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1 Bevezetés 

Távközlési területen a kutató-fejlesztő munkát a szolgáltatási igények folytonos fejlő-

dése tartja lendületben. Új technológiák és megoldások jelennek meg, miközben újabb 

és újabb kihívásokkal szembesülünk. A gerinc- és hozzáférési hálózatok fejlődése kéz 

a kézben jár - a gerinchálózatok szolgálják ki a hozzáférés irányából érkező forgalmat, 

vagy épp ellenkezőleg: hiába áll rendelkezésre óriási sávszélesség a gerinchálózatokon, 

ha a felhasználók a szükséges nagysebességű hozzáférés hiányában képtelenek azt 

kihasználni. Az optikai távközlés gerinchálózatokban látott „diadalmenete” után elér-

kezett az idő, hogy az üvegszál meghódítsa a hozzáférési hálózatokat is [1]. 

Az optikai hozzáférési hálózatok néhány egyértelmű előnnyel rendelkeznek a réz alapú 

megoldásokhoz képest, az elsődleges fontosságú, óriási sávszélesség-taralék mellett. 

Az optikai átvitel kevésbé érzékeny a különféle zavarokra, interferenciára, vagy éppen 

a hőmérséklet változásaira, és egyebek mellett alacsonyabb késleltetés-ingadozást ígér. 

Az „újgenerációs hozzáférési hálózat” (Next Generation Access, NGA) kifejezés azon 

részben vagy teljesen optikai hozzáférési hálózatok jelöli, amelyek megfelelnek a jövő 

(internet) szolgáltatásai által támasztott követelményeknek [2]. 

Az optikai hálózatok a szolgáltatások széles köre számára biztosítanak időtálló plat-

formot, a kábelhálózat cseréje árán. Sajnálatos módon ez az ár igen magas, ezért csak 

hosszú távú gazdasági fenntarthatóság mellett indokolható. Az üzleti racionalitás és 

életképesség tehet különbséget a széles körben elterjedt, és a végül a „laborokban 

ragadt” technológiai újítások között, így a kiépítési költségek minimalizálása 

kulcskérdés. Új, optikai hozzáférési hálózatok telepítése és különösen a kábelhálózat 

földmunkát igénylő telepítése igen költséges folyamat. Ezért az optimális hálózati 

topológia meghatározása kulcskérdés, ami akár a beruházás megtérüléséről is dönthet. 

Egy optimális hozzáférési hálózat tervezése során különféle szempontokat szükséges 

egyidejűleg figyelembe venni. A kiépítési költségek (Capital Expenditures, CAPEX) 

minimalizálása természetes elvárás, e mellett azonban a jövőbeni üzemeltetési és fenn-

tartási költségeket (Operational Expenditures, OPEX) is fontos már a tervezés során 

figyelembe venni – noha utóbbit nehéz pontosan előre látni. E két szempont, a szolgál-

tató adminisztratív követelményeivel és az egyes technológiák fizikai korlátaival ki-

egészítve egy igen bonyolult optimalizálási feladathoz vezet. 

A disszertációmban bemutatott módszerek célja a „stratégiai hálózati terv” algoritmi-

kus előállítása – egy olyan, magas szintű tervé jelöl, amely tartalmazza az egyes háló-

zati elemek helyét, a kábelhálózat elrendezését, és a teljes rendszertervet; ugyanakkor 

nem terjed ki a kiviteli terv részleteire. A bemutatott megoldások újszerűsége abban 

rejlik, hogy egy korábban jelentős emberi erőt igénylő feladatot oldunk meg automati-

záltan, számítógép segítségével. A gyakorlatban előforduló méretű tervezési felada-

tokat korábban skálázhatósági nehézségek miatt algoritmusokkal nem tudtunk kezelni. 
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1.1 Kapcsolódó irodalom 

A fentebb leírt nagy gazdasági és műszaki jelentőségének is köszönhetően optikai 

hozzáférési hálózatok tervezése kiterjedt irodalmi előzményekkel rendelkezik [3]. 

Fontos azonban látni, hogy az algoritmikus hálózattervezést a digitális térképek és tér-

informatikai adatbázisok megjelenése tette lehetségessé, és a rendelkezésre álló számí-

tási kapacitás is hosszú ideig kevésnek bizonyult. Az e területeken tapasztalt jelentős 

fejlődés megnyitotta az utat az algoritmikus hálózattervezés előtt. A disszertáció írásá-

nak idején már találkozhatunk bíztató kezdeti eredményekkel, noha a publikált megol-

dások még keresik az utat a megfelelő skálázhatóság, és a néha ezzel járó, de a 

gyakorlati alkalmazást megnehezítő túlegyszerűsítés között. A disszertáció 1.3-as 

fejezete a kapcsolódó irodalom és eredmények átfogó bemutatását adja. 

A PON hálózatok algoritmikus tervezésének irodalma S. U. Khan (Texas University) 

úttörő munkájával [4] kezdődik, és ezt számos metaheurisztikus eljárás, mint például 

evolúciós, genetikus, vagy a „részecske raj” algoritmusok alkalmazása követte [5]-[9]. 

E megoldásokat azonban komoly skálázhatósági nehézségek korlátozzák: a valós gya-

korlati alkalmazások esetén előforduló több ezer előfizetőt lefedő területek meghalad-

ják e módszerek képességeit. Egzakt optimalizálást célzó eljárásokat is találunk az iro-

dalomban, mint például kevert egészértékű programozáson alapuló megoldásokat [10], 

ezek azonban értelemszerűen szintén rosszul skálázhatók. Több különböző publikált 

megoldás alkalmaz klaszterező eljárásokat, különösen a K-közép algoritmust, a pont-

multipont rendszerekben szükséges előfizető csoportok kialakítására [11]. 

Később, saját munkámmal párhuzamosan, hasonló kutatási tevékenység kezdődött a 

melbourne-i egyetemen, ahol egy kifejezetten PON hálózatok tervezésére specializált 

heurisztikát dolgoztak ki [12]. Az összehasonlítás érdekében implementáltam az 

általuk javasolt eljárást, és összevetettem saját javasolt algoritmusaimmal: lényegében 

azonos eredményeket kaptam (1-2% eltérésen belül), azonban az általam javasolt 

eljárások 2-3 nagyságrenddel gyorsabbnak bizonyultak. 

A hozzáférési hálózatok műszaki-gazdasági elemzése a technikailag kimagasló, és az 

üzletileg jövedelmező megoldások közti egyensúlyt kutatja. E területen a beruházási 

költségek pontos becslése kulcsfontosságú. Amennyiben a szükséges statisztikai 

adatok rendelkezésre állnak, az egy végpontra eső tipikus fajlagos költség jó becslést 

adhat [13]. Ellenkező esetben különböző geometriai modelleket alkalmaznak (pl. 

háromszög vagy négyzetrács modell) – ezek fő vonzereje az egyszerűségükben rejlik 

[14]-[15]. Legfrissebb eredményeink és publikációink [J4] azonban rámutatnak gyen-

geségeinkre is: az egyszerűség a kapott eredmények megbízhatóságának és pontossá-

gának rovására megy. A költségbecslés tehát az algoritmikus hálózattervezés egy fon-

tos alkalmazási területe lehet: amennyiben egy adott technológiához illeszkedő hálózati 

topológiát elő tudunk állítani, úgy a geometriai modellekhez képest jelentősen ponto-

sabb költségbecsléshez jutunk. 
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2 Kutatási célkitűzések 

Az újgenerációs hozzáférési hálózat tervezési probléma mögött valós, gyakorlati moti-

váció áll: az optikai kábelhálózat tervezése időigényes folyamat, még a szolgáltatók 

magasan képzett mérnökei számára is. A számítógéppel támogatott, automatikus terve-

zés jelentősen felgyorsíthatná a folyamatot, különösen ismétlődő / iteratív számítások 

esetén (pl. tervváltozatok összehasonlítása). Mindemellett egy jól definiált matematikai 

modell lehetővé tenné a számított hálózati topológia formális értékelését is. 

Az első kutatási célkitűzésem a megcélzott probléma mélyebb megértése, és az 

elméleti háttér tisztázása volt. A matematikai interpretáció során alapvető célom volt, 

hogy a gyakorlati vonatkozásokat elrejtő túlegyszerűsítést elkerüljem. Emiatt pontos és 

valósághű hálózati és költségmodellekre volt szükség, amelyek a megfelelő absztrak-

ció révén a technológia-független, általános elméleti tárgyalást is lehetővé teszik. A 

formális modell megalkotását éppen absztrakt, elméleti megközelítés, valamint a java-

solt módszerek gyakorlati alkalmazások ellentmondó igényei tették nehézzé. 

Az általam kidolgozott modell több jelenleg elérhető és a jövőben várható NGA tech-

nológiát képes leírni, az elméleti kutatómunkához szükséges absztrakciós szint megtar-

tása mellett. Megadtam az NGA topológia tervezési (NGA Topology Design, NTD) 

probléma formális megfogalmazását és a kapcsolódó gráfmodellt, majd definiáltam 

az NTD probléma speciális eseteit passzív optikai hálózatok (Passive Optical 

Networks, PON), aktív optikai hálózatok (Active Optical Networks, AON), digitális 

előfizetői vonalak (Digital Subscriber Line, DLS networks), valamint pont-pont (Point-

to-Point, P2P) hálózatok számára. A formális megfogalmazás alapján megvizsgáltam 

az optimalizálási probléma komplexitását és közelíthetőségét [18]. 

A modellezés, formális leírás és algoritmikus vizsgálat előkészítette és irányította a 

„megfelelően gyors és pontos” optimalizáló módszertan kidolgozása iránti erőfeszíté-

seket. Általában a polinom lépésszámú eljárásokat tekintjük gyors algoritmusoknak. 

