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Válasz Dr. Szabó Csaba professzor úr bírálatára 

 

Megköszönöm Dr. Szabó Csaba professzor úrnak az igen értékes észrevételeit, több ponton is 

megfogalmazott elismerő szavait. A válaszomban reagálok a felmerült kérdésekre és 

megjegyzésekre válaszolni, illetve reagálni. 

 

 

 

Összefoglaló bevezetés 

 

Az oktatási-kutatási intézmények, különösen az IKT területén, akkor tudnak érdemben fejlődni, 

jelentős lépéseket tenni, ha az iparral szoros kapcsolatot építenek ki, gondoznak és erősítenek, 

valamint az ipar szereplőivel együtt keresnek és találnak válaszokat a felmerülő kérdésekre. 

Már a munkám elején rájöttem, hogy az IKT gyors és átütő fejlődése olyan tetterős csapatot 

igényel, amely tudományos felvértezettséggel képes követni a szakma változásait, gyorsan tud 

reagálni a fokozatosan növekvő ipari és társadalmi, valamint hazai és nemzetközi igényekre, 

képes felismerni a fejlődés meghatározó trendjeit, kutatási feladatokra lebontani ezen fejlődés 

kihívásait. A munkám és erőm megoszlott a kutatási aktivitás, valamint a csapat építése között. 

Felismertem, tetterős csapatot építeni úgy lehetséges, ha az egyetemen bevonom a tehetséges 

fiatalokat a munkába. Minderre az oktatási intézmények berkein belül kézenfekvő eszköz TDK 

témák, diplomatervek és PhD témák indítása és vezetése. 

A munkafolyamat abból állt, hogy feltérképeztem egy-egy területet, felkutattam mind a 

gyakorlati, mind a tudományos kihívásokat, megfogalmaztam a célkitűzéseket, dolgoztam a 

fókuszált területeken, eljutottam a terület első új saját tudományos eredményeihez, és gyakorlati 

vetületéhez. Ezt követően a kutatási terület szélesítése érdekében, valamint az eredmények 

gyorsabb kidolgozását és alkalmazhatóságát megcélozva, folyamatosan doktoranduszokat 

vontam magam köré a téma további elmélyült kidolgozására. A hallgatóimmal együtt dolgozva 

tudományos válaszokat fogalmaztunk meg, eredményeinket konferencia és folyóirat cikkek 

formájában publikáltunk, valamint PhD értekezések is készültek. Eredményeink nemzetközi 

színtéren is pozitív fogadtatásra, visszhangra találtak. Mindezzel párhuzamosan a következő 

terület meghódítását én magam indítottam el. Így dolgoztam fel több területet és jelenleg is ezen 

elvek szerint tevékenykedem. A kidolgozott eredményeket olyan keretrendszerekbe 

implementáltuk, amiknek segítségével a fejlesztési munkák egyre professzionálisabbá váltak. 

Ezen tevékenységre nagyon büszke vagyok, mert ezen dologra érkezik folyamatosan akadémiai 

és ipari körökből is a legtöbb elismerés, ennek tulajdonítja az IKT szakma a legnagyobb 

impaktot. 

Köszönöm, hogy a Bíráló is ezt elismerésekkel fogadta és több pontban kiemelte ennek 

jelentőségét. 

 

 

 

A dokumentumban dőlt betűtípussal szedve szerepelnek a bírálatból átvett kérdések, 

majd ezt közvetlenül követik a válaszaim. 

 

 
Ez a fejezet (4. fejezet) és a kapcsolódó 2. tézis (csoport) számos vizsgálatot és eredményt foglal 

