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1. Bevezetés
Az elmúlt évek során az overlay hálózati te hnológiákra épült szolgáltatások komoly fejl®dést mutattak mind számukat, mind az általuk generált forgalom mennyiségét tekintve.
A szélessávú hozzáférés elterjedése, az er®sebb pro esszorok és a magas szint¶ programozási nyelvi eszközök (mint például egyszer¶sített hálózati API-k és
könyvtárak) fejl®dése lehet®vé tette olyan rendszerek tervezését, melyek a hálózatot magas szint¶ absztrak ióval kezelik, a hálózati kap solatokat látszólag egyszer¶
 sövek szintjén valósítják meg. Így az alkalmazás függetleníthet® az alatta meghúzódó hálózati te hnológiáktól, de egyben el is veszti azt a lehet®séget, hogy kihasználja annak fajlagos tulajdonságait. Ez a trend olyan rendszerekhez vezetett,
ahol számos hálózati funk iót a protokoll hierar hia magas szintjén, az alkalmazási rétegben valósítanak meg, és a köl sönhatás a magas szint¶ algoritmusok és a
hálózat között dönt® tényez®vé válik a rendszer teljesítménye szempontjából.
Jó példák az ilyen overlay hálózatok által megvalósítható funk iók bemutatására az Anonymous Routing Overlay hálózatok és a Peer-to-Peer Streaming
Overlay hálózatok. Mindkét esetben az overlay te hnikák használata az alkalmazási rétegben lehet®vé tette nagyszabású elosztott rendszerek gyors fejlesztését és
bevezetését, új kutatási területeket és szolgáltatási modelleket teremtve.
Az Anonymous Routing Overlay hálózatok f®

élja a kommunikáló felek sze-

mélyazonosságának védelme. Biztosítják a személyazonosság titkosságát mind a
másik kommunikáló fél felé, mind küls® meggyel®kkel, támadókkal szemben. Ahhoz, hogy ennek jelent®ségét megvilágítsuk, érdemes átgondolni, hogy egyetlen IP

A elküld egy
IP somagot B-nek, a somag titkosítatlan formában tartalmazza mind A, mind
B ímét a somag teljes útvonalán át. Ennek következtében B megismeri A ímét.
somag mennyit árul el az Interneten kommunikáló felekr®l. Amikor

Ez megnehezíti anonim szolgáltatások  mint pl. anonim zetés vagy anonim
szavazás  megvalósítását. Még ha magasabb protokoll szinteken az anonimitást
biztosítjuk is, maga az IP réteg felfedheti

A

és

B

A

ímének együttes megjelenése a

mélyazonossága ismertté válik

A

kilétét.
somagban azt is jelenti, hogy

B

sze-

Internet szolgáltatója, vagy akár kormánya szá-

mára. Végül érdemes megjegyeznünk, hogy a kommuniká ióba az IP

somagok

útjának bármely pontján belehallgatva felfedhet® a két fél közötti kap solat.
Az Anonymous Routing Overlay hálózatok ezen azonosítók elrejtéséhez nyújtanak megoldásokat. Ezek közül legismertebb a Tor [9℄ rendszer, melyet százezrek
használnak világszerte. Bár a Tor rendszert már szolgáltatásként használják, teljesítménye több vonatkozásban is elmarad az elvárhatótól : a rendelkezésre álló
sávszélesség viszonylag ala sony, és a késleltetések egy nagyságrenddel meghaladhatják a normál IP

somagokra jellemz® késleltetési értékeket.

Peer-to-Peer streaming overlay hálózatok esetében a sz¶k keresztmetszet szintén az IP rétegben található. Az IP Multi ast te hnológia, ami egy Internet szolgáltató egységes hálózatában tökéletes megoldást nyújt az IP-TV szolgáltatás meg-
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valósítására, Internet méretekben nem alkalmazható [13℄. A megoldást ebben az
esetben is alkalmazás szint¶ overlay te hnológiák jelentették. Több olyan megoldást is kifejlesztettek, melyek segítségével TV

satornákat lehet sugározni az

Interneten optimalizált hálózati er®forrás kihasználás mellett [11, 19℄. Bár több
ilyen rendszer jelenleg is elérhet® (pl. PPlive, SopCast, PPStream, TV Ants), ezen
rendszerek teljesítményének elemzése és er®forrás-kihasználásuk optimalizálása további kutatást igényel.

