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1. fejezet
Bevezetes
A tavkozlesi szolgaltato vallalatoknak igen fontos, a lehet}osegekhez kepest pontos adatokkal rendelkezniuk az altaluk uzemeltetett halozatok lenyeges jellemz}oir}ol, mint peldaul megvalostasi, uzemeltetesi koltsegek, technikai parameterek, az alkalmazhato vedelmi modszerek, az altaluk nyujtott uzembiztonsag
merteke es a halozat megbzhatosagi mutatoi.
A tanulmany a halozatmegbzhatosagi temakoron belul kvan atfogo kepet
nyujtani a temakort meghatarozo harom fontos szempontrendszer ismertetesevel es az ezek alapjan megvalostott vizsgalati modszerek bemutatasaval, es
vegul az elkesztett program modul m}ukodesenek, felhasznaloi ismereteinek
osszefoglalasaval.
A harom ertekelesre kerul}o szempontrendszer a kerdeskorben elerhet}o szabvanyok es ajanlasok bemutatasa, ertelmezese es kritikaja; a szolgaltato, uzemeltet}oi celjainak, kotottsegeinek vizsgalata, es ezek hatasainak elemzese; es vegul
a tervezesben alkalmazhato modellek, eljarasok es algoritmusok bemutatasa,
a jelenlegi atviteli megoldasoknak es a potencialis kozeljov}o megoldasainak
legmegfelel}obb eljarasok kutatasa es fejlesztese valamint megvalosthatosaguk
ertekelese.
A dolgozat kett}os celkit}uzessel keszult. Egyreszt a Magyar Tavkozlesi
Vallalat tavkozlesi szakemberei szamara szeretnenk a \halozatmegbzhatosag"
gy}ujt}onev ala tehet}o nagyon kiterjedt ismerethalmaz egy bizonyos szint}u attekinteset nyujto ismerteteset adni, melynek segtsegevel felmerhet}o, hogy az
elektromos alkatreszek meghibasodasat okozo kemiai folyamatoktol a szolgaltatas nyujtas beruhazas, megterules, stb. \halozatmegbzhatosagi" vonatkozasaig terjed}o skalarol milyen szempontok alapjan, mely elemeket ertekeltuk a
halozattervezesi folyamat szempontjabol gyelemremeltonak. Masreszt a dol5
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gozat celja az is, hogy kijelolje a temakorben a potencialis fejl}odesi iranyokat,
azaz gyelmet szenteltunk a lathato kozeljov}o atviteli modszereinek (osszetettebb vedelmi modszerek) megfelel}o szamtasi eljarasok ismertetesere is.

A dolgozat celkit}uzese kizarolag az atviteli halozat megbzhatosagi min}ostese, ezert a dolgozat nem foglalkozik azzal a sokkal osszetettebb problemaval, hogy mit lehet mondani az atviteli es a forgalmi
m}ukodes ered}ojekent adodo min}ost}o parameterekr}ol, mint peldaul
a kiszolgalokepessegr}ol.

A kovetkez}o fejezetekben el}oszor a harom emltett szempontrendszer ismertetese talalhato. A 2. fejezetben a temakorben fellelhet}o szabvanyok, ajanlasok, a 3. fejezetben a szolgaltatok, uzemeltet}ok lehet}osegei es celjai, mg a 4.
es 5. fejezetekben az alkalmazhato modellezesi eljarasok, es azok lehetseges
alkalmazasi modszerei kerulnek bemutatasra. Vegul a 6. es a 7. fejezetekben
az elkeszult program kidolgozasanak motivacioit, m}ukodeset es felhasznaloi
ismereteit osszegezzuk.

2. fejezet
Ajanlasok
A hagyomanyos szabanyok, melyek ma mar csak ajanlasok mivel kotelez}o erejuk hivatalosan megsz}unt, azt a celt hivatottak szolgalni, hogy a kulonb}oz}o
szakteruleteken a mas-mas gyarto es szolgaltato altal nyujtott termekek lehet}oleg kompatibilesek legyenek egymassal es gy a felhasznaloknak ne legyenek
problemaik a termekek helyettesthet}osegevel es az egyuttm}ukodtethet}osegevel. Ezeket az ajanlasokat epp az el}obb emltett okok okok miatt a gyartok
es a szolgaltatok messze men}oleg gyelembe szoktak venni, ugyanis csak gy
maradhatnak meg a gazdasagi eletben megszerzett pozciojukban.
Az ajanlasoknak ket elter}o tpusa letezik. Az egyik a de facto tpusu ajanlas, mely egy egy szakteruleten a jelent}os gyartok altal mar kozosen elfogadott
es alklamzott jellemz}oket es ertekeket utolag teszi hivatalosan is elfogadotta. A
masik a de jure tpusu ajanlas, mely egy-egy uj szakteruleten a meg fejlesztes
alatti stadiumban igyekszik konkretumokat meghatarozni, hogy mire a tomeges termek el}oalltasra kerul a sor, addigra ezeknek a jellemz}oi egyertelm}uen
meghatarozottak legyenek.
Termeszetesen ezek az ajanlasok nem csak konkret gyartmanyok eseten leteznek, de a kulonboz}o | f}oleg az egyuttm}ukodes koteles | szolgaltatasok
eseten is.
A kovetkez}okben a tavkozlesi terulet egyik jelent}os ajanlascsoportja kerul
reszletesebb ismertetesre, a halozatok megbzhatosagi parametereinek bemutatasaval a volt CCITT szabvanyok es a meglev}o ITU-T ajanlasok alapjan. A
bemutatott jellemz}ok a tanulmany es a bemutatott megbzhatosagi tema szempontjabol fontosak es nagyreszuk a tanulmany tovabbi reszeben is alkalmazasra
kerul. A halozat megbzhatosagat az ajanlasok alapjan tobb jellemz}o segtsege7
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vel ertekelhetjuk. Ilyen jellemz}ok lehetnek a halozat adott reszeinek megbzhatosagat lero ertekelesek peladul pont-pont, pont-multipont, multipont-multipont osszekottetesek vagy uzenetszoras esetere. Ezek elter}o szempontok szerint
veszik gyelembe az uzemi m}ukodes, a vedelem es a meghibasodasok adatait.
A bemutatott ajanlas elemeket a tanulmany szempontjabol csoportostottuk, a
kulonboz}o felhasznalasi teruletek szerint. Ezek jellemz}oen az egyszer}u, egysku
sima atviteli rendszerek, es az osszetett halozatok, melyeket az egyszer}ubb es
jobb kezelhet}oseg miatt az ajanlasok valamilyen hierarchikus modellel kezelnek. Az egysku rendszereknek leteznek specialisan kiemelten kezelt reszei is,
melyekre kulon ajanlasokat is de nialnak esetenkent. Ezekb}ol is mutat egy
peldat a tanulmany ezen fejezete, mely az egysku atviteli rendszerek berelt
vonali osszekottetesere vonatkozik.
Az ajanlasok a szolgaltatas-min}oseg es megbzhatosag temajaban olyan parametereket de nialnak a halozatokon, melyek segtsegevel lerhato egy halozat
egyes reszeinek rendelkezesre allasa, meghibasodasi valoszin}usege es egyeb megbhatosagi jelleg}u jellemz}oje.
A fejezetben felhasznalt ajanlasok a kulonboz}o temakhoz a kovetkez}ok:

 G.106 Megbzhatosagi temakorhoz
 G.821, G.826, I.356 A tviteli es hibat}ur}o kepessegek jellemz}oinek temakore

 E.862 Szolgaltatas min}osegi temakor
 G.803 Retegelt architekturak temakore

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok
ajanlasai
A kovetkez}okben az egyszer}u atviteli rendszerekkel kapcsolatos ajanlasok alapjan mutat be a tanulmany nehany de nciot es az ajanlasokban megadott szamtasi modot illetve a jellemz}ok tipikus es kritikus ertekeit.
Az ajanlasok atfogo cellal keszultek, gy a bennuk foglaltak is sok teruleten alkalmazhatok. Ezert az ajanlast felhasznalonak mindig konkretizalni kell,
hogy az ajanlasban foglaltakat milyen korkret valos eszkozre vagy szolgaltatasra vonatkoztatja, es milyen ertekeket var el a jellemz}okkel kapcsolatban.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
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Egyes ajanlasok meghataroznak ilyen szolgaltatasokat es tipikus ertekeket
a leggyakoribb eszkozokre es szolgalatasokra, de az ajanlasok felhasznalhatok
ezekben nem emltett mas teruleteken is, a fent emltettek gyelembe vetelevel.
Ezen modszer kovetkezmenye peldaul, hogy a kovetkez}okben szamos esetben felhasznalt elem szo alatt az alkalmazastol fugg}oen kell barmilyen elemet,
gyartmanyt vagy mas objektumot (peldaul szolgaltatast) erteni, amire az ajanlas vonatkozik, vagy vonatkozhat. Peldaul a kes}obb bemutatott megbzhatosagi de ncio melyet egy elemre de nialtak, vonatkozhat egy berendezesre, egy
berendezes egy reszere, egy teljes halozatra, a halozat egy kiemelt reszere stb.
az alkalmazas soran megadott informaciok szerint melyek az ajanlas aktualisan
pontos ertelmezeset segtik.
A bemutatott ajanlasok tartalmat a temakorok szerint csoportostottuk.
Egyes jellemz}ok, ertelem szerint tobb helyen is szerepelnek, mert temajuk tobb
elter}o terulethez is kot}odik.

2.1.1. Alapfogalmak

Elem (item/entity): Minden elem, szerkezet, alrendszer, m}ukodesi egyseg, be-

rendezes vagy rendszer, melyet egyenileg meg lehet hatarozni.
Megj.: Valamely elem osszetev}odhet hardverb}ol, szoftverb}ol vagy mindkett}ob}ol es tartalmazhatja a szemelyzetet is.

Merhet}o mennyiseg/mertek (measure): Valoszin}usegi valtozo vagy velet-

len folyamat lerasara hasznalt fuggveny vagy szamertek.
Megj.: Valoszn}usegi valtozora vonatkozo merhet}o mennyisegekre peldak
az eloszlasfuggveny es az atlag.

M}ukodesi mod (functional mode): Az elem lehetseges, teljes funkciokeszletenek reszkeszlete.
Megj.: Egy elem ajanlasokban de nialt allapotai a kes}obbiekben reszletesen is bemutatasra kerulnek.

Javtott elem (repaired item): Javthato elem, melyet meghibasodas utan

megjavtanak.
Megj.: A gyakorlatban a javthato elem eletet egy olyan fuggvennyel lehet lerni, mely gyelembe veszi az elem eletpriodusat mely ket f}o reszb}ol
all: az uzemi m}ukodesi reszb}ol es a m}ukodes keptelen reszb}ol. A f}o reszeket tovabbi alreszekre szoktak osztani, melyek egy reszenek ajanlasbeli
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2. fejezet: Ajanlasok
de ncioi az Id}ofogalmak fejezetben megtalalhatok. Ezeknek az id}oknek
a becslesere torekszik a szolgaltato a tervezes soran, mert ezzel lehet el}ore
szamtani a halozat kulonboz}o allapotainak bekovetkezesi valoszn}useget,
mely a megbzhatosagi szamtasban nagy szerepet jatszhat.

Nem javtott elem (non-repaired item): Elem, amelyet meghibasodas utan

nem javtanak meg.
Megj.: Nem javtott elem lehet javthato vagy nem javthato. Ezen elem
elettartama a javtott elem megjegyzeseben emltett fuggveny szerint a
kovetkez}o keppen alakul: a fenti fuggvenynek egy periodusabol all, melyenek uzemen kvuli resze a hiba bealltatol kezd}od}oen a vegtelenbe nyulik.

Szolgaltatas (service): Valamely szervezet reszer}ol a felhasznalonak felknalt

funkcioellatasi keszlet.
Megj.: A szolgaltato, a felhasznalo fele ezen a ponton torekszik a minel megbzhatobb eleres es szolalgaltatas biztostasara, mert ekkor lesz a
tobbi szolgaltatoval versenykepes, es gy tudja megtartani es novelni az
ugyfelei szamat, mely alapvet}o erdeke.

2.1.2. Kepessegek

A tviteli kepesseg (transmission performance): A tavkozlesi rendszer azon

kepessege, hogy a szamara felajanlott (altala vett) jelet adott feltetelek
kozott, h}uen visszaadja, amikor a rendszer uzemkepes.

Hasznalhatosagi kepesseg (availability performance): Az elemnek az a kepessege, hogy | az esetleg szukseges kuls}o eszkozok megletekor | adott
id}opontban vagy adott id}okozon belul barmely id}opontban a kvant m}ukodes megvalostasara alkalmas.
Megj.: Ez a kepesseg a megbzhatosagi, fenntarthatosagi (karbantarthatosagi es a fenntartast tamogato) karbantartas ellatasi kepessegeknek
az elemre vonatkoztatott osszetett szempontjaitol fugg. | Az elem denciojanak pontosan meg kell adnia, melyek az annak szempontjabol
kuls}onek tekintett eszkozok. | A hasznalhatosagi kepesseg szamszer}u
mertekekent a hasznalhatosagot hasznaljak.

Kapacitas/teljest}okepesseg (capability): Az elemnek az a kepessege, hogy
adott mertek}u igenyt kielegtsen, adott bels}o feltetelek mellett.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
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Megj.: Bels}o feltetel peldaul a hibas es hibatlan reszelemek barmely adott
kombinacioja. Tehat a gyakorlatban ez a mutato azt jelenti, hogy az elem
adott allapotaban mekkora mennyiseg}u igeny tovabbtasara vagy kiszolgalasara kepes.

Megbzhatosagi kepesseg (reliability performance): Valamely elemnek
azon kepessege, hogy adott korulmenyek kozott, adott id}ointervallumban a kvant feladatot teljesti.
 aban azt feltetelezzuk, hogy az adott id}ointervallum elejen az
Megj.: Altal
elem a kvant feladat teljestesere alkalmas allapotban van. | A megbzhatosagi kepesseg szamszer}u mertekekent a megbzhatosagot hasznaljak.

M}ukod}okepesseg (dependability): A hasznalhatosag es befolyasolo tenyez}oinek lerasara hasznalt gy}ujt}ofogalom, mely kiterjed a megbhatosagi,
fenntarhatosagi/karbantarthatosagi es fentartast tamogato/karbantartasellatasi kepessegek osszefoglalasara.
Megj.: A m}ukod}okepesseg fogalmat csak altalanos lerasban hasznaljuk,
nem mennyisegi fogalomkent.

Szolgaltatas elerhet}osege (service accessibility performance): A szolgalta-

tasnak az a kepessege, hogy a felhasznalo igenye eseten annak felmerulesekor meghatarozott t}uresekkel es mas adott feltetelekkel elerhet}o.
Megj.: Ez gyelembe veszi a szobanforgo rendszer atviteli toleranciajat
es a terjedesi kepesseg, a forgalomlebonyoltasi kepesseg es a hasznalhatosagi kepesseg osszestett szempontjait. Sok esetben a halozaton belul
ezt nem konkretan egyes felhasznalora adjak meg, hanem altalanosan azt
de nialjak, hogy az id}o hany szazalekaban a felhasznalok hany szazalekanak kell tudnia az adott szolgaltatast | igeny eseten | elerni.

Szolgaltatas min}osege (quality of service): A szolgaltatasi kepessegek azon
egyuttes hatasa, mely a szolgaltatas felhasznalojanak elegedettsegi fokat
meghatarozza.
Megj.: A szolgaltatas min}oseget a szolgaltatas tamogato kepesseg, a szolgaltatas m}ukodtethet}osege, a kiszolgalo kepesseg, a szolgaltatas teljessege
es mas speci kus tenyez}ok egyestett hatasai jellemzik.

Szolagltatas m}ukodtethet}osege (service operability performance): A szol-

galtatasnak az a kepessege, hogy a felhasznalo sikeresen es konnyen tudja
m}ukodtetni.
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Szolgaltatas tamogato kepesseg (service support performance): Valamely
szervezetnek szolgaltatasnyujto es annak hasznalatat megkonnyt}o kepessege.

Szolgaltatas teljessege (service integrity): Annak a merteke, ahogy az egyszer megkapott szolgaltatast tovabbi min}osegromlas nelkul biztostjak.

2.1.3. Esemenyek, allapotok

Bels}o eredet}u m}ukodeskeptelen allapot (down state): Az elem azon al-

lapota, melyet valamely hiba fennalasa vagy valamely elvart funkcio ellatasanak megel}oz}o karbantartas vegzese miatt lehetseges keptelensege
jellemez.
Megj.: Ez az allapot hasznalhatosagi kepessegre vonatokoztathato.

Bels}o eredet}u uzemkepes allapot (up state): Az elem azon allapota, melyet az jellemez, hogy elvart funkciojat kepes teljesteni feltetelezve, hogy
az esetleg szukseges kuls}o er}oforrasok es eszkozok rendelkezesre allnak.
Megj.: Ez az allapot hasznalhatosagi kepessegre vonatkoztathato.

Elteres (error): Elteres a szamtott, meg gyelt vagy mert ertek vagy allapot

es a megfelel}o valosagos, el}oirt vagy elmeleti ertek vagy allapot kozott.
Megj.: Az adatatvitel teruleten a hazai nyelvhasznalatban a "hiba" elnevezes | pontosabban a "bithiba" | hasznalata terjedt el.

Els}odleges meghibasodas (primary failure): Az elem olyan meghibasodasa,

melynek kozvetett vagy kozvetlen oka nem valamely masik elem hibaallapota vagy meghibasodasa.
Megj.: Hibaterjedes eseten tipikusan ennek ellenkez}oje fordul el}o, valamely meghibasodott elem hibaja a halozatra olyan hatassal van, hogy
annak mas elemei is kiesnek a normal uzemi m}ukodesb}ol.

Hiba (fault): Az elem keptelensege a megkvant feladat teljestesere, leszamt-

va a megfelel}o karbantartasbol, kuls}o eszkozok hianyabol vagy valamilyen
tervszer}u akciobol adodo keptelenseget.
Megj.: A hibaallapot gyakran maganak az elem meghibasodasanak a kovetkezmenye, de fennallhat el}ozetes meghibasodas nelkul is.

Hiba okozta uzemkieses (faulty state): Az elem azon allapota, melyet valamely hiba fennalasa jellemez.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai

13

Hibas (faulty): Valamely elem azon tulajdonsaga, hogy hibas allaptban van.
Katasztrofalis meghibasodas (cataleptic failure/catastrophic failure): Teljes m}ukodeskeptelenseget eredmenyez}o varatlan meghibasodas.

Kritikus allapot (critical state): Az elemnek az az allapota, amely jelent}os
anyagi karokat vagy szemelyi seruleseket okozhat, illetve mas megengedhetetlen kovetkezmenyekkel jarhat.
Megj.: A kritikus allapot nem szuksegszer}uen, de lehet kritikus hiba kovetkezmenye.

Kritikus hiba (critical fault): Olyan hiba, mely jelent}os anyagi karokat vagy

szemelyi seruleseket okozhat, illetve mas megengedhetetlen kovetkezmenyekkel jarhat.

Lenyeges meghibasodas (relevant failure): Olyan meghibasodas, melyet gyelembe kell venni a vizsgalati vagy uzemeltetesi eredmenyek, es megbzhatosagi jellemz}ok szamtasanal.
Megj.: A gyelmbe vetel kriteriumait meg kell adni.

Lenyegtelen meghibasodas (non-relevant failure): Olyan meghibasodas,

melyet nem kell gyelembe venni a vizsgalati vagy uzemeltetesi eredmenyek, es megbzhatosagi jellemz}ok szamtasanal.
Megj.: A kizaras kriteriumait meg kell adni.

Meghibasodas (failure): Az elem azon kepessegenek megsz}unese, hogy valamely elvart feladatot teljestsen.
Megj.: Meghibasodaskor az elem hibaallapotba jut.

M}ukodeskeptelen allapot (disabled state): Az elemnek az az allapota,

melyben barmely okbol nem kepes ellatni valamely megkvant funkcojat.

M}ukod}o allapot (operating state): Az az allapot, amikor az elem eppen valamely elvart funkciojat vegzi.

Nem kritikus hiba (non-critical failure): A kritikus meghibasodastol elter}o
meghibasodas.
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Min}osegromlas/Rendellenessegek (defects): Allapot
jelleg}u gy}ujt}ofoga-

lom, mely a gyakorlatban legtobbszor min}osegromlas elnevezessel szerepel.

Reszleges hiba (partial fault): Az elem teljes hibatol kulonboz}o hibaja.
Sulyos hiba (major fault): Nagy fontossagunak telt funkciok egyiket sujto

hiba.
Megj.: Az uzemi gyakorlat ezt a hibat, pontosabban hibajelzest gyakran
surg}osnek nevezi.

Reszleges meghibasodas (partial fault): Meghibasodas, mely abban nyil-

vanul meg, hogy az elem nem kepes elvegezni bizonyos funkcioit, mg
masokat igen.

Tartos hiba (persistent failure/permanent failure/solid failure): Az elem
olyan hibaja, mely a javto karbantartas m}uveletenek vegrehajtasaig
fennall.

Teljes hiba (fault): Olyan hibaallapot, amlyet az elem minden megkvant
funkciojanak teljestesere vonatkozo keptelenseg jellemez.

U zemkepes allapot (abile state): Az elemnek az az allapota, amikor valamely elvart funkciojat kepes teljesteni.

Varatlan meghibasodas (sudden failure): Olyan meghibasodas, melynek
el}orejelzeset el}ozetes vizsgalat vagy ellen}orzes nem teszi lehet}ove.

2.1.4. Fenntartas, karbantartas

Felugyelet (supervision): Manualisan vagy automatikusan megvalostott tevekenyseg, melynek feladata az elem allapotanak meg gyelese.
Megj.: Automatikus felugyelet az elemen kvul vagy azon belul valosthato meg.

Fenntartas/Karbantartas (maintenance): Minden olyan m}uszaki es admi-

nisztratv tevekenyseg kombinacioja, beleertve a felugyelet tevekenyseget
is, melynek az a feladata, hogy valamely elemet visszahelyezzen abba az
allapotba, vagy valamely elemnek fenntartsa azt az allapotat, amelyben
lehetseges szamara a t}ole elvart funkcio teljestese.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
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Funkciocsokkent}o fenntartas/karbantartas (function degrading mainte-

nance): Olyan fenntartasi m}uvelet, mely az elem elvart funkcioinak egyiket-masikat korlatozza, de nem vezet valamennyi funkcio elvesztesehez.

Helyrealltas (restoration): Az az esemeny, amikor az elem meghibasodas

utan visszanyeri elvart funkcioinak teljestesehez szukseges kepesseget.
Megj.: A fogalom nem azonos a vedelem temakoreben hasznalt restoration vedelmi tpussal.

Hibafelismeres (fault recognition): Az az esemeny, amikor egy hiba fennallasat eszreveszik.

Hibajavtas (fault correction): A hibahely meghatarozasa utani tevekenysegek osszessege a hibas elem azon kepessegenek visszaalltasa erdekeben,
hogy az elvart funkciojat teljesteni tudja.

Hibameghatarozas (fault diagnostic): A hiba felismerese, a hiba helyenek
meghatarozasa es a hiba okanak azonostasara megvalostott m}uveletek
osszessege.

2.1.5. Id}ofogalmak

A llando meghibasodasi intenzitasu id}oszak (constant failure intensity

period): Javthato elem elettartamanak az a lehetseges szakasza, amely
alatt a meghibasodasi intenzitas kozelt}oleg allando.
Megj.: Minden kulonleges esetben pontosan meg kell adni, hogy mit jelent a kozelt}oleg allando kifejezes.

Els}o meghibasodasig eltelt m}ukodesi id}o (time to rst failure): Az elem
m}ukodesi id}oinek osszegzett id}otartama, az elem uzemkepes allapotanak
kezdetet}ol az els}o meghibasodasig.

Hasznos elettartam (useful life): Az az id}otartam, mely adott korulmenyek
kozott, adott id}opontban kezd}odott es akkor fejez}odik be, ha a meghibasodasi intenzitas elfogadhatatlanna valik, vagy ha az elem meghibasodasa
utan javthatatlannak min}osul.

Helyrealltasi id}o (time to restoration): Az az id}ointervallum, mely alatt az
elem meghibasodas miatt van uzemkiesesi allapotban.
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Megj.: A helyrealltasi id}o lenyegeben a hibaallapot fennallasanak id}otartama, amely a meghibasodastol a m}ukod}okepes allapotba valo atmenet
pillanataig rart.

Kvant id}o (required time): Az az id}otartam, mely alatt valamely elem felhasznaloja elvarja, hogy az elem a megkvant feladatat ellatni kepes allapotban legyen.

Meghibasodasig eltelt id}o (time to failure): Valamely elem m}ukodesi id}oi-

nek osszegzett id}otartama a javto karbantartasi m}uvelet utani m}ukodeskeptelen allapotbol a m}ukod}okepes allapotba valo atmenet pillanatatol
a kovetkez}o meghibasodasig.

Meghibasodasok kozti id}o (time between failure): javtott elem egymast
kovet}o ket meghibasodasa kozotti naptari id}otartam.
Megj.: A naptari id}otartamon belul gyelembe vett m}ukodesen kvuli
id}oket meg kell hatarozni.

Meghibasodasok kozotti uzemid}o (operating time between failures): Vala-

mely javtott elem m}ukodesi id}oinek osszegzett id}otartama ket, egymast
kovet}o meghibasodas kozott.

M}ukodesi id}o (operating time): Az az id}otartam, mely alatt valamely elem
m}ukod}o allapotban van.

M}ukodesen kvuli id}o (non-operating time): Az az id}otartam, mely alatt
valamely elem m}ukodesen kvuli allapotban van.

M}ukodeskeptelen id}o/uzemkiesesi id}o (disabled time): Az az id}otartam,
mely alatt valamely elem m}ukodeskeptelen allapotban van.
Megj.: Az uzemkiesesi id}o a m}ukodeskeptelen id}o megkvant id}on belul
es}o resze.

U zemkepes id}o (up time): Az az id}otartam, mely alatt valamely elem bels}o

eredet}u uzemkepes allapotban van, fuggetlenul attol, hogy az uzemelteteshez szukseges kuls}o eszkozok es er}oforrasok rendelkezesre allnak-e
vagy sem.

U zemkiesesi id}o (down time): Az az id}otartam, amely alatt az elem uzemkieses allapotaban van.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai

17

Megj.: U zemkiesest jelent valamely hiba fennalasa, vagy a megel}oz}o karbantartas miatti uzemszunet.

2.1.6. Szolgaltatasra vonatkozo mertekek, kepessegek

A tlagos hozzaferesi kesleltetes (mean access delay): El}ort t}ureseken belul es egyeb adott uzemeltetesi korulmenyek kozott annak az id}otartamnak a varhato erteke, amely a tavkozl}o halozat hasznalojanak els}o hvas
kserlete es azon id}opont kozott eltelik, amikor a felhasznalo el}ori a kvant
masik felhasznalot vagy szolgaltatast.

A tviteli kepessegek fajtai (transmission performance): bit hibaarany, tevesztesmentes masodpercek.

Befejezesi arany (completion ratio): A befejezett hvaskserletek arany az
osszes hvaskserletek szamahoz kepest, a halozat adott pontjan merve.

Bit hibaarany (bit error ration /BER/): A bit hibak szamanak aranya, az
adott id}o intervallumban atvitt bitek osszes szamahoz.

Halozati osszekottetes-hibavaloszin}useg hosszuidej}u atlaga

(long-term average network connection failure probability): Az osszekottetes-hozzaferhet}oseg hasznalatos merteke. A kes}obbiekben de nialt oszszekottetes-hozzaferesi valoszn}useg komplementere.

Kiszolgalasi kepesseg fajtai (seveability performance): befejezesi arany, sikeres szolgaltatas-befejezes valoszn}usege.

Megszakadasok atlagos id}otartama (mean interraption duration): A
megszakadasok id}otartamanak varhato erteke.

Megszakadasok kozotti atlagid}o (mean time between interruptions): Az
egymast kovet}o megszakadasok kozotti id}o varhato erteke.

Megszakadas mertekei (interruption related measures): megszakadasok atlagos id}otartama, megszakadasok kozotti atlagid}o.

Sikeres szolgaltatas-befejezes valoszn}usege (probability of succesful service completion): Annak a valoszn}usege, hogy az osszekottetes fel tud
epulni kielegt}o uzemeltetesi korulmenyek kozott es fenn tud maradni
adott id}otartamig.
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Szolgaltatas hozzaferhet}osege (service accessibilty): Annak a valoszn}use-

ge, hogy a szolgaltatas megkaphato el}ort t}ureseken belul es egyeb adott
uzemeltetesi feltetelek kozott, amikor a felhasznalo igenyli.

Teves masodpercek/serult masodpercek errored seconds /ES/: Azok a
masodpercek melyekben bithiba tortent az atvitel soran.
Megj.: A sulyosan serult masodpercek severely errored seconds fogalmat
szoktak meg az atvitel bithiba szamanak nagysaga szerint hasznalni ebben a kerdeskorben. | Az ajanlasok bizonyos szolgaltatasokra es atviteli
modokra konkret szamadatokat adnak meg ezen jellemz}ok ertekeire. Erre
mutat peldat a kovetkez}o (2.1.) tablazat a nemzetkozi ISDN kapcsolatokra vonatkozo referencia ertekekkel.
Min}osegi jellemz}o
Csokkent ertek}u percek

De ncio
A vizsgalt egy percnyi intervallumok
kevesebb mint 10%-ban rosszabb a
BER erteke mint 1  10 6
Sulyosan serult masodpercek A vizsgalt egy masodperces intervallumok kevesebb mint 0:2%-ban roszszabb a BER erteke mint 1  10 3
Serult masodpercek
Az vizsgalt egy masodperces intervallumok kevesebb mint 8%-ban van
barmilyen hiba
2.1. tablazat: Min}osegjellemz}ok nemzetkozi ISDN kapcsolatokra

Tevesztesmentes masodpercek (error free seconds /EFS/): Adott id}otar-

tamban azon egy masodperces id}ok szamanak aranya az osszes egy masodperces id}o szamahoz, amelyekben hibas bitek nem erkeztek.
Megj.: Az id}otartam hosszat szukseges meghatarozni.

2.1.7. Elemmel kapcsolatos jellemz}ok
Aszimptotikus atlagos hasznalhatatlansag (asymptotic mean unavaila-

bility): A (t1; t2) id}oszakaszon tekintett atlagos hasznalhatatlansag hatarerteke, mikozben t2 a vegtelenhez tart | felteve, hogy ez a hatarertek

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
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letezik. Jele: U , kapcsolata az atlagos hasznalhatatlansaggal a kovetkez}o:

U = t2lim
U (t ; t )
!1
1

2

Megj.: Ha a hatarertek letezik, akkor mindig fuggetlen a t1 id}opont megvalasztasatol. | Az atlagos hasznalhatatlansag de ncioja a kes}obbiekben megtalalhato.

Aszimptotikus atlagos hasznalhatosag (asymptotic mean availability): A
(t1; t2) id}oszakon tekintett atlagos hasznalhatosag merteke mikozben a t2
a vegtelenhez tart | felteve, hogy a hatarertek letezik. Jele: A, osszefuggese az atlagos hasznalhatosaggal:

A = t2lim
A( t ; t )
!1
1

2

Megj.: Ha a hatarertek letezik, akkor mindig fuggetlen a t1 id}opont megvalasztasatol. | A fogalmat rendszerint megbzhatosagi modellekben
hasznaljak. | Az atlagos hasznalhatosag de ncioja a kes}obbiekben megtalalhato.

