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Absztraktok

Egy új kvantum algoritmus a Zn
2t csoport rejtett eltolás problémájára

Csáji Gergely

Napjainkban jelent®sen megn®tt az érdekl®dés a kvantumszámítástudomány iránt. Ennek
egyik legf®bb okai Peter Shor forradalmi algoritmusai, melyek polinomiális id®ben megoldják a
prímfaktorizációs és diszkrét-logaritmus problémákat. Azóta kiderült, hogy ezen két probléma
és szinte minden más is, amelyben ismert a klasszikusnál exponenciálisan gyorsabb kvantum
algoritmus, mind egy algebrai feladat, az úgynevezett rejtett részcsoport probléma speciális ese-
tei. Ebben adott számunkra egy G véges csoport, egy S ⊂ {0, 1}l halmaz, illetve egy f : G→ S
függvény, melyre teljesül, hogy ∃H ≤ G, hogy f(x) = f(y) akkor és csak akkor, ha x és y
H ugyanazon baloldali mellékosztályában van. A feladat H megtalálása egy f -et kiszámító
orákulum segítségével. Erre Abel-csoportok esetében már létezik általános, polinomiális ide-
j¶ kvantum algoritmus, nemkommutatív csoportoknál viszont csak speciális esetekre ismertek
exponenciálisnál hatékonyabb megoldások (pl. diédercsoport), azonban ezek legjobb esetben
is szubexponenciális idej¶ek. A dolgozatomban szintén egy speciális esetre, a Zn

2t o Z2 cso-
portra mutatok be egy új algoritmust (ami egyben a kvantum algoritmusok másik központi
problémájának, a rejtett eltolásnak egy speciális esete Zn

2t-ben), ami n-ben polinomiális, és
t-ben exponenciális idej¶, így t-hez képest nagy dimenziószám esetén hatékonyabb az eddigi
megoldásoknál, illetve a tárigénye is kisebb, mindössze négyzetes.

Combinatorial approach to Weyl groups

Schweitzer Ádám, Szabó Kristóf

In this paper we present elementary proofs for some properties of Weyl groups. These groups
are certain symmetry groups of root systems associated with Lie algebras. Root systems have
been used extensively in the categorization of semi-simple Lie algebras and consequently in the
classi�cation of compact simply-connected Lie groups. Amongst the properties shown are some
special cases of the MacDonald conjecture proved in 1986. We also introduce a generalized form
for the aforementioned special case.

Polinomok rezultánsának becslése a p-adikus értékeléssel
Szabó Kristóf

Jelen dolgozatomban a rezultánst vizsgálom p-adikus eszközök segítségével. Adott p prímre
jelölje vp a p-adikus értékelést és legyenek f és g normális, egészegyütthatós, nem nulla r
rezultánsú polinomok. Továbbá tegyük fel, hogy min{vp(f(n)), vp(g(n))} ≥ s minden n egészre.
A dolgozat központi tétele szerint ekkor vp(r) ≥ ps2 p−1

p−p1−blogp((p−1)s+1)c . A tétel bizonyítása során
indikátor függvények segítségével a problémát visszavezetjük egy egyszer¶bb optimalizációs
kérdésre.



A simple counterexample for the permanent-on-top conjecture

Tran Hoang Anh

The permanent-on-top conjecture states that the largest eigenvalue of the Schur power
matrix of a positive semide�nite Hermitian H is per(H). A counterexample has been found
with the help of computer but here, I represent another counterexample that can be checked
by hand. My method is using the knownledge of linear representation of groups to connect the
spectrum of the Schur power matrix with the spectra of the permanental compound matrices.
By that, we are able to learn the properties of the spectrum of the Schur power matrix through
the permanental compound matrices. Moreover, we also found a simple counterexample for
another conjecture on the permanental compound matrix.

Egy általánosabb reciprocitási tétel

Seress Dániel

Mely p prímekre oldható meg egy egész együtthatós, Q fölött irreducibilis polinom modulo
p? Mely p prímekre bomlik gyöktényez®kre modulo p? (Mikor ekvivalens ez a két feltétel?)

Van olyan irreducibilis polinom, amely esetén valamilyen n-re ezen prímek modulo n ma-
radékosztályai csoportot alkotnak. Ilyen például minden els®fokú polinom triviálisan, minden
másodfokú polinom a megoldóképlet és a kvadratikus reciprocitás tétele miatt, ill. a körosztási
polinomok.

