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Bevezető 

Az Internet-szolgáltatók részéről egyre gyakrabban merül fel az igény, hogy a 

felhasználói igényeket rögzített vezeték nélküli hálózat segítségével elégítsék ki. A gyakran 

használt pont-többpont kiépítés mellett egyre gyakrabban merül fel a szövevényes (mesh) 

topológiájú hálózat ilyen célú felhasználása. Azonban az ezt lehetővé tevő technológiák – 

mint például a WiMAX (IEEE 802.16-2004) – nem definiálják a mesh topológiának a 

kialakítását, csupán a protokollüzeneteket. 

Ezért célul tűztük ki egy olyan hálózattervezési algoritmus kifejlesztését, amely a 

térben véletlenszerűen elhelyezett felhasználók mesh hálózatba kapcsolását teszi lehető úgy,  

hogy a felhasználók által megadott sávszélesség kielégítésre kerüljön! (A csomagokat fogadó 

nyelő csomópontok kijelölése csak a teljes hálózat kialakulása után történik meg.) Mivel az 

ismert útvonalválasztó-eljárások nem vesznek figyelembe minden a probléma kapcsán fontos 

szempontot (felhasználók igényei, linkek kapacitásai), ezért szükséges megfelelő új 

algoritmus kidolgozása.  

Alapvető megfontolások 

A felhasználók más és más területeken különbözőképpen helyezkedhetnek el. 

Előfordulásukat sok tényező befolyásolhatja, pl. a területi jelleg, az aktuális településtípus 

szerkezete, vagy a terület lakosságának mérete. A hálózatépítő algoritmusok meghatározása 

szempontjából azonban kevésbé fontos egy konkrét térkép definiálása, sokkal inkább célszerű 

a felhasználókat véletlenszerűen elhelyezni a síkban vagy a térben.  

A hálózati kialakítást érintő vizsgálataink alapján a felhasználók között fastruktúrájú 

hálózatot érdemes létrehozni, hiszen másfajta hálózati kialakítás esetén a felhasználók több 

irányba is forgalmazhatnának [1. ábra]. Egyidőben azonban nem küldhetők azonos forrásból 
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különböző csomagok különböző címzettekhez, ezért a 

forgalmazást időben meg kellene osztani, így az egyes 

időrésekben különböző irányokba történhetne csomagküldés. Az 

időréseket emiatt az egész hálózatra nézve össze kellene 

szinkronizálni, amely valós időben, változó forgalom esetén 

komoly feladat. Mindez túl bonyolulttá tenné a hálózat 

működését. A gyakorlatban is megfigyelhető, hogy érdemes egy 

pontból csak egy pont felé forgalmazni, hiszen ekkor a két fél 

között irányított antennákat használhatunk, és ezáltal nagyobb 

kapacitást érhetünk el. Viszont ilyenkor a pont „gyerekeinek” is 

ebbe az irányba kell esniük. Ennek kiküszöbölésére lenne 

alkalmazható egy időben változó antennakarakterisztika.  

A faépítési algoritmus bemeneti paramétere egy N×N-es szomszédsági mátrix (N a 

csomópontok száma), amely az egyes felhasználók között létrehozható linkek Cij 

kapacitásértékeit foglalja magában (ahol Cij a Pi és Pj pontok közötti link kapacitása), illetve 

egy oszlopvektor, amely a felhasználók Ti saját forgalmait (igényeit) tartalmazza (ahol Ti a Pi 

pont sávszélességigénye). A kapacitásmátrix Cij értékeit a különböző csatornamodellek 

(terjedési modellek és zajmodellek), a vizsgált két pont távolsága és az alkalmazott 

berendezések tulajdonságai illetve műszaki paraméterei határozzák meg. Az igényvektor Ti 

értékei attól függnek, hogy milyen jellegű szolgáltatást igényel az adott felhasználó. Mivel az 

épülő fában a lehető legnagyobb összélsúlyra törekszünk, ezért először a nagy kapacitású 

linkeket használjuk fel.  

A forgalmazás tényleges megvalósulása érdekében a hálózat minden linkjére 

teljesülnie kell annak, hogy a link kapacitása ne legyen kisebb, mint a linken keresztül 

forgalmazó csomópontok összforgalmának sávszélesség-igénye. Ennek általános alakja a 

következő: 
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ahol Cij a Pi és Pj pontok közötti link kapacitása, Tj a Pj pont saját forgalma (igénye), S(Pk) az 

egyes pontok teljes forgalma (alhálózatukkal együtt) és {Q(Pj)} a Pj pont közvetlen 

alpontjainak halmaza. 

