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1.

Bevezető

A távközlési iparnak folyamatosan sikerült asszimilálnia az új technológiákat. A korai
távíró hálózatoktól kezdve az iparág fejlődése során a felhasználók folyamatosan
gazdagabb és változatosabb szolgáltatásokat érhetnek el. Az elmúlt évtizedben újabb
kihívások érték a távközlési ipart, ugyanis a digitális távközlési rendszereket integrálnia
kellett az eredetileg a számítógép hálózatok számára kidolgozott technológiákkal. Ez a
folyamat a hálózatok integrációjához vezetett, melynek során a jövő infokommunikációs
hálózatainak alapjául szolgáló Internet Protokoll (IP) vált a közös platformmá.
Az IP technológia vonzereje a felhasználók számára nyújtandó szolgáltatások rugalmas
kialakíthatóságában rejlik, ami kulcsfontosságú a piaci versenyelőny megőrzése
szempontjából. Ezen szolgáltatások sikerét pedig jelentősen befolyásolja a felhasználók
által észlelet szolgáltatásminőség. Annak ellenére, hogy az árazás és a marketing
különösen fontossá vált a távközlési piac versenyképességének fenntartásában, vannak
még olyan nyitott technológiai kérdések is, amelyek hatékony megoldása a szolgáltatók
számára további előnyt jelenthet.
A fenti kihívásokra adott legelterjedtebb válaszok az Integrált Szolgáltatások (IntServ
[1]) és a Differenciált Szolgáltatások (DiffServ [2]). Az utóbbi jobban skálázható a
rendszerben levő folyamok számával, ennek egyik változata pedig az arányos szolgáltatás
(proportional service [5][6]). Az arányos szolgáltatások előnye a csomópont szintű
(ugrásonkénti) előre meghatározhatósága. Ugyanakkor a szolgáltatók hálózati szinten
nyújtják szolgáltatásaikat, emiatt azt hálózati szinten kell meghatározni. A későbbiekben,
a 4.1 alfejezetben fogom részletesen taglalni ezt a kérdéskört.
Az infokommunikációs hálózatok globális méretűvé válása, valamint a gazdag
szolgáltatások azt eredményezik, hogy a klasszikus hálózatmenedzsment eléri a
skálázhatósági korlátait. A hagyományos hálózatmenedzsment megoldásokban a
menedzsment sík központosított módszereket használ [7][8] széleskörű feladatok
ellátására, amint azt a távközlési menedzsment rendszer (TMN) FCAPS (Hiba,
Konfiguráció, Számlázás, Teljesítmény, Biztonság) struktúrája megadja [9]. Annak
érdekében, hogy képes legyen megfelelni a jövő hálózatai kihívásainak [10], a
hálózatmenedzsment rendszerek túl kell lépjenek a klasszikus paradigmákon és
dinamikusnak, önszervezőknek kell lenniük, valamint hálózati szinten együtt kell
működniük [11]. Ezt a kérdéskört részletesen a 4.2 alfejezetben fogom tárgyalni.
Disszertációm az IP alapú infokommunikációs rendszerek különböző aspektusaival
foglalkozik, különös tekintettel az architektúrák skálázhatósági kérdéseire.
Eredményeimet két alfejezetben mutatom be és mindkét alfejezet elején röviden
áttekintem a kutatásom hátterét. Az első alfejezetben egy új, skálázható szolgáltatás
minőségi (Quality of Service - QoS) keretrendszerre teszek javaslatot, mivel a QoS
szerepe különösen fontos az új multimédia (pl. műsorszóró) szolgáltatások esetében.
Ugyanakkor ezeknek a szolgáltatásoknak a megvalósításához szükség van egy skálázható
hálózatmenedzsment keretrendszerre, mely támogatja az ehhez hasonló rugalmas,
mindenhol jelenlevő hálózatokat és szolgáltatásokat, amire az eredményeimet bemutató
fejezet második részében teszek javaslatot.
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2.

Célkitűzések

Disszertációm fő célkitűzése, hogy lehetővé tegye a mindenhol jelenlevő (ubiquitous),
IP-alapú, szolgáltatás-orientált infokommunikációs hálózatokat.
A világméretű, közös, integrált architektúra méretgazdaságosságból származó előnyök,
valamint az azon nyújtott testreszabott szolgáltatások gazdasági és társadalmi hasznot
hoznának az érintetteknek. A létező technológiák már most megoldást kínálnak egy ilyen
architektúra egy-egy részfeladatára, de ezeket az építőelemeket nem lehet egy puzzle
részeként egységbe olvasztani. A fő nehézséget nem a hiányzó interfészek jelentik,
hanem az építőelemek skálázhatósági korlátai és/vagy az a probléma, hogy ezek
kombinációja nem ad egy teljesen előre leírható viselkedésű rendszert.
A disszertáció célja, hogy a fenti témakör két aspektusára adjon megoldást.
Az első célkitűzés, hogy egy hálózati szintű minőségbiztosítási feladatra adjak
egy előre meghatározható és skálázható megoldást.
Annak érdekében, hogy a felhasználói igényeknek megfelelő globális hálózat épülhessen
ki, annak előre meghatározható QoS-t kell nyújtania az alkalmazások számára.
Javasoltam egy olyan hálózatszintű arányos szolgáltatást, amely biztosítja, hogy két
különböző szolgáltatási osztályba sorolt folyam által érzékelt szolgáltatási minőségek
(QoS) aránya ugyanaz marad, függetlenül a változó hálózati feltételektől. Ez a megoldás
különbözik az általánosan elterjedt ugrásonkénti viselkedésre (Per Hop Behavior - PHB)
alapozó megoldásoktól. Több algoritmust javasoltam, amelyek képesek az általam
javasolt arányos szolgáltatás betartatására és szimulációs módszerrel validáltam az
algorimusokat. Egy magasabb színvonalú szolgáltatási osztályt választó felhasználó
biztos lehet abban, hogy jobb kiszolgálást kap, mint az, aki egy alacsonyabb színvonalút
választ, valamint azt is tudni fogja, hogy mennyivel kap jobb kiszolgálást.
A második célkitűzés, hogy hálózatmenedzsment megoldást nyújtsak
önszerveződő hálózatok dinamikus együttműködésére.
A nagyméretű, heterogén, globális és dinamikus hálózatok menedzsmentjét nem lehet az
eddig megszokott, központosított módon megoldani, ugyanis az rosszul skálázódik. A
jelenleg elterjedt megoldásokban felhasználói vagy operátori beavatkozás szükséges
ahhoz, hogy a kontextustól (pl. igény, környezet, preferenciák) függően kapcsolja össze
és szervezze a hálózatokat vagy szolgáltatásokat. Javasoltam egy hierarchikus peer-topeer átfedőt (overlay), amely képes a helyi kölcsönhatásokat elrejteni, ezáltal biztosítva a
teljes rendszer skálázhatóságát. Új hálózatok-közti kompozíciónak (composition)
nevezett műveleteket javasoltam a különálló átfedők közt, amely a hálózatok
összekapcsolását és szervezését modellezi. Ennek alapján, a hálózatok és/vagy eszközök
online egyeztetései segítségével, automatikusan meg tudom oldani a hálózati
kölcsönhatások szervezését.
A fenti célkitűzések megvalósítása esetén lehetővé válik egy világméretű, potenciálisan
mobil, mindenhol jelenlévő IP alapú, szolgáltatás-orientált hálózat létrehozása.
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3.

Módszertan

Matematikai modellezés
Gráfelméleti eszközöket használtam egy új peer-to-peer (P2P) átfedő modell megadására
és azon új műveletek bevezetésére, amelyekkel jellemző hálózatmenedzsment
műveleteket modelleztem. Analitikusan levezettem egy új QoS szolgáltatás típus
minőségbiztosítási paramétereinek értékeit.
Szimulációk
A széles körben használt ns2 csomagszintű szimulációs eszközt használtam a javasolt
QoS szolgáltatás típusok tulajdonságainak modellezésére és vizsgálatára. Erre a
szimulációs modellre alapozva elemeztem a javasolt algoritmusaim helyességét és
teljesítményét.
Megterveztem és megvalósítottam egy szimulátort, amely segítéségével modelleztem a
hierarchikus P2P átfedő struktúrát, valamint validáltam és elemeztem a javasolt
algoritmusaim működését.
Prototípus megvalósítás és mérések
Prototípus megvalósítás segítségével
megvalósíthatóságát.