A dolgozatban belátom, hogy adott n-re bármely H ≤ Z∗n részcsoport "majdnem" meg-
kapható a fenti módon, vagyis van olyan fn,H irreducibilis polinom, amely véges sok kivétellel
pontosan akkor oldható meg modulo p, ha p ∈ H modulo n. (Ha a polinom megoldható modulo
p, akkor véges sok kivétellel gyöktényez®kre is bomlik modulo p.)

Pszeudorekurzív sorozatok részhalmaz összegér®l és alkalmazása egy kódolási eljá-

rásra

Pálfy Máté

Ebben a dolgozatban egy cikk eredményeit fogom ismertetni [1], amiben társszerz® vagyok.
A dolgozatban feltüntetem mindenhol, ami a saját eredményem, vagy nem én találtam ki, de
adtam rá én is bizonyítást (és ekkor ez fog szerepelni).

A dolgozatban egy α ∈ [1, 2) számhoz és (qi)∞i=1, qi ≥ 2 sorozathoz fogunk asszociálni egy
pszeudorekurízv sorozatot, majd annak részhalmaz összegér®l mutatunk meg tulajdonságokat,
mint például hogy szimmetrikus egy kezd®szelete a részösszeg halmaznak valamilyen pontra és
hogy hol vannak a halmaz legnagyobb hézagjai. Ez utóbbi tulajdonság ad lehet®séget számunk-
ra, hogy ha el szeretnénk kódolni c1 . . . cn bináris kódszót, akkor α ∈ [1, 2) számmal kódoljuk
(és ∀i : qi ≡ 2 választással élünk), melynek kettes számrendszerbeli alakjában az els® n-bit
éppen a titkosított üzenet. eljárásra, amellyel úgy tudjuk elkódolni a szavunkat, hogy nyilvános
üzenet küldés esetén mi gyorsan tudjuk dekódolni az üzenetet, míg egy hallgatózó nagyon kis
várható értékkel fog bármilyen információra is bukkanni.

Új a cikkhez képest és a kódolás er®sségét mutatja a dolgozat f®tétele, ami leegyszer¶sítve
ennyi: Ha a hallgatózó bármilyen információt is elkap, rengeteg lehetséges dekódolása van az
elkapott információnak, elrejtve az igazi információt.



A Martin-modell kvalitatív tulajdonságai

Tompa Júlia Boglárka

A dolgozatban Dietmar Meyernek egy közgazdaságtanból merített autonóm dinamikai rend-
szerének kvalitatív tulajdonságait vizsgáljuk. Megmutatjuk, hogy � a paraméterekre tett � bi-
zonyos feltételek mellett a rendszer megoldásai egyenletesen korlátosak, illetve nincsenek perio-
dikus megoldásai. Ezután � a modellt reálisabbá teend® � késleltetést vezetünk be a rendszerbe,
majd ezen esetben vizsgáljuk a lehetséges egyensúlyi helyzetek stabilitását.

Reakció-di�úziós egyenletek szabad perem¶ régióinak detektálása nem sima nem-

linearitás esetén

Hingyi Balázs

A dolgozatban egy reakció-di�úziós problémák kapcsán felírható nemlineáris parciális di�e-
renciálegyenlettel (PDE) foglalkozunk. Bizonyos feltételek mellett kialakulhatnak úgynevezett
passzív régiók (dead core) szabad peremmel, ahol a nemlineáris PDE megoldása elt¶nik. A
célunk az, hogy konkrét esetben megmondhassuk, létezik-e ilyen halmaz, ahol elt¶nik a megol-
dás, és ha létezik, akkor lehessen becslést adni a méretére és helyzetére. Például kémiai reakciók
esetén a passzív régióhoz tartozó katalizátor mennyisége megspórolható, ha ismerjük a régió
helyzetét.
A dolgozatban a szakirodalom segítségével összefoglaljuk a nemlineáris operátoregyenletek meg-
oldásának menetét, kezeljük a feladat specialitásából adódóan felmerül® problémákat. Végül
analitikus és numerikus számolás segítségével detektáljuk a passzív régiókat és a szabad pere-
meket.