össze, - számomra sajnálatos módon - túl tömören. Így például a 4.2.1.1. szakaszban a 

válaszadási valószínűségre vonatkozó eljárást, illetve a kapcsolódó adatstruktúrák 

kialakításának módszerét egy-egy rövid bekezdés említi csupán, lényegében ugyanolyan 
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tömören, ahogy ezek a tézisfüzetben a 2.1. altézis két eredményeként megjelennek. Véleményem 

szerint például helyénvaló lett volna itt ismertetni azt az eljárást, amellyel a keresett 

információra vonatkozó válaszadás valószínűsége megbecsülhető. Hasonlóképpen, a 

mobilalapú közösségi hálók skálázhatóságával kapcsolatban a 4.2.1.2. szakaszban csupán 

lakonikus állítások szerepelnek, pl. hogy az identitások száma közel lineárisan nő a tagok 

számának függvényében, vagy hogy a telefonkönyvek száma exponenciális eloszlású. A 

vonatkozó tézisek között található egy mondat (a 2.2. altézis második állítása), nevezetesen, 

hogy „Egy technika kialakítása a mobilalapú közösségi hálózatok skálázására”, amely 

valószínűleg pontatlan, nem skálázási technika kialakításáról van szó, hanem a 

skálázhatóság vizsgálatára szolgáló technikáról. Kérem a szerzőt ennek pontosítására.  
 
Válasz: Köszönöm a jogos észrevételt. Az értekezésemben több ponton éltem a tömör 

megfogalmazás lehetőségével. Ennek egyrészt a teljes terjedelemre való tekintet adott okot, 

másrészt a munkamódszeremből eredően több esetben az eredmények lényegére 

összpontosítottam, mert a kifejezett saját eredményem azok egy nagyobb, teljesebb képet alkotó 

kutatási területbe történő integrálása. A válaszom bevezetésében szereplő munkamódszeremre 

szeretnék itt visszautalni.  

 

A 2.1 altézishez kapcsolódó kérdésére vonatkozó válaszom: 

A válaszadási valószínűség modellezésére kiindulási alapként szolgált a Symella nevű 

mobiltelefonos rendszer, amely az elsők között érte el az 1 milliós telepítést az okostelefonos 

platformon. Így a felhasználók megértéséhez és a modell kialakításához remek lehetőségem 

nyílott. Azon paraméterek közelítésére, amelyek a hálózatról való globális tudást 

előfeltételeznek, Bayes-i eljárás került kidolgozásra. Az eljárás a hálózat tagjai által biztosított 

a priori információt az egyes csomópontok megfigyelései alapján pontosítva közelíti a 

különböző klienseken keresztül elérhető válaszadási valószínűséget az egyes témakörökben. A 

modell tömör levezetése mintegy 30 oldal, emiatt ennek közlésétől jelen válaszban 

eltekintettem. A munka hozzáférhető, és valószínűségszámítási, illetve gráfelméleti 

ismeretekkel jól követhető. [Modeling 2005], [Springer 2007], [Profiles 2007]  
 

Az elkészített modell helyességét, illetve a SemPeer protokoll teljesítménye szimulátor 

segítségével került verifikálásra [GXS 2005]. A GXS a tanszéki csoport által a Nokia Research 

Centerrel együtt indított kutatási projekt eredményeképpen született eszköz, amely általános 

P2P protokollokat alkalmazó hálózatok szimulációjára, statikus és dinamikus adatok gyűjtésére 

alkalmas. A GXS Peer-to-Peer szimulátort a SemPeer protokollt megvalósító modullal bővítve 

az alap- és az új protokollok dinamikus viselkedését is vizsgálni tudtuk, valamint az 

eredményeknek a modell által jósolt beállt állapothoz (elméleti maximumhoz) való viszonya 

szintén ellenőrzésre került. A szimulátor a modellel azonos paraméterekkel dolgozik. A 

paraméterek meghatározásához egy úgynevezett crawling klienst került kidolgozásra, amely 

valós, mobil P2P felhasználók tízezreinek használati statisztikáit gyűjtötte össze.  