vizsgáltam

a

P2P

átfedő

modell

4. Új eredmények
4.1

Arányos szolgáltatások

Az elmúlt évtizedben két fontosabb megoldás született az IP hálózatok minőségi
szolgáltatására (QoS), mégpedig az Integrált Szolgáltatások [1] és a Differenciált
Szolgáltatások (DiffServ) [2]. Ezek közül a jobban skálázható DiffServ a forgalom
ugrásonkénti formázására (per hop shaping) alapszik. A csomópontok egymástól
függetlenül vezérlik a folyamokat a hálózat állapotának és/vagy a folyamok más
csomópontokban elszenvedett korlátozásainak ismerete nélkül. Az előnyei mellet a
DiffServnek az egyik legnagyobb hátránya, hogy statikusan allokálja a sorbanállási
paramétereket. Minden folyam osztálynak megállapít egy előre kiszámolt súlyozást,
amelyet a maghálózati útválasztók használnak. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a
szolgáltatási osztályok forgalmi terhelése úgy változik meg, hogy a jobb osztályba sorolt
folyam rosszabb kiszolgálást kap, mint az alacsonyabb osztályé.
Erre a problémára egy lehetséges megoldás az arányos szolgáltatás differenciálás [3],
ahol az i osztály jobb (de legalábbis nem rosszabb) kiszolgálást kap, mint az i-1 osztály.
Az abszolút szolgáltatási garanciáktól eltérően, az arányos szolgáltatási modell a
szolgáltatási osztály adott teljesítmény paramétereit előre meghatározott módon
„távoltartja” egymástól [3][4].
1.1 definíció Vegyük m különböző szolgáltatási osztály differenciálását, és jelöljük qi-vel
az i QoS osztályban mért QoS paramétert. Az arányos szolgáltatás (Proportional Service PropServ) szolgáltatási osztálypáronként a következő viszonyt határozza meg:
qi
qj

=

ci
cj

, i, j = 1,2,…,m
4

(1)

ahol c1 < c2 < … <cm az általánosított minőség differenciáló paraméterek (quality
differentiation parameters - QDP).
A relatív differenciálás esetében a QoS paraméterek egymáshoz viszonyulnak, és
függenek a hálózat terhelésétől. A szakirodalomban kimutatták, hogy a „klasszikus”
DiffServ diszciplínák esetében és amennyiben a magasabb színvonalú osztályok
túlterheltebbek az alacsonyabbakénál, előfordulhat, hogy a magasabb színvonalú
osztályba sorolt folyamok rosszabb kiszolgálást kapnak, mint az alacsonyabb színvonalú
osztály folyamai [3][4]. Az arányos szolgáltatás előnye, hogy a QoS differenciálás előre
meghatározható, míg a klasszikus DiffServ esetén a fenti észrevétel alapján ezt nem
mindig lehet megadni.
Az arányos szolgáltatások esetében minden osztály által nyújtott szolgáltatás minősége
változik a terheléssel, ellenben az arányaik azonosak maranak (a QDP által meghatározott
módon). Egyúttal az osztályok közti (minőségbeli) rangsor is egyértelmű és előre
meghatározott. Ilyen értelemben a minőségi osztályok alkalmazkodnak a hálózati
terheléshez és nincs hívásengedélyezési (Call Admission Control – CAC), sem erőforrás
foglalási mechanizmus. A felhasználónak vagy az alkalmazásnak kell eldöntenie, hogy az
elvárásaik, költség- és egyéb korlátok alapján a legmegfelelőbb osztályt válasszák ki.
A fenti előnyei ellenére, az arányos szolgáltatásokra tett javaslatok az ugrásonkénti
(PHB) megvalósításokra fókuszálnak, azaz a differenciálás csomópontonként
alkalmazzák, miközben a felhasználó a szolgáltatás minőségét végponttól-végpontig, a
szolgáltató pedig hálózati tartományának szintjén értelmezi [5][6][12]. Bonyolult
monitoring és ütemezési megoldások szükségesek ahhoz, hogy a PHB megoldásokra
alapozott tartományi vagy végponttól-végpontig tartó PropServ szolgáltatást
biztosítsanak [13]. Más megoldások a PropServ modellt egyéni folyamok szintjén
értelmezik, ezek a megoldások ellenben nem rendelkeznek a DiffServ által használt
aggregált folyamokra épülő modelljének a skálázhatósági tulajdonságaival.
Az IP hálózatokkal szemben általános elvárás, hogy a skálázhatóság biztosítása
érdekében az komplex algoritmikusokat a hálózat be- és kilépési pontjaiba kell telepíteni
[15]. A fentebb ismertett okok miatt az első téziscsoportban egy új arányos szolgáltatási
modellt javasoltam, amely hálózati szinten működik, valamint egy olyan hálózati
architektúrát, amely betartja a javasolt modellt.
1. Téziscsoport [J1][J2][C1][C2][C3] Egy olyan IP alapú hálózati modellt javasoltam,
amely a szolgáltatási osztályok folyamai számára hálózati szinten nyújt arányos
differenciálást.
A korábbi ugrásonkénti (per-hop) modellekkel szemben én egy új arányos differenciálási
modellt javasoltam, amely hálózati szinten biztosítja a differenciálást. Egy olyan hálózati
architektúrát javasoltam, amely képes ezt az arányos differenciálást biztosítani.
Analitikusan levezettem a rendszer paramétereit és két algoritmust adtam meg, amely
betartatja a hálózatszintű arányos szolgáltatási modellt, úgy egy elosztott, mint
központosított módon.
A javasolt modell a DiffServ arányos szolgáltatás PHB kiterjesztése, ennek megfelelően a
folyamokat aggregált szinten kezeli. Az folyamokra vonatkozó kifejezések tisztázása
érdekében bevezetem az alábbi definíciót.
1.2 definíció Mikrofolyamnak nevezem azokat az IP csomag-folyamokat, amelyek
ugyanazokat a bemeneti- és kimeneti hálózati pontokat (útválasztók), valamint ugyanazt
az útvonalat használják és ugyanahhoz a kommunikációs viszonyhoz (session) tartoznak.
5

Ugyanazon az útvonalon, ugyanazon be- és kimeneti hálózati pontok és ugyanahhoz a
szolgáltatási osztályhoz tartozó folyamokat makrofolyamnak nevezem.
Megjegyzem, hogy ugyanazon az (x) útvonalon sok mikrofolyam van, és mindegyik
mikrofolyam egy makrofolyamhoz tartozik (lásd az 1.1 ábrát). Ugyanazon útvonalon
legfennebb m makrofolyam van és mindegyik egy külön QoS osztályhoz tartozik. Egy
makrofolyamot Fi-vel jelölöm. Amennyiben külön nem részletezem, a folyam kifejezést
egy makrofolyamra fogom használni.
Fi,(x)
in

1

1

...

micro flow

(x)

macro flow

i
...

path (x)

...

m

i
...

Fi,(x)out

m

1.1 Ábra. Makrofolyamok sávszélessége a ki- és bemeneti hálózati pontoknál (baloldalon) és
mikro- és makrofolyamok (jobboldalon)

A hálózatszintű arányos szolgáltatásokat a goodput (átviteli arány) szolgáltatási metrikára
határoztam meg. Mivel a szakirodalomban több, enyhén különböző meghatározást ismer
a goodputra, megadom azt a definíciót, amelyet a továbbiakban használni fogok.
1.3 definíció Adott i minőségbiztosítási osztály átviteli arányát (goodput), azaz a
hálózatszintű arányos szolgáltatás minőségbiztosítási parméterét Gi-vel jelölöm és az
alábbiak szerint határozom meg

qi = Gi( x ) =

x)
Fi ,(out
, i = 1,2,…,m,
Fi ,(inx )

(2)

ahol Fi,in az Fi folyam belépési pontnál felajánlott forgalma, azaz az a bemeneti
sávszélessége, ami a hálózat belépési pontjánál jelentkezik. Hasonlóan, Fi,out az Fi folyam
kilépési pont után mért sávszélessége. A folyam útvonalát az (x) felső indexben jelölöm
(lásd az 1.1 ábra baloldalát). Egy hálózat összes (x) útvonalának halmazát P-vel jelölöm.
Ez a definíció úgy a reszponzív, mint a non-reszponzív folyamakra alkalmazható. A
szakirodalom több alternatívát ad az IP folyamok osztályozására aszerint, hogy miként
válaszolnak a hálózati torlódásra. A két leginkább elterjedt megoldás szerint reszponzív
és non-reszponzív folyamnak [16] vagy streaming és elasztikus forgalomnak [17] nevezi
azokat. Én az alábbi definícióban megadott elnevezést fogom használni. Megjegyzem,
hogy annak ellenére, hogy az IP fejléc alapján elméletileg el lehet dönteni, hogy egy adott
folyam reszponzív vagy non-reszponzív, a gyakorlatban a viszony réteg fejléceit (pl. TCP
vagy UDP) is meg szokták vizsgálni ennek eldöntésére.
1.4 definíció Egy olyan folyamot, amely torlódásvezérlési mechanizmust haznál, azaz a
csomagküldési rátáját módosíthatja a hálózatban észlelt torlódási események hatására,
reszponzív folyamnak nevezem. Non-reszponzív folyamnak nevezem azt a folyamot,
amely nem használ torlódásvezérlési mechanizmust.
Egy non-reszponzív (pl. UDP) folyam esetén Fi,in az egységnyi idő alatt a hálózat
belépési pontjához érkezett bájtok száma.
Egy reszponzív (pl. TCP) folyam esetében az Fi,in értekmezése nem ilyen egyszerű, és
azt az 1.5 tézisemben adom meg.
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1.1 Tézis (Hálózatszintű arányos szolgáltatási modell és architektúra) [J1][C1] – Egy
olyan hálózati architektúrát javasoltam, amely arányos differenciálást biztosít egy
adminisztratív hálózati tartomány folyamai számára, amit hálózatszintű arányos
szolgáltatásnak hívtam.

