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I. Bevezetés és célkitűzések
Az elmúlt évtizedben az internetes technológiák rohamos léptékű fejlődése volt
megfigyelhető. Ezen fejlődés eredményeképp új típusú megoldások és alkalmazások készültek.
Napjainkban az egyik legnépszerűbb internetes alkalmazások közé a különféle típusú
közösségi hálózatok tartoznak (SNS, Social Network Site). Egy korábbi cikkben [43] a
közösségi hálózatot általánosságban olyan web alapú szolgáltatásként definiálták, amely (1)
lehetővé teszi, hogy bárki nyilvános vagy részben nyilvános adatlapot hozzon létre, (2)
biztosítja, a felhasználók közti kapcsolatok kialakítását, valamint (3) megjeleníti a kialakított
kapcsolatokat a rendszeren belül. Ilyen hálózatok struktúrája gráf alakban definiálható:
G SNS = (U U , E UU ) , EUU  (uU ,u'U ) : uU ,u'U  UU ,uU  u'U , ahol U a rendszer





felhasználóinak halmaza, E pedig a felhasználók közti kapcsolatokat leíró élek halmaza. A
kapcsolatok fajtája és típusa természetesen különbözhet a különféle közösségi hálózatokban. A
közösségi hálózatok alapötlete legtöbbször azon alapszik, hogy a felhasználók a rendszer
segítségével személyes kapcsolataikat könnyedén kezelhetik egy online web alapú felületen
keresztül. Az 1997-es évben indított SixDegrees.com volt az első, fenti definíciónak megfelelő
közösségi hálózat.
Ahogy a közösségi hálózatok funkciója bővült, a felhasználók száma ugrásszerűen
megemelkedett. A felhasználói szám rohamos léptékű növekedésének kezelése az egyik
legfontosabb feladattá vált a közösségi hálózatok esetében, ahogy azt a Friendster példája is
mutatja. A Friendster 2002-ben indult, mint a Ryze megoldás kiegészítője. Az alapötlet a
barátok barátai közti lehetséges kapcsolatokra épített. Azonban, ahogy a hálózat népszerűsége
és így a felhasználók száma folyamatosan nőtt, a rendszer komoly technikai nehézségekbe
ütközött. A hálózatot üzemeltető szerverek és adatbázisok elégtelenné váltak a növekvő
igényekhez, ami számos lefagyásban és adatvesztésben nyilvánult meg, és a folyamatos hibák
már zavarták a felhasználókat, akik még az e-mail üzenetek helyett is a Friendster-t használták.
Napjainkra a legnépszerűbb közösségi hálózatok, mint például a Facebook,
MySpace és a LinkedIn is már többmilliós felhasználói táborral rendelkeznek. Sok felhasználó
napi rendszerességgel látogatja az oldalt, sőt sokan akár naponta többször is bejelentkeznek.
Az ilyen hálózatokra egy olyan virtuális környezetként is gondolhatunk, melyet a felhasználók
alakítottak ki, és azt folyamatosan formálják. A legnépszerűbb közösségi oldalak folyamatosan
az Internet 20 leglátogatottabb weboldalának listájában szerepelnek [44]. 2004 elején indult a
Facebook és a legújabb statisztikák szerint napjainkra már több mint 500 millió felhasználóval
rendelkezik [45]. Szintén a statisztikák szerint a felhasználók több mint 50%-a napi
rendszerességgel veszi igénybe az oldal szolgáltatásait és több mint 35 millióan napi
rendszerességgel frissítik az adatlapjukat, továbbá egy átlagos felhasználó több mint 55 percet
tölt naponta az oldalon. Ezek a statisztikák tehát megerősítik, hogy a népszerű közösségi
hálózatok rövid idő alatt nagy felhasználói tábort tudnak toborozni, melyet mindenképp
érdemes figyelembe venni bármilyen közösségi hálózat tervezésekor.
Az előbb említett Facebook statisztikák szerint több mint 65 millió felhasználó
használja az oldal szolgáltatásait valamilyen mobil készüléken keresztül. Továbbá a mobil
felhasználók 50%-kal aktívabbak az oldalon, összehasonlítva a többi felhasználóval. A mobil
készülékek fejlődése lehetővé teszi, hogy a készüléken keresztül elérhessük a közösségi
hálózatot. A mobil eszközök és közösségi hálózatok közti összefonódás már az új Android 2.0
és a Maemo mobil platformokban is megfigyelhető. Más mobil alapú megoldások pedig a
képek és videók feltöltésére irányulnak, valamint a közösségi oldal mobil böngészőből való
megjeleníthetőségére.
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Kutatásom során elsőként formális modellt adtam mobiltelefonok és közösségi
hálózatok összekapcsolására. [46]-ben a szerzők a mobil telefonok telefonkönyvét használták
egy közösségi alapú kereső szolgáltatás elkészítéséhez. Megállapították, hogy a keresőmotorok
egyik hiányossága a megbízható, személyes kapcsolatokon alapuló kereső szolgáltatás, mely
lehetővé teszi olyan kérdések megválaszolását is, mint: „Keresek egy megbízható vízvezeték
szerelőt a lakóhelyemhez közel.” Ahhoz, hogy egy ilyen személyes kérdésre megbízható
választ adhasson a rendszer, magának a kereső adatbázisnak is személyre szabottnak kell
lennie. Az ilyen személyre szabottság egy lehetséges dimenziója a kereső ismeretségi hálózata,
amely a gyakorlatban a mobil eszköz telefonkönyvének felel meg. A szerzők az elméletet egy
gyakorlati S60 platform alapú alkalmazásban szemléltették, ahol a kommunikáció SMS
üzeneteken keresztül történt.
A fentiek alapján fontos észrevennünk, hogy a mobil készülékek telefonkönyve
tulajdonképpen a tulajdonos ismeretségi hálózatát írják le. Ez által további kapcsolatok
felderítése mindenképp előnyös lehet közösségi alkalmazások fejlesztéséhez. Képzeljünk el
egy megoldást, amely lehetővé teszi, hogy szinkronizáljuk a mobil készülékünk telefonkönyvét
a közösségi hálózathoz, így az ismerőseinket könnyedén el tudjuk érni a telefonkönyvből és a
közösségi hálózat web alapú interfészéről is. Ezen felül, ha a rendszer képes felfedezni, hogy
egy, a telefonkönyven lévő személy hasonló a közösségi hálózat egy tagjához, automatikusan
tudna kapcsolatokat javasolni. A tagok által elfogadott hasonlóságot a későbbiekben
azonosságnak nevezem. A továbbiakban az ilyen típusú közösségi hálózatra mobil eszközöket
támogató közösségi hálózatként hivatkozom (MSNS Mobile related Social Network Site).
Több ilyen megoldás is kialakulóban van, éppen ezért fontos ezek modellezése és vizsgálata.
Látható, hogy az azonosságok felderítése és megfelelő kezelése elengedhetetlen ilyen típusú
közösségi hálózatokban. Ha egy tag megváltoztatja adatlapját, az azonnal frissül a hálózatban
és a telefonkönyvekben (természetesen a titkossági és személyiségi jog beállítások
figyelembevételével). Így például, ha megváltoztatjuk a telefonszámunkat, akkor az
automatikusan frissülhet az ismerőseink telefonkönyvében. Továbbá ilyen módon
biztosíthatjuk, hogy a telefonkönyvek minden tekintetben friss információkat tároljanak az
ismerőseinkkel kapcsolatban. Azonban a mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok
számos érdekes kutatási problémát vetnek fel. Elsőként elengedhetetlen egy hatékony és
megbízható hasonlóság-kereső és kezelő algoritmus, mely képes felderíteni a tagok és
telefonkönyv bejegyzések közti lehetséges azonosságokat. Továbbá egy ilyen algoritmus
mellékhatásként a duplikált telefonkönyv bejegyzések felderítésére is használható. Emellett a
hálózat teljesítményét is szükséges két szemszögből megvizsgálni: (1) a hasonlóság felderítő
algoritmus teljesítménye, valamint (2) a megbízható és gyors szinkronizáció a telefonkönyvek
és a közösségi hálózat között.
Napjainkban a közösségi hálózatok egy további fontos funkciója a
tartalommegosztás. A tagok képesek képek, vagy akár teljes fényképalbumok, videók
megosztására az ismerősök között. Egy mobil eszközöket támogató közösségi hálózat esetén a
mobiltelefonok fontos szereplők, azonban hogy lehetne ezeket az eszközöket a
tartalommegosztásba is bevonni, ha a célok között szerepel még a központi szerver
terhelésének csökkentése is? Napjainkban a BitTorrent az egyik leghatékonyabb
tartalommegosztó technológia. [47]-ben a szerzők megvizsgálták, hogy a BitTorrent alapú
tartalommegosztás hatékonysága tovább növelhető, ha kihasználjuk a közösségi hálózatban
lévő ismeretségi viszonyokat. Ezen kívül [48]-ban demonstrálták, hogy az okostelefonok
képesek olyan nagyméretű peer-to-peer (P2P) hálózatokhoz csatlakozni, mint a BitTorrent
vagy a Gnutella. Azonban ezek a megoldások nem támogatják az egyszerűbb, középkategóriás
mobil készülékeket (feature phone). Középkategóriás telefonok alatt minden olyan mobil
telefont értünk, amely nem tartozik az okostelefonok és PDA-k kategóriájába. Ezek az
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eszközök általában korlátozott memória- és számításkapacitással, valamint hálózati
képességekkel rendelkeznek.
Mindezek alapján téziseimben a következő kérdésekre kerestem választ:

Hogy írhatjuk le pontosan a mobil eszközöket támogató közösségi
hálózatokat, milyen él szabályok felállítása szükséges? Mi a felhasználók
által végezhető műveletek
erőforrásigénye hasonlóság
kezelés
szempontjából? Hogy kezelhetők a többszörös hasonlóságok?