Ugyanakkor az optimalizálási feladatok jelentős része, köztük a tárgyalt hálózatter-

vezési probléma is az NP-nehéz feladatok közé tartozik, emiatt a „megfelelően pontos” 

eljárás ebben az esetben az egzakt optimum meghatározása helyett annak egy kellően 

jó közelítését jelenti. 

Alapvető elvárás volt a javasolt módszerekkel szemben a megfelelő skálázhatóság, az 

„elfogadható időn belül” szolgáltatott eredmény valós feladatok, nagyméretű területek 

(akár több ezer vagy több tízezer végpont) esetén is. Az „elfogadható idő” egy nem 

valósidejű probléma, mint például a hálózattervezés esetén praktikusan azt jelenti, 

hogy a módszertől lényegében azt várjuk el, hogy akár hosszú idő után is, de ered-

ményt szolgáltasson. Mint azt később látni fogjuk, a probléma komplexitása miatt még 

ez is egy meglehetősen erős követelmény. 
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Végül, a javasolt eljárások megfelelő értékelése, valamint egy általánosan elfogadható 

„mérce” érdekében referencia-módszereket dolgoztam ki. E referenciamódszerek az 

optimalizálási problémák olyan általános megoldó módszerein alapulnak, mint a kvad-

ratikus és lineáris programozás, illetve széles körben ismert metaheurisztikák. 

Összegezve tehát, a jelen értekezésbe bemutatott kutatás célkitűzései: 

 modellezés és formális megfogalmazás 

 bonyolultsági és közelíthetőségi elemzés 

 az optimalizálási problémát megoldani képes módszerek kidolgozása 

 a javasolt megoldások értékelése 

3 Kutatási módszertan 

A jelen értekezésben bemutatott munka fókuszában az algoritmikus hálózattervezésre 

problémája áll, beleértve az elméleti háttér meghatározását, javasolt megoldásokat és 

azok értékelését. Első lépésként bevezettem egy formális gráf modellt, és ennek segít-

ségével megadtam az optimalizálási feladat formális leírását, annak feltételrendszerét, 

célfüggvényét, paramétereit; és végül meghatároztam fontosabb speciális eseteit [17]. 

A probléma formális megfogalmazása után annak bonyolultsági és közelíthetőségi 

vizsgálatát végeztem el, ami egyszersmind segít megkeresni és felismerni a feladat 

mélyén rejlő legfontosabb részproblémákat. Ennek során a gráfelmélet és algoritmus-

elmélet [18] vonatkozó eredményeit és eszközeit alkalmaztam. A bonyolultság, és 

különösen a közelíthetőség meghatározásához lineáris redukciót [19] alkalmaztam. 

Az algoritmikus elemzés adott ésszerű elvárásokat az NTD problémát megoldani képes 

heurisztikák skálázhatóságára és pontosságára vonatkozóan. 

Az általam javasolt metodológia erősen specializált („kihegyezett”) heurisztikus algo-

ritmusokon alapszik, mivel az általános optimalizálási technikák és megoldó módsze-

rek nem teljesítik a skálázhatóságra és pontosságra vonatkozó követelményeket. 

Dekompozíció révén tudtam elválasztani az egyes részproblémákat, nem feledve a 

köztük lévő függőségeket. Az egzakt optimalizálás érdekében egy kvadratikus 

programozási formulát fogalmaztam meg, majd linearizálás, és egy megfelelő transz-

formáció révén képes voltam egy csökkentett komplexitású lineáris programot adni – 

ez pedig már referenciaként alkalmazható volt a numerikus értékelés során [17]. Végül 

egy (korlátozottan) skálázható, Szimulált Lehűtés metaheurisztikán [20] alapuló opti-

malizálási sémát mutatok be. Ez az eljárás alkalmazható bármely jövőbeni, ma még 

nem ismert NGA technológia esetén, amennyiben az nem illik a leírt speciális esetek 

(azaz hálózat-családok) egyikébe sem. Ezt a megoldást alkalmaztam a speciális és 

nagy hatékonyságú heurisztikák teljesítményének értékelésekor. 
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4 Új eredmények 

A leírt kutatási célkitűzések két dimenzió mentén csoportosíthatók. A jelen értekezés-

ben leírt eredmények tartalomjegyzéke így leginkább egy mátrix alakját ölthetné, de az 

írásos forma lineáris szervezést követel meg. 

A kutatási célok, azaz az elméleti háttér (formális leírás, bonyolultságelméleti elemzés, 

a polinom idejű közelíthetőség vizsgálata), valamint a javasolt megoldások (algoritmu-

sok, validáció és értékelés) adja az első dimenziót. Ez a csoportosítás „felső” dimenzi-

ója, azaz a Téziscsoportok. A megcélzott problémák, azaz az NGA topológia tervezési 

(NTD) feladat általános esete, valamint az egyes típusaihoz tartozó speciális esetek 

(PON, AON, DSL és P2P) adja a csoportosítás második dimenzióját: az 1. és 2. 

Téziscsoporton belül az eredmények ez alapján kerültek az 1.1, 1.2, … tézisbe. 

Az 1. táblázat mutatja a tézisek struktúráját, és a disszertáció kapcsolódó fejezeteit. 

1. táblázat A tézisek struktúrája 
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Disszertáció 
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2 3.1 3.2 4 

5 

6.2 

6.1 

7.1 
7.2 

 

4.1 Elméleti háttér és algoritmuselméleti vizsgálat 

Értekezésem egyik célja az algoritmikus NGA hálózattervezés elméleti megalapozása. 

Ezt követően, az elméleti alapokra építkezve, a skálázhatóságra és pontosságra vonat-

kozó követelményeknek megfelelő algoritmusokat javasoltam. Először, a matematikai 

tárgyalás érdekében megadtam a probléma formális. Egy jól definiált modell az átfogó 

bonyolultsági és közelíthetőségi vizsgálat előfeltétele, emellett segíti a kulcsfontosságú 

alapproblémák és részfeladatok azonosítását is. 
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1. Téziscsoport [J3,C3,C4,C5,C8,C10] Megadtam a térkép alapú, algoritmikus 

NGA topológia-tervezési probléma formális leírását, optimalizálási feladatként. Az 

alkalmazott paraméteres gráfmodell képes a térképi információk (földrajzi és infra-

struktúra adatok) reprezentációjára, az összetett, lépcsős költségfüggvény pedig 

lefedi a fő topológia-függő költségelemeket. 

A matematikai reprezentáció újszerűsége a valósághű modellezésben rejlik, és ez a 

korábban publikált eljárásoknál pontosabb költségbecslést tesz lehetővé, és támo-

gatja a stratégiai hálózattervezés algoritmikus megvalósítását, figyelembe véve a 

szolgáltatási terület sajátosságait (pl. az úthálózatot). 

Adtam egy egzakt optimalizálást végző eljárást, majd egy transzformáció révén ja-

vasoltam egy csökkentett komplexitású módszert, amely képes nagyméretű problé-

mák megoldására is, és a minimális költség megfelelő alsó korlátját adja. 

Lineáris redukció alkalmazásával korlátokat adtam az NTD probléma általános 

esetének és azonosított speciális eseteinek polinomidejű közelíthetőségére. Megfele-

lő lineáris redukciók segítségével igazoltam, hogy az NTD probléma összes vizsgált 

speciális esete NP-nehéz. Megmutattam továbbá, hogy az NTD probléma általános 

esetben is NP-nehéz, és amennyiben     , polinom időben nem adható rá 1.736-

nál jobb konstans faktorú közelítő eljárás. 

4.1.1 Formális megfogalmazás 

Az első téziscsoport első tézisében definiálom az alkalmazott, és az elvárásoknak 

megfelelően valósághű modellt, amely képes az NTD probléma összes meghatározó 

jellemzőjének reprezentációjára. A feladatot optimalizálási problémaként fogalmaztam 

meg, megadva annak változóit, a keresési teret meghatározó feltételrendszert és a 

célfüggvényt. Elsőként egy kvadratikus programozási (Quadratic Programming, QP) 

struktúrát adtam, majd ezt több lépésben egy immár kezelhető méretű, Lineáris 

Programozási (LP) formulává alakítottam. 

1.1. Tézis [J3,C3,C4,C8,C11] Megadtam az újgenerációs hozzáférési hálózatok 

topológia tervezési problémájának formális leírását egzakt optimalizálási feladat-

ként. Az így előálló, kvadratikus programozási feladat (QP) együttható mátrixa 

| |  | |  dimenziójú, ahol V a gráf csúcsainak számát jelöli. A kvadratikus prob-

léma linearizálása, egy megfelelő folyam-transzformáció és a hosszkorlátok relaxá-

ciója révén adtam egy lineáris programozási (LP) struktúrát alacsonyabb komplexi-

tással, amely csupán egy | |  | | dimenziójú együttható-mátrix segítségével leír-

ható. Ez a transzformáció az eredeti probléma egy „burkolóját” adja: az egyes 

hálózati összeköttetéseket elrejti ugyan, de a minimális költség egy alsó korlátjához 

vezet. Jelentősen alacsonyabb komplexitása révén nagyméretű feladatok kezelésére 

is alkalmas. 
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Az absztrakt NGA topológia tervezési feladatot a szolgáltatási terület térképe, az 

igénypontok, a helyi központ (Central Office, CO), és az elosztóponti berendezések 

(Distribution Unit, DU) pozíciói írják le. Ezek együttesen egy         hálózati 

gráfot, az elosztóponti berendezések megengedett helyeinek   {   }    halmazát, 

és az igénypontok (előfizetők)   {  }    halmazát határozzák meg. A gráf éleinek 

halmaza a kábelhálózat lehetséges útvonalait, a „potenciális hálózati összeköttetéseket” 

jelképezik. Az 1. ábra sematikus hálózatának gráfmodelljét a 2. ábrán láthatjuk. 
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1. ábra Pont-multipont hálózati architektúra 
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2. ábra Hálózati topológia a hálózati gráfon 

A költségfüggvény a kábelházat és a berendezések költségének összege. A berende-

zésköltségek összetevői pedig a helyi központ (CO), az elosztóponti berendezések 

(DU), és az előfizetői eszközök (Subscriber Units, SU): 

               ∑    

           

 ∑    

      

 (1) 

A kábelhálózati költségek fő elemei pedig a nyomvonal kialakításához kötődő építési 

költségek, a kábelek telepítési költségei, valamint az optikai szálak beszerzési ára. 

