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1. Bevezetés
A rádiós spektrum értékes és véges er®forrás, a rendelkezésre álló frekvenciák száma
egyre kevesebb. Azonban a nagyrészt már kiosztott spektrum jelent®s hányada ki-
használatlan; ez a kihasználatlanság térben és id®ben is nagyon változó.

Az igényekben fellép® térbeli és id®beli változékonyság a jelenleg használatos
merev spektrumkiosztás miatt azt eredményezi, hogy a rendelkezésre álló frekven-
ciasáv jelent®s részét nem használjuk ki egy adott helyen és id®pontban [4, 12, 16].
Ez a motivációja egy hatékonyabb kiosztási technikának, a dinamikus spektrum al-
lokációnak (DSA - Dynamic Spectrum Allocation), ahol a spektrum használati jogok
térben és id®ben is jóval �nomabb skálán változhatnak. A spektrum kiosztásának
dinamikussá tételével a szolgáltatások min®sége tovább javulhat, és a felszabaduló
frekvenciák miatt lehet®ség lesz új szolgáltatások bevezetésére is.

A dinamikus spektrumkiosztás maga után vonja a spektrumgazdálkodás piaci
alapokra helyezését. Két fontos tényez®t kell �gyelembe vennünk a piaci alapokon
m¶köd® spektrumgazdálkodás esetén: a frekvenciák �kereskedelme� lehet®vé teszi a
spektrumhasználati jogok átruházását rövid id®skálákon is, a �liberalizáció� pedig
biztosítja a szolgáltatás és technológia semlegességét. A két tényez® együttes meg-
valósítása vezet a hatékony spektrumhasználathoz [3] [2]. Ezt a folyamatot az Európai
Bizottság is támogatja. A bizottság közleménye szerint [3]: �A frekvenciagazdálkodás
átalakítása az Európai Unióban a frekvenciaelosztás piaci alapra helyezése céljából
nagy kihívást jelent. Érdemes azonban belevágni, mert a frekvenciapiacok tényleges
bevezetése:

• gazdasági el®nnyel járna annak megfelel®en, amennyit Európa versenyképesség-
ben, innovációs potenciálban, a bels® piac meger®södésével, valamint a fo-
gyasztóknak kínált szolgáltatások választékának b®vítésével nyerne, nem beszélve
a munkahelyteremtésre és a külkereskedelemre gyakorolt pozitív hatásról;

• id®szer¶ és szükséges, mert a frekvenciagazdálkodás eddigi gyakorlata a tech-
nológiai haladás, a frekvencia iránti kereslet növekedése és az üzleti élet és a
piacok változási sebessége következtében elérte saját korlátait;

• megvalósítható a javasolt ütemezés szerint.�

A dinamikus spektrumkiosztás megvalósítható központosított módon vagy elosz-
tott módon. Katonai alkalmazások esetén csak az elosztott mód jöhet számításba [1],
míg kereskedelmi alkalmazás esetén a már meglév® infrastruktúra miatt általában
a központosított megoldást helyezik el®térbe. A központosított megoldásokról rész-
letesen tájékozódhatunk [6] [7] [4] és hivatkozásaik alapján, továbbá az EU Drive,
Overdrive és Winner projektjeinek publikációiból [10] [11] [9].
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A központosított megoldásokon belül elkülöníthetünk prioritásos hozzáférési javasla-
tokat (a spektrumsávnak van egy prioritással rendelkez® használója, aki kihasználat-
lanság esetén kiadhatja másnak a frekvenciasávot, melyet szükség esetén visszavehet),
illetve egyenl® jogú hozzáférést biztosító javaslatokat.

Disszertációmban egy olyan központosított, egyenl® jogú hozzáférést biztosító ke-
retrendszer megalkotásával foglalkozom, mely az EU bizottsági ajánlásával [2] [3]
összhangban biztosítja a frekvenciák �kereskedelmét�, lehet®vé téve a spektrumhasz-
nálati jogok átruházását rövid id®skálákon kisebb területekre is, továbbá megvalósítja
a szolgáltató- és technológia-semlegességet is. A keretrendszerben javaslatot teszek
egy aukciós és árazási megoldásra is, mely az eddigi javaslatokkal [14] [15] [8] ellentét-
ben a szolgáltatók által �zetend® ár meghatározásánál �gyelembe veszi a régiók között
fellép® interferenciát is, ezzel is segítve az új, innovatív, kis interferenciát okozó, más
technológiákkal jól együttm¶köd® megoldások elterjedését.

2. Kutatási célkit¶zések
Az els® téziscsoport célja egy olyan dinamikus spektrum allokációs keretrendszer
megalkotása, amely lehet®vé teszi a jelenleg használatos merev spektrum kiosztás
lecserélését egy piaci alapokon m¶köd® frekvenciagazdálkodásra. A téziscsoport-
ban el®ször javaslatot teszek egy általános keretrendszerre, amely modellezi a külön-
böz® régiókban m¶köd® különböz® szolgáltatók egymásra hatását, és de�niálok egy
mér®számot a spektrum min®ségének jellemzésére. Ezt követ®en megvizsgálom a di-
namikus spektrumkiosztás során elérhet® nyereségeket, majd javaslatot teszek két
allokációs modellre, és meghatározom a modellek esetén az optimális kiosztásokat.

A második téziscsoport az árazás és aukció kérdéskörével foglalkozik. Javaslatot
tesz egy egykörös, több licites aukciós modellre, amely �gyelembe veszi a dinamikus
spektrumkiosztás sajátosságait, és illeszkedik az els® téziscsoportban javasolt keret-
rendszerbe. Ezt követ®en megvizsgálom a gyors és hatékony kiértékelés lehet®ségeit.

3. Módszertan
Az els® rész eredményei a matematikai modellezés és analízis eszközein alapulnak. Az
optimális allokációk meghatározásához a lineáris programozás és a szimulált leh¶tés
eszköztárát használtam fel. A keretrendszer helyes m¶ködésének ellen®rzéséhez egy
MATLAB környezetben kialakított szimulációs eszközt használtam.

A második rész a játékelmélet eszköztárának segítségével ad egy egykörös, több-
licites másodáras aukción alapuló aukciós modellt, majd analitikusan megvizsgálja a
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gyors és hatékony kiértékelés lehet®ségeit. A m¶ködés ellen®rzéséhez Java és Matlab
környezetben kialakított szimulációs eszközt használtam.

4. Új eredmények
Az itt bemutatásra kerül® eredmények két témakör körül csoportosulnak. Az els®
téziscsoport de�niál egy tér- és id®beli dinamikus spektrum allokációs keretrendszert,
meghatározza a DSA által elérhet® nyereségeket, javaslatot tesz két allokációs mo-
dellre, és megadja a modellek esetén az optimális kiosztásokat. A második téziscsoport
az árazás és aukció kérdéskörével foglalkozik. Javaslatot tesz egy egykörös, többlicites
aukciós modellre, és megvizsgálja a gyors és hatékony kiértékelés lehet®ségeit.

4.1. Tér- és id®beli DSA keretrendszer
1. Téziscsoport. [F1,F2,P4,P5,P6,P7] Tér- és id®beli dinamikus spektrum alloká-
ció menedzsment keretrendszer.

A keretrendszer alapja, hogy a területet kisebb régiókra osztjuk, és egy régión
belül feltételezzük, hogy a spektrum igények térbeli eloszlása egyenletes, az igények
csak id®ben változnak.

A keretrendszeren belül felmerül® kérdések a következ®k:

• Hogyan modellezzük az egyes területek és a különböz® technológiák egymásra
hatását, a szolgáltatók által okozott interferenciát?

• Milyen, a dinamikus allokáció jóságát mér®, mér®számokat de�niálhatunk a
modellben?