Hogyan működik a hasonlóság-kereső és kezelő algoritmus? Hogyan adható
meg az algoritmus pontossága? Hogyan modellezhetjük az algoritmus
teljesítményét és erőforrás igényét?

Melyek a mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok legfontosabb
karakterisztikái, milyen tulajdonságok befolyásolják leginkább a
teljesítményt és a friss állapotot?

Hogyan lehet az azonosságok várható értékét számítani, milyen pontosságú
modell adható?

Képesek a korlátozott erőforrással rendelkező középkategóriás készülékek
csatlakozni olyan nagyméretű peer-to-peer hálózatokhoz, mint a BitTorrent?
Milyen korlátai vannak az ilyen készülékeknek a technológia szempontjából?

Milyen módosítások szükségesek a BitTorrent technológia megvalósítása
során mobil eszközök figyelembevétele esetén? Melyek egy ilyen megoldás
jellemzői?

Hogyan fejleszthető hatékony tartalommegosztó rendszer mobil eszközöket
támogató közösségi hálózatokhoz? Melyek a megoldás előnyei és hátrányai?

II. A kutatás módszertana és eredményei
A kutatás irányát a célkitűzésben felvázolt problémák határozták meg. Elsőként egy
modellt készítettem a mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok leírására. Az MSNS
modell tervezése során a klasszikus SNS modellt bővítettem tovább. A modellben a hálózat
struktúráját gráfként tekintettem, ahol elsőként a csomópont típusokat definiáltam. Az MSNS
gráf három különböző típusú csomóponttal rendelkezik: tagok, személyes kontaktok és
kapcsolt kontaktok (speciális személyes kontaktok, amelyek a hálózat bizonyos tagjaival
azonossági viszonyban vannak). Ha egy tag megváltoztatja az adatlapját, a változás a kapcsolt
kontaktokon keresztül kerül a telefonkönyvekbe. A második feladat az él típusok és él
szabályok meghatározása volt. Ezen élek többek között a hasonlóság-kereső algoritmus futása
során keletkezett hasonlóság viszonyokat, valamint a hasonlóságok elfogadásaként keletkezett
tagok és kapcsolt kontaktok közötti azonossági viszonyokat írják le. A hálózat modelljének
készítésekor mindvégig szem előtt tartottam, hogy olyan modellt tervezzek, mely alkalmas a
hálózat több szempontbeli vizsgálatára is.
A mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok egyik kulcs eleme a hasonlóságkereső és kezelő algoritmus. Az előzőleg ismertetett modell alapján készítettem egy
hasonlóság-kereső algoritmust, mely felderíti a tagok és telefonkönyv bejegyzések (személyes
kontakt) közti hasonlóságokat, valamint a telefonkönyvekben lévő duplikációkat. A hálózat és
a telefonkönyvek inkonzisztenciájának elkerüléséhez a hasonlóságok feloldása azonban
félautomata elven működik.
Az elkészített modell és algoritmus gyakorlatban is alkalmazásra került. A Nokia
Siemens Networks Phonebookmark projektjének keretében megvalósult egy MSNS hálózat.
További megvalósítások is kialakulóban vannak más cégek részéről, mely megerősíti a kutatás
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fontosságát. A disszertációhoz csatolt nyilatkozat igazolja részvételemet a Phonebookmark és
más kutatási projektekben. A Phonebookmark nyilvános bemutatása előtt 2008 áprilisától
decemberig egy teszt üzemre került sor. Szeretném megemlíteni, hogy a visszajelzések alapján
a hasonlóság keresés teljes mértékben az elvártaknak megfelelően működött és a felhasználók
elégedettek voltak. A működés során számos anonim adatot gyűjtöttem a hálózat működésével
kapcsolatban, melyeket a kutatások során felhasználtam. Mérések segítségével többek között
megmutattam, hogy a hasonlóság-kereső algoritmus által adott eredmények több mint 90%-a
helyes azonossághoz vezetett. A kiegészített hasonlóság-kereső algoritmus több tanulási
metódust is alkalmaz és paramétereit a felhasználói döntések elemzésével folyamatosan
változtatja. Bebizonyítottam, hogy a tanulási lépés csak konstans lépésszámmal növeli meg az
algoritmus futási idejét. Emellett, a kiegészített algoritmus hasonló kifejezések megtanulására
is képes (például hasonló keresztnevek, mint Joe és Joseph). Megmutattam, hogy a hasonló
kifejezések kezelése növeli a találatok relevanciáját.
A mobil eszközöket támogató közösségi hálózat friss állapotának megőrzéséhez
szükséges, hogy a hasonlóság-kereső algoritmus folyamatosan fusson a háttérben és kezelje
azokat az eseményeket, amelyek hasonlóságokat eredményezhetnek. Megmutattam, hogy ez a
funkcionalitás leírható egy sorbanállási modellel. Várakozási sorok elméleti modelljét
felhasználva megmutattam a stabilitás feltételét, valamint modellt adtam a várakozási sor
várható hosszának számítására [49]. Az eredmények felhasználhatók MSNS hálózatok
erőforrás igényeinek tervezéséhez.
További vizsgálatokat folytattam az MSNS hálózatok karakterisztikájára
vonatkozólag. Mérésekkel bebizonyítottam, hogy a hálózat tag csomópontjainak ki- és be
fokszáma hatványtörvény-eloszlást követ [50,51,52,53,54,55], ami gyakori közösségi
hálózatok és webgráfok esetén [56,57,58,59,60,61]. Emellett megmutattam, hogy a
telefonkönyvek mérete exponenciális eloszlású, valamint hogy a tagok regisztrációja során
keletkezett azonosságok hatványtörvény-eloszlással modellezhetők. MSNS hálózatokban az
azonosságok száma meghatározó erejű a skálázhatóság szempontjából. Modellt készítettem az
azonosságok várható érétkének számítására, valamint a modellt mérésekkel igazoltam, továbbá
felső korlátot adtam a rendszerben maximálisan előforduló azonosságok számára.
A hatványtörvény-eloszlás szórásnégyzete általános esetben végtelen, amely az
azonosságok számítására adott modell pontosság számítását megnehezíti. Az előző felső korlát
alapján azonban egy általános matematikai modellt készítettem hatványtörvény-eloszlás
szórásnégyzetének számítására felső korlát esetén. A modell általánosan használható bármilyen
felső korlátos hatványtörvény-eloszlás esetén.
Mobil központú közösségi hálózatok esetén a mobiltelefonok kulcsszereplők.
Napjainkban a BitTorrent az egyik leghatékonyabb tartalom megosztó technológia, számos
kutatás készült a technológia teljesítményének és hatékonyságának modellezésére [62,63].
Emiatt a kutatást a mobil készülékek BitTorrent hálózatba való bevonásának felderítésével
folytattam. Megvizsgáltam a BitTorrent technológiát erőforrásigény szempontjából. Az
erőforrásigény a memóriára, számításkapacitásra, hálózati képességekre és fájlkezelésre
vonatkozik leginkább. Algoritmust adtam a BitTorrent technológia mobil környezetben való
megvalósítására, mely figyelembe veszi a készülékek korlátait. Mérések segítségével
igazoltam, hogy a középkategóriás készülékek alkalmasak a BitTorrent hálózatban való
részvételre.
A kutatás további szakasza azt elemezte, hogyan valósítható meg a hatékony
tartalommegosztás mobil eszközöket támogató közösségi hálózatokban. Következésképp
kutatásaim során egy BitTorrent alapú hibrid architektúrát vizsgáltam. A Nokia Research
Center kutatási projektjének keretében részt vettem egy ilyen megoldás kidolgozásában.
Kutatásom a megoldás hatékonyságának vizsgálatára irányult. Modellt készítettem, melynek
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segítségével megvizsgálható, hogy a megoldás milyen mértékben csökkenti a szerver terhelését
a különféle paraméterek függvényében.
A kutatás gyakorlati eredménye az általam fejlesztett MobTorrent szoftver csomag
és az azt felhasználó Swarm architektúra, melyek a budapesti és helsinki Nokia Research
Center, majd később a Nokia Siemens Networks kutatási projektjének keretében valósultak
meg. A MobTorrent egy teljes értékű BitTorrent kliens középkategóriás készülékekre, mely
támogatja a fel- és letöltést egyaránt és a Swarm architektúrától függetlenül is működik. A
MobTorrent csomagot általános szoftvertervezési módszertanok figyelembe vételével
valósítottam meg úgy, hogy képes legyen mobil környezetben működni. A megoldás
újrafelhasználhatósága
érdekében
tervezései
mintákat
alkalmaztam
és
az
újrafelhasználhatóságot az Android platformra való átültetéssel is igazoltam. A MobTorrent
1.1-et nyílt forráskódú projektként elérhetővé tettem 2009 áprilisában, melyet körülbelül
10.000 felhasználó töltött már le. A MobTorrent automatikus frissítést is támogat, így a
frissítések könnyedén eljuttathatók a felhasználókhoz. A Swarm egy hibrid tartalommegosztó
architektúra, mely alkalmazható közösségi hálózatokban és csökkenti a szerver terhelését.
A MobTorrent viselkedésének vizsgálatához a Nokia által fejlesztett Symbian alapú
Performance Profiler szoftvert használtam. A szoftver segítségével lemértem az alkalmazás
hardver erőforrás igényeit (CPU terhelés, letöltési sebesség, memória- és energiaigény). A
mérések során a megfigyelt átlagos mobil munkamenetekkel végeztem készülékenként 10
mérést. A méréseknél a mért adatokat a 2-2 szélsőértéket elhagyva, a maradék 10 értékből
átlagot számítva normalizáltam.

