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1. Optikai hálózatok áttekintése
Életünk során különböz® hálózatok állandó felhasználói vagyunk: minden nap

használjuk az úthálózatot, a vasúthálózatot, akárcsak a számítógép és távközl® há-
lózatokat. A hálózat egyes elemei között az összeköttetések nem egyformák. Két
nagyobb forgalmú csomópont között az összeköttetés gyorsabb, nagyobb kapacitású.
Ma az optikai eszközökkel létrehozott távközlést tartjuk a legígéretesebbnek, mert
segítségével érhet® el a legnagyobb sávszélesség¶ adatátvitel. Használata jelenleg
gerinchálózatokban elterjedt.

Az optikai távközlés lényege, hogy az információt nem elektronikus jelek továb-
bítják, hanem fény, melynek átviteli közege alapvet®en a fényszál. Egyetlen fény-
szál számos hullámhossz-csatorna átvitelére ad lehet®séget, amit a hullámhosszosztá-
sos nyalábolás (Wavelength-Division Multiplexing , WDM) technológia tesz lehet®vé
[ML01].

Az optikai hálózatban lefoglalt útvonalakat fényutaknak (lightpath, λ-path) ne-
vezzük. Egy fényút forgalma az elektronikus rétegb®l érkezik, de a cél csomópont
eléréséig az érintett optikai csomópontok számától függetlenül végig az optikai réteg-
ben halad [CMLF00] [RBS+01]. A fényút végén az elektronikus rétegben lehet®ség
van a forgalmi igények végz®dtetésére, illetve a forgalom egy következ® fényúton va-
ló továbbítására. Ez lehet akár másik hullámhosszon is, mint a beérkez® fényút.
Modellemben nem feltételezek optikai hullámhossz-átalakítást, vagy id®osztásos mul-
tiplexelést (TDM), mert az ezeket megvalósító eszközök még nem biztosítják azt a
rugalmasságot, amire a dolgozatomban bemutatott módszerek épülnek. Az elektro-
nikus réteg a fényutakat látszólagos összeköttetésként kezeli.

Egy optikai hálózatot tartalmazó hálózati architektúrában legalul helyezkedik el
a WDM-et alkalmazó optikai réteg, melyre közvetlenül valamilyen elektronikus réteg
épül (SDH, SONET, ATM, stb.) [Cin03]. A protokoll architektúrában ezek felett
általában már az IP réteg található, mely a forgalmi igények forrásának tekinthet®.
Az elektronikus réteg a WDM rétegbeli fényutak által meghatározott virtuális topo-
lógiát használja forgalmi igényeinek elvezetésekor. A forgalmi igényeket több fényút
összef¶zésével vezethetjük el.

A valóságban el®forduló forgalmi igények sávszélességei jellemz®en sokkal kiseb-
bek, mint egy hullámhossz-csatorna kapacitása. Ezért a gyakorlatban elterjedt a
forgalomkötegelés (grooming) használata. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus réteg-
ben több igény forgalmát összefogjuk, és együtt engedjük be a választott fényútba
[Cin03].

Az elektronikus réteg teljes mértékben kapcsolt, azaz egy jelzésrendszeren keresz-
tül automatikusan kon�gurálható, ezért képes az adott csomópontba azonos fényúton
érkez® forgalmi igények szétválogatására, majd igény szerinti újrakötegelésére.

A két egymásra épül® réteg viszonya különböz® lehet az azokat üzemeltet®k (pl.
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üzleti) megfontolásai szerint. Társ modell (peer model) esetén a két réteg társként
kezeli egymást, minden vezérléshez szükséges információ cseréje engedélyezett. Ezzel
szemben az átfed® modell (Overlay model) a két réteget szervernek és kliensnek te-
kinti: szolgáltatásokat kérnek egymástól egy meghatározott interfész segítségével, de
nem tudnak egymásról semmit. A két modell közti átmenetnek tekinthet® a javított
(augmented) modell. Amennyiben a két réteg egy szolgáltató tulajdona, lehetséges
az is, hogy a két réteget egyszerre vezérelje egy közös vezérl®sík (integrált modell,
integrated model ) [SC07].

Dolgozatomban a forgalomterelés (Tra�c Engineering) kérdéseivel foglalkozom. A
forgalomterelés olyan hálózati m¶veleteket jelent, melyek segítségével a hálózat meg-
bízhatóan és hatékonyan m¶ködhet, az er®források optimális felhasználása mellett
[VBA+04]. Ethernet hálózatokban az er®forrás általában hálózati kapacitást jelent,
de optikai hálózatokban �gyelni kell az optikai-elektronikai átalakítók helyes felhasz-
nálására is.

Az egységesített forgalomterelési megközelítés szélesíti az alkalmazhatóságot és
rétegeken átível® optimalizálást tesz lehet®vé. Több réteg együttes kezeléséhez azon-
ban megfelel® protokoll, illetve közös vezérl®sík (Control Plane) szükséges [HAC+07].
A rétegek közti vezérl®sík megvalósítására és a több réteg miatt szükségessé vált
protokoll-b®vítésre az MPLS protokoll kiegészítése t¶nt megfelel®nek. Így született
meg a Generalized Multiprotocol Label Switching (GMPLS) protokoll [BDL+01], me-
lyet az IETF szabványosított.

A forgalmi igények elvezetésének két alapvet®en különböz® megközelítése található
az irodalomban. Statikus megközelítés esetén a forgalom jellege az egyes hálózati
csomópontok között el®re ismert. Dinamikus megközelítés esetén az igényekr®l el®re
semmit nem tudunk. A feladat ilyenkor az, hogy az éppen érvényes hálózati állapot
ismeretében, adott szempontból a lehet® legjobban helyezzük el az érkez® forgalmi
igényt [Hua08].

A forgalom kötegelési probléma WDM hálózatokban általában a következ® (gyak-
ran összevont, illetve felcserélt) lépésekb®l, illetve részfeladatokból áll [ZZM05]:

1. virtuális topológia megtervezése

2. fényutak útvonalának kijelölése

3. fényutak hullámhosszhoz rendelése

4. forgalmi igények elvezetése a fényutakon

A cél általában az, hogy a lehet® legkevesebb optikai-elektronikai átalakítót foglal-
juk, illetve a legkevesebb hullámhossz felhasználásával vezessük el a forgalmat. Ilyen
cél mellett azonban a fenti lépésekb®l több is önmagában NP teljes.
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1. ábra. Fényutak tördelésének hatása: az utolsó igény is beengedhet®

Dinamikus esetben a feladat megoldása on-line heurisztikákkal történik, melyeknél
kiemelten fontos a fenti célokon túl a megoldás gyors megtalálása is [Hua08].