 

[GXS 2005] B. Forstner, G. Csúcs, K. Marossy, H. Charaf, Evaluating Performance of Peer-

To-Peer Protocols with an Advanced Simulator, Conference on Parallel And Distributed 

Computing And Networks, Innsbruck, Austria, Feb. 15-17, 2005 

[Modeling 2005] B. Forstner, Dr. H. Charaf, Modeling Peer-to-Peer Networks with Interest-

Based Clusters, Transactions on Enformatika, Systems Sciences and Engineering, pp. 38-43, 

Volume 8, October 2005, ISBN 975-98458-7-3  

[Springer 2007] B. Forstner, I. Kelényi, G. Csúcs, Peer-to-Peer Information Retrieval Based on 

Fields of Interest. In Frank H. P. Fitzek (editor), Towards Cognitive and Cooperative Wireless 

Networking: Techniques, Methodologies and Prospects, Springer Verlag, 2007, ISBN978-1-

4020-5968-1 pp. 235-249 
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[Profiles 2007] B. Forstner, H. Charaf, Bayesian Approach to Improve the Performance of 

Transient Peer-to-Peer Networks, In Proc. of European Computing Conference, Athens, 

Greece, September 25-27, 2007. 

 

 

A 2.2 altézishez kapcsolódó kérdésére vonatkozó válaszom: 

A telefonkönyvek méretére vonatkoztatva a Phonebookmark nevű [phonebookmark], 2010-ben 

aktív (Nokia Research Center/Nokia Siemens Networks) kutatási és fejlesztési projekt adatai 

kerültek figyelembe vételre, amelynek során több száz valós telefonkönyv méretét vizsgáltuk 

anonim módon, erre hivatkoztunk a „technikai kialakítás alatt”. A Phonebookmark-ban 

található adatokat figyelembe véve következtettünk az eloszlásra, melyeket mérésekkel 

igazoltunk. Ugyanezen adatbázis került felhasználásra az identitások számának vizsgálata 

során. Megvizsgáltuk a közösségi hálózatban a csomópontok (személyek) ki- és bemeneti 

fokszámát, tehát hogy egy adott személyt mennyien ismernek, illetve egy személynek mennyi 

ismerőse van és a közösségi hálózatokban, valamint web gráfokban már mások által is 

megfigyelt hatványtörvény eloszlást tapasztaltuk ([Barabási, 2002], [Barabási and Albert., 

1999], [Broder et al., 2000]). Ezeket az eredményeket felhasználva következtettünk az 

identitások számának lineáris alakulására a tagok függvényében. 

 

[phonebookmark], Phonebookmark projekt, 

https://www.aut.bme.hu/Pages/Research/Mobil/SocialNetworks, online, 2017. 

[Barabási, 2002] Barabási, A.-L. (2002). Linked: How everything is connected to 

everything else. Perseus Publishing. 

[Barabási and Albert., 1999] Barabási, A.-L. and Albert., R. (1999). Emergence 

and scaling in random networks. Science, 286:509–512. 

[Broder et al., 2000] Broder, A., Kumar, R., Maghoul, F., Raghavan, P., Rajagopalan, S., Stata, 

R., Tomkins, A., and Wienere, J. (2000). Graph structure 

in the web. In In Proc. of the 9th international World Wide Web conference on 

Computer networks. 

 

 
A hálózati kódolással kapcsolatos résznél (4.2.3. szakasz) a problémám szintén az 

eredmények túl tömör ismertetése. Míg a hálózati kódolás elvét a szerző részletesen 

elmagyarázza (kb. 3 oldalt szentelve erre), a hálózati kódoláson alapuló vizsgálatait csak 

nagyon tömören foglalja össze (kb. 1 oldalon). Jó lett volna, ha a vizsgált szcenáriókat és 

protokollokat bővebben ismerteti, leírja a szimulációs környezetet (csak utalás történik arra, 

hogy saját szimulátort alkalmazott), és az eredményekből is közöl legalább példákat, 

számszerűsítve az elért javulást a különböző esetekben. A 2.3 altézisben ezek az eredmények 

hasonlóan tömören és általános megfogalmazásban jelennek meg, amely egyébként nem is 

utal a network coding módszerére. 

 

Válasz:  

A kérdésben szereplő részek részletes háttere, többek között, a következő publikációkban 

követhető: 

[1] P. Vingelmann, P. Zanaty, F. Fitzek, H. Charaf, Implementation of random linear network 

coding on OpenGL-enabled graphics cards, European Wireless Conference, Aalborg, Dánia, 

pp. 118-123, 2009. 