III. Új eredmények összefoglalása
A disszertációban bemutatott eredményeket három Tézisre bontottam. A Tézisek a
mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok és a tartalommegosztás témakörével
foglalkoznak, megvizsgálva az hasonlóságkezelés problémáját, teljesítményt, skálázhatóságot
és hatékonyságot. Az egyes tézisekben bemutatott eredmények és matematikai modellek
azonban önállóan is felhasználhatók. A mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok
alapgondolata, hogy a mobil készülékek telefonkönyve tulajdonképpen a tulajdonos közösségi
kapcsolatait írják le. Így a hálózat egyaránt alkalmas mobil és online kapcsolatok kezelésére. A
disszertációban bemutatott főbb tudományos eredmények magukban foglalják a hálózat egy
részletes modelljét, tanulás alapú hasonlóság-kereső algoritmust, teljesítmény és skálázhatóság
modelleket nagyméretű hálózatok tervezéséhez, általános matematikai modellt
hatványtörvény-eloszlás szórásnégyzetének számítására felső korlát esetén, valamint
tartalommegosztást középkategóriás, korlátozott erőforrásokkal rendelkező mobiltelefonokon.
A kutatás főként az elméleti eredményekre irányul, azonban az egyes Tézisek esetén
törekedtem bemutatni, hogy azok milyen gyakorlati esetekben használhatók, vagy voltak már
felhasználva.
Az I. Tézisben a mobil eszközöket támogató közösségi hálózatokat gráf
struktúrában írtam le, megadva a csomópont- és él típusokat, valamint az élekre vonatkozó
szabályokat. Ezt követően a hasonlóságkereső algoritmus megadása következik, amely
automatikusan felderíti a tagok és telefonkönyv bejegyzések közti hasonlóságokat. A Tézisben
egy tanuló algoritmust mutattam be, amely a telefonkönyv duplikációk kezelésére is alkalmas.
Továbbá bemutattam, hogy a tanulási lépések nem csökkentik az algoritmus hatékonyságát.
Végül megmutattam, hogy a telefonkönyvek mérete exponenciális eloszlást követ, és egy
várakozási sor alapú modellt adtam az algoritmus teljesítményének vizsgálatára, ahol
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megadtam a stabilitás feltételét és a várakozási sor várható hosszát. A modellt mérésekkel is
szemléltettem.
A mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok egyik legnagyobb előnye, hogy
lehetővé teszik, hogy mindig a tagok által megadott legfrissebb információ szerepeljen a
telefonkönyvekben. Az I. Tézisben leírt modellből látszik, hogy az azonosság éleknek nagy
szerepe van a hálózat skálázhatósága és teljesítménye szempontjából. A II. Tézisben
megmutattam, hogy az ilyen hálózatok a hagyományos közösségi hálózatok kiterjesztései és
például, a tag csomópontok ki- és be fokszám eloszlása is megegyezik. Ezt követően,
teljesítmény kérdések szem előtt tartásával, mérési módszert adtam a hálózatban lévő
hasonlóságok vizsgálatára. A mérés eredményeképp megmutattam, hogy a hasonlóságok
eloszlása hatványtörvényt követ, és egy analitikus modellt adtam az azonosságok várható
értékének számítására. Ezután egy általános matematikai modellt adtam hatványtörvényeloszlás szórásnégyzetének számítására felső korlát esetén, amelyet felhasználok az azonosság
modell pontosságának bizonyítására. A szórásnégyzet bemutatott általános modellje azonban
széles körben használható más hasonló eloszlások esetében.
A III. Tézis a hatékony tartalommegosztás kérdéskörét vizsgálja középkategóriás
készülékeken. A középkategóriás mobiltelefonok legfőbb jellemzői a korlátozott memória- és
számításkapacitás, valamint a limitált hálózati képességek. A BitTorrent az egyik
leghatékonyabb tartalommegosztó technológia, mobil eszközökön való alkalmazhatósága
azonban számos kérdést vet fel, melyre a tézis különböző algoritmusokat és megoldásokat ad.
Az eredmények demonstrálására egy teljes szoftver csomagot is fejlesztettem középkategóriás
eszközökre, mely segítségével az eszközök teljes értékű entitásként csatlakozhatnak a
BitTorrent hálózathoz. A tézisben számos mérés eredményét ismertettem erőforrás igény
(memória és energiafelhasználás) és teljesítmény kapcsán. Emellett megmutattam, hogy az
ismertetett mobil BitTorrent motor alkalmazható más platformokon és működése az adott
készülék erőforrásaihoz igazítható. A mérések irányadók lehetnek bármilyen más mobil peerto-peer alapú megoldás tervezése esetén. A tézis második felében egy tartalommegosztó
architektúra kerül bemutatásra, mely alkalmazható közösségi hálózatokban, csökkenti a szerver
terhelését és támogatja a középkategóriás készülékeket. A Tézisben egy modell segítségével
megmutattam, hogy a megoldás hatékonysága a felhasználószám növekedésével folyamatosan
nő.
I. Tézis. Hasonlóságkezelés mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok
esetén
Kapcsolódó publikációk: [3], [7], [9], [10], [15], [19], [21], [30], [31], [33], [37],
[41]
Gráf alapú modellt adtam mobil eszközöket támogató közösségi hálózatokra az él
szabályok leírásával. Bemutattam a hasonlóság kezelés problémáját. Megmutattam a
hasonlóságok keletkezéséért felelős felhasználói műveleteket. Algoritmust adtam
hasonlóságok felderítésére. Mérésekkel igazoltam, hogy az algoritmus által felderített
hasonlóságok több mint 90%-a helyes. Bebizonyítottam, hogy a tanulási lépések nem növelik
jelentősen a végrehajtási időt. Méréseket végezve egy tudásbázist hoztam létre az
azonosságokra vonatkozó feltételes valószínűségekre 9 hónapos működési adatok alapján.
Megmutattam, hogyan egészíthető ki az algoritmus hasonló kifejezések kezelésével, valamint
bebizonyítottam, hogy a kiegészítés növeli a találatok számát és relevanciáját. Mérésekre
alapozva modellt készítettem a tag regisztrációhoz szükséges hasonlóság-pár vizsgálatok
számára. Modellt adtam az algoritmus stabilitás feltételének leírására  paraméterű Poisson
érkezéssel modellezve a felhasználók regisztrálását. Modellt adtam az algoritmus várható
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várakozási sorhosszának számítására. Mérésekkel vizsgáltam a sorhossz alakulását
különböző feldolgozási sebességek esetén.
A Tézisben elméleti modellek segítségével leírtam a mobil eszközöket támogató
közösségi hálózatok struktúráját, és bemutattam a hasonlóság problémát. A hálózat folyamatos
friss állapotban tartásához elengedhetetlen egy hatékony hasonlóság felderítő és kezelő
algoritmus. A Tézisben a következő definíciókat használtam fel:
1.1 Definíció (tag): A tagok a hálózat regisztrált felhasználói. Bejelentkezhetnek a hálózatba,
ismerősöket kereshetnek, adatokat tölthetnek fel, információkat oszthatnak meg, fórum és blog
bejegyzéseket írhatnak, stb. A különbség a tagok és a hagyományos közösségi hálózatok
felhasználói közt az, hogy a tagok szinkronizálhatják telefonkönyvüket a közösségi hálózattal.
A tagok halmazát UM -el jelölöm, |UM| a rendszer tagjainak számát adja meg.
1.2 Definíció (személyes kontakt): A személyes kontaktok a tagok telefonkönyv bejegyzéseit
jelentik. Ezek a személyes kontaktok azonban nem látszanak más tagok számára, a webes
felületen keresztül másoknak nem jelennek meg. Személyes kontaktok akkor kerülnek a
rendszerbe, amikor a tagok telefonkönyvüket szinkronizálják a hálózattal. A tagok halmazát
UPc.-vel jelölöm.
1.3 Definíció (hasonlóság): A hasonlóságok jelzik, hogy a hasonlóság-kereső algoritmus egy
tagot és egy személyes kontaktot hasonlónak talált, azonban a felhasználó még nem oldotta fel
a hasonlóságot (elfogadás, vagy elutasítás). Az ES élek halmaza jelzi a hasonlóságokat a tagok
és a személyes kontakt csomópontok között.
1.4 Definíció (azonosság): Azonosságok alatt feloldott hasonlóságokat értünk. Egy azonosság
azt jelenti, hogy egy adott tag szerepel valakinek a telefonkönyvében és ezt a telefonkönyv
tulajdonosa megerősítette. Az azonosság éleket az ECcM élek halmaza jelzi.
1.5 Definíció (kapcsolt kontakt): Kapcsolt kontaktaktok a személyes kontaktokból keletkeznek,
amikor egy személyes kontakt azonosnak találtatott egy taggal. A kapcsolt kontaktok halmazát
az UCc írja le.
1.6 Definíció (tiszta struktúra): A mobil alapú közösségi hálózatok struktúrája tiszta, ha
nincsenek többszörös regisztrációk, egy tag pontosan egy valós személyhez köthető.
1.7 Definíció (tulajdonos tag): Tulajdonos tag olyan személyes, vagy kapcsolt kontakthoz
köthető, ahol ezek szerepelnek a tulajdonos tag telefonkönyvében. A továbbiakban az ilyen
viszony az Mo indexel kerül jelölésre.
1.1 Altézis: Gráf alapú modellt adtam mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok
leírására az él szabályok megadásával.