A legtöbb dinamikus módszer az optikai hálózat speciális, a célt el®segít® leké-
pezésén, grá�al történ® modellezésén alapszik. A gráfon futtatott legrövidebb utat
keres® algoritmus egy lépésben meghatározza a forgalmi igény számára létrehozandó,
illetve foglalandó fényutakat [ML01] [ZZM03] [OZZ+03] [TBZ+08] [MT08] [CFZ96].

2. Motiváció
A hálózatban hamar létrejönnek a korai igények alapján bizonyos fényutak. Ez azt

jelenti, hogy a kiinduló végpontnál beengedjük a forgalmat az optikai rétegbe, ami
bár több csomóponton áthalad, elektronikus rétegbe újra csak a végpontnál kerül.
El®fordulhat, hogy egy kés®bb érkez® igényt már csak úgy tudunk elvezetni, hogy
már létez® fényutak forgalma mellé kötegeljük forgalmát [ZM02]. Bár nem kellett
visszautasítanunk az érkez® igényt, a hálózatot az esetlegesen létrejöv® kerül®úttal a
szükségesnél jobban megterheljük.

Tekintsük a 1/a ábrán látható példát.
A feltételezett hálózat hét csomópontból áll, melyek 3-3 hullámhosszt képesek
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kezelni. Tegyük fel, hogy a hálózatban az ábrán látható módon három olyan igény
aktív, melyek útvonalai közös fényszálakat használnak: A�E, B�F és C�G. Ekkor a
C�D és D�E fényszálak minden hullámhossza foglalt, így egy újonnan érkez® C�D,
vagy D�E igényt már nem tudunk elvezetni. Egy C�E igény elvezethet® lenne, de
csak a C�B�A�E útvonalon, ami kerül®, ezért feleslegesen igényli jelent®s mennyiség¶
er®forrás foglalását.

Az ilyen, nem ritkán felmerül® problémán segít, ha engedélyezzük a már létez®
fényutak felszakítását. Jelen esetben ha az A�E fényutat felszakítjuk a C, illetve a D
csomópontban (lásd 1/b ábra), akkor egyrészt a C�D és D�E igények is elvezethet®vé
válnak, másrészt gazdaságosabban használhatjuk ki a lefoglalt hullámhosszakat: az
eredeti C�G fényút forgalma egy szakaszon közösen szállítható az eredeti A�E fényút
forgalmával.

A legújabb optikai eszközök segítségével a fent bemutatott fényút-vágáshoz ha-
sonló technikák már elvégezhet®k (pl. [CZY+06]). Az ilyen csomópontokat fényutak
tördelésére képes csomópontoknak nevezzük (Optical Grooming with lightpath Ta-
iloring capability, OGT). Ahogy a fényutak felépítése és lebontása egyre gyorsabbá
válik, úgy válik egyre könnyebben kivitelezhet®vé egy létez® fényút lebontása és két
másikkal való helyettesítése.

Fényutak tördelésével csökken a szükséges kapacitás és a blokkolási arány is. Az
irodalomban mégsem találtam olyan forrást, mely a hálózat rugalmasságának ilyen fel-
használását alaposan körbejárta volna, a felmerül® kérdések megválaszolásával együtt.
Dolgozatommal ezt a hiányt szeretném pótolni.

A vágás helyén a fényút eredeti forgalma felkerül az elektronikus rétegbe. Itt más
forgalmakkal kötegelhetjük a szállított forgalmat, és úgy engedjük vissza az optikai
rétegbe.

Fontos megválaszolandó kérdés az alkalmazott fényút-vágások optimális száma,
mert miközben a régi fényutat elengedjük és az újakat beállítjuk, a forgalom állhat
akár néhány másodpercig is. Ezzel késleltetést, esetleg forgalomkiesést is okozhatunk.
Törekedni kell tehát a vágások minimális szinten tartására.

A másik véglet, ha csak egy ugrás hosszú fényutakat alkalmazunk (átlátszatlan
(opaque) hálózat [RFD+99]), ezáltal egyáltalán nem lesz szükség fényutak darabolá-
sára. Az optikai-elektronikai átalakítás azonban id®t vesz igénybe [YL07], ami megint
csak késleltetéshez vezet, ráadásul feleslegesen terheli az elektronikus réteget [MT08].
Azt sem hagyhatjuk �gyelmen kívül, hogy az optikai csomópontok legdrágább alkatré-
szei az optikai-elektronikai átalakítók. Olyan eljárások használata szükséges, melyek
a lehet® legkevesebbet igényelnek bel®lük [ML01][BBC07][PHS+06][RN07].

Amennyiben a fényutak tördelését átgondolatlanul alkalmazzuk, a megnövekedett
optikai-elektronikai átalakító igény miatt vissza kell utasítanunk forgalmi igényeket.
Dolgozatomban ezért külön foglalkozom a helyes üzemeltetés kérdéseivel.
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Munkám során létrehoztam egy olyan csomóponti modellt, ami a korszer¶, fény-
utat tördelni képes optikai útválasztónak megfelel. Különböz® optimalizálandó célok
mellett vizsgáltam ennek teljesítményét szimulált m¶ködési környezetben, valamint
megmutattam a különbséget az új és a régi modell között.

Min®ségi szolgáltatás ma már elképzelhetetlen a forgalom védelme nélkül. Igen el-
terjedt a megosztott védelem használata. Az optikai eszközök rugalmassága lehet®vé
teszi, hogy a védelmi útvonalakat a meghibásodás pillanatában állítsuk fel. Ezáltal
lehet®vé válik az optikai be-, illetve kilép® portok, valamint az optikai-elektronikai
átalakítók megosztása is. A védelem er®forrás igénye ezáltal jelent®sen csökkenthet®.
Így egyrészt jóval alacsonyabb költség mellett lehetséges ugyanazon védettség fenn-
tartása, másrészt jóval kevesebb igényt kell visszautasítani er®források hiánya miatt.
A megosztás kiterjesztésének látványos el®nyei ellenére az irodalomban nem találkoz-
tam hasonló megközelítéssel. Dolgozatomban ennek a még körüljáratlan területnek
kérdéseit is szeretném megválaszolni.