Aszimptotikus hasznalhatatlansag (asymptotic unavailability): A pilla-

natnyi hasznalhatatlansag hatarerteke, ha az id}o tart a vegtelenhez, |
felteve, hogy ez a hatarertek letezik. Jele: U . A de ncio a behelyettestett id}ofogalmaktol fugg}oen ketfelekeppen ertelmezhet}o:
a, gyarto szemlelet}u, vagy abszolut hasznalhatatlansag (Ua), mely a hiba
es a megel}oz}o karbantartas okozta kiesesi id}oket tartalmazza,
b, a felhasznalo szemlelet}u hasznalhatatlansag (Uu ), melyet a hiba, a
megel}oz}o karbantartas es a kuls}o er}oforrasok kovetkezteben el}oallo kiesesi id}ok hataroznak meg (tekintettel arra, hogy a felhasznalot nem erdekli
a hasznalhatatlansag oka).
Megj.: Bizonyos feltetelek mellett, mint pl. ha allando az elem meghibasodasi rataja, helyrealltasi rataja es a kuls}o er}oforrasok meghibasodasi
rataja, akkor U a kovetkez}o keppen hatarozhato meg:
Ua = MUTMDT
+ MDT
+ MEDT
Uu = MDT
MUT + MDT
ahol MUT az atlag bels}o eredet}u uzemkepes id}o, MDT az atlag bels}o
eredet}u kiesesi id}o, MEDT az atlag kuls}o eredet}u m}ukodeskeptelen id}o.
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Aszimptotikus hasznalhatosag (asymptotic availability): A pillanatnyi

hasznalhatosag atlagerteke, ha az id}o tart a vegtelenhez, | felteve, hogy
ez a hatarertek letezik. Jele A. A de ncio a behelyettestett id}ofogalmaktol fugg}oen ketkele keppen ertelmezhet}o:
a, gyarto szemlelet}u, vagy abszolut hasznalhatosag (Aa), mely a hiba es
a megel}oz}o karbantartas okozta kiesesi id}oket tartalmazza,
b, a felhasznalo szemlelet}u hasznalhatosag (Au), melyet a hiba, a megel}oz}o karbantartas es a kuls}o er}oforrasok kovetkezteben el}oallo kiesesi
id}ok hataroznak meg (tekintettel arra, hogy a felhasznalot nem erdekli a
hasznalhatatlansag oka).
Megj.: Bizonyos feltetelek mellett, mint pl. ha allando az elem meghibasodasi rataja, helyrealltasi rataja es a kuls}o er}oforrasok meghibasodasi
rataja, akkor A a kovetkez}o keppen hatarozhato meg:
Aa = MUTMUT
+ MDT
MEDT
Au = MUT
MUT + MDT
ahol MUT az atlag bels}o eredet}u uzemkepes id}o, MDT az atlag bels}o
eredet}u kiesesi id}o, MEDT az atlag kusl}o eredet}u m}ukodeskeptelen id}o.

A tlagos bels}o eredet}u m}ukod}okepes id}o (mean up time /MUT/): A
gyartmany bels}o eredet}u (vagyis az uzemeltetes kuls}o felteteleit}ol fuggetlen) m}ukod}okepes allapota id}otartamanak varhato erteke ket meghibasodas kozott, vagy az els}o meghibasodasig.
Megj.: A bels}o eredet}u m}ukod}okepes allapot ertelmezese ket fele lehet:
hibamentes allapot; vagy m}ukod}okepes, de nem szuksegkeppen hibamentes allapot.

A tlagos bels}o eredet}u uzemkiesesi id}o (mean down time /MDT/): A hi-

baallapot vagy a funkcio-leallto (funkciocsokkent}o) megel}oz}o karbantartas id}otartamanak varhato erteke alkalmankent.
Megj.: A bels}o eredet}u uzemkieses ertelmezese ketfele lehet: bels}o eredet}u m}ukodeskeptelen allapot; vagy csokkentett m}ukodeskepesseg}u allapot.

A tlagos halmozott bels}o eredet}u m}ukod}okepes id}o (mean accumula-

ted up time /MAUT/): Egymast kovet}o (hibas allapot vagy megel}oz}o
karbantartasi tevekenyseg altal megszaktott) bels}o eredet}u m}ukod}okepes allapotok osszegzett id}otartamanak varhato erteke.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
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A tlagos halmozott bels}o eredet}u uzemkiesesi id}o

(mean accumulated down time /MADT/): Egymast kovet}o bels}o eredet}u uzemkiesesi allapotok osszegzett id}otartamanak varhato erteke.
Megj.: A MADT-nak es a MAUT-nak mindig ugyanarra az id}ointervallumra kell vonatkoznia.

A tlagos hasznalhatatlansag (mean unavailability): A pillanatnyi hasznal-

hatatlansag (t1; t2) id}oszakaszra szamtott integraljanak id}oegysegre es}o
resze, vagyis a (t1; t2) id}oszakaszra vonatkozo atlagerteke. Jeloles:
U (t1; t2)
Megj.: Az atlagos hasznalhatatlansag es a pillanatnyi hasznalhatatlansag
kozotti osszefuggest a kovetkez}o keplet adja:
Z t2
1
U (t1; t2) = t t  t U (t)dt
1
2
1

A tlagos hasznalhatosag (mean availability): A pillanatnyi hasznalhatosag

(t1; t2) id}oszakaszra szamtott integraljanak id}oegysegre es}o resze, vagyis
a (t1; t2) id}oszakaszra vonatkozo atlagerteke. Jeloles: A(t1; t2)
Megj.: Az atlagos hasznalhatosag es a pillanatnyi hasznalhatosag kozotti
osszefuggest a kovetkez}o keplet adja:
Z t2
1
A(t1; t2) = t t  A(t)dt
t1
2
1

A tlagos helyrealltasi id}o (mean time to restoration /MTTR/): A helyrealltasi id}o varhato erteke.
Megj.: A helyrealltasi id}o a hibaallapot miatti osszes uzemkiesesi id}ot
foglalja magaban, ezert hiba-fennalasi id}onek is nevezhetjuk. A helyrealltasi id}ok MATA V el}orasok szerinti varhato ertekei talalhatok az (2.2.)
tablazatban.

A tlagos javtasi id}o (mean repair time /MRT/): A tenyleges hibajavtasi
id}o varhato erteke.

A tlagos meghibasodasi intenzitas (mean failure intensity /MFI/): A pil-

lanatnyi meghibasodasi intenzitas (t1; t2) id}oszakaszra szamtott integraljanak id}oegysegre es}o resze, vagyis a (t1; t2) id}oszakaszra vonatkozo
atlagerteke. Jeloles: z(t1; t2)
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Halozatelem csoport megnevezese
L (ora)
Vegberendezesek
8,0
Helyi kapcsolokozpont, (kihelyezett fokozatok) 2,0 (4,0)
Primer kapcsolokozpont (tranzit kozpont)
1,0
Szekunder tranzitkozpont
0,5
Helyi atviteli ut, el}o zet}oi aramkor es reszei
8,0
Korzeti atviteli ut
6,0
Helykozi atviteli ut (tranzit ak. es reszei)
4,0
Helyi atviv}o berendezes
4,0
Korzeti atviv}o berendezes
2,5
Helykozi atviv}o berendezes
1,0
2.2. tablazat: Helyrealltasi id}ok varhato erteke
Megj.: Az atlagos es a pillanatnyi meghibasodasi intenzitas kozotti oszszefuggest a kovetkez}o keplet adja:
Z t2
1
z(t1; t2) = t t  z(t)dt
t1
2
1

A tlagos meghibasodasi rata (mean failure rate /MFR/): A pillanatnyi

meghibasodasi rata (t1; t2) id}oszakaszra szamtott integraljanak id}oegysegre es}o resze, vagyis a (t1; t2) id}oszakaszra vonatkozo atlagerteke. Jeloles: (t1; t2)
Megj.: Az atlagos es a pillanatnyi meghibasodasi rata kozotti osszefuggest a kovetkez}o keplet adja:
Z t2
1
(t1; t2) = t t  (t)dt
t1
2
1

Els}o meghibasodasig eltelt m}ukodesi id}o atlagerteke (mean time to -

srt failure /MTTFF/): Az els}o meghibasodasig eltelt m}ukodesi id}o varhato erteke.

Hasznalhatatlansag (unavailability): = "aszimptotikus hasznalhatatlansag"
Hasznalhatosag (availability): = "aszimptotikus hasznalhatosag"
Hiba hatasmelysege (fault gravity/fault seriousness): A gyartmany el}ort

m}uszaki teljest}okepessegenek a hiba altal okozott csokkenese szazalekban vagy viszonyszamban kifejezve. Jeloles: q.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
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Megj.: A lenyegtelen hiba hatasmelysege nulla, mg a teljes meghibasodas
altal okozott hiba hatasmelysege 100%.

Hibakapacitas (fault capacity): A gyartmanyban azonos funkcio vegzesere

szolgalo elemek kozul egyidej}uleg megengedhet}o hibas darabszam, amely
mellett a gyartmany m}uszaki teljest}okepessege meg nem csokken az elvart szint ala. Jeloles: r (out of n).
Megj.: A hibakapacitas (r) fugg az azonos funkcio vegzesere szolaglo elemek szamatol (n), a gyartmany pillanatnyi funkcionalis teljestmenyet}ol,
a teljest}okepesseg el}ort kuszobszintjet}ol, valamint a gyartmany bels}o
feleptesi es m}ukodesi strukturajatol.
Ezeken kvul szerepet kaphat meg az alkalmazott vedelmi megoldas rendszertechnikai megvalostasi modja is. A vedelem esetenkent beeptett
tobblet kapacitassal illetve berendezesekkel operal. Ekkor elkepzelhet}o,
hogy maximalis uzemi kapacitas mellett is marad meg a halozatban vagy
a vizsgalt halozat reszben kihasznalatlan kapacitas, amit a serult esetben
tud a halozatmenedzsment a kiesett kapacitasok helyere uzembe alltani.
Ebb}ol lathatoan a hibakapacitas tobbek kozott er}osen fugg az alkalmazott vedelemt}ol es annak fajtajatol is.

Megbzhatosag / Hibamentesseg (reliability): Annak a valoszn}usege,

hogy egy adott elem el}ort funkciojat meghatarozott feltetelek kozott az
adott (t1; t2) id}oszakaszban kepes ellatni. Jeloles: R(t1; t2) .
Megj.: Feltetelezzuk, hogy az id}oszakasz kezdeten az elem olyan allapotban van, hogy kepes az el}ort funkcio teljestesere.

Megbzhatosagi kepesseg (reliability performance): Gy}ujt}ofogalom.

Megj.: Az elem azon kepessege, hogy adott felhasznalasi korulmenyek
kozott, adott id}oszakaszban el}ort funkciojat teljesteni tudja. | A megbzhatosagi kepesseg szamszer}u merteke a megbzhatosag.

Meghibasodasig eltelt m}ukodesi id}o atlagerteke (mean time to failure
/MTTF/): A meghibasodasig eltelt m}ukodesi id}o varhato erteke.

Meghibasodasok kozti atlagid}o (mean time between failures /MTBF/):
Az egymast kovet}o meghibasodasok kozt eltelt naptari id}o varhato erteke.
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Pillanatnyi hasznalhatatlansag (instantaneous unavailability): Annak a

valoszn}usege, hogy valamely gyartmany az adott t id}opontban bels}o eredet}u uzemkiesesi allapotban van. Jeloles U (t).

Pillanatnyi hasznalhatosag (instantaneous availablity): Annak valoszn}u-

sege, hogy valamely gyartmany az adott t id}opontban bels}o eredet}u m}ukod}okepes allapotban van. Jeloles A(t).

U zemkiesesi id}oarany (down time ratio /DTR/): Az atlagos halmozott bel-

s}o eredet}u uzemkiesesi id}o (MADT ) es az atlagos halmozott bels}o eredet}u m}ukod}okepes id}o (MAUT ) osszegeb}ol kepzett id}oalapnak az a hanyada, amelyett a halmozott bels}o eredet}u uzemkiesesi id}o tolt ki.
Megj.: Szamitasa:

MADT
DTR = MAUT
+ MADT
Nevezik meg a kiesesi id}oarany varhato ertekenek is, es szamthato a
kovetkez}o keppen is:
DTR = L  n
ahol L az atlagos helyrealltasi id}o (MTTR), es n a kozepes hibaarany
(MFR)
DTR = 0:001  n  L (%) ha L erteke ora/hiba, n szama pedig FIT (azaz
n  109 hiba/ora) mertekegyseg}u.
A DTR tervezesi celerteke: ne haladja meg az 5  10 3 abszoluterteket
a szolgaltatasok hozzaferesi vegpontjai kozotti utakra. Egy halozaton
belul a DTR erteket a halozat egyes reszei kozott kulon elosztjak, hogy
mely reszre mennyi juthat a tervezes soran szamolt halozati DTR-b}ol. A
kovetkez}o (2.3.) tablazatban egy MATA V ajanlast mutatunk be a DTR
kiosztasara.

2.1.8. Vizsgalatokkal, adatokkal, megbzhatosag-tervezessel es analzissel kapcsolatos fogalmak

A llapot-atmenet diagram (state-transition diagram): Olyan abra, amely
az elem lehetseges allapotait es ezen allapotok kozt lehetseges egylepeses
atmeneteket mutatja.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
Halozat elem El}ofordulasa es Egy elemre
tpusa
halozati szerepe juto DTR
egysegek
szama
Vegberendezes
Kapcsolo
kozpont

2 db. vegponton 2 (3)

Ilyen elemekre az osszekottetes menten
kiosztott DTR
egysegek szama
4 (6)
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Felhasznalt
DTR egysegek szama az
adott halozatelem fajtajara, osszesen
4 (6)

2 db. helyi
5
10
2 db. primer
3
6
20
2 db. szekunder 2
4
Atviteli ut
2 db. helyi el}o - 12
24
zet}oi
2 db. korzeti
8
16
52
3 db. helykozi 4
12
tranzit
2 db. helyi
5
10
A tviv}o
berendezes
2 db. korzeti
1
2
15
3 db. helykozi 1
3
Tartalek
esz9 (7)
kozok vagy forg.
iranytas elemei
2.3. tablazat: DTR felosztas a referencia osszekottetes menten

El}orejelzes (prediction): Szamtasi eljaras valamely mennyiseg el}orejelzett
ertekenek (ertekeinek) meghatarozasara.

Hibafa (fault tree): Logikai allapotdiagram, amely megmutatja, hogy az elem
egy meghatarozott hibamodjat a reszegysegek mely hibamodjai es milyen
kuls}o esemenyek eredmenyezhetik, kulon-kulon vagy egyuttesen.

Hibat}ur}okepesseg (fault tolerance): Az elem azon tulajdonsaga, amely kepesse teszi az elemet valamely el}ort funkciojanak elvegzesere bizonyos
reszegysegeinek adott hibai eseten is.

Igenybeveteli modell (stress model): Matematikai modell, amlye lerja, ho-

gyan valtozik a gyartmany egy kivalasztott megbzhatosagi jellemz}oje az
adott igenybevetelek fuggvenyeben.

Megbzhatosag es karbantarthatosag szabalyozasa (reliability and ma-
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intainability control): Azoknak az uzemeltetesi m}uszaki modszereknek
es tevekenysegeknek az osszessege, amelyet az elem megbzhatosagi es
karbantarthatosagi kovetelmenyeinek teljestese erdekeben alkalmaznak.

Megbzhatosag-javtas (reliability improvement): Folyamat, melynek celja
a megbzhatosag-novekedes el}omozdtasa a szisztematikus hibak kikuszobolese utjan.

Megbzhatosag novekedes (reliability growth): Az elem megbzhatosagi
mutatojanak fokozatos javulasaval jellemzhet}o folyamat.

Megbzhatosagi blokkdiagram (reliability block diagram): Olyan blokkdi-

agram, amely valamely osszetett elem egy vagy tobb m}ukodesi modjahoz
rendelve megmutatja, hogy az egyes blokkok altal kepviselt reszegysegek
vagy ezek kombinaciojanak hibai hogyan eredmenyezik az elem hibajat.

Megbzhatosagi es karbantarthatosagi felugyelet (reliability and main-

tainability surveillance): A megbzhatosagi es karbantarthatosagi kovetelmenyek teljesuleset lehet}ove tev}o eljarasok, modszerek, feltetelek, termekek, folyamatok es adatelemzesek elvegzese pillanatnyi helyzetenek
(statuszanak) folyamatos meg gyelese a celkit}uzesek teljestese erdekeben.

Megbzhatosagi modell (reliability model): Az elem megbzhatosagi mutatoinak el}orejelzesere vagy becslesere alkalmazott matematikai modell
(vagy mas, hasonlo celra alkalmazott modell).

Meg gyelt adatok (observed data): Valamely elemre vagy folyamatra vonatkozo, kozvetlen meg gyeles utjan szerzett adatok.

Referencia adatok (reference data): Olyan adatok, amelyeket kozmegegyezes szerint el}orejelzesre es/vagy meg gyelt adatokkal valo osszehasonltasra lehet felhasznalni.
Megj.: Peldaul ezek az adatok hasznalhatok annak jellemzesere, hogy az
eppen vizsgalt elem adott jellemz}oi alapjan megfelel-e az ajanlasoknak,
es gy elfogadhato-e.

Tartalekolas (redundancy): Valamely elemen belul egynel tobb - adott funkcio elvegzesere szolgalo - eszkoz meglete.

2.1. Egyszer}u (egysku) atviteli halozatok ajanlasai
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2.1.9. Mennyisegek statisztikai ertelemmodosto jelz}oi,
statisztikai fogalmak

A tlag (mean): Valamely valoszn}usegi valtozo varhato erteke.

Becslesi eljaras (estimation): Eljaras abbol a celbol, hogy valamely sokasag

statisztikai modelljekent valasztott eloszlas parametereihez szamerteket
rendeljunk, a sokasabol szarmazo mintan meg gyelt ertekek alapjan.

Valoszn}usegi valtozo (random variable): Olyan valtozo, amely egy megha-

tarozott ertekkeszletb}ol barmely erteket felvehet es az ertekek felvetelehez
valoszn}usegeloszlas tartozik.
Megj.: A valosag jellemzesere igen jol hasznalhato, mert a valos eletben
az egyes esemenyek bekovetkezesei biztosra nem josolhatok, csak valamilyen valoszn}useggel jellemezhet}ok.

Veletlen folyamat/Sztochasztikus folyamat (random proces): Id}ot}ol

fugg}o valoszn}usegi valtozok olyan egyuttese, ahol az egyes valtozok ertekfelvetelet tobbvaltozos eloszlasoknak egy adott sorozata vezerli - a
valoszn}usegi valtozok (ertekeinek) osszes lehetseges kombinacioja eseten.

Veletlen mennyisegek parameterei A valoszn}useg szamtas szokasos

alapfogalmai, mint peldaul az eloszlas fuggveny, a s}ur}useg fuggveny, a
momentumok, a valoszn}useg, a szoras, a p-kvantilisek, stb., szinten alkalmazhatok a halozatmegbzhatosag min}ostesere. Ezek ismerteteset}ol
e dolgozatban eltekintunk.

2.1.10. O sszekottetes fennmaradhatosagi celkit}uzesek
Hvasmegszakadas (cuto call): A korai bontas esemenyenek egyenertek}u
elnevezese. (A tavbeszel}o szolgaltatasra de nialtak.)

Hvasmegszakadasi arany (cuto call ratio): A hvasmegszakadas valoszn}usege a masodpercben megadott, atlagos tartasid}ore vonatkoztatva.

Hvasmegszakadas valoszn}usege (probability of cuto call): A tavbesze-

l}o osszekottetes fennmaradasanak jellemzesere szolgal. Az osszekottetes
fennmaradhatosag komplementere.
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2.1.11. Berelt vonali osszekottetes
A kovetkez}okben bemutatott berelt vonalra vonatkozo ajanlas, az egysku halozatok kiemelten kezelt reszeire mutat egy peldat. Ezekre a reszekre termeszetesen az altalanos ajanlasok ugyan ugy vonatkoznak, mint a halozat tobbi
reszere, de mivel a halozat ezen teruletei valamilyen tobblet tulajdonsaggal rendelkeznek a halozat egyeb reszeihez kepest, gy megadhatok ezen atlagtol elter}o
teruletekre vonatkozo ajanlasok is. Ezek segtsegevel a halozat ezen specialis
reszei is osszem}ukodtethet}ove tehet}ok az ajanlasok betartasa mellett.

Berelt aramkor pillanatnyi hasznalhatosaga (instantaneous availability

of a leased circuit): Annak a valoszn}usege, hogy adott m}ukodesi korulmenyek kozott valamely berelt aramkor kepes vegrehajtani valamely
adott funkciot, amikor azt az el}o zet}o igenyli.

2.2. Hierarchikus halozatokkat kezel}o ajanlasok
Az atviteli halozatok felbontasa hasonlo reszekre es ezen reszek kulon kezelese
sok szempontbol megkonnytheti a tervez}o es a szolgaltato helyzetet. Egyreszt
egyszerre mindig csak egy kisebb egyseget kell gyelembe venni, masreszt sok
esetben ezek a reszek hasonloan kezelhet}ok, gy kozel azonos lero aparatussal lehet a kulonboz}o reszeket kezelni. Ezert a nagy bonyolultsagu halozatok
eseten erdemes arra torekedni, hogy valamilyen modon particionaljuk a halozatot es ezeket a reszeket kulon tervezzuk ill. elemezzuk amennyiben lehetseges,
termeszetesen a koztuk lev}o osszefuggesek gyelembe vetelevel. Ezek a reszek kulonboz}o viszonyban allhatnak egymassal. Lehetnek azonos szinten, de
lehetnek egymashoz kepest ala, illetve fole rendelt viszonyban is. Ezaltal tehat a halozat retegz}odhet, es az egyes retegek is tobb alhalozatra, alretegre
oszthatok.
Azok az ajanlasok nagy resze mely kepes a tobbreteg}u szemlelet}u halozatkezelesre, valamilyen atviteli modhoz (pl. SDH) kapcsolodik, mert ezen atviteli
modok sturkturaja peldaul alapvet}o ok lehet egy zikai halozat reteges kezelesenek. Ugyanis a zikailag egysku kozpont es kabelrendszer az alkalmazott
felhasznalasi mod miatt lesz feloszthato osszefugg}o (ala es fole, ill. egymasmelle
rendelt) reszekre.

2.2. Hierarchikus halozatokkat kezel}o ajanlasok
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A kovetkez}okben az ajanlasok azon reszeit mutatjuk be, melyek alapjai
lehetnek egy altalanos hierarchikus halozati kezelesnek is, az atviteli modtol
viszonylag fuggetlenul. El}oszor az alapfogalmak kerulnek bemutatasra, majd
a halozatmodellben is alkalmazhato osszefuggesek.

A tviteli halozati reteg (transport network layer): Olyan "topologiai elem",
mely egyedul a tovabbtando igenyek egy reszenek eredetere es tovabbtasara vonatkozik.
Megj.: Egy atviteli halozat az atviteli halozati retegekb}ol epul fel. Mindegyik reteg a felette lev}onek szolgaltat tovabbtando igenyeket es egyben
felhasznalja az alatta lev}o retegt}ol kapott hasonlo csomagokat. Ebben a
kapcsolatban szervenek nevezik azt a reteget mely adja a csomagokat, es
kliensnek azt amelyik fogadja es hasznalja azokat.

Alhalozat (sub-network): Olyan "topologiai elem", mely az elvezetesre es a
menedzsmentre van hatassal. Reszei a tovabbi alhalozatok es az azokat
osszekot}o linkek, Tehat egy alhalozat tovabbi alhalozatokbol allhat.

O sszekottetes (link): Olyan "topologiai elem" mely az egyes alhalozatok kozti x kapcsolatot rja le, adja meg.
Megj.: Hasznalhato meg az alhalozatok es az "acces group"-ok kozti kapcsolat megadasara is.

Kapcsolodasi pont (connection point): Referencia pont, ahol a kapcsolodo

elemek hataran az egyik elem kimenete csatlakozik a masik elem bemenetehez. A kapcsolodasi pontot a rajta athatlado informacio tipizalja. A
ketiranyu kapcsolodasi pont, ket ellenkez}o iranyu kapcsolodasi pontbol
tev}odik ossze.
Megj.: A kapcsolodo elemeket a konkret hasznalatohoz pontosan de nialni kell. (Lehetnek peldaul kapcsolodo alhalozatok.)

Hozzaferesi pont (acces point): Referencia pont, ahol az alkalmazas kap-

csolodhat az igeny vegz}odesekhez. A hozzaferesi pontot az alkalmazott
kliens reteg rajta athalado informacioja hatarozza meg. A ketiranyu hozzaferesi pont ket ellentetesen iranytott hozzaferesi pontbol tev}odik ossze.

Alkalmazas (adaptation): Tovabbtasi eljaras, mely egy szerver es egy hozzatartozo kliens reteget alkalmaz. Az eljaras a kapcsolodasi es a hozzaferesi
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pontok kozott de nialja a szerver/kliens kapcsolatot, gy ezek hataroljak
be az alkalmazasi funkciot.

Kliens/szerver (client/server): Egy az alkalmazasi eljaras soran de nialt tarstas, ami halozati retegek kozti viszonyt fejezi ki. A kliens/szerver kapcsolat a halozati elemek koren kvul nem ertelmezhet}o.

A kovetkez}okben SDH speci kus halozati retegek de ncioja talalhato:

Kapcsolt halozati reteg (circuit layer network): Ez a halozati reteget a telekommunikacios szolgalatok es a reteg hozzaferesi pontjai kozott tovabbtott informaciora vonatkozik.

U t halozati reteg (path layer network): Ez a halozati reteg az utreteg hozzaferesi pontjai kozott tovabbtott, a kapcsolt halozati reteg altal szolgaltatott informaciora vonatkozik.

A tviteli eszkoz halozati reteg (transmission media layer network): Ez a
halozati retege a szakasz reteg hozzaferesi pontjai kozott tovabbtott, az
ut reteg altal szolgaltatott informaciora vonatkozik.
Megj.: Az atviteli eszkoz reteg, eszkoz fugg}o lehet. | Tovabb oszthato
a szakasz halozati retegre es a zikai eszkoz halozati retegre.

Szakasz halozati reteg (section layer network): Ez a halozati retege a sza-

kasz reteg hozzaferesi pontjai kozott tovabbtott informaciora vonatkozik.

Fizikai eszkoz halozati reteg (physical media layer network): Ezt a halo-

zati reteget a szakasz reteg altal tamogatott aktualis optikai szalp, fem
vezet}o par, vagy radio frekvencia hatarozza meg.

Az ajanlasok ezen alapokra eptkezve hatarozzak meg a hierarchikus halozatok funkcionalis architekturait, es a halozat topologiai ill. strukturalis szerkezetet. Az atviteli modtol fugg}o ajanlasokban nagyreszt a halozatok vedelmi
megoldasai kapnak szerepet, esetleg a rendelkezesre allasuk lehet}osegei az alkalmazott vedelemt}ol fugg}oen, de a megbzhatosagi informaciok es jellemz}ok
nem kapnak direkt hangsulyt. Ezeket a szolgaltatonak az egyedi esetekre lebontva van lehet}osege ertelmezni es de nialni, az egysku halozatok de nciot
gyelembe veve. Legegyszer}ubb megoldas, ha egy az egyben ertelmezi azokat,
es nem veszi gyelembe a halozat reteges felepteset.

2.2. Hierarchikus halozatokkat kezel}o ajanlasok
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Itt a hierarchikus halozatokkal foglalkozo fejezet vegen szeretnenk bemutatni, | kicsit a f}o temanktol, a megbzhatosagtol eltekintve |, hogy az ajanlasokban de nialt halozati retegek hogy is viszonyulnak egymashoz. A ket
alapvet}o halozati reszekrebontast a 2.1. abra mutatja be. Ezek a halozat retegekre bontasa, es az egyes retegek alhalozatokra bontasa.
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2.1. abra : Halozati retegek es alhalozatok viszonya

A halozati retegek de nialasanak el}onyei:

 Mindenegyes halozati reteg, hasonlo funkciokkal rhato le.
 Az egyes retegek kulon-kulon konnyebb megtervezni, mint az egesz halozatot egyben.

 A menedzsment szempontjabol is el}onyos lehet.
 Az egyes retegekenek sajat vedelmuk, uzemeltetesi es fenntartasi rendszeruk lehet, ezzel elulonulhetnek a tobbi retegt}ol es azok hatasaitol.

 Egy adott reteget a tobbi retegt}ol fuggetlenul lehet valtoztatni, atszervezni.

 Az egyes retegek, egymastol fuggetlenul de nialhatok.
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Az alhalozatok de nialasanak fontossaga:

 Egy retegen belul szemleletesen megadja a halozati strukturat.
 A halozat menedzsment es az operatorok szamara jol elkulonthet}o halozati hatarokat jelentenek az alstrukturak.

 Az utmenedzsment szamara fontos lehet a fuggetlen elvezetes vizsgala-

ta szempontjabol az elemk kapcsolata, melynek egyik jellemz}oje, hogy
azonos alhalozatban vannak-e vagy sem.

 A halozat jellemz}ok egesz halozatra vonatkoztatott ertekeink kiosztasanak az alapja lehet a reszhalozatokra bontas.

Tehat a fentiekb}ol lathato, hogy a teljes halozat retegezese es particionalasa
sok el}onnyel jarhat, melyek kihasznalasa id}o, energia es anyagi megtakartast
jelenthet a szolgaltatonak. Az ajanlasokban bemutatott lehet}osegek sajnos
meg nem teljesen kidolgozottak a megbzhatosag temakoreben, de alapjai lehetnek a tovabbi fejl}odesnek.

2.3. Megjegyzesek
Az el}oz}oekben tipikus peldakat lathattunk arra, hogy a gyakorlati eletben hasznalni kvant halozatokra milyen el}orasokat tartalmaznak az ajanlasok.
A szeles kor}u alkalmazhatosag miatt ezek az ajanlasok eleg nagy szabadsagi
fokkal kerultek megfogalmazasra, azaz a konkret ertelmezes soran az ajanlasokat alkalmazonak meg szamos parametert konkretizalni kell. Igaz a legjellemz}obb felhasznalasi teruletekre leteznek az ajanlasokban is megfogalmazott
konkret parameterek es referencia ertekek, de sajnos ez nincs gy az osszes szoba johet}o alkalmazasi teruleten. Ilyenkor konkretan de nialni, kell, hogy mi az
az objektum (elem) amire az ajanlas vonatkozik, es mely ertekek teljesuleset
varja el az ajanlas alapjan az uzemeltet}o es a felhasznalo. Ezeken kvul azt
is meg kell hatarozni, hogy az ajanlasban a vizsgalat soran gyelt jellemz}ot
milyen modon lehet a konkret objektumon ertelmezi, es meghatarozni. Ezek a
felhasznalo altal meghatarozhato parameterek kulonboz}oek lehetnek az egyes
szolgaltatok eseten, es gy azonosan mn}ostett eredmenyek jelenthetnek elter}o
megvalostasokat is.

