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Energiahatékony mobil peer-to-peer rendszerek

1. Bevezetés és célkitűzések
A mobilipar rohamos fejlődésen ment keresztül az utóbbi években. A különféle készüléktípusok és technológiák konvergenciája egyre nagyobb teljesítményű mobileszközöket
eredményezett, melyek mára már sok területen az asztali számítógépek és laptopok alternatívájává váltak. Az egyre növekvő teljesítménnyel azonban egyre nagyobb energiaéhség
is jár, mely súlyos probléma a korlátos akkumulátor kapacitással rendelkező hordozható
elektronikus eszközök számára.
Két lehetséges megközelítés létezik az üzemidő növelésére. Az egyik módszer, hogy
olyan hardver komponenseket készítünk, melyek kevesebb energiát fogyasztanak, valamint növeljük az akkumulátorok energiasűrűségét. A másik irányvonal, mely ezen kutatás
témája, hogy a készüléken futó szoftvert írjuk meg oly módon, hogy az gazdaságosabban
kezelje a rendszer erőforrásait, és így kevesebb energia felhasználásával végezze el a feladatát. Ennek legfőbb előnye, hogy új eszközök legyártása nélkül, már létező hardveren
is alkalmazható.
Ha megvizsgáljuk a mobiltelefonok energiafogyasztását, kiderül, hogy a fogyasztás legnagyobb részéért a rádiós kommunikáció felelős [CK07]. Az energiafogyasztás csökkentése
nyilvánvalóan megoldható kisebb adatforgalom biztosításával, valamint a rádió gyakori
kikapcsolásával. Ezeken túl van még egy jelenség melyre a disszertációban bemutatott
megoldások építenek. Több tanulmány [Nur10, BBV09, XSK+ 10] bizonyítja, hogy vezeték nélküli kommunikáció esetén, legyen az akár WLAN vagy 3G, a nagyobb adatátviteli
sebesség hatékonyabb az energiafogyasztás szempontjából, lévén csökken az adatátvitel
energia/bit költsége. Ezt kihasználva energiát takaríthatunk meg, ha az adatátvitelt nagy
sebességű löketekben („börsztökben”) végezzük, ahelyett, hogy konstans, de lassabb sebességgel küldenénk át az adatokat.
Peer-to-peer (P2P) rendszer alatt csomópontok egy olyan hálózatát értjük, melynek
résztvevői elosztott módon, saját maguk biztosítják a rendszer szolgáltatásait, és nem
valamilyen központi szervert használnak. Egy friss tanulmány szerint [san12] még mindig a P2P alkalmazások felelősék az Internet adatforgalmának egy jelentős hányadáért.
A hardver és a vezeték nélküli technológiák fejlődése lehetővé tette, hogy mobileszközöket is felhasználhassunk P2P hálózatokban. Ezen kutatás célja a P2P két alkalmazási
területének vizsgálata a mobil eszközök energiafogyasztásának tükrében. A két terület a
tartalommegosztás BitTorrent protokollal, valamint az információ tárolás és visszakeresés
elosztott hash táblákkal (Distributed Hash Table: DHT).
A BitTorrent a legelterjedtebb tartalommegosztó megoldás, melyet több millió felhasználó használ párhuzamosan az Interneten keresztül. A protokoll célja az adatok gyors
és hatékony szétterjesztése több résztvevő között, oly módon, hogy a csomópontok megosztják egymással a tartalom már letöltött darabjait. Ezen kutatás kezdeti szakaszában
készült el az első mobil BitTorrent kliens, a SymTorrent [sym], mely töretlen népszerűsége
jól tükrözi, hogy a mai mobiltelefonok képesek hatékonyan részt venni az elosztott fájlcserélő hálózatokban. Egy P2P fájlcserélő kliens azonban 5-6 óra alatt teljesen lemeríti egy
átlagos mobiltelefon akkumulátorát [NN08], ami erősen behatárolja a használhatóságát.