3. Alkalmazott módszerek
3.1. Hullámhossz-gráfok

Ahogy az 1. fejezetben már szó volt róla, a legtöbb dinamikus körülményekre
alkotott módszer az optikai hálózat speciális, a célt el®segít® leképezésén, modellezé-
sén alapszik. Munkámhoz magam is egy ilyen modellt, a hullámhossz-gráfot vettem
alapul (wavelength graph) [CCJ98] [CMLF00] [GMCT03].

A hálózatban társ, vagy integrált modell szerinti rétegközti viszonyt feltételezek,
ami azt jelenti, hogy a két réteg számára a másikról minden információ rendelkezésre
áll .

A felhasznált gráf-modell tehát egyaránt leképezi a hálózat �zikai topológiáját és
az egyes hálózatelemekben lefoglalható er®forrásokat is. Fontos továbbá, hogy a mo-
dell információt hordozzon a hálózati csomópontok aktuális állapotáról, beállításairól.

Egy hálózat hullámhossz-gráf modelljét a valós hálózati topológiából, a hálóza-
ti csomópontok típusából és aktuális állapotából származtatjuk. A hálózati össze-
köttetéseket a kezelt hullámhosszak számának megfelel® gráf-éllel modellezzük. A
csomópontokat típusuknak megfelel® részgráf reprezentálja a hullámhossz-gráfban.

A hullámhossz-gráfok legnagyobb el®nye, hogy elegend® információt tartalmaznak
a hálózatról ahhoz, hogy bármely legrövidebb utat keres® algoritmus kivitelezhet®
útvonalat találjon bennük. Amennyiben megfelel®en súlyozzuk a különböz® szere-
p¶ éleket, a legkisebb súlyú útvonal meg fog felelni egyéb, vele szemben támasztott
elvárásoknak is: például a lehet® legrövidebb lesz, vagy a lehet® legkevesebb számú
fényútból áll össze.
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3.2. Forgalmi modell és szimuláció
Dinamikus hálózati modell esetén az érkez® igények el®zetes ismerete nélkül kell

a lehet® legjobb megoldásra törekedni. Nem alkalmazhatók például olyan módsze-
rek, melyek a forgalom jellegének ismeretében hosszú számítások segítségével keresik
az optimális megoldást. Eredményeim alátámasztására ezért els®sorban szimulációs
eszközöket használtam.

A generált forgalom az irodalomban megszokott módon Poisson folyamatnak meg-
felel®en keletkez®, egymás után elvezetend® igényekb®l állt [TBZ+08] [RFD+99]. Mo-
dellemben a forgalmi igény egy állandó sávszélesség¶ csatornát, áramkör kapcsolatot
jelent, melyet igényl®je megadott forrás és cél között egy általa de�niált id®tartamon
keresztül szeretne fenntartani. Sávszélességük megadott tartományban egyenletes
eloszlású, tartási idejük exponenciális eloszlást követ. A hálózat különböz® csomó-
pontpárjai között egyenl® valószín¶séggel jelentkeznek a forgalmi igények.

A szimuláció során a hálózat periodikusan torlódik, illetve ürül. Ahogy telít®-
dik, egyre több igényt kell visszautasítani, mikor azonban a torlódásban �résztvev®�
igények elévülnek, az er®források felszabadulnak a hálózatban, a blokkolási arány
esik. Ezért a szimulációkat elég hosszan futtattam ahhoz, hogy az eredményül ka-
pott értékek jól reprezentálják a vizsgált paramétert. Továbbá az adódó értékeken
túl szerepeltettem az ingadozás által meghatározott tartomány középs® 95%-át is.

Ha egy igényt sikerült elvezetni a hullámhossz-gráfon, illetve ha egy-egy igény
elévül, akkor a szükséges er®forrásokat le kell foglalni az igény számára, illetve az
igény által használt er®forrásokat el kell engedni. Ez egyrészt a hullámhossz-gráf
módosítását jelenti a létrejöv®, illetve megsz¶n® fényutaknak megfelel®en, másrészt
a kapcsolódó adatszerkezetek (szabad kapacitás, szabad átalakítók, forgalmi igény
útvonala) karbantartását.

4. Forgalomterelés fényutak tördelésével
1. TÉZIS: Fényutak tördelésére képes csomóponti modell
[J1] [J2] [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6] [C7] [C8] [C9] [C12]
Több réteg¶ GMPLS hálózatokban dinamikus gráf-modellt javasoltam a fényutakat tör-
delni képes optikai csomópont (OGT) modellezésére. A csomóponton áthaladó igények
elvezetésére algoritmust és választható szempont szerint optimális útvonalat eredmé-
nyez® súlyfüggvényeket adtam. Szimulációs módszerrel rámutattam a csomópont al-
kalmazásának el®nyeire.

Ahogyan a 3.1 fejezetben már szó volt róla, a valós hálózat hullámhossz-gráf mo-
dellje függ a hálózati csomópontok típusától. A hálózati csomópontokat funkciójukat,
képességeiket helyesen modellez® részgráfokkal jelenítjük meg a hullámhossz-gráfban.
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A cél az, hogy az igények elvezetésekor alkalmazott legrövidebb utat keres® algo-
ritmus ne találhasson kivitelezhetetlen m¶ködést igényl® útvonalat a csomóponton
belül, a kivitelezhet® m¶ködést jelent® útvonalak közül pedig azt adja vissza, amelyik
a súlyfüggvénnyel leírt elvárásoknak megfelel.

Az OGT csomópont esetében az elektronikus réteg lehet®vé teszi a beérkez® fény-
utak igényeinek szétválogatását, azok végz®dtetését, illetve más, a csomópontból in-
duló fényutakba történ® újrakötegelését. Szintén az elektronikus réteget tekintjük a
forgalmi igények forrásának.

A belép® jelek nem ágazhatnak el, tehát az azonos porton, azonos hullámhosszon
érkez® jelek csak egy irányban haladhatnak tovább. Ez az irány az elektronikus réteg,
vagy egy azonos hullámhosszú kimen®-port lehet.

Biztosítani kell, hogy a legrövidebb utat keres® algoritmus olyan útvonalat is ta-
lálhasson, mely a már elvezetett, optikai rétegen áthaladó fényutak felszakítását ered-
ményezheti.