2. Kutatási
A disszertá ió f®

élkit¶zések

élkit¶zése overlay hálózatok teljesítmény problémáinak azonosí-

tása, ezen problémák okainak és következményeinek elemzése korszer¶ rendszerek
esetében, valamint új megoldások kidolgozása. A disszertá ió két f® részb®l áll.
Az els® rész

élja Anonymous Routing Overlay hálózatok teljesítmény-jellem-

z®inek elemzése, és rendszerszint¶ megoldások kidolgozása az ilyen rendszerekben
el®forduló nagy késleltetések

sökkentésére.

El®ször betekintést nyújtunk az overlay hálózatokban gyakran alkalmazott
szállítási te hnológiák teljesítmény-jellemz®ibe. Megvizsgáljuk a TCP kap solatok m¶ködését rövid-élettartamú kap solatok esetében, és meghatározunk egyes
teljesítmény-jellemz®ket (mint pl. a teljesítési id® eloszlását) a TCP protokoll nyílt
sorbanállási hálózat alapú modelljének segítségével [J1℄.
Következ® lépésben a TCP alapú és a datagram alapú overlay hálózatok teljesítménye közötti különbségeket vizsgáljuk az Anonymous Routing Overlay hálózatok példáján keresztül. El®ször ismertetjük az ún. onion routing hálózatok jellemz®it, majd bemutatjuk az új IPpriv rendszert, mely hasonló élokat valósít meg,
mint a Tor rendszer, de eltér attól mind megoldásaiban, mind teljesítményében
[C3℄. Az IPpriv rendszer sajátossága nem

supán datagram alapú m¶ködésében

keresend®, hanem abban is, hogy minden egyes anonimitáshoz szükséges rendszerfunk iót IPse

segítségével valósít meg, így kernel-szint¶ vagy akár router-alapú

m¶ködésének köszönhet®en nagyobb teljesítményt tesz lehet®vé.
A disszertá ió második részében az overlay hálózatok egy másik elterjedt példáját, a peer-to-peer hálózatokat vizsgáljuk. Konkrétabban,

élunk a P2P Streaming

Overlay hálózatok teljesítményének elemzése és javítása.
P2P streaming hálózatoknál minden peer-nek el kell döntenie, hogy a videó
melyik részét küldje, és ezt melyik peer-nek küldje. Ezt a döntést ütemezésnek
(s heduling) nevezik. Els® lépésben jellemezzük az ilyen rendszerek teljesítményének határait idealizált hálózati környezetet feltételezve, majd ismertetünk egy új
ütemezési eljárást, amely ezt megvalósítja, így optimálisnak nevezhet® [B1℄.
Ezt a vizsgálatot egyes feltevések elhagyásával fejlesztjük tovább, például elhagyjuk a sávszélesség homogenitásának feltételezését, és az ütemezés hálózattudatos változatát írjuk le, amely gyelembe veszi a többi peer sávszélességét, és
teljesítményben felülmúlja az irodalomban leírt más algoritmusokat [C2, C1℄.
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Végül példát adunk arra, hogy az overlay hálózatok hogyan teszik lehet®vé bizonyos hálózati funk iók teljesítését akkor is, amikor az ala sonyabb réteg azokat
nem támogatja. A

somag-prioritás például általában nem támogatott az Inter-

neten, overlay router-ként szolgáló alkalmazások mégis lehet®vé teszik hatékony
prioritási te hnikák megvalósítását. Bemutatunk egy média-tudatos ütemezési eljárást, és a végfelhasználó által érzékelt videó-min®ség mérésével megmutatjuk,
hogy ez mennyiben befolyásolja a rendszer teljesítményét [C7, C8℄.