Többszörösen telít® halmazok és MCF-kódok

Pituk Sára

A q elem¶ véges test feletti 3-dimenziós projektív térben momentumgörbének nevezzük a

{(t3, t2, t, 1) : t ∈ GF (q)} ∪ {(1, 0, 0, 0)}

ponthalmazt. A görbe számos érdekes alkalmazása közül az egyik legújabb Bartoli, Davydov,
Marcugini és Pambianco 2020-ban megjelent cikkében található. Ebben a szerz®k a PG(3, q)
tér pont-sík illeszkedési mátrixának szerkezetét vizsgálták, ahol a pontokat is és a síkokat is a
momentumgörbéhez viszonyított helyzetük szerint osztályozták és ennek segítségével aszimp-
totikusan optimális MCF (multiple covering of the farthest-o� points)-kódokat adtak meg. Az
MCF-kódok az R sugarú térlefed® kódok egy részcsaládját alkotják, ahol minden x szóhoz, ami
R Hamming-távolságra van a kódtól, egynél több olyan w kódszó is van, amire d(x,w) = R.
A kódelméletben megszokott módon ezeknek a kódoknak is megfeleltethetünk bizonyos tulaj-
donsággal rendelkez® véges projektív térbeli ponthalmazokat, ezeket többszörösen telít® hal-
mazoknak hívjuk. Ilyenre példa a harmadrend¶ momentumgörbe is. A dolgozatomban az em-
lített cikk eredményeit felhasználva és azokat a PG(4k − 1, q) terekre általánosítva megadok
egy konstrukciót olyan magasabb dimenziós többszörösen telít® halmazokra, amikb®l további
aszimptotikusan optimális MCF-kódokat lehet létrehozni.



Quantitative Fractional and Colorful Helly-type Theorems

Jung Attila

We consider quantitative versions of geometric and abstract Helly-type questions. Our main
geometric result is a quantitative version of the Fractional Helly Theorem of Katchalski and Liu,
that is, instead of �nding a point in the intersection, we bound the volume of the intersection.
Our main tools are the Theorem of John about the largest volume ellipsoid contained in a
convex body and the Quantitative Helly Theorem of Bárány, Katchalski and Pach.

We propose a de�nition that allows the discussion of abstract (combinatorial) questions
from a quantitative perspective. We prove that quantitative fractional theorems imply a colorful
fractional Helly-type theorem for balanced color classes, and that quantitative colorful theorems
imply their own stability in a fractional sense.

Korlátos fokszámú hipergráfok árnyéka

Jung Attila

Hipergráfok árnyékát vizsgáljuk abban az esetben, ha a hipergráf maximális fokszáma va-
lamilyen korlát alatt marad. Az árnyék és a hipergráf méretének hányadosára, az árnyék há-
nyadosra adunk éles alsó becslést különböz® fokszámkorlátok esetén. Megvizsgáljuk az adott
egyenl®tlenségeket egyenl®séggel teljesít® extremális hipergráfok kérdését is. A f® eszközeink a
Kruskal-Katona Árnyék Tétel és Sperner egy lemmája az árnyék hányadosról.

Kleitman egy tételének általánosítása

Nagy Kartal Dávid

Az extremális problémák egyik fajtája, amikor egy n elem¶ halmaz részhalmazai közül
akarunk minél többet kiválasztani úgy, hogy egy adott feltétel teljesüljön rájuk. Az ilyen típusú
tételek közül az egyik legismertebb az Erd®s-Ko-Rado tétel, amely fels® becslést ad az olyan
részhalmazok számára, melyben bármely két részhalmaznak a metszete nem üres. Ennek a
tételnek rengeteg változata és általánosítása ismert. Közülük az egyik Kleitman tétele, melyben
azt kívánjuk meg, hogy semelyik három halmaz páronkénti metszete ne legyen üres, vagyis ∀
A, B, C részhalmazokra |A ∩ B| + |B ∩ C| + |C ∩ A| ≥ 1. A dolgozatban ennek a tételnek az
általánosítása felé teszek lépések. El®ször az uniform esetet vizsgálom meg amellett a feltétel
mellett, hogy ∀ A, B, C részhalmazokra |A ∩ B| + |B ∩ C| + |C ∩ A| ≥ 2, majd pedig a jobb
oldalon lév® 2-es szám helyett tetsz®leges k érték esetén teszek meg�gyeléseket. Végezetül egy
kis kitekintést teszek a nem-uniform esetekre is.