Megadtam ennek a hálózati architektúrának a hálózati elemeit, azok funkcionális leírását
és azok közt kölcsönhatásokat.
A hálózatszintű arányos szolgáltatás egy, a hálózat minden folyamára alkalmazott QoS
differenciálási modell, amely rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal.
•

Adot i osztály ugyanazt a szolgáltatási differenciálást kapja az egész hálózatban,
azaz az osztály szintű QDPk hálózati szinten vannak meghatározva (ci ugyanaz
minden i osztályú folyamnak, függetlenül a hálózat melyik útvonalán található)

•

Ez a szolgáltatás a folyamok goodput-jára (arányos átvitel) van meghatározva

,

qi Gi( k )
=
q j G (j k )

k)
Fi ,(out
Fi ,(ink )
c
= (k ) = i
F j ,out c j
F j(,kin)

(3)

minden i,j = 1,2,…,m osztályra és az összes (k) útvonalra.
•

Nincs hívásengedélyezési folyamat (Call Admission Control) – minden
mikrofolyam beléphet a hálózatba és a QoS osztályának megfelelő kiszolgálást
kap

•

A javasolt szolgáltatás érvényesítése (enforcement) egyszer történik az útvonal
alatt, azaz a QoS formázás (shaping, policing) a hálózati belépési pontnál
történik

•

A javasolt hálózati architekúrában egy adott színvonalú osztály folyamának az
adatvesztési aránya nem rosszabb az alacsonyabb színvonalú osztály
folyamaiénál.

•

Egy adott osztály folyamának teljes hálózatszintű csomagkésleltetése (amely
magába foglalja a terjedési, sorbanállási és feldolgozási késleltetéseket is) nem
rosszabb az alacsonyabb színvonalú minőségi osztály folyamaiénál (azaz ha di-vel
jelölöm az i osztály teljes késleltetését, akkor dj ≥ di, amennyiben j<i i,j=1,…m).

Feltételezve egy algoritmust, amely megadja a hálózatszintű arányos szolgáltatás
paramétereit (lásd a (3) egyenletet), a hálózati architektúra a további tulajdonságokkal is
rendelkezik:
•

képes a folyamokat az útvonalakon belül, a minőségi osztályok szerint
differenciálni (osztályozni).

•

képes a szolgáltatás paramétereit kiszámító algoritmusok számára input
paraméterként a folyamokat alkotó mikrofolyamok számát, a folyamok
sávszélességét, útvonalát, a hálózati linkkapacitásoat, adott linkeket használó
folyamok azonosíóit megadni.

•

képes az algoritmus kimeneteként kiszámolt sávszélesség értékeket a belépési
ponton a folyamok által betartatni
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•

képes a különböző QoS osztályú folyamokat külön kezelni

•

képes úgy a (tartományi szinten) központosított és elosztott algoritmusokat
támogatni
Network domain

F1,(x)out

F1,(x)in

Fi,(x)out

Fi,(x)in

(x)
Fm,
out

path (x)

(x)
Fm,
in

path (y)

F1,(y)out

(y)
1, in

F

Fi,(y)out

(y)
i, in

F

(y)
Fm,
out

(y)
m, in

F

common
link

1.2 Ábra. Arányos szolgáltatási modell egy hálózati tartományban

Az új modell/megközelítés a folyamok goddput-jára (átviteli arányára) alapozott
hálózatiszintű arányos szolgáltatást javasol. Az általános hálózati modellt, egy adott
hálózati tartomány (network domain) felett, az 1.2 ábra szemlélteti. Az azonos belépési és
kilépési pontokat, azonos útvonalat használó mikrofolyamok aggregálva (nyalábolva)
vannak. Minden a belépési és b belépési pont közti útvonalon m különböző osztályba
sorolt folyam van, (Fi(x)). Minden F folyamnak a felajánlott (belépési pontnál mért)
sávszélességét Fin-vel, az elért (kilépési pont után mért) sávszélességét pedig Fout –tal
jelöljük. Az 1.2 ábrán két, (x) és (y) útvonalat (path) is ábrázoltam. Annak ellenére, hogy
a két útvonalnak van közös szakasza (common link), az osztályonkénti differenciálás
útvonalszinten történik, a (3) egyenlet ugyanzon útvonalon átmenő, de különböző
osztályba sorolt folyamok közti viszonyokat határozza meg.
Mivel az általam javasolt arányos szolgáltatás modell hálózat szinten egységes QDPket
használ (azaz adott minőségi osztály QDP-je útvonalfüggetlen), a jelölés tovább
egyszerűsíthető, az alábbiak szerint.
1.5 definíció A javasolt arányos szolgáltatás modellben a QDP-ket αi,j paraméter
segítségével is meg lehet adni, a következőképpen:
k)
Fi ,(out

Fi ,(ink )
Gi( k )
c
=
= i = α i, j ,
(k )
(k )
Gj
F j ,out c j

αi,j >1 if i>j, i,j = 1,2,…,m, k = 1,2, …, N,

F j(,kin)

ahol ci és cj a hálózatszintű arányos minőségdifferenciáló paraméterek.
A jelölés tovább egyszerűsíthető: αi = αm,i

i = 1,2,…,m. Vegyük észre, hogy
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(4)

α i, j

1
ci
α m ,i α j
c
c
= i = m =
=
,
cj
1
cj
αi
cm α m, j

αi > 1 for i = 1,2,…,m-1 and αm=1

(5)

A legjobb minőségű (m) osztálynak és minden másik QoS osztály viszonyában ez az
egyenlet azt fejezi ki, hogy a goodput (átviteli arány) a legjobb (m) osztályban αi-szer
nagyobb, mint az i osztályé.
Az újdonsága ennek a javaslatnak abban áll, hogy, a PHB alapú javaslatokkal ellentétben,
egy teljes hálózati tartomány felett biztosítja az arányos differenciálást, nem csak egy
ugrás felett. Emiatt a felhasználó számára a szolgáltatás egyértelműen meghatározható,
nem az útvonal során elszenvedett forgalomkezelés valamilyen kombinációja. Ugyanis
egy ugrásonkénti művelet-sorozat hatását előre kiszámolni nem egy triviális feladat.
Továbbá, a folyam viselkedését a felhasználó számára jobban le lehet írni, mivel csak
egy, az egész hálózatra érvényes paramétert kell megadni.
A hálózatszintű arányos szolgáltatást, az üzemeltető döntése alapján, két módon lehet
megvalósítani. Annak ellenére, hogy mindkét esetben ugyanazokat az elveket követik, a
hálózati elemek szintjén a két alternatíva különbözik egymástól. A hálózat szélén levő
útválasztóknak kitüntetett szerepük van. A be- és kilépési pontokon telepített
útválasztóknak (ingress router, egress router) különböző szerepük van, de a gyakorlatban
ezeket egy berendezésben, együtt is telepíteni lehet (és várhatóan együtt is lesznek
telepítve). A mag útválasztók (core router) csak az aggregált folyamokról kell
információt tárolniuk, emiatt a javaslatom megfelel a magállapot-nélküli architektúra
(core-stateless architecture [18]) követelményeinek.
A központosított hálózatszintű arányos szolgáltatást megvalósító hálózati elrendezést
szemlélteti az 1.3 ábra. Ebben az esetben javasoltam egy új hálózati elemet, a központi
brókert (Central Broker). A DiffServ hálózatokkal foglalkozó munkákban már bevezették
a sávszélesség brókert (Bandwidth Broker), amely a hálózatszintű forgalommenedzsment
(traffic engineering) feladatokat old meg [19][20][21].
Traffic flow

Central Broker

Path discovery
Edge flow report
Core flow report
Ingress shaping command

Ingress

Egress

Ingress

Core

Core

Core

Egress
Core

Ingress

1.3 Ábra. A hálózatszintű arányos szolgáltatás architekturális elemei (központosított verzió)
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Az ábra bemutatja az adatfolyam (traffic flow) útját a hálózatban, valamint a hálózat széli
és mag útválasztók jelzési forgalmát (edge flow report, core flow report) is. Az
útvonalfelderítés (path discovery) a belépési ponttól kell indulnia, és ugyanoda érkezik az
algoritmus eredményeként a forgalmat formázó parancs (ingress shaping command) is.
Az elosztott hálózatszintű arányos szolgáltatást megvalósító hálózati elrendezést az 1.4
ábra szemlélteti. Az elosztott megoldást megvalósító hálózati elemek egyszerűbbek, mert
nincs szükség a központosított brókerre. Ugyanakkor a központosított bróker funkcióit a
hálózat útválasztói között osztottam szét. A jelzési üzenetek a folyamok útvonalain
haladnak (path and bottleneck discovery, bottleneck capacity report), de nincs szükség a
központosított elemmel való kommunikációra.
Traffic flow
Path and bottleneck discovery
Bottleneck capacity report