3. Alkalmazott módszertan
A disszertá ió az overlay hálózatok két nagyban eltér® területét, nevezetesen az
Anonymous Routing Overlay hálózatokat és a P2P Streaming Overlay hálózatokat
tárgyalja.
Mindkét esetben a vizsgálatot a rendszer teljesítményét nagyban meghatározó te hnológiák, algoritmusok analitikus vizsgálatával kezdjük. Ezt követ®en új
algoritmusokat ill. teljes rendszer-ar hitektúrákat ismertetünk, majd ezek teljesítményét elemezzük korszer¶ rendszerekkel összevetve azokat. A probléma összetettségét®l függ®en analitikus módszereket, szimulá iót vagy a rendszer tényleges
megvalósítására épül® méréseket használunk. Az analitikus eredmények érvényességét szimulá iók és/vagy ellen®rzött kísérletek segítségével is ellen®rizzük.
A TCP-vel kap solatos eredményeket az ismert ns-2 szimulátor segítségével ellen®rizzük (az ns-2 szimulátor használata TCP protokoll teljesítmény elemzésére
nagyon elterjedt [57, 10℄). Az IPpriv rendszer teljesítményét valós kísérletek segítségével elemezzük, gyelmet fordítva arra, hogy a teljesítménykülönbségekhez
hozzájáruló egyes tényez®ket elválasszuk egymástól, mind laboratóriumi környezetben, mind az Interneten végrehajtott mérések segítségével.
P2P Streaming hálózatok vizsgálatához a kutatás kezdetekor nem álltak rendelkezésre szimulátorok, ezért az algoritmusokkal együtt két szimulátor is kifejlesztésre került. Az SSSim (Simple and S alable Simulator) szimulátor egyszer¶bb
szerkezete egy az egyben megfelel az analitikus modell feltételezéseinek, így megfelel® eszköz az analitikus eredmények ellen®rzésére [C12℄. Kés®bb az összetettebb
P2PTVsim szimulátor is kifejlesztésre került, hogy a rendszer teljesítményét a szigorú feltételekhez kötött matematikai modellnél általánosabb esetekben is lehessen
vizsgálni [1℄.

4. Új tudományos eredmények
Az értekezés új tudományos eredményeit két f®

soportba rendeztem : el®ször az

Anonymous Routing Overlay hálózatokkal kap solatos eredményeket (beleértve
néhány általános TCP-vel kap solatos állítást), majd a P2P Streaming Overlay
hálózatokkal kap solatos eredményeket tárgyaljuk.
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4.1. Anonymous Routing Overlay hálózatok teljesítménye
1.1. Tézispont. [J1, C4℄ Új módszert dolgoztam ki rövid TCP kap solatok teljesítési idejének vizsgálatára. A módszer a TCP protokoll nyílt többosztályú sorbanállási hálózat alapú modelljére épül (lásd az értekezés 2.4 fejezetét)

Mint korábban említettük, az overlay hálózati megoldások egy része TCP alapú
átvitelt használ a hálózat elemei között. Bár a hosszú élettartamú TCP kap solatok teljesítményér®l sok tudható [2, 3, 16℄, a rövid TCP kap solatok teljesítési
idejér®l kevés eredmény szerepel az irodalomban.
Több

ikk [7, 15, 17, 18℄ javasolt olyan módszereket, melyekkel az

jesítési id® be sülhet®. Egy
a

N

átlagos

tel-

szegmensb®l álló TCP kap solat életútja azonban

somagvesztések el®fordulásától függ®en megannyi különböz® módon alakulhat,

és ennek megfelel®en élettartama is igen eltér® lehet. Különböz® típusú szolgáltatások más-más követelményeket támasztanak a TCP kap solatokkal szemben, és
ezek az átlagnál bonyolultabb statisztikai jellemz®k kiszámítását igénylik, mint pl.
az

N

szegmensb®l álló TCP kap solat teljesítési idejének

eloszlása vagy kvantilisei.

Egy olyan új módszert dolgoztam ki a rövid élettartamú TCP kap solatok
teljesítési id® eloszlásának be slésére, ami a TCP protokoll nyílt többosztályú sorbanállási hálózat alapú modelljére (OMQN) épül, és tetsz®leges pontossággal adja
meg a TCP kap solatokat szimbolizáló igények sorbanállási hálózatban töltött
idejének diszkrét közelítését.
1e+00
Simulation
Analysis

1e-01

Distribution

1e-02
1e-03
1e-04
1e-05
1e-06
1e-07
1e-08
0

1. ábra.

Ns = 100

20

40
60
Delay [sec]

80

100

szegmensb®l álló TCP kap solat teljesítési idejének eloszlása.