[2] P. Vingelmann, F. H. P. Fitzek, M. V. Pedersen, J. Heide, H. Charaf, Synchronized 

multimedia streaming on the iPhone platform with network coding, IEEE Communications 

Magazine, pp. 126-132, 2011. 

https://www.aut.bme.hu/Pages/Research/Mobil/SocialNetworks
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[3] P. Vingelmann, F. H. P. Fitzek, M. V. Pedersen, J. Heide, H. Charaf, Synchronized 

multimedia streaming on the iPhone platform with network coding, IEEE Consumer 

Communications and Networking Conference, Las Vegas, Amerikai Egyesült Államok, pp. 

875-879, 2011. 

[4] F.H.P. Fitzek, T. Toth, A. Szabados, M.V. Pedersen, D.E. Lucani, M. Sipos, H. Charaf, M. 

Medard, Implementation and performance evaluation of distributed cloud storage solutions 

using random linear network coding, IEEE International Conference on Communications 

(ICC), Sydney, Ausztrália, pp. 249-254, 2014. 

[5] P. Pahlevani, M. Hundebøll, M.V. Pedersen, D.E. Lucani, H. Charaf, F.H.P. Fitzek, H. 

Bagheri, M. Katz, Novel Concepts for Device to Device Communication using Network 

Coding, IEEE Communications Magazine, Vol. 52, Issue 4, pp. 32-39, 2014. 

[6] P.J. Braun, M. Sipos, P. Ekler, H. Charaf, Increasing data distribution in BitTorrent networks 

by using network coding techniques, European Wireless 2015, 21th European Wireless 

Conference, Budapest, Magyarország, pp. 190-195, 2015. 

 

A jelen kérdésben szereplő eredményt Vingelmann Péter doktoranduszom aktív részvételével 

dolgoztuk ki az Aalborgi egyetemmel közös kutatás-fejlesztési program és közös PhD képzés 

keretein belül. Az eredményhez tartozó hálózati kódolás területet a dán kollegák képviselték a 

kutatási programunkban. Ezen témában egy PhD értekezés már megvédésre került 

(Vingelmann Péter), valamint egy másik elkészítése már folyamatban van (Braun Patrik). A 

bevezetőben részletezett munkamódszerem jelen pontban is érvényes. A PhD hallgatóimat 

különböző szakmai területeken (például szoftvermodellezés, mobil platformok 

hatékonyságának növelése, elosztott rendszerekkel kapcsolatos algoritmusok) tevékenykednek 

irányításommal. A területeket egy átfogó, saját magam által vízionált és folyamatosan 

irányított, valamint kontrollált kutatási program igényei definiálják. Ezen program egy hasznos, 

kommunikációs feladatokat megvalósító részproblémája a jelen pontban szereplő hálózati 

kódolás alapú megoldás.     

 

 

A jelentős számú eredményt a szerző 3 tézisben csoportosította, ezek tulajdonképpen 

téziscsoportok, mindegyiken belül – altéziseknek nem nevezett - aláosztást alkalmazva, és a 

konkrét eredmények ill. állítások az altéziseken belül, mintegy a hierarchia harmadik 

szintjeként kerültek megfogalmazásra. Az első téziscsoportban 4, a másodikban 3 és a 

harmadikban szintén 4 altézist találunk, amelyeken belül összesen 25 eredmény van.  

Ahogy fentebb már említettem, a második téziscsoportot ismertető fejezetben fontos és tézisként 

szereplő vizsgálatokat csak nagyon röviden, szinte utalás szerűen ismertet a szerző. Így a 

válaszadási valószínűségre vonatkozó eljárást, illetve a kapcsolódó adatstruktúrák 

kialakításának módszerét. Véleményem szerint helyénvaló lett volna például ismertetni azt az 

eljárást is, amellyel a keresett információra vonatkozó válaszadás valószínűsége 

megbecsülhető, hasonlóképpen a mobilalapú közösségi hálók skálázhatóságával kapcsolatosan 

például azt az állítást, hogy az identitások száma közel lineárisan nő a tagok számának 

függvényében, vagy hogy a telefonkönyvek száma exponenciális eloszlású. Ugyanúgy fontos 

lenne, ha a hálózati kódoláson alapuló módszer hatékonyságát bemutatná. Kérem, hogy 

válaszában foglalja össze ezeket a vizsgálatokat.  