Ingress

Egress

Ingress

Core

Core

Core

Egress
Core

Ingress

1.4 Ábra. A hálózatszintű arányos szolgáltatás architekturális elemei (elosztott verzió)

Egy torlódást elszenvedő klasszikus IP hálózatban a folyamok csomagvesztést és változó
késleltetést szenvednek el a belső (mag) útválasztókban, ami a kimeneti pontokon egy
alacsonyabb sávszélességet eredményez. Ez a sávszélesség komplex folyamok közti
kölcsönhatások eredményeképpen alakul ki, emiatt nehéz előre meghatározni annak
értékét. Ugyanakkor, egy hálózatszintű arányos szolgáltatást megvalósító hálózatban ez a
sávszélesség csak a forgalmi mátrix (a belépési pontnál felajánlott forgalom Fi ,(inx )
értékei), a QDPk és a hálózati topológiától függ, a (3) egyenlet által meghatározott
módon. Amennyiben ez a sávszélesség analitikusan, a fenti paraméterek alapján előre
kiszámítható, különböző algoritmusokat lehet javasolni, hogy a felesleges forgalmi
többlet már a belépési pontban kiszűrhető legyen, ami csökkentené a maghálózat
terhelést.
1.2 Tézis (Sávszélesség, késleltetés és adatvesztés arány a hálózatszintű arányos
szolgáltatási modellben) [C1][C2] – Megadtam az arányos szolgáltatási modellben egy
z)
szűk keresztmetszetű linken áthaladó folyam sávszélességét ( Fi ,(out
), ahol µ lb a
sávszélessége az lb szűk keresztmetszetű linknek.
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z)
Fi ,(out
=

µl

b

( x) m
i ,in
(z)
i ,in j =1

F
(
∑∀( y ):lb∈( y ) F

∑α

F j(,xin)
j ,i

Fi ,(inx )

)

(6)

Megmutattam, hogy amennyiben mindegyik osztály forgalmának ugyanolyan
sztochasztikus tulajdonsága van, a javasolt architektúrában egy adott osztály
adatvesztési aránya kisebb vagy legfennebb ugyanakkora lesz, mint akármilyen más,
annál alacsonyabb minőségű osztályban.
Megmutattam, hogy amennyiben mindegyik osztály forgalmának ugyanolyan
sztochasztikus tulajdonsága van, a javasolt architektúrában egy adott osztály
adatkésleltetése kisebb vagy legfennebb ugyanakkora lesz, mint akármilyen más, annál
alacsonyabb minőségű osztályban.

A következőkben ismertetm az 1.2 Tézisben megadott (6) egyenlet levezetéséhez
használt főbb lépéseket. Adva van egy hálózatszintű arányos szolgáltatást (amint azt az
1.2 ábra is mutatja); a (3) egyenletet felírtam minden olyan útvonalra, amely áthalad a
hálózat legszűkebb keresztmetszetű lb linkjén:

 ( z )
F j(,zout) 
(z)
 Fi ,out = α i , j Fi ,in ( z )  , i,j = 1,2, …,m és
F j ,in 


∀( z ) : lb ∈ ( z )

(7)

A fenti egyenletrendszer egyenletei ellenben nem teljesen függetlenek, minden egyes
útvonalra csak m-1 független egyenletet tartalmaz. Másrészől, mivel szűk az lb
keresztmetszet, érvényes az alábbi összefüggés:
m

∑ ∑F

(z)
i ,out

∀ ( z ):lb∈( z ) i =1

= µlb

(8)

Amennyiben R-el jelölöm az össze lb linket tartalmazó útvonalak számát:
R = | ∀ ( z ) : l b ∈ ( z ) |, akkor az R(m-1) + 1 független egyenlethez Rm ismeretlen tartozik és
az egyenletrendszert nem lehet megoldani.

Vegyük észre, hogy a (3) egyenlet ugyanazon útvonalon haladó folyamok közti viszonyt
határozza meg. Ugyanakkor nem határozza meg, hogy ugyanabból a szolgáltatási
osztályba tartozó két vagy több folyam milyen viszonyban van egymással. Természetes
elvárás, hogy ugyanannak a szolgáltatásnak a folyamai hasonló módon osztozzanak a
közös erőforrásokból, azaz ne differenciáljunk azonos osztálybeli folyamok közt. Ezt az
elvárást a méltányossági feltétellel (fairness criterion) írtam le.
1.6 definíció (méltányossági feltétel) Amennyiben az ugyanahhoz az i szolgáltatás
minőségi osztályhoz tartozó, de külön (z) és (y) útvonalakon levő folyamok számára
ugyanaz az lb link a szűk keresztmetszet, akkor ugyanakkora a goodputjuk (átviteli
arányuk):
z)
y)
Fi ,(out
Fi ,(out
=
, ∀( z ) : l b
Fi ,(inz ) Fi ,(iny )

∈ ( z ), ∀ ( y ) : l b ∈ ( y ), i = 1,..., m

(9)

(Megjegyzem, hogy ez a feltétel akkor méltányos, amikor az egész hálózati tartományra
alkalmazom és ugyanazt a ci QDP-t határozom meg az összes i minőségű osztályú
folyamra)
11

A jelölés egyszerűsítése érdekében sorbaállítottam az lb szűk keresztmetesztű linken
áthaladó R útvonalat, azaz most már (1), (2), …, (R) útvonal van. Továbbá, a (z-1)
útvonal z=1 esetében megegyezik az (R) útvonallal. A (9) egyenlet átrendezésével ekkor:
(z)
i ,out

F

Fi ,(inz )
,
Fi ,(inz −1)

( z −1)
i ,out

=F

∀( z ) : l b ∈ ( z )

(10)

Ennek alapján összesen R-1 független egyenletet lehet felírni. Így összesen most már
R(m-1) + 1 + R-1 = Rm független egyenletet lehet felírni és Rm ismeretlen van?
z)
}i=1,...,m,
{ Fi ,(out

∀( z ) : l b ∈ ( z ) .

Ezt az egyenletrendszert megoldva kaptam a (6) képletet.

Amennyiben a minőségi differenciálási paramétereket adatvesztési arányra (loss rate)
vagy késleltetésre (delay) akarom értelmezni, akkor azt célszerű az adatvesztési arány
vagy késleltetés inverzeként megadni. Ennek azért van értelme, mert így, hasonlóan az
eddig tárgyalt goodput (átviteli arány) esethez, a magasabb színvonalú osztálynak
továbbra is nagyobb lesz a QDP-je. Ennek a gondolatmenetnek az alapján vezetem be az
alábbi definíciót.
1.7 definíció A QoS paraméter az adatvesztési arány esetében qi = 1 / l i , ahol li az i
folyam belépési ponttól kilépési pontig észlelelt adatvesztési aránya. Hasonlóan, a
készleltetés esetén qi = 1 / d i , ahol di az i folyam belépési ponttól kilépési pontig észlelt
késleltetése.
Az 1.5 definícióhoz hasonlóan egyszerűsíteni lehet az adatvesztési arány QDP-jének
jelölését.

βi =

q m li
=
qi
l1

(11)

A (3) egyenletből kiindulva és tudva azt, hogy az i QoS osztály adatvesztési aránya az (x)
útvonalon
x)
Fi ,(inx ) − Fi ,(out

li( x ) =

(12)

Fi ,(inx )

Kimutattam, hogy a βi(x) QDP értéke:
1−

β

( z)
i

=

Gm( x )

αi

(13)

1 − Gm( x )

Emlékezzünk, hogy a 1.3 definíció alapján Gm( x ) a legjobb QoS osztály goodputja az (x)
útvonalon.