Ez utóbbi követelmény miatt a csomópont állapota folyamatosan változik az éppen
beállított fényutak függvényében.
1.1. TÉZIS: Dinamikus gráf-modell [J1] [J2] [C1] [C3] [C5]
Forgalmi igények érkezésének, illetve megsz¶nésének függvényében változó gráf-modellt
javasoltam OGT csomópontok modellezésére. A modell tartalmazza a csomópontot
modellez® gráf összes lehetséges pontját és élét, valamint egy szabályrendszert, mely
megadja a csomópont érvényes állapotait. Az állapotátmenetek végrehajtására fényú-
telvezet® algoritmust adtam, mely a beérkez®, illetve megsz¶n® igények függvényében
éleket vesz el, illetve ad hozzá a gráfhoz, valamint a kapcsolódó adatszerkezetet kar-
bantartja.

A gráf-modellben egy-egy gráfpontot feleltetek meg minden be-, illetve kimen®
port minden egyes hullámhosszának. Ezekre a továbbiakban alport néven hivatkozom.
Az alportok a továbbított fényutak irányai szerint különböz® állapotokban lehetnek.
Ezeket a 2. ábra foglalja össze.

Ahhoz, hogy az OGT csomópontot reprezentáló részgráf mindig helyesen tükrözze
az alportokon áthaladó fényutakat, szükségünk van egy algoritmusra, mely a megfele-
l® állapotátmeneteket hajtja végre a gráfon. Követelmény az algoritmussal szemben,
hogy felismerje a választott alportok állapotát, és abból kiindulva a forgalmi igény
számára a csomóponton belül választott útvonal szerint szükség esetén módosítsa a
csomópontot reprezentáló részgráfot és ezen keresztül a modellezett fényút-készletet.
Nem szükséges a gráf módosítása, ha a forgalmi igény elvezethet® már létez® fényuta-
kon, azok meglév® forgalma mellé kötegelve az új igény forgalmát. Szükséges azonban
a megfelel® kapcsolódó adatszerkezetek (szabad kapacitás, szabad átalakítók száma,
stb.) módosítása. Az algoritmus az értekezés 3.1.3 fejezetében olvasható.

A forgalmi igények számára legrövidebb utat keres® algoritmussal meghatározunk
a hullámhossz-gráfban egy útvonalat. A hullámhossz-gráf fent megadott felépítésével



9

(a) Szabad alportok (b) Kezd®d® és végz®d® fé-
nyút

(c) Optikai rétegen áthaladó
(felszakítható) fényút

2. ábra. A csomópont különböz® állapotai

és szerkesztésével mindig egyértelm¶, hogy az adott útvonal mely fényutakon halad
át, hol szükséges új fényutat létrehozni, illetve már létez®t felszakítani.

Az útválasztás összetett feladat. A lehetséges útvonalakat több szempont szerint
rangsorolhatjuk: például igénybevett fényutak száma alapján, vagy az érintett optikai
csomópontok száma alapján. A csomópontok részgráfjaiban a különböz® élek jól meg-
feleltethet®k a vizsgálandó szempontoknak, hiszen külön él jelzi például a fényutak
végét vagy a felszakítást. A különböz® szempontokért felel®s élek megfelel® súlyo-
zásával elérhet®, hogy a legrövidebb utat keres® algoritmus olyan útvonalat adjon a
forgalmi igény számára, mely megadott szempont szerint optimális. Súlyfüggvények
használatával a csomóponti modell piaci igényekhez igazítható.
1.2. TÉZIS: Súlyozás [C5] [C9] [C12]
Az OGT csomópont gráf modelljét (1.1 altézis) három súlyfüggvénnyel egészítettem
ki:

• legkisebb ugrásszámú útvonalat adó súlyfüggvény

• legkevesebb felszakítással járó útvonalat adó súlyfüggvény

• elektronikus réteget legkevesebb alkalommal érint® útvonalat adó súlyfüggvény

Bármely legrövidebb utat keres® algoritmus a fenti szempontok akármelyikét kiválaszt-
va optimális utat talál.

Az 1. táblázatban a COST266 referenciahálózaton 10Gbps kapacitású összekötte-
téseket feltételezve, 0%-os blokkolási arány mellett, 2900 Mbit/s középérték¶ igények
elvezetésekor keletkezett utak adatainak átlagát és kon�dencia-intervallumát látjuk.
Az eredmények hasonlók más topológiára és forgalomra is. Az úthosszakat a legrövi-
debb utakhoz viszonyítva adtam meg, míg a szakítások számát 100 igényre vetítve.
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Súlyozás Úthossz Fényutak Átalakítók Szakítások

legrövidebb út 108.377% 3.599 409 8
101.35%�115.94% 3.32�3.87 154�664 1�15

minimális elektroni- 129.945% 1.42 255 49
kus réteg 118.88%�141.00% 1.30�1.53 104�406 36�62

legkevesebb szakítás 131.293% 3.088 405 0.004
116.96%�145.89% 2.16�4.01 156�654 0�1

1. táblázat. Különböz® súlyozások hatása az útvonalakra

A fényutak felszakításának el®nyér®l már volt szó a 2. fejezetben: segítségével
a forgalmi igények nem kényszerülnek kerül®utakra. Rövidülnek az útvonalak, csök-
ken a hálózat terheltsége, ezáltal n® az elvezethet® igények száma. Nem feledkez-
hetünk meg azonban a felszakítás hátrányáról sem. Ez abból fakad, hogy a fényút
felszakításának kivitelezése alatt a forgalom áll. Ezért elengedhetetlen az új modell
létjogosultságának vizsgálata.

1.3. TÉZIS: Megtérülés [J1] [J2] [C3] [C4] [C5]
Szimuláción alapuló módszert javasoltam, mely fényutak vágásainak költségére, illet-
ve az elvezetett forgalomból adódó bevételre alapozva megadja, hogy adott topológián,
adott forgalmi jellemz®k mellett érdemes-e átállni a fényutak tördelésére képes csomó-
pontra.

A 3. ábrán az el®z®ekben már ismertetett COST266 hálózaton futtatott szimulá-
ció eredményei láthatók. Különböz® átlagos sávszélesség¶ forgalmakhoz, a szakítások
számát minimalizáló súlyfüggvényt feltételezve, szimulációval meghatároztam azt az
átlagos tartási id®t, amivel a hálózatba érkez® igények 1%-a kerül visszautasításra.