• Milyen elven osszuk ki a spektrumot? Hogyan kezeljük a különböz® régiókban
lév® különböz® szolgáltatók egymásra hatását? Hogy modellezzük a szolgáltatók
interferenciához való viszonyát? A szomszédos régiókban fellép® interferenciát
kompenzálhatjuk (1.1 tézis) vagy bevezethetünk egy �t¶rési� küszöböt minden
szolgáltatóra. (1.4 tézis)

• Mi az az optimális kiosztás (a fenti két modellben), amely esetén, �x ren-
delkezésre álló spektrumsávot feltételezve, a fellép® zavaró hatás minimális?
Egyáltalán kiszolgálhatóak-e ezek az igények a rendelkezésre álló spektrum-
sávon? (1.3 tézis, 1.6 tézis) Az igények ismeretében mekkora a minimálisan
szükséges spektrumsáv az összes igény kiszolgálásához? (1.2 tézis, 1.5 tézis)
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Az általam javasolt keretrendszerben a dinamikus spektrum allokációt az alábbiak
szerint értelmezem. A rendelkezésre álló terület kissebb régiókra van osztva, egy-egy
ilyen régió lehet például egy kerület, vagy egy városrész. A rendszer célja a régiók-
ban fellép® igények id®beli változásának kezelése. Az id® allokációs periódusokra van
osztva, egy allokációs periódus tipikusan egy-két óra hosszúságú, a keretrendszernek
nem célja az igények hívásszint¶ kezelése. A szolgáltatók minden régióban és min-
den allokációs periódusban eltér® nagyságú spektrum blokkokra licitálhatnak a fel-
használói igényeknek megfelelel®en. A keretrendszer célja a különböz® régiók között
fellép® zavaró hatások (interferencia) modellezése, és annak biztosítása, hogy csak
olyan kiosztások kerüljenek engedélyezésre, amely mellett a felhasználóknak nyújtott
szolgáltatásokat nem teszi tönkre az interferencia. Formálisan a rendelkezésre álló
spektrum blokk (Coordinated Access Band) legyen SCAB = (š, ŝ). A rendelkezésre
álló területet K régióra osztjuk. Egy régión belül M szolgáltató versenyez a ren-
delkezésre álló er®forrásért. Az m. szolgáltatónak a k. régióban kiosztott spektrum-
blokk a t. id®pillanatban:

Sm,k(t) = (šm,k(t), ŝm,k(t)) . (1)

Jelölje továbbá |Sm,k(t)| a kiosztott spektrum blokk hosszát, azaz

|Sm,k(t)| = ŝm,k(t)− šm,k(t). (2)

Jellemezzük a k. régióban rendelkezésre álló B spektrum sáv min®ségét az m.
szolgáltató számára az alábbi módon:

Ξm,k(B, ε, η) =
1

|B|
∫

B

ξm,k(λ, ε, η) dλ, (3)

ahol
ξm,k(λ, ε, η) =

∑

∀i,j:(i,j) 6=(m,k)

ε
(i)
k←j · ηm,i · I{λ∈Si,j}, (4)

illetve az integrálást elvégezve

Ξm,k(B, ε, η) = |B|−1
∑

∀i,j:(i,j)6=(m,k)

ε
(i)
k←j · ηm,i · |B ∩ Si,j|; (5)

A fenti kifejezésekben szerepl® ε és η pedig két általam javasolt általános paraméter
a tér- és id®beli DSA esetén a különböz® régiókban m¶köd® különböz® szolgáltatók
által okozott zavaró hatás leírására. Az ε

(m)
l←k földrajzi csatolási tényez® a k. régióban

m¶köd® m. operátor által az l. régióra kifejtett zavaró hatást irja le, míg az ηm,n

technológiai csatolási tényez® az m. és az n. szolgáltató által használt technológiák
közötti csatolást jellemzi. A modellben az interferencia a spektrum min®ségének rom-
lását okozza. Az interferencia mértéke függ a földrajzi helyt®l és a régió méretét®l,
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továbbá a használt rádiós technológia jellemz®it®l. Az interferencia által okozott
zavaró hatást kettéválaszthatjuk két független komponensre. A földrajzi csatolási
tényez® azt írja le, hogy mekkora zavaró hatást okoz egy szomszédos (vagy távolabbi)
régióban ugyanazon a frekvenciasávon üzemel® másik szolgáltató, míg a technológiai
csatolási tényez® azt irja le, hogy ezen zavaró hatás mekkora részét tudjuk �kisz¶rni�
a technológiából adódóan.

Fizikailag például az ε
(m)
l←k földrajzi csatolási paraméter értéke kifejezhet® az smax

k,m

engedélyezett maximális teljesítménys¶r¶ség és az Rl régió és az Rk régió között
fellép® εk←l jeler®sség csillapodás szorzataként:

ε
(m)
l←k = smax

k,m · εk←l. (6)
Például az Okumura-Hata terjedési modell alapján közepes városra [13] εk←l az alábbi
módon számítható:

ε
[dB]
k←l = −A[dB]

(
d

[km]
k,l

)
= −130.52− 10 · lg

(
d

[km]
k,l

)
, (7)

ahol A a két régió közötti távolság (d[km]
k,l ) függvénye. Szomszédos régiókra εk←l értéke

közelít®leg 1.
Az 0 ≤ η ≤ 1 technologiai csatolási tényez® értéke részletes szimulációkkal ha-

tározható meg különböz® rádiós technológia párokra. Ez a paraméter azt fejezi ki,
hogy mennyire tud két technológia egymás mellett élni, értéke számos, technológiára
jellemz® paramétert®l függ (például: jelfeldolgozási technológia, szinkronizáció, kó-
dolás, stb.). Minél kisebb ezen paraméter értéke, annál jobban képes az adott tech-
nológia kisz¶rni az interferenciát okozó más technológiákat.

Az együttes zavaró hatás a földrajzi és technológiai csatolási tényez® szorzata. Az
egy szolgáltatónak felajánlott B spektrum blokkot ér® zavaró hatás meghatározásához
jelöljük Ξm,k(B, ε, η)-val a B spektrum blokkot ér® átlagos zavarást a k. régióban
m¶köd® m. szolgáltató szemszögéb®l nézve. Az ennek kiszamitásához szükséges (3)-
as egyenletben szerepl® ξm,k(λ, ε, η) a λ frekvenciát ér® zavaró hatás az m. szolgáltató
szemszögéb®l a k. régióban, azaz (4) alapján összegeznünk kell a B sávot ér® zavaró
hatásokat, mivel (4)-ban I{λ∈Si,j} azt jelzi, hogy a λ frekvencia hozzá van-e rendelve
az i. szolgáltatóhoz a j. régióban.

Elérhet® nyereségek. A jelenleg használatos statikus spektrumkiosztás esetén a
frekvenciahaszálati jogok nagy területekre (gyakran az ország egész területére) és
hosszú id®re (több évre) kerülnek kiosztásra. Ez azt jelenti, hogy egy szolgáltató-
nak a jelenlegi �x kiosztású rendszerben az általam javasolt keretrendszer jelöléseit
használva

Sf
m = max

τ,κ
|Sm,κ(τ)| (8)
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nagyságú spektrum blokkot kell igényelnie, hogy minden id®pontban, minden területen
ki tudja szolgálni az igényeket. Továbbá az összes szolgáltató igényeinek kiszol-
gálásához

Sf =
M∑

m=1

Sf
m (9)

méret¶ spektrumsáv szükséges.
Érdemes megvizsgálni, hogy mekkora nyereségeket érhetünk el a dinamikus spekt-

rumkiosztás bevezetésével mind a szolgáltató, mind a szabályozó hatóság szemszögéb®l
nézve. A szolgáltatót érint® nyereség abb®l adódik, hogy képes lesz követni a fel-
használók igényeinek térbeli és id®beli változását, és elégséges lesz mindig csak az
adott helyen fellép® igényeknek megfelel® spektrumot igényelnie. A szabályozó hatóság
nyereségét pedig a dinamikus kiosztás miatt �felszabaduló� spektrum blokkok adják.