GMSNS  (U , E ) , ahol

U  U M  U Pc  U Cc
E  EMM  EMPc  ED  ES  EMoCc  ECcM
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EMM  {(uM , u 'M ) : uM , u 'M  U M , uM  u 'M }
EMPc  {(uM , uPc ) : uM  U M , uPc  U Pc , u 'M  U M ,
(u 'M , uPc )  EMPc }
ES  {(uPc , uM ) : uM  U M , uPc  U Pc , (uPc , uM )  EMPc }
E D  {(u Pc , u 'Pc ) : u Pc , u 'Pc  U Pc , u Pc  u 'Pc , u M  U M , ((u Pc , u M ),
(u 'Pc , u M ))  E MPc }
E CcM  {(u Cc , u M ) : u Cc  U Cc , u M  U M , u 'M  U M , u 'M  u M ,
(u M , u 'M )  E MM , (u M , u Cc )  E MoCc}

E MoCc  {(u Mo , u cc ) : u Mo  U M , u Cc  UCc , u 'M  U M , u 'M  u Mo ,
(u Mo , u 'M )  E MM , (u Mo , u Cc )  E CcM}

(1)

UM és UPC független halmazok. A tagok közti ismerősi viszonyokat az EMM élek
írják le, míg az EMPc élek jelzik, hogy egy személyes kontakt szerepel egy tag
telefonkönyvében. ED a telefonkönyvekben lévő duplikációkat jelenti, míg EMoCc a tagok és
kapcsolt kontaktok közti éleket.
A kapcsolt kontaktok és az azonosság élek (ECcM) biztosítják, hogy a
telefonkönyvekben mindig friss információk kerülhessen, éppen ezért az ECcM élek számának
meghatározó szerepe van a hálózat teljesítménye szempontjából.
1.8 Definíció (friss állapot): A hálózat friss állapotban van, ha az összes felderített
hasonlóságot és duplikációt feloldották a tagok és ennek eredményeképp csak azonosság élek
maradtak a hagyományos élek mellett.
1.2 Altézis: Felső korlátot adtam az egyes felhasználói műveletek miatt keletkezhető
hasonlóságok számára. Bebizonyítottam, mennyi személy-személy összehasonlítás szükséges a
hasonlóságkeresési algoritmusba az egyes műveletek bekövetkezése esetén. Az eredményekből
megállapítottam, hogy a tag regisztráció a leg erőforrás igényesebb művelet, így használható a
többi felső becsléséhez.
Tag regisztráció (1)
Maximálisan keletkezhető hasonlóság: |UM|n+min((|UPc|n+1-|UPc|n),|UM|n), ahol |UPc|n+1-|UPc|n az
új tag telefonkönyvének méretét írja le.
Szükséges összehasonlítás: |UPc|n+(|UPc|n+1-|UPc|n)*|UM|n
Személyes kontakt hozzáadása és módosítása (2)
Maximálisan keletkezhető hasonlóság: 1 tiszta és duplikáció mentes struktúra esetén.
Szükséges összehasonlítás: |UM|
Tag adatlap módosítása (3)
Maximálisan keletkezhető hasonlóság: |UM|-1
Szükséges összehasonlítás: |UPc|-NMPc, ahol NMPc jelzi a profilját módosító tag telefonkönyv
méretét.
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A fenti műveletek bemutatását az 1.3-as Altézisben ismertetett algoritmus leírás
tartalmazza. Belátható, hogy a tag regisztráció a leginkább erőforrás igényes művelet, hiszen
hatására egy teljesen új telefonkönyv kerül a rendszerbe. Az egyes műveletek esetén megadott
szükséges összehasonlító lépések száma az algoritmus vizsgálata során válik fontossá. A
hálózat friss állapotának megőrzéséhez elengedhetetlen a hasonlóságok gyors és hatékony
felderítése.
A hasonlóság-keresés és kezelés kulcsfontosságú mobil eszközöket támogató
közösségi hálózatokban. Elsőként az algoritmusnak meg kell találni a hasonló személyeket,
majd megfelelően biztosítani kell a hasonlóságok feloldását. Az inkonzisztencia elkerülése
miatt a hasonlóságok automatikus feloldása nem javasolt, a megfelelő működéshez szükséges
egy, a felhasználók által felügyelt összevonó lépés.
1.3 Altézis: Algoritmust adtam a hasonlóságok hatékony keresésére, mely a felhasználói
döntések figyelembevételével módosítja a működési paramétereket. Mérésekkel
bebizonyítottam, hogy az így felderített hasonlóságok több mint 90%-a helyes.
Algoritmus – Hasonlóság keresés
1:

// A rendszerben lévő tagok

2:
3:

var members[] = ArrayOfMembers;
// Array of relevant
// similarity events (M)
var matchTermsAllM[] =
ArrayOfRelevantSimEvents;
// (1)
function searchForSimilarities(
newMember) {
foreach(privateContact in
newMember.phonebook) {
searcForSimilaritesToPC(
privateContact);
}
searchForSimilaritiesToM(
newMember);

4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
members.add(newMember);
11: }
// (2)
12: function searchForSimilaritesToPC(
privateContact) {
13:
foreach(member in members) {
14:
var simProbabilty =
15:
getSimilarityProbabilty(
privateContact,member);
16:
if (simProbability > 0)
17:
// hasonlóság tárolása
18:
storeSimilarity(
privateContac,member,
simProbabilty);
19:
}
20: }

// (3)
21: function searchForSimilaritiesToM(
updatedMember) {
22:
foreach(member in members) {
23:
foreach(privateContact in
member.phonebook) {
24:
var simProbabilty =
25:
getSimilarityProbabilty(
updatedMember,
privateContact);
26:
if (simProbability > 0)
27:
// hasonlóság tárolása
28:
storeSimilarity(
updatedMember,
29:
privateContact,
simProbabilty);
30:
}
31:
}
32: }
33:
34: function getSimilarityProbabilty(
person1,person2) {
35:
// A tömb azokat a hasonlóság
// eseményeket tárolja, amelyeik
// igazak perosn1 és person2-re(H)
36:
var relevantEventsH[] =
new Array();
37:
foreach(M in matchTermsAllM) {
38:
if (checkMatchTerm(
M,person1,person2)
39:
relevantEventsH.add(M);
40:
}
41:
if (relevantEventsH.size>0)
42:
return getSimilarityProbability(
relevantEventsH);
43:
else
44:
return 0;
45: }