A 3/a ábra megmutatja, hogy különböz® átlagos sávszélesség¶ forgalom esetén a
fényutak tördelésére képes (OGT) csomópont használatával mennyivel nagyobb for-
galmat képes továbbítani a hálózat, mint a fényutak tördelésére nem képes (Optical
Grooming Simple - OGS) csomópont használatával. Ahogy az igények átlagos sávszé-
lessége a csatorna kapacitásához viszonyítva n®, úgy egyre kevesebb igény kötegelhet®,
ezért a két modell közti különbség fokozatosan elt¶nik.

A 3/b ábrán azt látjuk, hogy a szimuláció során hányszor volt szükség a fényutak
felszakítására a különböz® forgalmak esetén. Kis átlagos sávszélesség¶ igények ese-
tén a kötegelés mértéke nagy, sok forgalmi igény fér a fényutakba, ezért a hálózat
töredezett, nem szükséges sok szakítás. Ahogy n® az igények mérete, úgy fér egy
fényútba egyre kevesebb bel®lük. Ezek jobban csoportosíthatóak, kevesebb elágazást
igényelnek, hosszabb fényutak jöhetnek létre, a szakítások száma ezáltal n®. Mikor
az igények átlagos sávszélessége nagyobb, mint a hullámhosszcsatorna kapacitásának
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3. ábra. Forgalmi szint és szakítások száma 1% blokkolás mellett

(10Gbps) fele, akkor olyan kevés igényt lehet egy fényútba kötegelni, hogy a felszakí-
tások száma nagyon kevés. Ezért olyan alacsony az utolsó oszlop.

Egy a fényutak tördelésére képes csomópontokból létrehozott, adaptív optikai ré-
teg alkalmazása feltételezi az integrált, vagy a társ modell használatát. Az adaptivitás
ára azonban a fényútkészlet állandó módosításából ered® késleltetés.

Átfed®, vagy statikus modell esetén rögzített fényút készleten dolgozunk. En-
nek ára azonban az, hogy a hálózatban több er®forrás foglalása szükséges, illetve a
forgalom folyamatos változásából adódó forgalomveszteség nagyobb.

A technológia lehet®vé teszi, hogy a két véglet között középutat találjunk.
1.4. TÉZIS: Rétegek közti viszony [C2] [C6] [C7] [C8]
Többréteg¶ hálózatok rétegei közti viszonyt újszer¶en meghatározó hibrid üzemeltetési
stratégiát javasoltam, mely egyesíti az átfed® és az integrált rétegközi viszony modellek
el®nyeit és csökkenti azok hátrányait. Az integrált modell átfed® viszonyt alkalmazva
m¶ködik ameddig lehetséges, ha azonban ez forgalomveszteséget jelentene, integrált
viszonyra vált át.

A 4. és az 5. ábrákon a forgalomveszteséget, illetve a fényútkészlet módosításainak
számát látjuk egy 8 hullámhosszú hálózaton a különböz® megközelítések esetén.

5. Megosztott védelem optikai hálózatban
2. TÉZIS: Optikai er®források megosztása [C10] [C11]
Javasoltam a megosztott védelem koncepciójának kiterjesztését optikai-elektronikai át-
alakítók, valamint az optikai be- és kilép® portok megosztására. Az OGT csomópont
esetén a költséghatékony megosztott védelem megvalósításához, valamint a védett igé-
nyek elvezetéséhez módszereket, súlyfüggvényt és algoritmusokat javasoltam.
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4. ábra. Forgalomveszteség 8 hullám-
hossz mellett a 3 különböz® megköze-
lítés esetén

5. ábra. A fényút-készlet módosítása-
inak száma 8 hullámhossz mellett a 3
különböz® megközelítés esetén

Egy hálózatban az összeköttetések megszakadhatnak, a hálózati csomópontok
meghibásodhatnak. Ahhoz, hogy a szolgáltató megbízható, hibat¶r® szolgáltatást
nyújthasson, védelemre van szüksége. Értekezésemben forgalmi igények megosztott
útvonal-védelmével foglalkozom. Ez azt jelenti, hogy nem az egyes fényutakat védem,
hanem az igény teljes útvonalát. A védelmi útvonal tehát, hasonlóan az üzemihez,
áthaladhat létez® fényutakon, felszakíthatja azokat, de igényelhet újat is. A védelmi
útvonalak számára szükséges er®források megoszthatók olyan igények között, melyek
üzemi útvonalukban nem használnak közös er®forrást.

A legkézenfekv®bb megosztható er®forrás az összeköttetéseken foglalandó kapa-
citás. Optikai hálózatokban azonban megoszthatók védelmi szempontból az optikai
be-, illetve kimen® portok, valamint az optikai csomópontok legdrágább alkatrészei,
az optikai-elektronikai átalakítók is.

Az alportok megosztása azt jelenti, hogy a rajtuk áthaladó védelmi útvonalak
különböz® csomóponton belüli irányokban haladhatnak tovább a belép® alportokból,
illetve különböz® csomóponton belüli irányokból érkezhetnek a kilép® alportokba. Ez
úgy valósítható meg, hogy a megosztott alportok kapcsolódási irányát csak akkor ál-
lítjuk be, amikor a hálózatban olyan er®forrás hibásodik meg, melynek védelmi útvo-
nala áthalad az alporton. Így nem oszthatók meg olyan alportok, amelyeken forgalmi
igények üzemi útvonala halad keresztül, mert ezek az alportok nem maradhatnak
beállítatlanul.

Szükséges továbbá a védelmi útvonalak irányait úgy meghatározni, hogy a hálózat-
ban bekövetkez® egyetlen várt hiba esetén, annak helyét®l függetlenül, alportonként
legfeljebb egy irány váljon aktívvá.