Célunk olyan megoldások kidolgozása, melyek révén a mobileszközök nagyobb mennyiségű
adatot tudnak letölteni ugyanakkora energiafogyasztás mellett.
A DHT-k kulcs-érték párok tárolására és visszakeresésére szolgáló elosztott rendszerek. Az eltárolt adatok visszakeresése a hash táblákéhoz hasonló felületen keresztül történik: egy kulcs megadásával bármely csomópont lekérdezheti a kulcshoz tartozó értékeket.
DHT-kat használnak elosztott fájlrendszerekben, fájlmegosztásra, szolgáltatások felderí3
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tésére és általában bármihez, ahol nagy mennyiségű adat tárolására és visszakeresésére
van szükség. Sok DHT protokoll létezik, de csak néhányat használnak valós, nagy számú
felhasználót felsorakoztató hálózatokban. Ilyen a Kademlia protokoll [MM02], melyet a
KaD hálózat, a BitTorrent és az Osiris Serverless Portal System is használ. Ezen kutatás keretében elkészítettem az első mobiltelefonokon futó Kademlia klienst, mely egyben
ez első mobil DHT kliens is. A klienssel végzett mérések rávilágítottak a Kademlia mobil környezetben való felhasználásának legnagyobb hátrányára: a mobil csomópontokra
ugyanakkora terhelés jut mint a fix gépeken futó kliensekre, hiszen a rendszer semmilyen
mechanizmust nem tartalmaz a csomópontok teljesítmény szerinti megkülönböztetéséhez. Például a BitTorrent-hez tartozó DHT hálózatban egy mobil csomóponthoz beérkező
üzenetek száma folyamatosan emelkedik egészen körülbelül 300 üzenet/perces szintig, a
kapcsolódástól számított harmadik órában. A feldolgozandó üzenetek növekvő száma egyben az energiafogyasztást is megnöveli, mely a mobil DHT kliensek üzemidejét mindössze
pár órára korlátozza.
Ezen kutatás legfőbb célja olyan megoldások kidolgozása és vizsgálata, melyek javítják
a mobil peer-to-peer kliensek energiahatékonyságát, elsősorban a BitTorrent és a Kademlia protokollok felhasználása mellett. A vezeték nélküli technológiák egyedi tulajdonságait kihasználva lehetőségünk van az energiafogyasztás csökkentésére és olyan megoldások
megalkotására, melyek kisebb energiafogyasztással végzik el ugyanazt a feladatot, ugyanazon a hardveron. A kapcsolódó nyitott kérdések a következőképpen összegezhetők:
– Hogyan modellezhető a vezeték nélküli technológiák (3G/WLAN) által kiváltott
energiafogyasztás löketekben történő adatátvitel esetén?
– Hogyan tudjuk kihasználni a vezeték nélküli technológiák energiakarakterisztikáját
mobil P2P klienseknél?
– Milyen módosítások javíthatják a BitTorrent protokoll energiahatékonyságát? Hogyan valósíthatók meg ezek a megoldások? Hogyan viszonyul a módosított protokoll
teljesítménye a standard BitTorrent protokollhoz? Mennyi energiát tud megtakarítani egy mobilkliens a módosított protokoll használata esetén?
– Hogyan lehetséges olyan segéd csomópontok hatékony kihasználása, melyek proxyként funkcionálva továbbítják a BitTorrent hálózatból érkező adatokat a mobilklienseknek? Hogyan lehetséges ilyen csomópontokat kis teljesítményű, memóriakorlátos
eszközökön, például házi router-eken üzemeltetni? Milyen hatással vannak a korlátos
csomópontok a BitTorrent rajra?
– Lehetséges mobileszközök használata egy DHT-ben? Hogyan növelhető a mobilkliensek üzemideje Kademlia protokoll használata esetén? Milyen hatással vannak a
módosított csomópontok a DHT hálózatra?