Ezen összetevők együttesen egy lépcsős költségfüggvényt határoznak meg, az adott 

nyomvonalon szálszámtól függő és attól független komponensekkel: 

                                ∑         ∑      

    

  

        

 (2) 

Az      segédfüggvény az   élhez rendelt szálszámot határozza meg. A kiépítési költ-

ségeket leíró összetevő (  ) sajnálatos módon egy logikai relációt (      ) emel a 

költségfüggvénybe, ami a feltételrendszert kvadratikussá teszi: a logikai ÉS művelet 

leírásához a vonatkozó változók szorzatára van szükség. 
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Végezetül, az optimalizálási feladat keresési terét (az érvényes megoldások halmazát) 

egy saját feltételrendszer határozza meg. Az NTD probléma esetében ez a feltétel-

rendszer az egyes NGA technológiák fizikai és adminisztratív korlátait írja le, úgymint 

az elosztópontok kapacitása ( ), hosszkorlátok a hálózat teljes hatósugarára (    ), a 

törzshálózati (    
    

) vagy az elosztóhálózati (    
    ) szegmensekre vonatkozóan. 

A hálózati gráf modellje, a költségfüggvény és a feltételrendszer együttesen egy opti-

malizálási problémát határoz meg, amelynek formális reprezentációja egy kvadratikus 

programozási (QP) probléma,       változóval és       feltétellel. Ezt a QP formulát 

a komplexitás növekedése árán linearizálni tudtam – az eredmény egy lineáris, kevert 

egészértékű programozási (Mixed Integer Programming, MIP) struktúra,       válto-

zóval és       feltétellel. Ez a komplexitás egy                 méretű mátrixot 

igényel már egy egészen kicsi, 10 pontból álló gráffal leírható probléma esetén is. A 

már egészen kis problémák esetén is hatalmas mátrixhoz vezető leírás egyszerűsítése 

elkerülhetetlenül fontos volt bármiféle gyakorlati alkalmazás érdekében. Ezt végül az 

NTD probléma egy alkalmas transzformációja révén értem el: a törzs- és az elosztóhá-

lózatok egyfajta aggregált „burkolóját” állítottam elő két folyamprobléma megoldásá-

val, amelyek között a kapcsolatot az elosztópontok elhelyezése teremtette meg. Az így 

előálló         struktúra mindössze      változóból és      feltételből áll. 

Mindezen formális leírások, a linearizált és csökkentett komplexitású struktúrák, vala-

mint az átalakítás lépései a disszertáció 2. és 6 fejezeteiben találhatóak meg részlete-

sen. A lentebb látható 2. táblázat összefoglalja az eredményeket. 

2. táblázat Matematikai programozási struktúrák 

Formális 

leírás 

Probléma 

típusa 

Probléma méretei Jellemzők 

   Kvadratikus 

Egészértékű 

            Egzakt optimalizálás 

    Lineáris 

Egészértékű 
            Egzakt optimum, lineáris 

megfogalmazás segítségével 

        Lineáris 

Egészértékű 

         Csökkentett bonyolultság, 

lineáris megfogalmazás, 

lineáris relaxáció 

 

4.1.2 Speciális esetek és algoritmuselméleti vizsgálat 

Az előző fejezetben leírt optimalizálási probléma a technológia-független, absztrakt 

megközelítés révén a tárgyalt NGA technológiák bármelyikét lefedi. Mindemellett 

megvizsgálhatjuk a ma ismert és a (közel)jövőben várható technológiák fő típusait, kü-

lönbséget téve passzív optikai hálózatok (PON), aktív optikai hálózatok (AON), digitá-

lis előfizetői vonalak (DSL), és pont-pont hálózatok (P2P) között. Fő jellemzőik 
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alapján meghatároztam a topológia-tervezési feladat e technológiacsaládokra vonat-

kozó speciális eseteit. Ez az osztályozás fontos lépés a hatékony, specializált algorit-

musok felé vezető úton. 

A speciális esetek formális leírását az algoritmuselméleti vizsgálat követi. Az elsőd-

leges feladat a problémák bonyolultságának meghatározása. E célra az ún. lineáris 

redukciót (L-redukció) alkalmaztam, amely két probléma ekvivalenciája esetén nem 

csupán azok bonyolultsága, de a polinom idejű közelíthetőségük közti egyenlőséget is 

bizonyítja. Ilyen, kölcsönös lineáris redukciókat mutattam az NTD probléma és egyes 

speciális esetei, valamint más ismert matematikai problémák („alapproblémák”) kö-

zött. Így következtethetünk az egyes problémák komplexitására és közelíthetőségére. 

Mint látni fogjuk, mind az NTD probléma, mind annak speciális esetei NP-nehezek; 

mégis skálázható algoritmusokat kerestem. Ilyen, nagy komplexitású feladatok 

megoldása során két alapvető út kínálkozik: relaxáció (egyes feltételek feloldása illetve 

lazítása), vagy approximáció (közelítő eljárások) alkalmazása. A speciális esetek már 

önmagukban egyfajta relaxációt jelentenek. Sajnálatos módon ilyen mértékű „lazítás” 

mellett továbbra sem volt lehetséges az egzakt optimum meghatározása polinom 

időben: a speciális esetek is NP-nehezek. Emiatt a két technikát kombináltam: a 

speciális eseteket (mint relaxációkat) fogom közelítő eljárásokkal oldottam meg. 

Így viszont az NTD probléma és speciális eseteinek közelíthetőségi (approximációs) 

vizsgálatával kellett kiegészítenem a bonyolultságelméleti analízist. Az elméleti 

közelíthetőségi korlát a polinom időben elérhető legjobb közelítés mértékét jelöli. Ezen 

korlátok igazolására tipikusan indirekt bizonyítások szolgálnak, „jobb közelítés nem 

adható, ha csak nem P=NP” típusú állításokkal.  A gyakorlati közelíthetőségi korlátot 

pedig az irodalomban egy ekvivalens vagy analóg matematikai problémára adott 

legjobb közelítő algoritmus adja. 

Elméletben is lehetetlen az elméleti korlátnál jobb közelítő algoritmust adni, 

míg a gyakorlatban nem ésszerű elvárás a gyakorlati korlátnál jobb közelítés. 

4.1.2.1 Passzív optikai hálózatokat leíró speciális eset (NTDPON) 

1.2. Tézis [J3,C3] Azonosítottam és formálisan megfogalmaztam a passzív optikai 

hálózatokat leíró        speciális esetet, amely a hálózati összeköttetések hosszá-

nak és az elosztóponti berendezések számának együttes optimalizálását célozza. A 

kapacitáskorlátos  telephely elhelyezési (Capacitated Facility Location) feladatra 

történő lineáris redukció segítségével igazoltam, hogy az        probléma NP-ne-

héz, még abban az esetben is, ha a kábelhálózat összetett költségfüggvénye helyett 

csupán az úthosszak minimalizálására törekszünk. Megmutattam továbbá, hogy nem 

lehetséges polinom idejű, 1.463-nál alacsonyabb konstans szorzójú garantált közelí-

tő eljárást adni az        speciális eset megoldására. 
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PON hálózatok esetében a hálózat távolságkorlátja a teljes optikai hálózati szegmens, 

azaz a központ-igénypont szakasz hosszára vonatkoznak, mivel a törzs- és 

elosztóhálózati szakaszok közös optikai tartományba tartoznak (azokat a passzív 

elosztópont nem választja ketté). Az optikai szál előnyös tulajdonságainak 

köszönhetően azonban e távolságkorlát nem túl szoros. Az optikai osztó (splitter) fok-

számkorlátja jelentősebb mértékben befolyásolja a hálózati topológiát: a passzív 

optikai osztók kapacitása tipikusan alacsonyabb, mint az aktív eszközöké. 

A topológiafüggő költségeknek köszönhetően egy komoly kihívást jelentő 

optimalizálási feladattal szembesülünk, melyben a költségfüggvény két fő komponens, 

az elosztópontok és az elosztóhálózat költségek összegeként áll elő. Az elosztópontok 

számának, és az elosztóhálózat hosszának csökkentése egymásnak ellentmondó 

követelmények – ez jelenti az igazi kihívást az NTDPON speciális eset megoldása során. 

A lineáris redukció során az alapprobléma az ún. „kapacitáskorlátos telephely el-

helyezési feladat” (Capacitated Facility Location, CFL) [24]. A kétirányú lineáris 

redukció bizonyításának részletei a disszertációban találhatók. A CFL és NTDPON 

problémák közti ekvivalencia igazolásához feleltessük meg a topológiatervezési feladat 

elosztópontjait a CFL probléma telephelyeinek. A telephely-nyitás költségei feleljenek 

meg egy DU és a kapcsolódó törzshálózati szakasz költségének, az NTDPON probléma 

elosztópontjai pedig a telephely elhelyezési probléma klienseinek. A telephely-kliens 

távolságokat pedig leképezhetjük az elosztóhálózat költségeire (3. ábra). 
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3. ábra Topológiatervezési feladat transzformációja telephely-elhelyezési problémára 

1.2.1 Lemma: Az NGA topológiatervezési feladat PON hálózatokat leíró speciális 

esete (NTDPON), amelyben a       költségeket a megnövelt   
     költségekbe 

ágyazzuk, valamint a CFL probléma lineáris redukció alatt ekvivalensek.   
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1.2.1a Következmény: Mivel a CFL feladatról ismert, hogy NP-nehéz [24], a lineáris 

redukciónak megfelelően az NTDPON probléma is NP-nehéz. 