Az üzemi útvonalakhoz hasonlóan optikai-elektronikai átalakító szükséges minden
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egyes védelmi fényút kezdetéhez és végéhez is. A védelem számára azonban nem
szükséges annyi átalakító, amennyi védelmi fényút az adott csomópontban kezd®dik,
illetve végz®dik. A legtöbbször egy hiba bekövetkeztekor a csomópontban kezd®d®,
illetve végz®d® védelmi fényutaknak csak egy része aktiválódik. Ezért a különböz®
hullámhosszakat kezel® átalakítókból elegend® csak annyit foglalnunk � hasonlóan a
megosztott kapacitáshoz �, amennyi a különböz® meghibásodások esetén legfeljebb
szükséges. Ennek feltétele, hogy az alportokhoz hasonlóan, az átalakítókat is csak
akkor irányítsuk, amikor a hiba bekövetkezik, és az aktiválandó védelmi fényutak
ismertté váltak. Ez az optikai-elektronikai átalakítók megosztása.
2.1. TÉZIS: Megosztás kiterjesztése [C10] [C11]
Javasoltam az optikai-elektronikai átalakítók, valamint az optikai be- és kilép® portok
megosztását OGT csomópontokban, és egyúttal módszert javasoltam a megoszthatóság
eldöntésére. A javaslat lényege: 1) a kizárólag védelmi igényeket továbbító portokat
szabadon kell hagyni a hiba bekövetkeztéig; 2) a megosztott védelem számára a védett
hibák által meghatározott portbeállítások esetén szükséges optikai-elektronikai átalakí-
tók számának maximumát kell lefoglalni.

A forgalmi igények védelmi útvonalára tehát más kényszerek érvényesek, mint az
üzemi útvonalakra. Egy csak védelmi útvonalakban szerepl® alport esetében meg-
engedhet®, hogy rajta eltér® irányú fényutak haladjanak keresztül. Ezért a forgalmi
igényeket elvezet® algoritmust módosítani kell. Nem elegend® a gráf állapotát �gyelni,
csak védelmi útvonalakban szerepl® alportok esetében az áthaladó forgalmi igények
üzemi er®forrásait is vizsgálni kell. Ha olyan igény védelmi útvonalának áthaladá-
sát tervezzük egy alporton keresztül, mely üzemi útvonalában ott védett igényekkel
közös er®forrást használ, de védelmi útvonalaik iránya különböz®, akkor a védelmet
szállító fényutakat fel kell szakítani, az igények forgalmát az elektronikus rétegen kell
átvezetni a védelmi útvonal aktiválásakor.
2.2. TÉZIS: Fényutakat elvezet® algoritmus b®vítése [C10] [C11]

Az 1.1 altézisben javasolt igényelvezet® algoritmust kiegészítettem a kizárólag vé-
delmi igényeket továbbító, megosztott portok esetében teend® lépésekkel. A kiegészítés
tekinthet® a felszakítási szabályok általánosításának. Így az 1.1 altézisben bemutatott
gráf-modellen a megosztott védelem alkalmazhatóvá válik.

Az altézishez az értekezésben bemutatott 4.2.1 és 4.2.3 algoritmus kapcsolódik.
Az algoritmusban szükség van az adott csomópontban védett, közös er®forrást

használó forgalmi igények összegy¶jtésére, hogy a közös er®forrás kiesésekor a fény-
utak ne aktiválódhassanak szabálytalanul, több irányban. Az érintett igények fényút-
jait felszakítjuk, forgalmuk aktiválás esetén áthalad a csomópont elektronikus rétegén.
A közös üzemi er®forrással érintett igények csoportjának meghatározása azonban nem
könny¶ feladat. Tegyük fel, hogy a vizsgált alporton áthalad egy olyan igény védelmi
útvonala, amelyik üzemi útvonalában megtalálható az 1-es er®forrás, és egy olyan
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igény védelmi útvonala is, amelyik üzemi útvonala áthalad az 1-es és 2-es er®forrá-
sokon. Ha egyiket felszakítjuk, fel kell szakítani a másikat is a közös 1-es er®forrás
miatt, hiszen annak kiesése mind a két védelmi útvonalat aktiválja. Tegyük fel, hogy
az újonnan érkezett igény üzemi útvonala használja a 2-es er®forrást. Ekkor mind a
három forgalmi igény fényútját fel kell szakítanunk. Az ilyen, és ennél bonyolultabb
esetek áttekintéséhez rekurzív algoritmus szükséges.

Egy-egy igény elévülése után lehet®ség nyílhat a megmaradt fényutak összeköté-
sére. Erre azért van szükség, hogy a foglalt optikai-elektronikai átalakítók száma a
lehet® legalacsonyabb legyen. Védelem nélküli esetben elég volt megvizsgálni, hogy
vannak-e olyan bejöv® és kimen® alport-párok, melyek azonos hullámhosszhoz tar-
toznak, és a rajtuk végz®d®, illetve kezd®d® fényutak ugyanazon forgalmi igényeket
továbbítják. A többirányúság engedélyezésével azonban ez a lépés bonyolultabb.
2.3. TÉZIS: Fényutak felszakítása és összef¶zése [C10] [C11]

Algoritmust javasoltam annak eldöntésére, hogy a megosztott védelemmel védett
többréteg¶ hálózatokban mely fényutakat kell felszakítani, illetve összef¶zni az igények
elvezetése, illetve megsz¶nése során. Az algoritmus m¶ködésének alapja az igények
csoportosítása az optikai rétegben meghatározott irányaik szerint.

Az altézishez az értekezésben bemutatott 4.2.2 és 4.2.4 algoritmus kapcsolódik.
Megosztott védelem esetén a hálózat összeköttetéseinek súlyozásakor abból indu-

lunk ki, hogy az összeköttetéseken az igény védelméhez adott üzemi útvonal mellett
mennyi többlet-kapacitást szükséges foglalni. Ilyen módon azt az útvonalat része-
sítjük el®nyben, amelyiken az igény védelme a legkisebb ráfordítással megoldható.
Ez a szemlélet általánosítható, és így alkalmazható nem csak a foglalandó kapacitás
minimalizálására, hanem a szükséges optikai-elektronikai átalakítók számának mini-
malizálására is. Értelemszer¶en akkor szükséges a legkevesebb átalakítót foglalni a
védelem számára, ha a lehet® legkevesebb útvonal halad át az elektronikus rétegen.
Ezért az optikai-elektronikai átalakítás magasabb költség¶. Az elektronikus rétegbe
azonban nem csak akkor kerülhet az igények forgalma, ha érkezéskor arra vezetjük,
hanem akkor is, ha más igények miatt egy-egy fényút felszakításra kerül. Ezért ahogy
a védelem nélküli esetben, úgy most is kerülni kell a felszakításokat. Ez bonyolult
kérdés olyan optikai portokban, melyeken csak védelmi útvonalak haladnak át, mert
a gráf állapotából a felszakítás ténye nem feltétlenül derül ki, �gyelembe kell venni
az áthaladó igények üzemi er®forrásait is. Ha olyan alportban kerül sor felszakításra,
amelyen csak védelmi útvonalak haladnak keresztül, akkor bár a felszakító (akár be-
men®, akár kimen®) oldalon továbbra is egy átalakító szükséges, az ellentétes oldalon
annyi, ahány irányba a felszakított útvonalak elágaznak. Ilyenkor tehát a felszakítá-
sok különböznek abban, hogy hány átalakító szükséges a végrehajtásukhoz. A védelmi
útvonalakat olyan portokon célszer¶ vezetni, melyeken való áthaladás a legkevesebb
irányba haladó védelmi fényutak felszakítását igényli.
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Védelmi
Fényutak Utak Átalakítók Hálózati

