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Marosits Tamás: Szolgáltatásmin®ség nyújtása csomagkapcsolt hálózatokban

1. Bevezetés

A XXI. századi infokommunikációs hálózatoknak nagysebesség¶, biztonságos, költséghatékony
és szolgáltatásmin®ségi garanciákat biztosító kapcsolatokat kell nyújtaniuk a felhasználóiknak.
A szolgáltatások és a csomagkapcsolt hálózatok fejl®dése során azt tapasztaljuk, hogy mind a
felhasználók száma, mind az általuk használt alkalmazások er®forrásigényének változatossága
növekszik. Természetesen adódik az igény az egyszer¶ és robusztus forgalomszabályozó eljárá-
sok iránt. Ezeknek a forgalomirányító eljárásoknak az alábbi általános követelményeknek kell
megfelelniük:

• magas kihasználtság, mivel ez az érdeke a szolgáltatóknak;

• nagy felbontás az er®források tekintetében, mivel a hálózatnak nagyszámú különféle szol-
gáltatásmin®ségi követelményhez és forgalomleíróhoz kell alkalmazkodnia és a magas ki-
használtság nem érhet® el, ha csak durva kategorizálásra vagyunk képesek;

• mind determinisztikus, mind statisztikus szolgáltatásmin®ségi garanciák nyújtása, mivel
késleltetésre és késleltetésingadozásra érzékeny és best e�ort-jelleg¶ folyamok egyidej¶leg
lesznek jelen a hálózaton; valamint

• a szolgáltatási szerz®déssel konform módon generált forgalom védelme, mivel egy rendel-
lenesen viselked® összeköttetés nem befolyásolhatja a többiek számára nyújtott szolgál-
tatást.

Ha a hálózat belsejében1 akarjuk a forgalmat szabályozni, rendelkezésünkre állnak a klasszikus
eszközök: a tárolók menedzselése és a csomagütemezés. Ha egy folyamnak több tárolóhelyet
adunk a kapcsolókban és a csomagjait a többieket megel®zve továbbítjuk, akkor az adott össze-
köttetés csomagvesztése és késleltetése is alacsony lesz.
Ugyanakkor a forgalomszabályozó eszközök felsorolása nem lehet teljes a hívásbeengedési funk-
ció (Call Admission Control - CAC) megemlítése nélkül. Ezt az elemet a hálózat szélén hasz-
náljuk, de szoros összefüggésben a hálózaton belül használatos eszközökkel.
Disszertációmban forgalomszabályozási módszereket mutatok be. Ezeknek részletes teljesít-
mény vizsgálatát matematikai analízissel és szimulációval végeztem el. Megoldásokat adtam
a csomagütemez®k alkalmas paraméterkészletének meghatározására, valamint a 4.2 fejezetben
bemutatott Advanced Round Robin (ARR - Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás) csomagüte-
mez®höz javasoltam egy vele együttm¶köd® híváselfogadási eljárást.

2. Kutatási célkit¶zések

Kutatásaim alapvet® indíttatása az volt, hogy olyan, a nagysebesség¶ csomagkapcsolt hálóza-
tokban használható csomagütemez® módszereket javasoljak és vizsgáljak, amelyek a korunk in-
fokommunikációs hálózataiban növekv® arányban jelenlév® késleltetésérzékeny forgalomra való
tekintettel nem csak a csomagvesztést, hanem a késleltetést és a késleltetésingadozást is �gye-
lembe véve nyújtanak statisztikus és/vagy determinisztikus szolgáltatásmin®ségi garanciákat.
Megoldandó még ezen ütemez®k paraméterkészletének meghatározása.
A javasolt ütemez®knek egyszer¶nek és elfogadható számítási igény¶nek kell lenniük. Ezt a célt
a mai infokommunikációs hálózatok elemei számítási kapacitásának gyors növekedése könnyen
elérhet®vé teszi.

1Ha a hálózatba való belépés el®tt akarjuk a forgalmat szabályozni, akkor használhatunk forgalom formálót
(tra�c shaper), például token bucket-et.
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3 Módszerek és modellek

Ugyanakkor a forgalomszabályozás eszköztárában a csomagütemez®k mellett még sok mindent
találunk: forgalom formázás, csomagjelölés, a tárolók menedzselése, hívásbeengedés, stb. (lásd
pl. [6] és [5]). Ez utóbbival magam is foglalkoztam a kutatásaim során, vagyis a másodla-
gos célom egy, a csomagütemez® eljárással együttm¶köd® hívásbeengedési eljárás kidolgozása
volt. A bemutatott hívásbeengedési eljárás az újonnan érkez® hívás elfogadásáról vagy eluta-
sításáról hozandó döntése során �gyelembe veszi már kiszolgálás alatt álló, illetve az újonnan
érkez® hívás forgalmi jellemz®it és szolgáltatásmin®ségi követelményeit és a hálózati er®forrá-
sok kihasználtságát. Ha egy újonnan érkez® hívás elfogadásra kerül, a hívásbeengedési eljárás
megadja a csomagütemez® átkon�gurálásához szükséges paramétereket.

3. Módszerek és modellek

3.1. Módszerek

A disszertációm eredményeinek egy részét szimulációval értem el. Az 1.1. tézisben a heu-
risztikusan paraméterezett csomagütemez® vizsgálatára egy egyszer¶ szimulációs programot
használtam, csakúgy, mint a 2.2. tézisben. Ezek a szimulációk a tézisek eredményeinek alá-
támasztására szolgáltak. A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás (ARR) csomagütemez®höz
kapcsolódó hívásbeengedési eljárás implementálására és m¶köd®képességének demonstrálására
a Wolfram Mathematica nev¶ programját használtam, ami lehet®vé tette a mélyreható telje-
sítményelemzést is a 3.4. tézisben.
A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás csomagütemez®höz és a vele együttm¶köd® hívásbeen-
gedési eljáráshoz kapcsolódóan analitikus eredményeket is bemutattam a 2. és a 3. tézisekben.

3.2. Modellek

3.2.1. A forgalomszabályozás paraméterei

A forgalomszabályozás általában a következ® három paraméterhalmaz közötti kapcsolaton ala-
pul: a forgalomleíró, a hálózati er®források és a szolgáltatásmin®ségi (Quality of Service - QoS)
követelmények. A hívásbeengedési eljárástól a csomagütemezésig minden hálózati funkciónak
�gyelembe kell vennie ezeket. Az ATM Forum [3] [4] és az ITU-T [19] [20] szabványosítási mun-
kájából kiindulva az alábbi paramétereket választottam a forgalomszabályozási keretrendszerek
kidolgozásánál:

• Forgalomleírók: Peak Cell Rate (PCR), Cell Delay Variation Tolerance (CDVT), Sus-
tainable Cell Rate (SCR), Maximum Burst Size (MBS), Minimum Cell Rate (MCR) és a
konformancia de�níció: Generic Cell Rate Algorithm (GCRA) [20]

• Szolgáltatásmin®ségi parametéterek: Cell Loss Ratio (CLR), átlagos Cell Transfer
Delay (CTD), csúcstól-csúcsig Cell Delay Variation (CDV)

• Hálózati er®források: a link kapacitása (C), a hálózati tároló memóriamérete (Q).

3.2.2. A szolgáltatásmin®ség speci�kációja

Az ATM (Asynchronous Transfer Mode) számára öt, különböz® forgalmi leírókkal és szolgál-
tatás min®ségi követelményekkel jellemzett szolgáltatási osztályt2 de�niáltak. A forgalomleíró

2Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate valós idej¶ és nem valós idej¶ forgalom számára (rtVBR,
illetve nrVBR), Available Bit Rate (ABR) és Unspeci�ed Bit Rate (UBR)
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paraméterek és a szolgáltatásmin®ségi (QoS) követelmények között felfedezhet® összefüggésekre
utal az 1. táblázat. Az itt használatos összerendelés az ATM Forum speci�kációján [4] alapul.

Attribútum CBR rtVBR nrVBR UBR ABR

Forgalmi paraméterek

PCR, CDVT X X X X X

SCR, MBS, CDVT X X

MCR X

QoS paraméterek

CDV X X

CTD X X

CLR X X X X

1. táblázat. A forgalmi szerz®dés és a szolgáltatásmin®ségi követelmények paraméterei

Egy kimerít® teljesítményanalízis esetén vizsgálnunk kellene a szolgáltatásmin®ség változását
mind az öt szolgáltatási osztályból származó forgalom terhelésének és csomósodásának (burs-
tiness) változása szerint. Ugyanakkor ezt minden részletre kiterjed®en elvégezni felesleges. A
konstans bit sebesség¶ (CBR) forgalom kimondottan szabályos jelleg¶, az általa jelentett terhe-
lés növekedésének hatása egyszer¶en �gyelembe vehet®. Az ABR folyamokat a visszacsatolásos
sebességvezérlés [7] miatt nehezebben tudjuk kezelni, de éppen ez a sajátosságuk teszi ®ket
ellenállóvá a hálózati torlódással és a csomagvesztéssel szemben. Az UBR forgalommal kap-
csolatos kiterjedt vizsgálatokat szintén elhagyhatjuk, mivel megfelel® csomagütemez® esetén a
garantált szolgáltatások szolgáltatásmin®sége nem függhet az UBR források viselkedését®l. Az
egyetlen dolog, amit ezzel az osztállyal kapcsolatban meg kell mutatnunk, az éppen az el®bbi
tény, vagyis hogy változásai semmilyen hatással sincsenek a többi osztályra. A VBR forrá-
sok sebessége változhat az összeköttetés fennállása alatt. A forgalom csomósodott és nincs
visszacsatolás, viszont ezek a források igényelnek min®ségi garanciákat. Ennek megfelel®en
a szimulációk nagy részében valós idej¶ és nem valós idej¶ VBR forgalmakkal, illetve azok
változásának hatásaival foglalkoztam.