Javaslatot tettem az alábbi mér®számok használatára a DSA és �x kiosztású rend-
szerek összehasonlítása során:

• Id®beli DSA-ból származó pillanatnyi szolgáltatói nyereség:

PGt
m(t) = 1− |Sm(t)|

Sf
m

; (10)

• Térbeli DSA-ból származó szolgáltatói nyereség:

PGs
m,k = 1− Sm,k

Sf
m

; (11)

• Tér- és id®beli DSA-ból származó pillanatnyi szolgáltatói nyereség:

PGst
m,k(t) = 1− |Sm,k(t)|

Sf
m

; (12)

• Átlagos szolgáltatói nyereség:

PGavg
m =

∫

T

PGt
m(t)dt; (13)

• Garantált pillanatnyi szabályozó hatósági nyereség:

RG(t) = 1−
max
m,k

(ŝm,k(t))−min
m,k

(šm,k(t))

Sf
; (14)
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• Átlagos szabályozó nyereség:

RGavg =

∫

T

RG(t)dt. (15)

Els® lépésként vizsgáljuk meg mekkora nyereséget érne el egy szolgáltató (az m. szol-
gáltató), ha csak az id®beli dinamikus spektrumkiosztást vezetnénk be. Ez esetben
a szolgáltatónak minden id®pillanatban a teljes szolgáltatási területen fellép® legma-
gasabb igényt (|Sm(t)|) kell kérnie a spektrum brókert®l. Így a �x kiosztáshoz képest
elérhet® nyereség (10) alapján számolható.

Amennyiben csak területi dinamikus spektrumkiosztást vezetnénk be (azaz kisebb
régiókra de csak hosszú id®tartamra igényelhetnének spektrumot a szolgáltatók),
akkor a k. régióban m¶köd® m. szolgáltatónak a teljes id®tartam alatt az adott ré-
gióban fellép® legmagasabb igényt (Sm,k) kell kérnie a spektrum brókert®l. Ekkor a
szolgáltató területi dinamikus spektrumkiosztásból származó nyeresége (11) alapján
határozható meg.

Amennyiben tér- és id®beli dinamikus spektrumkiosztást valósítunk meg, a szol-
gáltatónak csak az adott id®pontban az adott régióban fellép® igényt (|Sm,k(t)|) kell
kérnie a spektrum brókert®l. Ez esetben lesz az elérhet® nyereség a legnagyobb, mely
értékét egy adott id®pillanatban (12) alapján számolhatjuk.

A nyereségeket id®ben átlagolhatjuk is, így meghatározhatjuk az id®beli dinamikus
spektrumkiosztás esetén fellép® átlagos szolgáltatói nyereséget egy adott id®tartamra
(13) illetve a (13)-as képlet kiterjesztésével, az id®beli pillanatnyi nyereség helyett a
tér- és id®beli DSA-ból származó pillanatnyi nyereség integrálásával egy adott régióra
is meghatározhatjuk az átlagos szolgáltatói nyereséget.

A térbeli átlagolásra is lehet®ség van, ez esetben azonban szükséges további pa-
raméterek bevezetése, melyek a régiók egymáshoz való viszonyát írják le (például
területi arányok, vagy a régiókon belüli átlagos spektrumár arányai, stb.).

A szabályozó hatóság szemszögéb®l a nyereség abból adódik, hogy az összes régi-
óban fellép® összes igényt mekkora spektrumsávon tudjuk kiszolgálni, azaz mekkora
spektrumsáv szabadul fel a �x kiosztáshoz képest. Ennek legfontosabb mér®száma az,
hogy egy adott pillanatban mekkora sávon tudjuk az összes igényt kielégíteni, azaz az
adott kiosztás kezd®pontjainak legkisebb értéke és végpontjainak legnagyobb értéke
között mekkora a távolság, illetve ez hogy viszonyul a �x spektrumkiosztáshoz. Ez a
garantált pillanatnyi szabályozó hatósági nyereség, amelynek értékét (14) alapján szá-
molhatjuk. Ezen mér®szám id®beli alakulásából meghatározhatjuk (például valószí-
n¶ségi módszerekkel, vagy csak egyszer¶en hosszabb id® alatti minimumot �gyelembe
véve) hogy a dinamikus spektrum allokáció bevezetésével az eddig szükséges sávból
mekkora rész szabadítható fel más célokra. Az átlagos nyereséget is meghatározhatjuk
(15) alapján.
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Kompenzációs modell. A szolgáltatókat ér® interferencia meghatározása után a
következ® kérdés az, hogy milyen elven osszuk ki a spektrumot, hogyan modellezük
a szolgáltatók interferenciához való viszonyát. Az 1.1 - 1.3 tézisek egy úgynevezett
kompenzációs modellre vonatkoznak. A modell alapgondolata, hogy a felhasználók
nem direkt spektrumot igényelnek a szolgáltatóktól, hanem adott kapacitású digitális
átviteli csatornát. A spektrum-becsl®k feladata, hogy az igényelt kapacitásokhoz
meghatározzák a szükséges spektrumblokkok nagyságát. Ennek meghatározása azon-
ban nem egyszer¶ feladat, mivel függ a környezett®l (a blokkot ért interferenciától).
Az egy szolgáltató által igényelt digitális átviteli csatornához az adott technológia
mellett, interferencia mentes esetben szükséges sávszélességet jelöljük bm,k-val. A
modell alapötlete az, hogy zajos környezetben a fellép® interferenciát �extra� spekt-
rum blokkokkal kompenzáljuk. Az 1.1 tézis a kompenzációs modellben meghatározza
egy adott allokáció megvalósíthatósági feltételeit. Az 1.2-es tézisben javasolt eljárás
meghatározza, hogy mi az a legkisebb spektrum sáv, amin az adott igényhalmaz ki-
szolgálható (azaz maximális a garantált hatósági nyereség), továbbá megadja az ehhez
az elrendezéshez tartozó spekrumallokáció kezd® és végpontjait. A 1.3-ös tézisben
javasolt eljárás pedig �x rendelkezésre álló spektrumsáv mellett meghatározza, hogy
az adott igényhalmaz kiszolgálható-e, továbbá megadja a minimális interferenciájú
elrendezést.

1.1. Tézis. [P4] Kompenzációs modell esetén egy S = (S1, . . . ,SM) allokáció (ahol
Sm = (Sm,1, . . . , Sm,K)) megvalósítható, ha a szolgáltatók által használt spektrum
blokkok ({Sm,k}) teljesítik az alábbi feltételeket:

Sm,k ∩ Sn,k = ∅, ∀m,n, k, (16)
|Sm,k|(1− δΞm,k(Sm,k, ε, η)) ≥ bm,k, ∀m, k , (17)

ahol δ a kompenzációs állandó, Ξm,k(B, ε, η) pedig az Sm,k spektrum blokkot jellemzi
az interferencia szempontjából, értéke 3 alapján határozható meg.

A (16)-os feltétel kizárja hogy egy régión belül két szolgáltató ugyanazt a spekt-
rum blokkot kapja. A (17) feltétel pedig azt mondja, hogy annyival nagyobb spekt-
rum blokk allokálása szükséges egy szolgáltató számára, ami kompenzálja a zavaró
hatásokból ered® kapacitás csökkenést. A feltételben szerepl® δ paraméter egy úgy-
nevezett �kompenzációs konstans� amely azt adja meg, hogy egységnyi zavaró hatás
kompenzálásához mekkora spektrumblokk szükséges.