2.3. Megjegyzesek
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Az ajanlasokban megfogalmazott jellemz}ok kulonboz}o lero er}ovel rendelkeznek az egyes | az adott ajanlasban szabalyozni kvant | elemek eseten.
Egy atviteli halozatot mint halozatot igen nehez jellemezni es ertekelni. Az
ajanlasokban megfogalmazott parameterek is inkabb a halozat egyes reszeit
vizsgaljak, vagy a halozat adott pontjai kozotti ut jellemz}oit, de ezek nem
igazan elegsegek az halozat mint valami onnallo egesz lerasahoz. Igaz, nehez ilyen halozat szint}u lero er}ovel rendelkez}o jellemz}oket de nialni, hiszen a
reszek eredmenyei alapjan kell valamilyen egesz halozatot jol ertekel}o alltast
megfogalmazni.
Szinten nem eleg egyertelm}uen de nialt, hogy a halozati szinten a halozat
utjait jellemz}o, az ajanlasokban megfogalmazott ertekek, az osszes ut jellemz}oinek valamilyen atlagat jelentik, vagy a legrosszabb esetet veszik gyelembe,
esetleg mas modon is ertelmezhet}ok.
A parameterek szamtasi modjai is elter}oek lehetnek az egyes esetekben
a megfogalmazasuktol fugg}oen. Ezek alapjan kerdeses, hogy mikor kepesek
gyakorlatban is egyertelm}uen jol hasznalhato konkretumokat mondani egy halozatrol.
A megbzhatosagi ajanlasok eseten, kritikus kerdes, hogy a de nialt jellemz}ok es szamtasuk kepes-e, es milyen szinten kepes kezelni a tobbrerteg}u halozatokbol architekturalis felepteseb}ol szarmazo tobblet informaciot. A
vedett halozatoknal, a megbzhatosagi vizsgalatok eseten, ha a gyakorlatban
megvalostott halozatrol akar az uzemeltet}o informaciot kapni, akkor a vedelem megletenek es megvalostasi formainak a tobblet informaciojat is erdemes
felhasznalni a vizsgalat soran. Az ajanlasok ezeket a beepthet}o es gyelembe
vehet}o tobbleteket csak igen felsznesen tartalmazzak, ha tartalmazzak a megbzhatosag teruleten.
A retegzett halozatokra az ajanlasok meg nem igen adnak meg megbzhatosagi jellemz}oket, pontosabban olyanokat, melyek gyelembe veszik a halozatnak azokat a tobblet tulajdonsagait, melyek a retegzett feleptesb}ol adodnak.
Ezekere a halozatokra tobbfele (a retegezettseget is bekalkulalo) vedelemet is
de nialnak, de a megbzhatosagukat csak az egyszer}ubb, egysku halozatokehoz
hasonlo modon kozeltik meg az ajanlasok.
Pedig sok esetben maga a retegezettseg tenye is mar tobbletinformacio a
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halozatrol mert egy ilyen halozatot egyskunak is tekintve lesznek olyan jellemz}oi, melyek a hierarchikus feleptesb}ol adodnak. (Tipikusan az egy reszbe
tartozo tagok kozti igenyek lesznek pl. az igenymatrix s}urusodesi pontjai, es a
reszek kozti transzfer kozpontoknak (a HUB-oknak) lesz az atlagtol nagyobb
atmen}o forgalma. Ezt az informaciot a megbzhatosagi vizsgalatban meg akkor is szukseges volna kihasznalni, ha lehetseges, es ha magat a retegezettseget
konkretan nem is veszi gyelembe a szamtasi modszer.

2.4. Az absztrakt es a valos halozatok kapcsolata
Az ajanlasok ahhoz, hogy a valosagot atfogoan tudjak lerni, modelleket alkalmaznak. Ezen modellek f}o reszei a valos halozatok jellemz}o reszinek feleltethet}ok meg, es gy a modellek ezen reszeir}ol szerzett informacio a gyakorlatban
alkalmazott halozatok megfelel}o reszeir}ol is tajekoztatast adhat.
Az alkalmazott modell bonyolultsaga aranyos a valosaghoz valo kozelsegevel. Minel tobb parameteret es az ezek kozti osszefuggesek minel nagyobb
reszet vesszuk gyelembe a valos halozatoknak, a szamtashoz felhasznalt modell annal osszetettebb, es egyben nehezebben kezelhet}obb lesz, bar a szerzett
eredmenyek varhatoan annal pontosabbak lesznek. Mivel az atviteli halozatok
igen sok osszetev}ob}ol allnak, gy az }oket igazan pontosan lero modellek gyakorlatilag kezelhetetlenek. Emiatt csak a halozatok leglenyegesebb reszeit szoktak
kulonboz}o modokon gyelembe venni az ajanlasokban torten}o modellezesnel.
Gyakorlatilag az ajanlasokban is a grafmodelleket szoktak alkalmazni. Ennek a lenyege roviden a kovetkez}o: A halozatok csomopontjai a graf csomopontjai, a halozatok atviteli rendszerei pedig a graf elei. Ezeket kulonboz}o
bonyolultsagu allapotokkal lehet gyelembe venni, amik kozul a legegyszer}ubb
ha ezek az elemek minden esetben ket allapotuak, azaz vagy m}ukod}o kepesek
vagy nem. Az ajanlasok ezen halozatmodelljei irjak le a valos eletben hasznalt
pl. PDH, SDH, ATM, ISDN halozatokat.
A tobbreteg}u halozatok eseten az ajanlasok a retegelt architekturak szintjeit
valamilyen | altalaban kliens szerver | viszonnyal jellemzik, aminek megfelel}o kezeleset es parapmetereit az ajanlasban altalanosan de nialjak.

3. fejezet
Szolgaltatoi szempontok
Ebben a fejezetben arra a kerdesre keressuk a valaszt, hogy az atviteli halozat uzemeltet}oje, aki halozatan atviteli (vagy atvitelre epul}o) szolgaltatasokat
nyujt, milyen parametereket szeretne meghatarozni, tervez}oi vagy uzemeltet}oi
kerdesekre szeretne valaszt kapni, es ehhez milyen ismeretek, milyen \bemen}o
adatok" allnak rendelkezesere.

3.1. Szabvanyos parameterek
A legkezenfekv}obb valasz erre a kerdesre persze az lenne, hogy az el}oz}oekben ismertetett szabvanyos, nemzetkozi ajanlasokban szerepl}o parametereket
szeretne a szolgaltato meghatarozni. Sajnos azonban az ajanlasok nagy resze
nem ilyen celkit}uzessel keszult. A fentiek alapjan lathato, hogy a vonatkozo
szabvanyok tobbsege szamtasi modszereket de nial, amelyek eleg altalanosak
ahhoz, hogy az olyan nagy bonyolultsagu rendszereket, mint a tavkozl}o halozatok ept}oelemeit, reszeit es egeszet tekintve is alkalmazhatoak legyenek.
Tipikusan a szabvany csak azt rogzti, hogy ha egy elemnek, reszhalozatnak, vagy halozatnak de nialhato a jo/elfogadhato es a rossz/hibas allapota (es
ez raadasul a valosagban egyertelm}uen kiertekelhet}o), akkor milyen szamtasi
modszerrel lehet a valosagos m}ukodes adatai alapjan a kerdeses parametert
meghatarozni. (Ez a parameter azonban nyilvan csak az adott jo es rossz allapot de nicio mellett ervenyes, gy semmifele informacio tartalma nincs annak
az alltasnak, hogy egy halozat peldaul DTR parametere XY, ha nincs mellette megadva a parameterhez tartozo de nicio rendszer.) Igy tehat annyi DTR
parameter tartozhat egy halozathoz, vagy halozatreszhez ahany fele keppen
de nialhatjuk a jo es rossz viselkedest.
A halozat elemzes feladatat tovabb bonyoltja, hogy az atviteli halozatok35
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nak osszetett feladatokat kell ellatniuk, es a jo illetve rossz allapotok meghatarozasanal az osszes ellatando feladat alapjan kell min}osteni a rendszert.
Peldaul ha csak ket igenyt kell megvalostania egy halozatresznek maris szembesulunk azzal a problemaval, hogy onmagaban nem egyertelm}uen eldonthet}o
eseteket kell relacioba alltanunk. Ha a halozat egy adott hibaallapotaban
mindket igenyt 100%-osan elvezetjuk a rendszer jo, es ha mindkett}o elvezethetetlen, akkor a rendszer rossz, de mit mondjunk a ket szels}o helyzet kozott,
peldaul, ha mindket igeny 50%-osan vezethet}o el, vagy 0 illetve 100%-osan
vagy 60 ill. 40%-osan, vagy 30% ill. 60%-osan, stb. Ebben a nagyon egyszer}u
esetben is meg kell hatarozni a szolgaltato prioritasait es toleranciajat a ket
igenyre vonatkozoan, es csak ez alapjan hatarozhato meg a jo ill. rossz allapot
de nicioja. Ket igeny eseten meg feltetelezhet}o, hogy a szolgaltato meg tudja
adni a kvant prioritasadatokat, azonban egy kulonboz}o fontossagu, kapacitasu, megbzhatosagi kovetelmany}u igenyeket megvalosto halozat eseten ennek
pontos meghatarozasa megoldhatatlan feladat.
Itt termeszetesen eltekintunk attol a nehezen modellezhet}o tenyt}ol is, hogy
a szolgaltato prioritasai globalisan nem is megfogalmazhatoak (pl: a szolgaltato kulonboz}o reszlegei kulonboz}o prioritasokkal rendelkeznek), es raadasul
id}oben sem allandoak.
Mindezekb}ol lathato, hogy gyakorlatban nagyon jelent}os problema annak
meghatarozasa, hogy mi legyen a vizsgalt halozatmegbzhatosagi jellemz}o.
Gyakorlatilag egy altalanosabb problemaval a relevans informacio kivalasztasanak problemajaval allunk szemben. A problemat ugy is megfogalmazhatjuk,
hogy mellyek azok a parameterek, amellyek a halozat minket erdekl}o tuljadonsagait a leghatekonyabban tukrozik abban az ertelemben, hogy a parameterek
alapjan hozott dontesek a vart eredmenyt szolgaltatjak? Peldaul egy adott
koltseg}u halozat fejlesztes egy adott megbzhatosagi mutatot lenyegesen javt,
egy masikat viszont nem. Ebben az esetben a dontesi folyamat reszekent fel kell
merni az egyes mutatok jelent}oseget es az alapjan kell donteni. Kesobbiekben a
dolgozat nem foglalkozik az egyes parameterek jelent}osegenek elemzesevel, hanem e fejezet hatralev}oreszeben osszegy}ujti a szoba jovo parameterek kivalasztasanak, kiszamtasanak, felhasznalasanak tovabbi problemait, es a kovetkez}o
fejezett}ol megadja elemzesuk modjat.

3.2. A megbzhatosagi elemzes bemen}o adatai
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A nagy bonyolultsagu tavkozl}o halozatok uzemeltet}oi rengeteg kulonboz}o jelleg}u adattal rendelkeznek peldaul a halozat felepteser}ol, m}ukodesi, m}ukodtetesi
szabalyairol, a felhasznalt berendezesek gyari adatairol, a valos m}ukodtetes sorant tapasztalt m}ukodesi tulajdonsagokrol, stb. A megbzhatosagi elemzes a
kivalasztott megbzhatosagi parametereknek megfelel}oen ezekb}ol az adatokbol
hasznal fel valamennyit, mint a szamtasok bemen}o adatai. A felhasznalhato
adatok a kovetkez}o csoportokba oszthatok:

 halozat topologia (a foldrajzi topologiatol a berendezesek feleptesenek,
osszekotesenek topologiajaig),






kapacitas adatok,
igeny megvalostas adatok (elvezetes, nyalabolas, beultetes),
meghibasodasi folyamat adatai (a veletlen folyamatok, es kapcsolataik),
m}ukodtetesi szabalyok (tartalek alkatreszek keszletezese, tartalek kapacitasok kieptese, vedelmek, redundanciak alkalmazasa es felhasznalasa,
karbantartasi politika, javtasi politika, es mindezek a szabalyok az osszes
hibaallapotban).

A kovetkez}okben targyalni fogjuk, hogy milyen bonyolultagu a szamtas a
kulonboz}o reszletesseg}u modellek eseten, itt azonban ett}ol fuggetlenul szeretnenk kihangsulyozni, hogy a valosagh}u modellek szamtasa nem csak a szamtasi bonyolultsag, hanem a szukseges bemen}o adatok hianya miatt sem megvalosthato. Egyreszt egy foldrajzilag kiterjedt halozat eseten altalaban nem
all rendelkezesre egy helyen az osszes felsorolt informacio. De ett}ol eltekintve
is tobb nehezseget kell lekuzdeni a szukseges bemen}o adatok meghatarozasara.
A teljesseg igenye nelkul felsorolunk ezek kozul nehany jellegzetes problemat:

 megbzhatosagi jellemz}ok:

Mint mar emltettuk a meghibasodasi folyamatok olyan bonyolultak,
hogy hatasukat nem az osszetev}ok vizsgalatabol determinisztikus kovetkeztetesekkel, hanem nagyobb szamu elem m}ukodeseb}ol levont tapasztalatok alapjan veletlenszer}uen vesszuk gyelembe. Azaz veletlen folyamatokat feltetelezunk a hatterben, amik neha meghibasodast okoznak.
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Ez a szeles korben elterjedt vizsgalati modszer azonban nagyon nehez
problemak megoldasat feltetelezi.
Tortenetesen meg kell hatarozni, azt a veletlen folyamatot, ami az igenyeinknek megfelel}o pontossaggal adja meg a vizsgalt elem(ek) viselkedeset.
A matematikai hatter reszletes elemzese nelkul azt szeretnenk kihangsulyozni, hogy az egy-ket parameterrel jellemzett veletlen folyamatok kis
elem- vagy esemenyszam mellett nagyon pontatlan eredmenyeket szolgaltathatnak!! Ennek a problemanak egy lehetseges vizsgalati modja,
amellyel a dolgozat nem foglalkozik, az erzekenysegelemzes, azaz hogy
egy adott parameter bizonytalansaga (valtozasa) mekkora hatassal van
az eredmeny alakulasara.

 megbzhatosagi adatok forrasa:

Tovabba, a felhasznalt megbzhatosagi adatok forrasa is okot adhat egyfajta bizonytalansagra. Az adatok altalaban ket f}o forrasbol szarmazhatnak, vagy a berendezes gyarto adataibol, vagy az uzemeltet}o (vagy
mas uzemeltet}ok) tapasztalati adataibol. Az els}o forrassal szemben nyilvanvalo kritika lehet a gyarto erdekeltsege, azaz hogy a gyarto abban
erdekelt, hogy minel nagyobb megbzhatosagot mutasson ki. Az uzemeltet}ok adataival pedig az a baj, hogy a mai gyors halozat fejlesztesi utem
mellett nem engedhet}o meg nagy kon denciaju adatgy}utes kivarasa.

 kis valoszn}useg}u esemenyek:

Ezen tulmen}oen a berendezesek altalaban nagyon ritkan hibasodnak meg,
ami azt jelenti, hogy nagyon kis valoszn}useg}u esemenyek el}ofordulasarol kene pontos adatokat szerezni. Marpedig minel kisebb valoszn}useg}u
esemenyr}ol van szo, annal tobb vizsgalat kell a veletlen folyamat megismeresehez, es megfordtva annal kevesbe bzhatunk az eredmenyek hitelessegeben.

 folyamatos halozatfejlesztes:

Tovabbi gyelembeveend}o hatas, hogy a halozatban nem beszelhetunk
\allandosult allapotrol". Az elektronikus berendezesek meghibasodasi
folyamata altalaban nem id}ofuggetlen, azaz altalaban azonos berendezesek kozul a regebb ota m}ukod}o hibasodik meg nagyobb valoszn}useggel. A halozat folyamatos fejlesztese miatt azonban szinte remenytelen
megallaptani az osszes halozati berendezes korat. (Ez a hatas azonban

3.3. A megbzhatosagi elemzes celja
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elhanyagolhato az el}oz}o pontbol ered}o bizonytalansag mellett.)

 hibahatas csokkentes:

Bizonyos (f}oleg nagyobb valoszn}useg}u, kisebb degradaciot eredmenyez}o)
hibak eseten a hibahatas csokkentes egyertelm}u, s}ot neha automatikusan
megvalostott eljaras (pl: SDH ongyogyto gy}ur}u), de a halozat nagymertek}u degradacioja eseten azonban a hibahatas csokkentese eseti dontesen
alapulhat, amit szinten nehez a szamtasok bemen}o adatakent megadni.

 katasztrofak:

Az eddig felsorolt, a tavkozl}o rendszerrel kozvetlen kapcsolatban lev}o
bizonytalansagok mellet, meg kell emlteni, hogy a kis meghibasodasi valoszn}usegek miatt osszemerhet}o jelent}osege van a tavkozl}o rendszert}ol
fuggetlen hibaknak is. Peldaul termeszeti katasztrofak, haboruk, stb.
Nyilvan ezek az esemenyek (el}ofordulasuk, hatasuk a halozatra, ..) meg
kisebb biztonsaggal rhatok le.


Osszegezve
tehat elmondhato, hogy a megbzhatosagi elemzes bemen}o adatai is nagyon bizonytalanok, es a meghatarozni kvant parameter kit}uzesenel
gyelembe kell venni a rendelkezesre allo (vagy racionalisan megszerezhet}o)
adatok halmazat, es bizonytalansagat.

3.3. A megbzhatosagi elemzes celja
Az eddig bemutatott bizonytalansagok es nehezsegek utan vegul emltest teszunk arrol, hogy ezek mellett megis mi haszna lehet a megbzhatosagi elemzesnek, miert kell vele foglalkozni. Egyuttal az itt felsorolasra kerul}o celok
fogjak meghatarozni, hogy milyen adatokkal, milyen modellt, milyen modszerrel vizsgaljuk, es az eredmenyeket hogyan ertekeljuk. Az egyes celkit}uzesek
mellett az lesz a megfelel}o valasztas, amelyik a cel elereset leghatekonyabban
tamogatja. A kesobbiekben tobb reszlettel is alatamasztjuk, hogy ez a feladat
els}osorban mernoki- es nem matematikai feladat, annak ellenere, hogy alapos
matematikai felkeszultseget igenyel; hiszen a feladat meghatarozo jelent}oseg}u
eleme a \megfelel}o elhanyagolas" szintjenek meghatarozasa, amely mellett a
megbzhatosagi elemzes elerhet}o mennyiseg}u es tartalmu adatok alapjan meg
megoldhato szamtasi komplexitassal elvegezhet}o, es az eredmenyek tamogatjak a halozatuzemeltetes alabbi celkit}uzeseit.
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 A halozat kialaktasa

A halozat kialaktasa soran a kovetkez}o lepesekben felhasznalandok a
megbzhatosagi szempontok

{ topologiai tervezes: pl. tobbszoros el- es csucsosszefugg}oseg
{ elvezetes tervezes: pl. el-, csucsfuggetlen utak azonos pontok kozott
{ halozati redundanciak (pl: tartalekhalozat) tervezese: pl. tobbszint}u halozat, onnallo vedelemmel rendelkez}o alstrukturak kialaktasa.

 A halozat uzemeltetese

Az uzemeltetes szabalyainak kialaktasa is tobb megbzhatosagi vonatkozast tartalmaz:

{
{
{
{

karbantartas politika,
javtas politika,
tartalekolas politika,
halozati dedundanciak felhasznalasa kulonboz}o hibaallapotokan.

A halozat uzemeltetesehez tartozik ezen kvul meg az a kerdeskor is,
hogy hogyan kell \nyomonkovetni" a halozat m}ukodeset (esetunkben
csak a meghibasodasi { javtasi folyamatra gondolva). Olyan nyilvantartasi rendszert kell kialaktani, amely lehet}ove teszi a megvalostott
halozat azon adatainak gy}ujteset, amelyek a kesobbiek soran az ujabb
megbzhatosagi elemzes bemen}o adatai lehetnek.

 Szolgaltatas

Milyen szolgaltatasi feltetelrendszer vallalhato, es azt hogyan kell teljesteni.

A tavkozl}ohalozat uzemeltet}ok celja tehat e kerdesek megvalaszolasa annak
erdekeben, hogy koltseghatekonyan tudjon halozatot kialaktani es uzemeltetni.

4. fejezet
Modellalkotas
A halozatmegbzhatosagi problemakor, mint az eddigi fejezetek is mutatjak,
nagyon szeles problema spektrumot jelent. Ebben a dolgozatban mar utaltunk
ra, hogy e teljes spektrum targyalasa nem celkit}uzesunk, hanem arra torekszunk, hogy a jelent es a kozeljov}ot tekintve a gyakorlatban alkalmazhatonak
t}un}o modszereket gy}ujtsuk ossze. Ennek megfelel}oen ebben a fejezetben csak
az geretesnek tartott modellezesi modszerek kerulnek bemutatasra.

4.1. A modellalkotas alapvet}o kerdesei
A tavkozl}o halozatok | es altalaban minden mas halozat | tervezesekor es
vizsgalatakor a tervez}o mernokok vagy gepi tervez}o rendszerek a valosagot
valamilyen modellel rjak le, melynek segtsegevel a valosag lenyeges elemei
kiemelhet}ok az osszetett problemabol. A modellalkotas ceja, hogy a halozattal kapcsolatban az alkalmazot erdekl}o kerdesek megvalaszolasaban segtseget
nyujtson. A halozattervezesben es a megbzhatosagi vizsgalatokban is emiatt
terjedtek el a kulonboz}o modellek, melyek segtsegevel a halozat azon reszei
kezelhet}ok egyszer}ubben es kiemelten, melyek a vizsgalt kerdesre a valaszt
meghatarozzak.
A modellalkotas alapja, a valosaghoz valo h}usege, azaz a valosagot | a
vizsgalt parameterek szempontjabol | lero ereje, es bonyolultsaga. Az a modell ami a valosagot egy az egyben gyelembe veszi, | gyakorlatilag a valosag
maga |, rendelkezik a legjobb lero er}ovel, es egyben a legbonyolultabb szamtassal es kezelessel. Masik veglet az adott lehet}osegekhez kepes legegyszer}ubb
modell megalkotasa, mely a legegyszer}ubb szamtasokat igenyli, de a legkisebb
a lero ereje. Tehat a modell alkotonak meg kell talalni azt az optimalis megoldast mely soran olyan elfogadhato bonyolultsagu modellt hoz letre, mely a
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lehet}osegekhez kepest relatven a legjobb es abszolut ertelemben elfogadhato
lero er}ovel rendelkezik. Relatven a legjobb, azaz az adott bonyolultsagu szamtas mellett a megtalalt modell kell, hogy a legjobb lero er}ovel rendelkezzen;
aboszlut ertelemben elfogadhato, azaz a modellnek megfelel}o lero er}ovel kell
renelkezni ahhoz, hogy a gyakorlatban a tervezes soran mar hatekonyan es elfogadhatoan lehessen alkalmazni. Erre a kulonvalasztasra azert van szukseg,
mert elkepzelhet}o olyan eset, melyben a szamtasi kapacitas fels}o hatara mellett megtalalt relatve legjobb megoldas gyakorlatilag nem hasznalhato a valos
elet jellemzesere. Ekkor valamilyen mas modon kell megkozelteni a problemat,
vagy esetleg el kell fogadni, hogy az adott feltetelek mellett nincs hasznalhato
valaszt ado megoldasa.
Tehat a modellek szamtasi bonyolultsaga es lero ereje altalaban valamilyen
fordtott tpusu arannyal jellemzhet}o. A ltalaban minel jobb a lero er}o, annal
nagyobb a szamtasi igeny. A konkret modellalkotas es felhasznalas lepesei a
kovetkez}ok:

1, A rendszer lekepzese a modellbe

A modellezni kvant halozatrol minel tobb informaciot kell begy}ujteni. Ezt az
informacio gy}ujtest | a kes}obbi vazlatos elkepzelesek szempontjai szerint |celiranyosan erdemes vegezni, nem szukseges, hogy mindenre kiterjed}o legyen.
Ez jelentheti tobbek kozott a keszul}o vagy vizsgalando halozat alkotoelemeinek
minel alaposabb jellemzeset, es adataik begy}ujteset. A halozat feleptesehez,
szerkezetehez, berendezesei kapcsolatahoz tartozo informaciok felmereset. A
vizsgalt halozat m}ukodesenek megismereset.

2, A rendszer/modell parametereinek meghatarozasa

A kovetkez}o lepes, az adott modellben kezelni kvant parameterek meghatarozasa, de nialasa. Ennek soran a modell parameter es a valos halozati jellemz}o kapcsolatanak meghatarozasa, az egymasnak torten}o megfeleltethet}oseg
vizsgalata tartozik a lenyegesebb tennivalok koze. Ezek a parameterek tartozhatnak az egyes elemekhez, esetleg azok valamilyen jellemz}oinek torten}o egy
az egyes megfeleltetesevel, de lehetnek valamilyen bonyolultabb, osszetettebb
modon de nialt altalanos lero erej}u, atfogo jellemz}ok is. Tehat itt kell megadni, hogy a modell milyen bemeneti es kimeneti parameterekkel dolgozik, es a
bemeneti parameterek mily modon kovetkeztethet}ok a valos halozatrol szerzett
informaciobol.

3, Parameter szamtas

A modell hasznalatahoz pontosan meg kell adni, hogy a vizsgalt parameterek

4.2. Alkoto elemek

43

milyen modon szamthatok. Ennek meghatarozasaban nyujt segtseged a modell elemzese, mely megadja a parameterek szamtasanak meghatarozasahoz
szukseges informaciokat. A de nialt kimeneti parameterek szamtasi modjanak a meghatarozasa igen lenyeges lepes. Gyakorlatilag ennek a lepesnek a
minel "ugyesebb" megvalostasa tesz kulonbseget az azonos tpusu (azonos bemeneti es kimeneti jellemz}okkel de nialt) modellek kozott. Itt lehet meghatarozni, hogy milyen matematikai eszkoztarat hasznal fel a szamtas a kimeneti
parameterek kiszamtasara. E s a kimeneti parameterek az adott eszkoztar segtsegevel milyen modon szamthatok. Ennek a lepesnek a megvalostasi modja
hatarozza meg peldaul a szamtas bonyolultsagat es kapacitas igenyet is. Ebb}ol kifolyolag a modell alkalmazhatosaga igen nagy mertekben fugg e lepest}ol,
mivel meg szamtogeppel segtett tervezes eseten is csak korlatos lehet}osegek
allnak rendelkezesre a szamtasok elvegzesere.
A modell lero ereje, es szamtasi igenye, tehat attol fugg, hogy milyen modszerrel milyen parametereket kvanok meghatarozni. Ha az alkalmazott modell
a valosagot pontosabban rja le, a reszleteket is jobban gyelembe veve, akkor
a parameterek meghatarozasahoz tobb informacio szukseges a halozatrol. Jol
lathato, hogy a modellalkotas egyes szintjei meghatarozzak a kovetkez}o szintek lehet}oseget, es osszesseguk pedig maganak a modellnek a lehet}osegeit es
jellemz}oit. Ez utobbi termeszetesen logikailag is kovetkezik abbol a tenyb}ol,
hogy a modell csak a modellalkotasban alkalmazott lepesekt}ol fugg. Egy tobb
osszefuggest felhasznalo es a valosag reszleteit jobban gyelembe vev}o modell
tenyez}oinek szamtasa bonyolultabb matematikat igenyelhet, ehhez tobb parameter kell, ami tobb kezdeti informacio begy}ujteset teszi szuksegesse.

