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Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään. 



Tausta 

•  A. Toppila ja A. Salon julkaisu (2013) [1] 
–  PRA vikapuuanalyysin laajentaminen todennäköisyyksiin 
–  Dominanssin laskeminen multilineaarisista kohdefunktioista 

•  PRA (Probabilistic risk assessment) 
–  Kehitetty alunperin ydinvoimalaitosten turvallisuustarkasteluihin 
–  Sovelluskohteita riskien analyysissä etenkin laajoissa teknisissä järjestelmissä 

•  Multilineaaristen funktioiden optimointi 
–  Multilineaarinen funktio = lineaarinen jokaisen muuttujansa suhteen 

•  Esim. F(p1,...,pN)=p1p2+p2p3p4+p5+c1 

–  Sovelluskohde on PRA ja siihen vaihtoehtoisia tietorakenteita esim. 
•  Harva lista-lista rakenne, jonka heikkous on järjestyksen puuttuminen: hidas haku mutta nopea 

alustus. Esim. PRA projektityöseminaarin BEPO [2]. 

•  Järjestetty matriisi: nopea haku mutta hitaampi alustus kuin lista-lista 



Tavoitteet 

1.  Tehokkaan tietorakenteen ja algoritmin kehitys 
dominanssin laskemiseen Matlabilla 

2.  Toteutus BEPO:oon [2] 
–  Tarkoituksenmukainen tietorakenne multilineaarisille funktioille =  

nopea vakion haku + nopea funktioiden lisäys + nopea muuttujien evaluointi 
koska dominanssi riippuu korvauksesta, lisäyksestä ja vakion hausta 
[2] 



Työn sisältö & rajaukset 

•  Kirjallisuuskatsaus  
–  Dominanssirakenteen laskeminen erilaisilla algoritmeilla [4] 
–  Vaihtoehtoiset esitystavat multilineaarisille funktioille 

•  Matriisipohjainen tietorakenne ja algoritmi 
–  Järjestäminen ja valinta osittaisjärjestetyssä joukossa [3] 
–  Rakenne kuvaa multilineaarisia funktioita  

•  Esim. jokaista MLF:ää vastaa sarake matriisissa ja matriisin rivit vastaavat mitkä 
muuttujat ovat kulloisessakin termissä 

•  Laskennalinen kompleksisuusanalyysi 
–  Teoreettinen kompleksisuusanalyysi 
–  Käytännön testaus Matlabilla (BEPO) 
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Menetelmät & työkalut 

•  Matlabin profiloija 



Aikataulu 
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