Mivel Gm( x ) < 1, αi >1, következik hogy

Ez azt is jelenti, hogy αi > αj, azaz

Gm( x )

αi

Gm( x )

<

αi
Gm( x )

αj

1−
< Gm( x ) , és végül: β i( x ) =

Gm( x )

αi

1 − Gm( x )

>1

, és végül: β i( x ) > β (j x ) ∀( x) ∈ P .
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A fenti gonodolatmenet alapján, egy, a goodput alapú QDPk szerint magasabb színvonalú
osztály folyama által elszenvedett adatvesztési arány kisebb lesz bármelyik alacsonyabb
színvonalú osztály folyamánál.
A továbbiakban összefoglalom az 1.2 Tézis késleltetésre vonatkozó állításának
bizonyításának gondolatmenetét is.
Megmutattam, hogy amennyiben mindegyik QoS osztály forgalomának ugyanolyan
sztochasztikus tulajdonsága van, a javasolt architektúrában egy adott QoS osztály
adatvesztési aránya kisebb vagy legfennebb ugyanakkora lesz, mint akármilyen más,
annál alacsonyabb színvonalú osztályban. Ellentétben a goodput (átviteli arány) és az
adatvesztés arány alapú differenciálással, a késleltetés alapú differenciálás a belépési
pontokbeli sorok terhelésétől is függ.
Abból indultam ki, hogy a hálózatszintű arányos szolgáltatás hálózati architektúrájában a
mag útválasztók sorhosszai alacsonyak, ugyanis ezek a sorok csak a rövidtávű börsztök
hatását kell kivédeniük. Emiatt a hálózaton belüli késleltetés (a sorbanállási és
feldolgozás késleltetés) ugyanaz.
)
)
di( x ) = d i(,xingress
+ d i(,xcore
)
di(,xcore
=

∑ (d

( x)
i , link

)
)
( x)
+ d i(,xqueue
+ d i(,xproces
sin g ) ≤ d i , ingress

(14)

l i ∈( x )

A késleltetésbeli különbség a belépési pontban (ingress) elszenvedett sorbanállási
késleltetésből származik. Ugyanakkor a belépési pontokban alkalmazott osztályalapú
sorbanállás (class based queuing - CBQ) biztosítja, hogy a sorok terhelése a jobb
osztályban alacsonyabb, mint az alacsonyabb osztálybelieké.
Ennek következtében a késleltetés alapú QDPk esetében:
qm ≥ …≥ q2 ≥ q1

(15)

ahol az egyenlőség akkor áll fenn, ha a belépési pontokban (ingress router) a sorok
üresek.
1.3 Tézis (Elosztott Algoritmus) [C1] – Javasoltam egy elosztott algoritmust, amely a
belépési ponton úgy formázza a forgalmat, hogy a folyamok a hálózatszintű arányos
szolgáltatásnak megfelelő tulajdonsággal rendelkezzenek. Az algoritmus folyamatábráját
az 1.5 ábrán ismertetem. Az algoritmus minden egyes belépési pontban levő útválasztó
esetében nyilvántartja a szűk keresztmetszetet azokon az útvonalakon, amelyek abból a
belépési pontból indulnak. Azután a (6) egyenlet alapján meghatározza a sávszélességét
minden egyes folyamnak, amely átmegy azon a szűk keresztmetszetű linken. Részletes
szimulációs vizsgálatokkal kimutattam, hogy ha ezt az algoritmust a hálózat belépési
pontjaiban, elosztott módon alkalmazom, akkor az betartatja a folyamokkal a (3)
egyenletben meghatározott arányos differenciálást.
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trigger
Munkaváltozók inicializálása:
•

Legyen lb (szűk keresztmetszetű link) az
útvonal első linkje (x)

•

Legyen sb az (x) útvonal legalacsonyabb
osztályának (i=1) felajánlott forgalma

Az lj link legalacsonyabb osztály (i=1) s formázott
igényének kiszámítása

Legyen lj jelenlegi link a az
(x) útvonal következő
linkje

s<sb

Nem

Igen

Legyen sb egyenlő a most kiszámolt s
értékével
Legyen lb egyenlő az lj jelenlegi linkkel

Nem

lj az (x) útvonal
utolsó linkje?
Igen

Az lb szűk keresztmetszetű link kiválasztása
A folyamok si(y) részesedésének kiszámítása minden
osztályra (i=1,..,m) és minden lb linken áthaladó folyamra
Minden lb linken áthaladó folyam belépési pontok formázó
mechanizmusainak beállítása az si(x) értékre
stop

1.5 Ábra. Az elosztott algoritmus folyamatábrája

Az algoritmust indító esemény (trigger) egy változás a felajánlott forgalomban (a
belépési pont mérési egysége által meghíva), ekkor a szűk keresztmetszet kapacitásának
értéke a felajánlott forgalomra van állítva. Ezután az algoritmus kiszámolja a folyam
sávszélességét az 1.2 Tézisben megadott (6) egyenlet szerint. Ha ez az érték kevesebb,
mint a korábban tárolt szűk keresztmet kapacitás, akkor ezt a linket lesz szűk
keresztmetszetnek megjelölve a korábbi helyett. Azután a következő linkenként végig
megy az útvonalon, és lefuttatja az előbbi ellenőrzést. Miután az algoritmus végigment az
útvonalon, ki lesz választva az útvonal szűk keresztmetszete. Erre a linkre az algoritmus
kiszámolja az összes átmenő folyam sávszélességét, jelzi a bemeneti pontoknak, azok
pedig formázni fogják a bejövő forgalmat, betartatva a folyamokkal az arányos
szolgáltatás feltételeit.
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Achieved Alpha - Variable traffic / Distributed Algorithm
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1.6 Ábra. Elosztott algoritmussal, konstans bit rátájú (baloldalt) és változó UDP folyamok
(jobboldalt) által elért arányossági paraméterek)

Az algoritmus működőképességét szimulációs vizsgálatokkal igazoltam. Annak
érdekében, hogy az eredményeket jobban értelmezni lehessen, a vizsgálataim során m = 2
osztály volt a rendszerben. A két osztály közti differenciálást az α21 QDP határozza meg.
Ezt az előre meghatározott értéket alfának nevezem. Három hálózati topológiát
készítettem és mindegyikőjükben vizsgáltam a javasolt algorimusomat. Ebben a
fejezetben az eredményeim illusztrálása céljából a legegyszerűbb topológián futtatott
szimulációk eredményeit ismertetem, amikor is 4 folyam (útvonal) volt a rendszerben. Az
elvárt alfa értéke 1.1 volt, ami egy nagyon finom felbontású differenciálást jelent. A
gyakorlatban ennél nagyobb arányok várhatóak, így a választott paraméter a legrosszabb
esetnek felel meg. Az 1.6 ábrán a kimeneti pontokban mért (azaz az algoritmus által elért)
alfa értékeket ábrázolom az idő függvényében. Az ábra baloldalán statikus nonreszponzív (constant bit rate – CBR) UDP forgalmat generáltam, míg a jobboldalán a
forgalom változott. Látható, hogy az elért alfa értéke az elvárt 1.1 értékhez közel van,
azaz az analitikusan kiszámolt, elméleti sávszélesség értékeket sikerült betartatnia az
algoritmusnak.
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1.4 Tézis (Központosított Algoritmus) [J1][C3] – Javasoltam egy központosított, iteratív
algoritmust, amely kiszámolja minden folyam sávszélességét a belépési pontnál a (6)
egyenlet szerint. Az algoritmus folyamatábráját az 1.7 ábrán ismertetem. Ez az
algoritmus beilleszthető az 1.1 Tézisben javasolt központosított architektúrába.
Megmutattam, hogy az algoritmus forgalombecslő mechanizmusokkal együtt is
alkalmazható, és non-reszponzív folyamok esetében FIFO sorokkal is megvalósítható.
trigger
Munkaváltozók inicializálása:
•

Legyen lb (szűk keresztmetszetű link) az
útvonal első linkje (x)

•

Legyen sb az (x) útvonal legalacsonyabb
osztályának (i=1) felajánlott forgalma

Az lj link legalacsonyabb osztály (i=1) s formázott
igényének kiszámítása

Legyen lj jelenlegi link a az
(x) útvonal következő
linkje

s<sb

Nem

Igen

Legyen sb egyenlő a most kiszámolt s
értékével
Legyen lb egyenlő az lj jelenlegi linkkel

Nem

lj az (x) útvonal
utolsó linkje?
Igen

Az lb szűk keresztmetszetű link kiválasztása
A folyamok si(y) részesedésének kiszámítása minden
osztályra (i=1,..,m) és minden lb linken áthaladó folyamra
Minden lb linken áthaladó folyam belépési pontok formázó
mechanizmusainak beállítása az si(x) értékre
stop

1.7 Ábra. Központosított algoritmus folyamatábrája

Ez az iteratív algoritmus abban különbözik a leginkább az 1.3 Tézisben megadottnál,
hogy minden (hálózati szinten) felesleges forgalmat kizár a belépési pontnál, míg az 1.3
Tézisben megadott algoritmus ugyanezt a kizárást csak útvonal szinten végzi el. Azaz
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egy globális optimumot ér el, míg a 1.3 Tézisben megadott algoritmus a tranziens
időszakban (amíg minden útvonlat frissít) csak helyi optimumot.
Az itt javasolt algoritmus iteratív módon, együttesen alkalmazza a (6) és a (3)
egyenleteket a közös szűk keresztmetszetet megosztó folyamokra. Amennyiben a
forgalmat a belépési pontnál formázom az algoritmus szerint, akkor a hálózaton belül
nem lesz csomagvesztés és a kimeneti sávszélesség megfelel a (6) egyenletben
meghatározottnak.
Az algoritmus a hálózat legszűkebb keresztmetszetét keresi, és ezt a túlterhelési faktor
segítségével teszi.
1.8 definíció A túlterhelési faktor γl egy l link esetében az a töredéke a folyamnak,
amelynek át kellene haladnia a szűk keresztmetszeten, amennyiben a (3) egyenlet
feltételei érvényesek.

Analitikusan megmutatattam, hogy γl-t ki lehet fejezeni a felajánlott forgalom és a QDP
függvényében.