4.2. Alkoto elemek
A tavkozl}o (atviteli) halozatok modellezese eseten de nialhatok olyan elter}o
"szint}u" modellek, melyek a modellezes alapjainak, ept}okoveinek tekinthet}ok.
Ezek pontos ismerete nagy segtseget jelent a konkret problemakra tervezett
es alkalmazott modellek generalasanal. A kovetkez}okben a tanulmany ezeket
az alapmodelleket foglalja ossze.
1. Grafmodell
A halozati modellezes alapjanak tekinthet}o. Lenyege, hogy a valos zikai
halozathoz egy matematikai grafot rendel, mely csomopontjai a halozat
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kozpontjai, es elei a halozat osszekottetesei. Tobb fajtaja letezik a graf
jellemz}oit}ol fugg}oen. Ezek egy reszer}ol e tanulmanyban is szo lesz. A kovetkez}o alapmodellek ennek az altalanos grafmodellnek a kiterjesztesei,
melyek mindegyike meg legalabb egy kiemelt dolgot is gyelembe vesz es
kezelni kepes a halozat jellemz}oi kozul.
2. Reszletes csomopont modell
A valosagot reszletesebben lero megoldas ha a halozat egy csomopontjaban m}ukod}o kozpontot vagy kozpontokat nem egy elemkent, hanem
pl. a berendezesekb}ol feleptett kis halozatkent vesszuk gyelembe, azaz felhasznaljuk a kozpont felepteser}ol szerzett informaciokat is. Egy
kozpont allhat egy vagy tobb berendezesb}ol is. A reszletes csomopont
modell gyelembe veszi a kulonboz}o kozpontok kozotti kulonbsegeket,
es szamtasba veszi az egyes kozpontokat alkoto berendezesek meghibasodasainak hatasat is. A modell igen osszetette es bonyolulta valhat a
csomopontok felepteset}ol fugg}oen, ami a szamtasokat igen megneheztheti. Ennek kikuszobolesere szolgal a modellt kiterjeszt}o transzformalo
megoldas, mely soran a csomopontot felosztjuk, es tobb mas csomoponttal helyettestjuk. Ez az eljaras reszletesen a kes}obbiekben ismertetesre
kerul, es a 6.1. abran egy peldat is mutat erre a tanulmany. Ez a megoldas a feladatot arra a szintre redukalja, amelyen egy csomopontban egy
kozpont talalhato, es ahol egy kozpont csak egy berendezesb}ol all. Ennek a problemanak a megoldasa ly modon egyszer}ubb, mintha osszetett
kozpontokat kene az alkalmazott modellben kezelni. Ebben az esetben
oda kell gyelni arra a problemara, hogy a majd kes}obbiekben bemutatott osszefugg}o es fuggetlen meghibasodasok a transzformaciora nezve
nem biztos hogy transzparensek. (Egy tobb berendezesb}ol allo kozpont
kiesese pl. az aramellatas megsz}unese miatt a transzformalt halozatban
tobb kozpont osszefugg}o kieseset okozhatja. E s bar az egyes berendezesek meghibasodasa az el}obbi halozatban szinten osszefuggot ebb}ol a
szempontbol, de ugyanez a hiba a transzformalt halozat mas szintjen a
kozpontok szintjen jelentkezik az eddigi berendezes szint helyett, es ekkor
a helyzetenek megfelel}oen mas kezelest igenyelhet.)
3. Kapacitasos graf
A kapacitasos graf modell a halozatok atviteli kapacitasainak mennyisegi
gyelembe vetelere es kezelesere kepes. A modellben a graf egyes elei-
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hez (a halozat osszekotteteseihez) tipikusan valamilyen kapacitas jelleg}u
mennyiseget rendelunk, mely jelzi, hogy az elvezetend}o (azaz a grfara)
lefektetni kvant igenyekb}ol milyen mennyiseg halad az adott elen keresztul. Tipikusan ket elter}o celra, ket elter}o modon szoktak a modellt
alkalmazni. Az egyik a graf eleinek, a szalltott jellemz}ore vonatkoztatva
valamilyen fels}o hatarerteket de nial. Ekkor az adott elen ennel a szamnal nagyobb mennyiseg}u igeny az elre nem fektethet}o le. Ez a mod a mar
kieptett halozatok atkon guralasakor vagy ehhez hasonlo igeny (ujra)lefektetesek eseten hasznalatos. Masik mod, mikor a halozat tervesekor
epp arra a kerdesre kvan az alkalmazo valaszt kapni, hogy az igenyek
egy adott elvezetese eseten a halozat eleinek milyen kapacitasuaknak kell
lenniuk.
4. Tobbtermekes folyam problema
A graf modellt azzal b}ovti, hogy a halozati topologia mellett a tovabbtott igenyeket is kelezni kepes ez a megoldas. A modellben az atviteli
halozatokban tovabbtasra kerul}o igenyeket mint a kezd}o es vegpontjuk
kozti graf folyamokat tekintjuk, melyeket a teljes grafon kell valamilyen
szempont szerint elvezetnunk. Ez a szempont lehet valamilyen kovetelmeny az elvezetes hosszaval kapcsolatban, (pl. a felhasznalt szakaszok
szama szerint, vagy az elek | kulon de nialt | valamilyen hossz tpusu jellemz}ojere vonatkozo kovetelmeny szerint) vagy, hogy egy elen
vagy minden elen minimalis legyen az elvezetett folyamok szama, esetleg
kapacitas osszege, ha a modellt otvozzuk a kapacitasos grafmodellel.
5. Fix elvezetesek alkalmazasa
Az alap graf modell ezen b}ovtese az atviteli halozatok azon tulajdonsagat rja le, hogy az esetek tobbsegeben mar a tervezeskor eld}ol, hogy
az egyes igenyek a halozat mely szakaszain keresztul kerulnek elvezetesre. Tehat a grafban minden igenynek megvan az el}ore megadott utja,
melynek optimalis megtalalasa a tervezes egyik alapfeladata.
6. Modularis kapacitasos graf
A modell a kapacitasos grafmodell tovabbfejlesztese. Figyelembe veszi,
hogy a halozat szakaszain az igenyek es az atviteli kapacitasok nem osztatlanul, teljes egeszkent allnak a rendelkezesre a gyakorlatban, hanem
bizonyos csoportonkent. Gyakorlatilag a nyalabolas kerdeskore kezelhet}o
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a modellel igen hatekonyan. A vonali rendszerek atviteli kapacitasai csak
megfelel}o csoportokban kepesek az adott nyomvonalon lefektetett teljes
kapacitas elvezetesere. Fontossagat mutatja, hogy a segtsegevel tervezett helyes nyalabolas az optimalis berendezesszam eleresevel lenyeges
koltsegmegtakartast jelenthet egy veletlen szer}uen, vagy rosszul megtervezett megoldashoz kepest.
7. Hibamodellek
A valosagban bekovetkez}o hibak igen osszetettek es sokret}uek lehetnek.
Ezek kulonboz}o szint}u kezelesere szamos modell tpust dolgoztak ki.
Alapvet}o jellemz}oje a modelleknek, a gyelmebe vett es kezelt hibak szama. Ez lehet egy, kett}o, harom ill. tobb. Vedelmi tervezeseket leginkabb
egy hibara szoktak vegezni, mert ennek bekovetkezesi valoszn}usege a
legnagyobb, es egy hiba vedelmere mar leteznek jol kidolgozott es koltsegaranyosan megvaloshato megoldasok. Tobb hiba ellen a bekovetkezes
kis valoszn}usege miatt nem eri meg vedeni a halozatot, mert a vedelem
megvalostasa annyira megemelne a koltsegeket, hogy a szolgaltatast nem
lehetne realis aron eladni. Termeszetesen ez nem zarja ki, hogy a jelenlegi
vedelmi megoldasok bizonyos tobbszoros hibak ellen nem kepesek vedeni
a halozatot, de mivel nem ez a feladatuk, ez a kepesseguk er}osen fugg a
bekovetkezett hibak kombinacioitol.
A megbzhatosagi szamtasokban a tobbszoros hibakat is gyelembe kell
venni, hisz pont ezek segtsegevel lehet realisan jellemezni a halozatot,
hogy mely esetekben mely funkciojat kepes meg ellatni.
A tobbszoros hibak eseten igen lenyeges a hibak kozti osszefuggesek ismerete. Ez ket tpusra bonthato: a kulonboz}o hibak azonos kuls}o hatas
eredmenyekent keletkeztek, tehat a hibak osszefugg}ok, de nem egymas
hatasai, illetve a tobbszoros hibak egymas okaikent keletkeztek, azaz a
halozatban hibaterjedessel kell szamolni. El}obbi esetre pelda, ha a berendezesek aramellatasa azonos forrasbol szarmazik, ekkor ennek kiesesere
az osszes ilyen berendezes kiesik, a fellep}o hibak osszefugg}ok, egyszerre
jelentkeznek minden ilyen aramkimaradasra. Az utobbira pelda ha egy
berendezes kiesese miatt egy masik berendezes esetleg teves informaciot
kapva fog hibasan m}ukodni, vagy a zikai szinten bekovetkezett szakadas a magasabb logikai szinteken tobbszoros ut szakadasokat okozhat.
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Ekkor a keletkez}o hibak egymas hatasainak eredmenyei, azaz a feladat
megoldasahoz a hibaterjedes jelenseget kell kezelni.
O sszefugg}o hibakkal meglehet}osen nehez szamolni, mert a feladatot nagyon elbonyoltja a sokfele allapot lehet}osege. Ezert a modellek nagy resz
fuggetlen hibakat tetelez fel, melyek a tapasztalat szerint meg megfelel}o
lero er}ovel rendelkeznek bizonyos szint}u modellekhez. A fuggetlen hibak
eseten szuletett eredmenyek a pozitv korrelacioju osszefugg}o hibakehoz
(ami azt jelenti, hogy a tobbszoros hibak nagyobb valoszn}useggel fordulnak el}o egyszerre) kepest pesszimista becslest adnak. Ezert sok
esetben a fuggetlen hibak melletti eredmenyek megfelel}oek, hisz bizonyos
fugg}o hibak eseten az elvi eredmenyek vagy ezekkel azonosak vagy jobbak
lehetnek.
Fuggetlen binaris megbzhatosagi allapotu halozatelemek
A fenti hibamodellek egy tipikus alkalmazasi formaja ez a modell, melyben a halozat elemei (melyek az altalanos graf modell elemeit adjak) csak
ketallapotuak lehetnek, azaz vagy megfelel}ok, vagy nem. A megfelel}o allapotban uzemkepesek. Az elemek egymastol fuggetlen m}ukodes}uek es
viselkedes}uek. Azaz egymast semmilyen modon nem befolyasoljak. Ez a
szamtasok soran azt jelenti, hogy az elemek megbzhatosagat es meghibasodasat lero valoszn}usegi valtozok fuggetlenek.
8. Javtasi folyamatok, politikak
A halozat elemek egy resze javthato, egy masik resz nem. Az elemek
eletmodja egy tipikus gorbevel jellemezhet}o, mely a 4.1. abran lathato.
Ez a ketfajta elem eseten abban ter el, hogy mg a javthatonak periodikusan valtozik a m}ukod}okepes es kiesett szakasz, a nem javthato elemnel
a kiesett szakaszt az els}o m}ukodesi szakasz utan vegtelen hosszunak kell
tekinteni. Ezeket az elemeket a tavkozlesi halozatokban | mivel nem
javthatoak | hiba eseten lecserelik.
Egy periodus a kovetkez}o reszekb}ol all. Megfelel}o m}udodesi szakasz (T1),
nem m}ukod}o szakasz javtasra varva (T2), nem m}ukod}o szakasz javtas
alatt (T3). Majd az ujabb periodus ismet m}ukod}o szakasszal indul, mely
a meghibasodas utan T2 es T3 szakasszokkal folytatodik a kovetkez}o javtasig.
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4.1. abra : Javthato elem eletgorbeje

Nem javthato elem eseten a javtasi szakasznak a kicsereles ideje felel
meg. Igy a halozat szempontjabol elter}o az eletgorbe mint a berendezes
szempontjabol, ahol a mar emltett modon a vegtelen hosszu hibas resz
koveti a megfelel}o m}ukodest jelz}o szakaszt. Ha a potalkatresz nem all
helyben rendelkezesre, akkor arra varakozas ideje noveli meg az uzemkeptelen id}o nagysagat. Adminisztratven ez az id}o vagy kulon vehet}o
gyelembe, vagy a csere ill. javtas idejebe beszamthato.
Az elemek javtasi es csere ideje ill. ezeknek megengedhet}o nagysaga fugg
az elem fontossagatol, azaz a halozati strukturaban elfoglalt helyet}ol, feladatatol. Egy nemzetkozi kilep}o pontnal, vagy egy gerinchalozati kapcsolonal melyeken igen sok es esetenkent nagy fontossagu igyeny halad,
nem engedhet}o meg, hogy ne a lehet}o legrovidebb id}on belul tortenjen
meg a javtas vagy a csere, mg peldaul egy helyi kozpont egyik kapcsoloja
eseten ez az id}o jelent}osen hosszabb lehet.
A nagyobb halozatmegbzhatosag elerese erdekeben kulonfele vedelmi
megoldasokat alkalmaznak, hogy mg a csere, vagy a javtas megtortenik, a halozat addig is megfelel}o szinten m}ukod}okepes maradjon. Ezekr}ol a vedelmi megoldasokrol, es a megbzhatosagra gyakorolt hatasukrol
a kes}obbiekben lesz szo.
9. Koltseg modellek
A graf modell valosaghoz kozeltese soran alkalmazhatok kulonfele koltsegfuggvenyek is, melyek segtsegevel gyelembe vehet}o a csomopontok
kozotti szakaszok megvalostasi koltsegenek terhelest}ol valo fuggese. Ek-
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kor egy graf el jellemz}oje nem csak a kapacitas, hanem peldaul egy olyan
koltseg tenyez}o, ami egy x es egy terhelest}ol fugg}o reszb}ol tev}odik ossze.
Mas esetben ez lehet egy hossz jellemz}o konstans is. Ezek segtsegevel a
grafban gyelembe lehet venni az osszekottetes hosszat, vagy a nagyobb
kapacitashoz tartozo tobb berendezest magasabb koltseget, ill. egyaltalan az osszekottetes megvalostasanak alapkoltseget.

4.3. Vizsgalt parameterek
A megbzhatosagi elemzes soran a vizsgalt halozatrol mindig valamilyen jellemz}oje szerint ertekelve lehet velemenyt nyilvantani. Megbzhatosagi vizsgalat alatt, az esetek tobbsegeben valamely megbzhatosagi jellemz}o vizsgalatat,
elemzeset es ertekeleset kell erteni. Az alabbiakban felsorolas szinten talalhato
egypar jellemz}o, melyek kozul tobbel a tanulmany is reszletesen foglalkozik.
A tenyez}ok reszletes ismertetese a tanulmanyban a kapcsolodo helyeken (ahol
legalabb elmeleti szinten alkalmazasra kerulnek) megtalalhato.

 O sszefugg}oseg
 DTR (uzemkiesesi id}oarany)
 Pont-pont osszekottetesek rendelkezesre allasanak valoszn}usege
 Rendelkezesre allas halozati szinten (utak, osszes igeny szempontjabol)
 K-terminal-megbzhatosag
 Teljestmeny index egy utra
 Halozati szint}u statikus teljestmeny index
 Halozati szint}u dinamikus teljestmeny index
A problemanak (mint a felsoroltakbol is latszik) ket tpusu megkozeltese lehetseges. Egyreszt a halozatban de nialt elvezetesekhez vagy igenyekhez
kot}od}o nem atkon guralhato megoldasok vizsgalataval jellemzhet}o a halozat.
Ezek jellemz}oje, hogy a vizsgalt tenyez}ohoz egyertelm}uen hozzarendelhet}ok az
altala hasznalt zikai eszkozok, gy jol behatarolhatok a m}ukodesukhoz szukseges feltetelek. Tehat peldaul adott elvezetes eseten mely elemcsoport tagjainak
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milyen modon kell rendelkezesre allni, m}ukodni ahhoz, hogy a rajtuk elvezetett
igeny | megvalostott ut | hasznalhato legyen.
Masik tpusu megkozeltes a halozat szint}u problemak fel}ol vizsgalni a kerdeskort. Ekkor a halozat egyes allapotaiban mas-mas lehet}osegek allnak egy
igeny elvezetesenek a rendelkezesere, es az egyes elvezetesek hatassal lehetnek
a tobbire is. Ez osszetettebb es bonyolultabb problema mint az el}oz}o, viszont
osszetettebb jellemzesre ad lehet}oseget.
E megkozeltesnek szabad kiterjesztese az atrendezhet}o tartalekhalozattal
megvalostott elvezetesek kerdeskore, melyet helyrealltas tpusu vedelemnek
is szoktak nevezni. Ezzel a kerdessel adott melysegig kulon fejezet foglalkozik.

5. fejezet
Vedelem nelkuli halozatok
5.1. Egysku halozatok
A halozatokat a fenti alapmodelleknek megfelel}oen tehat valamilyen grafos modellel reprezentaljak az esetek tobbsegeben. Azaz a halozat egy G = (V; E )
grafnak felel meg, ahol

 V a vizsgalt vi csomopontok egy adott halmaza,
 D a dij igenyek (melyek a (vi; vj ) pontpar kozott, elvezetend}o igenyeket
jelolik) adott halmaza,

 E a csomopontok kozott megvalostott elek (eij ) halmaza.
Ezeken az alapjellemz}okon tul lehet meg a kulonboz}o modelleknek megfelel}o tobblet jellemz}oket de nialni a grafon (pl. a grafel kapacitasat cij , vagy
meghibasodasi valoszin}useget P (eij ) stb: : : )
A robosztusabb, kulonboz}o vedelemmel ellatott halozatok konyebben tesznek eleget a megbzhatosagi kovetelmenyeknek . De a konkret jellemzeshez
szukseg van osszehasonlthato min}ost}o jellemz}okre. Egy halozat tobb elter}o
jellemz}ovel rhato le. Fontos leszogezni, hogy ezek a jellemz}ok egymashoz kepest milyen fontossagi sorrendben vannak (melyik ad jelent}osebb | tobbet
er}obb | informaciot a halozat megbzhatosagarol). Tobb szempontbol osszehasonltva ket halozatot csak akkor mondhato egyertelm}u velemeny, vagy ha
az osszes jellemz}o azonos viszonyban van egymassal (azaz mindegyik vizsgalt
jellemz}o szerint az egyik halozat a jobb), vagy ha megadhato egy olyan fuggveny mely az egyes jellemz}oket a fontossaguk szerint sulyozza, es akkor ezen
fuggveny alapjan (mely gyelembe veszi az egyes jellemz}ok ertekeit) lehet a
ket halozatot osszehasonltani egyertelm}uen. Ezek hianyaban csak az allthato
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biztosan, hogy egy halozat az adott jellemz}o tekinteteben jobb vagy rosszabb
mint a masik.
A kovetkez}okben a tanulmany egy-ket az egysku halozatoknal mar gyakorlatban hasznalt jellemz}ot mutat be. Ezek egy resze a szabvanyokban is
megtalalhato, mas reszuket inkabb a gyakorlati megfontolasok tettek szeleskor}uen hasznalta.

5.1.1. Klasszikus jellemz}ok

Egy klasszikusnak tekinthet}o jellemz}o az osszefugg}oseg. Egy grafot osszefugg}onek nevezunk, ha barmely ket csomopontja kozott talalhato olyan ut, (azaz
a graf eleinek sora) mely a ket pontot osszekoti. Egy G grafra a csomopont
osszefugg}oseg (G) azoknak a csomopontoknak a szama, melyek minimalisan
szuksegesek a graf osszefugg}osegenek megszuntetesehez. Ehhez hasonloan az
el osszefugg}oseg (G) azoknak a minimalisan szukseges eleknek a szama, melyek elhagyasa megszunteti a graf osszefugg}oseget. Ha (G) a csomopontok
minimum fokszama, vi csomopont fokszama di , n = jV j, m = jE j, (azaz n
a csomopontok szama es m az graf eleinek a szama) a kovetkez}o osszefugges
adhato meg az el}obbi mennyisegekre:
n
X
(G)  (G)  (G)  n1  di = 2nm
i=1
Vagyis az atlagos csomopont fokszam, melyet ugy kaphatunk, hogy az elek
szamanak ketszereset osztjuk a csomopontok szamaval, fels}o hatart ad a graf
mindket fele osszefugg}osegere es a minimalis csomopont fokszam ertekere. Ez
utobbik egymashoz kepesti viszonyarol a kovetkez}o lathato az osszefuggesb}ol: a
csomopont osszefugg}oseg erteke maximalisan az elosszef}ugg}oseg erteket veheti
fel, ami hasonlo viszonyban van a csomopontok minimalis fokszamaval.
Minthogy a kabelszakadasokat az elkiesesek, a kozpont hibakat a csomopont
kiesesek segtsegevel egyszer}uen modellezhetjuk, gy az osszefugg}oseg szamtas igen hasznos lehet els}o korben egy halozat megbzhatosaganak hosszutavu
vizsgalatakor. Peldaul cel lehet egy halozat olyan atalaktasa melynek soran a
(G) = 2 es (G) = 2 ertek biztosthato az egesz halozatra nezve. Ez a halozat
ketszeres el es csomopont osszefugg}oseget jelenti.

Graf atmer}o. Egy graf atmer}ojet (diameter, d(G)) a graf utjainak segtse-

gevel de nialjak. d(G) a grafban talalhato csomopont parok kozti legrovidebb
utak kozul a leghosszabb ut hossza. Ez a jellemz}o mar gyelembe veszi, ha az
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ut hossza nem csak a szakaszinak szamatol hanem azoknak valamilyen "hossz"
jellemz}ojet}ol is fugg. A kisebb atmer}ovel rendelkez}o halozatok megbzhatosaga
altalaban nagyobb, gy a halozatok azon atalaktasai melyek az atmer}ot csokkentik, altalaban a megbzhatosagot is javtjak. Szovevenyes halozatok, magas
ertek}u osszefugg}oseg eseten igen jo eredmenyeket kepesek felmutatni ebb}ol a
szempontbol.
Ezeknek a jellemz}oknek kiterjesztett esetei az irodalomban is megtalalhatoak. De ezek lenyege a fentiekkel egyez}o. Ilyen jellemz}o peldaul az "allhatatossag". [1]
Bizonyos halozati architekturak feleptesbeli el}onyoket tartalmaznak a tobbihez kepest. Peldaul a gy}ur}u architektura n szamu csomopont mellett, minimalis elszammal valostja meg a ketszeres csomopont es el osszefugg}oseget
(m = n; (G) = (G)).
A fenti jellemz}ok a halozat topologiai elrendezeset ertekeltek, gy inkabb a
hosszutavu tervezes es atalaktas iranytasaban kaphatnak nagyobb szerepet.
Nem vettek gyelembe azt, hogy az elemek a valosagban nem 1 valoszn}useggel
allnak rendelkezesre a halozatban, tehat hogy az elemek csak bizonyos mertek}u
megbizhatatlansaggal rendelkeznek, azaz bizonyos valoszn}useggel meghibasodhatnak.

5.1.2. A K-terminal-megbzhatosag (K-terminal-reliability)
A K-terminal-megbzhatosag olyan megbzhatosagi jellemz}o, mely mar szamol
az egyes elemek meghibasodasi valoszn}usegevel. G graf (G = (V; E )) egy
adott K csomopont halmazara (ahol K  V ) a K-terminal-megbzhatosag
RelK (G) a de ncio szerint annak a valoszn}usege, hogy K halamaz minden
csomopontjabol letezik ut barmely mas K beli csomoponthoz. (Azaz G K -beli
csomopontjai legalabb fa strukturaval vannak osszekotve.)
Ennek specialis esete az osszes-terminal-megbzhatosag all-terminal-reliability amikor K halmazba G osszes csomopontja beletartozik. (K = V ). jK j = 2
eseten beszelunk ket-terminal-megbzhatosagrol (two-terminal-reliability). Mg
az el}oz}o a halozatot jellemz}o ertek, hisz az osszes csomopont osszekotettesenek
valoszn}useget adja, addig az utobbi a halozat egyes utjainak lehet adott szint}u
jellemz}oje, hisz a ket csomopont az egyes pont-pont osszekottetesek, azaz az
egyes utak vegpontjainak feleltethet}o meg.
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Az irodalomban a K-terminal-megbzhatosag szamtasarol tovabbi reszletek talalhatok, [2] es azt is belattak mar, hogy egy tipikus halozat eseten ez a
problema az NP-teljes problemak csoportjaba tartozik. [3]
Bar azt is megmutattak mar, hogy a "faktorizalasi technikaval" (factor theorem) es mas redukcios eljarasokkal a realis id}o alatt feldolgozhato es kezelhet}o
halozatok merete viszonylag nagy lehet. Az ezzel kapcsolatos elmeleti alapok
az irodalomban megtalalhatok. [4]
A K-terminal-megbzhatosag kapacitas szempontjabol meglehet}osen szabadon kezeli a halozatot. A ltalaban azt feltetelezi, hogy egy elen a szukseges
kapacitas minden esetben rendelkezesre all. Emiatt erteke inkabb egy logikai
fels}o hatart ad meg a halozat megbzahtosagi es rendelkezesre allasi kepessegeit
mutato egyeb josagi tenyez}ok eredmenyei szamara. (Ilyen mutato lehet pl. a
kes}obbiekben targyalasra kerul}o teljestmeny index.)
Ket csomopont eseten | azaz a halozat egy adott utjanak vizsgalatakor
| a K-terminal-megbzhatosag erteke attol fugg, hogy az igeny mely uton
vezetjuk el, es ezt milyen modon vedjuk. Ebben az esetben a K-terminal-megbzhatosag az osszekotettes valoszn}useget adja meg egy utra. A szabvanyban
is lert DTR is hasonlo jellemz}o, mely a m}ukodeskeptelen id}o es osszes vizsgalt
id}o aranyaval szinten a rendelkezesre allas ill. kieses valoszn}useget adja egy
ut hosszabban.
Ennek szamtasa az ut elemei jellemz}oinek pontos ismereten alapul. Figyelembe kell venni, a vizsgalt elek es az ut csomoponjainak megbzhatosagat,
rendelkezesre allasat, meghibasodasi valoszn}useget.
Tehat egysku halozatok vizsgalhatok a halozat adott utjainak megbzhatosagaival, de az egesz halozat ezeknek az utaknak a megbzhatosagi ertekeivel
halozati szinten nem jellemzehet}o. Az utjellemz}ok szamtasa realis id}on belul
megoldhato problema. Ebben az esetben az egyes utak egymastol fuggetlenul
kezelend}ok. Csak onmagaban vizsgalunk egy elvezetest, es majd az eredmenyeket tesszuk csak egymas melle.
Masfel}ol lehet ezeket az utakat halozati szinten is vizsgalni, gyelembe veve
a halozat egeszenek allapotat, azaz a tobbi elvezetes pillanatnyi helyzetet. Ez
a problema mar osszetettebb. A halozatot kulonboz}o hibamelysegig lehet elemezni akar egy ut, akar az utak osszefugg}o kezelese eseten. A 7.. fejezetben az
ilyen jelleg}u parameterek megfelel}o kozelt}o szamtasi modszeret ismertetjuk.
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5.1.3. Megfelel}osegi mutatok
Szinten a halozatot ill. utjainak megbzhatosagat jellemezhetjuk az ugynevezett teljestmeny index (performance index) segtsegevel. [5] [6]
Ezt a mutatot el}oszor a megbzhatatlan elekkel rendelkez}o grafon torten}o
maximum folyam problemara alkalmaztak.

Teljestmeny index maximalis folyam problemara

Az altalanos gra erast ez a modell egy kapacitas fuggvennyel egeszti ki, mely
megadja, hogy az egyes elek milyen kapacitassal rendelkeznek. (Azaz minden
eij 2 E elhez egy cij kapacitast rendel.) Ezen felul de nial egy megbzhatosagi
fuggvenyt is, mely az elek rendelkezesre allasat adja meg minden elre. (pij az
eij 2 E el rendelkezesre allasi valoszn}usege.) Az elek ketallapotuak, azaz vagy
m}ukod}o kepesek vagy nem hasznalhatok. Legyen S a halozat allapotainak halmaza es P (Si) egy allapot el}ofordulasi valoszn}usege. (Ha m db. ketallapotu
el van, akkor jS j = 2m.) (PS = 1. Tehat S az Si allapotok osszessege; egy Si
allapot P (Si ) valoszn}useggel kovetkezik be, es mivel valamelyik allapot biztos
fennal, az allapotok osszessegenek bekovetkezesi valoszn}usege (P (S )) osszesen
egyet ad.)
Legyen s es t egy vizsgalt | forras es nyel}o | pontpar, es fmax a kett}o
kozott meghatarozhato maximalis folyam merete, ha minden el uzemkepes.
Legyen fi a maximalis folyam erteke Si 2 S allapotban es de nialjunk egy
fi .
sulyfuggvenyt minden allapotra a kovetkez}o keppen: wi := fmax
De ncio szerint a teljestmeny index a megbzhatatlan el}u grafon megvalostott maximum folyam problemara a kovetkez}o:
X
PI = wi  P (Si)
S i 2S

A de ncio tehat 2m szamu elem osszegzese, ahol egy darab (wi) sulytenyez}o
kiszamtasa sokszor mar onmagaban is nehez. Ennek a jellemz}onek az erteke
a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy pontpar kozott pl. fmax = 5 egyseg,
PI = 0:864 akkor a pontpar kozott atlagosan 5  0:864 = 4:32 egysegnyi igeny
tovabbthato.

Halozati teljestmeny index

Ez a mutato az alkalmazott modelljeben az el}oz}o megoldast terjeszti ki tobbtermekes folyamproblemara is. A kovetkez}okben egy elmeleti skon meghatarozott jellemz}o de nialasa talalhato, melynek gyakorlati tartalommal torten}o
feltoltese a kes}obbiekben talalhato.
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Legyen jE j = m es S a halozat lehetseges allapotainak halmaza. Legyen
P (Si) az egyes Si 2 S allapotok el}ofordulasi valoszn}usege. Legyen Perfmax
egy altalanos T feladat legjobb megoldasa a halozatban, az osszes el m}ukod}okepessege mellett. PerfT (Si) pedig a megoldas teljestmenye Si allapotban.
(Peldaul T feladat lehet egy adott igenymatrix igenyeinek elvezetese egy halozaton minimalis ertek}u maximalis elterhelessel. Ez a T . Ennek kulonboz}o
megvalostasai adjak az Si allapotokat, a legjobb allapothoz tartozo minimalis nagysagu maximalis kapacitas ertek nagysaga pedig PerfT (Si). A legjobb
allapotnak az szamt, melyben ez az ertek a tobbihez kepest a minimalis.)
Ekkor a halozati teljestmeny index de ncioja a kovetkez}o:
X PerfT (Si )
NPIT =
 P (Si)
Si 2S Perfmax
Ez a de ncio gyakorlatilag csak egy matematikai keretet biztost az alkalmazo szamara. Segtsegevel kulonfele megbzhatosagi mutatok ertelmezhet}ok.
Ilyen peldaul a kovetkez}o ket jellemz}o is, a statikus es a dinamikus halozati
teljestmeny index.
A statikus halozati teljestmeny index azt mutatja meg, hogy meglev}o
igenyelvezetes mellett az osszes igeny hanyad resze lesz elvezethet}o a vedelem
nelkuli halozatban. A fenti keret egyes tagjainak ertelmezese a kovetkez}o:






S a halozat osszes allapotainak halmaza,
Si 2 S ezen allapotok kozul egy,
dij nem iranytott i-b}ol j-be tarto igeny,
Perfmax a halozaton elvezetend}o osszes igeny osszege, azaz
dsum =

n
n X
X
i=1 j =i+1

dij

 es legyen dact(Si ) az Si allapotban elvezethet}o igenyek osszege
A fentiek segtsegevel a statikus halozat teljestmeny index a kovetkez}o:
X dact (Si )
NPI stat =
 P (Si)
Si 2S dsum
A fenti modell prioritasos igenyek eseten kiterjeszthet}o meg egy igenyenkent gyelembe veend}o wij fontossagi jellemz}ovel. wij a dij igeny fontossagat
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jelz}o koltsegtenyez}o tpusu jellemz}o. Hasznalata eseten az igenyeket ezzel a
jellemz}ovel sulyozva kell gyelembe venni a szamtasnal.
Lehetseges hasznalata pl. ha az el}oz}o kepletben dsum es dact(Si) szamn
n X
X
dij ,
tasakor az igenyeket ezzel a tenyez}ovel sulyozzuk, azaz dsum =
0

i=1 j =i+1

ahol dij = dij  wij , es dact szamtasanal hasonlo kepen ezt a dij -t hasznaljuk
fel. Ezen valtoztatassal az el}oz}o keplet hasznalhato a kulonboz}o fontossagu
igenyeket kiszolgalo halozatok teljestmeny indexenek meghatarozasahoz is.
A modell az alkalmazott utak szintjere is kiterjeszthet}o. Legyen P (Rst)
annak a valoszn}usege, hogy az s es t csomopont kozotti ut Rst rendelkezesre
all a dst igeny elvezetesere. Egyetlen egyutasan elvezetett (nem atrendezhet}o)
igenyt tekintve a halozaton a teljestmeny index a kovetkez}o keppen alakul, ha
p(ei) az ei el rendelkezesre allasi valoszn}usege:
0

0

NPI stat(dst ) = P (Rst ) =

Y

ei 2Rst

p(ei)

Tobb igenyt tekintve a megoldas kiterjeszthet}o:
X  Y

NPI stat(dst ) = dst>

0

eij 2Rst
dsum



p(eij )

Mas szoval, a statikus halozati teljestmeny index azt mutatja meg, hogy a
halozaton elvezetesre kerul}o utak kozul atlagosan mennyit tudnak elvezetni,
ha az eppen vizsgalt T feladat az elvezetett igenyeket jellemzi. [7]
A dinamikus halozati teljestmeny index a dinamikusan kezelt halozatok eseten nyujthat informaciot a halozatrol. Ilyen halozat tipikusan az
atrendezhet}o tartalekokat tartalmazo szovevenyes architekturan megvalostott
atviteli halozat fajta. Ezt az atrendezest a helyrealltas tpusu vedelem vezerli,
ezert a feladat bonyolultsagarol a 6.1. fejezetben lesz szo. Itt roviden maganak
a dinamikus NPI-nek a de nialasat mutatjuk be.
A modell a kapacitasok kezelesere szolgalo elenkenti cij es rij uzemi es
vedelmi kapacitaslerokkal egeszul ki. A modell a dact segtsegevel hatarozza
meg a teljestmeny indexet, ahol dact a kiterjesztett hatekonysag minden egyes
allapotban, az igenyek potencialis ujraelvezetese es a tartalek kapacitasok felhasznalasa mellett. A de ncio pedig a kovetkez}o:

NPI dyn =

X dact (Si )
Si 2S dsum

 P (Si)
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A statikus es dinamikus indexet osszehasonltva a kovetkez}o kapcsolat gyelhet}o meg:
NPI stat  NPI dyn
Kulonfele vedelmek alkalmazasa mellett a megbzhatosag novekszik, de a
szamtas is bonyolodik. Ennek reszletesebb vizsgalata a vedett halozatokkal
foglalkozo reszben talalhato.

5.2. Tobbsku halozatok
A vedelem nelkuli tobbsku halozatok a megbzhatosagszamtas szempontjabol
nem igen ternek el az egysku halozatoktol. (Pl. azonos modon kell a halozat
egy utjanak a rendelkezesre allasi jellemz}oit kiszamolni.) Az azonos szamtas
mellett viszont az eredmenyek nem lesznek azonosak. Ennek oka, hogy a hierarchikusan szervezett halozatokban az igenyeket csak bizonyos megkotesek
mellett lehet elvezetni. Tobbreteg}u halozatban pl. csak a feleptett hierarchiarendszer gyelembe vetele mellett. Azaz egy alstrukturan belul az elvezetes azonos az egysku halozatokeval. De az alstrukturak kozotti elvezetesek
a strukturak el}ore de nialt ki es belep}opontjain (a HUB-okon) kereszt}ul vezethet}ok csak el. Emiatt egybe tetkintve az egesz halozatot, lehetseges, hogy
az egyes utak a hierarchikus megkotottsegek miatt hosszabbak lesznek, tobb
utnak lesz kozos szakasza melynek kiesese rosszabb hatassal lehet a halozatra,
mint az egysku halozat egy atlagos szakaszanak kiesese. Lenyegesebb szamtasi elteresek a kulonfele modon megvalostott vedelmek eseten lehetsegesek.