Súlyozás hossza száma igényenként hossza száma terheltség
kapacitás 1.235 8.266 9.349 588 8.05%
alapú 1.072�1.399 6.536�9.996 8.469�10.229 165�1010 2.345�13.76%

csomóponti 1.662 4.464 7.192 113 8.885%
1.447-1.877 4.003�4.925 6.942�7.442 74�152 2.775�14.995%

2. táblázat. A portmegosztást el®nyben részesít® súlyozás hatása

2.4. TÉZIS: Súlyozás
Súlyfüggvényt javasoltam a védelem számára foglalt optikai-elektronikai átalakítók

számának minimalizálására. A függvény az általánosított felszakítási szabályok �gye-
lembevételével a minimális felszakítással járó útvonalat részesíti el®nyben.

A 2. táblázatban megtekinthetjük a különbséget két olyan szimuláció eredményei
között, melyek közül az egyik futtatása során a 2.4 altézis súlyozását használtam,
míg a másik esetben a megosztott védelem használatakor elterjedt, védelmi-kapacitást
minimalizáló súlyfüggvényt. Látható, hogy a most bevezetett súlyozás alkalmazásakor
az elektronikus réteg használata és a foglalt átalakítók száma alacsonyabb, a fényút-
készlet kevésbé töredezett.

Útvonalvédelem során két egymástól független útvonalat kell kijelölni az igény
számára. Az optikai hálózatot modellez® hullámhossz-gráfban a függetlenség azon-
ban speciális értelmet nyer. A különböz® hullámhosszak a hullámhossz-gráfban külön
élekként jelennek meg. Útvonalpár keresésekor el®fordulhat, hogy a gráfban független
útvonalpár ugyanazon a �zikai er®forráson halad keresztül, melynek meghibásodása
így mindkét útvonalat érinti. Ezért a hullámhossz-gráfot közös kockázatú csoportok-
ra (Shared Risk Group, SRG) kell osztani [RPS+00] [TR04] [RBS+01]. Ezek a gráf
éleinek olyan csoportjai, melyek egy �zikai eszközt (összeköttetés, hálózati csomó-
pont) modelleznek. Két út függetlensége a hullámhossz-gráfban azt jelenti, hogy nem
haladnak át közös SRG-n. Az útválasztás során alkalmazott eljárásokat erre fel kell
készíteni.

Suurballe algoritmusa [ST84] a megadott forrás és célcsomópont között több élfüg-
getlen útvonalat ad meg. Az útvonalak keresése során azonban ugyanazt a súlyozást
alkalmazza mindkét út keresésekor.

Ahhoz, hogy az üzemi és védelmi útvonalakat eltér® súlyozás alkalmazásával ke-
reshessük, érdemes legrövidebb utat keres® algoritmust használni. Mivel azonban
útkereséskor csak a keresett út optimalitását tartjuk szem el®tt, nagyon könnyen el®-
fordulhat, hogy a talált útvonalak keresztezik egymást.
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Védelmi
Fényutak Utak Átalakítók Szakítások

Súlyozás hossza száma igényenként hossza száma száma

azonos 3.078 3.246 7.158 261 149
1.732�4.424 2.117�4.375 6.81�7.506 109�413 109-190

eltér® 1.997 3.743 7.252 151 34
1.841�2.154 3.332�4.154 6.883-7.621 80-223 10-58

3. táblázat. Eltér® és azonos súlyozású útpár-keresés összehasonlítása

2.5. TÉZIS: Útpár keresése [C10] [C11]
Heurisztikát javasoltam üzemi és védelmi útvonalpár keresésére hullámhossz-gráfokban,

mely az irodalomból ismert Dijkstra és Suurballe algoritmusokra épít. Dijkstra algo-
ritmusának iteratív meghívásával különböz® súlyozást lehet alkalmazni az üzemi és
védelmi útvonalak elvezetése során. Az algoritmus azonban mohó, elképzelhet®, hogy
nem találja meg a hálózatban létez® útpárt. Ilyen esetekre kiegészítettem Suurballe
egy súlyozást alkalmazó algoritmusát, hogy az hullámhossz-gráfokon is alkalmazható
legyen.

A módszert az értekezés 4.4.1 algoritmusa mutatja be. A lényege, hogy a má-
sodik útvonalat az els® útvonal elemeinek jelent®sen megnövelt súlya mellett keresi.
Ha a büntetett els® útvonalnak és a második útvonalnak közös szakasza van, akkor
az els® útvonal kettévágja a topológiát, míg a második valószín¶leg nem (ellenpélda
mutatható). A második útvonal SRG-inek gráfból történ® eltávolítása után talált út
élfüggetlen lesz a másodikként meghatározott útvonaltól. Amennyiben az élek eltávo-
lítása után nincs út a forrás és cél pontok között, a módszer Suurballe algoritmusával
próbálkozik tovább, melynek futtatásához el® kell állítania egy a �zikai elemekb®l
készített irányított gráfot. Az irányított gráfon talált útvonalak elemeinek megfelel®
hullámhossz-gráf részleten Dijkstra algoritmusa jelöli ki a használandó hullámhossza-
kat, illetve csomóponti átmeneteket. Ha a talált útvonal nem kivitelezhet®, a felel®s
hullámhossz-gráfbeli elemek ideiglenes eltávolítása után a módszer elölr®l kezd®dik és
ismétl®dik addig, míg útvonalpár található a redukálódó gráfban.

A 3. táblázatban megtekinthet® a különböz® útválasztási eljárásokat alkalmazó
szimulációk összehasonlítása. Ha eltér® módon súlyozzuk a védelmi és üzemi út-
vonalakat, akkor a védelmi utakat kevesebb alkalommal szakítjuk fel, és kevesebb
optikai-elektronikai átalakítóra van szükségünk.