Analitikus módszer és szimulá ió összehasonlítása
Az 1. ábra 100 szegmensb®l álló TCP kap solatok teljesítési idejének eloszlását
ábrázolja. Az egyik görbe ns-2 szimulá ió, a másikat az új módszer szerint határoztuk meg. A szimulá iós görbe kiszámításához 1,125 millió kap solat szimulálására
volt szükség, mely 3 órát vett igénybe ( sak akkor ábrázoltunk egy pontot, ha
legalább 5 minta az adott intervallumba esett). Az analitikus eredmények kiszámításához 2 másodper nél kevesebbre volt szükség.
1.2. Tézispont. [J1, C4℄ ns-2 szimulá iók segítségével megmutattam, hogy a módszer nagy pontossággal képes meghatározni a TCP teljesítési id® eloszlását külön-

5

böz® hálózati környezetek esetén. A módszer számítási igénye ala sony, és nem
függ a hálózati topológiától, a konkurens TCP folyamok számától, illetve a hálózati paraméterekt®l. (lásd az értekezés 2.5 fejezetét)
A módszer pontosságát több különböz® hálózati környezetben ellen®riztük,
összehasonlítva azt ns-2 szimulá iós eredményekkel. A vizsgálatok kiterjedtek egyszeres és többszörös sz¶k keresztmetszetek hatásaira és keresztirányú UDP forgalom esetére is.
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2. ábra. Kétszeres sz¶k keresztmetszet. Hálózati kongurá ió (bal oldal) és
eredmények (jobb oldal). TCP kap solatok teljesítménye a 2-es router-hez
kap solódó szerverek és az 1-es router-hez kap solódó kliensek között, valamint a

3→1

útvonalon.

A 2. ábra több sz¶k keresztmetszet¶ hálózat esetén mutatja különböz® hálózati
pontok közötti TCP kap solatok teljesítési idejének eloszlását mind ns-2 szimulá ió segítségével meghatározva (vékonyabb vonalak jelzik a 99%-os konden ia
intervallum határait), mind az analitikus módszerrel kiszámolva.
Az új módszer lehet®vé teszi a teljesítési id® eloszlás olyan tulajdonságainak
vizsgálatát is, amelyek meghatározása szimulá ió segítségével túl számításigényes
lenne. A 3. ábra pl. a kvantilisek eloszlását mutatja egy kiterjedt paramétertér
felett, melynek kiszámítása szimulá iós módszerekkel rendkívül id®igényes lenne.

[C3, C5, C6℄ Új rendszer-ar hitektúrát dolgoztam ki Anoymous
Routing Overlay hálózat megvalósítására. A rendszer teljes egészében szabványos
IPse megoldásokra épül, így elkerüli a más rendszerek teljesítményét hátrányosan
befolyásoló TCP alagutak használatát. (Lásd az értekezés 3.3 fejezetét)

1.3. Tézispont.

A TCP alagutak használatából adódó teljesítmény problémák elemzéséb®l [C5℄
kiindulva kifejlesztettem egy új datagram alapú megoldást. Az új rendszer-ar hitektúra, mely az IPpriv nevet kapta, teljes egészében szabványos IPse

funk iókra

épül, így lehet®vé teszi Anonymous Routing funk ió megvalósítását akár egy új,
hálózatszolgáltató központú modellben is.
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3. ábra. Analitikus eredmények : a teljesítési id® 99%-kvantilise a kap solat hossz
(Ns ) és a TPC szegmens vesztési valószín¶ség (PL ) függvényében.

[C3, C5℄ Megvalósítottam az 1.3 tézispontban ismertetett rendszert, és összehasonlítottam teljesítményét TCP alapú megoldásokkal mind emulált, mind valós környezetben, megmutatva, hogy a rendszer késleltetése nagy mértékben javítható. (lásd az értekezés 3.4 fejezetét)
1.4. Tézispont.
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4. ábra. Teszt környezet
Annak érdekében, hogy jobban megértsük az overlay hálózati te hnológia használatának hatását és a kommuniká ió anonimizálásának 'árát', méréseket végeztünk mind kontrollált körülmények között helyi hálózatokban, mind az Interneten.
A teljes teszt rendszert a 4. ábra illusztrálja.
Az IPpriv rendszer teljesítményét a Tor rendszerrel összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy míg az overhead (a rendszer által átvitt adatok mennyiségét tekintve)
a két rendszer esetében nagyjából azonos, a letöltési id® az IPpriv esetében akár
34-szeres sebességet is elérhet.
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4.2. Peer-to-Peer Streaming Overlay hálózatok teljesítménye
A bemutatott új kutatási eredmények második