6. fejezet
Vedett halozatok
6.1. Korrektv vedelem | Helyrealltas
A helyrealltas, azaz a restoration tpusu vedelemmel kapcsolatban a kovetkez}ok allapthatok meg.
Ennek a vedelmi tpusnak a lenyege, hogy a halozatban tovabbtani kvant
igenyek utjat, mindg a halozat pillanatnyi allapotahoz kepest legoptimalisabban megfelel}o elvezetessel tovabbtja. Alapesetben, ha nincs hiba a halozatban,
akkor az igenyek az eredeti uzemi kapacitasokon kerulnek tovabbtasra, a tartalek kapacitasok pedig vagy kihasznalatlanok, vagy kisebb prioritasu igenyek
tovabbthatok rajtuk.
Meghibasodas eseten, a halozat dinamikusan reagal a hibara. Azaz a halozatba | a vedelem szamara | beeptett tobblet kapacitasok felhasznalasa segtsegevel, az igenyek egy, az uj allapotot gyelembe vev}o rendezesi algoritmus
szabalyozasaval ujra elvezetesre kerulnek. Helyrealltas tpusu vedelem eseten,
a vedelmi kapacitasok nincsenek el}ore hozzarendelve az uzemi kapacitasokhoz,
azok felhasznalasa mindig a halozat pillanatnyi allapotanak fuggvenye.
Ez a megoldas, elmeletileg a legoptimalisabb eredmenyt kepes produkalni,
a rafordtas/hatekonysag arany szempontjabol, de a megvalostas szemszogeb}ol
meglehet}osen nagy bonyolultsagu. Ezert a gyakorlatban nem igen terjedt el.
Egyreszt a megvalostasra kepes igen osszetett halozatmenedzsment igeny miatt, masreszt, a jelenleg alkalmazott halozatok merete, az ujraelvezetest vegz}o
algoritmus szamtasi idejet, a valosidej}u szamtas es atkapcsolas szempontjabol
elfogadhatatlanul nagy mertekben noveli. Elkepzelhet}ok ezen modszer modostott valtozatai is, ezekben az esetekben, vagy el}ore szamolt elvezetesi tablak
segtsegevel, vagy a halozat particionalasaval novelik a halozat reagalo kepesseget, azaz hiba kikuszoboles idejet. Ezekben az esetekben romlik a helyrealltas
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hatekonysaga, mert nem biztostott, hogy a pillanatnyi allapotnak megfelel}o
legoptimalisabb megoldast fogja a vedelem alkalmazni.
Megbzhatosagi szempontbol is igen nehez es bonyolult ezen vedelmi moddal biztostott halozatok pontos megbzhatosagi szamtasat megadni. Mivel a
gyakorlatban | mar a vedelem bonyolultsaga miatt is | csak kevesse elterjedt az ilyen tpusu halozatok alkalmazasa, ezert a tanulmany sem foglalkozik
melyre hatoan ezen halozatok megbzhatosagi szamtasaval.
Minden esetre a problema szemleltetesehez a kovetkez}oket vegyuk tekintetbe. Adott egy helyrealltas tpusu vedelemmel vedett halozat. Hibamentes
esetben a megbzhatosag szamtasa a nem vedett halozatokehoz hasonloan elvegezhet}o. Termeszetesen ez csak egy resze lesz ezen halozat megbzhatosagi
lerasanak. Jelen esetben gyelembe kell venni, hogy milyen meghibasodasra milyen valtozasok tortennek a halozat m}ukod}okepessegeben. Mivel a halozat dinamikusan alkalmazkodik a meghibasodasok pillanatnyi allapotahoz,
a halozat adott kapcsolatai es osszekottetesi mindaddig megvalosthatoak es
biztosthatoak, mg a szukseges tartalek kapacitasok segtsegevel a vedelmi
algoritmus kepes az elvezetesek megfelel}o atkon guralasara. Tehat a pontos
megbzhatosag szamtasahoz vegig kellene nezni legrosszabb esetben a vizsgalt
osszekottetes szempontjabol halozat osszefuggeset megszuntet}o hibak szamaig
a meghibasodasok osszes lehetseges szamat es fajtajat, ill. azokat, melyek soran
egy hiba a vizsgalt osszekottetes uzemi utjat erinti. Ha a vizsgalt modellben
kezeljuk az elek kapacitas jellemz}oit is, tehat gyelembe vesszuk, hogy egy elen
csak adott, veges mennyiseg}u igenyeket lehet elvezetni, akkor mar ennel a hiba
szamnal kevesebb hibara is megszakadhat a vizsgalt kapcsolat a rendelkezesre
allo vedelmi kapacitasok fels}o korlatja miatt bekovetkez}o telt}odes miatt. Ez
azt jelenti, hogy a bekovetkez}o hibak miatt mas uton elvezetett igenyek felhasznaljak a kozos celu felhasznalasra biztostott vedelmi kapacitasokat. Ekkor ha
egy igenyt egy ujabb meghibasodas miatt masfele kellene elvezetni, hiaba osszefugg}o meg a halozat, nincs mar szabadon felhasznalhato vedelmi kapacitas az
osszefugg}oseget biztosto el(ek)en, azaz a vizsgalt kapcsolat megszakad. Ebb}ol
latszik, hogy a bekovetkez}o hibak nem csak a konkretan vizsgalt es tonkretett
uzemi osszekotteteseket erintik, hanem kozvetett hatassal vannak a halozat
tobbi osszekottetesere is. Ez annak a kovetkezmenye, hogy a vedelemben alkalmazott tobblet kapacitasok nincsenek el}ore kiosztva, gy szinte az osszes
igeny felhasznalhatja azokat a menedzsment dontesenek megfelel}oen. Ennek
az esetnek a megbzhatosagi elemzese nagysagrendileg nagyobb bonyolultsagu
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a x elvezetes}u eset vizsgalatanal.
Az igenyeket nem atrendezhet}o zikai eszkozokon elvezet}o vedett architekturak halozati szint}u vizsaglata, melyben az egyes igenyek utjainak allapotai
fuggnek egymas hatasaiol, kozel azonos bonyolultsagu mint az atrendezhet}o
tartalekhalozatok vizsgalata, gy annak precz megoldasa eseten a fenti problema is kezelhet}onek t}unik. A kerdes, hogy halozati szinten osszefugg}o meghibasodasok es elvezetesek kezelhet}ok-e a megbzhatosagi szamtas keretein belul.

6.2. Preventv vedelem
Kulonfele vedelmek alkalmazasa mellett jobb megbzhatosagi ertekek erhet}ok
el az atviteli halozatokban. De erdemes szem el}ott tartani, hogy abszolut megbzhato azaz 1 valoszn}useggel rendelkezesre allo halozat nem letezik. Persze
a megfelel}o vedelem alkalamzasa sokat javthat a vizsgalt megbzhatosagi jellemz}o erteken es gy magan a halozat megbzhatosagan is.
A kovetkez}okben a kulonboz}o tpusu halozatok es az ezeken alkalamzott vedelmi modok eseten vizsgalja a tanulmany, hogy a vedelem alkalmazasa milyen
hatassal van a megbzhatosag szamtasra. Ez inkabb nagysagrendi vizsgalatot
jelent mint konkret ertekeket, olyan szempontbol kozeltve a kerdest, hogy az
algoritmust mennyire kell elbonyoltani a vedelem gyelembe vetelehez, es ez
milyen modon tehet}o meg.
A fejezetben targyalt protection tpusu vedelmet a gyakorlatban is szamos
helyen alkalmazzak. Lenyege, hogy a halozatba tobblet kapacitasokat eptenek,
melyek helye, mennyisege (nagysaga), es hasznaloja el}ore adott. Azaz mar a
tervezes soran ismertek a vedeni kvant igenyek, ezek nagysaga es elvezetese.
E s a tervezes alatt az alkalmazott vedelemt}ol fugg}oen beeptik ezen igenyeknek a vedelmi megvalostasat is. Mivel vedeni a halozat elter}o reszeit lehet,
a vedelmet altalanosan valamlyik reszre (uzemi egysegre) fogalmazzak meg, a
hozza tartozo vedelmi eszkozok (vedelmi egysegek) segtsegevel. Ennel a vedelmi modnal a vedelmi es az uzemi egysegek el}ore osszerendeltek, barmelyik
vedelmi egysegr}ol megallapthato, hogy mely uzemi egyseg fogja hiba eseten
felhasznalni. A tobblet vedelmi redundanciak (a vedelmi egysegek) hasznalata
uzemi esetben elter}o lehet az alkalmazott vedelemt}ol fugg}oen. Elkepzelhet}o,
hogy hiba nelkuli esetben mas az eredetit}ol elter}o celra is (pl. kisebb prioritasu
igenyek szalltasara) hasznalhatok. Ez tipikusan a kes}obb bemutatasra kerul}o
szakaszvedelem eseteben lehetseges.
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6.2.1. Egysku halozatok

U tvedelem

Az utvedelem a kovetkez}oket jelenti. A halozati elvezetesek az igenyeket a forras csomopontbol a nyel}obe a halozat szakaszainak soran (a halozat egy utjan)
vezetik el. U tvedelem eseten ezt az egesz utat tekinti a megoldas egy onalloan
vedend}o egysegnek, gy a vedelem megvalostasa soran egy ugynevezett vedelmi utat is megterveznek, mely az uzemi ut hibaja eseten, ahelyett szalltja az
igenyeket. Ahhoz, hogy egy hiba eseten ne essen ki csak maximum az egyik
ut, a halozatnak szigoru topologiai kovetelmenyeknek kell eleget tennie. Biztostani kell a ket ut szamara a csomopont fuggetlen elvezetes lehet}oseget. Ha
ez adott, csak abban az esetben van lehet}oseg a vedelem megvalostasara.
Ez a kulonboz}o megbzhatosagi szamtasokat a kovetkez}o modokon befolyasolja:
 ugg}oseg szempontjabol, ketszeresen csomopont osszefugg}onek kell len Osszef
nie a grafnak (a halozatnak) (G) = 2, mert csak ebben az esetben ad a
topologia lehet}oseget az utvedelem megvalostasara. Tehat az osszefugg}oseg
szamtasa a vedelem nelkuli megoldas szamtasaval azonos, csak a vedelem
megvaloshatosaga tamaszt az eredmennyel szemben szigorubb kovetlemenyeket. (Nem eleg az egyszeres osszefugg}oseg.)
 Az atmer}o d(G) szempontjabol, el kell donteni, hogy a vedelem nelkuli esetre
ertelmezett de ncio segtsegevel szamtott legrovidebb utat a vedelem eseteben hogyan ertelmezzuk. Lehet}oseg van az uzemi ut hosszat gyelembe venni,
esetleg az uzemi es vedelmi ut osszegenek a hosszat, vagy a kett}o valamilyen
sulyozott atlagat. Ennek meghatarozasa utan maga a szamtas nagysagrendileg nem lesz bonyolultabb mint a vedelem nelkuli esetben. n szamu ut eseten
vedelem mellett 2n szamu utat kell a feladat megoldasahoz megvizsgalni.
 A K-terminal-megbzhatosag eseten az vedelem nelkuli halozatokra de nialt
megbzhatosagi jellemz}o szamtas mar megfelel}o utvedett halozati esetben. Ha
a K-terminal-megbzhatosegi jellemz}ot hasznalni szeretnenk akkor at kell ertelmezni a jelenteset, vagy at kell de nialni a kovetelmenyeit. A kovetelmenyek
atde nialasa a kovetkez}o lehet, a kivalasztott K terminal barmely ket pontja
kozott legalabb ket csomopont fuggetlen utnak kell lennie utvedett halozatban.
Ennek szamtasa bonyolultabb mint az eredeti K-terminal-megbzhatosage, es
mivel mar az is NP-teljes problema, ez a kiterjesztett problema is nagyvaloszn}useggel az NP-teljes problemak csoportjaba tartozik.
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 A DTR tpusu vizsgalatok, melyek az utak rendelkezesre allasanak illetve ki-

esesenek valoszn}usegevel jellemzik a halozatot jol alkalmazhatok ez esetben.
A problema megoldasa annyival bonyolodik, hogy ahhoz, hogy az igenyt el
lehesen vezetni, a ket parhuzamos ut m}ukodesi valoszn}useget kell gyelembe
venni. A fuggetlen ut hibak egyensulyi vizsgalatanak keplete ez esetben (ket
utra):
Pelv: = 1 Perror1Perror2
azaz, az elvezethet}oseg valoszn}usege (Pelv: ) az egyik illetve a masik ut kiesesenek valoszn}usegevel (Perror1 es Perror2) szamthato ki. Ez a szamtasi mod az
atmer}o szamtasahoz hasonloan az utszam aranyaban noveli a szamtasigenyt,
de a problema megoldasa nem jar nagysagrendi szamtasi kapacitasigeny novekedessel.
 Halozati szinten vizsgalva az utak megbzhatosagat az esetleges osszefuggesek es egymasrahatasok gyelembe vetelevel, az amugy is esetenkent NP-teljes
kategoriaba tartozo problemak meg tovabb bonyolodnak. A szamtasokat a
halozati egymasrahatasok gyelembe vetele utvedett esetben oly modon befolyasolja, hogy az egyszeres hibakat nem kell gyelembe venni, a a tobbszoros
hibakat pedig abban az esetben kell gyelembe venni, ha barmelyik igeny uzemi
es vedelmi utjat is erintik. Mivel minden vedett utnak sajat vedelmi elvezetese
van, maganak a vedelemnek a bevezetese az egymasra hatasokat nem befolyasolja csak a meghibasodasok hatasa valtozik.
 A teljestmeny index jellemz}ok szinten mashogy szamtandok, ha az utvedelem mellett is alkalmazni szeretnenk }oket. Lenyegeben a statikus jellemz}ot
lehet utvedelemre atalaktani. Ekkor gyakorlatilag az allapotokat es azoknak
a megvalosulasi valoszn}useget kell a jellemz}o szamtasa el}ott atertelmezni ill.
megvizsgalni. A 5.1.3. fejezetben bemutatott eseteben a halozat egy allapota
megszabta, hogy mely igenyek elvezethet}ok es melyek nem, majd az adott allapotban elvezethet}o igenyek osszeget felhasznalva az allapot valoszn}usegevel
sulyozva hatarozta meg az algoritmus a teljestmeny indexet. A szamtasi mod
valojaban a vedelemmel nem valtozik, csak az egyes (Si) allapotokban lesz elter}o az elvezethet}o igenyek osszege a vedelem nelkuli allapotokhoz kepest, mert
a vedelem miatt bizonyos hibak mellett is elvezethet}ok maradnak az igenyek.
A halozat allapota ebben az esetben is egyertelm}uen megszabja, hogy mely
igenyek vezethet}ok el es melyek nem, de egy adott allapotban a vedelem miatt
tobb (vagy esetleg ugyanannyi) igeny lesz elvezethet}o. A szamtas tehat azzal
a segedszamtassal bonyolodik, mely a hibak eseten kisz}uri, hogy egy adott (Si)
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allapotban vegul is mely igenyek vezethet}ok el (akar az uzemi akar a vedelmi
ut segtsegevel) es melyek esnek ki. Az eredmenyt is ennek a tukreben kell ertekelni. Az utvedett halozatok halozat indexe jobb erteket mutat mint a nem
vedett halozatoke.
 A dinamikus teljestmeny indexnek sem itt, sem a tobbi protection tpusu
vedelemnel nem ertelmezhet}o, mert az az atrendezhet}o tartalekokra epul.

Szakaszvedelem
A szakaszvedelem soran az igenyeket tovabbto utak nem egeszukben vedettek, hanem az ut egyes szakaszai kerulnek kulon-kulon, egymastol fuggetlenul
vedelem ala. Valojaban nem is az igenyek utjainak szakaszairol van szo, hanem
a halozat egy szakaszarol. Ez zikailag termeszetesen azonos dolgot takar, de
a megkozeltes elter}o. Tehat a halozat egy vedett szakaszanak a vedelme azt
jelenti, hogy a vedend}o szakasznak letezik egy kerul}o utja, melyen az eredeti szakasz serulese eseten a halozat, az eredeti szakaszon tovabbtott vedett
igenyeket el tudja vezetni a serult szakasz ket vegpontja kozott. Tehat uzemi
allapotban egy szakaszon tovabbtasra kerul valamennyi igeny, melyeknek az
utja a kerdeses szakaszt tartalmazza az elvezeteseben. Ennek a szakasznak
a kisese eseten, (ha vedve van,) az igenyeket az eredeti utjukbol kicsatolva a
szakaszt elkerul}o uton vezetik el a vedett hibas szakasz kezd}opontjabol a vegpontjaba, ahol az igenyeket az eredeti utjukba vissza csatoljak. A vedelmi es
az uzemi kapacitasok el}ore osszerendeltek. A halozaton egyszerre kell vedett
es nem vedett igenyeket elvezteni a szolgaltatonak. Mivel a szakaszvedelem
a halozati szakaszok szintjen valostja meg a vedelmet, azaz a vedett szakasz
minden igenyet attereli a szakaszt elkerul}o vedelmi utra, a nyalabolaskor kell
azt biztostani, hogy nem vedett igenyek ne haladjanak ezen a szakaszon. Ennek hianyaban a vedelem megvalostasa soran nem vedett igenyeket is vedeni
fog a halozat, ami az uzemeltet}onek nem celja.
A szakaszvedelem hatasa a kulonboz}o megbzhatosagi jellemz}okre a kovetkez}o:

Osszef
ugg}oseg szempontjabol az utvedelemhez hasonloan szukseges a minimum
ketszeres csomopont osszefugg}oseg, (G) = 2. Csak ebben az esetben lesz lehet}oseg minden egyes szakaszhoz, egy kerul}o utat talalni. Ez gyakorlatilag a
szomszedos csomopontok ket csomopont fuggetlen osszekotettesi lehet}oseget
jelenti.

6.2. Preventv vedelem

65

A legrovidebb utak kiszamtasara a szakaszvedelem nincs hatassal, mert a
vedelem az egyes szakaszokra vonatkozik, egy szakaszt pedig tobb kulonboz}o
ut is igenybe vehet. Tehat az uzemi utak es a vedelmi szakaszsorozatok nem
kolcsonosen egyertelm}uen osszerendelhet}ok. Ennek ellenere gyelembe lehet
venni az uzemi uthoz | ill. annak szakaszihoz | tartozo vedelmi szakaszok
szamat, hosszat, stb: : : De ennek felhasznalhatosaga megkerd}ojelezhet}o, mert
a segtsegevel nyerhet}o tobblet informacio m}uszaki szempontbol nem hasznalhato.
A K-terminal-megbzhatosag, azaz, hogy egy K halmazon belul minden
csomopont egymassal osszekothet}o a vedelem nelkuli esethez hasnolo modon
ertelmezhet}o. A vedelem abba fog beleszolni, hogy egy hiba eseten meg mindenkepp a hibatlan allapot eredmenyet fogja a jellemz}o szolgaltatni, es tobb
hiba eseten az eredmenye er}osen fugg majd a hibak helyet}ol. Tobb hiba eseten
a hibahelyek er}osen befolyasoljak a javthatosagot. Tehat a halozat allapotan
kvul az elvezetesek es vedelmi elvezetesek pontos ismerete es gyelembe vetele
szukseges ahhoz, hogy az osszekothet}oseg tenye megallapthato legyen. Tobb
hiba eseten a csomopontok akkor lesznek osszekothet}ok, ha a hibak olyan szakaszokat ertek, melyek vagy nem hasznalt vedelmi szakaszok, vagy hasznalhato
vedelemmel rendelkez}o uzemi szakaszok. Az osszekottetes abban az esetben
sz}unik meg, ha egy szakasz es a vedelmi utjanak is egy szakasza egyszerre esik
ki. Ennek szamtasigenye nagy, hisz mar az alap problema is az NP-teljes
problema csoportba tartozott, es annak kib}ovtese a szakaszok es vedelmi elvezeteseik folyamatos gyelesevel es analizalasaval csak bonyoltja a problemat.
A DTR tpusu vizsgalatok eseten a vizsgalt ut rendelkezesreallasi valoszn}usegenek kiszamtasa bonyolodik. Vedelem nelkuli esetben az egyes szakaszok
rendelkezesreallasi valoszn}usegei adtak meg a szamtas alapjait. Igy van ez
ebben az esetben is, csak ezeknek a szakaszoknak a rendelkezesre allasa most
nem csak a meghibasodas valoszn}useget}ol, hanem a vedelmi utjuk m}ukod}o kepesseget}ol is fugg. Ennyivel bonyolodik a szamtas a pont-pont osszekottetesek
vizsgalata eseten. Halozati szinten vizsgalva ezt a jellemz}o tpust, a kerdes bonyolutabb mint a sima pont-pont osszekottetes eseten. Az algoritmusnak azt
is vizsgalni kell, hogy osszesegeben az kiesett szakaszok mely mas szakaszok
vedelmi utjaban vettek reszt, es ezek a szakszok uzemkepesek-e, vagy esetleg
a nem uzemkepes vedelmuket kvannak felhasznalni.
A teljestmeny indexek az utvedelemhez hasonlo modon ertelmezhet}ok es
kezelhet}ok, illetve a szamtasi elteres a nem vedett megoldashoz kepest az egyes
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allapotokban elvezethet}o igenyek osszegenek meghatarozasaban van.
A vedett egysku halozatok eseten tobb vedelmi eljarast de nialtak, de ezek
kozul az ut es a szakaszvedelem a leginkabb elterjedt es hasznalt vedelmi mod,
ezert a tanulmany is ezeket mutatta be reszletesen.

6.2.2. Hierarchikus halozatok
A hierarchikus halozatok vedelme is tobbfele keppen valosthato meg. Ki lehet
hasznalni, hogy a halozat alreszekre tagolodik, es lehet ezeket az alhalozatokat onnallo egysegkent is kezelni, de lehet a halozatot egyben is kezelni. A
kovetkez}okben mindket tpusra mutatunk jellemz}o peldat.
A halozati szint}u atrendezhet}oseget gyelembe vev}o megoldasok ket fele
kepen kepzelhet}ok el. Ha csak alstrukturan belul lehetseges, akkor a helyzet
az egysku halozatokeval azonos, kezelese meglehet}osen bonyolult, esetleg az
uj alapotot xnek tekintve lehet a kes}obbiekben lertak szerint valamelyik vedelemhez hasonloan kezelni, de ezt semmi nem biztostja. Ha az atrendezes
teljes halozati szinten lehetseges, akar a strukturak megvaltoztatasaval, akkor a porblema egyel}ore a realisan nem kezelhet}o esetek koze tartozik halozati
meretekben.

6.2.3. Alstrukturankenti vedelem
Az alstrukturankenti vedelem eseten az igenyr}ol csak azt tartjak szamon, hogy
vedeni kell a halozatban. Ez a vedelmi mod ezt ugy oldja meg, hogy az igenyt
mindeg az eppen megfelel}o alstrukturara de nialt vedelmi moddal vedi. Tehat a halozat egyes szintjeit onnalo egysegnek | egysku halozatnak | tekinti, amikben az atmen}o igenyek vedelmet a tobbi alstrukturatol fuggetlenul
az alhalozat sajat vedelme hatarozza meg. Igy tehat egy vedett igeny utja a
halozatban peladul a kovetkez}o keppen alakulhat: az igenyforrast tartalmazo
alstrukturaban szakaszvedelemmel vedik, majd egy koztes szinten utvedelemmel, es a nyel}ot tartalmazo alstrukturaban peldaul megint szakaszvedelemmel.
Mivel az alstrukturak csak bizonyos pontokon kapcsolodhatnak a fels}obb
szintekhez, ezeknek a pontoknak a m}ukod}okepessege ill. vedelme kiemelt szerep}u. A ltalaban egy alstrukturaban ket ilyen HUB pont van, gy az egyik
meghibasodasa eseten az alstruktura meg kapcsolatban marad a halozat tobbi
reszevel. Ezt a tpusu kapcsolodast nevezik dual-homing elrendezesnek.
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Az egyes megbzhatosag elemzesek a kovetkez}o keppen alakulnak alstrukturankenti vedelem alkalmazasa eseten:
Az osszefugg}oseg szamtasa ket reszb}ol all. Egyreszt szamthatok az egyes
alstrukturak osszefugg}osegei, amik gyakorlatilag a HUB-ok szamaval adottak,
masreszt az egyes alstrukturakon beluli osszefugg}oseg alstrukturankent. Ezen
ertekek kozul a legkisebb lesz a teljes halozat osszefugg}osege. Ez a modszer
varhatoan egyszer}usti az osszefugg}oseg szamtasat a halozatban, mert ugyan
tobb de kisebb egysegre kell elvegezni. Dual-homing alkalmazasa eseten a legjobb ertek is csak (G) = 2 lehet, azaz a halozat az azonos alstrukturahoz
tartozo ket HUB csomopont kiesese eseten mar nem lesz osszefugg}o.
Az atmer}o szempontjabol vizsgalva a halozatot, a vizsgalat nem bonyolultabb mint az egysku nagymeret}u halozatok eseten, viszont a kulonboz}o
alstrukturak kozti igenyek utjainak hossza adhat kedvez}otlenebb eredmenyt az
elvezetesi megkotottsegek miatt. Alstrukturan beluli igenyek vizsgalata eseten
a szamtas a megfelel}o vedelemmel ellatott egysku halozatokeval azonos.
A K-terminal megbzhatosag. Alhalozati szinten (ha az a vizsgalt csomopontok egy alstrukturaban vannak,) az eset megegyezik az egysku megfelel}o
vedelemmel ellatott halozatokeval. Igy megadhato az egyes alstrukturak Kteminal-megbzhatosaga. Halozati szinten ezek kozul a legrosszabb vehet}o a
halozat megbzhatosaganak, ha a tobb alstrukturat magaba foglalo csomoponthalmazokra nem kapunk rosszabb erteket. Ez pedig az alstrukturak kapcsolodasi modjaitol fugg. Ezeket az ertekeket a szomszedos alstrukturak kozos
K-terminal-megbzhatosagai megadjak. Tehat gyakorlatilag a halozati szint}u megbzhatosag meghatarozasahoz meg kell adni az egyes alhalozatok es a
szomszedos alhalozatok megbzhatosagat, majd ezek kozul a legrosszabb lesz
az egesz halozatot jellemz}o ertek. Az eredeti de ncio azt jelenti, hogy K
szamu csomopontot vizsgal az algoritmus, ez esetben K nem lehet nagyobb
mint egy vagy ket szomszedos alstruktura csomopontjainak szama. Az alsturkturak megbzhatosag szamtasa az egysku vedett halozatokenal lert Kterminal-megbzhatosag szamtassal egyezik meg. A szomszedos alstrukturak
szamtasanal elter}o vedelem mellett kulon kell de nialni mit ertunk adott esetben K-terminal-megbzhatosag alatt. Ez gondot jelenthet az elter}o vedelmek
melletti elter}o ertelmezes miatt.
A rendelkezesre allas es DTR tpusu vizsgalatokat vizsont konyebb elvegezni az alstrukturankenti vedelem eseten. A kisebb meretuk miatt konyebben
kezelhet}o alhalozatokra az egysku halozatoknal lert modon kell a szamtast el-
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vegezni, majd egy olyan elvi utra kell az el}oz}oekben kapott eredmenyek segtsegevel ujra elvegezni a szamtasokat, mely az el}oz}o alhalozatokat az el}obbiekben
kapott rendelkezesre allasi valoszn}useggel egy-egy elkent veszi gyelembe, es
az atlep}o pontokat a halozatrol szerzett informaciokbol nyert megbzhatosaggal
veszi gyelembe. Termeszetesen az igeny elvezeteset is gyelembe kell venni az
atlep}o pontoknal, hogy egy vagy ket HUB-on keresztul halad-e. Tehat ket lepesben, de elemi m}uveletekkel lehet ez esetben az ilyen tpusu megbzhatosagi
jellemz}oket el}oalltani.
A statikus teljestmeny index szamtasa az egysku halozatokehoz hasonlo
modon szamthato. De a szamtast megkonnyti az a teny, hogy az egyes allapotokra gyelembe lehet venni az algoritmusban, hogy az egyes ahalozatok
kezelhet}ok egyutt. Pl. Egy alhalozatra eleg egyszer kiszamolni az alahozaton
belul hibatlan esetben elvezethet}o igenyek nagysagat, a tovabbiakban az osszes
olyan allapotban amikor az alhalozat nem serul ez az ertek gyelmebe vehet}o.
E s ehhez hasonloan a kulonboz}o egy hibas stb: : : allapotok. Tehat varhatoan
egyszer}usodik a szamtasa.
A bemutatott megoldasokbol latszik, hogy alhalozati vedelem eseten a kovetkez}o szempontokat erdemes szemel}ott tartani. Alhalozaton beluli igenyek
eseten a feladat egyszer}usodik, gyakorlatilag megegyezik egy alhalozati meret}u, egysku halozat vizsgalataval a megfelel}o vedelem alkalmazasa mellett. A
strukturak kozti igenyeket kell retegelt halozati viszonyok kozott vizsgalni.

1+1 halozati szinten
A halozati szinten alkalamzott 1+1-es vedelem, gyakorlatilag egy teljes halozati szinten torten}o utvedelemnek felel meg. A halozat hierarchiajat es retegeit
csak az elvezetesi megkotottsegek szintjen veszi gyelembe. Tehat a halozatot
egybe kezeli, es a teljes halozaton biztostja a ket csomopont es elfuggetlen
elvezetest ha ez lehetseges.
Ezert megbzhatosagi jellemz}oinek szamtasai az egysku utvedett halozat
jellemz}oievel azonosak, avval a kulonbseggel, hogy a szamtasok soran a megfelel}o helyeken kezelni kell az elvezetes bizonyos kotottsegeit. Emiatt sok esetben
a szamtasi mod az egysku utvedelemnek megfelel}o moddal egyezik meg, de a
nagyobb meretek miatt nagyobb szamtasi kapacitast igenyel.

Osszef
ugg}oseg szempontjabol a halozatot egybe nezve kell a ketszeres oszszefugg}oseget biztostani. A szamtas az egysku halozateval azonos, de a nagy
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meretek miatt igen nehezkes lehet.
A tmer}o szempontjabol az elvezetesi megotottsegek miatt az utak hosszabbak lehetnek, de a szamtas egyez}o az utvedett egysku halozateval.
K-terminal-megbzhatosag szempontjabol, ami szinten inkabb valamilyen
osszefugg}osegi tpusu mutato, a szamtasi mereteket egyszer}usti a hierarchikus
feleptes, a csak utvedett alstrukturakat alkalmazo alstrukturankenti vedelemhez hasonloan szamthato.
A statikus teljstmeny index szinten az utvedett egysku halozatokehoz hasonlo modon szamthato.