1.2.1b Következmény: A lineáris redukció alapján a CFL és NTDPON problémák 

közelíthetősége is megegyezik. 

A telephely-elhelyezési feladat egy jól ismert matematikai probléma. Guha [28] nyo-

mán tudjuk, hogy NP-nehéz az optimum 1.463 konstans szorzónál jobb közelítését ad-

ni – ez meghatározza az elméleti korlátot az NTDPON probléma közelítésére vonatkozó-

an. A legjobb ismert közelítő eljárás a CFL probléma megoldására Mahdian és társai 

nevéhez fűződik: algoritmusuk az optimum garantált 2-approximációját adja [25]. Ez 

egyszersmind a gyakorlati korlátot is meghatározza. 

4.1.2.2 Aktív optikai hálózatokat leíró speciális eset (NTDAON) 

1.3. Tézis [J3,C4,C8] Azonosítottam és formálisan megfogalmaztam az aktív opti-

kai hálózatokat leíró        speciális esetet, amely az elosztóponti berendezések 

számának előzetes ismeretében az elosztópontok optimális elhelyezését és az elosz-

tóhálózati költségek minimalizálását célozza. A p-medián problémára történő lineá-

ris redukció segítségével igazoltam, hogy az        probléma NP-nehéz. Megmu-

tattam továbbá, hogy nem lehetséges    
 ⁄         -nál alacsonyabb konstans 

szorzójú garantált közelítő eljárást adni az        speciális eset megoldására. 

Az optikai szálaknak és az aktív elosztópontoknak köszönhetően még a passzív optikai 

hálózatoknál is megengedőbb hosszkorlátokkal szembesülünk, mivel az aktív elosztó-

pont egyfajta regenerátorként kettéosztja az optikai tartományt – így ez esetben 

egymástól független törzs- és elosztóhálózati hosszkorlátokat állíthatunk fel. Az aktív 

elosztópont kapacitása jellemzően meghaladja a passzív eszközökét. A megengedő, és 

a keresési teret érdemben nem szűkítő korlátok együttesen a költségfüggvényre irányít-

ják figyelmünket. Az aktív elosztópontok költsége lényegesen magasabb, mint passzív 

megfelelőiké. A domináns DU költségek (   ) mellett a kábelhálózat, különösen az 

elosztóhálózat költsége sem elhanyagolható. 

Az NTDAON speciális eset lényegében egy gráf-klaszterezési feladattá alakul: az opti-

malizálás célja a klaszterek, azaz előfizetői csoportok számának (és így az elosztópon-

tok költségének) minimalizálása. A korlátos klaszterméret (azaz DU kapacitás) külön-

bözteti meg a feladatot a jól ismert gráf-klaszterezési problémáktól. Az NTDAON fela-

datot megfogalmazhatjuk eldöntési problémaként is: lehetséges p darab DU-t úgy elhe-

lyezni, hogy minden igényponton lefedjenek? A szükséges DU-k számát ( ) ez esetben 

előre definiált konstansként kezeljük, értéke pedig az igénypontok száma ( ) és a DU 

kapacitás ( ) hányadosa:     ⁄ . A magas DU költségek miatt az elosztópontok 

maximális kihasználtságára törekszünk, így (közel) minimális számú DU mellett 

kaphatjuk a minimális költségű topológiát. Ezen elosztópontok a hozzájuk csatlakozó 
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igénypontok csoportjának „közepén” kell elhelyezkedjenek az optimális elosztóhálózat 

kialakítása érdekében – és így jutunk el az NTDAON és a kapacitáskorlátos p-medián 

problémák (Capacitated p-median problem, CPMP) közti analógiához. 

Az ekvivalencia kétirányú bizonyítása megtalálható a disszertációban. Alapja az 

elosztópontok és a mediánok (valamint ezek kapacitása) közti analógia, továbbá a p-

medián probléma távolságai és az NTDAON kábelhálózati költségei közti azonosság. 

1.3.1 Lemma: A topológiatervezési feladat NTDAON speciális esete, amelyben a 

hosszkorlátok relaxációja révén elsődlegesen a DU kapacitáskorlátja és költsége 

határozza meg a feladat optimumát, valamint a CPMP problémák lineáris redukció 

alatt ekvivalensek. 

1.3.1a Következmény: Mivel a p-medián és a kapacitáskorlátos p-medián problémák 

NP-teljesek [27], a lineáris redukció alapján az NTDAON speciális eset is NP-teljes. 

1.3.1b Következmény: A lineáris redukció alatt ekvivalens problémák közelíthetősége 

is megegyezik, így a CPMP és NTDAON problémák esetében is.  

Meyerson és társai [27] igazolták, hogy a p-medián probléma     ⁄        – nál 

jobb konstans faktorú közelítése NP-nehéz, és ez meghatározza az elméleti korlátot. A 

legjobb ismert közelítő eljárás a p-medián problémára azonban ettől lényegesen 

gyengébb: Arya és társai [26] egy, az optimumot     ⁄  konstans szorzó erejéig 

közelítő eljárást adtak, ahol a   érték egy, az algoritmus komplexitását meghatározó 

belső változó. Ennek köszönhetően a legjobb közelítés mértéke változtatható, de nem 

alacsonyabb, mint 3 – ez adja egyben a közelítésre vonatkozó gyakorlati korlátot is.  

4.1.2.3 DSL hálózatokat leíró speciális eset (NTDDSL) 

1.4. Tézis [J3,C3,C4,C8] Azonosítottam és formálisan megfogalmaztam az optikai 

táplálású DSL hozzáférési hálózatokat leíró        speciális esetet, amely az 

elosztóponti berendezések számának minimalizálását célozza, az elosztóhálózat 

szoros hosszkorlátai mellett. A halmazfedési feladatra történő lineáris redukció 

segítségével igazoltam, hogy az        probléma NP-nehéz. Megmutattam 

továbbá, hogy logaritmikusnál jobb polinomidejű közelítő eljárás nem adható a 

probléma megoldására. 

Az NTDDSL speciális eset meghatározó jellemzője a domináns elosztóhálózati hossz-

korlát: a rézvezeték fizikai korlátai igen szűk mozgásteret engedélyeznek. A probléma 

így egy „lefedési feladattá” alakul, amelyben az összes igénypont eléréséhez szükséges 

minimális számú (erősen korlátozott hatósugarú) elosztópontot keressük. A költség-

függvény tekintetében fontos megjegyeznünk, hogy optikai táplálású DSL hálózatokat 

telepítése olyan területeken várható, ahol a rézhálózati infrastruktúra már adott (zöld-

mezős beruházások esetén a DSL nem jellemző). Így az elosztóhálózat kiépítése a 
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meglévő rézhálózat újrahasznosítását jelenti, és ez jelentősen alacsonyabb költséggel 

jár, mint egy új, optikai kábelhálózat telepítése. Így pedig az aktív elosztópontok 

jelentik a domináns költségösszetevőt. 

A rézhurok hosszkorlátainak (    
    

) történő megfelelés, és az elosztópontok kapacitá-

sának ( ) figyelembe vétele mellett tehát az elosztóponti költségek (   ) minimalizá-

lása áll tehát e speciális eset középpontjában. A feladat értelmezhető úgy is, mint az 

igénypontok „lefedése” az elosztópontok egy minimális halmazával – így pedig már a 

megfogalmazás is sugallja az analógiát a halmazfedési (set cover) feladattal. 

Az ekvivalencia bizonyításának alapja egy komplex gráftranszformáció. Ennek leírása 

a lineáris redukció formális igazolásával együtt a disszertációban megtalálható, a tézis-

füzetben csupán az eredményt említem: 

1.4.1 Lemma: A topológiatervezési feladat NTDDSL speciális esete, mely a szoros 

elosztóhálózati hosszkorlátok és a véges DU kapacitás mellett elsődlegesen a DU 

költségek minimalizálásét célozza, valamint a halmazfedési feladat lineáris redukció 

alatt ekvivalensek.   

1.4.1a Következmény: Mivel a halmazfedési feladat közismerten NP-teljes [18], a 

lineáris redukció alapján az NTDDSL speciális eset is NP-teljes. 

1.4.1b Következmény: Egy megfelelő gráftranszformáció révén igazoltam az NTDDSL 

probléma és a halmazfedési feladat lineáris redukció alatti ekvivalenciáját, így nem 

csupán bonyolultságuk, de közelíthetőségük is megegyezik. 

A halmazfedési feladatra a mohó algoritmus      közelítést ad, ahol      az  -edik 

harmonikus számot jelöli (          ). Ebben az esetben tehát      szolgál 

gyakorlati közelíthetőségi korlátként. Továbbá: nem létezik polinomidejű, konstans 

faktorú közelítés a halmazfedési feladatra, a legjobb polinomidejű közelítő eljárások 

legjobb esetben is           szorzójú közelítését adhatják az optimumnak [29] – ez 

adja az elméleti közelíthetőségi korlátot. 