soportja a P2P Streaming rend-

szerekhez, egész pontosan az ütemezés problémaköréhez kap solódik. A

hunk

(a médiafolyam elemi egysége) és peer kiválasztási stratégia (más néven ütemezés) a P2P Streaming rendszerek teljesítményének maghatározó tényez®je (egyéb
tényez®k : overlay topológia optimalizá ió [C9℄,

hunk

sere és jelzési protokoll,

aggregált- és P2P átviteli sebesség szabályozás [C10, C11℄, stb.).
2.1. Tézispont. [B1℄ Új ütemezési eljárást dolgoztam ki P2P Streaming rendszerekhez. Az új ún. Earliest-Latest peer ütemezési algoritmusról (ELp) bizonyítottam, hogy a jól ismert Latest Useful hunk ütemezési algoritmussal (LU ) együtt
alkalmazva optimális teljesítményt nyújt (idealizált hálózati modell keretei között).
(lásd az értekezés 4.4 fejezetét)

Ismert tény, hogy amennyiben minden egyes peer egységnyi kapa itással rendelkezik, a
ahol

N

δlb = (⌈log2 (N)⌉ + 1)T ,
hunk átviteli ideje. Ez az alsó

hunk-ok terjesztési sebességének alsó határa

a peer-ek száma a rendszerben és

T

egy

határ egyszer¶en belátható, hiszen azon peer-ek száma, melyek már birtokolják az
adott

hunk-ot, legfeljebb duplázódhat minden

T

id® elteltével. Ismert az is [14℄,

hogy központosított ütemezési eljárások el tudják érni ezt az elméleti határt. Azt
is bizonyították [4℄, hogy egy logaritmikus határ elérhet® aszimptotikusan, azaz
ha

N →∞

and

Mc → ∞

(ahol

Mc

a

hunk-ok száma). Ha azonban valós rend-

szereket tekintünk, ezen aszimptotikus eredmények keveset árulnak el a tényleges
teljesítmény és

δlb

közötti különbségr®l.

Az optimális algoritmus keresésében segítséget nyújthat az alábbi meggyelés :
az optimális terjesztési id® elérésének szükséges feltétele, hogy az adott
már birtokló peer-ek száma minden

hunk-ot

iklusban megduplázódjon. Ennek eléréséhez

pedig elengedhetetlen, hogy minden egyes peer, ami megkapja a
rögtön elkezdje terjeszteni, és folyamatosan terjessze, míg a

hunk-ot, azt

hunk el nem terjed

az egész rendszerben.
Ezen meggyelés alapján megalkottam az ún. Earliest-Latest peer kiválasztási algoritmust, és formálisan bizonyítottam annak optimalitását a [4℄

ikkben is

alkalmazott idealizált modell keretein belül.

[B1℄ Megmutattam, hogy az ELp algoritmus nem sak a LU
algoritmussal kombinálható, hanem optimális teljesítményt nyújt határid® alapú
hunk kiválasztó algoritmusok (DL ) egy teljes osztályával együtt alkalmazva is.
Ez a kombiná ió egy robusztus ütemez®t eredményez, mely közel optimális teljesítményt nyújt a matematikai modell egyes feltevéseinek elhagyása esetén is (lásd az
értekezés 4.5 fejezetét).
2.2. Tézispont.

Bár az ELp/LU

ütemez® optimális teljesítményt nyújt az idealizált modell ke-

retein belül, ismert, hogy maga a LU

hunk kiválasztó algoritmus mohó jellegéb®l

adódóan érzékeny több, a modell kereteiben idealizált körülményre.
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A hálózati topológia megszorításai, vagy pl. eltérések az egyes

hunk-ok mére-

teiben könnyen el®idézhetnek olyan szituá iókat, ahol egy kés®bbi hunk megel®z
egy korábbit, így ellehetetlenítve annak terjedését a hálózatban.
Az ismert Deadline Driven S heduling [12℄ te hnikára alapozva kidolgoztunk
egy új határid® alapú
LU

hunk kiválasztó algoritmust (DL ), amely kiküszöböli a

algoritmus fent említett gyengéit. Bizonyítjuk, hogy a DL

algoritmust az

ELp algoritmussal kombinálva optimális ütemez®k egy teljes osztályát kapjuk.