3.2.3. Forgalom generálás

A megfelel® tesztforgalom generálása a hálózatok szimulációjának egyik alapvet® kérdése. A
forgalommodellnek eléggé bonyolultnak kell lennie ahhoz, hogy megfelel®en írja le a jelenlegi
globális infokommunikáció hálózatok forgalmának viselkedését, ugyanakkor egyszer¶en imple-
mentálható is legyen, hogy a szimuláció id®igénye ne legyen túl magas. A szimulációim során
az Interrupted Bernoulli Process-t (ld. például [30]) használtam a változó sebesség¶ csomóso-
dott forgalom létrehozására. Az állandó bitsebesség¶ összeköttetéseket pedig olyan forrásokkal
valósítottam meg, amelyek azonos id®közönként bocsátanak ki csomagokat.

3.2.4. Csomagtárolás

A csomagkapcsolt hálózatok egyik sarokpontja a csomagok tárolása. Mennyi memóriát kell
használnunk a csomópontokban a csomaglöketek (burst) tárolására, miel®tt továbbítani tudjuk
azokat? Hogyan osszuk fel a teljes tárterületet az összeköttetések között? Ámbár ezek nagyon
fontos kérdések, a disszertációban megcélzott területeken kívül esnek.
A csomagtárolás és a forgalomszabályozás más eszközei nem választhatóak el teljesen egy-
mástól, azonban el kell különítenünk ®ket amennyire csak lehet. A munkám során a teljes
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4 Új eredmények

tárterületfelosztást alkalmaztam, mivel ez a megoldás támogatja az egyes összeköttetések elkü-
lönítését, minthogy a kapcsoló memóriájában minden összeköttetésnek saját külön várakozási
sora van.

4. Új eredmények

4.1. Csomagütemezés súlyozó függvényekkel

1. tézis ([F2, K3, K4], [D] 3 fejezete) Javasoltam egy új, Súlyozó Függvényes Csomagüte-
mez®nek (WF Csomagütemez®) nevezett csomagütemez® eljárást és annak paraméterbeállításait.
Elvégeztem a csomagütemez® teljesítményvizsgálatát szimuláció segítségével konstans hosszú-
ságú csomagokat továbbító hálózatok esetén.

Egy tipikus példa a konstans hosszúságú csomagokat továbbító hálózatra az ATM.
A WF Csomagütemez® létrehozásával kapcsolatos legfontosabb cél az volt, hogy egy olyan for-
galomszabályozó keretrendszer legyen, amely legalább statisztikus szolgáltatásmin®ségi garanci-
ákat képes nyújtani az elfogadott folyamok számára. Ezek a folyamok többféle típusú forrásból
származhatnak különböz® forgalomleírókkal és szolgáltatásmin®ségi követelményekkel. Ahhoz,
hogy a kiszolgáló átbocsátóképessége (throughput) magas legyen, szükséges, hogy a hálózati
er®források lefoglalása során tetsz®legesen �nom felbontást érhessünk el. Ezen felül a lefog-
lalást nem alapozhatjuk pusztán a statikus szolgáltatásmin®ségi követelményekre, �gyelembe
kell vennünk a rendszerben lév® összes hívás pillanatnyi szolgáltatásmin®ségi paramétereit is.
Az ilyen dinamikus csomagütemez® m¶ködéséhez a Virtuális Csatorna Összeköttetések (Vir-
tual Channel Connections - VCCs) szolgáltatásmin®ségének folyamatos (�valós idej¶�) �gyelése
elengedhetetlen � ugyanakkor azonban a jelenlegi és a jöv®beli technológiai szinten ez meg is
valósítható.
Ebb®l következik, hogy egy olyan csomagütemez®re van szükségünk, amely eldönti (lehet®-
leg id®résenként), hogy kapcsolómemória melyik tárolójának (els®) celláját fogjuk legközelebb
továbbítani. Egy ilyen algoritmussal kapcsolatban a következ® alapkövetelményeket támaszt-
hatjuk:

1. statisztikus garanciákat kell nyújtani minden VCC-nek az egyeztetett szolgáltatásmin®-
ségi paraméterekre,

2. meg kell védenie a folyamokat más folyamok rendellenes viselkedésének lehetséges negatív
következményeit®l, és

3. optimalizálnia kell a �teljes� hálózati teljesítményt abban az értelemben, hogy minden
VCC a lehetséges legjobb kiszolgálást kapja és a hálózat kihasználtsága is magas legyen.

A javasolt WF Csomagütemez®ben a forgalom szabályozását az egyes folyamok mellé rendelt
súlyozó függvények valósítják meg. A súlyok kiszámítása során �gyelembe vesszük a forgalom-
források által megadott szolgáltatásmin®ségi követelményeket, az éppen kiszolgálandó VCC-k
pillanatnyi szolgáltatásmin®ségi paramétereit és a VCC számára lefoglalt hálózati er®forrásokat.
Az algoritmus alapötlete kézenfekv®: a szolgáltatásmin®séget 3 dimenziós térnek fogjuk fel,
amelyben a szolgáltatásmin®ségi követelmények felületek és a kiszolgált folyamok pillanatnyi
szolgáltatásmin®ségét pontok reprezentálják. Ezek a pontok egzaktul (illetve tetsz®leges pon-
tossággal) leírják az egyes VCC-ket. Ha minden pont a neki megfelel® felület által határolt
tartományon belül van, akkor betartottuk a szolgáltatásmin®ségi követelményeket. Emellett a
teljes tároló felosztást és a teljes átviteli kapacitás megosztást [26] használunk, lehet®vé téve a
lényegesen eltér® szolgáltatásmin®séget igényl® VCC-k egyedi kezelését.
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A forgalomszabályozó algoritmus a következ®képpen m¶ködik: kiválasztja azt az összeköttetést,
amelynek a szolgáltatásmin®ségi paraméterei a legrosszabbak a rájuk vonatkozó követelmények-
kel összevetve és van továbbítandó csomagja és ezt a folyamot fogja kiszolgálni. Képletesen azt
is mondhatjuk, hogy a kiszolgáló akár egy "vonósugár" megpróbálja a szolgáltatásmin®ség-
vektorok által jelölt pontokat a távolból a biztonságos tartományokba húzni (lásd az 1. ábrát).

CTD

CDV

CLR

elfogadható
tartomány I.

elfogadható
tartomány II.

x2
t

d(x1
t) x1

t

d(x2
t)

1. ábra. A 3 dimenziós szolgáltatásmin®ség-tér

4.1.1. A WF kiszolgáló architektúrája

A Súlyozó Függvényes Csomagütemez® felépítése a következ®: Minden összeköttetés dedikált
pu�erterülettel rendelkezik. Ezekben a várakozási sorokban az érkezési idejük alapján3 állítjuk
sorba a konstans hosszúságú csomagokat. Az egy id®résen belül érkez® csomagok sorrendje
tetsz®leges. Minden id®résben egy súlynak nevezett nemnegatív skalárt rendelünk valamennyi
nemüres várakozási sorhoz. Az üres sorok súlyát minusz végtelenre állítjuk. Az ütemez® abból
a várakozási sorból továbbít csomagot, amelynek a súlya a legnagyobb (lásd a 2 ábrát).

CBR

rtVBR

nrVBR

ABR

UBR

Link
kapacitás: C

Q1

Q5

w
1

w
5

A

2. ábra. A tárolók és a kiszolgáló

3Valójában az alapján, hogy melyik id®résben érkeznek. A konstans csomaghosszúság miatt feltételezhetünk
diszkrét érkezési és távozási id®t.
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1.1. tézis ([F2, K3, K4], [D] 3.1 fejezete) Javasoltam a WF Csomagütemez® számára egy
alkalmas súlyfüggvénykészletet, amely az ATM szolgáltatásmin®ségi követelményeihez illeszke-
dik. A súlyfüggvénykészlet lefedi az összes ATM szolgáltatási osztályt és �gyelembe veszi az
egyes osztályok szolgáltatásmin®ségi követelményeit, valamint az egyes folyamok által megkapott
szolgáltatásmin®séget.