Az algoritmus a Nokia Siemens Networks Phonebookmark projektjének keretében
került felhasználásra. A Phonebookmark egy teljes, mobil eszközöket támogató közösségi
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hálózat megvalósítása. 9 hónapos üzemeltetés során a felderített hasonlóságok több mint 90%át elfogadták a felhasználók. A továbbiakban erre az arányra Pr=0.9-ként hivatkozom.
1.4 Altézis: Bebizonyítottam, hogy az 1.3-as Altézisben ismertetett algoritmus tanulási lépése
csak konstans lépésszámmal növeli a futási időt.
A hasonlóság-kereső algoritmus során az adatlapokat struktúraként kezeltem. A
struktúra attribútumai a telefonkönyvekben is megtalálhatók és beállíthatók. A következő
eseményeket definiáltam:
• M1: azonos kereszt és vezetéknévvel rendelkeznek,
• M2: azonos valamilyen személyes telefonszámuk,
• M3: azonos valamilyen publikus telefonszámuk (fax, irodai szám, stb.),
• M4: azonos az e-mail címük,
• M5: azonos a születésnapjuk.
Legyen M={M1,M2,M3,M4,M5}. A továbbiakban az azonosság eseményre
(elfogadott hasonlóság) I-ként hivatkozom. A múltbeli események alapján minden H  M
részhalmazra az algoritmus egy Pr[I|H] feltételes valószínűséget tart karban, ami megadja,
hogy mennyi a valószínűsége, hogy egy hasonlóságból azonosság lesz, ha a H esemény fent
áll. Minden H  M -re a Pr[I|H] következőképp számítható:

n IH
n
Pr[I  H ] U M  1U M
Pr[I | H ] 

 IH
nH
Pr[H ]
nH
U M  1U M

(2)

nIH azon esetek száma, amikor a H esemény érvényes és a hasonlóságot elfogadta
egy felhasználó, nH pedig a H összes előfordulásának száma. Ezek az értékek dinamikusan
változnak a felhasználói döntések alapján. Amennyiben egy adott felhasználó elfogad egy
hasonlóságot, ahol H esemény fent áll, a megfelelő Pr[I|H] érték a következőképp módosul:

Pr[I | H ] 

n IH  1
nH  1

(3)

Azonban ha a felhasználó elutasítja a hasonlóságot, akkor Pr[I|H] a következőképp alakul:

Pr[I | H ] 

n IH
nH  1

(4)

A Pr[I|H] értékek a rendszer működése során minden H  M részhalmazra O(1) lépésben
karbantarthatók.
A Phonebookmark adatai alapján mérésekkel egy tudásbázist hoztam létre Pr[I|H] kezdő
értékeire. Az adatbázis az algoritmus paramétereinek kezdeti beállításaira használható.
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H
Pr[I | H]
{M1,M2,M3,M4,M5}
1
{M1,M2,M3,M4}
0.9784
{M1,M3,M4,M5}
0.9897
{M1,M2,M4,M5}
0.9913
…
{M1,M2,M4}
0.9661
{M1,M2,M5}
0.9090
…
{M2}
0.8730
{M1}
0.8794
Mérések alapján kialakított feltételes azonossági valószínűségek
Számos esetben több hasonlóság is tartozhat egy taghoz vagy személyes
kontakthoz, melynek oka a gyakori hasonló nevek, vagy nem részletesen kitöltött adatlapok.
Megmutattam, hogy a feltételes valószínűségek a többszörös azonosságok hatékony
sorrendezésére is használhatók.
1.5 Altézis: Algoritmust adtam hasonló kifejezések kezelésére és tanulására az 1.3-as Tézisben
ismertetett algoritmus továbbfejlesztéseként. Bebizonyítottam, hogy a kiegészítés növeli a
találatok mennyiségét és helyességét.
Hasonlóságok keresésekor számos esetben a hagyományos szövegegyezés vizsgálat
nem elégséges. Kiegészítettem az algoritmust hasonló kifejezés kezeléssel, mely például
alkalmas hasonló keresztnevek felderítésére (például: Joe és Joseph). Az eljárás növeli a
hasonlóság valószínűségét, és lehetővé teszi a hasonlóságok felderítését akkor is, ha a két
személy neve különbözik. Amikor a felhasználók egy hasonlóságot feloldanak, a rendszer
ellenőrzi, hogy a feloldott személyek keresztneve azonos volt-e. Ha nem, akkor egy bejegyzés
kerül a hasonló kifejezéseket gyűjtő (szótár-) táblába, vagy ha már szerepel ez a bejegyzés a
szótárban, akkor a megfelelő találatszámláló érték inkrementálódik.
keresztnév 1
keresztnév 2
számláló
Joe
Joseph
10
Katharine
Kate
7
Samantha
Sam
2
Hasonló keresztnév szótár
Amikor a találatszámláló elér egy megfelelő limitet, a rendszer az adott kifejezéseket
azonosnak tekinti a továbbiakban a hasonlóság-kereső algoritmus futása során. Az 1.3-as
Altézisben bemutatott algoritmus ilyen módon való kiegészítése konstans lépésszámmal növeli
meg a futási időt. A kiegészítés növeli a találatok mennyiségét és a hasonlóságok helyességét
egyaránt.
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Algoritmus – Hasonló kifejezés tanulás és kezelés

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

function storeSimilarity (
person1,person2,simProbability) {
foreach(term in person1 and person2) {
if (term in possibleSimilarTerms and
person1.term==person2.term) {
// hasonló kifejezés tárolása, vagy számláló frissítése
storeOrUpdateSimilarityTerm(person1.term,person2.term);
// hasonló kifejezés számlálójának lekérdezése
var simTermCounter = getSimTermCounter(person1.term,person2.term);
if (simTermCounter >= KSimilarityToIdentityLimit)
// hasonlóság esemény hozzáadása matchTermsAllM-hez
addMatchTermToM(new MatchTerm(person1.term,person2.term));
}
}
// hasonlóság tárolása az adatbázisban
saveSimilarity(person1,person2,simProbability);
}

1.6 Altézis: Modellt adtam a hasonlóság keresési algoritmus feldolgozási sorhosszának várható
értékére,  Poisson eloszlású regisztrációt és stabil sort feltételezve. Megmutattam a
feldolgozási folyamat stabilitási feltételét.
Első lépésként mérésekkel megvizsgáltam a telefonkönyv méretek eloszlását. Erre
alapozva modellt készítettem a tag regisztrációhoz szükséges hasonlóság-pár vizsgálatok
számára. Megmutattam, hogy ebben a modellben szereplő valószínűségi változó eloszlása
exponenciális.

Telefonkönyv méretek eloszlása
XPc legyen egy véletlen valószínűségi változó, értéke a telefonkönyvek mérete. A
Phonebookmark adatai alapján mérések segítségével megmutattam, hogy XPc exponenciális
eloszlású 0.0047 paraméterrel. Ezzel a paraméterrel számolva a várható érték, C=E[XPc]=212.
Az 1.2-es Altézist felhasználva egy tag regisztrációjához szükséges lépések száma a következő
valószínűségi változóval modellezhető: X  Pc  C  U  X  U  U  (C  X ) ~ 2C U .
M

Pc

M

M

Pc

M

A modellben az egy személy-személy összehasonlítási lépést egységnyi időnek tekintettem. Az
előző eredmények alapján a stabilitás feltétele az érkezésre és a feldolgozásra vonatkoztatva a
következőképp adható meg:
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(5)

A feldolgozási sorhossz várható értéke:

N 

(6)


1

2C  U M

A modell alapján a hasonlóság felderítés erőforrásigénye kiszámítható valós környezetben, a
feldolgozó egységek sebességének ismeretében.
További mérések segítségével megvizsgáltam a sorhosszak alakulását különböző feldolgozási
sebességek esetén.

