
  

A bírálóbizottság értékelése 

 

 

 

Tapolcai János az 1. téziscsoportban a felügyeleti fényutakkal történő központosított 

linkhiba lokalizálással foglalkozik, és  

 szuboptimális számú megoldást ad m-út (felügyeleti fényút) konstrukciókra teljes 

gráfokban, 

 optimális számú bm-út (kétirányú felügyeleti fényút) konstrukciót ad kellően 

összefüggő gráfokra, 

 szuboptimális számú bm-út konstrukciót ad négyzetrács szerkezetre, és 

 optimális számú bm-utat használó megoldást ad cirkuláns gráfokra. 

 Az m-utak kialakítására egy új heurisztikát vezet be, amely lényegesen gyorsabb 

megoldást jelent a korábban alkalmazott módszereknél. 

 Szintén új heurisztikát ad többszörös linkhiba lokalizálására, amely kombinatorikus 

csoporttesztelésnél alkalmazott kódokat rendel a gráf éleihez.  

Valamennyi algoritmus előnye, hogy polinom idejű, így komplex feladatok esetén is 

reálisan végrehajthatók.  

 

A jelölt a 2. téziscsoportban egyszeres linkhiba elosztott behatárolásával és 

helyreállításával foglalkozik hálótopológiájú tisztán optikai hálózatokban. Az optimalizálás 

célja a felhasznált felügyeleti fényutak összhosszának minimalizálása. 

 Alsó korlátokat ad az m-utak összhosszára (azaz éleinek számára), amely 

megalapozza a hálózatszintű egyértelmű diagnosztikát a lokális csomópontok 

alapján. 

 Alsó korlátot bizonyít a csoporttesztekből épített tesztkészlet összköltségére. 

 Polinom idejű konstrukciókat ad speciális topológiákra. 

 A korábbiaknál hatékonyabb heurisztikus algoritmusokat közöl véletlen feszítőfa és 

mohó linkcsere alapján a hálózatszintű egyértelmű diagnosztikára. 

 Megmutatja, hogy kellően kis redundancia esetén is elvégezhető a linkhiba 

lokalizálás a rendelkezésre álló védelmi kapacitás felhasználásával. 

 

A jelölt a 3. téziscsoportban az IP hálózatok helyreállításával foglalkozik a hurokmentes 

alternatívák és védelmi utak módszerét alapul véve. 

 A csomópontok számára, valamint az átlagos és a maximális csomóponti 

fokszámokra (azaz a védett pontpárok számának relatív fedettségére) alapozva a 

védettség mértékére (vagyis arra, hogy a meghibásodások mekkora arányára létezik 

hurokmentes helyreállító út) ad korlátokat. 

 Bebizonyítja, hogy a hálózatokat NP-nehéz probléma úgy kibővíteni, hogy 

eredményül teljesen védett hálózatot kapjunk. 

 Bebizonyítja, hogy a Kwong és mások által publikált, hálózatvédelemre vonatkozó 

sejtés ellentmondásban van Hasunuma elméleti sejtésével, mely pontfüggetlen 

feszítőfákra hivatkozik. 

 

A bíráló bizottság a három téziscsoportban foglaltakat új tudományos eredményként 

elfogadja.  

 

 