1.2. Tézis. [P4] Megadtam azt a feltételrendszert, amelyet teljesít® allokáció megadja
a legkisebb spektrumsáv méretét, melyen az igények még kiszolgálhatóak. Legyen

c({m,k},{n,l}) =





1, ha k = l

δηm,nεk,l, egyébként
(18)
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továbbá,
z(i,j) = |Si ∩ Sj| = max {0, min{ŝi, ŝj} −max{ši, šj}} (19)

Ekkor a y̌(i,j) = I{ši≤šj} és az ŷ(i,j) = I{ŝi≤ŝj} segédváltozók bevezetésével az

š ≤ ši ≤ ŝi ≤ ŝ ∀i ∈ V (20)

ŝi − ši −
∑

∀(i,j)∈E

z(i,j) · c(i,j) ≥ bis0 ∀i ∈ V (21)

z(i,j) ≥ ŝj − šj − S · (ŷ(i,j) + (1− y̌(i,j)))

z(i,j) ≥ ŝi − šj − S · [(1− ŷ(i,j)) + (1− y̌(i,j))]

z(i,j) ≥ ŝj − ši − S · [ŷ(i,j) + y̌(i,j)]

z(i,j) ≥ ŝi − ši − S · [(1− ŷ(i,j)) + y̌(i,j)] (22)

ŝi ≤ s′ ∀i ∈ V (23)
egyenletekkel megfogalmazott lineáris programozási feladat megoldása s′ minimalizálása
esetén megadja, hogy mi az a legkisebb spektrum sáv, amin az adott igényhalmaz ki-
szolgálható (azaz maximális a garantált hatósági nyereség), továbbá megadja az ehhez
az elrendezéshez tartozó spekrumblokkok kezd®- és végpontjait.

A problémát egy olyan irányítatlan grá�al modelleztem, ahol a pontok egy-egy régió
egy-egy szolgáltatóját reprezentálják, a pontokat összeköt® élek költsége pedig a
spektrum min®ségének romlását (a két pont közti interferenciát) reprezentálja ((18)-
as egyenlet).

A feladat minden ponthoz megtalálni a hozzá tartozó Si = (ši, ŝi) optimális
spektrum blokkot. De�niáljunk továbbá minden élre egy z(i, j) változót, mely az
átlapolódás mértékét fejezi ki ((19)-es egyenlet).

Ekkor az y̌(i,j) = I{ši≤šj} és az ŷ(i,j) = I{ŝi≤ŝj} segédváltozók bevezetésével a feladat
a fenti módon fogalmazható meg, a cél pedig s′ minimalizálása. A feladat megoldása
megadja azt a legkisebb spektrum sáv méretet (s′), amely szükséges az adott igény-
halmaz (bi-k) kiszolgálásához, az Si = (ši, ŝi) változók pedig az optimumhoz tartozó
elrendezést, az egyes szolgáltatók számára kiosztott spektrum blokkok kezd® és vég-
pontjait tartalmazzák.

1.3. Tézis. [P4] Megadtam azt a feltételrendszert, amelyet teljesít® allokáció a leg-
kisebb összinterferenciájú elrendezést adja meg. Az 1.2-es tézis jelöléseit alkalmazva,
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továbbá bevezetve az f ′ változót az összinterferenciára, az el®z® tézis (21)-es, (22)-es
egyenletei, valamint a

0 ≤ ši ≤ ŝi ≤ SCAB, ∀i ∈ V, (24)
∑

∀(i,j)∈E

z(i,j) · c(i,j) ≤ f ′, ∀(i, j) (25)

egyenletekkel megfogalmazott lineáris programozási feladat megoldása f ′ minimalizálása
esetén megadja, hogy a rendelkezésre álló spektrumsávon az adott igényhalmaz kiszolgálható-
e, továbbá megadja a minimális interferenciájú elrendezést is.

A probléma modellezése megegyezik az 1.2-es tézisben felállított modellel. Az át-
lapolódásra és a kompenzálásra vonatkozó egyenletek megegyeznek az 1.2-es tézis
(21)-es és (22)-es egyenleteivel. A (24)-es egyenlet a sávkorlátra vonatkozó feltételt
fogalmazza meg, a (25)-ös egyenlet pedig az összinterferenciát számolja, igy f ′ mini-
malizálása a legkisebb összinterferenciájú elrendezéshez vezet.

Ha a feladat megoldható, akkor az igényhalmaz kiszolgálható a rendelkezésre álló
spektrumsávon (SCAB), az Si = (ši, ŝi) változók a minimális interferenciájú allokációt
tartalmazzák.

Interferencia toleráns modell. A spektrum kiosztás egy másik lehetséges meg-
közelítésére de�niáltam az �interferencia toleráns� modellt. Az 1.4-1.6 tézisek az ezen
modellel kapcsolatos állításokat tartalmazzák. A kiosztás alapötlete az, hogy külön-
böz® technológiák különböz® mértékben toleránsak a zavaró hatásokra. Ezért javasla-
tot tettem két paraméter bevezetésére (α és β), amelyek a szolgáltató interferencia
tolerancia szintjét jellemzik. A βm paraméter megadja azt a maximális átlagos in-
terferenciát melyet a szolgáltató még elvisel, míg az αm paraméter azt a maximális
interferenciát adja meg, amelyet semelyik frekvencián nem szabad átlépnie a kiosztás-
nak. Az 1.4 tézis az interferencia toleráns modellben meghatározza egy adott alloká-
ció megvalósíthatósági feltételeit. A 1.5-es tézisben javasolt eljárás meghatározza,
hogy mi az a legkisebb spektrum sáv, amin az adott igényhalmaz kiszolgálható (azaz
maximális a garantált hatósági nyereség), továbbá megadja az ehhez az elrendezéshez
tartozó spekrumallokáció kezd® és végpontjait. A 1.6-as tézisben javasolt eljárás pedig
�x rendelkezésre álló spektrumsáv mellett meghatározza, hogy az adott igényhalmaz
kiszolgálható-e, továbbá megadja a minimális interferenciájú elrendezést.

1.4. Tézis. [F1, P2, P5] Feltételezve, hogy a szolgáltatók vállalják, hogy a régió-
határokon nem lépik át a maximálisan engedélyezett smax teljesítménys¶r¶séget, az
interferencia toleráns modell esetén egy S = (S1, . . . ,SM) allokáció (ahol Sm =
(Sm,1, . . . , Sm,K)) megvalósítható, ha a szolgáltatók által használt spektrum blokkok
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({Sm,k}) teljesítik az alábbi feltételeket:

Ξm,k(Sm,k, ε, η) ≤ βm, ∀m, k, (26)
max

λ∈Sm,k

ξm,k(λ, ε, η) ≤ αm, ∀m, k. (27)

Ahol az ε
(i)
k←j = smax

i,j · εk←j kifejezést (4)-be és (5)-be behelyettesítve:

Ξm,k(Sm,k, ε, η) = |B|−1
∑

∀i,j:(i,j)6=(m,k)

εk←j · ηm,i · smax
i,j · |B ∩ Si,j|; (28)

továbbá:
ξm,k(λ, ε, η) =

∑

∀i,j:(i,j)6=(m,k)

εk←j · ηm,i · smax
i,j · I{λ∈Si,j}. (29)

A javasolt modellben a szolgáltatók vállalják, hogy egy megadott teljesítménys¶r¶séget
(smax

i,j ) nem lépnek át a régióhatárokon. Ez a határérték ellen®rizhet®, értéke pedig
más lehet mind régiónként, mind szolgáltatónként. Ezen paraméter bevezetésével a
keretrendszer ε

(i)
k←j paramétere felbontható a szolgáltató által vállalt teljesítménys¶-

r¶ség határérték (smax
i,j ) és a két régió közötti jeler®sség csillapodás (εk←j) szorzatára:

ε
(i)
k←j = smax

i,j · εk←j. (30)

Ezt a kifejezést behelyettesítve a (4)-es egyenletbe, a (29)-es kifejezést kapjuk, ami
az adott frekvencián fellép® interferenciát méri. (29)-et a (3)-es egyenletbe vissza-
helyettesítve és az integrálást elvégezve pedig eljutunk a tézisben szerepl® (28)-as
kifejezéshez, ami a spektrummin®ség mér®száma, jelen esetben a kiosztott sávban
található átlagos interferencia.