32
30
worst case diffusion delay (F)

chunk loss ratio [%]

10

1

28
26
DLc/ELp
DLc/RUp
LUc/ELp
LUc/RUp
RUc/ELp
RUc/RUp

24
22
20
18
16

0.1

14
10

15

20
50
Neighborhood size (NN)

100

10

15

20
50
Neighborhood size (NN)

100

5. ábra. Chunk vesztés és terjesztési sebesség a topológia gráf fokának
függvényében (10000 peer)
Szimulá iók segítségével azt is megmutatjuk, hogy a DL /ELp ütemez® rugalmasan alkalmazkodik az idealizált modell teljes gráf topológiájától eltér®, annál
realisztikusabb topológiákhoz is, elfogadható teljesítményt nyújtva akár

log2 (N)

fokú gráfok esetén is. Ezen szimulá iós eredményeket illusztrálja az 5. ábra.

[C2, C1℄ Olyan kiterjesztést javasoltam a 2.1 tézispont algoritmusához, mely a hálózati jellemz®k gyelembevételével ér el teljesítményjavulást heterogén sávszélesség eloszlás esetén. Az új BAELp algoritmus ekvivalens az
ELp algoritmussal homogén sávszélesség eloszlás esetén (így rendelkezik a korábban megállapított optimalitási tulajdonsággal), és jobb teljesítményt nyújt heterogén
sávszélesség eloszlás esetén, mint más ismert algoritmusok. (Lásd az értekezés 5.
fejezetét)

2.3. Tézispont.

Ellentétben az el®bbi 2.1 és 2.2 tézispontokban használt modellel, a valóságban
az overlay hálózatokban részt vev® peer-ek sávszélessége nem azonos. Az ütemezés
során kiválasztott peer számára rendelkezésre álló sávszélesség befolyásolja a hunk
kés®bbi terjesztési sebességét.
Ahhoz, hogy egy ütemezési eljárás jól kezelje a különböz® sávszélesség eloszlású eseteket, mind a peer sávszélességét [8℄, mind a peer állapotát gyelembe kell
vennie az ELp algoritmus szerint.
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90% diffusion time (F90)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
0

0.2

DLc/RUp
DLc/ELp
DLc/MDp

0.4
0.6
bandwidth variability (∆B)
DLc/BAWp
DLc/ELBAp
DLc/BAELp

0.8

1

DLc/BAELp

6. ábra. Ütemezési teljesítmény a sávszélesség eloszlás függvényében (bal oldal :
homogén, jobb oldal : heterogén)

Ezen kritériumok integrálására több lehet®ség is nyílik, melyek közül a leg-

BAp algoritmus,

kézenfekv®bb a két algoritmus hierar hikus kombiná iója : az EL

mely el®ször az ELp kritérium szerint rangsorol, majd a holtversenyben gy®ztes

EL p algoritmus, mely for-

jelöltek között sávszélességük alapján dönt, illetve a BA
dított sorrendben értékel ki a két szempont szerint.

Bár ezen hierar hikus módszerek bizonyos esetekben hatékonynak bizonyulnak, a két paramétert hatékonyabban integrálja az új BAELp (Bandwidth Aware
Earliest Latest) algoritmus, mely együttesen a két szempont szerint értékeli ki az
adott peer disztribú iós poten iálját.

EL p, ELBAp algo-

Az új BAELp algoritmus teljesítményét összevetettük a BA

ritmusokkal, valamint más irodalomból ismert algoritmusokkal, különböz® sávszé-

lesség eloszlások esetén (ennek egy példája gyelhet® meg a 6 ábrán). Megállapítható, hogy a BAELp algoritmus jobb teljesítményt nyújt, mint a többi vizsgált
algoritmus.

[C7, C8℄ A 2.2 tézispontban ismertetett algoritmusra alapozva
kidolgoztam egy új ütemezési algoritmust, mely a média szerkezetét kihasználva és
az egyes hunk-okhoz megfelel® prioritást rendelve képes növelni a teljes rendszer
hatékonyságát. (lásd az értekezés 6. és 7. fejezetét)
2.4. Tézispont.