µl

γl =

∑

( x ) _ cross _ l

∑

(16)

Fi ,(inx )
i

αi

A legszűkebb keresztmetszet az a link, melyre a túlterhelési faktor értéke a legkisebb.
Achieved Alpha - CBR traffic / Centralized Algorithm

Achieved Alpha - Variable traffic / Centralized Algorithm

1.125

1.125

Flow A
Flow B
Flow C
Flow D

Flow A
Flow B
Flow C
Flow D

1.115

1.115

1.105

Alpha

Alpha

1.105

1.095

1.095

1.085

1.085

1.075

1.075
0

10

20

30

40

50

0

5

10

15

20

25

30

35

Time [sec]

Time [sec]

1.8 Ábra. Központosított algoritmussal, konstans bit rátájú (baloldalt) és változó UDP folyamok
(jobboldalt) által elért arányossági paraméterek.

A javaslat egy adaptív forgalombecslést használ, hogy megbecsülje a forgalmat a
belépési pontoknál. Szimulációs módszerrel megmutattam, hogy UDP forgalom esetében
az algoritmus sikeresen betartatja az elvárt differenciálási paramétert. Az 1.8 ábra az
előző Tézis esetében ismertetett szcenárió esetében elért eredményeket mutatja. Az ábra
baloldala CBR folyamok, míg a jobb oldala a változó UDP folyamok esetében mutatja az
elért alfa értékeket. Látható, hogy az algoritmus sikeresen betartatja az elvárt értékeket. A
Disszertációm tatalmazza a részletes szimulációs elemzés eredményeit mindkét, elosztott
és centrális algoritmus eseére.
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1.5 Tézis (Hálózatszintű arányos szolgáltatás modell reszponzív folyamok számára) [J2]
– Megmutattam, hogy a hálózatszintű arányos szolgáltatás modell a reszponzív (pl. TCP)
folyamokra is alkalmazható. Egy új értelmezés alapján határoztam meg a reszponzív
folyamok felajánlott forgalomát és egy aktív sorkezelési megoldás felhasználását
javasoltam a belépési pontokon, hogy a belépő reszponzív folyamokat a kívánt
sávszélességűre formázhassam. Megoldásomat szimulációs vizsgálatokkal validáltam.

Annak érdekében, hogy a (3) egyenletet reszponzív folyamokra alkalmazhassam,
módosítanom kellett az eredeti goodput (átviteli arány) definícióját. A torlódásvezérlési
mechanizmusok miatt, a reszponzív folyamok esetében nincs „felajánlott forgalom”, a
forgalom elasztikusan alkalmazkodik a hálózat állapotához. Az én javaslatom, hogy a
felajánlott forgalmat a folyam mikrofolyamainak számával arányosan számoljuk, ennek
alapján az alábbi definíciót adtam meg:
1.9 definíció A belépési pontoknál a reszponzív folyamok felajánlott forgalmát a
következőképpen határoztam meg:
Fi ,(inx ) = ni( x ) D

i = 1,2,..., m ∀( x) ∈ P

(16)

ahol n(x)i a mickrofolyamok száma egy folyamon belül egy adott (x) útvonalon,
D egy hálózatszintű állandó
F(x)i,in az (x) útvonal i osztályának felajánlott forgalma.
Aktív sorkezelési menedzsment (active queue management - AQM) mechanizmussal
javasoltam megoldani a reszponzív folyamok formázását (shaping). Klasszikus, a sor
végéről csomagot eldobó (drop tail) sorok esetén a csomagvesztésekre a reszponzív
folyamok módosítják felajánlott forgalmukat, emiatt ezek nem alkalmasok a feladatra.
Gyakorlatilag a reszponzív folyamok (pl. TCP) túlreagálják a csomagvesztéseket, emiatt
finomabb formázási módszereket kellett válasszak.
Én a BLUE-t, egy link kihasználtság- és a csomagvesztéstörténetet használó AQM
algoritmust választottam ki [22][23]. A FIFO sorok nem képesek méltányosságot
biztosítani a reszponzív mikrofolyamok között, egyes mikrofolyamok „éheznek” míg
mások előnyt élveznek. Szimulációs vizsgálatokkal összehasonlítottam a FIFO és BLUE
mechanizmusokat, és az elvártak szerint a BLUE sokkal jobban teljesített. A BLUE
elkerüli a mikrofolyamok éhezését. Továbbá a formázást (shaping) is úgy éri el, hogy
csomagot csak akkor dob el, ha nagyon nagy változások vannak a forgalomban (pl.
amikor egyszerre indul több tíz mikrofolyam), ellentétben a jóval elterjedtebb RED
mechanizmussal, amelynek a csomag eldobás a működésének az alapja.
A fentiek alapján a BLUE egy megfelelő mechanizmus a folyamok közti méltányosság
(fairness) biztosítására. Ebben az esetben nem lesznek „éhező” folyamok, a mikrofolyamok egyenlően osztoznak a rendelkezésre álló sávszélességen. A BLUE
használatának egy másik következménye, hogy torlódásvezérlés minimális puffermérettel
oldható meg, ami a végponttól-végpontig való késleltetés csökkentését eredményezi.
Az ns2 szimulátorban megvalósított BLUE AQM [24] használtam az elvárt
sávszélességek betartatására a belépési pontokban. Az 1.9 ábra bal oldalán a szimuláció
során elért differenciálási paraméter értékeket mutatom, amikor állandó számú TCP
mikrofolyamok voltak a hálózatban. Ez a non-reszponzív esetben a CBR folyamokkal
végzett szimulációknak felel meg. Az 1.9 ábra jobb oldalán változó számú TCP
mikrofolyamok esetében elért differenciálási paraméter értékeket mutatom.
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1.9 Ábra. A belépési pontokban BLUE AQM-el formázott konstans (baloldalt) és változó
(jobboldalt) számú TCP mikrofolyamok által elért arányossági paraméterek

Azt is megmutattam, hogy a TCP és UDP folyamok differenciálását párhuzamosan meg
lehet oldani a belépési pontban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a TCP folyamokat az
ebben a Tézisben bemutatott módon kell formázni, miközben az UDP folyamokat az 1.3
vagy 1.4 Tézisekben bemutatott megoldások valamelyikével, és a két formázási módszer
egyszerre is működőképes.

4.2 Önszerveződő hálózatok Elosztott Menedzsment
Keretrendszere
Napjainkban az Internet lett az alapértelmezett adatátviteli rendszer, amely széleskörű
alkalmazásokat és szolgáltatásokat tesz lehetővé. Mivel a múlt század hetvenes éveiben
tervezett Internet kinőtte az eredetileg tervezett kereteit (a megnövelt teljesítmény,
rendelkezésre állás, biztonsági és megbízhatósági igények eredményeképpen), lassan
eléri a korlátjait és az architektúrájából fakadó üzemeltetési korlátjai akadályozzák
fejlődését.
A jövő hálózatait vizsgáló kutatások az ilyen hálózatokkal szemben támasztott két
feltételt emelnek ki [25]. Egyrészt, a hálózati technológiák heterogenitása növekedni fog,
mivel új és régi hozzáférési technológiák, valamint új és régi szolgáltatások és
alkalmazások együtt fordulnak elő. Várhatóan az újabb hálózati megoldásokra való
áttérés (migráció) nem egy egyszeri lépés lesz, hanem folyamatos, elhúzodó folyamat.
Másrészt, a hálózatok szervezési szempontból is heterogének lesznek: a jelenleg elterjedt
nyilvános mobil hálózatokat változatos hálózattípusok fogják kiegészíteni: személyi,
vehikuláris, szenzor, hot-spot és egyéb hálózatok.
Néhány ilyen újabb hálózattípus elszigetelten, önállóan is hasznos lehet, de ez az
infrastruktúra az igazi potenciálját egymás közti kapcsolódások, összeköttetések során
tudja elérni. Ez azt is jelenti, hogy egy dinamikus környezetben az így kialakult hálózatok
hálózata is dinamikusan kell ki- és újraalkuljon, mintegy alkalmazkodva a változó
környezethez. Ugyanakkor e kölcsönhatásoknak automatikusan kell végbemenniük,
ugyanis a dinamikus, gyors események miatt nincs lehetőség időigényes és bonyolult
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manuális konfigurálásra. A korábban „mind IP” hálózati víziók is ebbe az irányba
módosulnak.
Az jövő hálózatok felé vezető új koncepciók mind több és több feladattal terhelik a
hálózati infrastruktúráját, amelyet előbb-utóbb nem lehet kizárólag emberi
beavatkozással menedzselni. A jövő hálózati környezetben emiatt a hálózati
menedzsmentnek és vezérlésnek dinamikusabbá és rugalmasabbá kell válnia. Az
önmenedzselő hálózatok elve egy széleskörűen elfogadott megoldás az Internet és más
hálózatok gyorsan növekvő komplexitásának kezelésére [26][11]. A jövő hálózati
infrastruktúrájának kialakításában kulcsszerepet játszó hálózatüzemeltetők olyan új
funkciókat és mechanizmusokat akarnak bevezetni, amelyek lehetővé teszik a hálózatok
önmenedzsélését. Mindezt pedig oly módon szeretnék megtenni, hogy a legkevesebb
emberi beavatkozással, a szolgáltatás jobb elérhetőségét és rövidebb telepítési időt
biztosítva, csökkentett szolgáltatás bevezetési idő mellett történhessen [26][27].
A továbbiakban a fejezeten belül feltételezem, hogy a hálózatok önszervező
képességekkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a hálózati elemek elégséges számítási
kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy önszervező logikát tudjanak futtatni és megfelelő
interfésszel rendelkezzenek a hálózati elemek módosítására.