A különböz® szolgáltatási osztályok számára javasolt súlyfüggvények általános formája a kö-
vetkez®:

WCBR = aCBR ∗ LCCBR

SUMCBR ∗ CLRCBR

+ bCBR ∗ TCBR

CTDCBR

+

+ cCBR ∗max(TCBR − CTDCBR − 2

3
∗ CDVCBR, 0)

WrtV BR = artV BR ∗ LCrtV BR

SUMrtV BR ∗ CLRrtV BR

+ brtV BR ∗ TrtV BR

CTDrtV BR

+

+ crtV BR ∗max(TrtV BR − CTDrtV BR − 2

3
∗ CDVrtV BR, 0)

WnrV BR = anrV BR ∗ LCnrV BR

SUMnrV BR ∗ CLRnrV BR

WABR = aABR ∗ LCABR

SUMABR ∗ CLRABR

WUBR =

{
wUBR ha KCBR, KrtV BR, KnrV BR, KABR egyaránt > 1
0 egyébként

ahol:

KCBR =
dCBR ∗ (aCBR + bCBR + cCBR)

WCBR

;

KrtV BR =
drtV BR ∗ (artV BR + brtV BR + crtV BR)

WrtV BR

;

és

KnrV BR =
dnrV BR ∗ anrV BR

WnrV BR

;KABR =
dABR ∗ aABR

WABR

A súlyozó függvény értéke mínusz végtelen, ha a várakozási sor üres. Jelölje LCi az i osztályban
elveszett cellák számát, SUMi az i osztály összes cellájának számát, és Ti az i osztály pu�erében
a sorels® (head-of-line, HOL) cella várakozási idejét.
A súlyozó függvények ezen halmaza az 1. táblázat alapján került kialakításra, eképpen meg-
jeleníti a különböz® forgalmi osztályoknak a cellavesztésre, a késleltetésre és a késleltetésin-
gadozásra való érzékenységét és �gyelembe veszi a szolgáltatásmin®ségi követelményeket is.
Speci�kusan az ai, bi, ci és di súlyozó paraméterek megadják egy-egy szolgáltatásmin®ségi pa-
raméternek az adott kiszolgálási osztály súlyának kialakításában játszott szerepének relatív
�fontosságát�, míg a CLRi, CTDi és CDVi konstansok a megfelel® VCC megállapodásban
rögzített (szerz®dött) csomagvesztési aránya (cell loss ratio), csomagkésleltetése (cell transfer
delay) és késleltetésingadozása (cell delay variation). Ezen három paraméter együttesét tekint-
jük szolgáltatásmin®ségnek ebben a fejezetben.
Vegyük észre, hogy modellünkben az UBR szolgáltatás nem teljesen transzparens a többi szol-
gáltatás számára. Mégha várakoznak is más osztályok cellái a pu�erekben, a modell alkal-
mazkodóképessége miatt ennek ellenére is továbbíthatunk UBR csomagot. Ha az összes többi
osztály szolgáltatásmin®sége egy adott tartalék mellett megfelel a követelményeknek, akkor
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esélyt adhatunk az UBR-nek. Ezzel együtt az UBR háttérbe fog szorulni, ha a többi osztály-
nak sávszélességre van szüksége. Például az UBR terhelés er®s®dése semmilyen hatással nincs
a többi osztály szolgáltatásmin®ségi paramétereire: az UBR forgalom átlagos cellakésleltetése
jelent®sen megn®, míg a többieké változatlan marad.
A csomagütemez® eljárás teljesítményvizsgálatának elvégzésére fejlesztettem egy szimulációs
programot. Egy olyan kapcsolót vizsgáltam, amelyet az 5 különböz® ATM szolgáltatási osztály
forgalmával terheltem.
A szimulációs eredményeim alátámasztják azt az állítást, hogy a WF Csomagütemez® az elvá-
rások szerint m¶ködik. Minden realisztikus esetben a garantált szolgáltatási osztályok össze-
köttetéseinek szolgáltatásmin®sége megfelelt az el®z®leg megadott követelményeknek.
A súlyozó függvényeknek a szimulációkban használt paramétereit heurisztikusan adtam meg a
különböz® szolgáltatási osztályok által kiszolgált összeköttetések lehetséges szolgáltatásmin®-
ségi követelményeinek �gyelembevételével. Ezek a paraméterek nem használhatóak általánosan.
Kisebb variációk (például a forgalom által okozott terhelés növekedése) megengedettek, de je-
lent®sen eltér® karakterisztikával és követelményekkel rendelkez® források nem kezelhet®ek a
disszertációmban [D] megadott konkrét súlyozó függvény készlettel. Kutatási munkám céljai
között nem szerepelt az, hogy a súlyozó függvények paramétereinek meghatározására algoritmi-
kus eljárást adjak. Ezen paraméterek meghatározása egyébként egy optimalizálási problémának
is tekinthet®, amint azt [K3]-ban be is mutattuk.

4.1.2. A Súlyozó Függvényes Csomagütemez® általánosítása

A fentebb bemutatott súlyozó függvény készlet konstans hosszúságú csomagokat továbbító cso-
magütemez®ben használható. Ugyanakkor a WF Csomagütemez® architektúrája ezt a korlá-
tozást nem tartalmazza, vagyis a súlyozó függvény készlet kiterjeszthet® olyan módon, hogy
változó méret¶ csomagokat is kezelni tudjon. Ha a csomag hossza változik, akkor az adatvesztés
nem számítható ki egyszer¶en az elveszett csomagok számából, ami azt jelenti, hogy a cellák
helyett az elveszett, illetve a sikeresen továbbított byte-okat kell számon tartani és a súlyozó
függvények adatvesztésre vonatkozó tagjában az elveszett byte-ok és az összes byte arányát kell
használni. Továbbá a sorels® csomagok méretét és a maximálisan lehetséges csomagméretet �-
gyelembe kell venni olyan módon, hogy a súlyozó függvényekhez egy újabb tagot adunk hozzá,
mivel egy-egy csomag kiszolgálási id®tartama befolyásolhatja a rendszerben lév® más folyamok
által kapott szolgáltatásmin®séget.

4.2. A Továbbfejlesztett Körforgó Pioritás csomagütemez®

Amint azt a 4.1 fejezetben megmutattam, a WF Csomagütemez® gyakorlati szempontok sze-
rint nagyon jól m¶ködik. Ugyanakkor analitikusan csak nehezen vizsgálható és szintén nehéz
legrosszabb esetre vonatkozó korlátokat megadni. Ezek a szempontok motiváltak a Továbbfej-
lesztett Körforgó Prioritás (Advanced Round Robin - ARR) kifejlesztése során.
A szakirodalomban nagyszámú, körforgó prioritásos csomagütemez®re vonatkozó javaslatot ta-
lálunk. Egy gyors összefoglalást ad a 2. táblázat. Az érdekl®d® olvasó sokkal részletesebb
áttekintést talál a disszertációm [D] 2. fejezetében.

2. tézis ([K5, K6, K7, F3], [D] 4.1 fejezete) Kifejlesztettem és analizáltam az Továbbfej-
lesztett Körforgó Prioritás (Advanced Round Robin - ARR) csomagütemez®t konstans méret¶
csomagokat használó hálózatok esetére.

A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás a jól ismert körforgó prioritásos séma módosított válto-
zata. A módosítás f® célja az volt, hogy képessé váljon a jelenkori infokommunikációs hálózatok
változatos forgalma számára megfelel® szolgáltatásmin®séget biztosítani.
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Név Szerz®(k) F®bb jellemz®k

Weighted Round
Robin (WRR)

Katevenis és tsai. (1991)
[24]

a súly és a QoS követelmények közötti
összefüggés nem világos

De�cit Round
Robin (DRR)

Shreedhar és Varghese
(1995) [32, 22]

a lehetséges legnagyobb és a sorels® cso-
mag hosszát tudnunk kell, súly az érke-
zési sebességnek megfelel®en

Surplus Round
Robin (SRR)

Adiseshu és tsai. (1996)
[1, 9, 10, 27]

a lehetséges legnagyobb csomag hosszát
tudnunk kell, súly az érkezési sebesség-
nek megfelel®en

Recursive Round
Robin (RRR)

Garg és Chen (1999) [11] er®forrásfoglalás sebesség alapján

Elastic Round
Robin (ERR)

Kanhere és tsai. (2002)
[23]

súly az érkezési sebességnek megfele-
l®en

Smoothed Round
Robin (SRR)

Guo (2004) [17, 18] a folyamok számával arányos késlelte-
téskorlát

Mini Round Ro-
bin (MRR)

Al-Khasib és tsai. (2005)
[2]

er®forrásfoglalás sebesség alapján

G3 Guo (2007) [16] szoros késleltetéskorlát, Smoothed RR
és RRR kombinációja

Packetized Orde-
red Round Robin
(P-ORR)

Yao és tsai. (2008) [35] súly az érkezési sebességnek megfele-
l®en

2. táblázat. A legismertebb körforgó csomagütemez®k áttekintése

4.2.1. Architektúra

2.1. tézis ([K5], [D] 4.1.1 fejezete) Bevezettem és validáltam egy új, Advanced Round Ro-
binnak (Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás) nevezett, körforgó prioritásos csomagütemez® ar-
chitektúrát.

A körforgó prioritás egy jól ismert módszer arra, hogy több várakozási soros rendszereket szol-
gáljunk ki. Figyelemreméltó el®nye, hogy nagyon könnyen tudunk késleltetéskorlátot nyújtani
az alkalmazások számára. Azonban ez a legrosszabb késleltetés korlát túlságosan magas is lehet
a kapcsolandó összeköttetések nagy száma miatt. Ezen ok miatt változtattam meg a körforgó
prioritás sémát olyan módon, hogy bizonyos folyamok sokkal nagyobb gyakorisággal részesülnek
kiszolgálásban.
A kiszolgálási gyakoriság növeléséhez létrehoztam a Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás algo-
ritmust. Az alábbiakban az ARR algoritmust jellemz® alapvet® mennyiségeket de�niálom.

1. de�níció Egy folyam kiszolgálási periódusa (vagy �elérési periódusa�) a folyam egymás
után következ® csomagtovábbítási lehet®ségei közötti id®tartam, hozzáértve ezeknek a kiszolgálási
lehet®ségeknek egyikét. Az ideális és a valódi kiszolgálási periódusok közötti különbség voltakép-
pen egy jitter-szer¶ mennyiségnek tekinthet®. Egy csoport kiszolgálási periódusa megegyezik a
csoportban lev® tetsz®leges folyam kiszolgálási periódusával.

Például a 3. ábrán a kék mintával jelzett kiszolgálási lehet®ségekkel rendelkez® folyam kiszolgá-
lási periódusának hossza 6.
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2. de�níció Az egymás után kiszolgálási lehet®séghez jutó várakozási sorok sorszámainak soro-
zatai id®ben periódikusak4. Ennek a függvénynek a legkisebb periódusa a kiszolgálási ciklus5.
A 3. ábrán a tervezett kiszolgálási ciklus hosszúsága 12.