Mindemellett, a halmazfedési feladat egy ésszerű megszorításával jobb közelítő eljárá-

sok is elérhetővé válnak. Amennyiben az egyes halmazok mérete legfeljebb   (azaz: 

nincs olyan igénypont, ami  -nél több elosztóponti pozícióból elérhető), akkor az el-

méleti korlát egészen     ⁄  szorzóig csökken, miközben a legjobb ismert eljárások az 

optimum         közelítését adják [30] – utóbbi lesz a gyakorlati korlát ez esetben. 
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4.1.2.4 Pont-pont hálózatokat leíró speciális eset (NTDP2P) 

1.5. Tézis [J3] Azonosítottam és formálisan megfogalmaztam a pont-pont optikai 

hozzáférési hálózatokat leíró        speciális esetet, amely a nyomvonal-költségek 

minimalizálását célozza. Megmutattam, hogy az        és a Steiner-fa problémák 

lineáris redukció alatt ekvivalensek, ezért az        probléma NP-nehéz. Felhasz-

nálva az       ,        és        speciális esetekre vonatkozó bonyolultsági 

és közelíthetőségi eredményeket megmutattam, hogy az NTD probléma általános 

esetben is NP-nehéz, és nem lehetséges 1.736-nál alacsonyabb konstans szorzójú 

garantált közelítő eljárást adni a probléma megoldására. 

Az igénypontokat egy dedikált szállal a központhoz kötő pont-pont (P2P) hálózatok 

különböznek a korábban tárgyalt, pont-multipont (P2MP) szerkezetű NGA technoló-

giáktól. A törzshálózati szegmens azonban P2MP hálózatok esetében is tekinthető egy 

pont-pont hálózatnak, amely az elosztópontokat és a helyi központot köti össze. 

Egy pont-pont optikai hozzáférési hálózat esetében egyetlen fizikai korlátot kell 

figyelembe vennünk, ez pedig a központ és az igénypontok távolsága. Ez azonban az 

optikai szálak alkalmazása, valamint az elosztópontok hiánya miatt még a korábban 

látottakhoz képest is megengedő, lényegében elhanyagolható korlát.  

Az elosztópontok hiánya a költségfüggvényt a kábelhálózat költségére korlátozza. Itt 

pedig a nyomvonalköltségek (  ) dominálják a szálköltségeket (  ). A minimális 

nyomvonalköltség pedig egy, az igénypontokat a központtal összekötő fa révén érhető 

el; ez azonban nem feszítőfa, mivel a gráf összes pontja helyett csak annak kitüntetett 

pontjait tartalmazza kötelezően. Ez a felismerés vezet a Steiner-fa [22] feladattal való 

ekvivalenciára (a lineáris redukció formális igazolása a disszertációban megtalálható). 

1.4.1 Lemma: A topológiatervezési feladat NTDP2P speciális esete, melyben a 

nyomvonalköltségek domináns szerepet játszanak, valamint a Steiner-fa feladat lineáris 

redukció alatt ekvivalensek.   

1.4.1a Következmény: Mivel a Steiner-fa feladat NP-teljes, még síkba rajzolható vagy 

páros gráfok esetén is [22], az NTDP2P speciális eset is NP-teljes, akár ezen 

megszorítások mellett is. 

1.4.1b Következmény: A lineáris redukció alapján az NTDP2P probléma megörökli a 

Steiner-fa problémára ismert közelíthetőségi korlátokat is. 

A Steiner-fa ún. APX-nehézségű feladat, azaz létezik rá konstans faktorú közelítés, de 

nem bármely     szorzóval; avagy, másként fogalmazva, elegendően kis     

esetén nem lehet    -nál jobban közelíteni [21]. A minimális   érték nem ismert, de 

az eddigi legalacsonyabb igazolt érték 0.0062 [22]. Ezért ez az            érték 

szolgál elméleti közelíthetőségi korlátként. Ugyanakkor, a jelenleg ismert legjobb 

garantált közelítést adó eljárás (a gyakorlati korlát) Zelikovsky nyomán 1.55 [23]. 
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4.1.2.5 Az NTD probléma általános esete 

Az NGA topológiatervezési feladat különféle speciális eseteit tárgyaltam az előzőek-

ben. A speciális esetek a megengedő korlátok relaxációján, és a költségfüggvény jelen-

téktelenné váló összetevőinek elhagyásán alapultak. Azonban a probléma még ezen 

egyszerűsített esetekben is NP-nehéznek bizonyult: 

1.5.1a Lemma: A probléma általános esetben nyilvánvalóan NP-nehéz, mivel összes 

bemutatott relaxációja is NP-nehéz. 

Amennyiben az 1.2-1.5 tézisek közelíthetőségi eredményeit is egymás mellé tesszük, 

megvizsgálhatjuk az NTD probléma általános esetének polinomidejű közelíthetőségét: 

1.5.1a Lemma: Az NTD probléma általános esetének eredő gyakorlati közelíthetőségi 

korlátja nem kevesebb, mint 3 (konstans szorzó), az elméleti korlát pedig nem keve-

sebb, mint 1.736, azaz nem lehetséges az NTD problémára polinom idejű, 1.736-nál 

alacsonyabb konstans szorzójú garantált közelítő eljárást adni, amennyiben     ; 

ugyanakkor a benne rejlő részproblémákra eddig ismert legjobb közelítő eljárások 

csupán     ⁄  közelítésre képesek. 

A bizonyítás részletei a disszertációban megtalálhatóak, alapja az a tény, hogy az NTD 

probléma „tartalmazza” a speciális eseteket, így nem közelíthető azoknál jobban. A 3. 

táblázat összesíti az algoritmuselméleti vizsgálatot, azaz a bonyolultsági és közelíthető-

ségi eredményeket az NTD problémára és egyes speciális eseteire vonatkozóan. 

3. táblázat Az algoritmuselméleti eredmények összegzése 

Algoritmus-

elméleti 

vizsgálat 

összegzése 

    
általános 

eset 

       
speciális eset 

       
speciális eset 

       
speciális eset 

       
speciális 

eset 

Lineáris 

redukció 
- 

Kapacitás-

korlátos 

telephely-

elhelyezés 

(Capacitated 

Faciliy 

Location) 

Kapacitás-

korlátos p-

medián 

(Capacitated 

p-median) 

Halmazfedés 

(Set Cover)  

Steiner-

fa 

Bonyolultság                

Közelíthetőség 

(elméleti korlát)  
≥       1.463 1+2/e≈1.736 

    ⁄    (*) or 

          1.0062 

Közelíthetőség 

(gyakorlati 

korlát) 
≥   2 3+2/p > 3 

        (*) or 

      
1.55 

(*) A   érték, az igénypontok „fokszámkorlátja” szerepének leírása és pontos 

definíciója megtalálható a disszertáció 3.2.3-as fejezetében 
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4.2 Hatékony megoldó algoritmusok 

2. Téziscsoport [J3,J4,C3-C5,C8-C10] Egy új. az NTD gráf csúcsain értelmezett 

metrikát definiáltam, amely e pontok „kritikusságát”, azaz egy egyes pontok 

optimális topológiára gyakorolt hatását méri. Ezen új kritikussági metrikára 

alapozva eljárásokat javasoltam a szükséges elosztópontok számára vonatkozó alsó 

és felső korlátok meghatározására. 

Hatékony, erősen specializált heurisztikus algoritmusokat javasoltam az 1. téziscso-

portban definiált               és        speciális esetek megoldására. 

Helyes működésüket szabályos rács struktúrákon validáltam, teljesítményüket 

nagyméretű, valós mintapéldákon értékeltem. Az algoritmusok képesek az optimum 

10% eltérésen belüli közelítésére, miközben kiemelkedően skálázhatóak: akár több 

tízezer igénypontot tartalmazó mintapéldák megoldására is képesek. 

Végül egy, a skálázhatóság és a közelítés pontossága között szabályozható kompro-

misszumot nyújtó Szimulált Lehűtési sémát javasoltam az NTD probléma általános 

esetének megoldására. 

4.2.1 Kritikusság: kitüntetett szerepű gráfpontok 

Az NGA topológiatervezési (NTD) feladatit az 1. téziscsoportban leírt formális 

megfogalmazás a gráfelméleti problémák közé pozícionálja. Az egyes feltételek, 

különösen a hosszkorlátok keresési teret korlátozó hatását vizsgáljuk meg a 

következőkben. A gráf néhány kritikus fontosságú pontja önmagában képes többé-

kevésbé meghatározni egy-egy elosztópont helyét. Ezen pontok, és általában a 

kritikusság fogalmának meghatározása a 2.1-es tézis célja: 

2.1. Tézis [J3] Javasoltam egy új metrikát („kritikussági metrika”), amely az 

egyes igénypontok és elosztóponti pozíciók optimális topológiára gyakorolt hatását 

fejezi ki, valamint javasoltam egy, az elosztóponti pozíciókon értelmezett részben 

rendezési relációt („kritikussági rendezés”). A kritikussági metrikára, és egy kap-

csolódó gráf-transzformációra alapozott eljárást adtam, amely az összes végpont le-

fedéséhez minimálisan szükséges elosztópontok számának egy alsó korlátját 

határozza meg.  

A gráf néhány pontja kitüntetett helyzetben lehet, különösen szoros elosztóhálózati 

hosszkorlátok mellett. A legszembetűnőbb példát a távoli, kieső pontok jelentik: ezek 

megkövetelhetik egy-egy elosztópont (DU) közelükben történő elhelyezését. Míg 

azonban az emberi szem számára ezek magától értetődőek, egy algoritmus valamilyen 

formális megfogalmazást igényel. Ezért bevezettem egy metrikát, név szerint a 

kritikussági metrikát amely a gráf egy-egy pontjának jelentőségét hivatott kifejezni. A 

disszertáció 4. fejezetében találjuk a kritikusság fogalmának és alkalmazásának 

részletes leírását. 
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2.1.1. Definíció: Az igénypont kritikussága azon DU pozíciók számát méri, 

amelyekből az adott végpont az      
    elosztóhálózati hosszkorláton belül elérhető. 