2.1 definíció A kompozíció az a folyamat, amely során két menedzsment tartomány /
autoritás kölcsönhatásba lép, egyeztet és dönt az együttműködési szándékaikról, végül
pedig kombinálják erőforrásaikat a döntéseik alapján. A kompozíció hálózati
tartományok felett van értelmezve, emiatt hálózati kompozícióként is nevezik, ahol a
hálózat az a logikai hálózat, melyet a menedzsment autoritás/üzemeltet vezérel és
menedzsel. A menedzsment tartományok kompozíciós folyamatait a kompozíciós
menedzsment funkciók irányítják és a vezérlési sík függvényei valósítják meg. A
kompozíciós folyamat eredménye érintheti (változtatja, bővíti vagy korlátozza) a
menedzsment és vezérlési síkok hatásköreit is [B1][J3][28][29].
Amikor két különálló hálózat komponál, egy fontos kihívás egy konzisztens
hálózatmenedzsment rendszerbe szervezni az eredeti hálózatokét. Hasonlóan, egy
dekompozíciós folyamán a menedzsment rendszert konzisztens módon kell felosztani az
új tartományok közt. Javasoltam egy hálózatmenedzsment keretrendszert a megfelelő
menedzsment folyamatokkal együtt, hogy a fenti problémára megoldást kínáljak.

2. Téziscsoport [B1][J3-J7][C4-C9] - Javasoltam egy Elosztott Menedzsment
Keretrendszert (Distributed Management Framework - DMF) az Önszervező Hálózatok
(self-organizing networks - SON) számára, amely meghatározza, hogy két vagy több
menedzsment tartomány / autoritás miként lépjen kölcsönhatásba és döntsön az
együttműködésükről. Megadtam két hálózategyüttműködés típust, az abszorpciót
(egyesülés) és gatewayinget (kapun keresztüli együttműködés). Javasoltam egy
hierarchikus peer-to-peer átfedő (P2P overlay) struktúrát, amely lehetővé teszi a
menedzsmentsíkbeli funkciók megvalósítását. Leképeztem a P2P átfedőket az elosztott
hálózatmenedzsment keretrendszerre. A DMF struktúrát egy SON gráffal és a SON
gráfon értelmezett műveletekel modelleztem. Javasoltam egy algoritmust, amely megadja,
hogy melyik absztrakciós szinten kell a hálózatoknak együttműködniük.
A javasolt Elosztott Menedzsment Keretrendszert (DMF) minden olyan hálózatban meg
lehet valósítani, amely rendelkezik 3 rétegbeli címzéssel és útválasztással, valamint
számításkapcitással képes az önszervező funkicókat támogatni. Minden csomagkapcsolt
hálózaton, amely 3 rétegbeli címzéssel rendekezik és megfelel az ITU-T következő
generációs hálózat definíciójának (NGN [30]), meg lehet valósítani a SON-ok számára
kidolgozott DMF-t. Természetesen, ehhez a DMF-t megvalósító protokollokat, valamint
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az önszervező funkciókat telepíteni kell az általános NGN csomópontokban. Egy
jellemző példa az ilyen hálózatokra az Ambient Networks (AN) [B1][31].

2.1 Tézis (Önszervező Hálózatok számára kidolgozott Elosztott Menedzsment
Keretrendszer) [J3][J7] – Javasoltam egy Elosztott Menedzsment Keretrendszert
(Distributed Management Framework - DMF) az önszervező hálózatok (self-organizing
networks - SON) számára, amely meghatározza két vagy több hálózat menedzsment
tartomány plicy-alapú kölcsönhatását. Az általam javasolt DMF-en belül egy önálló,
iteratív, elosztott és irányított folyamatot javasoltam, amely képes lokalizálni és
megosztani a menedzsmentsikok kölcsönhatásainak vezérléséhez szükséges információt. A
SON-ok számára javasolt DMF architektúráját a 2.1 ábra szemlélteti.
Megjegyzés: Egy menedzsment tartományon belül a DMF vezérli a vezérlésisíkbeli
funkciókat is.

Distr.Mgmt.Fw
menedzsment
tartomány
kölcsönhatások
interfésze

vezérlési/menedzs. sík

önszerveződést
irányító
információ

csomópont

2.1 Ábra. Elosztott Menedzsment Keretrendszer áttekintése

Példa: Egy Ambient Hálózatban (Ambient Network - AN)[B1][7][31], az Ambient
Network Menedzsment vezérli a funkcionális entitásokat (Functional Entities -FE) az
Ambient Vezérlési Téren (Ambient Control Space - ACS) belül.

2.2 Tézis (Hálózat Kompozíció) [J4][J6][C6][C7] – Defineáltam két hálózati kompocíció
típust (abszorpció és gatewaying), amelyek a bootstrapping (inicializálás) és dekompozíció (befejezés) együtt teljesen leíráják a hálózati kompozíciós modellt és
illeszkednek a 2.1 Tézisben javasolt keretrendszerbe.
Az abszorpció (absorption) korlátozásnélküli információmegosztást határoz meg a
komponáló hálózatok menedzsment tartományai közt, egy egységes menedzsmentsíkot
eredményezve, amely a két korábbi egyesülésével jön létre. Ha az abszorpció nem
lehetséges, akkor a gatewaying (kapun keresztüli együttműködés) meghatározza az új
menedzsmentsík létrehozásának módját, valamint azt, ahogy a komponáló hálózatok
információját megosztja.
A bootstrapping egy elemi ön-konfigurációs folyamatot jelöl, amely egy önálló
menedzsment síkot inicializál (pl. egy önálló csomópont üzembe helyezése). A
decomposition (de-kompozíció) során a menedzsment tartomány két vagy több különálló
menedzsment tartományra oszlik, és e folyamat során meg kell határozni az új
tartományok önszervező tulajdonságait.
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Megjegyzem, hogy a továbbiakban feltételezem, hogy a hálózat kompozíció során a
vezérlés a szolgáltatások és erőforrások felett restriktív, azaz minden gatewaying típusú
kompozíció során kevesebb erőforrás (típus) felett rendelkezik.
Annak érdekében, hogy a DMF megvalósítható legyen, egy elosztott hierarchikus
strutúrába kell leképezni.

2.3 Tézis (Peer-to-peer Menedzsment Átfedő) [J5][J6][C4][C5] – Az Elosztott
Menedzsment Keretrendszer (DMF) absztrakt modelljét egy hierarchikus peer-to-peer
hálózatra képeztem le. A peer-to-peer hálózat legalsó szintje a fizikai csomópontok
halmaza. A DMF minden egyes hálózatmenedzsment tartománya részére egy P2P
átfedővel hozok létre, amelynek a tagjai az alsóbb szintű P2P átfedők képviseletére
megválasztott elemek (pl. superpeerek).
Továbbá a DMF modellezésére javasoltam egy SON gráf modellt és azon értelmezett hat
gráfműveletet. A SON gráf megadja a DMF direkt leképezését a P2P átfedőkre: minden
egyes SON gráf csomópont egy menedzsment tartománynak és egy P2P átfedőnek felel
meg (lásd a 2.2 ábrát). Ezt az átfedőt egy, a gyermek csomópontok által választott
csomópont képviseli.
O7

a superpeer-re mutat

átfedők halmaza
O5
O6
O1

O4

O3

O2

v7
v5
v1

v2

v6
v3

SON gráf

v4

topológia gráf

2.2 Ábra. A SON gárf és a P2P átfedők

A 2.2 Tézisben megadott hálózatot kompozíciós műveleteket leképeztem a SON gráf
modellre. Ennek érdekében javsoltam hat gráfműveletet a SON gárfon, az alábbiak
szerint:

Join (belépés): A belépő SON gráf gyökér csomópontját hozzácsatolom a SON gráf már
létező csomópontjához (lásd 2.3.i ábra).
Leave (kilépés): Egy teljes fát lekapcsolok az eredeti gráfból. Az eredmény két külön SON
gráf lesz (lásd 2.3.ii ábra).
Expand (kiterjesztés): Ha a csomópontnak volt korábban szülője, akkor a szülője és a
csomópont között egy új csomópontot hoz létre. Különben létrehoz egy szülő csomópontot
a régi csomópontnak (lásd 2.3.iii ábra).
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Collapse (összevonás): Töröljük a csomópontot, amelynek van egy szülője és egyetlen
gyereke (lásd 2.3.iv ábra).
Merge (egyesülés): Minden, az egyesülő szülőkhöz tartozó csomópont egy közös szülőhöz
fog tartozni, a másik szülőt töröljük (megjegyzem, hogy csak a levelek képviselnek fizikai
csomópontokat, így a többi gráfcsomópont törlése nem jár fizikai csomópont kizárásával
a rendszerből) (lásd 2.3.v ábra).
Split (szakítás): Egyes gyermekek lecsatlakoznak a szülő csomópontról és egy új szülőt
hoznak létre, amely mindegyik lecsatlakozott csomópont szülője lesz (lásd 2.3.vi ábra).
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2.3 Ábra. A hat gráfművelet

Megjegyzem, hogy a hat gráfművelet alkalmazásával nem változik a gráfnak a fa jellege.
A SON gráf csak akkor fog hasadni, ha az alatta levő topológia is particionálódik.
Annak érdekénem, hogy megadjam, hogy is szervezhető (komponálható) két hálózatok
hálózata egy közös hálózattá, az alábbi algoritmust javasoltam.