Az értekezés korábbi fejezeteiben a hunk fogalmát absztrakt módon, az ütemezési algoritmus által kezelt adat egységeként értelmeztük, és az ütemezési eljárás
teljesítményét

hunk-vesztési valószín¶séggel illetve

hunk-terjesztési késleltetés

statisztikáival jellemeztük. Egy valós rendszerben azonban a végfelhasználó által
tapasztalt min®ség megannyi egyéb paramétert®l is függ, mint pl. az eredeti médiafolyam
videó

hunk-okra darabolásának módjától, a kódolási bitrátától, a használt

ode -t®l, stb.
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Míg a hagyományos P2P fájl-megosztó rendszerek a fájlokat azonos méret¶
darabokra osztják fel, addig P2P streaming esetén a médiafolyam szerkezetét gyelembe vev® algoritmusok is kidolgozhatók.
Az értekezés utolsó részében a média bels® szerkezetét kihasználó algoritmusokat vizsgáljuk. Bevezetjük a végfelhasználó által érzékelt képmin®ség közvetlen
mérését, majd ennek segítségével megvizsgáljuk a média kódolás, a médiafolyam
hunk-okra darabolása, valamint a hálózati paraméterek és a végfelhasználó által
érzékelt min®ség összefüggéseit.
Bemutatjuk a DL algoritmus továbbfejlesztett változatát, mely (tartalom alapján) prioritást rendel az egyes

hunk-okhoz, és az ütemezés során felhasználja ezt

az informá iót a jobb min®ség elérése érdekében.
40

PSNR [dB]

35

30

25

20

15
0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

video rate [Mbit/s]
DL*c, 2 Mbit/s
DL*c, 1 Mbit/s
DL*c,0.5 Mbit/s
DLc, 2 Mbit/s

DLc, 1 Mbit/s
DLc,0.5 Mbit/s
PLUc, 2 Mbit/s
PLUc, 1 Mbit/s

PLUc,0.5 Mbit/s
encoded

7. ábra. A végfelhasználó által meggyelhet® min®ség (PSNR átlag) különböz®
ütemezési eljárások(DL* : prioritás-alapú DL ; PLU : prioritásos LU ), és
különböz® sávszélességek (heterogén hálózat 3 peer osztállyal : 2 Mbit/s ; 1
Mbit/s és 0.5 Mbit/s) esetén, a kódolási bitráta függvényében
Megmutatjuk, hogy a prioritások hatékonyan alkalmazhatók az overlay hálózati szinten még akkor is, ha az alatta meghúzódó hálózati réteg ezt közvetlenül
nem támogatja. Az elért eredményeket a 7. ábra illusztrálja, mely a kódolási bitráta és az észlelt min®ség közötti összefüggéseket mutatja különböz® sávszélesség¶
kap solattal rendelkez® felhasználók esetében. Hasonló, a kódolási bitrátát is magában foglaló összehasonlítás

supán

hunk veszteség és késleltetés mérésével a

hunk-ok eltér® médiatartalma miatt nem lenne lehetséges.
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5. Az értekezésben bemutatott eredmények felhasználása
A TCP-vel kap solatos eredmények széleskör¶en alkalmazhatóak rendszerek teljesítményanalízisénél. Példaként említhetjük egyes P2P rendszerek gyors és agresszív
kap solatnyitási stratégiáját, vagy HTTP böngész®k esetén használt párhuzamos
letöltési szálak teljesítményét, illetve különböz® HTTP alapú rendszer-folyamatok
közötti kommuniká iót biztosító me hanizmusokat. Rövid élettartamú TCP ka solatok teljesítési idejének statisztikája mindezen alkalmazások vizsgálatakor fontos
lehet.
A bemutatott IPpriv rendszer alkalmazásának vannak korlátai, hiszen az IPse

alrendszer beállításai sokszor adminisztrátori jogosultságokat követelnek. Más-

részt viszont a rendszer két fontos újítást foglal magában. Megmutatja, hogy a
korábban az anonimitás biztosításához szükségesnek vélt késleltetés nagy része
tulajdonképpen az anonimitás szempontjából mellékes döntésnek, az overlay hálózatban alkalmazott szállítási protokollnak tudható be. Emellett az IPse

alapú

m¶ködés megvalósítható alternatívát nyújt a végfelhasználók hozzájárulásán alapuló modellhez képest. Mivel a szolgáltatás akár routereken is implementálható,
lehet®séget teremt egy hálózati szolgáltatásként m¶köd®, hatékony anonimizá iós
szolgáltatás létrehozására.
Az értekezésben bemutatott P2P Streaming eredmények nem

sak alkalmazha-

tóak, de már használatban is vannak a nyílt forráskódú PeerStreamer keretrendszerben, mely jelenleg is több TV

satornát tesz elérhet®vé az Interneten.
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