Ezek alapján (26) garantálja, hogy az átlagos interferencia a βm érték alatt marad-
jon, (27) pedig, hogy a maximális interferencia sehol ne haladja meg az αm értéket.

1.5. Tézis. [F1,P5] Az alábbi módon de�niált célfüggvény mininmuma megadja az
interferencia-toleráns modellre azt a kiosztást, amely esetén az adott allokációs vektor
(a) a legkisebb sávszélességen szolgálható ki (a garantált hatósági nyereség maximális):
Legyen

s = (š1,1, . . . , š1,K , . . . , šM,1, . . . , šM,K), (31)
és

|S| = max(ŝm,k)−min(šm,k). (32)
De�niáljunk továbbá az a allokációs vektort az alábbi módon:

a((m− 1)K + k) = ŝm,k − šm,k. (33)
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Ekkor az
E(s, a) = −SCAB − |S|

SCAB

+ Pf , (34)

ahol

Pf =
M∑

m=1

K∑

k=1

(
I{Ξ(Sm,k) < βm} + I{ min

λ∈Sm,k

ξSm,k
(λ) < αm}

)
(35)

módon de�niált célfüggvény minimuma megadja az interferencia-toleráns modellre azt
a kiosztást, amely esetén az adott igényhalmaz (a) a legkisebb sávszélességen szolgál-
ható ki (a garantált hatósági nyereség maximális). A (32)-es egyenlet segítségével
pedig megkapjuk a sáv méretét is.

Komplex optimalizációs feladatok esetén gyakran alkalmazott eljárás egy, a rend-
szert leíró állapotvektor (állapottér) valamint egy olyan � ezen a téren értelmezett �
úgynevezett célfüggvény de�niálása, mely minimumát az optimumpontban veszi fel.
A fenti problémára az állapotvektort (31) szerint de�niáltam. Így az S spektrum
allokáció egyértelm¶en leírható az s állapotvektorral és az a allokációs vektorral.

A (34)-ben megadott célfüggvény els® része azt méri, hogy a maximálisan ren-
delkezésre álló sáv (SCAB) mekkora részét nem használjuk fel, míg a Pf büntet®
függvény értéke csak abban az esetben nulla, ha az (26) és (27) megvalósíthatósági
feltételek teljesülnek minden spektrum blokkra, egyébként a büntet® függvény értéke
legalább egy.

1. Következmény. A fentiekb®l adódóan az E célfüggvény a következ® tulajdonsá-
gokkal rendelkezik:

• ha a függvény értéke pozitív, az állapotvektor által reprezentált elrendezésben
sérülnek a megvalósíthatósági feltételek;

• ha a függvény minimuma is pozitív, akkor az adott igényhalmaz egyáltalán nem
szolgálható ki a maximálisan rendelkezésre álló SCAB sávon;

• ha az energiafüggvény értéke negatív, az elrendezés egy lehetséges megvalósítható
elrendezése az allokációnak;

• az energiafüggvény egyre kisebb értékei az optimális megoldást egyre jobban meg-
közelít® megoldásokat jelentenek.

Az optimalizálás megvalósítható például szimulált leh¶téssel, ahol a rendszer ener-
giája a (34) és (35) függvények által de�niált.

Minden lépésben a szimulált leh¶tés algoritmus megvizsgálja az aktuállis állapot
(s) néhány szomszédját (s′) és véletlenszer¶en eldönti hogy a rendszer továbbra is az
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e = E(s) energiával rendelkez® s állapotban maradjon-e, vagy pedig elmozduljon az
e′ = E(s′) energiával rendelkez® s′ állapotba.

Az általam javasolt algoritmusban az új szomszédokat úgy generáltam a régi ál-
lapotvektorból, hogy a kiindulási állapotvektor minden eleméhez egy Gauss eloszlású
véletlen értéket adtam hozzá, azaz:

s′ = s + XeY , X ∼ N (0, σ), Y ∼ UMK , (36)

ahol ei az i. egységvektor (az i. elem egy, a többi nulla), Y pedig egy egyenletes
eloszlású diszkrét érték¶ változó [1, MK]-n. Az X állapot eltolási változó várható
értéke nulla, szórását pedig SCAB/4-re állítottam.

Az aktuális s állapotból egy lehetséges s′ állapotba történ® állapotátmenet va-
lószín¶sége nemcsak az energiák (e és e′) függvénye, hanem egy globális id®függ®
paraméteré is (T ).

Az állapotátmenet valószín¶ségének meghatározására a következ® függvényt haszál-
tam:

P (e, e′, T ) = e
e−e′

T . (37)
A T paraméter csökkentésére használt függvény pedig: Tk+1 = α · Tk, ahol T0 = 1

és α = 0.98.

1.6. Tézis. [F1,P5] Az alábbi módon de�niált célfüggvény mininmuma megadja az
interferencia-toleráns modellre azt a kiosztást, amely esetén a fellép® interferencia
minimális:

A 1.5 tézis de�nícióit és feltételezéseit használva, az

E(s, a) = −Ξmax − Ξ(SCAB)

Ξmax

+ Pf , (38)

ahol
Ξ(SCAB) =

∑

∀m,k

Ξm,k(Sm,k), (39)

továbbá
Ξmax =

∑

∀m,k

|Sm,k|−1 ·
∑

∀i,j:(i,j)6=(m,k)

εk←j · ηm,i · smax
i,j · |SCAB| (40)

módon de�niált célfüggvény minimuma megadja az interferencia-toleráns modellre azt
a kiosztást, amely esetén a fellép® interferencia minimális. Ezenfelül a függvény
negatív értéke jelzi, hogy az adott allokáció megvalósítható.

A rendszert leíró állapotvektor megegyezik az 1.5 tézisben de�niált állapotvektorral.
A (38)-ban megadott célfüggvény itt is két részb®l áll. Az els® tag azt méri, hogy
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mennyivel kisebb az interferencia az elvi maximumnál, mivel Ξ(SCAB) az adott alloká-
cióhoz tartozó összinterferencia, Ξmax pedig az elvileg maximálisan felléphet® interfer-
encia a rendszerben, amennyiben minden szolgáltató maximális igénnyel jelentkezik.
A célfüggvény második része megegyezik az 1.5 tézisben de�niált büntet®függvénnyel.

2. Következmény. Ezek alapján a (38)-as egyenlettel de�niált E célfüggvény tulaj-
donságai megegyeznek a 1.5 tézisben megfogalmazott tulajdonságokkal.

4.2. Valós idej¶ aukció és árazás
2. Téziscsoport. Valós idej¶ aukció és árazás a tér- és id®beli DSA menedzsment
keretrendszerben. [K1,F1,P1,P3]

A keretrendszer meghatározása, a régiók egymásra hatásának modellezése és az
optimális elrendezés megadása mellett a másik fontos témakör a dinamikus spektrum
allokáció �piaci alapokra helyezése�; megfelel®, valós id®ben m¶köd®képes aukciós- és
árazási DSA menedzsment keretrendszer megvalósítása.