Két formai megjegyzésem is van a tézisekkel kapcsolatban: az egyik, hogy a hivatkozásokat 

célszerűbb lett volna nem tézisenként összevontan, hanem altézisenként külön megadni, a másik 

pedig az, hogy egy-két helyen nem tézisszerű megfogalmazással találkoztam, pl. „investigation 

of...”, vagy „analysing the scalability...”  

A fenti megjegyzéseim mellett is a téziseket a szerző új tudományos eredményeiként elfogadom. 
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Válasz: A Bíráló kérésének megfelelően a vizsgálatok összefoglalása a fenti két kérdés 

megválaszolása során történt meg. 

A tézisek/altézisek hátterében levő publikációk hozzárendelése pótlásra került, melyet a 

válaszhoz mellékelten küldök. A tézisfüzetben szereplő publikációk magas számát indokolja, 

hogy nagyságrendileg 23 doktorandusz munkáját irányítottam. Sajnos több olyan 

doktoranduszom is volt a 20 év során, akiket a kutatómunka befejezése előtt elcsábított az ipar. 

Ugyanakkor a közös munka során született eredmények a legtöbbjük esetén publikációk 

formájában is igazolták létjogosultságukat.  

A tézisek alátámasztása során a több mint 200 publikáció helyett a néhány tíz publikáció 

megadására szorítkoztam. Ez a lista a publikációk egy válogatott listája, amely egyértelműen a 

tézisek publikáltságát hivatott szemléltetni. 

 

 

Miért volt szükség saját szimulátor alkalmazására a hálózati kódoláson alapuló módszer 

vizsgálatánál (4.2.3. szakasz)?  

 

Válasz: A hálózat kódoláson túl, a P2P hálózatok vizsgálatánál is saját szimulátor került 

kidolgozásra. Ennek az az oka, hogy a saját szimulátorban szabad kezet kapunk a testreszabásra, 

valamint saját protokollokat és algoritmusokat könnyebben tudunk beilleszteni, tesztelni, majd 

a következtetéseket levonni és visszacsatolni a kutatómunka következő iterációjába. A 

szimulátorokat nem az alapoktól kezdődően szükséges fejleszteni, mivel több létező 

osztálykönyvtárra tudunk támaszkodni. Példák a háttér könyvtárakra: 

 A talán legismertebb könyvtár az ISA-L. Az Intel fejleszti, open source formában érhető 

el. Nincs az adattároláshoz közvetlenül köthető funkciója. Kizárólag x86 platformot 

támogat. 

 Az Intel megoldásának a közvetlen versenytársa a Kodo könyvtára, amely több 

kényelmi funkciót biztosít. Teljesítményét tekintve számos esetben hatékonyabb. ARM 

környezetben is működik. A fejlesztése az Aalborgi egyetemen történik. A 

megoldásunk erre a könyvtárra támaszkodunk, hiszen a Kodo fejlesztésében is részt 

vettünk.  

 Az OpenFEC célja az LDPC kódolás. Szintén egy open source megoldást képvisel. 

 

 

Az értekezés 5. fejezetében olvashatjuk, hogy 2012-ben az Android és az iOS részesedése a 

mobil platformok között már több, mint 90% volt. Hogyan alakult azóta e két vezető platform 

részesedése, illetve mely továbbiak játszanak még számottevő szerepet?  

 

Válasz: A következő ábrák átfogó képet mutatnak a platformok piaci részesedésének 

alakulásáról a 2009 és 2016 közti időszakra vonatkozóan. Az ábrák alaposak, jól szemléltetik a 

piaci részesedéseket.  

 

https://01.org/intel%C2%AE-storage-acceleration-library-open-source-version
http://steinwurf.com/_products/kodo.html
http://openfec.org/performance.html


 6 

 
Forrás: https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-

operating-systems/ 

 

Egy másik statisztika szerint: 

 

 

https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/
https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/
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Forrás: http://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os 

 

 

Mi a véleménye, menyire lesz a világ multiplatformos a jövőben? Ha a fenti két platform fog 

dominálni, akkor is ugyanúgy nagy jelentőséggel fognak-e bírni az értekezésben tárgyalt 

multiplatformos alkalmazásfejlesztést támogató módszerek?  