2. Módszertani összefoglalás
A vázolt nyitott kérdések meghatározták a kutatásaim irányát. Az első lépés mind a
BitTorrent-hez, mind a DHT-hez kapcsolódó kutatásnál egy-egy mobilkliens megtervezése és megvalósítása volt, mivel ilyen még egyik protokollhoz sem létezett. Ezek révén
lehetőségem volt a mobilkliensek működésének valós hálózatokban történő megfigyelése.
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Az elvégzett mérések rávilágítottak az energiafogyasztáshoz kapcsolódó főbb problémákra
és ezek eldöntötték, hogy milyen irányba folytatódjon a további kutatás.
A következő lépés az új protokollok, megoldások és algoritmusok megtervezése volt.
Az értekezés két új, BitTorrent-hez kapcsolódó megoldást mutat be, valamint bevezet
egy új mechanizmust a Kademlia protokollhoz, mely a protokoll módosítása nélkül teszi
lehetővé a mobilkliensek üzemidejének megnövelését. A disszertáció jelentős részét ezen
három megoldás bemutatása és elemzése teszi ki. Először megvizsgáltam, hogy milyen
hatással vannak az új protokollok a létező hálózatokra. Mivel a valódi kliensekkel nincs
lehetőség kellően nagy számú számú csomóponton való tesztelésre (képtelenség megmérni,
hogy például ezer mobil DHT kliens hogyan befolyásolja egy millió felhasználóból álló
DHT működését), ezért matematikai modelleket használtam, elsősorban az állandósult
állapotbeli működésre koncentrálva. Több területen szimulációkat is használtam, részben
hasonló célokból, ahol a matematikai modellek felállítása nem volt lehetséges, részben
pedig a modellek ellenőrzéséhez.
Végezetül, mivel a kutatás jelentős része a Nokia Research Center-rel és Nokia Siemens Networks-szel közösen végzett projektek keretében történt, kulcsfontosságú volt,
hogy az eredményeket valós környezetben is teszteljem. Ennek keretében megvalósítottam az új protokollokat és megoldásokat, valamint méréseket végeztem élő hálózatokban,
mobiltelefonok felhasználásával. Mind a DHT-alapú megoldás, mind a BitTorrent proxy
megvalósításra került, a BurstTorrent protokollt szimulációkon keresztül vizsgáltam.