Alhalozati vedelem
Az alhalozati vedelem az alsturkturankenti vedelemhez igen hasonlo vedelmi
mod. Gyakorlatilag egy kombinalt vedelmi fajta binyoson kotott jellemz}okkel,
azaz egy olyan alsturkurankenti vedelem, ahol az alstrukturan 1+1-es vedelmet (utvedelmet) alkalmaznak, es az alstrukturak egy ponton kapcsolodnak
egymassal a Kapcsolodasi Ponton. A vedelem szamara ket kapcsolodasi pont
kozotti halozati terulet tekinthet}o egy alstrukturanak. A megoldas kevesse
veszi gyelembe a halozati szintek kozotti hierarchiat, inkabb csak a halozat
reszekre bontasat alkalmazza. (Tehat nem kezeli az ala-fole rendeleseket.)
Ezen jellemz}okb}ol kovetkeznek a megbzhatosagi szamtasok f}o jellemz}oi,
melyek gyakorlatilag a mindenutt utvedelmet es egyszeres kapcsolodasi pontokat alkalmazo alhalozati vedelem jellemz}oivel egyeznek meg.
A fent bemutatott vedelmek az egysku es a hirarchikus halozatokban vedett
igenyek vedelmei voltak, es a hozzajuk tartozo megbzhatosagi szamtasok jellemz}ot is ismertettuk. A halozatkban az igenyek nem egyforman fontosak, gy
altalaban vedett es nem vedett igenyek talalhatok az elvezetni kvant igenyek
kozott. Ezekre a halozati alapu megbzhatosagi mutatok szamtasai (pl. oszszefugg}oseg) azonosak, bar elkepzelhet}o, hogy a kulonboz}o esetekben elter}o
eredmenyek lesznek elfogadhatok. (Pl. Egyszeres osszefugg}oseg nem vedett
es ketszeres a vedett igenyek eseteben.) Egyes megbzhatosagi jellemz}ok ertelemzese vedelem eseten az alkalmazott vedelemt}ol fugg}oen mas-mas lehet,
ennek oka, hogy az igazan hatekony elemzes erdekeben a jellemz}oket a vizsgalt
halozathoz tpusahoz kell igaztani. Ekkor a vedett es nem vedett igenyeket tartalmazo halozat mas-mas eredmenyeket mutathat aszerint, hogy melyik igeny
szempontjabol vizsgaljuk. Ezek az eredmenyek tobbfele keppen ertekelhet}ok.
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Lehet egymas melle teve bemutatni, hogy az egyiknek ezek az eredmenyei, a
masiknak masok. Lehet }oket sulyozva osszegezni a vedett es nem vedett igenyek aranyaban, bar ennek a mutatonak a hatekonysaga megkerd}ojelezhet}o, es
lehet csak a szigorubb kovetelmenyeknek megfelel}ot vizsgalni, mert ez biztos
megfelel az enyhebb elvarasoknak is.
Mg a fentiekben nagyreszt a halozat osszekotteteseinek vedelmet (az grafelek vedelmet) vizsgaltuk, a kovetkez}okben a kozpontok vedelmi lehet}osegeinek
bemutatasa kovetkezik. Ez a resz gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy az
el}oz}okben egyszer}oen felhasznalt kozpont es csomopont rendelkezesre allasok
valoszn}usegei, hogy szamthatok a halozatrol szerzett informaciok segtsegevel.

6.2.4. Berendezes vedelem
Az el}oz}o fejezetekben a kozpontok meghibasodasi valoszn}useget egy konkret
ertekkel vettuk gyelembe. De ennek az erteknek a pontos | vagy kozelt}o |
meghatarozasara is tobb mod van, az alkalmazott vedelem fuggvenyeben. A
kovetkez}okben a tanulmany attekinti az alkalmazhato vedelmi modok tpusait,
hatekonysagat es ezek hatasat a kozpontok megbzhatosagara.
A kozpontok megbzhatosaga alatt a tanulmany az ajanlassokkal foglalkozo reszben (2. fejezetben) bemutatott megbzhatosag cmszo alatti ajanlasban
rogztetteket erti, azaz annak a valoszn}useget, hogy a kozpont el tudja latni a
t}ole elvart feladatokat.

Berendezes duplikalas
A kozpont egy berendezesere nezve 100%-os vedelemnek nevezik az alkalmazott berendezes megduplazasat. Ekkor a kozpontban a berendezesek szama
megduplazodik, mivel minden berendezesnek kulon vedelmi part biztostanak.
A berendezes duplikalas koltesgei a legmagasabbak a kozpont vedelmere alkalmazhato vedelmi megoldasok koltsegei kozott, de ez biztostja a legjobb
vedelmi megoldast a tobb megoldassal osszehasonltva.
A berendezesduplikalas hatasa a megbzhatosagi szamtasra a kovetkez}o:
Ha feltesszuk, hogy

 egy kozpontban egy berendezest hasznalunk fel,
 a hiba allapot ter ket elem}u, azaz a berendezesunk ketallaptu, tehat vagy
m}ukod}o kepes, vagy nem,
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 egy berendezes meghibasodasi valoszn}usege PBerHiba,
 a kozpont allapottere is ketallapotu, azaz vagy m}ukod}okepes vagy nem,
mivel egy berendezes talalhato benne, es ennek mukod}okepessege hatarozza meg a kozpontet is.

akkor a kozpont megbzhatosagat Rkp a kovetkez}o modon szamthatjuk:

Rkp = 1 PBerHiba
2

Ha a feltetelekkel kozeltjuk a valosagot, azaz:

 egy kozpotnban tobb uzemi berendezest hasznalunk, n az uzemi berendezesek szama

 a berendezesek hiba allapot tere ket elem}u,
 a kozpont allapottere 2n elem}u, amelyek kozul azt az allapotot tekintjuk
m}ukod}okepesnek amikor az osszes berendezes (akar a vedelem segtsegevel) m}ukod}okepes, a tobbi allapotban pedig nem tekintjuk a kozpontot
m}ukod}o kepesnek.

 egy berendezes meghibasodasi valoszin}usege PBerHiba,
Megj.: Ekkor a kozpontban a 100%-os vedelem miatt 2n szamu berendezes
kerul felhasznalasra
A kozpont megbzhatosaga ez esetben a kovetkez}o modon szamthato:

Rkp = (1 PBerHiba)n
2

A valosag pontosabb lerasara a tobb hibaallapotu berendezes es kozpont
modellek lennenek igazan alkalmasak, de ezek kezelese mar tulbonyolhatja a
szamtasi eljarast. A kovetkez}okben tegyuk fel, hogy:

 a kozpontban n db. uzemi berendezest hasznalunk fel, es mindegyiknek
van egy neki megfeleltetett vedelmi parja

 egy berendezes meghibasodasi valoszn}usege PBerHiba
 a berendezes hiba allapottere ket elem}u
 a kozpont allapottere 2 n elem}u, azaz a m}ukodtetett berendezesek szama
2

es hatarozza meg,
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 a kozpont m}ukod}okepesseget a kovetkez}o modon de nialjuk: A kozpont
(m=n)  100%-ban m}ukod}okepes, ha m szam}u berendezes (akar a vedelmi
berendezesek segtsegevel) m}ukod}okepes.

Ekkor ha Rm=n
kp azt jelenti, hogy a kozpont (m=n)  100%-ban megbzhato,
es a kulonboz}o berendezesek meghibasodasi valoszn}usegei megegyeznek, ez a
megbzhatosag a kovetkez}o keppen szamthato:
!
n
m=n
2(n m)
2
Rkp = m  (1 PBerHiba
)m  PBerHiba
Megj.: Ez a szamtasi mod, azt tetelezi fel, hogy a kozpontban az alkalmazott berendezesek szabadon felhasznalhatok barmely bejov}o igeny kiszolgalasara.
Ha a gyelembe szeretnenk venni azt, hogy a berendezezesek is lehetnek
kett}onel tobb allatpotuak, azaz tortenhet, csak reszleges meghibasodasuk is,
akkor de nialni kell, hogy az egy uzemi egyseghez tartozo vedelmi egyseget
mikor es milyen aranyban kvanjuk igenybe venni, hogy a vedelmi berendezes
alegysegei hogyan rendelhet}ok ossze az uzemi berendezes alegysegeivel. Ezen
jellemz}ok gyelembevetele meg az eddigieknel is jobban elbonyolthatja a problemat. Azaz szamthato lesz a problema, de tul nagy lesz a szamtasi igeny.
A fentiekben a duplikalt berendezes vedelemmel ellatott kozpontok megbzhatosag szamtasara talalhatok szamtasi modszerek. Ezek a halozat egy
kozpontjara vonatkoznak az adott feltetelek mellett. Termeszetesen a kozpontok megbzhatosag szamtasahoz szukseg van a berendezesek megbzhatosagara
vagy (ami lenyegeben azonos lero erej}u jellemz}o) a berendezesek meghibasodasi valoszn}usegere.

Iker berendezesek alkalmazasa
A berendezes duplikalas jelleg}u vedelmi megoldast magas koltsegei miatt csak
igen nagy fontossagu helyeken alkalmazzak. Helyette ugynevezett iker berendezeseket hasznalnak.
Ennek lenyege azon a tenyel alapul, hogy a berendezesek alegysegei nem
azonos valoszn}useggel hibasodnak meg. Egy berendezes elter}o tpusu alegysegekb}ol all, es ezek megbzhatosaga is elter}o. Az iker berendezesek eseten a
kis megbzhatosagu reszek duplikaltak, a nagy megbzhatosagu reszek egyszeresen beeptettek. Az duplikalt reszekb}ol mindig az eppen m}ukod}o hasznalja
az egyszeresen megvalostott berendezes reszt.
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Az ikerberendezesek alkalmazasa az el}oz}ovel kozel azonos (kicsit rosszabb)
josagi mutatokat ad, de koltsegei | a kozosen hasznalt berendezesreszb}ol adodo csokkenes miatt | kisebbek, mint a duplikalase.
A berendezest a megbzhatosagi szamtasok soran a ket resz, ket elter}o
megbzhatosagi valoszn}usegevel lehet jellemezni az egyes berendezesek eseten. Tehat a kozos resz meghibasodasi valoszn}usege: PkBerHiba, a kett}ozott
resz meghibasodasi valoszn}usege kulon-kulon: PBerHiba. Ezen ket jellemz}o
segtsegevel a kozpont felepteset es az ezt jellemz}o modellt gyelembe veve
meghatarozhato a kozpont megbzhatosaga.
Ha feltesszuk, hogy:

 a kozpontban egy berendezest hasznalunk fel,
 a hiba allapot ter ket elem}u,
 a kozpont allapottere is ket elem}u az egy alkalmazott berendezes es annak
ket elem}u allapot tere miatt.

 a berendezes egyes reszeinek meghibasodasi valoszn}usegei PkBerHiba es
PBerHiba,

akkor a kozpont megbzhatosagat Rkp a kovetkez}o modon szamthatjuk:

Rkp = (1 PBerHiba)  (1 PkBerHiba)
2

Ha egy kozpontban tobb berendezest tetelezunk fel, azaz:

 egy kozpotnban n darab iker berendezest hasznalunk
 a hiba allapot ter ket elem}u,
 a kozpont allapottere 8n elem}u, mert a kozponton beluli berendezesek
harom reszb}ol tev}odnek ossze, melyek mindegyike lehet m}ukod}okepes es
m}ukodeskeptelen

 egy berendezes egyes reszeinek meghibasodasi valoszin}usege PkBerHiba es
PBerHiba,

 A kozpont m}ukod}okepesseget ugy de nialjuk, hogy akkor m}ukod}okepes,
ha az osszes berendezese (akar a vedelem segtsegevel) m}ukod}okepes, es
minden mas esetben nem az.

74

6. fejezet: Vedett halozatok

Akkor a kozpont megbzhatosaga ebben az esetben a kovetkez}o modon szamthato:
2
Rkp = (1 PBerHiba
)n  (1 PkBerHiba)n
Ha a kozpont allapotteret noveljuk, es azt benne m}ukod}o berendezesek
szamaval tesszuk egyenl}ove, akkor meghatarozhato a kozpont (m=n)  100%-os
megbzhatosaga.
Tegyuk fel, hogy:

 a kozpontban n db. uzemi berendezest hasznalunk fel,
 egy berendezes meghibasodasi valoszn}usegei PBerHiba es PkBerHiba,
 az alberendezesek hiba allapottere ket elem}u
 a kozpont allapottere 8n elem}u,
 es a kozpont (m=n)  100%-ban m}ukod}okepes, ha m szamu berendezes
(akar a vedelmi berendezesek segtsegevel) m}ukod}okepes.

Ekkor ha Rm=n
kp azt jelenti, hogy a kozpont (m=n)  100%-ban megbzhato,
ez a megbzhatosag a kovetkez}o keppen szamthato:

Rm=n
kp

!

n  ((1 P
m
= m
BerHiba )  (1 PkBerHiba )) 
2

n m

2
ahol = 1 (1 PBerHiba
)  (1 PkBerHiba).
Megjegyzes: Ez a szamtasi mod, azt tetelezi fel, hogy a kozpontban az
alkalmazott berendezesek szabadon felhasznalhatok barmely bejov}o igeny kiszolgalasara.
Ha a gyelembe szeretnenk venni azt, hogy a berendezezesek is lehetnek
tobballatpotuak, azaz tortenhet reszleges meghibasodas is, akkor de nialni kell,
hogy a hozza tartozo iker berendezes reszt mikor es milyen aranyban kvanjuk
igenybe venni, hogy megvalosthato-e az, hogy ha az uzemi es vedelmi resz
elter}o reszei hibasodnak meg, akkor mindket alberendezesb}ol csak a m}ukod}o
reszt hasznalja a kozpont. (Ez egyebkent nem valoszn}u.) Ezen jellemz}ok gyelembevetele meg az eddigieknel is jobban elbonyolthatja a problemat ill. a
megoldashoz szukseges szamtast.
A fentiekben az ikerberendezessel vedett kozpontok megbzhatosagi szamtasait tekintette at a tanulmany. A fenti megbzhatosagi szamtasok a halozat
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egy kozpontjara vonatkoznak, az adott feltetelek mellett. A szamtasok a gyartok altal megadott, vagy a szolgaltato tapasztalatai alapjan megismert berendezes megbzhatosagi vagy berendezes meghibasodasi valoszn}usegeket hasznaljak
fel.

Osztott vedelem
Az osztott vedelem jellemz}oivel akkor erdemes foglalkozni, ha kozpontban tobb
berendezes m}ukodik. Ez a vedelmi mod n darab uzemi berendezes vedelmere
m darab tartalek berendezest rendel. (Specialis eset pl. az 1 : n vagy az 1 : 1-es
megoldas.) A meghibasodott berendezeseket a vedelem egeszen addig helyettesteni tudja a tartalek eszkozokkel, amg a kiesett uzemi eszkozok szama nem
haladja meg a tartalekok szamat.
A kozpont megbzhatosaga (Rkp), az adott feltetelek mellett:

 az uzemi berendezesek szama n,
 a vedelmi berendezesek szama m,
 a berendezesek meghibasodasi valoszn}usege PBerHiba = p,
 a berendezesek ketallapotuak,
 a kozpont allapottere 2n

m

elem}u es a kozpont akkor m}ukod}okepes, ha
az osszes (n) uzemi berendezes | akar az m vedelmi eszkoz segtsegevel
| kepes a feladatat ellatni.
+

A kozpont megbzhatosaga ekkor a kovetkez}o kepen szamthato:

Rkp = 1

nX
+m
i=m+1

!

n + m  pi  (1 p)n
i

+

m i

Ez a szamtas a gyakorlatban alkalmazottaknak megfelel}oen azt tetelezi fel,
hogy barmelyik uzemi berendezes kepes felhasznalni barmelyik vedelmi berendezest.
Ha az el}oz}o feltetelek mellett a kozpont m}ukod}okepesseget ugy de nialjuk,
hogy 1 berendezes m}ukodese mellett mar m}ukod}okepesnek tekintjuk, akkor a
megbzhatosaga a kovetkez}o keppen alakul:
m n
Rkp = 1 PBerHiba
+
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Ha a kozpont reszleges m}ukodeset is elfogadhatonak tartjuk, azaz gyelembe vesszuk, hogy a kozpont degradalodhat is bizonyos (n k)=n  100%-ban, |
azaz n berendezesb}ol, meg a vedelem segtsegevel is csak k tudja a feladatat
ellatni | akkor a megfelel}o szazaleku megbzhatosag szamtasa:
!
nX
+m
n
+
m
k=n
 pi  (1 p)n+m i
Rkp = 1
i
i=m+n k

A fentiekben az n : m osztott vedelemmel ellatott kozpontok megbzhatosagat tekintette at a tanulmany. A vedelem alapja, hogy a berendezes meghibasodasok csak akkor kezdik ereztetni hatasukat, ha a vedelmi berendezesek
szamanal tobb berendezes valik hasznalhatatlanna.

Passzv vedelem
A kozpontok passzv vedelme azt jelenti, hogy a kozpontot meghibasodas eseten le- ill. kikapcsoljak a halozatbol. Az atviteli vonalakon elhelyezett passzv
kapcsolok segtsegevel a kiesett kozpontot a halozatbol kicsatolhatja a menedzsment a kozponton keresztul tovabbtott igenyek vedelmere. A kozpontbol
indulo es oda erkez}o igenyek elvesznek.
Tehat ez a tpusu vedelem gyakorlatilag nem a kozpontot vedi hanem a
halozatot, a kozpont hibajanak | a kozponton keresztul tovabbtott igenyekre
gyakorolt | hatasatol. Emiatt a megbzhatosagi lerast is a vizsgalt igenyek
szerint lehet megadni.
A kozpontbol indulo es ott vegz}od}o igenyekre nezve a kozpont megbzhatosaga a benne uzemeltetett berendezes(ek) megbzhatosagaval jellemzhet}o.
Amg ez(ek) megfelel}oen m}ukodnek, addig a kozpont is megfelel}oen m}ukodik,
mg ezek hibaja eseten a kozpont is meghibasodik. Reszletesebben:
1. Ha

 egy kozpontban egy berendezes talalhato
 ennek meghibasodasi valoszn}usege PBerHiba
 a berendezes es a kozpont hiba allapottere ket elem}u
akkor a kozpont megbzhatosaga (Rkp) a kovetkez}o:

Rkp = 1 PBerHiba
2. Ha
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 egy kozpontban n berendezes talalhato
 egy berendezes meghibasodasi valoszn}usege PBerHiba
 a berendezesek hiba allapottere ket elem}u
 a kozpont allapottere 2n elem}u
 es a kozpont akkor m}ukod}okepes ha minden berendezese m}ukod}okepes

akkor a kozpont megbzhatosaga (Rkp) a kovetkez}o:

Rkp = (1 PBerHiba)n
3. Ha

 egy kozpontban n berendezes talalhato
 egy berendezes meghibasodasi valoszn}usege PBerHiba
 a berendezesek hiba allapottere ket elem}u
 a kozpont allapottere n-ed rend}u
 es a kozpont (m=n)  100%-ban m}ukod}okepes, ha m berendezese
m}ukod}okepes,

akkor a kozpont (m=n)  100%-os megbzhatosaganak szamtasa a kovetkez}o:
!
n
m=n
n m  (1 P
m
Rkp = m  PBerHiba
BerHiba)
Az atmen}o igenyekre a kozpont megbzhatosaga Rkp a kovetkez}o:

Rkp = (1 PKapcsHiba)  Rkp
Ahol
1. PKapcsHiba a vedelmi kapcsolok meghibasodasi valoszn}usege. Ha reszletesbben ismert a vedelem megvalostasi szerkezete, akkor PKapcsHiba =
1 (1 PEgyKapcsHiba)k , ahol k az alkalmazott kapcslok szama, mindegyik
jo m}ukodese eseten tekintem jonak az egesz kapcsolot.
2. Rkp az el}oz}oekben szamolt valamelyik kozpont megbzhatosag ertelem
szerinti behelyettestese.
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Tehat a passzv vedellemmel ellatott kozpontok megbzhatosaga a kozpontbol indulo es a kozpontba erkez}o igenyekre nezve megegyezik a nem vedett
kozpont megbzhatosagaval. Az atmen}o igenyekre pedig a kozpont megfelel}o
m}ukodese, vagy hiba eseten a kapcsolok megfelel}o m}ukodesi valoszn}usege adja
meg a kozpont megbzhatosagat.
A fejezetben a vedett kozpontok megbzhatosagi szamtasat elemeztuk. A
valos elethez a degradaciot gyelembe veve es kezelve lehetne pontosabb a feladatok megoldasa. Valosagh}ubb modell lenne a berendezes meghibasodasokat
is tobballapotu hibaterrel kezel}o modell, de ennek lerasa es szamtasa a jelen
halozat meretek mellett kezelhetetlen meret}u problemakhoz vezet.
Egy jo lero er}ovel rendelkez}o modellnek gyelembe kell venni azt a tenyt,
hogy a valos kozpontokban alltalaban tobb berendezes talalhato. Ezek egyszerre torten}o kezelese viszonylag bonyolult matematikai lerast igenyel. De mindez
kikuszobolhet}o a modell otletes atalaktasaval. Az alapesetet lero modellunket
kiindulasnak hasznalva, letrehozhato egy olyan uj kiterjesztett modell, melyben
a kozpontok egyes elemei mar kulon csomopontokba kerulnek, azaz az uj model
egyes kozpontjai, a forras modell berendezesszint}u lerasanak elemei lesznek.
Ezek kapcsolatat is a forrasmodelb}ol szarmazo ismeretek segtsegevel adhatjuk meg gyelembeveve az osszetett kozponton beluli adattovabbtas utjat, es
hogy a kozpont mely eleme mely masik kozponttal volt osszekottetesben. Erre
a kozpont bontasra mutat peldat a 6.1. abra. Ezzel a modszerrel a meglev}o
modell a meretnovekedes mellett egyszerusthet}o. Ez a valtozas a szamtas elemi m}uveletekre valo egyszer}usteset jelenti, de termeszetesen ezekb}ol az elemi
m}uveletekb}ol ekkor tobbet kell majd elvegezni. Az el}onyt az hatarozza meg,
hogy az elemi es az osszetett m}uveletek szamtasigenye milyen aranyban all
egymassal.
A 6.1. abran jol latszik, ahogy az uj kiterjesztett (graf)modellben a csomopontok az eredeti modell kozpontjainak berendezeseib}ol kerulnek ki. A kozpontok szerkezete elter}o lehet, gy kulonboz}o forraskozpontok elter}o szamu uj
kozpontot fognak letrehozni a kiterjesztett modellben. Az abran egy viszonylag osszetettebb HUB kozpont van reszletesen kiemelve, mely a hierarchikus
halozatokban a szint atlepest biztostja.
A modell meg egy lepessel kiterjeszthet}o, ha a berendezeseket es alkotoelemeiket tekintjuk az el}oz}oekhez hasonloan forrasnak es celnak. Bar erre mar
nincs az el}oz}o mertekben szukseg, mert az alapvet}o megbzhatosagi vizsgalatok-
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6.1. abra : Kozpontfelbontas a kiterjesztett modell alkotasa soran

hoz a gyartok altal a berendezesekr}ol szolgaltatott adatokat fel lehet hasznalni
az "egy berendezes | egy kozpont" szinten.

80

6. fejezet: Vedett halozatok

7. fejezet
Halozatjellemz}ok kozelt}o
szamtasi modszere
Ebben a fejezetben a halozatmegbzhatosagi elemzes egy kozponti problemajaval, az irrealisan nagy megbzhatosagi allapotterrel es a kezelesere alkalmas
szamtasi modszer ismertetesevel es elemzesevel foglalkozunk.

7.1. Az alkalmazott megbzhatosagi modell
A megbzhatosagi vizsgalat soran az el}oszor megoldando feladat a halozat modelljenek feleptese. A halozat modellezesere jol hasznalhatok a grafok. A modellgraf feleptese tortenhet a kovetkez}o modon: a graf pontjai a halozatban
talalhato csomopontoknak ( hubok, DXC-k, ADM-ek ...), elei pedig a halozat
csomopontjai kozti osszekotteteseknek felelnek meg (ket hubot osszekot}o optikai kabel). Egy ilyen grafot lathatunk a 1. abran, a halozat hierarchikusan
epul fel: az also szinten ket gy}ur}u van, amelyek 2-2 osszekottetesen keresztul
kapcsolodnak a fels}o szint szovevenyes halojahoz.
A halozat elemei a modell szempontjabol ketallapotuak: egy adott elem
vagy teljesen jol m}ukodik, vagy sehogy. A graf minden elemehez tartozik egy
ertek, amely megadja, hogy az adott elem milyen valoszn}useggel jo.
A vizsgalt halozat eseteben a graf elemeinek szama kb. 200, az igenyelt oszszekottetesek szama kb. 600, es egy igeny ket vegpontja kozotti osszekottetes
atlagosan 10 elemen halad keresztul. Egy adott igenyt a kovetkez}okepp rhatunk le: az alkalmazott vedelmi mod, kapacitas, az utvonal(ak) soran erintett
elemek listaja. Egy elem kiesese annyi igenyt erint, ahanynak az utvonallistajaban szerepel. Termeszetesen tobbfele modon erinthet egy kieses valamely
igenyt a vedelmi modtol fugg}oen.
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7.1. abra : A hlzat grfmodellje

A megbzhatosagi analzis soran kiszamtando jellemz}ok lehetnek peldaul
a kovetkez}ok: egyes igenyek szempontjabol: ket egymassal kommunikalni kvano igenyforras kozott milyen valoszn}useggel all rendelkezesre a szukseges
kapacitasu osszekottetes, vagy annak bizonyos hanyada; a halozat egeszenek
szempontjabol : az igenyek osszeseget tekintve, az osszkapacitas hany szazaleka milyen valoszn}useggel all rendelkezesre.
A megbzhatosagi jellemz}ok pontos kiszamtasa nagy halozatok eseten nem
lehetseges. A hibas allapotok szama hatalmas lehet. N elem eseten az egyszeres hibak (azok
a hibaallapotok, amelyekben egy
elem
rossz es az osszes tobbi



N
N
jo) szama 1 , a ketszeres hibak szama 2 , az osszes hibas allapot




 
N
szama N1 + N2 + ::: + N
N . Az osszeadas eredmenye 2 , ha N = 100
ez tobb mint 1030. E s a hibas allapotok halozatra gyakorolt hatasat kulon-kulon kell megvizsgalni, hiszen kulonboz}o hibas allapotok nem ugyanazokat az
igenyeket erintik, nem ugyanolyan mertekben. Peldaul azon ket osszekottetes
kiesese, mely egy a halozat also szintjen lev}o gy}ur}ut a halozat fels}o szintjehez
kapcsol, minden olyan igeny kieseset eredmenyezi, amelynek egyik vegpontja a
gy}ur}uben masik vegpontja a halozat mas reszen helyezkedik el; ezzel szemben,
ha a fels}o szint szovevenyes strukturaju, es ennek esik ki ket eleme, lehetseges,
hogy az osszes igeny kielegthet}o marad a kiesett eleket elkerul}o utakon vezetve
(7.1. abra). Ha feltesszuk, hogy egy hibas allapot vizsgalata csak 0.001 masodpercig tart, akkor a 1030 vizsgalat elvegzese tobb mint 3  1019 evig tartana.
Tehat ki kell valogatni az osszes hibas allapot kozul azokat,melyeknek halozatra gyakorolt hatasat vizsgalni fogjuk. Bizonyos hibas allapotok elhanyago-
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lasat azert tehetjuk meg mert el}ofordulasuk valoszn}usege nagyon kicsi; peldaul
egy 100 elem}u rendszer eseten, ahol minden elem meghibasodasi valosznusege
10 3 , 2 elem egyuttes meghibasodasanak valoszn}usege kb. 10 6 , mg 10 eleme
csak kb. 10 15 . Azon elemek kivalasztasat, amelyek hatasat vizsgalni fogjuk
tobbfele szempont gyelembevetelevel kell vegezni: a kimarado hibas allapotok valoszn}usegeinek osszege egy el}ore de nialt hatar alatt maradjon ( pl. az
esemenyter kimarado reszenek valoszn}usege 0:001 vagy 0:0001 alatt legyen,
ez az ertek adja meg, hogy a szamtas mennyire pontos); a vizsgalt allapotok
szama akkora legyen, hogy a megbzhatosagi jellemz}ok szamtasara hasznalt algoritmus esszer}u id}oben vegrehajthato legyen. Tehat a feladat minel kevesebb
hibas esettel, minel nagyobb valoszn}useg}u szeletet lefedni az esemenyterb}ol.
A kovetkez}o reszben azt az esetet vizsgaljuk, amikor a halozat minden eleme
azonos meghibasodasi tenyez}ovel rendelkezik.

7.2. Azonos meghibasodasi tenyez}oj}u elemek
Ebben az esetben az osszes elem ugyanazzal a meghibasodasi tenyez}ovel rhato
le. A hibas elemek szamanak eloszlasat az (n; p) parameter}u binomialis eloszlas
adja meg, ahol n az elemek szama es p a kozos meghibasodasi tenyez}o.
A 7.2. abra a meghibasodasi valoszn}useg fuggvenyeben mutatja meg, hogy
milyen hibamelysegig (hibamelyseg: hany elem hibas; pl, az ha a 3-as hibamelysegig vesszuk gyelembe a hibas eseteket, azt jelenti, hogy az osszes egyes,
kettes, harmas hibak kerulnek a hibamodellbe) kell a hibas eseteket gyelembe
venni ahhoz, hogy az esemenyter kimarado reszenek osszestett valoszn}usege
0.01 , 0.001, 0.0001 legyen, ha az elemek szama 200. Ha kivalasztunk a vzszintes tengelyen egy meghibasodasi valoszn}useg erteket, a gorbeken leolvashatjuk,
hogy milyen melysegig kell a hibas eseteket gyelembe venni egy bizonyos lefedettseghez. Termeszetesen az also gorbe tartozik a 99%-os lefedettseghez (
a kimarado hibas allapotok osszestett valoszn}usege 0.01), hiszen ekkor kell a
legkevesebb hibas eset hatasat vizsgalni.

7.3. Kulonboz}o meghibasodasi tenyez}oj}u elemek
Ebben az esetben minden elemhez mas-mas meghibasodasi tenyez}o tartozhat.
Ez termeszetesen a halozat pontosabb modellezeset teszi lehet}ove, hiszen ket
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7.2. abra : A hibamelyseg es az elem megbzhatosag kapcsolata

elem (pl. egy hibat}ur}o hub es egy optikai kabel) egymastol joval elter}o megbzhatosagi viselkedest mutathat. Ebben az esetben a hibamodell optimalis
feleptese mar nehezebb feladat.

7.3.1. Hibamodell elemeinek kivalasztasa
Ilyen esetben nem biztos, hogy egy bizonyos hibamelysegig az osszes hibas allapotot erdemes gyelembe venni, tobbfele hibamelyseg bizonyos, de nem minden
elemenek gyelembevetele hatasosabb lehet ( kevesebb elemmel az esemenyter
nagyobb resze fedhet}o le). Tehat peldaul gyelembe veszunk bizonyos harmas
hibakat, de nem az osszes kettes hibat. Ez azert eredmenyezheti az esemenyter nagyobb lefedettseget, mert el}ofordulhat, hogy harom nagy meghibasodasi
tenyez}oj}u elem egyuttes kiesese nagyobb valoszn}useg}u, mint ket nagy megbzhatosagu elem egyuttes hibaja. Peldaul, ha egy szazelemes rendszerben
van harom olyan elem, amelyek meghibasodasi tenyez}oje 10 2 es ket olyan,
amelynek 10 4 , akkor az el}oszor emltett harom egyuttes meghibasodasanak
valoszn}usege kb. 10 6 , mg a masik kett}onel ez a szam csak 10 4 .