 

Válasz: Az IKT szakmában erős konvergencia mutatkozik. A kommunikációs technológiák a 

vezetékes és vezeték nélküli technológiák konvergenciája már jó ideje jelen van, most a szoftver 

terén is végső stádiumába érkezett ez a konvergencia. Egyre kitapinthatóbbak az egységes 

szoftveres megközelítések a mobil eszközök és személyi számítógépek között. Egyre jobban 

találkozunk olyan alkalmazásokkal, amelyek mind a két eszköz típuson futnak. Ugyanez a 

konvergencia a háttérrendszerek terén már jelen van a felhő alapú megoldások térhódítása 

révén.  

Véleményem szerint az asztali és a mobil alkalmazások egyre közelebb kerülnek egymáshoz. 

Emiatt a Windows is ugyanúgy a „mobil” piac szereplője lesz. Az új Samsung S8 Android 

készülékről, az elérhető információk alapján látjuk, hogy személyi számítógéphez illesztve, 

asztali módban is fog tudni működni. Gyakorlatilag az asztali és mobil alkalmazások 

konvergálnak egymáshoz. Az Apple részről szintén láthatók már az ezen irányú 

kedvezményezések, például a közös programozási nyelv, vagy több közös API. 

Ebből adódóan úgy gondolom, hogy a multiplatformos fejlesztés továbbra is meghatározó 

jelentőséggel fog bírni, hiszen a nagy „riválisok” várhatóan nem fognak közös technológiát 

fejleszteni és alkalmazni. Ebből adódóan, ha egy új megoldás a piacra kíván lépni akkor 

szükségszerűen minden nagyobb, minden jelentősebb platformra el kell, hogy készüljön. 

 

 

Mit tart a javasolt modell-alapú multiplatform fejlesztési módszertan fő előnyének az ismert 

cross-platform fejlesztő rendszerekhez képest? 

 

Válasz: A cross-platform alkalmazások legtöbb esetben valamilyen web alapú technológiát 

használnak, melyek ugyan folyamatosan fejlődnek, de mindig egy vagy több lépéssel a natív 

alkalmazások mögött állnak. A nagy platformok (Android, iOS, Microsoft) inkább a natív 

fejlesztést támogatják, melyet a múltban és jelenleg is hangsúlyoznak szakmai és trendelemző 

fórumaikon és rendezvényeiket. Ennek megfelelően a hivatalos dokumentációk, tanfolyamok, 

példa megoldások mind-mind a natív világot követik. 

A natív fejlesztés előnyei (hatékonyság, teljes API lefedettség, gyorsaság, platform specifikus 

funkciók) várhatóan a jövőben is meg fognak maradni. Használatukkal tudjuk a legújabb 

megoldásokat alkalmazni; nem kell várni, míg egy platform újítás elérhetővé válik a cross-

platform technológiákon. 

 

Számos vállalat készít saját natív osztálykönyvtárat különféle funkcionalitásokra, például 

hálózati kommunikáció vagy adatbázis kezelésre. Ezen könyvtárak karbantartottak, jól 

teszteltek és hatékonyak. A modell-alapú fejlesztés lényege, hogy a modellben definiált 

funkcionális és nem funkcionális szempontok szerint olyan forráskód generálható, mely a 

hatékony osztálykönyvtárakra alapozza működését, azok megbízható függvényiből építkezve 

kínálja a funkcionalitás jelentős részét. Mindezzel fenntartható fejlesztést, valamint 

karbantartható kódot/rendszert kapunk. 

 

 

 

http://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os
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A válaszom végén ismételten szeretném megköszönni a Bíráló értékes megjegyzéseit és 

javaslatait. A fenti válaszok elkészítésével igyekeztem a felvetett kérdéseket megválaszolni, 

valamint a miérteket és az okokat bemutatva a döntéseket indokolni. 

 

 

Budapest, 2017. február 12. 
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