3. de�níció Egy folyam kiszolgálási preferencia rendje (amire a továbbiakban �rend�-ként
hivatkozom) azoknak a lehet®ségeknek a száma egy kiszolgálási cikluson belül, amelyekben a
folyam kiszolgálást kaphat. Egy csoport rendje megegyezik a csoportban lev® bármely folyam
rendjével. Az 1 rend¶ folyamok kiszolgálási periódusa a kiszolgálási ciklus hossza.
Például a 3. ábrán a fentebb említett kék mintával jelölt kiszolgálási lehet®ségekkel rendelkez® fo-
lyam rendje 2, míg annak a folyamnak, amelynek a kiszolgálási lehet®ségeit világoszöld mintával
jelöltem a rendje 3.

A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás elve a következ®: A megengedett legmagasabb késleltetés
alapján a folyamokat csoportokba soroljuk és eldöntjük, hány alkalommal kell az egy bizonyos
csoportba tartozó folyamokat egy kiszolgálási cikluson belül kiszolgálnunk. Ezután a csoport
folyamjait a kiszolgálási preferencia rend szerint ütemezzük a kiszolgálási ciklusban. Egy folyam
- és általánosan: egy csoport - elérési periódusai egyenletesen oszlanak el egy kiszolgálási ciklus
alatt.
A tervezett kiszolgálási ciklus abban a sorrendben sorolja fel a folyamokat, ahogyan azok cso-
magokat továbbíthatnak. Az ütemez® munkameg®rz® [36], a tervezett sorozat ciklushossza
fels® korlátja a megvalósult sorozatban felismerhet® ciklus hosszának (a jelöléseket lásd a 3.
táblázatban). Az egymás után következ® kiszolgálási ciklusok nyilvánvalóan nem egyformák.
Egy folyam csak akkor kap kiszolgálást, ha legalább egy csomag van a tárolójában. Ez az oka
annak, hogy egy kiszolgálási csoport kiszolgálási periódusai is különböz®ek lehetnek egy megva-
lósult kiszolgálási ciklusban. A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás fentebb vázolt sémájának
megértését segíti a 3. ábra.

8 folyam – 3 csoportban
2 folyam 2 renddel (   ,   ),
5 folyam 1 renddel.

A tervezett kiszolgálási ciklusban a 3 rendű
folyam számára lefoglalt időrések (Hossz: 12)

idő

(k-1)th (hossz: 7) kth (hossz: 8) (k+1)th (hossz: 4)

Megvalósult kiszolgálási ciklusok

3. ábra. Az ARR architektúrája

A 3. táblázat a Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás algoritmussal kapcsolatos jelöléseket tar-
talmazza. Feltételezzük, hogy a rendszer állandó csomaghosszúságú, például ATM. A csomó-

4Stabil rendszerben, amelyben hívás nem érkezik és nem távozik.
5A szakirodalomban bemutatott legtöbb körforgó prioritásos csomagütemez® esetén az ezzel analóg mennyi-

séget round -nak (�kör�) nevezik. A kezd®pont megválasztása szerint többféle kiszolgálási ciklusunk is lehet,
pontosan annyi, amennyi a kiszolgálási ciklus hossza csomaghosszakban mérve.
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sodott (vagy löketes) forgalmat λ intenzitású Megszakított Bernoulli Folyamattal (Interrupted
Bernoulli Process) modellezük.

L a kiszolgálási ciklus hosszának maximuma [csomag]

G a csoportok száma

Ni a folyamok száma az i. csoportban

ki az i. csoport kiszolgálási preferencia rendje

Bi,j az i. csoport j. folyama tárolójának hossza [csomag]

Qi,j a csomagok száma az i. csoport j. folyamának tárolójában

Qi,j a csomagok átlagos száma az i. csoport j. folyamának tárolójában

λi,j az i. csoport j. folyamának érkezési intenzitása [csomag/sec]

l egy csomag mérete bit-ben

C a szerver kapacitása bps-ban

gi az i. csoport bármelyik folyama számára minimálisan garantált

kiszolgálási sebesség bps-ban

gi az i. csoport bármelyik folyamának átlagos kiszolgálási sebessége bps-ban

Di,j az i. csoport j. folyamának maximálisan megengedett késleltetése [sec]

Di az i. csoport j. folyamának átlagos késleltetése [sec]

Ji,j az i. csoport j. folyamának egymás utáni csomagtovábbításai

közötti maximális id®különbség [sec]

J i,j az i. csoport j. folyamának egymás utáni csomagtovábbításai

közötti átlagos id®különbség [sec]

ρ a kiszolgáló kihasználtsága

ρi,j az i. csoport j. folyama várakozási sorának relatív kihasználtsága

ρ̂ a kiszolgáló rendelkezésre állása (availability)

3. táblázat. A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás séma jelölései

Az algoritmus jellemzéséhez még de�niálnunk kell a kihasználtság (utilization, ρ) és a ren-
delkezésre állás (availability, ρ̂) mennyiségeket. Míg az el®bbi a kihasználtság hagyományos
értelmezésének felel meg, addig az utóbbi arra utal, hogy mekkora lehet a csomagütemez®
legnagyobb megengedhet® terhelése, ha �gyelembe vesszük az összeköttetések által elvárt kés-
leltetéskorlátokat (Di,j req):

ρ =

∑G
i=1

∑Ni

j=1 λi,j

C/l
(1)

ρ̂ =

∑G
i=1

∑Ni

j=1Bi,j/Di,j req

C/l
(2)

Elvégeztem a Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás csomagütemez® teljesítményvizsgálatát. A
szimulációs eredmények egy kiszolgálóra vonatkoznak.
A munkám célkit¶zéseinek megfelel®en a szimulációs eredmények két csoportra oszthatók:

• el®ször megmutatom, hogy az ARR képes szolgáltatásmin®séget nyújtani garantált szol-
gáltatást igényl® forgalomfolyamok számára,

• majd megvizsgálom, milyen módon kell a hálózati kapacitásokat növelni ahhoz, hogy az
ugyanolyan forgalmi mintával rendelkez® folyamok ugyanazokat a kiszolgálási garanciákat
kapják, mint az [F2]-ben bemutatott, referenciának tekintett rendszerben.
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A teljesítményvizsgálatok során megvizsgáltam a forgalom terhelésnövekedésének és a forgalom
csomósodása megnövekedésének hatását a hálózat közepes és magas (kb. 0.95) kihasználtsága
esetén. Ezeket az eredményeket itt helyhiány miatt nem tudom bemutatni, de az lesz¶rhet®
bel®lük, hogy az ARR az elvárásoknak megfelel®en m¶ködött. (További részletek a disszertá-
ciómban találhatóak.)

4.2.2. Elméleti határok, szolgáltatásmin®ségi garanciák

2.2. tézis ([K5], [D] 4.1.2 fejezete) Megadtam az ARR csomagütemez® által garantált kés-
leltetés és késleltetésingadozás (jitter) korlátját, valamint az architektúra által nyújtott átlagos
késleltetést és késleltetésingadozást.

A legrosszabb esetre vonatkozó korlátokat általában a garantált szolgáltatásokhoz kapcsoló-
dóan használjuk, míg az átlagos értékek többnyire a legjobb szándék szerinti továbbítás esetén
relevánsak.
A legrosszabb esetre vonatkozó késleltetés kiszámítása el®tt el®ször ki kell fejeznünk a kiszolgá-
lási ciklus hosszát a többi mennyiségb®l, majd folytathatjuk egy folyam maximális késlelteté-
sének megadásával. Az egy folyamból való egymásutáni csomagtovábbítások közötti maximális
id®különbség (Ji,j) egy jitter-jelleg¶ mennyiség, és egyszer¶en megadható hátralékos (back-
logged) várakozási sort (az i. csoport j. folyamának tárolója nem üres a kiszolgálás után)
feltételezve. Fontos megjegyeznünk, hogy a 2 vagy annál nagyobbb rend¶ kiszolgálási csopor-
tokhoz tartozó hozzáférési lehet®ségeket egyenletesen kell a kiszolgálás ciklusban elosztani. A
matematikai megfogalmazás a következ®:

L =
G∑
i=1

Niki (3)

Di,j =

⌈
L

ki

⌉
l

C
Bi,j (4)

Ji,j =

⌈
L

ki

⌉
l

C
. (5)

A (4)-ben megadott késleltetéskorlát feltételei a disszertációmban [D] találhatóak.
Az átlagos mennyiségek becsléséhez a legrosszabb esetre vonatkozó garanciák adnak kiindulási
pontot. Az átlagos jellemz®k megadásához két tényez®t kell �gyelembe vennünk:

• egy folyam várakozási sora általában nincs tele, vagyis Bi,j helyett vehetjük Qi,j-t, illetve

• a megvalósuló kiszolgálási ciklus hossza általában kisebb L-nél, amit úgy vehetünk �gye-
lembe, hogy L-t megszorozzuk ρ-val.