7.3. Kulonboz}o meghibasodasi tenyez}oj}u elemek
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Ez az eljaras termeszetesen nem alkalmazhato, ha feltetelezzuk, hogy a
meghibasodasi tenyez}ok egyformak, hiszen ebben az esetben x elem egyuttes
kiesese biztosan nagyobb valoszn}useg}u mint x + 1 eleme.
A kovetkez}o pelda bemutatja, hogy mennyit nyerhetunk, ezzel a modszerrel. Legyenek a halozat parameterei a kovetkez}ok : az elemek szama 210, az
elemek megbzhatosagi szempontbol 3 csoportba oszthatok: minden csoportban 70 elem van es az egyes csoportok meghibasodasi tenyez}oje 0.01, 0.0001
es 0.00001. A kovetkez}o tablazat azt mutatja, hogy az esemenyter mekkora
reszet fedjuk le, ha az osszes ketszeres hibat gyelembe vesszuk, illetve hany
hibas elemmel fedhet}o le az esemenyter ugyanilyen mertekben, ha a ketszeres
hibak kozul csak azokat vesszuk gyelembe, amikor mindket hiba az els}o csoportban van, es az olyan harmas hibaknak egy reszet, amikor minden hiba az
els}o csoportban van.
Modszer
Esemenyter vsz. Esetek szama
Minden ketszeres hiba
9.6536
22155
Elter}o hibamelyseg
9.6538
7940
Ha optimalisan akarjuk b}oviteni a hibamodelt, a meg gyelembe nem vett
hibas allapotok kozul azt kell kovetkez}o lepesben valasztanunk, amely a lefedett esemenyteret a legnagyobb mertekben noveli , azaz meg kell allaptani,
hogy melyik eddig fel nem vett hibas allapotnak a legnagyobb a valoszn}usege. Azt, hogy egy hibas allapot milyen valoszn}useggel fordul el}o a kovetkez}o
szorzat adja meg :
Q

Q
p
i
i2hibas
j 2jo (1 pj ),

ahol pi jeloli az i: elem meghibasodasi tenyez}ojet. Ezt a szorzatot kell osszehasonltani az osszes a hibamodellbe fel nem vett hibas esetre. Egy ilyen szorzat
kiertekelese annyi szorzast igenyel ahany elem
a halozatban,es rengeteg
 van
 

N
N
N
ilyet kell osszehasonltani (N elem eseten : 1 + 2 + ::: + N = 2N
). De amikor dontenunk kell, hogy a kovetkez}o lepesben, mely hibas allapotot emeljuk be a hibamodellbe, valojaban csak keves ilyen osszehasonltasara
van szukseg. Peldaul, tegyuk fel, hogy az eddig felvett elemek a kovetkez}ok
(az elemek megbzhatosagi szempontbol sorrendbe vannak alltva, az 1. elem a
legkevesbe megbzhato): egyszeres hibak kozul: 1., 2., 3. elem hibaja; ketszeres
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hibak kozul: 1. es 2., 1. es 3. elemek egyuttes hibaja. Ekkor csak a kovetkez}o eseteket kell osszehasonltani: 4. elem hibaja, 2. es 3. egyuttes hibaja,
a tobbi hibas allapot valoszn}usege biztosan kisebb, mint ezeke. Tovabba ket
ilyen szorzat osszehasonltasahoz nem kell a szorzat erteket kiszamtani, hiszen
a szorzatok nagy resze megegyezik. Peldaul, ket olyan eset gyelembevetelekor
melyben 10-10 hibas elem van es ezek mindegyike kulonboz}o (ez a legkedvez}otlenebb eset) az osszehasonltas csak 20-20 szorzast igenyel, a szorzat tobbi
resze megegyezik.
A kovetkez}o szakaszban olvashato az altalanos algoritmus.

7.3.2. Algoritmus hibaallapotok kivalasztasara
A 7.3. abran egy ot allapotu rendszer osszes allapotat reprezentalo fa lathato. A fa gyokere a hibatlan allapotnak, a tobbi doboz a halozat egy-egy hibas
allapotanak felel meg. Az elemek meghibasodasi valoszn}usegeire a kovetkez}o
viszony all fenn : p1  p2  p3  p4  p5. Egy adott doboz annak a hibas
allapotnak felel meg, amikor a hibas elemek a kovetkez}ok : a dobozba rt elem,
valamint a doboztol a gyokerig vezet}o uton a dobozokba rt elemek hibasak.
Peldaul az abra alulrol 2. soranak balrol 3. doboza azt az allapotot jelenti,
amelyben az 5., 4., 2. es 1. elemek hibasak.
A faban a kovetkez}o tulajdonsagok ervenyesek :

 Egy adott csomoponthoz tartozo hibas allapot valoszn}usege biztosan na-

gyobb, mint az ebb}ol a pontbol lefele elerhet}o tobbi csomopont valoszn}usege. Ez abbol adodik, hogy annak valoszn}usege, hogy egy adott elem
rossz kisebb, mint annak a valoszn}usege, hogy jo. Tehat, ha egy adott
hibaallapothoz meg tobb hibas elemet veszunk hozza, a keletkez}o hibaallapot valoszn}usege kisebb lesz mint aze amib}ol kiindultunk.

 Egy adott csomopont ai (a bel}ole lefele indulva elerhet}o, egy szinttel

lejjebb lev}o elemek) kozul a legnagyobb valoszn}useg}u a bal szels}o csomopont, es a csomopontok valoszn}usege balrol jobbra csokken. Ez abbol
kovetkezik, hogy ezeket az allapotokat egyetlen hibas elem kulonbozteti meg egymastol, es eppen ezen elem megbzhatosaga szerint vannak
rendezve balrol jobbra csokken}o sorrendben.

 Tekintsunk egy unokacsoport (azon elemek csoportja, melyeknek kozos

a nagyszul}ojuk) i. testvercsoportjanak (azon elemek csoportja, melyek-
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Nincs hiba
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2
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3
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4 5 5

5

4 5 3
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4 5 5

5

5

5
7.3. abra : Hibaallapotok faszerkezete

nek kozos az apjuk) balrol j. elemet. Ezen elem valoszn}usege es az
ezen unokacsoporton beluli tobbi testvercsoport bizonyos elemei kozott
a kovetkez}o osszefugges igaz:
i. testvercsoport j. eleme 
(i+1). testvercsoport (j-1). eleme 
(i+2). testvercsoport (j-2). eleme 
(i+3). testvercsoport (j-3). eleme 
... 
... 
(i+j-1). testvercsoport 1. eleme 
az el}oz}ot}ol jobbra lev}o testvercsoportok minden eleme.
A 7.4. abra alapjan lathato, hogy ez miert igaz. Az abran egy testvercsoportnak egy hosszabb teglalap felel meg. Az i. testvercsoport j. eleme az
(i+k). csoportban a (j-k). helyen jelenik meg, ekozott a ket hibas allapot
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x
x+1

...

x+i

...

x+i+j

...

n-1

n

x+2;...;n ... x+i+1;...;n ...x+i+j+1;...;n ... n
Testvercsoport
Unokacsoport
7.4. abra : Testver es unoka csoportok

kozott az egyetlen kulonbseget az apak kulonbsege jelenti. Az apak kozul pedig az i. testvercsoport apja a kevesbe megbzhato. Peldaul azon
hibas allapot valoszn}usege, melyben a hibasak az 1., 2., 3., es 6. elemek
biztosan nagyobb a kovetkez}o ket hibas allapot valoszn}usegenel: 1., 2.,
4., 6. elemek hibasak; 1., 2., 5., 6. elemek hibasak.

 Tekintsunk egy olyan hibas allapotot, amelyben a hibas elemek a megbz-

hatosagi sorrend szerint egymas utan helyezkednek el. Az ugyanebben a
sorban ett}ol jobbra lev}o hibas allapotok valoszn}usege kisebb mint eze az
allapote. Ez abbol kovetkezik, hogy a fa minden soraban az allapothoz
vezet}o uttol jobbra csak olyan elemek szerepelnek, amelyeknek megbzhatosaga nagyobb mint az adott sorban a hibas allapothoz tartozo elem
megbzhatosaga.

A feladat a hibamodellbe meg fel nem vett elemek kozul a legnagyobb valoszn}useg}u megtalalasa. A kovetkez}o algoritmus a hibafa fent lert tulajdonsagainak kihasznalasaval teljesti ezt a feladatot: a kovetkez}o elem hibamodellbe
valo felvetele el}ott egy listat alltunk ossze, amely azokat a hibas allapotokat
tartalmazza, amelyeknek a faban valo helyuk alapjan nem meghatarozhato a
nagysag szerinti sorrendjuk. Ezek kozul kell kivalasztanunk a legkisebbet es
felvenni a hibamodellbe. A kovetkez}o korben a listat nem toroljuk, hanem a
megvaltozott helyzetnek megfelel}oen b}ovtjuk. Egy adott helyzetben a listaban
a kovetkez}o elemeknek kell szerepelniuk:

 Az egyszeres hibak kozul a bal szels}o szabad ( meg fel nem vett) elem.
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Az egyszeres hibak kozul egyertelm}uen ez a legnagyobb valoszn}useg}u.

 A hibafa minden tovabbi megkezdett soraban a kovetkez}okepp jarhatunk

el: az els}o nem teljesen felvett unokacsoport bal szels}o szabad elemenek
helye alapjan megkeressuk, hogy az }o unokacsoportjaban mely elemek
lehetnek nagyobbak nala, ezeket felvesszuk a listaba. Ugyangy jarunk el
a kovetkez}o unokacsoportokban addg, mg valamelyikben az els}o szabad
hibas allapot olyan elemeket tartalmaz, amelyek egymas utas helyezkednek el megbzhatosagi szempontbol. Ezt az elemet felvesszuk a listaba.
Tobb elemet ebb}ol a sorbol nem kell felvenni a listaba, hiszen az osszes
ett}ol jobbra lev}o kisebb valoszn}useg}u.

 A hibafa els}o meg nem kezdett sorabol a bal szels}o elem.
Formalisan:

while ( az esemenyter nem kell}o lefedettseg}u)
if ( nincs a hibamodellben minden egyszeres hiba)

- a bal szels}o szabad egyszeres hiba a listaba kerul,
ha nincs benne;
endif ;
for ( a hibafa minden megkezdett sorara )
- tovabb=TRUE;
while ( tovabb )
- a kovetkez}o unokacsoport els}o fel nem vett elemenek
keresese : x;
if ( x egymas melletti hibas elemeket tartalmaz)
- x felvetele a listaba;
- tovabb = FALSE;

else

- k = ahanyadik testvercsoportban x van az
unokacsoporton belul;
- kovetkez}o k-2 testvercsoport els}o szabad elemenek
a listaba valo felvetele, ha nincs benne;
endif ;
endwhile ;
endfor ;
- a listan szerepl}ok legkisebbikenek felvetele a modellbe,
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torlese a listarol
endwhile ;

7.3.3. Az algoritmus szamtasi igenye
Tekintsuk azt az esetet, amikor az algoritmus szamtasi igenyenek szempontjabol legkedvez}otlenebb a hibas esetek felvetelenek sorrendje egy adott sorban.
Ez az az eset, ha a sorban kivalasztjuk az els}o unokacsoport els}o testvercsoportjanak minden elemet, kiveve az utolsot, majd atlepunk a kovetkez}o unokacsoportra es ugyanezt tesszuk ebben is, es gy tovabb a kovetkez}okben. Igy
elerhet}o, hogy az osszehasonltando elemek kozott a sor minden testvercsoportjanak szerepel egy eleme. Az i: sorban lev}o testvercsoportok
szama megegyezik

az i 1: sorban lev}o elemek szamaval, azaz az i: sorban i N 1 testvercsoport
van, ha a rendszer elemeinek szama N .
Tehat, egy adott sorban a legrosszabb helyzet az lehet, hogy minden testvercsoportbol egy elem szerepel a listaban. A kovetkez}o kerdes az, hogy hany
megkezdett sor lehet egyszerre a faban. Ez attol fugg, hogy a rendszer legjobban es legkevesbe megbzhato eleme milyen tavolsagra van egymastol, es
attol, hogy hany sort vettunk fel teljesen a fabol. Peldaul, tegyuk fel, hogy
a legmegbzhatobb elemhez tartozo valoszn}useg 10 6 , a legrosszabb elemhez
tartozo 10 3 , es a legels}o megkezdett, de nem teljesen felvett sor az i:. Ekkor a
2i: sor els}o elemenek valoszn}usege kb. 10 32i, az i: sor utolso elemenek valoszn}usege kb. 10 6i, tehat elkepzelhet}o, hogy az i: es a 2i: sor kozott minden
sor tartalmaz olyan elemet, amelyet mar bevalasztottunk a hibamodellbe. Az,
hogy hany megkezdett sor lesz az algoritmus befejezesekor megbecsulhet}o a 2.
abra segtsegevel.
Az algoritmus futasi idejet jelent}osen csokkentheti, ha az elemek kozott vannak azonos megbzhatosagi tenyez}oj}uek. Ebben az esetben a hibafa soraiban
az egymas mellett allo elemek egyformak lehetnek, es ezeket a hibas eseteket
egyszerre vehetjuk fel a hibamodellbe. Peldaul, ha a 3. abran lathato hibafarol
tudjuk, hogy a 1. es 2., valamint a 3. es 4. elemek valoszn}usege paronkent
egyforma, akkor a masodik sor 2. es 3. elemet egy lepesben valaszthatjuk
ki, mert ezek egyforma valoszn}useg}u elemek. Ezen tulajdonsag kihasznalasa
a szamtasi igenyt jelent}osen csokkentheti, mert gy egy sorbol csak kevesebb
elem osszehasonltasat kell elvegezni. Peldaul, ha adott egy szazelem}u rendszer,
amelyben az elemek megbzhatosagi parameterei nem egyformak, az i-szeres
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N
hibak valoszn}usegei i kulonboz}o erteket adhatnak. Ha a rendszer elemei
10 csoportba vannak osztva, melyekben 10-10 elem van, az i-szeres hibak 10i
kulonboz}o erteket adhatnak. i = 5 eseten az els}o ertek 7:5  10 , mg a masodik
10 .
7

5
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8. fejezet
Halozatmegbzhatosag szamtas
PLANET kornyezetben
A korabbi fejezetekben reszletesen targyaltuk a halozatmegbzhatosagi elemzesekhez szukseges szakmai hatteret, es attekintettuk azokat az elvi lehet}osegeket es korlatokat is, amelyekkel a tavkozl}o halozatok megbzhatosagat a
gyakorlatban jellemezhetjuk. Ebben a fejezetben azokat a konkret megoldasokat ismertetjuk, amelyeket a PLANET tervez}orendszerhez kapcsolodoan alaktottunk ki, es amelyek segtsegevel ly modon a PLANET tervez}orendszerrel
letrehozott SDH halozati tervek alapjan a halozatok megbzhatosagi jellemz}oit
el}oallthatjuk.
A programok kifejlesztese soran torekedtunk szamos gyakorlati szempont
kielegtesere, amelyeket mindvegig szem el}ott tartottunk. Ebben a fejezetben
el}oszor attekintjuk a PLANET tervezesi eredmenyekre alapozott megbzhatosagi szamtasok f}o szempontjait es jellemz}oit, majd ismertetjuk a kialaktott
megoldas legfontosabb lepeseit.
A fejezet masodik reszeben azokat a kerdeseket targyaljuk, amelyekre a
fejlesztes ezen szakaszaban letrehozott szoftver nem ad valaszt, vegul roviden
osszefoglaljuk a tovabblepes altalunk legfontosabb tekintett iranyait is.

8.1. A megbzhatosagi elemz}o szoftver kialaktasanak szempontjai
A megbzhatosagi elemz}o szoftver kialaktasat szamos szempont befolyasolta.
A fontosabb szempontok a kovetkez}ok voltak:

 alkalmazasi tapasztalatok hianya,
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 a PLANET tervez}orendszer tapasztalatai,
 a tervezett halozatok jellemz}oi,
 a szoftver hordozhatosaga,
 a szoftver tovabbfejleszthet}osege.
A tovabbiakban roviden attekintjuk az egyes szempontok f}o jellemz}oit, valamint azoknak a szoftver kialaktasara gyakorolt hatasat.

8.1.1. Alkalmazasi tapasztalatok hianya
Ahogy a korabbi elmeleti fejezetekben mar targyaltuk egy tavkozl}o halozat
megbzhatosagi analzise nagyon sok szinten, sokfele celkit}uzessel vegezhet}o el.
Az elemzesi megoldas kialaktasa soran nagyon kritikus, hogy egy realis meret}u
halozatban nagyon sokfele hibaesemeny lehetseges, es az egyes allapotokban a
bekovetkezett meghibasodasoknak a rendszer min}osegere gyakorolt hatasa is
rendkvul kulonboz}o.
Bar az elmult evekben kulonboz}o szamtastechnikai es folyamatiranytasi rendszerek megbzhatosagi elemzese soran jelent}os tapasztalatokat szereztunk, az azokban vizsgalt nehany szaz allapotu rendszerek nem szolgaltattak a
konkret halozatmegbzhatosagi vizsgalatokhoz elegend}o el}ozmenyt. Ugyanakkor tudomasunk szerint realis meret}u halozatok megbzhatosagi analzise teren
- a jelenleg elerhet}o szamtastechnikai hatter mellett - Magyarorszagon egyaltalan nincsenek tapasztalatok, de meg a publikalt nemzetkozi eredmenyek is
meglehet}osen korlatozottnak tekinthet}ok.
Figyelembe veve a gyakorlati halozatmegbzhatosagi tapasztalatok hianyat
jelen fejlesztesi szakaszban egyertelm}u celnak tekintettuk egy olyan szoftver
letrehozasat, amely modot ad a lehet}osegek felmeresere. Torekedtunk ezert
arra, hogy a PLANET segtsegevel letrehozott valosagos - jelenleg epul}o - SDH
halozatok analzisere kozvetlenul mod nyljon, es ezaltal a tovabblepes iranyai
a valosagos halozatok elemzese alapjan legyenek megfogalmazhatok.

8.1.2. A PLANET tervez}orendszer tapasztalatai
A fejlesztesek reszletes de nialasa soran hasznostani kvantuk az eddigi PLANET fejlesztesek azon tapasztalatat is, hogy egy-egy tervezesi-analzis folyamat
a valosagban mindig csak tobb iteracios lepes utan tisztazodik. Ezert nem arra
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torekedtunk, hogy mar az els}o lepesben is egy felhasznalobarat eszkoz j}ojjon
letre, hanem sokkal inkabb egy olyan megoldast kvantunk kialaktani, amely
egyszerre teszi lehet}ove tobbfele megbzhatosagi ertekeles, kulonboz}o melyseg}u
elvegzeset, es ezzel egyarant szolgaltat tapasztalatokat

 a megbzhatosagi modellek,
 a halozatmin}ostesi modszerek,
 a szamtasi eljarasok es azok id}oigenye, valamint
 az el}oalltott eredmenyek megjelenesi formaja
teruleten.

8.1.3. A tervezett halozatok jellemz}oi
A megbzhatosagi analzist vegz}o szoftver kialaktasa soran arra is torekedtunk,
hogy az rovid tavon is alkalmas legyen a PKI-FI-ben tervezett SDH halozatok vizsgalatara. Ennek a celnak megfelel}oen az eszkozt alkalmassa kvantuk
tenni arra, hogy a tervezett 50-100 csomopontot tartalmazo halozatok elemzeset kepes legyen tamogatni, es mod legyen arra, hogy a szamtasi pontossag
csokkentesevel barmilyen realis meret}u halozat elemezhet}o legyen.
Figyelembe veve a tervezett halozatok ketszint}u, alul gy}ur}u, felul szovevenyes alstrukturaju megoldasat, kovetelmenynek tekintettuk ezen tobbsku
architektura kezeleset, es ugyancsak celunk volt a PKI-FI altal tervezett jelenlegi halozatokban alkalmazott vedelmi megoldasok elemzesi lehet}osegenek
biztostasa is.

8.1.4. A szoftver hordozhatosaga
A PLANET tervez}orendszer eddigi alkalmazasai soran fontos tapasztalatunk
volt a DOS-os operacios rendszer sokszor meglehet}osen nehezen kezelhet}o meretkorlatja, ezert olyan szoftvert kvantunk kialaktani, amely alkalmas tobbfele hardver es operacios rendszeren is a feladatok elvegzesere. A celkit}uzes
kielegtese erdekeben a szoftver

 csak minimalis mertekben epul ossze a PLANET rendszerrel,
 szabvanyos C-nyelven keszult,
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 input illetve bels}o feluleteit egyszer}u ASCCI fajlok kepezik,
 eredmenyei pedig olyan formaban jelennek meg, hogy azokat szabvanyos
tablazatkezel}ok (pl. EXCEL) egyszer}uen kepesek legyenek feldolgozni.

8.1.5. A szoftver tovabbfejleszthet}osege
Ugyancsak torekedtunk arra is, hogy a szoftver egyszer}uen tovabbfejleszthet}o
legyen. Ennek erdekeben a de nialt bels}o feluletek mar tobb ponton is lehet}ove teszik a jelenleginel altalanosabb megbzhatosagi min}ostesek alkalmazasat,
akar a halozatelemek reszletesebb modelljet, akar pedig a tovabbi halozatvedelmi megoldasokat tekintve.

8.2. A kialaktott megoldas f}o jellemz}oi
A kialaktott megoldas f}o jellemz}oit negy szempontbol targyaljuk, amelyek a
kovetkez}ok:

 a halozatelemek megbzhatosagi modellje,
 a halozatelemek kapcsolata,
 a vizsgalhato vedelmi megoldasok,
 az el}oalltott megbzhatosagi jellemz}ok.

8.2.1. A halozatelemek megbzhatosagi modellje
A halozat megbzhatosagi jellemzesehez a korabbiaknak megfelel}oen egy grafmodellt alkalmaztunk. A graf ketfele elemet tartalmaz; csomopontokat es eleket. A megbzhatosagi modellezeshez valamennyi halozatelemet ketfele jellemz}ovel latjuk el. Minden elemnek lehet olyan meghibasodasa, amelynek hatasara
az adott elemen athalado valamennyi atviteli ut m}ukodeskeptelenne valik, es
valamennyi halozatelemnek letezhetnek olyan meghibasodasai is, amelynek hatasara csak egyetlen halozati alstruktura, adott elemen athalado atviteli utjai
hibasodnak meg.
Az egyes halozatelemek megbzhatosaga meghibasodasi ratajukkal es varhato javtasi idejukkel kerul jellemzesre, es a szamtasok soran a kiesesi id}oaranyok
(DTR) ezek alapjan kerulnek meghatarozasra.
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Nyilvanvalo, hogy ez a modell nem rja le tokeletesen a rendszer viselkedeset, latni kell azonban, hogy egy-egy halozatelemnek gy is 2n lehetseges
allapota van, ahol n az adott halozatelemen athalado alstrukturak szama, mg
a halozat osszes allapotanak szama ezen halozatelem allapotok szamanak szorzatakent allthato el}o.

8.2.2. A halozatelemek kapcsolata
A kialaktott modellben feltettuk, hogy az egyes halozatelemek egymastol fuggetlenul hibasodnak meg, es a meghibasodott elemeket egymastol fuggetlenul
javtjak. Az elemeken belul a fugg}oseget a halozatelem teljes meghibasodasa
jelenti, tovabbi modellezesi lehet}osegeket nem hoztunk letre.
Ez a modell els}o kozeltesben elegend}o nomsagunak latszik. A meghibasodasok es javtasok fugg}osege ugyanis csak az egymashoz kozeli halozatelemek
eseten latszik jelent}osnek, ennek valoszin}usege azonban elegge kicsinek t}unik, a
kozos hibak ertelmezese pedig modot ad ezen helyzetek megfelel}o kozeltesere.

8.2.3. A vizsgalt vedelmi megoldasok
Alkalmazkodva a PLANET szolgaltatasok kozul jelenleg hasznalt vedelmi megoldasokhoz, haromfele vedelmi helyzet modellezeset valostottuk meg a jelenlegi
szakaszban:
1. nem vedett atviteli utak,
2. osztott elvezetes}u vedelem (jellegzetesen 0:5 + 0:5 tpusu megoldas),
3. halozati szint}u utvedelem (jellegzetesen 1 + 1 tpusu megoldas).
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8.2.4. Az el}oalltott megbzhatosagi jellemz}ok
Az el}oalltott megbzhatosagi jellemz}oket harom csoportba sorolhatjuk:

 tviteli igenyek megvalostasanak megbzhatosagi jellemz}oi:
1. A
Az el}oalltott eredmenyek ekkor a megadott atviteli igenyekre annak valoszin}useget szolgaltatjak, hogy az alkalmazott vedelmi megoldas, valamint
a konkret halozati elvezetes eseten mekkora a kulonboz}o kapacitasertekek
rendelkezesre allasanak valoszn}usege (jellegzetes az igeny megvalostasahoz szukseges kapacitas 0; 50 illetve 100 %-a).
2. A halozatelemek megbzhatosagi jellemz}oi:
Az el}oalltott eredmenyek ekkor az adott halozatelemekre illetve azok
kombinaciojara az adott hibakon guracio valoszin}useget, valamint az
adott kon guracio hibamelyseget szolgaltatjak.
3. Halozati szint}u megbzhatosagi jellemz}ok:
Az el}oalltott jellemz}ok ekkor igenytipusonkenti illetve valamennyi igenytpusra egyuttesen teljes halozatra vonatkozo integralt halozatjellemz}okent a kies}o kapacitasok varhato erteket szolgaltatjak a megfelel}o alsoes fels}o korlatokkal egyutt.

8.3. A kialaktott megoldas f}o lepesei
A kialaktott megoldas harom jol elvalaszthato lepesre bonthato, amelyek a
kovetkez}ok:

 PLANET tervezesi eredmenyek el}ofeldolgozasa,
 megbzhatosagi jellemz}ok el}oalltasa,
 megbzhatosagi jellemz}ok kiertekelese.
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8.3.1. A PLANET tervezesi eredmenyek el}ofeldolgozasa
A megbzhatosagi analzis ezen els}o lepese kozvetlenul kapcsolodik a PLANET
tervez}orendszerhez. Ebben a fazisban egy aktualis PLANET SDH topologiai
tervvaltozat, valamint az egyes halozati alstrukturakra megadott informaciok
alapjan valamennyi atviteli igenyre meghatarozasra kerulnek az igenyek atviteli utjainak nyomvonalai, valamint a nyomvonalon elhelyezked}o kozos illetve
alstrukturafugg}o halozatelemek azonostoi.

8.3.2. A megbzhatosagi jellemz}ok el}oalltasa
Ebben a fazisban tobb feladat megoldasara kerul sor. Egyreszt az utlerasok
alapjan a szoftver el}oalltja egy-egy atviteli igeny utjainak soros-parhuzamos
megbzhatosagi modelljet, majd a halozatelemekre kiszamtott kiesesi id}oaranyok alapjan kiszamtja a megfelel}o megbzhatosagi jellemz}oket, es el}oalltja a
megfelel}o meghibasodasi valo-szin}usegeket es megbzhatosagi jellemz}oket, illetve az utobbiak also- es fels}o korlatjat.
Ez a programfazis a PLANET rendszert}ol teljesen fuggetlenul, az els}o lepesben el}oalltott ASCII fajlok alapjan hajthato vegre, tobbfele szamtogepen
is.

8.3.3. A megbzhatosagi jellemz}ok kiertekelese
A megbzhatosagi vizsgalatok eredmenyekent a vizsgalt igenyekre, adott halozatelemekre illetve azok kombinaciojara, valamint igenytpusokra es egyuttesen valamennyi igenytpusra jelennek meg feldolgozott eredmenyek, amelyek
segtsegevel a felhasznalo kulonboz}o halozati megoldasokat vethet ossze es halozatelem megbzhatosagi jellemz}ok hatasat ertekelheti.
Szamos esetben azonban a tervez}o reszletesebb elemzeseket is kvan vegezni
a kritikus helyzetek melyebb vizsgalataval. Ehhez egy olyan kiertekel}o fazist
alaktottunk ki, amelyben az ASCII formatumu reszeredmenyekhez hozzaferve
tovabbi feldolgozast vegezhet. Az ertekeles ekkor magaba foglalhatja a korabban emltett igeny- es halozatelem-speci kus eredmenyeket, amelyeken megfelel}o tablazatkezel}ot (pl. EXCEL) alkalmazva mod van kulonboz}o rendezesekre
es atlagolasokra.
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8.4. Nyitott kerdesek, tovabbfejlesztesi iranyok
A kialaktott megoldas alkalmas egy esszer}u megbzhatosag elemzesi tevekenyseg el}osegtesere, es arra alapozottan a megbzhato szolgaltatasnyujtas tamogatasara. A szoftver letrehozasa soran torekedtunk arra, hogy mar az els}o
valtozat is alkalmas legyen a PLANET-tel megtervezett aktualis halozatok
megbzhatosagi analzisere. A szoftver jelenlegi valtozata tobb iranyban is
nyitva hagyott kerdeseket, es bar azok megoldasa a jelenlegi keretek kozott
meg nem biztostott, a tovabbfejlesztesre tobb esetben is megtortentek mar a
legfontosabb el}okeszuletek.
A fontosabb tovabbfejlesztesi iranyokat a kovetkez}o ot csoportba sorolhatjuk:
1. vedelmi modellezesi lehet}osegek kib}ovtese,
2. szolgaltatasok min}ostese - teljest}okepessegi analzis,
3. reszletesebb modellek alkalmazasa,
4. felhasznaloi felulet tovabbfejlesztese,
5. halozatelemek megbzhatosagi jellemz}oinek gyakorlati el}oalltasa.
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8.4.1. Vedelmi modellezesi lehet}osegek kib}ovtese
Ez a tovabbfejlesztes rovid tavon sem latszik elkerulhet}onek. A kialaktott
megbzhatosag szamtasi modell mar ma is alkalmas arra, hogy a jelenlegi vedelmi eseteknel altalanosabbakat is szamoljon, ahhoz azonban, hogy azok lerhatok legyenek, a PLANET-b}ol biztostani kell a kulonboz}o alstrukturankent
vedett megoldasok (pl. ongyogyto gy}ur}uk, tartalekhalozatos szoveveny) szarmaztatasanak lehet}oseget.
Ugyanakkor meg kell azt is jegyeznunk, hogy ezek a megoldasok varhatoan
jelent}osen novelik a szamtasi igenyt, hiszen ezen esetekben a kulonboz}o hibas
halozati allapotok, kisebb-nagyobb mertekben uj igenymegvalostasi utakat is
eredmenyeznek.

8.4.2. Szolgaltatasok min}ostese - teljest}okepessegi
analzis
A lerasi forma modot ad arra is, hogy a zikai szint}u meghibasodasok szolgaltatasokra gyakorolt hatasat is vizsgalni lehessen. Abban az esetben ugyanis, ha
megadasra kerul az az informacio, hogy az egyes atviteli utak hogyan vesznek
reszt az egyes forgalmi igenyek kielegteseben, mod nylik a zikai szinten modellezett meghibasodasok magasabb retegekre gyakorolt hatasanak elemzesere
is.

