
Opponensi vélemény Koppa Pál 

„Az adatbiztonság és adatsűrűség növelésének lehetőségei a holografikus adattároló 

rendszerekben” című MTA Doktori Értekezéséről 

Általános megjegyzések: 

A doktori munka témáját illetően korszerű és fontos problémákról, az adattárolási-tömörítési 

lehetőségekről szól. Annak is egyik legígéretesebb területéről holografikus adattárolásról. A 

tézis és a dolgozat irodalomjegyzéke szerint a szerző 1999-2012 közötti munkáit foglalja 

össze. Ezen dolgozatok (46 tétel) közül 10-nek első szerzője, ami arra utal, hogy a téma 

művelésében meghatározó szerepe volt. A bemutatott művek közel harmada szabadalmi 

bejelentés/leírás, tehát a jelölt és munkatársai nagy figyelmet szenteltek a lehetséges 

hasznosításnak is. A lapszervezésű holografikus kártya három német cég alkalmazását is 

leírja. 

A dolgozat terjedelme 113 számozott oldal, amelyből a közvetlen téma bemutatás, elvégzett 

munka mintegy 90 oldalt tesz ki. A hét szakmai fejezetből nem válik szét tételesen az 

előzményekkel és a saját bemutatásokkal foglalkozó rész, de a saját munkára vonatkozó 

terjedelem meghaladja az 50%-ot. A 86 hivatkozás nyilvánvalóan nem lehet teljes körű, de 

többsége referált tudományos folyóiratban megjelent közlemény vagy ISBN számmal ellátott 

nemzetközi konferenciaanyag.  

Az ábrák (57) számozása nem követi a fejezeti tagoltságot, de ez nem zavarja különösebben 

az olvasást, illetve visszakeresést. Ezzel ellentétben a formulák számozása fejezethez kötött. 

A szerző nem foglalkozott az ábrákon szereplő szöveg egységes magyarra fordításával; az 

ábrák egy része magyar másik része angol. Ez személyesen, mint opponenst, nem zavart, de 

ez bizonyos „inkoherenciához” vezetett. 

Tételes megjegyzések 

Az 1.2 és 7. fejezetet kivéve minden fejezetet frappánsan megírt „összefoglalás” követ. Ezek  

az összefoglalók adják az értekezés „téziseit”; A 39-46-os saját irodalmi lajstromszámok alatt 

szabadalmi bejelentések vannak, így a bemutatott 4 tézishez – átlagosan –  10 közlemény és 

1,5 szabadalmi bejelentés tartozik, ami igen jó arány. 

A dolgozat legnagyobb értéke, hogy bemutatja – a néhány ezres nagyságrendű  

adatsűrűség biztonságos  eléréséhez a tárolásához milyen komplex látásmód szükséges 

(egyidejűleg tekintettel lenni az anyag-központúságra, a be és kiolvasó optoelektronikai 

rendszer fázismoduláló és hullámfront variáló lehetőségeire), s ezen sok paraméteres feladat 

optimalizációjára kísérleti vizsgálatait – paralel számítógépes szimulációval is támogatja, 

illetve kontrolálja. A négy tézispont közül kettő foglalkozik a lapszervezésű adattárolás 

problematikájával egy a fázis-modulációs rendszerkódolási/dekódolási sajátosságaival egy 

pedig a bit szervezési rendszer adattárolási problematikájával. 

Az fejezetek végén bemutatott összefoglaló tézispontok mindegyike – a szerző által 

tudományos közleményben alátámasztott – önálló eredmény. 



A 35. oldalon található 1.3 tézispont számomra hiányos, mert a szerző által javasolt kettőstörő 

lapka behelyezése teljesen többszörös reflexióval (esetleg modulációival) járhat, s erre nem 

tér ki a szerző. 

A 61. oldalon részletezett tézispontok közül különösen értékes eredményre utal a 2.3 pont, 

amely kódszavak igen jelentős bővíthetőségre utal. 

A 68. oldalon részletezett tézispontok mindegyike – igazolhatóan – új eredményre utal. 

A 93. oldalon bemutatott tézispont 4.3-as része talán kimaradhatott volna a többi pont 

„erőteljes” árnyékában. 

Néhány partikuláris megjegyzés 

A 10. oldalon a (2.1) formula jelzése „elcsúszott” 

Szükségét látnám a p paraméter pontosabb definíciójának. A szöveges rész szóhasználata    

(„p értéke nagyobb mint 1”) arra utal, hogy  p dimenzió nélküli mennyiség, ugyanakkor a 2.1 

formula nem erre utal. 

A 19. oldal 5. sorában a szerző nemlineáris távoli anyagokról ír. Milyen korlátozó 

paramétereknek kell a kiválasztott tároló anyagnak megfelelnie? 

A 23. oldal utolsó sorában „shrinkage” probléma tárgyalásáról ír a hőtágulás 

figyelembevételéről 0,2-1 mm vastag anyagok esetében. Milyen korlátozások mellett nem 

zavaró a hőtágulás hatása (lineáris, tömbi, méretváltozás stb.) 

A 25. oldal utolsó előtti sorában jelzett megjegyzés,  – mely szerint korábbi PhD dolgozatok-

ban szerepeltek a jelzett eredmények – igen dicséretes, ugyanakkor jó lett volna látni az 

említett értekezések listáját. 

A 31. oldal 1.3 ábráján (s általában a dolgozat többi részében sincs utalás a mérési hibára) a 

cca 7%-nál jelzett „fura” viselkedésre van-e valami adekvát magyarázat? 

Az 51. oldalon a 25.b ábrán az üres karikára nem találtam utalást. 

A 63. oldalon az 5.3 formula Green tenzora milyen szimmetria tulajdonságokkal kell, hogy 

rendelkezzen? 

A 71. oldal 36/b ábrán jó lett volna néhány tájékoztató „méretet” bejelölni.  

A 80-81. oldalon – egyébként szépen leírt – konfokális szűrésre vonatkozó rész utal a Berlini 

Műszaki Egyetemen készült kísérletekre, de nem látszik a referenciára való utalás. Mind a 43, 

44, 45 ábrán vannak olyan „tézisek”, amelyek pár soros magyarázatot igényeltek volna. 

A doktori munka tudományos eredményeit elegendőnek tartom az MTA doktori cím 

elnyeréséhez, s melegen javaslom a nyilvános védés kitűzését. 
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