Sorhossz és normalizált sorhossz 2C|UM| és 2.5C|UM| feldolgozási sebességek esetén
A mérésekhez a korábban ismertetett Phonebookmark adatbázist használtam. Látható, hogy a
sorhossz milyen mértékben csökkenthető, ha növeljük a feldolgozási sebességet.
II. Tézis. Skálázhatóság vizsgálat mobil eszközöket támogató közösségi
hálózatokban
Kapcsolódó publikációk: [8], [20], [22], [27], [29], [34], [35], [36], [38]
Mérésekkel megmutattam, hogy a mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok
csomópontjainak kimenő és bejövő fokszám eloszlása megegyezik a hagyományos közösségi
hálózatokéval. Definiáltam a hálózat ideális állapotát. Mérési algoritmust adtam az egy tag
által okozott hasonlóságok számának méréshez. A mérés segítségével igazoltam, hogy a
hasonlóságok száma hatványtörvény-eloszlást követ. Beláttam, hogy az azonosságok száma
nagymértékben befolyásolja a rendszer teljesítményét, skálázhatóságát. Modellt adtam az
azonosságok számának számítására. Általános matematikai modellt adtam a
hatványtörvény-eloszlás szórásnégyzetének számításra korlátos esetben. A modell
segítségével bizonyítottam az azonosságok számítására készített modell pontosságát.
Az I. Tézisben bemutattam a mobil eszközöket támogató közösségi hálózatokat. Az
ilyen hálózatok számos előnnyel rendelkeznek összehasonlítva a hagyományos közösségi
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hálózatokkal. Az I. Tézisben bemutattam a hasonlóság kezelés problémáját, és algoritmust
adtam a hasonlóságok keresésére és kezelésére. Azonban a hasonlóságok feloldása után, a
hálózat friss állapotának folyamatos megőrzéséhez, a tagok által közzétett információk
mobiltelefonokra való eljuttatásához az azonosságot leíró élek (ECcM) kulcsszerepet töltenek be.
A rendszer teljesítménye és skálázhatósága az ECcM élektől függ, hiszen ezek mennyisége
határozza meg a szükséges szinkronizációs lépések számát adatlap módosítások esetén.
A mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok vizsgálatához elsőként a
Phonebookmark adatbázisát használtam, hogy felderítsem a hálózat főbb jellemzőit. Mérések
segítségével megállapítottam, hogy a hálózat tag csomópontjainak kimenő és bejövő fokszám
eloszlása hatványtörvény-eloszlást követ. Az eredmény igazolja, hogy a mobil eszközöket
támogató közösségi hálózatok és a vizsgált Phonebookmark ebből a szempontból hasonlóan
viselkedik a hagyományos közösségi hálózatokhoz, ahol ez az eloszlás sokszor megfigyelhető.
A tag-csomópontok kimenő- és bejövő fokszáma jelképezi, hogy az adott tag mennyi taggal áll
kapcsolatban, a hálózatban. Ezen fokszám eloszlások fontos szerepet játszanak a hálózat
alapstruktúrájának felderítésében.
Egy X véletlen valószínűségi változó hatványtörvény-eloszlást követ, ha logaritmuslogaritmus skálán ábrázolva a Pr[ X  x] -et (kumulatív komplemens eloszlás) lineáris
függvényt kapunk. Ezen módszer segítségével igazolhatjuk, hogy egy véletlen valószínűségi
változó hatványtörvény-eloszlást követ. Továbbá ebben az esetben a függvény meredeksége
egyben az eloszlás paraméterét adja meg:

ln(Pr[ X  x])   ln( x)  ln(c)

(7)

Mérések alapján megmutattam, hogy a tag csomópontok be és ki fokszám eloszlása
hatványtörvény-eloszlású a Phonebookmark esetében.

Csomópontok be és ki fokszám eloszlása
Az egyenesek meredeksége a hatványtörvény-eloszlás paraméterével egyezik meg.
Ebben az esetben =1.2897 be fokszám esetén, illetve =1.2593 ki fokszám esetén. Nazir és
szerzőtársai [57]-ben megmutatták, hogy a MySpace esetén is hasonló eloszlás jön ki, mely
igazolja, hogy a mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok e tekintetben hasonlóak a
hagyományos közösségi hálózatokkal.
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2.1 Altézis Általános mérési algoritmust adtam mobil eszközöket támogató közösségi
hálózatokban a tagok által okozott hasonlóságok számának méréshez. A mérések alapján
megmutattam, hogy az egyes tagokhoz köthető hasonlóságok száma hatványtörvény-eloszlást
követ 1.276 paraméterrel.
Algoritmus – Tagok által okozott hasonlóságok számának mérése

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

function calculateSimilarities () {
foreach(member in allMember) {
// minden hasonlóság és azonosság törlése az adott taghoz
deleteSimilaritiesAndIdentities(member);
// hasonlóságok újrakeresése
searchForSimilarities(member);
// taghoz kapcsolódó azonosságok számának lekérdezése és kiiratása
var simNum = getSimilarityNum(member);
print(simNum);
}
}

A Phonebookmark adatbázisát felhasználva logaritmikus skálán ábrázoltam a
keletkezett hasonlóságok eloszlásfüggvényét. Az x tengely a keletkezett hasonlóságok számát
mutatja, míg az y tengely jelképezi, hogy legalább mennyi tagnál keletkezett adott mennyiségű
hasonlóság.

Tagok által okozott azonosságok eloszlása
Mérések alapján az eloszlás a következőképp írható le:

Pr[ X  x] ~ x 1.276

(8)

Az eloszlás vizsgálatának gyakorlati következményeképp belátható, hogy azon
felhasználók száma, akik legalább adott mennyiségű azonosságot hoznak a rendszerbe (x)
becsülhető U Pr[ X  x] ~ U x 1.276 -val. Fontos még kiemelni, hogy a telefonkönyvek
M

M

mérete exponenciális eloszlással becsülhető az 1.6-os Altézis alapján, így a nagyon nagyméretű
telefonkönyvek nagyon ritkák, ezért nagy rendszer esetén egy tag regisztrációja sokkal több
hasonlóságot is hozhat a rendszerbe, hiszen az új tag több tag telefonkönyvében is szerepelhet.
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2.2 Altézis Analitikus modellt készítettem a hálózatban lévő azonosságok várható értékének
számítására a hálózat méretét figyelembe véve. A modell helyességét mérésekkel igazoltam. A
modell a hálózat erőforrás igényének és így skálázhatóságának számítására használható.
A tagok regisztrációjakor keletkező hasonlóságok számát az X véletlen
valószínűségi változó jelképezi. Bebizonyítottam, hogy X várható értéke (E[X]) a
következőképp számítható:

E[ X ] 

 ( ) ,
 (  1)

(9)

ahol (.) a Riemann Zeta függvényt jelenti. Továbbá >1 esetén a



()/  ()

véges konstansnak tekinthető.
Ezen eredmények alapján megmutattam, hogy az azonosságok (elfogadott
hasonlóságok) várható mennyisége (NI) mobil eszközöket támogató közösségi hálózatokban a
következő képlettel számítható:

NI  UM

 ( )
P
 (  1) R

(10)

A rendszer meghívásos alapon működik, a meghívott fél szerepel a meghívó
telefonkönyvében, ezért legalább egy azonosság keletkezik regisztráláskor. Mérésekkel
igazoltam, hogy a Phonebookmark esetében =1.276 paraméter mellett a modell alapján 1103
azonosság található a rendszerben, míg a valós mérés 1088-at mutatott.
A hatványtörvény-eloszlás szórásnégyzete végtelen, ami miatt a centrális
valószínűségi tételek nem alkalmazhatók ebben az esetben. Azonban számos esetben a
valószínűségi változó rendelkezik felső korláttal. A következő Tézisben egy analitikus modellt
készítettem a szórásnégyzet becslésére felső korlát esetén, mellyel az NI számítására adott
modell pontossága igazolható.
2.3 Altézis Bebizonyítottam, hogy X véletlen valószínűségi változó esetén, amelynek eloszlása
2 <   3 esetben: Pr[X  x] ~ cx  , ha x  n és Pr[X  x]  0 egyébként, ahol

=. A szórásnégyzet számítására érvényes a

 2 X  n3  állítás.

Pr[ X  x] ~ cx   , ha x  n
Pr[X  x]  0 egyébként eloszlás szórásnégyzetére igaz a  2 X  n 3  állítás.
2.3.1 Lemma

A

2<3

bizonyításhoz

a

esetén a

Steiner

formulából

indultam

ki,

és

ahol

 2 X  E[ X 2 ]  ( E[ X ]) 2 . E[X] számítását a 2.2 Tézisben mutattam meg, így az E[X2],
számítására van még szükség, ahol az n felső korlátot használtam.
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E[X 2 ]  x 1 x 2 cx   cx 1 x 2 ,
n

c

n

(11)

1
n

x



x 1

Ez alapján megmutattam, hogy:

1  z  1z  3
3
2X  
n  (1)  O n
c z2 





1

z  2 2 

(12)

Pr[ X  x] ~ cx   , ha x  n
Pr[X  x]  0 egyébként eloszlás szórásnégyzetére érvényes a  2 X  n 3  állítás.
2.3.2 Lemma

2<3

esetén a



és



2.3.1 és 2.3.2 Lemmák segítségével bizonyítottam, hogy  2 X   n 3  .
2.4 Altézis Bebizonyítottam, hogy az Sn=X1+…+Xn valószínűségi változó esetén, a
Pr [Sn  cn] valószínűség exponenciálisan csökken c szám növekvő értéke mellett, ahol Sn
a rendszerben lévő azonosságok száma, n a tagok száma,  pedig az egy tag által keletkezett
azonosságok számának várható értéke.
2.4.1 Lemma A