8.4.3. Reszletesebb modellek alkalmazasa
Megbzhatosagelmeleti szempontbol az egyik legerdekesebb tovabblepesi iranyt
a modellezes nomtasa jelenti. Ezen tovabbfejlesztes egyik lehetseges iranya
az, hogy a megbzhatosagi analzis szoftver ne a topologiai, hanem a rendszertechnikai tervhez kapcsolodjon, amely kozvetlenul lenne kepes adatokat
szolgaltatni a reszletesebb berendezesmodellhez.
Barmilyen nagynak latszik azonban a ksertes, ezen fejlesztes rovid tavon
nem latszik indokoltnak. Az varhato ugyanis, hogy a modellezes nomtasa
az eredmenyeken szamottev}o mertekben nem valtoztat, mikozben a szamtasi
id}oigeny varhatoan drasztikusan megn}one.
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8.4.4. Felhasznaloi felulet tovabbfejlesztese
A felhasznaloi felulet tovabbfejlesztese a megbzhatosagi analzis tevekenyseg
stabilizalodasaval feltetlenul szuksegesnek latszik. A celszer}u tovabbfejlesztes
mindenkeppen magaba kell hogy foglalja:

 a tervez}oi lepesek tamogatasat,
 az EXCEL-en belul a megbzhatosagi eredmenyek kiertekelesi hatterenek
tovabbfejleszteset kulonboz}o szolgaltatasok letrehozasaval vagy EXCELen kvuli ertekelesi folyamatok kialaktasaval.

8.4.5. Halozatelemek megbzhatosagi jellemz}oinek
gyakorlati el}oalltasa
A jelenlegi szoftver valtozatban az egyes halozatelemek megbzhatosagi jellemz}oi egy kulonallo fajlon keresztul kerulnek speci kalasra. Az alkalmazott
megoldas nagyon kedvez}o abbol a szempontbol, hogy egyetlen fajl adatainak
modostasaval a kulonboz}o halozatelemek megbzhatosagi jellemz}oinek hatasa
konnyen elemezhet}o.
Ehhez kapcsolodoan nyilvanvalo, hogy - bar ez nem szoftverfejlesztesi feladat - celszer}u a MATA V Rt-nel egy olyan folyamat megszervezese es fenntartasa, amely a tervez}oket folyamatosan megalapozott megbzhatosagi alapadatokkal kepes ellatni.

9. fejezet
Halozatmegbzhatosag
szamtas, felhasznaloi leras
A halozatmegbzhatosagi szamtasokhoz kialaktott szoftver a felhasznalok szamara nagyon egyszer}uen kezelhet}o. A szoftver harom f}o lepesb}ol all:
1. PLANET tervezesi eredmenyek el}ofeldolgozasa,
2. megbzhatosagi jellemz}ok el}oalltasa,
3. megbzhatosagi jellemz}ok elemzese.
A harom fazis alapvet}oen elter}o feltetelek kozott kerul vegrehajtasra. A tovabbiakban mindegyik fazisra vonatkozoan megadjuk a futtatasi felteteleket,
a felhasznalo altal elert vagy kezelt input es/vagy output fajlok szerkezetet es
tartalmat, valamint a tervez}oi tevekenyseget.

9.1. A megbzhatosagi elemzesek kozos feltetelei
A megbizhatosagi elemzesek elvegzesehez ket programnak es egy ASCII fajlnak
kell rendelkezesre allnia. A ket programot es az ASCII fajlt is az atadaskor a
\PLANET\RELPROG
alkonyvtarban teleptjuk. A programok neve es funkcioja a kovetkez}o:

 relprep.bat:
A program az els}o fazist hajtja vegre, azaz a PLANET tervezesi eredmenyek el}ofeldolgozasat vegzi.
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Elemtpus Meghib. teny. Kiesesi id}otart. Megnevezes
azonosto [ t]
[ora]
DADM1 1000
5
ADM1
DADM4 2000
5
ADM4
DADM16 4000
5
ADM16
DSTM1 400
10
STM1 par
DSTM4 800
10
STM4 par
DSTM16 1600
10
STM16 par
Dcsr
1
100
csomopontrobbanas
DOR
100
10
optikai rendez}o
DXC41 5000
12
DXC4/1
DXC44 10000
12
DXC4/4
LM
1000
10
mezei kabel
LV
5000
5
varosi kabel
LE
3000
3
egyeb kabel
9.1. tablazat: Pelda a megbzhatosagi adatokat tartalmazo fajl szerkezetere

 relcalc.bat:
A program a masodik fazist hajtja vegre, azaz a megbzhatosagi jellemz}ok
el}oalltasat vegzi.
A szukseges ASCII fajl a halozatelemek megbzhatosagi jellemz}ojet tartalmazza. A fajl szerkezetet a 9.1. tablazat adja meg, amelynek egyes sorai 4-4
adatot tartalmaznak.
Az els}o adat egy karakteres azonosto, amely 'D' bet}uvel kezd}odik, ha az
adott elem meghibasodasi rataja csak a darabszamtol fugg, mg 'L" bet}uvel,
ha a hossznak is fuggvenye.
A masodik jellemz}o a meghibasodasi ratat adja t-ben, amelyre

 1fit = 10 /ora: a darabfugg}o halozatelemekre, illetve
9

 1fit = 10 /ora/km: a hossztol is fugg}o halozatelemekre.
9

A harmadik jellemz}o a varhato javtasi id}ot adja oraban, mg a negyedik
oszlop egy magyarazo megnevezest tartalmaz, amely a jelenlegi valtozatban
nem kerul kozvetlenul felhasznalasra, de hosszabb tavon az eredmenyek dokumentalasaban szerepet jatszhat.
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Grafelem Elemtpus
azonosto azonosto
C*:
Dcsr DOR
S*C*: DADM4
S1C*: DMUX1
S9C101: DXC41
S9C109: DXC41
S9C172: DXC41
E*:
LM
S9E*: DSTM16
S*E*:
9.2. tablazat: Grafmodell elemek es halozatelemek osszerendelese

9.2. A PLANET tervezesi eredmenyek el}ofeldolgozasa
A megbzhatosagi analzis ezen els}o lepese kozvetlenul kapcsolodik a PLANET
tervez}orendszerhez. A fazisban egy aktualis PLANET SDH topologiai tervvaltozat, valamint az egyes halozati alstrukturakra megadott informaciok alapjan
valamennyi atviteli igenyre meghatarozasra kerulnek az igenyek atviteli utjainak nyomvonalai, valamint a nyomvonalon elhelyezked}o kozos illetve alstrukturafugg}o halozatelemek azonostoi.

9.2.1. Futtatasi kornyezet
A futtatasi fazis vegrehajtasahoz egy kesz topologiai tervvaltozat eredmenyeinek kell a \PLANET\SDH WORK munkateruleten rendelkezesre allni, tovabba szukseg van a \PLANET\SDH REL munkateruleten a 9.2. tablazatban
speci kalt fajlra is.

9.2.2. Input fajlok szerkezete es tartalma
A 9.2. tablazatban speci kalt fajl tartalma a kovetkez}o:
Az els}o oszlop a halozatot lero graf elemeit azonostja, mg a masodik oszlop a 9.1. tablazatban megadott elemtpusokra hivatkozik. Az els}o oszlop egy
eleme a kovetkez}o formatumu:

 C*: valamennyi csomopontra ertelmezett, alstrukturatol fuggetlen kozos
hibaok,
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 E*: valamennyi elre ertelmezett, alstrukturatol fuggetlen kozos hibaok,
 S*C*: valamennyi csomopontra ertelmezett, alstrukturatol fugg}o hibaok
alapertelmezese,

 S*E*: valamennyi elre ertelmezett, alstrukturatol fugg}o hibaok alapertelmezese,

 Cy: adott (y.) csomopontra ervenyes kozos hibaok,
 Ez: adott (z.) elre ervenyes kozos hibaok,
 SxCy: adott (x.) alstruktura adott (y.) csomopontjara ervenyes alstrukturatol fugg}o hibaok alapertelmezese,

 SxEz: adott (x.) alstruktura adott (z.) elere ervenyes alstrukturatol
fugg}o hibaok alapertelmezese,

ahol a masodik oszlop mindig az els}o oszlopban ertelmezett grafelemekre adja
meg a megfelel}o halozatelemek ures karakterekkel vagy vessz}ovel megadott listajat. Abban az esetben, amikor a masodik oszlop ures, az adott grafelemhez
nem tartozik halozatelem.
Az els}o oszlop fenti megadasi szabalya mellett egy-egy grafelem tobbszorosen is de nialasra kerulhet. A tobbszoros de ncio ertelmezesi szabalyai a
kovetkez}ok:
1. Minden grafelemhez (csomoponthoz vagy elhez) tetszes szerinti szamu
kozos hibaokot vagy alstrukturafugg}o hibaokot jelent}o halozatelem kapcsolodhat.1
2. A kozos hibaok hatasara az adott halozatelem ugy hibasodik meg, hogy a
halozatelemen athalado valamennyi atviteli ut hasznalhatatlanna valik.
Amennyiben az adott (y.) csomopontra a Cy kezdet}u sorban halozatelem tpusokat sorolunk fel, akkor ez az ertelmezes ezen csomopontra a
C* kezdet}u altalanos ertelmezest felulrja. Ugyanilyen modon az Ez jeloles utan egyedi modon adhatunk meg kozos hibaokokat meghatarozo
halozatelemeket egy adott (z.) elre vonatkozoan is.
A megbzhatosagi szamtast lassto tobbelem}u listakat celszer}u olyan halozatelem ertelmezesekkel rovidteni, amelyek tobb alapelemet egyszerre modelleznek.
1
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3. A kozos hibaokok mellett olyanok is ertelmezhet}ok, amelyek egy-egy csomopontban vagy elen csak egy adott (x.) alstrukturaban ertelmezettek.
A kozos hibaokokhoz hasonloan ezen hibaok alapertelmezese is felulrhato
az adott alstruktura egy adott csomopontjara vagy elere vonatkozoan.23

9.2.3. Futtatasi tevekenyseg
Amennyiben a \PLANET\SDH WORK munkateruleten rendelkezesre all a
vizsgalni kvant SDH topologiai tervvaltozat, valamint a \PLANET\SDH REL
munkateruleten a 9.2. tablazat szerinti fajl, a felhasznalo elindthatja a \PLANET\SDH PROG munkateruleten lev}o relprep.bat nev}u programot.
A program a PLANET-en belul lert atviteli utak minden grafelemehez
hozzarendeli a megfelel}o kozos es alstrukturafugg}o hibaokokat megado halozatelemeket a vedelmi megoldas modjaval, es az egyes utakon rendelkezesre allo
atviteli kapacitasok nagysagaval egyutt.

9.3. A megbzhatosagi jellemz}ok el}oalltasa
Ebben a fazisban tobb feladat megoldasara kerul sor. Egyreszt az utlerasok
alapjan a szoftver el}oalltja egy-egy atviteli igeny utjainak soros-parhuzamos
megbzhatosagi modelljet, majd a halozatelemekre kiszamtott kiesesi id}oaranyok alapjan kiszamtja a megfelel}o megbzhatosagi jellemz}oket, es el}oalltja a
megfelel}o meghibasodasi valo-szin}usegeket es megbzhatosagi jellemz}oket, illetve az utobbiak also- es fels}o korlatjat.
Ez a programfazis a PLANET rendszert}ol teljesen fuggetlenul, az els}o lepesben el}oalltott ASCII fajlok alapjan hajthato vegre, tobbfele szamtogepen
is.

9.3.1. Futtatasi kornyezet
A megbzhatosagi analzis ezen els}o lepese kozvetlenul kapcsolodik a PLANET
tervez}orendszerhez. Ebben a fazisban egy aktualis PLANET SDH topologiai
tervvaltozat, valamint az egyes halozati alstrukturakra megadott informaciok
Vegyuk eszre, hogy pl. Cy az y. csomopont olyan hibaokat de nialja, amely minden
rajta athalado atviteli igenyre egyetlen halozatelem meghibasodasaval hat, mg S*Cy azt
ertelmezi, hogy az y. csomopontban minden alstrukturaban ugyanazon tpusu halozatelem
talalhato.
3A de 
alt struktura felulrja a de nialt csomopontot, azaz az S9Cy azonostas az ervenyes
az SxC99 helyett.
2
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alapjan valamenynyi atviteli igenyre meghatarozasra kerulnek az igenyek atviteli utjainak nyomvonalai, valamint a nyomvonalon elhelyezked}o kozos illetve
alstrukturafugg}o halozatelemek azonostoi.

9.3.2. Input fajlok szerkezete es tartalma
A bemeneti fajlok harom tpusba sorolhatoak: ELM, SCE es FOT fajl. Ezekre
peldat rendre az 1., 2., es 3. mellekletben talalhatunk. A fajlok lerasa korabbi
alfejezetekben olvashato.

9.3.3. Futtatasi tevekenyseg
A relcalc.bat program futtatasaval a kovetkez}okben de nialt bemeneti fajlokbol
letrehozhato szamos kimeneti fajl, melyek lerasa kulon alfejezetben olvashato.
Most ismerkedjunk meg a relcalc.bat fajllal, hogy azt szukseg szerint modostva a lehet}o legkulonboz}obb igenyeknek megfelel}o feldolgozast elvegezhessunk.
A fajl az alabbi parancsokat tartalmazza:

 FOT -eelm -ssce -fdem1.fot -fdem2.fot -fdem3.fot -fdem4.fot -fdem5.fot
-fdem6.fot -fdem7.fot -fdem8.fot -bbig -m

 FRELI -bbig -wwls -tit1 -Tit2 -m
 WEIGHTS -iwls -ohls -2 -n1000 -P1e-6 -m
 FRELI -bbig -hhls -iils -s -khst -sfst -m
Az els}o parancs a FOT fajlokat (lsd. 3. melleklet) alaktja at egy binaris
fajlja (BIG), megpedig az ELM (lsd. 1. melleklet) es az SCE (lsd. 2. melleklet)
fajlok segtsegevel. Az ELM fajl nevet -e argumentum utan kell megadni, majd
-s utan az SCE fajl nevet. Ezutan kovetkezhetnek a FOT fajlok nevei, egyenkent -f argumentummal jelolve. Amennyiben azt szeretnenk, hogy nehany FOT
fajl feldolgozasa a tobbit}ol kulonboz}o SCE fajllal tortenjen, akkor ujabb -s argumentum (es fajl nev) utan kovetkezhet ezen FOT fajlok felsorolasa. Ilyen
modon nem adhatunk meg tobb ELM fajlt. A kimeneti binaris fajl nevet -b
argumentummal kell megadnunk. Ha ezt elhagyjuk, nem jon letre binari fajl.
ASCII kimenetet (IGN fajl) -i argumentummal kaphatunk, ez a fajl azonban
tovabbi feldolgozasra nem alkalmas. Termeszetesen a -i es a -b argumentum
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egyutt is hasznalhato. Ha a feldolgozas meneter}ol tajekozodni szeretnenk (ami
hosszu futas eseten hasznos lehet), akkor hasznaljuk a -m argumentumot.
A masodik es negyedik parancs ugyanazt az EXE programot hvja, most
ismerkedjunk meg ennek az argumentumaival. Kotelez}o hasznalni a -b argumentumot, mely az el}oz}o parancs binaris kimeneti fajljanak a nevet hatarozza
meg. Ez az egyetlen binaris fajl a feldolgozas soran, a tobbi mind egyszer}uen olvashato ASCII. A tovabbi argumentumok tetsz}olegesen kombinalhatoak,
hasznalatuk nem kotelez}o. A -w argumentum WLS fajl (lsd. 8. melleklet)
letrehozatalara utast. A fajl ismertetese a tobbi kimeneti fajllal egyutt kulon alfejezetben olvashato. A -t es -T argumentum segtsegevel az IT1 es IT2
kimeneti fajlok nevet adhatjuk meg, a -i, -f, -k, -s argumentumokkal pedig
rendre az ILS, FLS, HST, FST kimeneti fajlok neveit. Ez utobbi negy argumentum csak a -h argumentummal egyutt hatasos, mely a bemeneti HLS fajl
nevet de nialja. Szinten hasznalhato a nyomkovetesre utasto -m, valamint
a -d argumentum, mely utan azt kell megadnunk (egesz szammal), hogy az
eredmenyeket hamy tizedesjegyre kvanjuk megkapni. Ha ezt nem hatarozzuk
meg, akkor 2 tizedesre kerektve kerulnek a szamok a kimeneti ASCII fajlokba.
A harmadik parancs egy onalloan is hasznalhato programot hv, melynek
reszletes ismertete nem szukseges. Jelen esetben WLS fajlt alaktjuk at vele
HLS fajlja. (-i es -o argumentumok.) A -2 argumentum helyett ne hasznaljunk
mast! Szukseg szerint megadhatoak a -m (nyomkovetes) es -d (tizedesjegyek
szama) argumentumok. A -n, -p, -P argumentumokkal kapcsolatban b}ovebb
informacio a HLS fajl lerasanal olvashato.

9.3.4. Eredmenyfajlok szerkezete es tartalma

O sszestettett megbzhatosagi statisztika (FST fajl, lsd. 4. melleklet)
Igenyfajtankent osszestett tablazat. Az egyes oszlopok jelentese a kovetkez}o:

 FAJTA: Az igenyfajta sorszama.
 #IGN: Az igenyfajtaba tartozo igenyek szama.
 E RImin, E RImax: Also es fels}o becsles arra, hogy az igenyfajtahoz tar-

tozo igenyek mekkora reszet 'erintik' a meghibasodasok. Akkor mondjuk,
hogy egy hiba erint egy igenyt, ha az igenyt megvalosto olyan (egy vagy
tobb) eszkoz hibasodik meg, mely kiesese onmagaban nem okoz kapacitaskiesest.
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 SE Rmin, SE Rmax: Also es fels}o becsles arra, hogy az igenyfajtahoz tar-

tozo igenyek mekkora resze 'serul' a meghibasodasok hatasara. Akkor
mondjuk, hogy egy hiba serulest okoz egy igenyben, ha az igenyt megvalosto olyan (egy vagy tobb) eszkoz hibasodik meg, mely kiesese kapacitaskiesest okoz ugyan, de meg marad hasznalhato kapacitas.

 HIBmin, HIBmax: Also es fels}o becsles arra, hogy az igenyfajtahoz tar-

tozo igenyek mekkora resze 'hibasodik meg' a meghibasodasok hatasara.
Akkor mondjuk, hogy egy hiba meghibasodast okoz egy igenyben, ha az
igenyt megvalosto olyan (egy vagy tobb) eszkoz hibasodik meg, mely
kiesese az igeny teljes kapacitasat kiejti.

 KT: Az igenyfajtaba tartozo igenyek osszkapacitasa.
 KIEmin: KIEmax: Also es fels}o becsles arra, hogy az igenyfajtahoz tartozo igenyek kapacitasanak mekkora resze esik ki.

Az utolso sor az igenyfajtak feletti atlagot tartalmazza. Az #IGN oszlop
az osszes igeny szama, a kovetkez}o hat oszlop a megfelel}o ertekek igenyszammal sulyozott atlaga, KT-be az osszes igeny osszes kapacitasa kerul, az utolso
ket oszlop pedig a megfelel}o ertekek osszkapacitasokkal sulyozott atlaga. A
megbzhatosagi analzis ezen els}o lepese kozvetlenul kapcsolodik a PLANET
tervez}orendszerhez. Ebben a fazisban egy aktualis PLANET SDH topologiai
tervvaltozat, valamint az egyes halozati alstrukturakra megadott informaciok
alapjan valamenynyi atviteli igenyre meghatarozasra kerulnek az igenyek atviteli utjainak nyomvonalai, valamint a nyomvonalon elhelyezked}o kozos illetve
alstrukturafugg}o halozatelemek azonostoi.

Hibakombinaciok osszestett hatasa (HST fajl, lsd. 5. melleklet)
A HLS fajlban (lsd. kes}obb) megadott hibakombinaciok osszestett hatasa.







#E RI: A hibakombinacio altal erintett igenyek szama.
#SE R: A hibakombinacio hatasara serult igenyek szama.
#HIB: A hibakombinacio hatasara meghibasodott igenyek szama.
KK: A hibakombinacio hatasara kiesett kapacitas.
VALS: A hibakombinacio valoszn}usege.
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 OK:
 A hibakombinacio lerasa. (A hibas elemek listaja.)
 ESZKOZ

Hibakombinaciok hatasa igenyfajtankent reszletezve (FLS fajl, lsd.
6. melleklet)
A HLS fajlban (lsd. kes}obb) megadott hibakombinaciok hatasa az egyes igenyfajtakra.

 F: Az igenyfajta sorszama.
 #E RI: A hibakombinacio altal erintett igenyek szama az igenyfajtan belul.

 #SE R: A hibakombinacio hatasara serult igenyek szama az igenyfajtan
belul.

 #HIB: A hibakombinacio hatasara meghibasodott igenyek szama az
igenyfajtan belul.

 KT: Az igenyfajtahoz tartozo igenyek osszkapacitasa.
 KK: A hibakombinacio hatasara kiesett kapacitas az igenyfajtan belul.
 VALS: A hibakombinacio valoszn}usege.
 OK:
 A hibakombinacio lerasa. (A hibas elemek listaja.)
 ESZKOZ

Hibakombinaciok hatasa igenyenkent reszletezve (ILS fajl, lsd. 7.
melleklet)
A HLS fajlban (lsd. kes}obb) megadott hibakombinaciok hatasa az egyes igenyekre. A fajl sorainak szama egyenl}o a hibakombinaciok szamanak es az
igenyek szamanak a szorzataval, tehat igen nagy fajl lehet. Gondoljunk erre,
ha megadjuk a -i argumentumot!

 F: Az igenyfajta sorszama.
 IGN: Az igeny (fajtan beluli) sorszama.
 KPN: Az igeny kezd}opontjanak sorszama.
 VPN: Az igeny vegpontjanak sorszama.
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 KT: Az igeny igenyelt kapacitasa.
 KM: Az igeny m}ukod}o kapacitasa.
 H: Az okozott hiba tpusa:
{ 0: nincs hiba
{ 1: az igenyt erinti a hibakombinacio
{ 2: az igeny serul a hibakombinacio hatasara
{ 3: az igeny meghibasodik a hibakombinacio hatasara
 VALS: A hibakombinacio valoszn}usege.
 OK:
 A hibakombinacio lerasa. (A hibas elemek listaja.)
 ESZKOZ

Konkret eszkozok listaja (WLS fajl, 8. melleklet)
Az els}o nehany sorban az ELM fajlban talalhato elemek listaja helyezkedik el,
feltuntetve a kiesesi id}oaranyokat. (Hosszfugg}o elemekre csak a meghibasodasi
tenyez}o es a kiesesi id}otartam szorzata.) A konkret eszkozok listaja f es g
zarojelek kozott szerepel. A sor elejen van a kiesesi id}oarany. (Hosszfugg}o elemre is, hiszen konkret elem eseten mar ismert a hossz.) Ezutan kovetkezik az
eszkoz neve, melyb}ol kiderul az elemtpus, az alstruktura, a csomopont vagy az
el szama is. A sor vegen ketszer szerepel az eszkoz sorszama. Ennek oka, hogy
gy ez a fajl a kovetkez}okben lert HLS fajl formatumanak is megfelel, tehat a
helyett is hasznalhato. A megfeleltetes visszafele nem igaz, tehat a HLS fajl
nem helyettestheti a WLS fajlt!

Hibakombinaciok listaja (HLS fajl, 9. melleklet)
Ez a fajl hatarozza meg a vizsgalni kvant hibakombinaciokat a f es g zarojelek
kozott. A sor elejen talalhato a hibakombinacio valoszn}usege. A kovetkez}o
erteket ugy kapjuk, hogy a mar szerepelt kombinaciok valoszn}usegeit kivonjuk
1-b}ol. Itt feltetelezzuk, hogy (bar ilyen sor nem lathato) a hibamentes eset a
legels}o kombinacio. Ha egy kombinaciot sem adunk meg egynel tobbszor, akkor ez az ertek az elhanyagolt kombinacok valoszn}usegeinek osszege. Ha kezzel
hozzuk letre a HLS fajlt, akkor az els}o ket ertek helyett nyugodtan rhatunk
0-kat, mert FRELI.EXE ugyis mindig ujra kiszamtja a helyes ertekeket. A harmadik szam csak a kombinaciok sorszamozasat szolgalja. A kett}ospont utan
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kovetkezik a hibakombinacioban szerepl}o hibas elemek felsorolasa. Az itteni
szamok a WLS fajlban felsorolt eszkozok ott megadott sorszamai. Zarojelben
szerepel a WLS fajlon beluli sorszam is, de ezt nem kotelez}o megadni.
Ezt a fajlt WEIGHTS.EXE-vel letrehozhatjuk WLS-b}ol, vagy kezzel is szerkeszthetjuk, ha betartjuk a szintaktikai szabalyokat. Az el}obbi esetben a hibakombinaciokat valoszn}useguk szerint csokken}o sorrendben kapjuk. A listazott kombinaciok szama WEIGHTS.EXE szamara a -n argumentummal adhato
meg. (Default: 100.) A listazas leall akkor is, ha a kombinacio valoszn}usege a -p argumentummal megadott ertek ala, vagy az elhanyagolt kombinaciok
valoszn}usegenek osszege a -P argumentummal megadott ertek ala csokken.
Ha WLS szintaktikusan hibas sorokat tartalmaz, akkor WEIGHTS.EXE ezeket gyelmen kvul hagyja, de felsorolja }oket az els}o sorban. ("Hibas sorok
listaja:")

Igenyek kies}o kapacitasanak eloszlasa (IT1 fajl, lsd. 10. melleklet)
F: Az igenyfajta sorszama. IGN: Az igeny (fajtan beluli) sorszama. KK: A
kies}o kapacitas erteke. VALS: Annak a valoszn}usege, hogy KK kapacitas esik
ki az igenyb}ol.
9.4.y.7: Igenyek kies}o kapacitasanak varhato erteke (IT2 fajl, lsd. 11. melleklet)

 F: Az igenyfajta sorszama.
 IGN: Az igeny (fajtan beluli) sorszama.
 KPN: Az igeny kezd}opontjanak sorszama.
 VPN: Az igeny vegpontjanak sorszama.
 KT: Az igeny igenyelt kapacitasa.
 KIE: A kies}o kapacitas varhato erteke.

9.4. A megbzhatosagi jellemz}ok kiertekelese
A megbzhatosagi vizsgalatok eredmenyekent a vizsgalt igenyekre, adott halozatelemekre illetve azok kombinaciojara, valamint igenytpusokra es egyuttesen valamennyi igenytpusra jelennek meg feldolgozott eredmenyek, amelyek
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segtsegevel a felhasznalo kulonboz}o halozati megoldasokat vethet ossze es halozatelem megbzhatosagi jellemz}ok hatasat ertekelheti.
Szamos esetben azonban a tervez}o reszletesebb elemzeseket is kvan vegezni
a kritikus helyzetek melyebb vizsgalataval. Ehhez egy olyan kiertekel}o fazist
alaktottunk ki, amelyben az ASCII formatumu reszeredmenyekhez hozzaferve
tovabbi feldolgozast vegezhet. Az ertekeles ekkor magaba foglalhatja a korabban emltett igeny- es halozatelem-speci kus eredmenyeket, amelyeken megfelel}o tablazatkezel}ot (pl. EXCEL) alkalmazva mod van kulonboz}o rendezesekre
es atlagolasokra.

9.4.1. Futtatasi kornyezet
A futtatasi kornyezet valamilyen tablazatkezel}o elereset igenyli.

9.4.2. Input fajlok szerkezete es tartalma
A felhasznalhato bemeneti fajlok a Mellekletben elerhet}o osszes fajl.

9.4.3. Futtatasi tevekenyseg
A szokasos tablazatkezel}o futtatasi tevekenyseg.

10. fejezet
O sszefoglalas
A tavkozl}o halozatok atviteli funkcioinak megbzhatosagi min}ostese nagyon
sokret}u, nagy bonyolultsagu feladat, amelynek megoldasa szerteagazo, nem
minden esetben elerhet}o, irrealis meret}u adathalmazra epul, es altalanos esetben nem kivitelezhet}o szamtasigeny}u algoritmusok vegrehajtasat igenyli. A
dolgozat, celkit}uzese alapjan olyan ismereteket es elkeszult megoldasokat mutat be, amelyek e megoldhatatlan feladat megoldhato kozelteseit adjak. A
bemutatott szamtasi megoldasok mellett ismertetesre kerul a temakor vonatkozo szabvanyainak gy}ujtemenye, tovabba a parameterek meghatarozasanak
nehezsegei mellett a szamtasok bemen}o adatainak bizonytalansagat es az eredmenyek felhasznalasanak lehetseges modjait es problemait is osszefoglaltuk.
Az elkeszult halozat elemz}o program-modul lehet}ove teszi, hogy a Magyar
Tavkozlesi Vallalatnal megkezd}odjon egy halozatmegbzhatosag iranyu adates ismeretfelhalmozasi folyamat, amelynek kereteben a fent ismertetett szempontok alapjan lehet}oseg nylik egyreszt egy eziranyu adatgy}ujtesi rendszer
kialaktasara, masreszt a halozatmegbzhatosagi parameterek dontesel}okesztesi szerepenek ertekelesere, harmadreszt tovabbi parameterek meghatarozasara
alkalmas vizsgalati modszerek kidolgozasara, es esetleges implementalasara.
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A. fuggelek
Jelolesek
cij | G graf eij elen elvezethet}o maximalis uzemi kapacitas erteke
D | a G grafon elvezetend}o igenyek halmaza
d(G) | G graf atmer}oje
dact(Si) | Si allapotban elvezethet}o igenyek osszege
di | vi csomopont fokszama
dij | D egy eleme, a G graf vi es vj csomopontja kozott elvezetend}o igeny
dsum | dij igenyek osszege
(G) | G graf csomopontjainak minimalis fokszama
E | G graf eleinek halmaza
eij | E egy eleme, a G graf vi es vj csomopontjai kozotti el
fi | adott Si allapotban a maximalis folyam erteke
fmax | G graf maximalis folyamanak erteke
G | Graf
(G) | G graf csomopont osszefugg}osege
(G) | G graf el osszefugg}osege
m | G graf eleinek szama, azaz E szamossaga
NPI | Halozati teljestmeny index
NPIT | Halozati teljestmeny index T feladatra
NPI dyn | Dinamikus halozati teljestmeny index
NPI stat | Statikus halozati teljestmeny index
n | G graf csomopontjainak szama, azaz V szamossaga
P | valoszn}useg
P (eij ) | az eij el meghibasodasi valoszn}usege
P (Si) | az Si allapot valoszn}usege
PBerHiba | egy berendezes meghibasodasi valoszn}usege
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PkBerHiba | ikerberendezesek eseten az egyszeri (nem duplikalt) resz meghibasodasi valoszn}usege
PKapcsHiba | Vedelmi kapcsolok meghibasodasi valoszn}usege
Pelv: | elvezethet}oseg valoszn}usege
Perfmax | T legjobb megoladsa G graf teljes rendelkezesre allasa eseten
PerfT (Si ) | T legjobb megoldasa Si allapotban
PI | Teljestmeny index
pij | az eij el rendelkezesre allasi valoszn}usege
Rkp | a halozat egy kozpotnjanak megbzhatosaga
Rkp | kozpontmegbzhatosag atmen}o igenyekre
Rm=n
kp | m=n  100 %-ban megbzhato kozpont megbzhatosaga
Rst | G graf vs es vt csomopontja kozotti ut
RelK (G) | G graf K-terminal-megbzhatosaga
rij | az eij el vedelmi kapacitasanak erteke
S | a G graf allapotainak halmaza
Si | S egy eleme
T | altalanos feladat jelolese
Ti | Adott id}otartamok, id}oszakaszok jele pl.:
T | M}ukod}okepes szakasz idje
T | Javtasra varakozo szakasz ideje
T | Javtas alatti szakasz ideje
V | G graf csomopontjainak halmaza
vi | V egy eleme
wi | sulytenyez}o
wij | dij igeny fontossagi sulytenyez}oje
1
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