Az egy folyamból való egymásutáni csomagtovábbítások közötti átlagos id®különbség (J i,j)
hasonlóképpen becsülhet®:

Di,j =
LρQi,j

ki

l

C
(6)

J i,j =
Lρ

ki

l

C
. (7)

Qi,j közelíthet® az M/D/1 sor megoldásával (lásd pl. [25]), azaz:

Qi,j =
ρi,j

2(1− ρi,j)
. (8)
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4.2.3. Az ARR és a GPS közötti paraméterkonverzió

Egy N összeköttetést kiszolgáló Generalized Processor Sharing (GPS) [28, 29] szervert N darab
pozitív valós szám jellemez: ϕ1, ϕ2, . . . , ϕN . A kiszolgáló munkameg®rz®6 (work-conserving) és
r állandó sebességen m¶ködik. Jelöljük az i összeköttetésb®l az [t1, t2] id®intervallumban kiszol-
gált forgalmat Wi(t1, t2)-val, ekkor a GPS csomagütemez®t egy olyan kiszolgálóként de�niáljuk,
amelyre

Wi(t1, t2)

Wj(t1, t2)
≥ ϕi

ϕj

, j = 1, 2, . . . , N, (9)

minden olyan i összeköttetésre, amelyik a [t1, t2] id®intervallumban folyamatosan hátralékos7.
Ebb®l a de�nícióból azonnal következik, hogy minden összeköttetésnek lesz egy minimális ga-
rantált kiszolgálási sebessége, amely így fejezhet® ki:

gi =
ϕi∑N
j=1 ϕj

r. (10)

A Generalized Processor Sharing modellben az összeköttetések bemen® forgalma token bucket-
tel formázható, amelyet a token bucket mélységével (σ) és a token generálás sebességével (ρ)
írhatunk le.
Továbbá, egy token buckettel formázott aktív i forrás kimenetén az [t1, t2] id®intervallumban
végtelen kapacitású linkeket8 feltételezve a forgalom mennyisége az Ai(t1, t2) függvénnyel jelle-
mezhet®. Ha Ai(t) = Ai(0, t) = σi + ρit, ami azt jelenti, hogy az i összeköttetés a maximális
löketével (burst) (σi) indul a nulla id®pontban és utána maximális sebességével (ρi) folytatja
a továbbítást, akkor de�níció szerint az i összeköttetés mohón (greedy) indul. Ha minden
összeköttetés mohón indul, akkor mohó GPS rendszert kapunk.
Ezután, minden i összeköttetésre a maximális késleltetést (D∗

i ) és a maximális hátralékot (Q∗
i )

úgy érhetjük el (nem feltétlenül ugyanabban az id®pontban), ha minden összeköttetés mohón
indul a nulla id®pontban egy "foglalt rendszer"-periódus9 kezdetén. Ezen felül, ha feltesszük,
hogy minden i összeköttetésre gi ≥ ρi, akkor

Q∗
i ≤ σi és D∗

i ≤
σi

gi
. (11)

2.3. tézis ([K6, K7], [D] 4.1.4 fejezete) Megmutattam, hogy az Advanced Round Robin cso-
magütemez® és a Generalized Processor Sharing kiszolgálási eljárás között rokoni kapcsolat van.

Amikor az ARR-t használjuk, a ki egész szám és a kj-k összege (L) fejezi ki azt a sávszélességet,
amelyet az i. csoport j. összeköttetése számára garantálunk. A (9) képlet átírásával azt kapjuk,
hogy

Wi,j(t1, t2)

Wx,y(t1, t2)
≥ ki

kx
, x = 1, 2, . . . , Gj = 1, 2, . . . , Niy = 1, 2, . . . , Nx, (12)

minden olyan (i, j) összeköttetésre, amely a [t1, t2] id®intervallumban folyamatosan hátralékos.
A minimális garantált kiszolgálási sebesség

gi =
ki∑G

j=1 Njkj
C =

ki
L
C. (13)

6Egy kiszolgáló munkameg®rz®, ha soha nem pihen, amikor van továbbításra váró csomag.
7Az összeköttetés pu�ere nem üres.
8Feltételezhetjük, hogy a várakozási sor és a hozzá tartozó lyukas vödör közötti link nem korlátozza a GPS

szerver által nyújtott szolgáltatást
9Egy olyan id®intervallum, amelyikben a szerver folyamatosan dolgozik.
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Marosits Tamás: Szolgáltatásmin®ség nyújtása csomagkapcsolt hálózatokban

Ha azt akarjuk, hogy az ARR ugyanazokat a legrosszabb esetre vonatkozó garanciákat bizto-
sítsa, mint a GPS, akkor (4) és (11) összevetéséb®l rögtön következik, hogy

σi

gi
=

LBij

ki

l

C
. (14)

Behelyettesítve gi-t (13)-b®l token bucket mélységére σi = Bi,jl-t kapunk.
Ezzel az egyszer¶ levezetéssel megmutattam, hogy az ARR a GPS-szel közelíthet®. Nyilván-
valóan a GPS legrosszabb esetre vonatkozó késleltetéskorlátjának minden �nomítása (pl. [34])
egyszer¶en alkalmazható az ARR analízisében.

4.2.4. Az ARR csomagütemez® min®sítése

Csakúgy, mint az ismert GPS-jelleg¶ munkameg®rz® csomagütemez®k, az ARR is megfelel a
Latency-Rate (LR) kiszolgálók például [33]-ben leírt klasszi�kációjának. Ez azt jelenti, hogy
meg tudunk adni egy burkológörbét, amely a tetsz®leges hátralékos összeköttetés számára fel-
kínált minimális kiszolgálást határolja.

2.4. tézis ([K7, F3], Section 4.1.3 of [D]) Megmutattam, hogy az ARR csomagütemez® a
Latency Rate kiszolgálók osztályába tartozik.

Ideális esetben (ami itt azt jelenti, hogy egy új összeköttetés érkezése utáni újrakon�gurálás
nem igényel id®t), a burkoló a következ®képpen adható meg:

Wi,j(τ, t) ≥ max[0, gi(t− τ − θi], (15)

ahol gi =
ki
L
C az i. csoport tetsz®leges folyama számára garantált sebesség és θi = l

gi
+ l

C
az i.

csoport tetsz®leges folyamának lappangása (latency).
Szintén Stiliadis és Varma adták meg az LR kiszolgálók jellemzését [33]-ben. Az eredményeik
alapján új korlátokat állíthatunk fel az ARR számára, habár ezek a korlátok lazábbak lehetnek,
azoknál, amelyeket az ARR architektúrája alapján adtunk meg.

2.5. tézis ([K7, F3], [D] 4.1.3 fejezete) Megadtam a Latency Rate kiszolgálónak tekintett
ARR csomagütemez® legnagyobb késleltetését, a várakozási sor hosszának legnagyobb értékét,
valamint a kimen® forgalom lyukas vödör modell szerinti paramétereit.

Az el®z®ekben bevezett jelölések használatával a maximális hátralék a következ®:

Qi,j(t) ≤ σi,j + giΘi = l(Bi,j + 1 +
ki
L
). (16)

Di,j(t) ≤
σi

gi
+Θi =

lLρ

kiC
(Bi,j + 1 +

ki
L
). (17)

A kimen® forgalom konform a lyukas vödör modellel a (σi + Θigi, gi) = (l(Bi,j + 1 + ki
L
), kiC

Lρ
)

paraméterekkel.
Jiang [21]-ben bizonyította, hogy ha egy kiszolgáló a Latency Rate osztályba tartozik, akkor az
ugyanúgy a Guaranteed Rate osztályba [13, 14] is tartozik és viszont. A de�níció szerint egy
csomagütemez® GR kiszolgáló egy folyam számára β hibataggal (error term), ha

f j ≤ GRCj + β, (18)

ahol GRCj = max(aj, GRCj−1) + lj/gj, GRC0 = 0, aj az az id®pont, amikor a folyam j.
csomagja megérkezik a csomagütemez®be és f j az az id®pont, amikor a j. csomag befejezi a
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4 Új eredmények

kiszolgálást a csomagütemez®ben. A [21]-ben bizonyított konverziós szabályok szerint az ARR
a Guaranteed Rate kiszolgálók osztályának tagja gi garantált sebességgel és

β = Θ− Lmin

gi
=

l

C
(19)

hibataggal.
A Golestani által a [12]-ben bevezett méltányosság index (fairness index) segít minket a külön-
böz® csomagütemez® algoritmusok összehasonlításában. Méltányosság szempontjából az ideá-
lis csomagütemez® módszer a Generalized Processor Sharing. Azonban amíg a GPS folyadék
modelles kiszolgáló, amelyik minden pillanatban az összes hátralékos összeköttetés számára
kiszolgálást nyújt, addig a gyakorlatban olyan csomagütemez®ink vannak, amelyek egy adott
pillanatban a hátralékos összeköttetések egyikének egy csomagját továbbítják.

2.6. tézis ([K7, F3], [D] 4.1.5 fejezete) Golestani méltányosság (fairness) de�nícióját fel-
használva kiszámítottam az Advanced Round Robin csomagütemez® méltányosság értékét (fair-
ness index).

A [12]-ben adott de�níció szerint egy csomagütemez® algoritmus méltányosság indexe két hátra-
lékos összeköttetés által kapott normalizált kiszolgálás közötti maximális különbség, egy olyan
id®intervallumban, amelyben mindkét összeköttetés folyamatosan hátralékos.
A disszertációmban található részletes megfontolásokat mell®zve itt csak a végeredményt adom
meg:

FS =
kx + ki
kxki

lL

C
=

l

gi
+

l

gx
. (20)

4.2.5. A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás csomagütemez® általánosítása

Habár a Továbbfejlesztett Körforgó Prioritást a fentebb bemutatott analízisben és szimulációs
vizsgálatokban olyan kiszolgálóban alkalmazott csomagütemez®nek tekintettük, amely konstans
méret¶ csomagokat továbbít, az ARR-t ennél sokkal általánosabb környezetben is használhat-
juk. Az általánosításnak két, lényegesen különböz® útja van:

• kihasználhatjuk a Generalized Processor Sharinggel való rokonság el®nyeit, vagy

• az egyes folyamok mellé számlálókat rendelve nyomon követhetjük a továbbított byte-ok
számát, ami De�cit vagy Surplus Round Robin típusú csomagütemez®höz vezet.