3. Új tudományos eredmények
Kutatásaim tudományos eredményeit négy tézisben foglaltam össze. Az első két tézis a
proxy-alapú BitTorrent kiegészítéshez kapcsolódik. Míg az első tézis a proxy működésével
és a BitTorrent rajra gyakorolt hatásával foglalkozik, a második tézishez tartozó eredmények a mobil oldal és az energiafogyasztás kérdéseit vizsgálja. A harmadik tézisben
mutatom be a szintén BitTorrent-hez kapcsolódó BurstTorrent protokoll, és végül a negyedik tézis foglalkozik a Kademlia DHT protokoll felhasználásával mobil környezetben.
Az eredményekhez két nemzetközi szabadalom és három megvalósított alkalmazás
(SymTorrent, Kademlia for Symbian és ProxyTorrent) tartozik, melyeket röviden bemutatok a 4. fejezetben.

I. Tézis
Memóriakorlátos proxykat tartalmazó BitTorrent rajok modellezése és elemzése
Megterveztem egy új, korlátos képességű proxykra épülő protokollt és az ezt megvalósító
alkalmazásokat, melyek lehetővé teszik, hogy a mobileszközök energiahatékony módon vegyenek részt a BitTorrent-alapú tartalommegosztásban. Definiáltam egy matematikai modellt, mellyel megvizsgálható a limitált (proxy) és standard peer-eket tartalmazó BitTorrent rajok állandosult állapotbeli teljesítménye. Megmutattam, hogy a modell alkalmas a
peer-ek átlagos átviteli sebességének meghatározására. A modell helyességét szimulációkkal ellenőriztem. Megmutattam, hogy milyen buffer felosztás szükséges az energiafogyasztás minimalizálásához, mely még elégséges teljesítményt nyújt a rajban. Definiáltam egy
adaptív buffer allokációs heurisztikát és szimulációkkal megmutattam, hogy hatékonyan
5
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használható a letöltési/feltöltési buffer arány meghatározásához ismeretlen paraméterekkel
rendelkező hálózatokban.
Kapcsolódó publikációk: [6][5][14][16][26]
Az I. tézist a disszertáció 4. fejezete tárgyalja (4.1–4.5 alfejezetek).
A ProxyTorrent alapgondolata, hogy korlátos tárkapacitású proxykat (pl. házi vezeték nélküli router-eket) használunk a BitTorrent tartalom letöltésére és a mobilkészülékek
adatforgalmának „csomósítására”. A tartalom letöltése két fázisban történik. A raj számára a proxy egy közönséges BitTorrent peer-nek tűnik, hiszen a standard BitTorrent
szabályainak megfelelőlen tölti le és föl a torrent darabjait. Miután letöltötte a tartalom
egy részét, azt egy nagy sebességű börsztben továbbítja a mobilkészüléknek. Mivel a korlátos kapacitás miatt a proxy nem képes a torrent összes darabjának eltárolására, nincs
rá mód, hogy egyetlen menetben letöltsük a teljes tartalmat.
A BitTorrent protokoll szabályai szerint, ha egy peer befejezte a torrent egy darabjának (piece-ének) letöltését, akkor ennek tényét be kell jelentenie a raj számára. Ezt
követően a többi peer elkönyveli magának, hogy a bejelentett darab rendelkezésre áll a
bejelentőnél. Ezzel az a probléma, hogy korlátos tárkapacitás esetén a peer nem képes a
összes, egyszer már letöltött és bejelentett darabkát megtartani. A teljes tartalom letöltéséhez a proxynak le kell törölnie a mobilnak már továbbküldött darabokat, így biztosítva
a tárhelyet a továbbiakban letöltendő darabok számára. Ennek következtében többé már
nem állíthatjuk biztosan, hogy az egyszer már letöltött darabok a továbbiakban is elérhetőek lesznek a többi peer számára. A probléma kiküszöbölésére a ProxyTorrent két részre
osztja a rendelkezésre álló tárkapacitást, mely egyik része a rajjal megosztandó darabkákat
tartalmaz, a másik pedig a mobilkliens számára gyűjti a következő löketben továbbítandó
tartalmat. A proxy architektúráját az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: A ProxyTorrent architektúrája
3.1. Definíció (Letöltési buffer). A letöltési buffer egy tárterület, mely a mobilkészülékeknek továbbküldendő tranziens adatokat tárolja. A letöltési bufferben tárolt torrent darabok
6
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törlődnek, miután a proxy továbbküldte őket. A felszabaduló tárterületet a proxy újrahasznosítja további darabok letöltéséhez.
3.2. Definíció (Feltöltési buffer). A feltöltési buffer egy tárterület„ mely azon torrent
darabokat tárolja amiket a proxy megoszt a rajjal. A feltöltési bufferbe helyezett darabok
a memóriában maradnak és a többi peer letöltheti őket a standard BitTorrent protokollon
keresztül. Csakis a feltöltési bufferban tárolt torrent darabok kerülnek bejelentésre a raj
számára.
3.3. Definíció (Tit-for-tat szint). A tit-for-tat (TFT) szint egy normalizált érték az [0..1]
tartományban, mely megegyezik a peer átlagos és a maximális feltöltési sebességének arányával. Ezen érték szolgál annak jellemzésére, hogy az adott peer milyen mértékben járul
hozzá a rajban történő tartalommegosztáshoz.
3.4. Definíció (ProxyTorrent raj modell). A ProxyTorrent raj egy a 12-es
S=<nS , λ, jR , jL , U, D, P, Bu , Bd , α, C, tdeg > amelyben
nS
λ
jR
jL
U
D
P
Bu
Bd
α
β
C
tdeg

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Seeder-ek száma a rendszerben
Globális peer csatlakozási ráta
Reguláris peer csatlakozásának valószínűsége
Limitált peer csatlakozásának valószínűsége
Peer-ek maximális feltöltési sebessége
Peer-ek maximális letöltési sebessége
A torrent darabjainak száma (a torrent mérete)
Feltöltési buffer mérete
Letöltési buffer mérete
Egy peer szomszédainak (aktív kapcsolatainak) száma
Egy peert egyszerre kiszolgáló (unchoke-oló) szomszédos peer-ek maximális száma
: Löket méret (a mobilnak egy löketben elküldött torrent darabok száma)
: Tit-for-tat degradációs időszak hossza

