multiple"/> 

                </virtualNodesDefinition> 

        </componentDefinition> 

        <deployment> 

                <mapping> 

                        <map virtualNode="cluster"> 

                                <jvmSet> 

                                        <vmName value="remoteJVM1"/> 

                                        <vmName value="remoteJVM2"/> 

                                </jvmSet> 

                        </map> 

                </mapping> 

                <jvms> 

 

                        <jvm name=" remoteJVM1"> 

                                <creation> 

                                        <processReference refid="remoteProcess1"/> 

                                </creation> 

                        </jvm>  

                        <jvm name=" remoteJVM2"> 

                                <creation> 

                                        <processReference refid="remoteProcess2"/> 

                                </creation> 

                        </jvm>                         

                </jvms> 

        </deployment> 

        <infrastructure> 

                <processes> 

                        <processDefinition id="remoteProcess1"> 

                                <sshProcess 

class="org.objectweb.proactive.core.process.ssh.SSHProcess" 

hostname="host1"> 

                                          <processReference refid="localProcess"/>  

                                </sshProcess> 

                        </processDefinition> 

 

                        <processDefinition id="remoteProcess1"> 

                                <sshProcess 

class="org.objectweb.proactive.core.process.ssh.SSHProcess" 

hostname="host2"> 

                                          <processReference refid="localProcess"/>  

                                </sshProcess> 

                        </processDefinition> 

 

                        <processDefinition id="localProcess"> 

                                <jvmProcess 

class="org.objectweb.proactive.core.process.JVMNodeProcess">                                         

                                </jvmProcess> 

                        </processDefinition> 

         

                </processes> 

        </infrastructure> 

</ProActiveDescriptor> 

Linux, 2 hoszt, 2*2 processzor = 4 worker 

Linuxos leíró. 2 hoszton 2 JVM indul: ez összesen 4 worker. Akkor használjuk ezt, ha az 

adott hosztokon levő számítógépekben 2 processzor van. Az ugyanazon a hoszton 

indított 2 JVM automatikusan 1-1 processzorhoz lesz rendelve. 

Tegyük fel, hogy az ssh parancshoz most felhasználónevet is meg szeretnénk adni. 

(Parancssorból ez így nézne ki: ssh username@host1). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ProActiveDescriptor xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DescriptorSchema.xsd"> 

        <componentDefinition> 
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                <virtualNodesDefinition> 

                        <virtualNode name="cluster" property="multiple"/> 

                </virtualNodesDefinition> 

        </componentDefinition> 

        <deployment> 

                <mapping> 

                        <map virtualNode="cluster"> 

                                <jvmSet> 

                                        <vmName value="remoteJVM1_1"/> 

                                        <vmName value="remoteJVM1_2"/> 

                                        <vmName value="remoteJVM2_1"/> 

                                        <vmName value="remoteJVM2_2"/> 

                                </jvmSet> 

                        </map> 

                </mapping> 

                <jvms> 

 

                        <jvm name=" remoteJVM1_1"> 

                                <creation> 

                                        <processReference refid="remoteProcess1"/> 

                                </creation> 

                        </jvm> 

                        <jvm name=" remoteJVM1_2"> 

                                <creation> 

                                        <processReference refid="remoteProcess1"/> 

                                </creation> 

                        </jvm> 

                        <jvm name=" remoteJVM2_1"> 

                                <creation> 

                                        <processReference refid="remoteProcess2"/> 

                                </creation> 

                        </jvm> 

                        <jvm name=" remoteJVM2_2"> 

                                <creation> 

                                        <processReference refid="remoteProcess2"/> 

                                </creation> 

                        </jvm> 

                         

                </jvms> 

        </deployment> 

        <infrastructure> 

                <processes> 

                        <processDefinition id="remoteProcess1"> 

                                <sshProcess 

class="org.objectweb.proactive.core.process.ssh.SSHProcess" 

hostname="host1" username="username"> 

                                          <processReference refid="localProcess"/>  

                                </sshProcess> 

                        </processDefinition> 

 