Az algoritmusok mindegyikében felhasználtam, hogy a csomóponton áthaladó
összes igény üzemi útvonala ismert. Erre szükségünk is van, hiszen enélkül nem tud-
nánk megállapítani, hogy mely igények oszthatnak meg er®forrásokat és melyek nem.
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Ahhoz azonban, hogy ez az információ minden csomópontban naprakészen rendelke-
zésre álljon, nagy mennyiség¶ információ terjesztésére van szükség. Ha az információ
rendelkezésre is áll, alkalmanként olyan nagy mennyiség¶ lehet, hogy a számítások
jelent®sen lelassulnak. Nem ismeretlen ez a probléma az irodalomban sem. Egy Full
Information Restoration (FIR) nev¶ hatékony algoritmust mutat be [LWKD02].

Az algoritmus összeköttetésenként két tömb folyamatos naprakészen tartásán alap-
szik. A tömbökben a hálózat többi összeköttetéséhez rendelünk értékeket. Ez azon-
ban hullámhossz-gráfokon nem lehetséges ilyen formában. Ennek oka, hogy a bemu-
tatott algoritmus olyan gráfokra készült, ahol egy összeköttetést egy él modellez, a
hullámhossz-gráfokon pedig egy összeköttetést élek csoportja (SRG) modellez. Ezért
a meghibásodások sem éleket, hanem élek csoportját érintik. Ennek megfelel®en kell
a karbantartott adatszerkezetet módosítani.
2.6. TÉZIS: Információ-terjesztés

Az irodalomból ismert, megosztott védelemhez használt Full Information Routing
(FIR) nev¶ információterjesztési módszer módosítását javasoltam annak érdekében,
hogy az hullámhossz-gráfokban is felhasználható legyen. A módosítás alapja, hogy míg
az eredeti algoritmus egyszeri élek meghibásodását feltételezi, többréteg¶ hálózatokban
élcsoportok együttes meghibásodására kell felkészülni.

6. Az eredmények alkalmazhatósága
Vezetékes kommunikációs hálózatok telepítési költségének mindig jelent®s hánya-

dát teszi ki a szakaszok kiépítése. Ezért fontos, hogy a már létez® szakaszokat minél
hatékonyabban kihasználjuk. A munkám során alkotott algoritmusok, eljárások, meg-
közelítések mindegyikének célja a már megépített optikai hálózatok jobb kihasználá-
sa a fejl®d® csomóponti technológiák lehet®ségeinek alkalmazásával. Azáltal, hogy a
fényutak tördelésével rövidebb utat kell megtennie az igényeknek, jelent®sen csökken
a feleslegesen foglalt kapacitás a hálózatban, ami nagyobb forgalom elvezetését teszi
lehet®vé. Dolgozatomban azt is megmutattam, hogyan érdemes üzemeltetni a hálóza-
tot, ha más er®források (például az igen drága optikai-elektronikai átalakítók) jelentik
a sz¶k keresztmetszetet, más takarékossági, vagy egyéb szempontokat kell �gyelembe
venni.

Az új modell alkalmazhatóságával, el®nyeivel kapcsolatban számos vizsgálatot vé-
geztem. Foglalkoztam a hálózat átereszt®-képességével különböz® forgalmak és mo-
dellek esetén. Munkám során azonban azt is tapasztaltam, hogy az átereszt®képesség
függ a hálózat topológiájától is. A vizsgált szempontok esetében nem az adódó sor-
rend változik, hanem az eredmények közötti különbségek nagysága. Határozottan
hátráltatja például a kötegelés hatásfokát egy-egy a hálózatban található sz¶k ke-
resztmetszet, olyan szakaszok, amik egyedül, vagy kevesen kötnek össze két, vagy több
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nagyobb hálózatrészt. Nagy eséllyel találhatók a hálózatban sz¶k keresztmetszetek,
ha a csomópontok fokszámai nem egyformák, hanem vannak nagy és kis fokszámú
pontok is.

Kutatásaim során elemeztem az OGT modell dinamikus viselkedését is. A kapott
eredmények azt mutatják, hogy az OGT modell esetében a sorrend-függésb®l ered®
blokkolás-ingadozás jóval kisebb mérték¶, mint a fényutakat tördelni nem képes mo-
dell (OGS) esetében. Ez az észrevétel különösen tervezéskor nagyon fontos, hiszen
ha a legmagasabb elért blokkolás �gyelembevételével méretezzük a forgalmat, akkor
a nagyobb ingadozás miatt az OGS esetben csak kisebb forgalom átvitelét garantál-
hatjuk.

Az OGT csomópontokból álló hálózat sokkal gyorsabban reagál a forgalmi kö-
rülmények megváltozására, mint a fényutak tördelésére nem képes hálózat. Ez azt
jelenti, hogy a forgalom-szint emelkedésekor kisebb túllövéssel és hamarabb állandósul
a blokkolási arány [C5].

A fényút-készlet fagyasztásával, illetve felengedésével jól szimulálható az intéz®i
sík (Management Plane, MP) segítségével, operátor által irányított hálózat rugalmat-
lansága. A fagyasztott állapot a rögzített fényút-készleten történ® üzemeltetésnek,
a felolvasztott állapot a ritka újrakon�gurálásoknak felel meg. Az így modellezett
rugalmatlan rétegközi viszony a várakozásoknak megfelel®en igen rosszul reagál a for-
galom szintjének növekedésére, de felolvasztáskor a blokkolás lecsökken a rugalmasan
üzemeltetett hálózat blokkolásának szintjére. Rugalmatlan hálózatban hosszabb út-
vonalakat kapunk, hiszen az igények legtöbbször kerül® úton érhetik el céljukat [C7].

Az OGT modell pártatlanságának (fairness) vizsgálata során megállapítottam,
hogy kevésbé különbözteti meg hátrányosan a nagyobb sávszélesség¶, illetve távolabbi
végpontú igényeket, mint az OGS modell [C4].

Az OGT modellt alapul véve további kutatások indultak. B®vítették például a jel
gyengülésének �gyelembevételével, készült hozzá a hálózat terhelését �gyelembeve-
v® adaptív súlyozás [C9], illetve algoritmus, mely az alkalmazott optikai-elektronikai
átalakítók számát minimalizálja OGS és OGT csomópontokat tartalmazó vegyes há-
lózaton [C12].

A szimulátor fejlesztése során számos részt többször újraírtam. A programozás
során szerzett tapasztalataimat egy tervezési útmutatóban (design pattern) foglaltam
össze.
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