Az els® lehet®ség szerint az ARR-t a GPS egy speciális változatának tekintjük (a súlyok a valós
számok helyett racionálisak). Amint a GPS-nek van egy PGPS-nek [28] nevezett csomagalapú
verziója, amelyik szorosan10 közelíti a GPS m¶ködését, eképpen kell megalkotni egy �Csomag-
alapú ARR�-t, hogy a változó hosszúságú csomagokat továbbító hálózatokban alkalmazhassuk.
Ez az átalakítás a szolgáltatásmin®ségi garanciákat és a Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás
egyéb jellemz®it csaknem érintetlenül hagyja, de az egy csomagkiszolgálásra jutó számítási
komplexitás megn®, mivel a háttérben szimulálnunk kell a GPS kiszolgálót.
A másik lehet®ség meg®rzi a folyamoknak az egy kiszolgálási cikluson (körön) belüli üteme-
zése során az egy csomagra jutó O(1) komplexitást. Ugyanakkor egy folyam szempontjából
a számláló a kiszolgálás korlátozását jelenti, ami a kiszolgálási garanciák, a lappangás és a
méltányosság elromlását idézi el®.

10A legnagyobb eltérés egy maximális hosszúságú csomag továbbítási ideje.
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Marosits Tamás: Szolgáltatásmin®ség nyújtása csomagkapcsolt hálózatokban

4.3. A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás csomagütemez® kiszolgá-

lási ciklusának létrehozása

3. tézis ([F3], [D] 4.2 fejezete) Megadtam egy teljes eljárást az ARR csomagütemez® kiszol-
gálási ciklusának felépítésére.

A fentebb említett eredmények azon a feltevésen alapulnak, hogy rendelkezésünkre áll egy
optimálisan szervezett kiszolgálási ciklus, amelyben az i. csoport j. összeköttetésének ki számú
kiszolgálási lehet®sége egyenletesen van elosztva minden 1 ≤ j ≤ Ni és 1 ≤ i ≤ G esetén.
Nyilvánvaló, hogy ezt nem tudjuk létrehozni a forgalmi paraméterek és a kiszolgálási igények
összes lehetséges kombinációja esetén, ha munkameg®rz® kiszolgálót akarunk. Az optimális
kiszolgálási ciklus létrehozhatóságának egzakt feltétele, hogy a kiszolgálási ciklus hossza (L)
osztható legyen ki-vel minden 1 ≤ i ≤ G esetén. A további részleteket lásd a disszertációban.
Mindig tudunk azonban szuboptimális kiszolgálási ciklust építeni és meg tudjuk becsülni az
eltérést az optimális és a szuboptimális megoldás között. A szuboptimális kifejezés itt arra
utal, hogy a legjobb elérhet® elrendezés és a kiszolgálási ciklust felépít® eljárás hatékonysága
között kell egyensúlyt teremtenünk.
Fontos megjegyeznünk, hogy szuboptimális megoldások esetén is betartjuk valamennyi késlelte-
tési és adatvesztési követelményt és a kiszolgáló munkameg®rz® lesz. Lehetséges, hogy bizonyos
esetekben más módszer használatával rövidebb kiszolgálási ciklust állíthatunk fel, azonban ha
létezik olyan eljárás, amelyik az ARR-nél többször találja meg a legrövidebb kiszolgálás ciklust,
akkor annak komplexitása nagyobb kell legyen.

3.1. tézis ([F3], [D] A függeléke) Javasoltam egy algoritmust, amely felépíti az ARR cso-
magütemez® kiszolgálási ciklusát az egyes folyamokhoz tartozó el®zetesen kiszámított ki kiszol-
gálási gyakoriságok ismeretében.

Az algoritmus vázlatos leírása a következ®: A kiszolgálási ciklusok építésének kiindulási pontja,
hogy rendelkezésünkre áll minden folyam rendje. A folyamok rendjeinek összege a kiszolgálási
ciklus hossza. A folyamokat rendjük szerint csökken® sorba rendezzük, vagyis az els® folyam-
nak lesz a legmagasabb rendje és az utolsónak a legkisebb. Az els® folyam kmax rendje azt is
jelenti, hogy ennek a folyamnak kmax számú kiszolgálási lehet®séget kell biztosítanunk a kiszol-
gális ciklus alatt. Mivel ezek a kiszolgálási lehet®ségek egyenletesen oszlanak el a kiszolgálási
ciklusban, két ilyen lehet®ség között (L/kmax) − 1 szabad id®rés kell legyen. A gyakorlatban
a ⌈L(kmax − i + 1)/kmax⌉. id®rést foglaljuk le az els® folyam i. kiszolgálási lehet®ségéül. Ez
azt jelenti, hogy a legmagasabb rend¶ként els® folyam els® kiszolgálási lehet®ségéül a tervezett
kiszolgálási ciklus utolsó id®rését foglaljuk le. A második folyam számára az utolsó el®tt id®-
réssel kezdjük a foglalást. A kés®bbiekben, ha egy id®rés foglalt, tovább megyünk a következ®
szabadig és onnan folytatjuk az eljárást (lásd a 4. ábrát).
Az algoritmus egy sokkal precízebb leírása található [F3]-ban, valamint [D] A.1 Függelékében.

4.3.1. A rendek számítása

3.2. tézis ([K5], [D] 4.2.1 fejezete) Javasoltam egy algoritmust, amely meghatározza az el-
fogadott folyamokhoz tartozó ki kiszolgálási gyakoriságokat.

Az alábbiakban bemutatott algoritmus leírja, hogy egy újonnan érkez®t hogyan fogadunk be a
rendszerbe és hogyan kell a csoportokat újraszervezni, miután egy új összeköttetést elfogadtunk,
úgy, hogy minden összeköttetés megkapja az elvárt szolgáltatásmin®séget.
Adott G számú csoport, egyenként Ni (1 ≥ i ≥ G) folyammal. Az i. csoport rendje ki. Az i.
csoport j. folyamának érkezési intenzitása λi,j, a maximálisan megengedett késleltetése Di,j req
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1. Az időrés már 
foglalt.

2. Foglaljuk le a 
következő szabadot.

4. ábra. A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás kiszolgálási ciklusának építése (L = 30)

és a várakozási sor hossza Bi,j (1 ≥ j ≥ Ni). A kiszolgáló kapacitása C bps és a csomaghossz
l bit.
Az �újonnan érkez®� összeköttetés intenzitása λ0, késleltetése és csomagvesztési aránya pedig
nem haladhatja meg aD0 req illetve R0 req értékeket.

1. lépés Az összeköttetésre vonatkozó kihasználtság (ρ0) segítségével számítsuk ki a csomag-
vesztési követelményt kielégít® tároló méretét (B0)! Minden sort az M/D/1 sorral közelítünk
[31].

B0 =


2λ0D0 req +

√
4λ2

0D
2
0 req − 8λ0D0 req lnR0 req

4

 ,

ahol ⌈. . .⌉ a fels® egészre való kerekítés. A tárterületre vonatkozó fenti számítás bizonyítása a
disszertációmban található.

2. lépés Számítsuk ki az új összeköttetés rendjét:

k0 =

⌈
L l

C

B0

D0 req

⌉
.

3. lépés Számítsuk ki a kiszolgálási ciklus új hosszát:

L′ = k0 +
G∑
i=1

Niki.

4. lépés A (4) képlet használatával számítsuk ki az új késleltetésgaranciákat (Di,j) minden
szabályos i, j párra, ideértve az új folyamot is! Hasonlítsuk össze ezeket a követelményekkel
(Di,j req)! Ha Di,j ≥ Di,j req, adjuk az i, j párt egy listához!

5. lépés Ha a lista üres, akkor STOP, egyébként vegyük ki az els® folyamot a listából és
számítsunk ki neki egy új rendet: GO TO 2. lépés.

4.3.2. Egy új folyam elfogadásának feltételei

3.3. tézis ([K5], [D] 4.2.2 fejezete) Megadtam egy új folyam elfogadásának szükséges és elég-
séges feltételeit.
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Az ARR csomagütemez® kiszolgálási ciklusát felépít® algoritmus m¶ködésére alapozva megfo-
galmazhatjuk egy új összeköttetés elfogadásának feltételeit. Ennek a tételnek a segítségével
el tudjuk dönteni, hogy ismerve a forgalmi paramétereit és a szolgáltatásmin®ségi követelmé-
nyeit befogadható-e az új összeköttetés a megfelel® csoportba anélkül, hogy a többi folyam
szolgáltatásmin®ségét megsértenénk.

1. tétel Az kiszolgálást kér® új folyam akkor és csak akkor fogadható be, ha az alábbi feltételek
teljesülnek:

M ≥ B0 +
G∑
i=1

Ni∑
j=1

Bi,j

C

l
≥ max

(
λ0 +

G∑
i=1

Ni∑
j=1

λi,j,
B0

D0 req

+
G∑
i=1

Ni∑
j=1

Bi,j

Di,j req

)

ahol M a kapcsolóban rendelkezésre álló memória mérete.

Az 1. tétel bizonyítása megtalálható [K5]-ben és a disszertációmban [D]. A kihasználtság és a
rendelkezésreállás de�níciója szerint az 1. tétel második feltétele egy stabilitási kritérium.