                        <processDefinition id="remoteProcess1"> 

                                <sshProcess 

class="org.objectweb.proactive.core.process.ssh.SSHProcess" 

hostname="host2" username="username"> 

                                          <processReference refid="localProcess"/>  

                                </sshProcess> 

                        </processDefinition> 

 

                        <processDefinition id="localProcess"> 

                                <jvmProcess 

class="org.objectweb.proactive.core.process.JVMNodeProcess">                                         

                                </jvmProcess> 

                        </processDefinition> 

         

                </processes> 

        </infrastructure> 

</ProActiveDescriptor> 

Futtatás 

Készítsük elő a fájlokat először egy tetszőleges mappában a master-en. A futtatás talán 

legegyszerűbb módja, ha modellünket egy pl. MyModel.jar nevű .jar fájlba 



-151- 
 

csomagoljuk, a használandó egyéb .jar fájlokat (statikushalozatsema.jar, 

bouncycastle.jar, fractal.jar, javassist.jar, log4j.jar, ProActive.jar, activation.jar, 

xercesImpl.jar, repast.jar, trove.jar, plot.jar, colt.jar) pedig egy “lib” könyvtárba mellé 

tesszük. A MyModel.jar fájlba kódoljuk bele ezt a classpath-t, ekkor a 

metainf/manifest.mf fájl így néz ki: 

Manifest-Version: 1.0 

Main-Class: hu.aitia.qcg.statnetds.demo.mytinymodel.MyMasterGUI 

Class-Path: . lib/statikushalozatsema.jar lib/activation.jar 

lib/bouncycastle.jar lib/fractal.jar lib/javassist.jar lib/log4j.jar 

lib/ProActive.jar lib/xercesImpl.jar lib/colt.jar lib/plot.jar 

lib/repast.jar lib/trove.jar 

Fontos, hogy a proactive.jar a felsorolásban megelőzze a repast.jar-t, a 

statikushalozatsema.jar pedig a colt.jar-t, különben hibát kapunk. Legjobb, ha betartjuk 

a fenti sorrendet. 

Tegyük modellünk .jar fájlja, és a lib könyvtár mellé még a proactive.java.policy és a 

proactive-log4j fájlokat.81 Tegyük mellé még a megfelelő ProActive leírót (lásd előző 

fejezet): pl. MyDescriptor.xml. 

Összefoglalva: 

 MyModel.jar 

 lib könyvtár, benne: statikushalozatsema.jar, bouncycastle.jar, fractal.jar, 

javassist.jar, log4j.jar, ProActive.jar, activation.jar, xercesImpl.jar, repast.jar, 

trove.jar, plot.jar, colt.jar 

 proactive.java.policy 

 proactive-log4j 

 MyDescriptor.xml 

Az egyszerűség kedvéért: mindezeket másoljuk át az összes worker-re, közvetlenül 

abba  könyvtárba ahová az „SSH kapcsolat” fejezet „Parancssori teszt” alfejezetében 

leírt paranccsal jutunk, ez Linuxon pl. alapesetben a felhasználó home könyvtára. 

                                                      

81
 Lásd felhasználói dokumentáció, futtatás fejezet. 
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(Linuxnál természetesen lehet futtatni elosztott tárhellyel rendelkező klaszteren is, 

ekkor már a master-en tegyük a home könyvtárba a fenti fájlokat, és nem kell másolni.) 

Ekkor, a master-ről, 1 GB-os maximális Java heap memóriaterületet engedélyezve a 

következő paranccsal indíthatjuk az elosztott szimulációt: 

java -Djava.security.policy=proactive.java.policy -

Dlog4j.configuration=file:proactive-log4j -Xmx1024m -jar MyModel.jar 

MyDescriptor.xml 

 