Extremális halmazok, derékszögek és Hamming-távolságok

Bursics Balázs, Matolcsi Dávid, Schrettner Jakab

A 2020-as REU program keretében háromf®s csapatunk Pach Péter témavezetése mellett a
polinomiális módszer alkalmazását és kiterjesztését vizsgáltuk.

Croot, Lev és Pach �Progression-free sets in Zn
4 are exponentiallly small" cím¶ cikkéb®l in-

dultunk ki, és megismertük bel®le a a polinomiális módszer egy áttörést jelent® általánosítását,
amit kés®bb Terence Tao a slice-rank módszernek nevezett el.

Ezt a módszert azóta sok különböz® területen használták, mi els®sorban Eric Naslund ered-
ményeit általánosítottuk Fn

p -beli extremális halmazokról, illetve ehhez kapcsolódó felmerül®
kérdéseket válaszoltunk meg polinomiális módszerrel.

Legérdekesebb eredményeink bináris vektorok olyan halmazaira vonatkoznak, ahol semelyik
kett® Hamming-távolsága nem osztható egy adott prímmel, illetve olyan Fn

3 -beli kódok halma-
zaira, amikben semely két vektor Hamming-távolsága nem osztható 3-mal. Az ilyen halmazok
méretére adott becslésünk több esetben is éles.

Optimális adaptív keresés kis kapacitású, megbízhatatlan tesztekkel

Fraknói Ádám, Márton Dávid, Simon Dániel Gábor

Dolgozatunkban egy kombinatorikai keresési problémát vizsgálunk. Két játékos � a Kérdez®
és a Válaszoló � játszanak, a Válaszoló gondol egy számra az {1, . . . , n} halmazból, a Kérdez®
ezt szeretné kitalálni. Ehhez minden körben megkérdezheti egy legfeljebb k elem¶ részhalmazról,
hogy tartalmazza-e a gondolt számot vagy sem. Erre a Válaszoló mindig azonnal válaszol úgy,
hogy a játék során legfeljebb l-szer hazudhat. Ez a Rényi�Ulam-játék egy nehezített verziója.
Vizsgálatunk tárgya, hogy benne a Kérdez® egy optimális stratégiája hány kérdés után találja
meg a gondolt számot a legrosszabb esetben.

Ezt az értéket jelöljük RUk
l (n)-nel, mellyel kapcsolatban korábban csak az l = 1 esetben

születtek eredmények. Ezen eredményeket javítjuk, illetve általánosítjuk dolgozatunkban. Meg-
adunk egy legfeljebb (2l + 1)-es pontatlanságú alsó becslést tetsz®leges n, k értékek esetén,
továbbá pontosan meghatározzuk RUk

l (n)-et, amennyiben n� k.
Ezen probléma vizsgálata hasznos lehet abból a szempontból is, hogy ha a halmazunk

elemeit embereknek tekintjük, és köztük a Válaszoló által gondolt ember vírussal fert®zött,
akkor a keresési feladatunk modellezi az úgynevezett pooling tesztelési stratégiát, hiszen kis
kapacitású, megbízhatatlan tesztekkel, adaptív módon akarjuk megtalálni a vírusos személyt.

Páronként diszjunkt vektorpárok keresése Fn
2 -ben el®írt különbségsorozattal

Kovács Benedek

Legyenek adottak a d1, d2, ..., dM nemnulla vektorok a kételem¶ test feletti N = 2n elem¶
vektortérben. A célunk az, hogy találjunk csupa különböz® a1, a2, ..., aM , b1, b2, ..., bM vek-
torokat úgy, hogy minden i-re ai − bi = di legyen. Mi az a lehet® legnagyobb M érték, melyre
ilyen vektorok mindig találhatók? Balister, Gy®ri és Schelp 2008-as sejtése szerint a feladat
M = 1

2
N − 2 esetén mindig megoldható. (Ez a sejtés a Coloring Vertices and Edges of a Path

by Nonempty Subsets of a Set cím¶ cikkükben található.) Jelen kutatásom célja, hogy minél
nagyobb M értékekre belássam a feladat megoldhatóságát. Ez remélhet®leg olyan módszereket
tud eredményezni, melyek ennek a sejtésnek a bizonyítását segíthetik.