Zn 

S n  n valószínűségi változó standard normális eloszlást
 n

követ ( Z n  N (0,1) ).
2.4.2 Lemma A lemma az alábbi állítást mondja ki:

Pr [Sn  cn] 

1
e
2

 

 c1n 2 1 




2

2

(13)

2.5.1 és 2.5.2 lemmák felhasználásával bebizonyítottam, hogy:
2

 

 1  c  1n 2 1  
 , 
 
2
2 
 
 
1  
Pr[S n  cn ] 
2
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A tézis egyben bizonyítja a 2.2-as Tézisben ismertetett modell pontosságát, így az valóban
használható a rendszerben lévő azonosságok számának modellezésére, amely így
felhasználható a hálózat terhelésének és skálázhatóságának tervezésére és a szükséges
erőforrások becslésére.
III. Tézis Hatékony, mobil eszközöket támogató tartalommegosztás közösségi
hálózatokban
Kapcsolódó publikációk: [1], [2], [4], [5], [6], [11], [12], [13], [14], [16], [17], [18],
[23], [24], [25], [26], [28], [32], [39], [40], [42]
Megmutattam a középkategóriás készülékek korlátait és a teljesítményt leginkább
befolyásoló tulajdonságokat peer-to-peer technológiák alkalmazása esetén. A korlátokat és
tulajdonságokat mérésekkel is alátámasztottam. Algoritmust adtam BitTorrent technológia
és a peer-wire protokoll megvalósítására mobil eszközökön. Megmutattam, hogy az
algoritmusok megfelelően kezelik a korábban ismertetett korlátokat. Megterveztem és
kifejlesztettem a MobTorrent szoftver csomagot középkategóriás készülékekre.
Méréssorozattal igazoltam a folyamatos letöltés melletti korlátos memória- és energiaigényt.
Igazoltam, hogy az elkészített általános mobil BitTorrent motor alkalmazható más mobil
platformokon. Ismertettem egy hibrid peer-to-peer alapú tartalommegosztó architektúrát,
mely mobil eszközöket támogató közösségi hálózatokban is alkalmazható. Modellt
készítettem a hibrid peer-to-peer architektúra overheadjének leírására összehasonlítva az
általános kliens-szerver architektúrával. Analitikus modellt készítettem a tartalommegosztás
költségének számítására, figyelembe véve a mobil eszközök alacsonyabb megosztási
hajlandóságát. Bebizonyítottam, hogy a hibrid architektúra alkalmazása esetén a szerver
terhelése jelentősen csökken a résztvevők számának növekedésével.
Középkategóriás
mobil
készülékek
alatt
korlátozott
memóriaés
számításkapacitással rendelkező, egyszerűbb mobil készülékeket értünk. Ezek a készülékek
általában 1 vagy 2 MB operatív memóriával rendelkeznek. Vizsgálataim során főként a
legelterjedtebb Nokia S40-es platformot tartottam szem előtt, azonban általánosságban a többi
gyártóra és platformra is jellemzőek az eredmények. Új technológiák (mint például a peer-topeer technológia) mobil környezetben való alkalmazása esetén mindig fontos megvizsgálni,
hogy megfelelően fog-e futni a korlátos képességű eszközökön.
A BitTorrent az egyik legnépszerűbb peer-to-peer tartalommegosztó technológia,
ezért fontos megvizsgálni az alkalmazhatóságát mobil környezetben.
3.1 Altézis Algoritmust adtam a BitTorrent technológia megvalósítására
középkategóriás mobil eszközökön. Megmutattam, hogy az algoritmus figyelembe veszi a
középkategóriás készülékek hálózatkezelési korlátait és alkalmazható mobil környezetben.
Több készüléken végzett méréssorozattal megmutattam, hogy
középkategóriás készülék csak 9 hálózati kapcsolatot tud párhuzamosan fenntartani.
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Algoritmus – Mobil BitTorrent kapcsolatnyitás

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

// Kapcsolatok maximális száma
const KMaxConnNum=9;
// Kapcsolatok aktuális száma
var currentConnNum=0;
// Maximum párhuzamosan indítható kapcsolatok száma
const KMaxParalellStartConnNum=1;
// Aktuáli párhuzamosan indított kapcsolatok száma
var currentParalellStartConnNum=0;
// Torrent állapot
var isTorrentDownloaded=false;
function startDownloadProcess() {
while !isTorrentDownloaded do
if
currentConnNum
<
KMaxConnNum
and
currentParalellStart-ConnNum
KMaxParalellStartConnNum then {
currentParalellStartConnNum++;
new Thread()(startConnection(getPeerAddress())).start();
}
}

<

function startConnection(peerAddress) {
// kapcsolat felépüléséig blokkolódik
socket=openSocket(peerAddress);
currentParalellStartConnNum=currentParalellStartConnNum-1;
if socket!=null then
new Thread()(startPeerWireConnection(socket)).start();
currentConnNum++;
}

3.2 Altézis Algoritmust adtam a BitTorrent peer-wire protokoll kiegészítésére
középkategóriás mobil eszközökön. Megmutattam, hogy az algoritmus figyelembe veszi a
számításkapacitási és fájlkezelési problémákat.
Több készüléken végzett méréssorozattal megmutattam, hogy a fájlrendszer írása és
különösen az olvasása sok esetben lassú. Az ok a hatékony file seek mechanizmus hiánya az
adott Java implementációban.
A BitTorrent peer-to-peer technológia mobil környezetben való alkalmazásának
további vizsgálatához kifejlesztettem a MobTorrent szoftver csomagot Java ME platformon
az ismertetett algoritmusok megvalósításával. A MobTorrent egy teljes értékű BitTorrent
kliens, mely teljes mértékben kompatibilis a létező BitTorrent hálózatokkal. A MobTorrent
gyakorlati alkalmazása igazolja, hogy a középkategóriás telefonok képesek akár nagyméretű
peer-to-peer hálózatokhoz is csatlakozni. A MobTorrent alkalmazást nyílt forráskódú
megoldásként megjelenítettem, melyet azóta több mint 10.000-en letöltöttek, ami még inkább
megerősíti a mobil készülékek peer-to-peer hálózatokban való használhatóságát. Fontos
kiemelni, hogy a felhasználói visszajelzések alapján a MobTorrent jól működik valós
környezetben. A bemutatott mérések iránymutatásként is szolgálhatnak más peer-to-peer alapú
mobil megoldások esetében.
A korlátok figyelembe vételével hordozható BitTorrent motort készítettem a
MobTorrent rendszerhez, mely a működtető platform képességeihez igazítható. A MobTorrent
motor egyben egy referencia implementáció peer-to-peer alkalmazásokhoz középkategóriás
készülékekre.
A MobTorrentben alkalmazott BitTorrent motor lehetővé teszi, hogy paramétereken
keresztül befolyásoljuk a párhuzamos kapcsolatok, a megnyitott feltöltési csatornák és a
párhuzamos adatdarab kérések számát. A paraméterek megfelelő beállításaival a motor
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gyorsabban fut fejlettebb platformokon. A motor hordozhatóságát az Android platformon való
alkalmazással igazoltam.
3.3 Altézis Analitikus modellt adtam a letöltés átlagos energiafogyasztásának
számítására. A modell alátámasztásához több méréssorozatot végeztem különböző
készülékeken, letöltési sebesség, energiafelhasználás és memóriaigény átlagának számítására.

A MobTorrent letöltési sebessége és memóriaigénye
A letöltési sebességet mutató függvény (fdown(t)) egy tipikus sebesség függvény
BitTorrent esetében, hiszen az egyes adatdarabok érkezése nem folytonos. Számos mérést
végeztem, mely a felhasználói visszajelzésekkel együtt igazolja az alkalmazás megbízható
működését és a stabil le- és feltöltési képességét.
A memória használatot leíró grafikon alapján jól látható, hogy az alkalmazás
indításához 2-3 MB szükséges, amit a Symbian operációs rendszer foglal le Java alkalmazások
indításakor. Ezt követően a letöltés folyamán látható apró csúcsok a Symbian tipikus
memóriafoglalási stratégiáját szemléltetik, ahogy mindig lefoglal egy adott mennyiségű
memóriát és felszabadítja, ha nincs rá szükség. 300 másodperc körül a kismértékű, tartós
visszaesés jelzi a letöltés végét.