4.3.3. Az ARR ciklus felépítési eljárás teljesítményanalízise

Az algoritmust a Wolfram Research Mathematica cím¶ programjával modelleztem. A két kü-
lönböz® esetben többféle típusú folyam várt kiszolgálásra. Az els® esetben az el®�zet®k olyan
folyamokat is generálhattak, amelyek önmagukban a link kapacitásának számottev® részét (pl.
5%) használhatták, addig a második esetben csak �keskenysávú� szolgáltatások voltak elérhe-
t®ek. A folyamok forgalmi paramétereit [8] alapján állapítottuk meg, a szolgáltatásmin®ségi
követelményeket az ITU-T I.356 ajánlása [19] szerint határoztuk meg.
A legnagyobb rendeket a maximális követelménycsoport kapta meg, vagyis az igény szerinti
videoszolgáltatás (video on demand) és a videotelefon szolgáltatás a �szélessávú� illetve a kes-
kenysávú esetben. A legnagyobb méret¶ tárolót mindkét esetben a CD-min®ség¶ igény szerinti
zeneszolgáltatáshoz rendelhettük hozzá [D].
Az 1. tétel feltételei a hívásbeengedési eljárás abszolút határait írják le. Nyilvánvaló, hogy a link
kapacitását (C) nem tudjuk teljes kihasználni, mivel a forgalom löketes jellege miatt a csoma-
gok felgy¶lnek a kapcsoló memóriájában. Hasonlóképpen, ha a (2) által de�niált rendelkezésre
állás értéke nagyon közel van 1-hez, az nem csak a szolgáltatásmin®séget veszélyezteti, hanem
a hívásbeengedési algoritmus által igényelt id®t is megnöveli. Ökölszabályként azt mondhatjuk,
hogy egy 0.85 feletti rendelkezésre állás és/vagy kihasználtság annyira lelassítja a CAC algorti-
mus m¶ködését, hogy jobb az újonnan érkez® összeköttetést elutasítani. Az ARR algoritmust
használva a határoló feltétel a rendelkezésreállás, ha az érkez® összeköttetés igényelt sávszé-
lessége a link kapacitásához képest kicsi11. Az ARR kihasználtságát akkor tudjuk növelni, ha
több információ áll rendelkezésre a forgalomról (vegyük például a CBR folyamok legrosszabb
helyzetre vonatkozó késleltetését).

3.4. tézis ([K5], [D] 4.2.3 fejezete) Realisztikus forgalomösszetételt felhasználva szimuláció
segítségével elvégeztem a híváselfogadási eljárás teljesítményanalízisét. Ennek eredményére ala-
pozva megadtam a híváselfogadási algoritmus m¶ködésének gyakorlati korlátait.

Habár a fentebb bemutatott CAC eljárás különböz® szolgáltatásmin®ség¶ összeköttetések szá-
zait képes kezelni, jobban teljesít,

11A kapacitás legyen legalább százszorosa a sávszélességigénynek.
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6 Összegzés

• ha a legkisebb elvárt késleltetés legalább százszorosa egy csomag kiszolgálási idejének
l/C),

• ha a nem garantált szolgálatokhoz is rendelünk késleltetéskövetelményeket, és

• ha hasonló forgalomjellemz®k és követelmények fordulnak el®, azaz természetesen kiala-
kuló szolgáltatási osztályokat állíthatunk fel.

5. Az új eredmények alkalmazhatósága

A disszertációm eredményei konstans csomaghosszúságú csomagkapcsolt hálózatok forgalom-
irányítási módszereivel kapcsolatosak. Ezeknek egy tipikus példája az ATM. Az IP alapú
hálózatok új protokolljai ugyan megfelelni látszanak annak az elvárásnak, hogy a multimédia
hálózatok változatos alkalmazásai számára általános hordozó szolgálatot nyújtsanak, az ATM-
et még használják. Akár gerinchálózatok, akár magánhálózatok protokolljaként széleskör¶en
alkalmazható. Továbbá az xDSL hozzáférési hálózatok adatkapcsolati rétege is ATM. Ebben
a rétegben használhatjuk a [15]-ben leírt VC multiplexingnek nevezett multiplexálási eljárást.
Ez a lehet®ség még gyakran kihasználatlan, de a jelenlegi sodrott réz érpáron nyújtott 3Play
szolgáltatások megkövetelhetik ennek a technológiának az alkalmazását.
Mindamellett a 1. és a 2. tézisekben bemutatott és megvizsgált csomagütemez®k kisebb mó-
dosításokkal, amelyeket a 4.1.2, illetve a 4.2.5 fejezetekben írtam le, változó csomaghosszúságú
hálózatokban is használhatóak. Ráadásul - ahogyan azt már megmutattam -, a Továbbfejlesz-
tett Körforgó Prioritás csomagütemez® a Latency Rate osztály tagja, ami lehet®vé teszi, hogy
az ARR-t LR-kiszolgálók alkotta hálózatban használjuk és emellett szoros végpontok közötti
késleltetéskorlátot állíthassunk fel.
A Továbbfejlesztett Körforgó Prioritás kiszolgálási ciklusának felépítésére szolgáló eljárás olyan
módosítása, amely képessé teszi a változó csomaghosszúság kezelésére, GPS-szer¶ forgalomsza-
bályozáshoz vezet.

6. Összegzés

A 4.1 fejezetben bemutattam egy konstans méret¶ csomagokat továbbító hálózatokban (pél-
dául ATM) használható csomagütemez®t. A javasolt csomagütemez® (WF Csomagütemez®)
az egy id®résben továbbítandó cella kiválasztásához minden verseng® folyamra vonatkozóan
egy súlyozófüggvényt értékel ki. A javasolt súlyozófüggvények szerkezete aszerint alakul, hogy
melyik szolgáltatási osztályba tartozik az adott folyam. A súlyozófüggvény �gyelembe veszi
a hívás elfogadásakor a szolgáltatási szerz®désben lefektetett szolgáltatásmin®ségi követelmé-
nyeket és az adott folyam által az addigi kiszolgálás során (a kiértékelés id®pontjáig) elért
szolgáltatásmin®séget. Ez a rendszer statisztikus szolgáltatásmin®ségi garanciákat nyújt - vagy
képes lehet determinisztikus garanciák nyújtására a súlyozófüggvények paraméterezését®l füg-
g®en -, de megengedi azt is, hogy bármelyik folyam - tartozzék az akár az Unspici�ed Bit Rate
szolgáltatási osztályba - �kiéheztetését� elkerüljük. A dinamikusan változó prioritásos rendszer
lehet®vé teszi, hogy az ügyfelek a megrendelt és ki�zetett szolgáltatást kapják és nem többet:
elkerülhet®vé válik a prémium kategóriájú forgalom túlzott el®nyben részesítése.
A 4.2 és a 4.3 fejezetek az általam Továbbfejlesztett Körforgó Prioritásnak (Advanced Round
Robin - ARR) nevezett kombinált csomagütemez® és hívásbeengedési eljárásról szólnak. A cél
egy egyszer¶en analizálható, robusztus, az elfogadott hívások számára egyszerre statisztikus
és determinisztikus szolgáltatásmin®ségi garanciákat nyújtó és számításigény szempontjából
megvalósítható forgalomirányító rendszer létrehozása volt. Ezért egy olyan csomagütemez®t
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javasoltam, amely a hívásbeengedési eljárás által felépített - és frissített - kiszolgálási cikluson
alapul. Elvégeztem az ARR csomagütemez® részletes analízisét, amely feltételezi az ideálisnak
tekintett kiszolgálási ciklust. Habár ez a feltétel nem minden esetben teljesíthet®, azt mégis
biztosíthatjuk, hogy egy újonnan érkez® hívást csak akkor fogadunk el, ha annak kiszolgálása
nem veszélyezteti a már korábban elfogadott és éppen kiszolgálás alatt lev® hívások szolgálta-
tásmin®ségi követelményeinek betartását. Megadtam az új hívás beengedésének szükséges és
elégséges feltételeit és javasoltam egy, a kiszolgálási ciklus felépítésére szolgáló algoritmust.
Amikor egy újonnan bemutatott csomagütemez®t értékelni akarunk, érdemes azt összehason-
lítani más, ismert megoldásokkal. Ezért megmutattam, hogy a Továbbfejlesztett Körforgó
Prioritás (ARR) leírható, mint Latency Rate kiszolgáló, illetve mint Guaranteed Rate kiszol-
gáló és kiszámítottam a késleltetés (latency), illetve a hibatag (error term) értékeket. Az ilyen
típusú leírásnak az a haszna, hogy lehet®vé válik a szolgáltatás min®ségi garanciák (úgymint
végpontok közötti késleltetéskorlát, bels® csomósodás (burstiness) és tárolóigény) számítása az
egyes folyamok számára, ha a hálózat az adott osztályba tartozó kiszolgálókból áll. Szintén
a más kiszolgálókkal való összehasonlíthatóság kedvéért megadtam az ARR csomagütemez®
méltányosság értékét (fairness index) is.

20



6 HIVATKOZÁSOK

Hivatkozások

[1] H. Adiseshu, G. Parulkar, and G. Varghese, �A reliable and scalable striping protocol�, in SIG-
COMM Comput. Commun. Rev., Vol. 26, No. 4, pp. 131-141, October 1996.

[2] T. Al-Khasib, H. Alnuweiri, H. Fattah, and V. C. M. Leung, �Mini Round Robin: An Enhanced
Frame-based Scheduling Algorithm for Multimedia Networks, in Proceedings of IEEE Internati-
onal Conference on Communication (ICC 2005), Vol. 1, pp. 363-368. Seoul, Korea, 16-20 May
2005.

[3] ATM Forum, ATM User Network Interface Speci�cation Version 3.1, September 1994.

[4] ATM Forum, Tra�c Management Speci�cation Version 4.0, April 1996.

[5] S. Blake, D. Black, M. Carlson, E. Davies, Z. Wang, and W. Weiss, �RFC2475: An Architecture
for Di�erentiated Service�, http://tools.ietf.org/html/rfc2475, December 1998.

[6] R. Braden, D. Clark, and S. Shenker, �RFC1633: Integrated Services in the Internet Architecture:
an Overview�, http://tools.ietf.org/html/rfc1633, June 1994.