A 2.1-es tézisben javaslatot teszek egy aukciós modellre, amely �gyelembe veszi
a DSA rendszerek sajátosságait, azaz képes alkalmazkodni a felmerül® spektrum-
igények tér- és id®beli változásához. A javasolt modell célja a napon belüli ingadozá-
sok követése; az újra allokálási id®tartam tipikusan 1-2 óra. A model centralizált, a
szolgáltatók igényei és licitjei egy központi spektrum brókerhez érkeznek be, amely
meghatározza az optimális elrendezést, a szolgáltatók által �zetend® árakat, és a
következ® licitálási periódusra kizárólagos licenszeket ad az elnyert spektrum részekre.

Az optimális allokáció megtalálásához számos megvalósíthatóság-ellen®rzést kell
elvégeznünk egyetlen licitálási periódus alatt. A gyors megvalósíthatóság-ellen®rzés
nélkülözhetetlen a valós idej¶ m¶ködéshez. Erre a problémára ad választ a 2.2, 2.3,
2.4 tézis. A másik feladat a legnagyobb hatékonyságú allokáció megkeresése, erre a
2.5-ös tézisben adtam egy gyors, szabály alapú algoritmust.

Aukciós modell. A rendelkezésre álló spektrum meghatározott id®nként kerül újra
allokálásra. Minden periódus el®tt a szolgáltatók elküldik licitjeiket egy központosí-
tott spektrum bróker entitásnak. A spektrum bróker meghatározza a szolgáltatók
által �zetend® árakat és azt az optimális allokációt ami maximalizálja a �közjót� (so-
cial welfare).

14



Mivel az iteratív aukciók konvergencia ideje hosszú lehet és jelent®s jelzésforga-
lom növekedést okozhat, továbbá tipikusan a szolgáltatók keresleti függvénye nem
folytonos, és mindössze néhány licitb®l áll, ezért árazási megoldásként egy egykörös,
többlicites aukciós eljárást javasoltam.

Jelölje I = {1, . . . , i, . . . , I} a játékosok halmazát. Mivel egyazon szolgáltató
igényei különböz® régiókban eltér®ek lehetnek, ezért a szolgáltatókat minden régióban
külön kezelem, azaz I = M ·K.

Az i. játékos N (i) darab két paraméteres licitet küld be a spektrum brókernek:

Bi = {bi,1, . . . , bi,N(i)}, (41)
ahol

bi,n = (qi,n, pi(qi,n)), n = 1, . . . , N (i), (42)
és q jelöli az igényelt er®forrás nagyságát, p(q) pedig az er®forrásért felajánlott árat.

A spektrum bróker az összegy¶jtött licitekb®l létrehozza az árazási algoritmus
bementi paraméterét, a �többes licit pro�l�-t.

B = (B1, . . . , BI). (43)

Ez alapján az A allokációs szabály és a hozzá tartozó C árazási séma felhasználásával
a spektrum bróker meghatározza minden i ∈ I játékosra az optimális ai allokációt és
a hozzá tartozó ci árat.

Az A allokációs szabály egy allokációs vektort ad vissza,

A(B) = a = (a1, . . . , aI) , (44)

ahol
ai ∈ {0, bi,1, . . . , bi,N(i)}, i = 1, . . . , I, (45)

azaz a i. játékos által igényelt er®források közül az egyiknek a nagysága, vagy nulla,
amennyiben egyik licitet sem lehet teljesíteni.

A C árazási séma egy adott allokációra:

C(A(B)) = C(a) = (c1, . . . , cI), i = 1, . . . , I, (46)

ahol ci ≤ pi(ai) az az ár amit az i. játékosnak �zetnie kell az ai nagyságú spektrum
használatáért. Ez az érték nem lehet nagyobb, mint a játékos által ajánlott maximális
ár.

2.1. Tézis. [K1,F1,P1,P3] Dinamikus spektrumkiosztású rendszerek spektrumauk-
cióinak lebonyolítására javasoltam egy egykörös, többlicites aukciós modellt, valamint
az alábbi allokációs szabály és árazási séma használatát:

A(B) = ã = (ã1, . . . , ãI) = arg max
a∈Qf

Θ(a), (47)
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továbbá
ci(A(B)) = θi(ãi)−

[
Θ(ã)−Θ

(
ã(−i)

)]
=

=
I∑

j=1
j 6=i

[
θj

(
ã

(−i)
j

)
− θj(ãj)

]
, (48)

ahol

Θ(a) =
I∑

i=1

θi(ai) (49)

az allokáció jósága, θi(ai) pedig az az érték, amit az allokáció az i. játékosnak ér. A
javasolt megoldás a �közjót� (social welfare) maximalizálja.

Az A allokációs szabályt egy adott B licithalmazra a következ® módon de�niál-
hatjuk:

A(B) = arg max
a∈Qf

I∑
i=1

pi(ai), (50)

ahol Qf a megvalósítható allokációk halmaza, azaz minden a ∈ Qf -re létezik egy
spektrum allokáció S(a) = {S1,1, . . . , SM,K} ahol |Sm,k| = a(m−1)K+k, amely teljesíti a
megvalósíthatósági feltételeket (26)(27).

Egy ã allokációt optimálisnak nevezünk, ha a leghatékonyabb megvalósítható al-
lokáció, azaz:

ã = (ã1, . . . , ãI) = arg max
a∈Qf

Θ(a). (51)

Összehasonlítva (50)-et és (51)-et, belátható, hogy a javasolt allokációs szabály
csak akkor eredményezi az optimális allokációt, ha a játékosok pi(q) = θi(q) -nek
megfelel®en licitálnak. Ezt egy olyan árazási sémával érhetjük el, amely arra �kény-
szeríti� a játékosokat, hogy elmondják a spektrum brókernek mennyit is ér ténylegesen
a spektrum számukra. A másodáras aukció egy megfelel® választás erre a célra. Ez
esetben ugyanis megmutatható, hogy az �igazság elmondása� a domináns stratégia.

Ezek alapján, a továbbiakban feltételezve, hogy a szolgáltatók licitjei (qi, θi(qi))
párok, az árak meghatározása a következ®képpen történik:

Jelölje B(−i) a licithalmazból az i. szolgáltató licitjét kitörölve kapott halmazt,
azaz:

B(−i) = (B1, . . . , Bi−1, 0, Bi+1, . . . , BI). (52)
(51) alapján meghatározhatjuk az optimális allokációt a B(−i) halmazra is:

ã(−i) =
(
ã

(−i)
1 , . . . , ã

(−i)
i−1 , 0, ã

(−i)
i+1 , . . . , ã

(−i)
I

)
=

= arg max
a(−i)∈Qf

Θ
(
a(−i)

)
, (53)
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ahol
a(−i) = A

(
B(−i)

)
. (54)

A másodáras aukció szabályai alapján pedig az i. szolgáltató által �zetett ár:

ci(A(B)) = θi(ãi)−
[
Θ(ã)−Θ

(
ã(−i)

)]
=

=
I∑

j=1
j 6=i

[
θj

(
ã

(−i)
j

)
− θj(ãj)

]
. (55)

A (49)-es jóságde�níció, valamint a másodáras aukcióból következ®, az �igazság
elmondásán� alapuló domináns stratégia azt eredményezi, hogy a fenti allokációs sza-
bályt és árazási sémát használva a kialakuló optimális allokáció a maximális közjólétet
eredményez® allokáció lesz.