Formálisan, amennyiben     jelöli a rendelkezésre álló elosztóponti pozíciók    

elemét,    jelöli a    igénypontot,        pedig az   és   pontok távolsága: 

    (  )  |{   | (      )       
   }| 

2.1.2. Definíció: Minden egyes igénypont mellett felsorolhatjuk az      
    

távolságkorláton belül található elosztópontokat, sorszámuk szerint növekvő 

sorrendben. Ez a számsor lesz az igénypont kritikussági kódja, amely növekvő 

sorrendben felsorolja az igénypontot lefedni képes DU pozíciók sorszámát: 

                (  )      {   | (      )       
   } 

2.1.3. Definíció: Azonos kritikussági kóddal rendelkező szomszédos igénypontok 

csoportjára egy komponensként hivatkozhatunk. Az egy komponenshez tartozó 

igénypontok pontosan ugyanazon elosztóponti helyekről érhetőek el. 

A kritikusság és a komponensekre építve egy gyors mohó algoritmust javasoltam, 

amely a végpontok lefedéséhez szükséges DU pozíciók számának egy felső korlátját 

adja, és emellett alsó korlátokat is meghatároztam. Végül, de nem utolsó sorban: a 

kritikussági metrika jelenti a 2.4-es tézisben leírt skálázható heurisztika alapját is. 

4.2.2 Hatékony, erősen specializált heurisztikák 

A következőkben három különböző heurisztikus algoritmust mutatok be az       , 

       és        problémák megoldására. Ezen tipikus NGA hálózati technológiák 

eltérő karakterük miatt más és más topológia-optimalizáló eljárásokat igényelnek. A 

PON hálózatokhoz javasolt heurisztika egy fa alapú szegmentálási technika. Az AON 

hálózatok esetében egy „bottom up” klaszterező eljárást javasoltam, amely a 

„mediánok”, avagy elosztópontok környezetében alakít ki klasztereket. A DSL hálóza-

tok ismét más megközelítést igényelnek, ezekhez a gráf „kritikus” komponensei által 

vezérelt „top-down” klaszterezési eljárást javasoltam. 

4.2.2.1 Heurisztika passzív optikai hálózatok (PON) tervezéséhez 

2.2. Tézis [J3, J4, C3, C10] Javasoltam egy polinom idejű, skálázható közelítő al-

goritmust az 1.2 tézisben definiált        speciális eset megoldására. Igazoltam, 

hogy a javasolt Branch Contracting Algoritmus (BCA) lépésszáma           . A 

heurisztika helyes működését szabályos rács struktúrákon validáltam, teljesítményét 

valós adatokra épülő, nagyméretű mintapéldákon értékeltem. A kiértékelés tapaszta-

latai szerint a BCA algoritmus képes az optimum 3-10% eltérésen belüli közelítésé-

re, és nagymértékben skálázhatónak bizonyul: akár több tízezer igénypontot tartal-

mazó mintapéldák megoldására is képes. 
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Az 1.2-es tézisnél leírtaknak megfelelően, az        speciális eset egy összetett, 

kétkomponensű költségfüggvénnyel rendelkezik: mind a DU költségeket, mind az 

elosztóhálózat kábelköltségeit figyelembe kell vennünk. A két költségösszetevő súlya 

(   ) határozza meg az optimális megoldást: 

   {                          } 

A javasolt heurisztika éppen ezért az elosztóhálózat és az elosztóponti berendezések 

költségének együttes optimalizálását célozza, elkerülve a két szélsőértéket: (1) a DU 

költségminimumot, amikor az elosztópontok maximális kihasználása érdekében akár 

egészen távoli igénypontokat is bekötünk (a hálózati költségeket növelve), és (2) az 

elosztóhálózat költségminimumát, ami szélsőséges esetben akár minden egyes 

igényponthoz egy saját DU telepítését jelentheti. 

A pont-multipont hálózati architektúra alkalmazását a törzshálózatban elért szálfel-

használási nyereség indokolja: e szakaszokon egyetlen optikai szál szállítja az elosztó-

ponthoz rendelt   igénypont együttes forgalmát (  dedikált szál helyett). A javasolt 

BCA algoritmus a végpont-csoportok kialakításakor e nyereség maximalizálását céloz-

za. Ennek érdekében azon végpontokat rendeli egy közös klaszterbe, amelyek közpon-

tig vezető útja nagymértékben közös nyomvonalon halad. 

2.2 Algoritmus: Branch Contracting Algorithm (BCA) / Faág-összevonó eljárás 

1. lépés (Inicializálás): Hozzunk létre egy T fát a gráfban az igénypontok és a központ köz-

ti legrövidebb utak alapján (Shortest Path Tree). 

2. lépés (Csoportosítás): Jelöljük  -val a bekötetlen igénypontok halmazát a fában. A köz-

ponttól legtávolabbi végponttól indulva mozogjunk felfelé a fában a gyökérben elhelyezke-

dő központ (CO) irányába. Ha az aktuális ponttól lefelé található részfában lévő igénypon-

tok száma elér egy előre definiált   küszöböt, álljunk meg. Vágjuk le ezt az ágat (részfát) a 

fáról, és alakítsunk egy új csoportot a benne található igénypontokból. Vegyük ki ezeket a 

bekötetlen végpontok halmazából ( ). A   küszöb jellemzően a DU kapacitás ( ) függvé-

nye, amivel az elosztópontok kitöltöttségét szabályozhatjuk. Ismételjük a 2. lépést, amíg 

bekötetlen végpontok találhatóak a fában (| |   ). 

3. lépés (DU elhelyezés): A 2. lépésben létrehozott csoportok számára határozzuk meg a 

legjobb („medián”) elosztóponti pozíciót, amely az a megengedett hely lesz, melynek a 

csoporttagoktól mért összesített távolsága minimális. 

4. lépés (Összeköttetések kialakítása): Az igénypontokat a saját elosztópontjukhoz a leg-

rövidebb utak mentén, míg az elosztópontokat a központhoz a    nyomvonalköltségeket 

minimalizáló Steiner-fa mentén kössük be. Apró módosításokkal az ún. Distance Network 

Heurisztikát (DNH, [21]) használhatjuk a törzshálózat meghatározásakor. 

2.2.1. Lemma: A BCA algoritmus lépésszáma              
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A BCA algoritmust szabályos rács (grid) topológiákon validáltam, ahol az analitikusan 

számított optimumtól 0.0%-3.6% közötti mértékben eltérő megoldásokat adott. Ezt kö-

vetően a BCA algoritmus teljesítményét valós adatokon alapuló nagyméretű mintapél-

dák segítségével értékeltem. Az elsődleges eredmény, hogy a BCA algoritmus a leg-

rosszabb esetben is csupán 11.2 százalékkal haladta meg a kevert egészértékű lineáris 

programozás (MIP) által számított eredményt, a minimális költséget pedig ennél is 

jobban közelítheti. Emellett a BCA algoritmus meggyőző mértékben skálázhatónak 

bizonyult: több ezer vagy tízezer végpontot tartalmazó mintapéldákra is perceken belül 

képes volt megoldást szolgáltatni. 

4.2.2.2 Heurisztika aktív optikai hálózatok (AON) tervezéséhez 

2.3. Tézis [J3, J4, C3, C10] Javasoltam egy polinom idejű, skálázható közelítő 

algoritmust az 1.3 tézisben definiált        speciális eset megoldására. Igazoltam, 

hogy a javasolt Iterative Neighbor Contracting Algoritmus (INCA) lépésszáma 

          . A heurisztika helyes működését szabályos rács struktúrákon 

validáltam, ahol az INCA heurisztika optimális eredményt adott. Teljesítményét 

valós adatokra épülő, nagy kiterjedésű mintapéldákon értékeltem. A kiértékelés 

tapasztalatai szerint az INCA algoritmus képes az optimum 3-10% eltérésen belüli 

közelítésére, és nagymértékben skálázhatónak bizonyul: akár több tízezer 

igénypontot tartalmazó mintapéldák megoldására is képes. 

Az 1.3-as tézisnél bemutatott módon a magas elosztóponti (DU) költségek az        

problémát elsődlegesen egy klaszterezési feladattá teszik, ahol a végpont-csoportok 

egy minimális halmazát keressük. Ugyanakkor a DU-végpont összerendelések tiszta 

struktúrája biztosíthatja a kábelhálózati költségek alacsonyan tartását. Emiatt olyan 

hálózati topológiát várunk eredményül, amelyben a klaszterek mérete és formája „sza-

bályos”, és elkerüli a szomszédos csoportok közti átfedéseket. 

Az Iterative Neighbor Contracting Algoritmus (INCA) egy ilyen, az igénypontok és 

DU pozíciók kiegyensúlyozott struktúrájának létrehozására törekvő ún. „bottom-up” 

klaszterezési eljárás. Kezdetben minden igénypontot a hozzá legközelebbi DU pozíció-

hoz rendel, majd a rákövetkező lépésekben a szomszédos csoportok összevonásra 

kerülnek, amíg a csoportméretek összhangba nem kerülnek az elosztópontok kapacitá-

sával, biztosítva a költséges berendezések magas kihasználtságát. 