[7] F. Bonomi, K. W. Fendick, �The Rate-Based Flow Control Framework for the Available Bit Rate
ATM Service�, IEEE Network, pp. 25-39, March/April 1995.

[8] J. P. Cosmas, �Stochastic Source Models and Applications to ATM�, Performance Evaluation and
Applications of ATM Networks (edited by Demetres Kouvatsos), Kluwer Academic Publishers,
U.S.A., September 1999.

[9] S. Floyd, �Notes on CBQ and Guaranteed Service�, Draft document, at
http://www.icir.org/�oyd/cbq.html, July 1995.

[10] S. Floyd and V. Jacobson, �Link-sharing and Resource Management Models for Packet Networks�,
in IEEE/ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING, Vol. 3, No. 4, pp. 365-386, 1995.

[11] R. Garg and X. Chen, �RRR: Recursive round robin scheduler�, Computer Networks, Vol. 31, pp.
1951-1966, 1999.

[12] S.J. Golestani, �A self-clocked fair queueing scheme for broadband applications�, in the proceedings
of the INFOCOM'94, pp. 636-646, Toronto, Canada, 12-16 June, 1994.

[13] P. Goyal, S. S. Lam, and H. M. Vin, �Determining End-to-End Delay Bounds In Heterogeneous
Networks�, Multimedia Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 157-163, 1997.

[14] P. Goyal, and H. M. Vin, �Generalized guaranteed rate scheduling algorithms: a framework�,
IEEE/ACM Trans. Netw., Vol. 5, No. 4, pp. 561-571, 1997.

[15] D. Grossman, and J. Heinanen, �RFC2684: Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation
Layer 5�, http://tools.ietf.org/html/rfc2684, September 1999.

[16] C. Guo, �G-3: An O(1) Time Complexity Packet Scheduler That Provides Bounded End-to-End
Delay�, in Proceedings of IEEE INFOCOM 2007, pp. 1109-1117, Anchorage, AK, USA, 6-12 May
2007.

[17] C. Guo, �SRR: An O(1) Time Complexity Packet Scheduler for Flows in Multi-service Packet
Networks�, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 12, No. 6, pp. 1144-1155, Dec. 2004.

[18] C. Guo, �Improved Smoothed Round Robin Schedulers for High-Speed Packet Networks�, in
Proceedings of IEEE INFOCOM 2008, pp. 906-914, Phoenix, AZ, USA, 13-18 April 2008.

21



Marosits Tamás: Szolgáltatásmin®ség nyújtása csomagkapcsolt hálózatokban

[19] ITU-T Recommendations I.356 B-ISDN ATM Layer Cell Transfer Performance, October 1996.

[20] ITU-T Recommendations I.371 Tra�c Control and Congestion Control in B-ISDN, August 1996.

[21] Yuming Jiang, �Relationship between guaranteed rate server and latency rate server�, Computer
Networks: The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Vol. 43,
pp. 307-315, October 2003.

[22] S. S. Kanhere, and H. Sethu, �On the latency bound of de�cit round robin� in the proceedings of
11th International Conference on Computer Communications and Networks, pp. 548-553, Miami,
Florida, USA, 14-16 October, 2002.

[23] S. S. Kanhere, H. Sethu, and A. B. Parekh, �Fair and E�cient Packet Scheduling Using Elastic
Round Robin�, IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., Vol. 13, No. 3, pp. 324-336, 2002.

[24] M. Katevenis, S. Sidiropoulos, and C. Courcoubetis, �Weighted Round-Robin Cell Multiplexing
in a General-Purpose ATM Switch Chip�, IEEE J-SAC, Vol. 9, No. 8, pp. 1265-1279, October
1991.

[25] L. Kleinrock, �Queueing Systems�, John Wiley and Sons, 1975.

[26] A. Y.-M. Lin, J. A. Sylvester, �Priority Queueing Strategies and Bu�er Allocation Protocols for
Tra�c Control at an ATM Integrated Broadband Switching System�, IEEE J-SAC, Vol. 9, No.
9, pp. 1524-1536, December 1991.

[27] D. Nikolova and C. Blondia, �Evaluation of Surplus Round Robin Scheduling Algorithm�, in
Proceedings of the 2006 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and
Telecommunication Systems (SPECTS 06), Calgary, Alberta, Canada, 31 July - 2 August 2006.

[28] A. K. Parekh and R. G. Gallager, �A Generalized Processor Sharing Approach to Flow Control in
Integrated Services Networks: The Single Node Case�, IEEE/ACM Transactions on Networking,
Vol. 1, No. 3, pp. 344-357, 1993.

[29] A. K. Parekh and R. G. Gallager, �A Generalized Processor Sharing Approach to Flow Control in
Integrated Services Networks: The Multiple Node Case�, IEEE/ACM Transactions on Networ-
king, Vol. 2, No. 2, pp. 137-150, April 1994.

[30] H. G. Perros, �Connection-oriented networks: SONET/SDH, ATM, MPLS and optical networks�,
John Wiley and Sons, 2005.

[31] J. Roberts (ed.), �Performance evaluation and design of multiservice networks�, Final Report of
COST 224, 1991.

[32] M. Shreedhar and G. Varghese, �E�cient fair queueing using de�cit round robin�, in the Pro-
ceedings of ACM-SIGCOMM '95: Conference on Applications, Technologies, Architectures, and
Protocols For Computer Communication, pp. 231-242,Cambridge, Massachusetts, United States,
August 28 - September 01, 1995.

[33] D. Stiliadis and A. Varma, �Latency-Rate Servers: A General Model for Analysis of Tra�c Sche-
duling Algorithms�, IEEE/ACM Transactions on Networking, October 1998.

[34] R. Szabó, P. Barta, J. Bíró and F. Németh, �Non-Rate Proportional Weighting of Generalized
Processor Sharing Schedulers�, in the Proceedings of GLOBECOM'99, Rio de Janeiro, Brasil,
December 1999.

[35] J. Yao, J. Guo, and L. N. Bhuyan, �Ordered Round-Robin: An E�cient Sequence Preserving
Packet Scheduler�,IEEE Transactions on Computers, Vol. 57, No. 12, pp. 1690-1703, December,
2008.

22



6 HIVATKOZÁSOK

[36] H. Zhang, �Service Disciplines for Guaranted Performance Service in Packet-Switching Networks�,

Proceedings of the IEEE, 83(10), October 1995.

23



Marosits Tamás: Szolgáltatásmin®ség nyújtása csomagkapcsolt hálózatokban

A saját eredményeket tartalmazó publikációk

[D] DISSZERTÁCIÓ

[D] Tamás Marosits, �Providing Quality of Service in Packet Switched Networks�, Ph.D
dissertation, Budapest University of Technology and Economics, 2011.

[F] FOLYÓIRATCIKKEK

[F1] Gábor Fodor, Tamás Marosits, Róbert Szabó, �Simulative Analysis of Optimal Routing
and Link Allocation Strategies in B-ISDN Networks�, Periodica Polytechnica Ser. El.
Eng., Vol. 42, No. 3. pp 275-297, 1998.

[F2] Tamás Marosits, Sándor Molnár, Gábor Fodor, �Supporting All Service Classes in
ATM: A Novel Tra�c Control Framework�, Informatica Journal: Design Issues of Gigabit
Networking, Vol. 23, No. 3, pp 305-315, September, 1999.

[F3] Tamás Marosits, Sándor Molnár, �Characterization of Advanced Round Robin Sche-
duler�, WSEAS Transactions on Communications, Vol. 8, No. 12, pp 1233-1242, Decem-
ber, 2009.

[K] KONFERENCIAEL�ADÁSOK

[K1] Gábor Fodor, Tamás Henk, Tamás Marosits, Róbert Szabó, Lars Westberg, (1995)� On
the Call and Cell Level Resource Allocation in ATM Networks�, in the proceedings of the
European Simulation Symposium 1995, Erlagen, Germany, pp 475-484, 26-28 October,
1995.

[K2] Gábor Fodor, Tamás Marosits, Róbert Szabó, �Comparison of Null-Message Reduction
Techniques in the Parallel Simulation of Multistage Interconnection Networks�, in the
proceedings of the ESM'96, Budapest, Hungary, pp 513-517, 2-6 June, 1996.

[K3] Gábor Fodor, Sándor Molnár, Tamás Marosits, �A General Tra�c Control Framework
in ATM Networks�, in the proceedings of the IEEE Singapore ICCS'96, Singapore, pp
160-164, 25-29 November, 1996.

[K4] Tamás Marosits, Sándor Molnár, Gábor Fodor, �Performance Evaluation of a General
Tra�c Control Framework in ATM Networks�, in the proceedings of the IEEE IPCCC'99,
Phoenix, Arizona/USA, pp 240-249, 10-12 February, 1999.

[K5] Tamás Marosits, Sándor Molnár, János Sztrik, �CAC Algorithm Based on Advanced
Round Robin Method for QoS Networks�, in the proceedings of The 6th IEEE Symposium
on Computers and Communications, pp 266-274, Hammamet, Tunisia, 3-5 July, 2001.

[K6] Tamás Marosits, Sándor Molnár, �Tra�c Control Methods for High Speed Packet Swit-
ched Networks�, in the proceedings of 2002 International Polish-Czech-Hungarian Work-
shop, pp 58-64, Warsaw, Poland, 12-15 September, 2002.

[K7] Tamás Marosits, Sándor Molnár, �Flexible Scheduling Discipline for Fixed-Size-Packet
Switched Networks�, in the proceedings International Conference Probability and Statistics
with Applications, pp 40-41, Debrecen, Hungary, 8-12 June, 2009.

24