Egyszer¶ mohó algoritmussal a feladat megoldható M ≤ 1
4
N -re: ekkor ha az {a1, b1},

{a2, b2}, ..., {aM , bM} párokat sorban egymás után, tetsz®legesen választjuk, sosem akadha-
tunk el. A cikkben részletesen leírok egy továbbfejlesztett módszert, mellyel sikerült ezt az
eredményt megjavítanom M ≤ 5

18
N -re.

Steiner triple systems and spreading sets in projective spaces

Szemerédi Levente

Dolgozatomban a Steiner-féle hármasrendszereket vizsgálom. Ezeken bevezetek egy szomszédság-
fogalmat, egy ebb®l származó lezárást, valamint terjedést. Ez a fogalomtár a Steiner rend-
szer részrendszereinek feltárására lesz alkalmas. El®ször megvizsgálom, mit mondhatunk, ha a
vizsgált Steiner-rendszer teljesen általános, de kitérek arra is, mi történik speciális esetekben:
PG(2,d)-ben, illetve AG(3,d)-ben. Megmutatom, hogy ha egy Steiner-féle hármas-rendszerben
a minimális terjed® részhalmazok méretei ugyanolyanok, mint PG(2,d)-ben, akkor a vizsgált
rendszer izomort PG(2,d)-vel. Ebb®l következ®en pedig ha az egymásba ágyazott zárt rész-
rendszerek méretei olyanok, mint PG(2,d)-ben, akkor a vizsgált rendszer izomorf PG(2,d)-vel.
A lezárt fogalma felveti a kérdést, hogy mit mondhatunk, milyen méret¶ lehet egy minimális
kiterjed® rendszer, lehet-e nagy eltérés két ilyen közt. Erre mutatok egy konstrukciót: minden
rögzített n ≥ 3-ra van olyan Steiner-féle hármas-rendszer, amiben van egy 3, illetve egy n elem¶
minimális terjed® halmaz, és az egész rendszer mérete O(n3).

Diszjunktív vágások hálózati folyam modellje és szeparációja

Dobrovoczki Péter

A dolgozat célja poliéderek uniójának konvex burkának leírása egy hálózati folyam alapú,
felemelés és vetítés típusú módszer segítségével. A módszer lényege, hogy egy hálózat éleinek
kapacitásait a változókkal paraméterezzük, és meg�gyeljük, hogy egy megoldás akkor érvényes,
ha bizonyos feltételt teljesít ebben a hálózatban a minimális s − t-vágás. A f® eredmény az
lap-indukáló vágások karakterizációja a hálózati folyam modell s − t-vágásainak segítségével
abban az esetben, amikor a csak egy egyenletet tartalmaz a modell, az erre vonatkozó tétel
bizonyítása, illetve egy szeparációs algoritmus, melynek alapja a hálózati folyam modell, és
amely a diszjunktív poliéder egy lapját adja meg, mint elválasztó hipersíkot. Ezen felül még a
karakterizáció segítségével megállapítottuk bizonyos diszjunktív poliéder családoknak a lapjait
leíró egyenl®tlenség rendszereket. Végül készítettünk egy vágósíkos algoritmust, implementáltuk
C++ nyelven, és véletlenszer¶en generált teszt eseteken összehasonlítottuk egy olyan szepará-
ciós algoritmussal, amely nem keres lap-indukáló egyenl®tlenségeket. Következésképpen, ezzel
a felemelés és vetítés módszerrel a vágások generálása automatikussá tehet® különböz® típusú
diszjunktív problémáknál.



A Szabad Uniform Feszít®erd® összefügg®sége az élsúlyozás függvényében

Alexy Marcell, Borbényi Márton, Imolay András

Dolgozatunkban a Szabad Uniform Feszít®erd® (FSF) nev¶ objektumot vizsgáltuk. Ez egy
valószín¶ségi mérték ami véges kimerít® gráfokban vett uniform feszít®fa gyenge limeszekent
áll el®. Err®l a végtelen véletlen részgráfról tudjuk, hogy 0 valószín¶séggel tartalmaz kört, azaz
egy erd®. Ám az, hogy 1 valószín¶séggel összefügg®-e, már egy sokkal nehezebb kérdés.