2.3 Algoritmus: Iterative Neighbor Contracting Algorithm (INCA) / Iteratív 

szomszéd-összevonó eljárás 

1. lépés (Inicializálás): Minden egyes igénypontot rendeljünk hozzá a legközelebbi megen-

gedett DU pozícióhoz (így a DU pozíciók körül egy ún. Voronoi-diagramot kapunk). Ezen 

végpont-csoportok átlapolásmentes klaszterek lesznek, noha egyelőre a csoportok mérete 

meghaladhatja vagy alulmúlhatja a DU kapacitást. 
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2/a lépés (Előszűrés): Jelöljük a DU egységes elvárt minimális kihasználtságát  -val, ami 

jellemzően a   elosztóponti kapacitás függvénye. Helyezzünk el egy DU berendezést min-

den olyan DU pozícióban, amelyhez az inicializálás során  -nál több igénypontot rendel-

tünk. Kössük a legközelebb elhelyezkedő   végpontot az újonnan elhelyezett DU berende-

zéshez, és e pontokat vegyük ki a további számításokból. A 2/a lépést egészen addig ismé-

teljük, amíg végül nem lesz több DU pozíció  -nál több hozzárendelt igényponttal. 

2/b. lépés (Összevonás): Jelölje   a   küszöbnél kevesebb igénypontot tartalmazó klaszte-

reket. Keressünk két szomszédos,   beli csoportot, egyesítsük őket, az új, közös középpont 

pedig legyen az, amelynek végpontoktól mért távolság-összege minimális (azaz, amelyik 

közelebb van a csoport „súlypontjához”). Ismételjük ezt a lépést, amíg „méreten aluli” cso-

portok léteznek, azaz amíg | |   . 

4. lépés (Összeköttetések kialakítása): Az elosztóhálózatot a végpontok és elosztópontjaik 

közti legrövidebb utak hozzuk létre, a törzshálózatot pedig a    nyomvonalköltségeket 

minimalizáló Steiner-fa mentén alakítsuk ki. Apró módosításokkal az ún. Distance Network 

Heurisztikát (DNH, [21]) használhatjuk a törzshálózat meghatározásakor. 

2.3.1. Lemma: Az INCA algoritmus lépésszáma              

Az INCA algoritmust szabályos rács (grid) topológiákon validáltam, ahol az az analiti-

kusan számított optimummal lényegében megegyező megoldásokat adott, mind az 

összköltségre, mind az egyes költségösszetevőkre nézve. Ezt követően az INCA algo-

ritmus teljesítményét valós adatokon alapuló nagyméretű mintapéldák segítségével ér-

tékeltem. Az INCA algoritmus és a MIP eredmények közti eltérés 3.5% - 11.7% között 

alakult, az optimumhoz tehát még közelebb lehet. Emellett az INCA algoritmus meg-

győző mértékben skálázhatónak bizonyult: több ezer vagy tízezer végpontot tartalmazó 

mintapéldákra is perceken belül képes volt megoldást szolgáltatni. 

4.2.2.3 Heurisztika DSL hálózatok tervezéséhez 

2.4. Tézis [J3, J4, C3, C10] Javasoltam egy polinom idejű, skálázható közelítő 

algoritmust az 1.4 tézisben definiált        speciális eset megoldására. Igazoltam, 

hogy a javasolt Stepwise Allocation of Critical Distribution Units (SACD) 

algoritmus lépésszáma           . A heurisztika helyes működését szabályos 

rács struktúrákon validáltam, ahol az SACD heurisztika optimális eredményt adott. 

Teljesítményét valós adatokra épülő, nagy kiterjedésű mintapéldákon értékeltem. A 

kiértékelés tapasztalatai szerint az INCA algoritmus képes az optimum 3-10% 

eltérésen belüli közelítésére, és nagymértékben skálázhatónak bizonyul: akár több 

tízezer igénypontot tartalmazó mintapéldák megoldására is képes. 

Az 1.4-es tézisnél leírtaknak megfelelően az        speciális eset lefedési feladatként 

is értelmezhető: a minimálisan szükséges (    
     hatósugarú) DU pozíciók számát 

keressük, amelyek képesek „lefedni” az összes igénypontot. 



 

22 

 

A kritikusság (2.1 tézis) fogalmát felhasználva a javasolt Stepwise Allocation of 

Critical DUs (SACD) algoritmus egy ún. „top-down” klaszterezési eljárás, ahol a 

klaszterezést a gráf kritikus pontjai határozzák meg. 

2.4 Algoritmus: Stepwise Allocation of Critical DUs (SACD) / Kritikus 

elosztópontok lépésenkénti elhelyezése 

1. lépés (Inicializálás): Helyezzünk el egy virtuális elosztópontot minden megengedett 

helyen. Rendeljük hozzá az      
    távolságon belül található igénypontokat (így egy igény-

pont több virtuális igényponthoz is hozzárendelhető). Számítsuk ki a kritikussági értékeket, 

és végezzük el az elosztópontok lexikografikus kritikussági rendezését. 

2. lépés (DU elhelyezés #1): Ha létezik egy előre definiált   küszöbnél több hozzárendelt 

végponttal rendelkező virtuális DU, válasszuk ki a kritikussági rendezés alapján legelsőt. A 

  küszöb jellemzően a DU kapacitás ( ) függvénye, amivel az elosztópontok kitöltöttségét 

szabályozhatjuk. Helyezzünk el a kiválasztott helyen egy elosztóponti berendezést, 

amelyhez kössük bea pozícióhoz rendelt igénypontok közül a   legmagasabb kritikussági 

értékkel rendelkezőt, majd távolítsuk el ezt a   pontot a gráfból, és az összes többi virtuális 

DU hozzárendelési listájáról. Ismételjük a 2. lépést, amíg egyetlen virtuális DU létezik 

legalább   hozzárendelt igényponttal. 

3. lépés (DU elhelyezés #2): Ha nem létezik több virtuális DU legalább   hozzárendelt vég-

ponttal, válasszuk ki a megmaradt virtuális DU-k közül a legmagasabb kihasználtságút 

mindaddig, amíg bekötetlen végpont maradt (vagy amíg elértük az előírt minimális kihasz-

náltsági küszöböt). 

4. lépés (Összeköttetések kialakítása): Az igénypontokat a saját elosztópontjukhoz a leg-

rövidebb utak mentén köthetjük be. Az optikai törzshálózatot pedig a    nyomvonalköltsé-

geket minimalizáló Steiner-fa mentén alakítsuk ki. Apró módosításokkal az ún. Distance 

Network Heurisztikát (DNH, [21]) használhatjuk a törzshálózat meghatározásakor. 

2.4.1. Lemma: Az SACD algoritmus lépésszáma              

Az SACD algoritmust szabályos rács (grid) topológiákon validáltam, ahol az az analiti-

kusan számított optimummal lényegében megegyező megoldásokat adott, mind az 

összköltségre, mind az egyes költségösszetevőkre nézve. Ezt követően az SACD algo-

ritmus teljesítményét valós adatokon alapuló nagyméretű mintapéldák segítségével ér-

tékeltem. Az INCA algoritmus és a MIP eredmények közti eltérés 0.2% - 15% között 

alakult. Emellett kiválóan skálázhatónak bizonyult: több ezer vagy tízezer végpontot 

tartalmazó mintapéldákra is perceken belül képes volt megoldást szolgáltatni. 

4.2.3 Szimulált lehűtés: egy univerzális megoldás 

Különféle metaheurisztikák és optimalizálási stratégiák ismertek az irodalomban, mint 

pl. evolúciós algoritmusok, tabu keresés, branch & bound eljárások, hegymászó algo-

ritmus vagy akár a mohó algoritmus. Ezen eljárások közül sokakat megvizsgáltam, és 

az NGA topológiatervezési feladat megoldására a Szimulált Lehűtés (Simulated 
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Annealing, SA) bizonyult a legígéretesebb alternatívának, egyebek mellett skálázható-

sága, a lokális optimumok elkerülésének képessége, valamint a konvergencia sebessé-

gének egyszerű befolyásolhatósága miatt [C8]. 

A kvadratikus és lineáris programozási megközelítésekkel ellentétben a Szimulált 

Lehűtés nem vezet egzakt optimumra. Egyrészt alkalmas arra, hogy a specializált 

BCA, INCA és SACD heurisztikák értékelésekor referenciaként szolgáljon. Másrészt, 

a rugalmas tartományon állítható paraméterek révén a Szimulált Lehűtés általánosan 

használható, univerzális megoldás, amely a speciális esetekkel nem lefedett bemeneti 

paraméterek, a jelenlegiektől eltérő NGA technológiák esetén is használható. 

Mindezek miatt a Szimulált Lehűtés a javasolt algoritmus-készlet fontos eleme. 

2.5. Tézis [C8, C11] Javasoltam egy szimulált lehűtésen alapuló heurisztikát az 

NTD probléma általános esetének megoldására. Az állapottér átmérőjét a szomszé-

dos állapotok száma (        ⁄ ), míg a konvergencia sebességét a lehűtési straté-

gia és a döntési függvény révén határoztam meg, kézben tartva a közelítés gyorsasá-

ga és minősége közti kompromisszumot. Az eljárás helyes működését szabályos rács 

struktúrákon validáltam, ahol az optimális eredményt adott. Teljesítményét valós 

adatokra épülő, nagy kiterjedésű mintapéldákon értékeltem. A kiértékelés tapaszta-

latai szerint az algoritmus képes az optimum 5-10% eltérésen belüli közelítésére, és 

nagymértékben skálázhatónak bizonyul: akár több ezer igénypontot tartalmazó 

mintapéldák megoldására is képes. 

A Szimulált Lehűtés (SA) alkalmazása nem triviális feladat. A SA önmagában megha-

tároz egy stratégiát, de az adott optimalizálási feladathoz történő mind hatékonyabb 

adaptációja jelenti a kiemelkedően hatékony, és a teljesen használhatatlan alkalmazá-

sok közti különbséget. Az egyes „építőelemek” részletes leírása a disszertációban 

szerepel, a tézisfüzetben csupán egy rövid összefoglalásra van lehetőség. 