2.4 tézis (Alulról-felfelé kompozíciós algoritmus) [C8][C9] – Javasoltam egy alulrólfelfelé kompozíciós algoritmust, amely a SON gráf (fizikai csomópontokat képviselő)
leveleitől indulva a felsőbb szintek (mind nagyobb komponált hálózatok) felé halad és
megvizsgálja az abszorpció lehetőségét. Ha abszorpció nem lehetséges, akkor
meghatározza a gatewaying helyét (lásd a 2-1 algoritmust). Megmutattam, hogy a
konfigurációs idő és vezérlési (jelzési üzenetek átlal okozott túlterehelésben mért)
komplexitása O log(N).
Megjegyzés: az alulról-felfelé kompozíciós algoritmust a P2P átfedők superpeerejei
segítségével explicit módon meg lehet valósítani.
2-1 Algoritmus: (Kompozíciós algoritmus) az a és b fizikai csomópontok számára:
Megoldásom általánosságát megtartva, feltételezem hogy az a fizikai csomópontot
tartalmazó SON gráf hierarchia szintjeinek száma kevesebb mint a b csomópont esetében.
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A továbbiakban a-val és b-veljelölöm a két, kompozíciós eljárásban résztvevő, SON-t.
Bevezetem az (U) hasznosság függvényt, amely a következő módon számolja meg a két
SON csomópontok populációját:
U(a,b):= #[A(a) ∩ A(b)]

(17)

Ahol A(.) az önszervező attribútumok halmaza az átfedőben. Legyen p(x) az x csomópont
szülőjét; amennyiben x a gyökér, akkor p(x) = 0. Az alulról-felfelé kompozíciós
algoritmus pszeudókódban megadott leírásáta 2.4 ábrában mutatom be.
a := gyökér csomópont a forrás SONban;
b := 2 rétegbeli szomszéd levél a cél SONban;
u := U(a,b) // a=gyökér; b = levél;
while (U(a, p(b)) == u) do //
o // a megegyőző attribútumok ellenőrzése
o if (A(b) – A(a) ==üres) then ABSORPTION(a, b); exit;
o b := p(b);
• end while;
• GATEWAYING(a, b);
•
•
•
•

2.4 Ábra. Az alulról-felfelé kompozíciós algoritmus

Az algoritmusban használt abszopció és gatewaying függvényeket a 2.5 ábra mutatja.
• ABSORPTION(a,b)
o merge(a,b);
• end;
•
• GATEWAYING(a,b)
o b := expand(b);
o join(a,b);
• end;
•
2.5 Ábra. Az abszopció és gatewaying függvények

Az alulról-felfelé kompozíciós elv szerint a kompozíció (SON gráf csomópontjai közt
értelmezett) P2P kölcsönhatások sorozata, amely a levelektől (azaz a legalsó
csomóponttól) indul. Minden kölcsönhatás egy döntéssel zárul. A döntés egy hasznosság
függvény alkalmazásán alapul, amelynek nemnövekvő értéke van, amint a SON gráfon
alulról felfelé haladunk. Amennyiben a forrás és a cél csomópont attribútumai közt
egyezést talál, akkor abszorpció lesz a következménye. Különben egy új szinten újra
meghívja a lépést, hogy a lehető legelőnyösebb eredménye legyen az algoritmusnak.
Megvalósítottam a megoldásom szimulációs modelljét és részletes szimulációkkal
bebizonyítottam, hogy egy olyan SON konfigurációs ideje, amely az alulról-felfelé
kompozíciós algoritmust használja, Olog(N) komplexitású, ahol N a hálózat
csomópontjainak száma. A 2.6 ábrán ezt a konfigurációs időt ábrázoltam, a hálózat
csomópontjai (levél - leaf) számának függvényében.
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2.6 Ábra. Az alulról-felfelé kompozíciós algoritmus skálázhatósága

5. Eredmények alkalmazhatósága
Napjainkban a hálózatüzemeltetők egyszerűen a kapacitásaik túlméretezésével oldja meg
a növekvő adatforgalom okozta problémát. A peer-to-peer fájlletöltés és műsorszóró
multimédialkalmazások már most is jelentős hányadát teszik ki az Internet forgalmának.
A hasonló tartalmakat kínáló, növekvő számú online vállalatok komoly kihívást fognak
jelenteni ennek az egyszerű üzleti modellnek. Továbbá az eszközök inernetje (Internet of
Things) modell jelentős számú, különállú QoS profilú új eszközök elterjedését fogja
eredményezni. A nagsebességű cellás hozzáférési hálózatok elterjedése is mobil
felhasználóktól származó jelentős méretű forgalmat fog eredményezni. Mindezek a
változások gyorsan növekvő forgalmat és változatos szolgáltatásigényt fognak jelenteni.
Emiatt a gyártók és üzmeletetők költséghatékonyabb megoldásokat keresnek. Az én
javaslataim ezen céljaik elérésében segítik az üzemeltetőket. A megoldásaim
telepítésének megtérülése az üzemeltetők üzleti stratégiáitól függ, alkalmazásuk
valószínűbb a zöldmezős beruházások vagy a jövő hálózataira (e.g., 3GPP cores, IPv6
islands) való áttérés során.
A javasolt mechanizmusok előnyei lehetővé teszik az üzemeltetők számára, hogy olcsóbb
eszközöket telepítsenek, üzemeltetési (pl. önszervező menedzsment) és marketing (pl. a
szolgáltatások előnyei egyeszerűbben kommunikálhatóak) költségeket takarítsanak meg.
A javaslatok megvalósításai nem igénylik újabb routing mechanizmusok kidolgozását. A
hálózatszintű arányos szolgáltatás a jelenleg is meglévő útválasztó mechanizmusokkal
megvalósíthatóak, amennyiben egy új jelzési protokollt és vezérlési logikát telepítenek rá.
Az elosztott menedzsment keretrendszer megvalósíthatóságát egy prototípus
megvalósításával igazoltam, amely kiindulási pontként szolgálhat egy berendezésgyártó
üzemi-szintű megvalósításához.
A 1. téziscsoportban megfoglamazott eredményeim lehetővé teszik a hálózatüzemeltető
számára, hogy QoS forgalomvezérlést csak a hálózat belépési pontján telepítsen, ami
növeli a hálózat skálázhatóságát. Továbbá az üzemeltetők ezáltal nem csak ugrásonkénti,
hanem hálózati szintű QoS-t is biztosítani tudnak. A javaslatomban a hálózaton belüli
berendezések sorai kevésbé terheltek. Ezt az üzemeltető vagy úgy használja ki, hogy
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olcsóbb berendezést (mert alacsonyabb a memória igény) telepít, vagy úgy hogy jobb
(alacsonyabb késleltetésű, alacsonyabb csomagvesztésű) szolgáltatást nyújtva
versenyelőnyt szerez. A „mind IP” maghálózatok tipikus példái egy olyan üzemeltető
által ellenőrzött tartománynak, amelyben bemeneti pontban van forgalomkezelés, így a
javaslatom, amely szintén csak a bemeneti pontban kezeli a forgalmat, egyszerűen
alkalmazható.
A 2. téziscsoport eredményei részét képezték egy EU által támogatott projektnek, ahol a
távközlési világpiac gyártói és szolgáltatói együtt javasoltak megoldásokat a jövő
Internetének különböző kihívásaira. Az én javaslatom ebben a rendszerben a
hálózatmenedzsment kihívásaira adott választ. A javasolatomat a következő generációs
nyilvános vezetéknélküli hálózatok standardizációs javaslataihoz illeszttettem, az
elosztott menedzsment keretrendszert a 3GPP vezérlési síkban értelmezett kompozíció
kiterjesztéseként értelmeztem. A jövő Internet hálózatában a javasolt hálózati önszervező
módszer a kisebb hálózatok (pl. személyi méretű hálózatok) nyilvános hálózatokhoz való
csatlakozásához vagy az IPv4-IPv6 átállás keretében frissen telepített szigetek dinamikus
csatlakoztatására nyújthat megoldást.
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