Olyan gráfokkal foglalkoztunk, ami egy végtelen d-reguláris gráf (Td) szorzata egy súlyozott
H grá�al, ezt jelöltük Td�wH-val. Pengfei Tang bebizonyította, hogy Td�K2 FSF-je mindig
összefügg®. Nekünk sikerült ezt az állítást tetsz®leges w számmal súlyozott Td�K2 esetén bebi-
zonyítanunk. Illetve mutatunk egy bizonyítást, miszerint minden d szám illetve csúcstranzitív
H gráf esetén van egy elég nagy w konstans, amire Td�wH FSF-je összefügg®. 2020-ban Timár
Ádám és Pete Gábor bebizonyította, hogy meglep® módon vannak olyan d számok, illetve H
csúcstranzitív gráfok, amikre Td�H FSF-je nem összefügg®. Megmutatjuk, hogy bizonyításuk-
ból az is kiderül, hogy amennyiben a H-beli élek súlyait csökkentjük, a gráf FSF-je továbbra is
nem összefügg® marad.

Amiloidképz®dési hajlam predikciója hexapeptidekre gépi tanulási módszerekkel

Keresztes László, Szögi Evelin

A kémia területén a fehérjék egyik gyakran vizsgált tulajdonsága az, hogy képesek-e ami-
loidképzésre vagy sem. A dolgozatban ezt a kérdést járjuk körül gépi tanulási eszközökkel.
Hexapeptidekkel foglalkozunk, vagyis csak olyan 6 hosszú sorozatokat vizsgálunk, melyek min-
den tagja a 20 aminosav egyike. El®ször az SVM módszert használtuk arra, hogy egy tetsz®leges
hexapeptidr®l prediktáljuk, hogy amiloidképz®-e vagy sem. Ezután feature selectiont alkalmaz-
tunk, így ki tudtunk választani kis elemszámú tulajdonsághalmazt, mely már önmagában jó
predikciót tesz lehet®vé. Ezután ún. amiloid indikátorokat és nem-amiloid indikátorokat keres-
tünk, vagyis olyan mintázatokat, melyekben a 6 aminosav közül néhány rögzített, a maradék
helyre pedig tetsz®legesen választhatunk elemeket a 20 aminosav közül, az így kapott hexapep-
tid biztosan amiloid vagy nem-amiloid, pontosabban: a lineáris klasszi�kálónk amiloidnak vagy
nem-amiloidnak fogja klasszi�kálni. Ezután olyan indikátorokat kerestünk, melyek esetében a
rögzítetlen helyekre az aminosavak csak bizonyos osztályainak elemeit tehetjük be (pl. hidrofób
aminosavak, poláris aminosavak, stb.).

Fontos élhalmazok keresése az agygráfokban gépi tanulási módszerekkel

Keresztes László, Szögi Evelin

A dolgozatban agygráfokat vizsgáltunk, és arra a kérdésre próbáltunk választ találni, hogy
vannak-e olyan gráfélek vagy kisebb élhalmazok, melyek "meghatározzák" a biológiai nemet,
vagyis jelent®sen eltérnek a fér� és n®i agygráfokban, vagy jó pontossággal lehet klasszi�kálni
a gráfokat csak ezek felhasználásával. A dolgozat els® részében a statisztikából ismert kétmin-
tás Kolmogorov-Szmirnov-teszttel határoztuk meg az el®forduló élekre azt a mennyiséget, mely
kifejezi, hogy mennyire er®s az eltérés a két osztáy között, vagyis hogy az adott élek mennyire
fontosak a biológiai nem szempntjából. Az így kapott értékek meghatározzák az élek egy sor-
rendjét aszerint, hogy mennyire jó szeparátorok az így kapott egyelem¶ élhalmazok. Ezután



Bonferroni-korrekcióval igazoltuk, hogy a kiválasztott élek valóban eltér® eloszlásúak a két osz-
tály gráfjaiban. A második részben az SVM gépi tanulási módszert alkalmaztuk a biológiai nem
szerinti klasszi�kációra, majd feature selection módszerrel választottunk ki kis elemszámú élhal-
mazokat, melyek önmagukban is jó pontosságú predikciós képességgel rendelkeznek, azaz már
ezek a kisebb élhalmazok is tartalmazzák a gráfokból kiolvasható, biológiai nem szempontjából
lényeges információk nagy részét. Szeretnénk kiemelni a dolgozatban feltüntetett ábrákat, me-
lyeken nagyon szépen látszik, hogy a két osztály fontos éleinek lokációja az agyban különbözik.


