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A „cloud” szolgáltatások megjelenése miatti rövid válaszidő komoly kihívások elé állítja az optikai 

gerinchálózatok operátorait mind (i) a felhasználók (szerverek) igényeinek gyors kiszolgálása, mind pedig 

(ii) a szolgáltatás minőség (QoS) terén. Jelen beszámolóban olyan optikai védelmi eljárásokat ismertetek 

(általános hozzárendelt védelem különböző megvalósításai), melyek képesek a fenti kihívásoknak 

megfelelni, így joggal pályáznak a jövő, dinamikus és kritikus optikai infrastruktúrája védelmének 

betöltésére.  

Az új hálózatokban az összeköttetések lassú, menedzsment síkon történő kiépítése, vagy hiba 

utáni helyreállítása már nem megengedhető késleltetéshez vezet. Amiatt, hogy az összes kiépítendő 

igényt ismerjük (statikus feladat, a forgalmi mátrix előre adott), egy globális optimalizálási feladat 

eredményeképpen optimális erőforrás-használatot és minimális blokkolási valószínűséget tudunk elérni. 

Az (i) megoldására a dinamikus, a vezérlő síkon a felhasználók által kezdeményezett jelzésekkel történő 

összeköttetés kiépítést a GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) már lehetővé teszi. Az 

útvonalválasztási feladat dinamikus változatában az összeköttetés igényeket egymástól függetlenül 

optimalizáljuk, így kritikus olyan módszerek kidolgozása, mely gazdaságosan bánik az erőforrásokkal, így 

várhatóan kevesebb összeköttetés blokkolását, és a szolgáltató oldaláról több bevételt eredményez. 

Ehhez egy olyan módszert mutatok, mely hálózati kódolás alkalmazásával képes optimális erőforrás 

használatot garantálni amellett, hogy a szigorú időzítési követelményeket is teljesíti. 

A (ii) feladat esetén a felhasználók által érzékelt QoS alapvetően két paraméterrel, a 

maximálisán megengedhető késleltetéssel és az összeköttetések által megkapott rendelkezésre állással 

mérhető, melyek hiányában a felhasználó által tapasztalt élmény csökken, mely a szolgáltatással 

szembeni elégedetlenségben nyilvánul meg. A szigorú időzítési követelményekkel rendelkező 

alkalmazások körébe tartoznak többek között a hálózatban játszható játékok (20 ms), vagy a VoIP 

szolgáltatások (70 ms), de a hagyományos web forgalom esetén is kell egy minimális szintű 

követelményt (150 ms) betartani. A rendelkezésre állás (azaz, hogy a felhasználó az idő hány 

százalékában képes a szolgáltatást igénybe venni) ezekben a hálózatokban a fenti alkalmazásoknál és 

üzleti felhasználók esetén elérheti akár az 5 perc maximálisan tolerálható éves kiesést is, így csak olyan 

módszerek jöhetnek szóba, mely a legtöbb hiba esetén megvédi az összeköttetést a megszakadástól. 

Az (optikai) védelmi módszerek lényege, hogy a meghibásodás előtt teszünk lépéseket annak 

érdekében, hogy egy hálózati hiba esetén milyen módon fogjuk az összeköttetéseket helyreállítani, 

illetve ha lehetséges, a kiesésüket megakadályozni. Ezen védelmi eljárások közül is azok kerülhetnek 

előtérbe, melyek képesek az összeköttetések gyors (azonnali) helyreállítását garantálni mindamellett, 

hogy gazdaságosan bánnak az erőforrásokkal. Az irodalomban korábban ismertetett, implementációs 

kérdésekre koncentráló módszerekkel szemben az általános hozzárendelt védelem (GDP) egy 

matematikai modell, amely általánosan fogalmazza meg a hozzárendelt útvonalválasztási feladatot 

(megengedett üzemi és hozzárendelt védelmi erőforrások találása), és a védelmi élek által alkotott 

struktúra meghatározását az optimalizálási feladatra bízza. Az (i) feltétel teljesítése miatt elsősorban az 

útvonalválasztási feladat dinamikus változatát vizsgáltam, azaz minden összeköttetés igényt a forrás 



útvonalválasztóhoz való érkezésének t pillanatában elvezetünk, de megjegyzendő, hogy a feladat 

könnyen általánosítható a statikus esetre is.  