Gyors megvalósíthatóság-ellen®rzés. Az optimalis allokáció megtalálásához szá-
mos megvalósíthatóság-ellen®rzést kell elvégeznünk egyetlen licitálási periódus alatt.
A megvalósíthatóság-ellen®rzés ugyanakkor egy komplex feladat, els® közelítésben egy
kimerít® keresés egy M ·K dimenziós, SCAB élhosszúságú hiperkockában.

A javasolt modellben azonban a paramétereket két csoportra oszthatjuk. A gyor-
san változó paraméterek (szolgáltatók igényei) minden allokációs periódusban vál-
tozhatnak, míg a lassan változó paraméterek (technológiai és földrajzi csatolási tényez®k,
a dinamikus spektrumkiosztáshoz rendelkezésre álló sáv nagysága) csak ritkán. Felté-
telezve, hogy β = α, a lassan változó paraméterek rögzítésével (α, ε, η, SCAB) adható
egy közel valós idej¶ megvalósíthatóság-becslés, kihasználva azt a tulajdonságot, hogy
a lassan változó paraméterek rögzítésével de�niálható egy olyan hipertér, melyben a
megvalósítható és a nem megvalósítható allokációk egy hiperfelülettel elválaszthatóak
egymástól.

2.2. Tézis. [P1] Megmutattam, hogy a lassan változó paraméterek rögzítésével de�-
niálható egy olyan hipertér, melyben a megvalósítható és nem megvalósítható alloká-
ciók két különálló térrészre esnek szét, melyeket egy hiperfelület választ el egymástól.
Ezen tulajdonság felhasználásával adható egy gyors algoritmus a megvalósíthatóság-
ellen®rzésre. Az eljárás egy nem valós idej¶ egyszeri el®számítási részb®l, majd ezt
követ®en egy gyors lineáris megvalósíthatóság-ellen®rzésb®l áll.

1. Tétel. A lassan változó paraméterek rögzítésével a megvalósíthatóság-ellen®rzés
egy halmaz szeparációs problémára vezethet® vissza az igények által generált térben,
azaz létezik egy olyan hiperfelület, mely a megoldható és nem megoldható allokációkat
elválasztja egymástól.
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Bizonyítás

• Az összes megvalósítható allokáció egy SCAB méret¶ hiperkockán belül helyez-
kedik el, mivel ha az igény meghaladja a rendelkezésre álló sáv méretét (SCAB)
az allokáció biztosan nem megvalósítható.

• Ha egy S = {S1,1, . . . , SM,K} spektrum allokáció megvalósítható (azaz a spekt-
rum blokkok kielégítik a (27)-ben foglaltakat) akkor Sf = {Sf

1,1, . . . , S
f
M,K} is

megvalósítható ∀(Sf
1,1 ≤ S1,1, . . . , S

f
M,K ≤ SM,K). Például a kezd®pontok mege-

gyeznek az eredeti allokáció kezd®pontjaival.

• Ha egy S = {S1,1, . . . , SM,K} spektrum allokáció nem megvalósítható (azaz a
spektrum blokkok nem elégítik ki a (27)-ben foglaltakat), akkor Snf = {Snf

1,1, . . . , S
nf
M,K}

sem megvalósítható ∀(Snf
1,1 ≤ S1,1, . . . , S

nf
M,K ≤ SM,K).

• A fenti állításokból következik, hogy az igények terében a megvalósítható és
a nem megvalósítható allokációk két különálló halmazt alkotnak, melyek egy
hiperfelülettel elválaszthatóak.

ut

A megvalósíthatóság-ellen®rzés valójában egy összetett nemlineáris függvény:

Y (a, α, ε, η, SCAB) = y, (56)

ahol y = 1, ha a megvalósítható és y = −1, ha a nem megvalósítható. Amennyiben a
lassan változó paramétereket (α, ε, η, SCAB) rögzítjük, egy gyors megvalósíthatóság-
becslést hozhatunk létre, azaz:

Ŷ (a) = ŷ. (57)

Szeparálás konvex féltérrel. A becslés alapötlete, hogy az elválasztó felületet
egy tört hipersíkokból álló felülettel közelítjük, majd ez alapján becsüljük meg egy
adott allokáció megvalósíthatóságát. Megjegyzem, hogy a fenti tulajdonságok nem
biztosítják, hogy a megvalsítható allokációk konvex félteret alkotnak, így �gyelembe
kell vennünk, hogy az becslés hibája magas lehet. A következ® részben bemutatandó
neurális hálózaton alapuló megvalósíthatóság ellen®rzés viszont már nem igényel kon-
vex féltérrel történ® elválaszthatóságot.

A becslés két részb®l áll:

• Egy el®számítási részb®l, mely csak akkor kerül újra kiértékelésre, ha a las-
san változó paraméterek megváltoznak. Ez a fázis a szeparáló hiperfelület tört
hipersíkokkal való közelítésének az együtthatóit határozza meg.
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Egy hipersík egyenletét az alábbi formában keressük:
M ·K∑
i=1

aiwi = w0, (58)

ahol ai-k a spektrum igények és wi-k a hipersík együtthatói.

• Az együtthatók meghatározása után a megvalósíthatóság-ellen®rzés egy lineáris
kifejezésbe való egyszer¶ behelyettesítés:

Ŷ (a) = sgn

{
L∑

l=1

sgn

(
MK∑
i=1

aiw
(l)
i − w

(l)
0

)
− L + 0.5

}
, (59)

ahol ai-k a spektrum igények, w
(l)
i -k pedig a szeparáló hipersíkok együtthatói.

Számos módszer található az irodalomban a halmaz szeparációs problémák el-
választó felületének meghatározására. Például egy hibavisszaterjesztéses tanuláson
alapuló megoldásnál egy τ (q) = {(aq, yq); q = 1 . . . Q} tanulóhalmazból indulunk ki,
ahol aq az allokációs vektor, és yq = 1, ha aq megvalósítható; yq = −1, ha aq nem
megvalósítható.

De�niáljuk MSE(W)-t a becsl® négyzetes középhibájaként, azaz,

MSE(W) =
1

Q

Q∑
q=1

(yq − ŷq)
2. (60)

A célunk az optimális Wopt mátrix megtalálása, amely minimalizálja a négyzetes
középhibát:

Wopt = min
W

MSE(W). (61)

Mivel hibavisszaterjesztéses tanulás esetén szükséges, hogy az aktivációs függvény
(ϕ) deriválható legyen,

Wopt = min
W

1

Q

Q∑
q=1

(yq −Net(aq,W))2 , (62)

ahol

Net(a,W) = ϕ

{
L∑

l=1

ϕ

(
MK∑
i=1

aiw
(l)
i − w

(l)
0

)
− L + 0.5

}
(63)
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a becsl®, melyet (59) sgn függvényének egy ϕ deriválható sigmoid függvényre való
cserélésével kapunk.

Ezzel a helyettesítéssel Wopt az alábbi iterációs módszerrel határozható meg:

W(k + 1) = W(k)− δgrad(MSE(W(k))), (64)

ahol δ egy hibavisszaterjesztési konstans, a négyzetes középhibát pedig a (63)-as bec-
sl® (60)-ba helyettesítésével kapjuk, azaz:

MSE(W) =
1

Q

Q∑
q=1

(yq −Net(aq,W))2. (65)

Szeparálás többréteg¶ el®recsatolt neurális hálózattal. Bizonyított hogy több-
réteg¶ el®recsatolt neurális hálózatok már egy rejtett réteggel is képesek tetsz®leges
pontosságú függvényt közelíteni, azaz ilyen értelemben univerzális aproximátorok.