 A probléma úgy is megfogalmazható, hogy határozzunk meg egy N csúcsú gráfon egy 

irányított élekből álló feszítőfát úgy, hogy a csúcsokhoz rendelt értékek (igények) a feszítőfa 

(routing topológia) nyelők felé vezető útjain az élek kapacitásértékeit nem meghaladva 

kielégíthetők legyenek.  
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1. ábra:  
Többirányú forgalmazás 
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Mivel a napjainkban használt útvonalválasztó protokollok között nem található olyan, 

amely minden fontos kritériumot teljesítene (felhasználók igényei, linkek kapacitásai), ezért 

új módszerek kidolgozása szükséges. Ehhez az ismert gráfelméleti algoritmusokat hívhatjuk 

segítségül, ám ezek eredeti „állapotukban” nem használhatók jól a probléma megoldására.  

Néhány algoritmus azonban kis módosítást követően használhatóvá válik. Ezek 

közreműködésével határozhatók meg az új módszerek. 

A feszítőfás módszer a minimális feszítőfát kereső Kruskal algoritmust [2. ábra] 

alkalmazza, (ciklikusan megkeresi a kapacitásmátrixban a legkisebb súlyú éleket, majd 

ezekből hozza létre a feszítőfát) 

azzal a módosítással, hogy a 

minimális súlyú élek helyett, a 

maximális súlyúakat keresi, 

miközben figyelembe veszi a 

forgalmazási igényeket. 

Eredményül egy körmentes, 

maximális súlyú élekből álló, 

maximális számú pontot 

tartalmazó, és a forgalmazási 

feltételeknek eleget tevő feszítőfát 

ad. Az algoritmust N-szer kell 

lefuttatni, hogy minden csomópont 

eljátszhassa a nyelő szerepet. 

Végül az a pont válik nyelővé, 

amely esetén a legoptimálisabb 

feszítőfa adódott. A módszer 

komplexitása ( )NNO log2 ⋅ . 

A maxfolyam módszer 

először a Johnson algoritmusból [2. 

ábra] vett ötletet alkalmazza, 

miszerint bővíti a gráfot egy S 

ponttal, majd ezt ∞ élsúlyokkal a 

gráf összes pontjával összeköti (a 

nyelőt kivéve), ezáltal az S pontban 

végződteti a gráfban található 

összes utat. Ezután az egy adott 

forrás-nyelő pontpárra alkalmaz- 

2. ábra: 
A három módszert bemutató blokkdiagram 
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ható Edmonds-Karp algoritmust [2. ábra] használja fel a maximális folyam 

meghatározásához, ügyelve a forgalmazási feltételek teljesülésére. A forrás mindvégig a 

rögzített S pont lesz, a nyelő szerepet pedig váltogatni kell a pontok között, végül az a pont 

lesz a hálózat nyelője, amely esetén a legoptimálisabb megoldás adódik. Az algoritmus 

komplexitása ( )7NO . Ez a módszer biztosan az optimális megoldást adja.  

A hibrid módszer a feltételes módszer és a feszítőfa nélküli módszer egymás utáni 

alkalmazását jelenti. Elsőként a módosított Kruskal algoritmussal [2. ábra] meghatározza a 

gráf maximális feszítőfáját, majd hozzávesz egy új S pontot [2. ábra], és ebben végződteti a 

gráf egyes ágait. Végül az Edmonds-Karp algoritmust [2. ábra] használja az S forrás és a 

ciklikusan váltogatott nyelő pont közötti maximális folyam megtalálására. A végleges nyelő 

pont kiválasztása az előbbiekhez hasonlóan történik. Komplexitása akkor a legkisebb, ha a 

forgalmazási feltételeket a módosított Kruskal algoritmus során vesszük figyelembe, míg az 

Edmonds-Karp algoritmus során már nem, ekkor a módszer komplexitása ( )5NO . Ez a 

megoldás nem mindig optimális, hiszen az eredeti gráf előzetes feszítőfává redukálása erősen 

korlátozza a kialakuló éleket és azok számát. 

Értékelés 

A meghatározott módszerek jóságát a bekötött csomópontok arányával, a linkek 

átlagos kihasználtságával ( ρ ), ennek szórásnégyzetével ( 2
ˆ

ρσ ), a hop-ok átlagos számával (h), 

illetve a szórásnégyzetével ( 2
ˆ

hσ ) jellemezhetjük. 

A három módszer más-más követelmények esetén optimális megoldást kínál a 

bevezetőben tárgyalt problémára. 

 

  