A GDP módszer tartalmazza valamennyi, azonnali helyreállítási módszert, ezért azonos feltételek 

(értsd csomóponti képességek) mellett optimális erőforrás használatot garantál az azonnali 

helyreállítást biztosító védelmi módszerek körében. A GDP módszerre több megoldási javaslatot tettem 

attól függően, hogy a hálózatban milyen képességű csomópontok álltak rendelkezésre. A munkám során 

elsősorban a hálózati kódolást végző GDP megoldásokra koncentráltam, melyek hálózati kódolás 

alkalmazásával optimális erőforrás használatot biztosítanak valamennyi azonnali helyreállítást garantáló 

módszer körében, mindamellett a gyakorlati megvalósításuk is lehetséges és a bekerülési költségük is 

alacsony.  

Ezért részletesen megvizsgáltam a GDP feladat legáltalánosabb változatát, azaz valamennyi 

csomóponti szerep megengedésével (azaz bonyolultabb hálózati eszközök alkalmazásával) mennyivel 

csökkenthető a GDP feladat költsége. A hálózati kódolás ötlete, hogy az egyes OXC-kben (optikai 

kapcsolók) a bejövő optikai jeleken algebrai operációkat végező eszközöket tételezünk fel. Fontos, hogy 

ezek az algebrai operációk a lehető legkisebb (a bináris ábrázolás miatt lehetőleg 2-karakterisztikájú) test 

felett legyenek elvégezve. A GF(2) (azaz a két elemű véges test) feletti algebrai operáció a bejövő jeleken 

a kizáró VAGY (XOR) művelet, amely gyorsan, akár vonal sebességben is hardverből megvalósítható. 

Megjegyzendő, hogy általános esetben bonyolultabb aritmetikai műveletek elvégzésére is szűkség lehet, 

pl.: GF(2
m

) feletti összeadás és szorzás). A hálózati kódolást végző GDP feladatról (GDP-NC) analitikusan 

megmutattam, hogy hálózati kódolás alkalmazásával polinom időben megoldható. A módszer erőforrás 

használatát, futási idejét és blokkolási valószínűségét szimulációk segítségével megvizsgáltam. A GDP-NC 

az általánosabb eszközöknek köszönhetően mind az erőforrás használatban, mind a futási időben 

javított a korábbi módszerek teljesítményén. A legjelentősebb előrelépés azonban a blokkolási 

valószínűség esetén mutatkozik a korábbi módszerekhez képest, ugyanis dinamikus forgalmak esetén is 

jelentősen több felhasználó engedhető be a rendszerbe hálózati kódolás alkalmazásával. Ennek oka 

egyszerűen úgy fogalmazható meg, hogy a kódolás bevezetésével ahelyett, hogy az egyes 

összeköttetések (folyamok) versenyeznének az erőforrásokért, együttműködnek azok gazdaságos 

kihasználása érdekében. 

Az elért eredményeket összefoglalva megmutattam, hogy az egészértékű általános hozzárendelt 

védelmi feladat polinom idejű lineáris program (LP) relaxáltja ellenálló, de nem robusztus (azaz hibák 

esetén a csomópontokban az optikai kapcsolókat újra kell állítani) megoldást szolgáltat hálózati kódolás 

nélkül. Létező kódolási eljárásokat felhasználva mutattam két robusztus konfigurációt az LP által adott 

ellenálló GDP megoldásra. Ezáltal belátható, hogy a GDP feladatra polinom időben kapható ellenálló és 

robusztus megoldás hálózati kódolás segítségével. A részletes eredmények az alábbi dokumentumban 
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