A MobTorrent energiafelhasználása letöltés közben
Az energiafelhasználás grafikonja (fpower(t)) mutatja, hogy letöltés közben az
alkalmazás energiaigénye körülbelül 1.25 W. Kezdéskor a magasabb csúcsok jelképezik, amíg
a képernyő háttérvilágítása be van kapcsolva, majd a 300 másodperc körüli esés jelzi a letöltés
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végét. Látható, hogy a letöltés végeztével az energiafelhasználás teljesen lecsökken, ami
szemlélteti, hogy a MobTorrent nem használ felesleges energiát készenléti állapotban.
Adott CS (kB) méretű tartalom letöltéséhez szükséges energiaigény a következő
módon számítható (DA=50 kB/s a mért átlagos letöltési sebesség és PA=1.25 W a mért átlagos
fogyasztás):

P

DA
 CS
PA

(16)

A mérések irányadók lehetnek más mobil peer-to-peer alapú megoldás tervezése esetén.
A tartalommegosztás egy általános szolgáltatás közösségi hálózatokban, melynek
hatékonysága mobil készülékek bevonása esetén még fontosabb. Példaképp képzeljük el, hogy
a felhasználók akár teljes fényképalbumokat, vagy videókat osztanak meg barátaikkal, akik
ezeket a tartalmakat a mobil eszközökre is le kívánják tölteni. Emiatt ahogy egyre többen töltik
le ugyanazt a tartalmat, a szerver terhelése folyamatosan nő, ami lassíthatja az egyéb funkciók
működését, például a hasonlóság keresést vagy a szinkronizációt.
A kulcsgondolat a BitTorrent technológia közösségi hálózatokban való
alkalmazására, hogy tegyük lehetővé, hogy a kiszolgáló szerver BitTorrent trackerként és
egyben egy megbízható megosztóként is működjön. A továbbiakban erre az architektúrára
hibrid tartalommegosztó architektúraként hivatkozom.
3.1 Definíció (Hibrid protokoll overhead): A hibrid architektúrában alkalmazott
protokoll overhead (OHhybrid) az alábbi elemek összege osztva a megosztott tartalom méretével:
Torrent file overhead: A tartalom letöltéséhez elsőként egy torrent fájl letöltése szükséges.
Ennek overhead-je a letöltéshez szükséges HTTP fejléc mérete hozzáadva a torrent fájl
méretéhez.
Peer handshake overhead: BitTorrent protokoll handshake üzenet mérete, mely 69 byte
minden egyes peer csatlakozáskor előfordul.
Piece exchange overhead: Fájldarab csere overheadje, mely egyenként 9 byte. Az egész
letöltés során ez összesen felül becsülve: tartalom méret / fájldarab méret * (9 + n*5) byte, ahol
n a mobilon használható kapcsolatok maximális száma, mivel minden fájldarab letöltés után
jelezni kell a többi csomópontnak, az új tartalmat.
Announcement overhead: A letöltő peer (például a telefon) bizonyos időnként csatlakozik a
trackerhez állapotjelzés és peer lista lekérése céljából.
3.2 Definíció (HTTP overhead): A kliens szerver alapú HTTP letöltés overheadje
(OHcs), mely a HTTP fejléc mérete osztva a tartalom méretével.
3.4 Altézis Analitikus modellt adtam a tartalommegosztás költségének számítására
kliens szerver és hibrid tartalommegosztás esetén, figyelembe véve a mobil csomópontok
alacsonyabb megosztási hajlandóságát. Bebizonyítottam, hogy a hibrid architektúra
alkalmazása esetén a megosztás relatív költsége csökken a megosztási arány növekedésével.
Továbbá bebizonyítottam, hogy a relatív költség tovább csökken a megosztott tartalom
méretének növelésekor.
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A költségek számítási módja:

CCS  Ccont  Ccont  OHCS  Cmgmt

Chybrid  Ccont  1  S   Ccont  OH hybrid  Cmgmt ,

(15)

A relatív költség a következőképpen számítható:

C rel  C hybrid / CCS 

1  S  OH

hybrid



1  OH CS   

, 

C mgmt

(16)

C cont

Ccont a tartalom mérete, Cmgmt a járulékos kiszolgálási költség a közösségi hálózatban
(például authentikáció) és S=SPC+SM, ahol SPC a PC peer-ek megosztási aránya, SM pedig a
mobil készülékek megosztási aránya. Általánosságban, SPC nagyobb, mint SM,, hiszen például
mobil környezetben a hálózati NAT problémák miatt is nehezebb a feltöltés. S értéke 0 és 1
közötti, 0 esetén senki sem töltötte le még a tartalmat, így az első letöltés a szervert fogja
terhelni, 1 estén a tartalmat már a szerver bevonása nélkül le tudják tölteni a felhasználók.
A relatív költség 0 megosztási arány esetén (még senki sem töltötte le és osztotta
meg a tartalmat) 1-nél egy kicsit magasabb a hibrid protokoll magasabb overheadje miatt.
Továbbá belátható, hogy nagyobb tartalmak megosztása esetén a relatív költség
egyre kevesebb, ami a BitTorrent technológia előnyeit is jól tükrözi.

A tartalommegosztás relatív költsége hibrid architektúra esetén különböző méretű
tartalmakkal
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IV. Az eredmények gyakorlati alkalmazása
A disszertációban bemutatott Téziseim egymásra épülnek, és lehetővé teszik egy
tartalommegosztást és mobil készülékeket egyaránt támogató közösségi hálózat kialakítását
teljesítménybeli, skálázhatósági és egyéb szempontok figyelembevételével. Emellett a
bemutatott Tézisek azt is megmutatják, hogy a középkategóriás készülékek képesek
együttműködni hatékony tartalommegosztó hálózatokban. A Tézisek azonban önállóan is
alkalmazhatók különböző problémák esetében közösségi és peer-to-peer hálózatok, valamint
tartalommegosztás területén. A hasonlóság-kereső- és kezelő algoritmus, valamint a
hatványtörvénnyel kapcsolatos modellek átültethetők más közösségi hálózatokra, míg a
BitTorrent alapú hibrid tartalommegosztást bemutató modell a gyakorlatban is alkalmazható
például mobil eszközökre szánt szoftverfrissítések terjesztésére.
Az I. Tézisben ismertetett közösségi hálózat és azonosság-kezelő algoritmus a
Nokia Siemens Networks Phonebookmark projektjében került alkalmazásra. A bemutatott
modell a hálózat további vizsgálataira is alkalmas. Az általam készített azonosság-kezelő
algoritmus eredményességét igazolja, hogy a futás során felderített azonosságok több mint
90%-át elfogadták a felhasználók. A tanulás alapú hasonlóság-kereső algoritmus a hasonló
kifejezések kezelési technikájával más struktúra alapú hasonlóság-kezelési problémák
megoldására is alkalmazható. A stabilitás feltétel szintén alkalmazható más hasonló
megoldások erőforrás méretezésére.
A II. Tézisben a hasonlóságok hatványtörvény-eloszlását igazoló mérés, valamint az
azonosságok számításra adott modell egyaránt irányadó lehet hasonló azonosságkezelési
problémák esetében. Emellett a hatványtörvény korlátos esetben történő szórásnégyzetének
számítására adott matematikai modell általános esetekben is alkalmazható különböző
hatványtörvény-eloszlással kapcsolatos matematikai problémák megoldására, hiszen
segítségével a centrális valószínűség számítási törvények alkalmazhatóvá válnak.
A III. Tézisben a peer-to-peer alapú tartalommegosztást vizsgáltam középkategóriás
mobil készülékeken. Algoritmust adtam BitTorrent megvalósításra mobil környezetben. Az
eredmények igazolásához megvalósítottam a MobTorrent szoftver csomagot, amelyet a III.
Tézisben ismertettem. A MobTorrent igazolja, hogy a középkategóriás mobil készülékek is
képesek teljes értékű szereplőként együttműködni a BitTorrent hálózatban. A MobTorrentet a
helsinkii és budapesti Nokia Research Center peer-to-peer kutatási projektjének keretében
valósítottam meg. Az 1.1-es verziót 2009 áprilisában nyílt forráskódú projektként publikáltam,
melyet eddig körülbelül 10.000-en töltöttek le. A tézis második felében egy hibrid
tartalommegosztó architektúrát vizsgáltam, mely alkalmazható bármilyen közösségi hálózatban
és csökkenti a szerver terhelését. Részt vettem a rendszer fejlesztésében a Nokia Research
Center, majd később a Nokia Siemens Networks kutatási projektjében. Mivel az előző
Tézisekben ismertetett mobil eszközöket támogató közösségi hálózatokban a mobiltelefonok
kulcsszerepet játszottak, kutatásaim során fontosnak tartottam megvizsgálni, hogyan lehet
bevonni őket a tartalommegosztásba. A Tézisben ismertetett tartalommegosztó architektúra a
BitTorrent technológiát használja és segítségével a szerver terhelése csökkenthető
fényképalbumok vagy akár nagyobb méretű videók megosztása esetén is.
Szeretném kiemelni, hogy visszajelzések alapján a Tézisek gyakorlati eredményei,
nevezetesen a Phonebookmark és a MobTorrent megoldások sikeresen alkalmazásra kerültek
valós környezetben, és mindkettő újszerű alkalmazás a közösségi hálózatok és
tartalommegosztás területén.
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