Egy állapot a szimulált lehűtés folyamata során egy DU kiosztási konfigurációt jelöl, 

beleértve az elosztóponti berendezések számát és helyét. Az állapot kiértékelése az 

adott DU kiosztáshoz tartozó hálózati költség meghatározását jelenti. Szomszédos 

állapot egy olyan hálózati topológia, amely az aktuális topológiából a következő 

műveletek valamelyikének alkalmazásával nyerhető: (1) új DU hozzáadása, (2) meg-

lévő DU törlése, (3) DU mozgatása egy szomszédos megengedett helyre. A kezdő-

állapot meghatározása súlyozott véletlen sorsoláson (DU kiosztáson) alapul. 

Szükség van egy hőmérséklet-szabályozási stratégiára, amelyhez egy 

exponenciálisan csökkenő függvényt választottam. Ez kezdetben lehetővé tesz nagy 

ugrásokat a keresési térben, míg a folyamat végén már csak „finomhangolást” enged 

meg. A (hőmérsékletfüggő) döntési függvény határozza meg a „rosszabb” szomszédos 

állapotok elfogadásának, és így a lokális optimumok elkerülésének valószínűségét. A   

döntési függvény a   hőmérsékletre nézve monoton: a hőmérséklet csökkenésével a 



 

24 

 

„visszalépés” valószínűsége is csökken. Leállási feltétel pedig a   hőmérséklet adott 

érték (1.0) alá csökkenése, vagy az elegendően hosszú ideig változatlan költség. 

A keresési tér átmérője a két megoldás közti lépések számának maximuma. Egy 

(közel) optimális megoldás esetén szükséges DU-k száma jellemzően   ⁄ , azaz a 

populáció és a DU kapacitás hányadosának közelében található. Egy    megoldás 

összes elosztópontjának törlése, és egy    megoldás összes elosztópontjának 

hozzáadása hozzávetőlegesen     ⁄  lépést igényel, tehát a keresési tér átmérője ezzel 

arányos:       
 

 
. Egy tipikus PON hálózat esetében, néhány ezer végpont, valamint 

1:64 osztásarány mellett (    ) a keresési tér átmérője nagyságrendileg száz lépés. 

4.2.4 Az értékelés rövid összefoglalása 

A heurisztikus algoritmusokat két alapvető szempontból értékeltem: a közelítés 

pontossága, és a skálázhatóság felől. Noha a probléma komplexitása nem teszi lehetővé 

az egzakt optimum meghatározását, megfelelő relaxációs és dekompozíciós technikák 

alkalmazásával előállítottam egy lineáris programozási struktúrát (1.1 tézis), amely 

képes a minimális költség egy alsó korlátjának megadására viszonylag nagyméretű 

problémák esetén is. Egy ilyen alsó korlát pedig segít a kiinduló kérdés megválaszolá-

sában, azaz a heurisztikus megoldások és az optimum közti eltérés meghatározásában. 

Tegyük fel, hogy adott egy alsó korlát, tehát egy költség érték, amely az elérhető 

minimális költségnél bizonyos mértékben alacsonyabb (     ). A heurisztikus 

megoldás nyilvánvalóan magasabb az optimumnál (     ), tehát az optimumtól 

való eltérése  . Ebben az esetben, még ha az optimumot nem is tudtuk meghatározni, 

az ismert     távolság felülről korlátozza az optimumtól való eltérést (4. ábra). 

α β

Alsó korlát

(MIP)
Optimum (ILP)

Heurisztikus 

megoldás  

4. ábra Az optimumtól való eltérés korlátai 

A bemutatott algoritmusokat különböző mintapéldák segítségével értékeltem, a kapott 

eredményeket pedig a disszertáció 7. fejezetében részletesen bemutatom. Az öt 

mintapéldát mindegyike valós adatokra épül (különböző települések Magyarországon, 

vagy városrészek Budapesten). Méretük 367 és 7.000 végpont között változik, de a 

skálázhatósági vizsgálatok során egy még nagyobb, 27.000 végpontot lefedő 

mintapéldát is alkalmaztam. Az alábbiakban a legfontosabb eredmények láthatóak. Az 

első három ábrán az egyes algoritmusok által a számított megoldások minőségét 

hasonlítom össze (normált értékek, ahol a MIP megoldás = 100%). Az utolsó három 

ábra pedig a számítási időket mutatja a specializált BCA/INCA/SACD heurisztikákra, 

a Szimulált lehűtésre és a MIP megoldásra vonatkozóan. Az ábrák alátámasztják az 

értékelés fő tanulságait: 
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 a specializált BCA/INCA/SACD heurisztikák igen pontos közelítő eljárások: az 

eredmények a MIP megoldás 3-15% közti környezetében találhatóak (és ez a 

fentebb írtak szerint már egy felső becslés az optimumtól való eltérésre) 

 ezzel egyidejűleg e heurisztikák kiemelkedően jól skálázódnak, jellemzően 3 

nagyságrenddel gyorsabbak a Szimulált Lehűtésnél, és 5-6 nagyságrenddel a 

MIP megoldásnál: a BCA/INCA/SACD heurisztikák még a nagyméretű minta-

példák esetén is csupán néhány perces számítási időt igényelnek 

 ha a Szimulált Lehűtés számára szükséges 2-3 nagyságrenddel hosszabb szá-

mítási idő rendelkezésre áll, meggyőző eredményeket ad, helyenként a speci-

alizált heurisztikákat is megelőzve; néhány ezer végpontnál nem nagyobb terü-

letek esetén a Szimulált Lehűtés egy igen jól használható, univerzális megoldás 

 ellenkező esetben, ha az időkorlátok kezdenek szorossá válni, egyértelművé 

válik a sokkal jobban skálázható BCA/INCA/SACD heurisztikák fölénye; 

különösen nagyméretű, több tízezer végpontot tartalmazó területek esetén ezek 

jelentik az egyetlen használható megoldást. 

 

5. ábra A MIP, SA és BCA heurisztikák költség-összehasonlítása 

 

6. ábra A MIP, SA és INCA heurisztikák költség-összehasonlítása 
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7. ábra A MIP, SA és SACD heurisztikák költség-összehasonlítása 

 

 

 

8. ábra A specializált heurisztikák és az SA/MIP megoldások futási idejének összehasonlítása 

5 Az eredmények alkalmazása 

Noha a disszertációmban bemutatott munka részben elméleti természetű, a motivációt 

jelentő alapkérdés egészen gyakorlati eredetű. Az újgenerációs hozzáférési hálózatok 

várhatóan gyorsuló elterjedés előtt állnak: a technológia érett, de a nagy beruházás-

igény visszafogja a terjedését. Az optimalizált hálózattervezés és a műszaki-gazdasági 

elemzés egyaránt elősegíti a folyamatot: a költségminimalizálás a jövedelmező beruhá-

zások alapja, a műszaki-gazdasági elemzés pedig az üzleti döntés-előkészítés fontos 
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eleme. Legújabb publikációink igazolják a javasolt, topológiatervezésre épülő költség-

becslés pontosságbeli előnyét az elterjedt geometriai modellekhez képest [C7][J4]. 

Az elméleti alapokra, és a javasolt algoritmusokra építve egy átfogó keretrendszert 

(AccessPlan Framework [32]) fejlesztettünk az elmúlt években. Ez képes stratégiai 

hálózattervezésre, az említett NGA technológiák műszaki-gazdasági elemzésére és 

összehasonlítására. A disszertációban bemutatott számszerű eredményeket sem 

érhettem volna el az AccessPlan keretrendszer nélkül. 

A módszertant és a keretrendszert számos kutatási és K+F projektben használtuk az 

elmúlt években. Részesei voltuk az EU FP7 BONE projektnek [B1][C5][C6], melynek 

témája egyebek mellett optikai hozzáférési hálózatok műszaki-gazdasági elemzése 

volt, és együttműködtünk a Magyar Telekommal az OASE EU FP7 IP projekt céljai-

nak elérésében. Ezt követően meghívást kaptunk az EU FP7 IP COMBO projektbe a 

térkép alapú műszaki-gazdasági elemző módszereink és eredményeink révén 

[C12][C13][C15]. A bemutatott esettanulmányok részben a Magyar Telekommal közös 

műszaki-gazdasági elemző K+F projektek eredményei. E projektekben az AccessPlan 

keretrendszert használtuk a műszaki-gazdasági számításokhoz. Végezetül, amikor a 

módszertan már használatra alkalmas volt, a keretrendszer alapjait egy magyar távköz-

lési szoftvercéggel, a NETvisor-ral közösen fektettük le [C9]. 

6 Összefoglalás 

Jelen tézisfüzet az NGA hálózatok algoritmikus tervezése terén elért kutatási eredmé-

nyeim egy kivonata. Az első téziscsoportban az alapvetően mérnöki feladatot egy algo-

ritmikus, matematikai problémává alakítottam, optimalizálási problémaként formálisan 

is megfogalmaztam, és egy alkalmas gráfmodellt definiáltam. Az NGA technológiák fő 

típusai nyomán meghatároztam a topológiatervezési feladat vonatkozó speciális eseteit. 

Megvizsgáltam a probléma és speciális eseteinek bonyolultságát és a polinom idejű kö-

zelíthetőségét, ami egyben a kulcsfontosságú részproblémákra is rávilágított. A 

második téziscsoportban specializált, skálázható heurisztikákat, valamint egy általáno-

san használható metaheurisztikus megoldást javasoltam. Végül a javasolt algoritmu-

sokat validáltam, és teljesítményüket valós mintapéldákon értékeltem – az értékelés 

pedig megmutatta azok figyelemre méltó skálázhatóságát és pontosságát. 
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