Módositva a Net függvényt a 62 egyenletben de�niálhatunk egy univerzális ap-
proximátort a fenti halmazszeparációs problémára a következ® módon:

Net(a,W) = ϕ

{
L∑

l=1

w2,lϕ

(
MK∑
i=1

aiw
(l)
1,i − w

(l)
1,0

)
− w2,0

}
(66)

El®számítás gyorsítása. Az el®számítási fázisban a tanulóhalmaz megalkotásánál
számos esetben ki kell értékelnünk egy-egy allokációt, hogy az megvalósítható-e. Ez
történhet kimerít® kereséssel az els® megvalósítható elrendezésig, vagy az els® tézisc-
soportban említett módszerek egyikével. Amennyiben egy allokáció nem megvalósít-
ható, ennek eldöntése több id®t vesz igénybe, mint ha megvalósítható, hiszen akkor
könnyen találhatunk a számos elrendezés közül egyet. Ezért javaslatot tettem egy
kizárási mátrix használatára, mely segítségével ez a kérdés számos esetben gyorsan
megválaszolható.

2.3. Tézis. [P1] Javasoltam egy kizárási mátrixot az interferencia toleráns modell
esetén (β = α küszöbértékek mellett), mely segítségével egy allokációról számos eset-
ben gyorsan eldönthet®, ha nem megvalósítható. A javasolt mátrix sorai egy olyan
irányítatlan gráf klikkjeinek feleltethet®ek meg, ahol a csúcsok egy-egy régió egy-egy
szolgáltatóját reprezentálják, továbbá:

e{m,k}{n,l} ∈ E ⇔((
i{m,k}←{n,l} > αm

) ∨ (
i{n,l}←{m,k} > αn

))
, (67)
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ahol
i{m,k}←{n,l} = εk←l · ηm,n · smax

n,l . (68)

Vegyünk egy olyan irányítatlan gráfot ahol a pontok egy-egy régió egy-egy szol-
gáltatóját reprezentálják, a k. régióban lév® m. szolgáltató és az l. régióban lév® n.
szolgáltató között pedig akkor van él, ha a két szolgáltató nem kaphatja ugyanazt a
spektrum szeletet a megvalósíthatósági feltételek miatt (lásd (67)-os és (68)-es egyen-
let).

De�niáljunk egy kizárási vektort (x) úgy, hogy a vektor elemeinek száma legyen
NK, minden elem egy-egy szolgáltató-régió párnak (játékosnak) felejen meg, és a
vektorban azon játékosoknál legyenek 1-es értékek, amely játékosok igényeikkel köl-
csönösen kizárják egymást, azaz nem kaphatják ugyanazt a spektrum darabot.

Ez a vektor a fent de�niált gráfban egy klikket reprezentál. Bron és Kerbosch [5]
megadtak egy algoritmust, amely meghatározza a gráfban található összes klikket
lineáris id®ben (a klikkek számához mérten). Megjegyzem, hogy nem szükséges az
összes klikk meghatározása. Ez a tézis a nem valósidej¶ el®feldolgozás sebességét
javíthatja, továbbá a klikkek tipikusan kis méret¶ek, általában egy régióra és a szom-
szédaira korlátozódnak.

Minden megtalált klikkhez rendeljük hozzá a megfelel® kizárási vektort, majd
ezekb®l hozzunk létre egy kizárási mátrixot úgy, hogy a mátrix sorai az egyes kizárási
vektorok:

X = (x1; . . .xs). (69)
Amennyiben

max(Xa) > SCAB, (70)
az a allokáció nem megvalósítható.

Optimális allokáció keresése. (51) alapján meg kell keresnünk azt a megvaló-
sítható allokációs vektort, amely maximalizálja az allokáció jóságát. Elméletben ez
megoldható a lehetséges allokációs vektorok jóság szerinti sorbarendezésével, majd
az els® megvalósítható allokáció kiválasztásával a rendezett listából. A lehetséges al-
lokációs vektorok speciális struktúrája azonban lehet®vé teszi, hogy adjunk egy olyan
algoritmust, amely rendezés nélkül, iteratívan megadja az optimális allokációhoz egyre
közelebb es® allokációkat.

2.4. Tézis. [P1] Feltételezve, hogy a licitek úgy rendezettek, hogy qi,n ≤ qi,n+1 min-
den 1 ≤ n ≤ N (i) − 1-re, továbbá p(q) monoton növekv®, megmutattam, hogy a
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r(i) = in�ahol in az i. játékos n. licitjének sorszáma�alapján de�niált r igényvektor
a következ® tulajdonságokkal rendelkezik:

• Ha egy rf igény megvalósítható, akkor minden olyan r̃f igény is megvalósítható,
amelyre igaz, hogy r̃f (i) ≤ rf (i) ∀i = 1 . . . I-re; továbbá p(q) monotonitása és a
másodáras aukció miatt r̃f a legnagyobb hasznosságú megvalósítható allokáció a
fentiek közül.

• Hasonlóan ha rnf nem megvalósítható, akkor minden olyan r̃nf igény sem meg-
valósítható, amelyekre fennáll, hogy ˜rnf (i) ≥ rnf (i) ∀i = 1 . . . I.

A fenti tulajdonságokból következik, hogy egy-egy allokáció kiértékelésével egy szabályt
is kapunk, mely számos további allokációról is megmondja, hogy az megvalósítható-
e. A szabályok által le nem fedett térrészb®l választva az új allokációs vektorokat, a
megvalósítható vektorok hatékonysága a legnagyobb hatékonyságú megvalósítható al-
lokációhoz tart.

Az i. játékos által beküldött licitvektor (41) és (42) alapján:
Bi = {bi,1, . . . , bi,N(i)}, (71)

ahol
bi,n = (qi,n, pi(qi,n)), n = 1, . . . , N (i). (72)

A licitek
qi,n ≤ qi,n+1∀n ∈ {1, . . . , N (i) − 1} (73)

módon de�niált rendezése miatt ha egy rf igényt reprezentáló allokáció megvalósít-
ható, akkor minden a fenti szabály alapján de�niált r̃f is megvalósítható, például úgy,
hogy a két allokáció kezd®pontjai megegyeznek egymással (lásd 1. tétel bizonyítása).
Továbbá a felajánlott ár monotonitása miatt rf hasznossága nagyobb vagy egyenl® az
összes r̃f hasznosságánál. Hasonló módon belátható az rnf és r̃nf vektorokra megfo-
galmazott állítás.

5. Az eredmények alkalmazhatósága
Az els® téziscsoportban ismertetett általános keretrendszer és a javasolt mér®számok
alapul szolgálhatnak kés®bbi dinamikus spketrum allokációt használó rendszerek össze-
hasonlítására, az elérhet® nyereségek számszer¶sítésére. Az interferencia toleráns és az
interferencia kompenzáló modell két eltér® megközelítésmódot mutat be, a technoló-
gia jelenlegi fejlettsége mellett az interferencia toleráns modell már hamarosan alkal-
mas lehet dinamikus spektrumallokációjú rendszerek megvalósítására, míg a kompen-
záló modell inkább a jöv®be mutat, az alkalmazásához szükséges néhány technológiai
kérdés még megoldatlan napjainkban.
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A második téziscsoport egy olyan aukciós és árazási megoldásra tesz javaslatot,
mely alkalmas a jöv®beli dinamikus spektrumkiosztási rendszerek periódikus spekt-
rum árveréseinek lebonyolítására. A javasolt eljárás �gyelembe veszi a dinamikus
spektrumkiosztás sajátosságait, a ténylegesen �zetend® ár függ a szolgáltatók által
okozott interferenciától és a szolgáltató zavart¶r® képességét®l is. Ezen tulajdonságok
el®segítik olyan új, innovatív technológiák piacra lépését, melyek képesek tolerálni az
®ket ér® zavaró hatásokat, illetve a környezetükben m¶köd® más technológiákra a
lehet® legkisebb zavaró hatást fejtik ki.
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