A modell leggfőbb célja a rendszer bizonyos állandósult állapotbeli tulajdonságainak
meghatározása.
3.5. Definíció (ProxyTorrent raj állandósult állapotbeli tulajdonságok).
Az S
ProxyTorrent raj állandósult állapotbeli működését a következő tulajdonságokkal jellemezhető :
nR : Reguláris peer-ek száma a rendszerben
nL : Limitált peer-ek száma a rendszerben
uR : Reguláris peer-ek feltöltési sebessége
µR : Reguláris peer-ek tit-for-tat szintje
uL : Limitált peer-ek feltöltési sebessége
µL : Limitált peer-ek tit-for-tat szintje
dR : Reguláris peer-ek letöltési sebessége
dL : Limitált peer-ek letöltési sebessége
dXY : Az X kategóriába tartozó peer átlagos letöltési sebessége az Y kategóriába tartozó peertől, ahol X∈{R, L}, Y ∈{R, L, S}. Például dRS az a sebesség komponens,
amellyel egy reguláris peer tölti le az adatokat a seeder-ektől.
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A következő egyenletek meghatározzák a limitált és reguláris peer-ek feltöltési sebességét,
valamint tit-for-tat szintjét:
uR = U


 
−Bu ·α
dL
uL = U · 1 − e P
· 1−
U
µR = 1



−Bu ·α
C · dL
P
1− 2
µL = 1 − e
2U · tdeg
A reguláris és limitált peer-ek letöltési sebesség komponensei a következőképpen fejezhetők
ki:
U nS
dRS = dLS =
nR + nL
dRR =

1
3U nR
1
U nR
·
+
·
4 nR + nL
4
nR + nL · µL

dLL =

1
3uL nL
µL
uL nL
·
+
·
4
nR + nL
4
nR + nL · µL

dRL =

1
3uL nL
1
uL nL
·
+
·
4
nR + nL
4
nR + nL · µL

dLR =

U nR
1
µL
3U nR
·
·
+
4 nR + nL
4
nR + nL · µL

A reguláris és limitált peer-ek átlagos letöltési sebessége a felsorolt komponensek összege:
dR = dRS + dRR + dRL
dL = dLS + dLL + dLR

2. ábra: Átlagos letöltési sebesség egy 5%-ban és 50%-ban limitált peer-ekből álló rajban.
SIM jelöli a szimulációs, MOD pedig a matematikai modell révén kapott eredményeket.
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1.1. Altézis
Matematikai modellt adtam az S 12-essel leírt ProxyTorrent raj állandosult állapotbeli
tulajdonságainak meghatározására. Megalkottam a ProxyTorrent diszkrét esemény alapú
szimulációs modelljét és az ezzel elvégzett szimulációkkal bizonyítottam a matematikai modell helyességét.

A modell segítségével megvizsgálhatjuk a rendszer teljesítményét különféle buffer eloszlások és méretek, valamint eltérő reguláris/limitált peer arányszámok mellett. A 2.
ábrán láthatók két szimulációs sorozat eredményei, a matematikai modellel számolt eredményekkel együtt.

1.2. Altézis
A modellből levezettem a következő kényszereket, melyek alapján meghatározható a proxyk
feltöltési/letöltési buffer aránya. A formulák alkalmazhatóságát szimulációkkal ellenőriztem. Ahhoz, hogy a peer f feltöltési sebesség kihasználtságot érjen el, a feltöltési buffer
méretét (Bu ) a következőképpen kell meghatározni:

Bu ≥

−P ln(1 − f )
α

A teljes letöltési sebesség kihasználtság eléréshez a letöltési buffer méretének (Bd ) ki kell
egyenlítenie a következő egyenlőtlenséget (β a peertől letöltést végző szomszédok maximális
száma) :

Bd ≥

Cd dUL e
βd dUL e

if C ≥ β
if C < β

Az 1.2. altézis által definiált formulák lehetővé teszik, hogy stabil, ismert tulajdonságokkal rendelkező hálózatokban meghatározzuk a limitált peer-ek buffer méretét. Egy
alternatív megoldás, ha a buffer méretet adaptív módon, futás közben folyamatosan változtatva, fokozatosan érjük el a kívánt letöltési/feltöltési buffer arányt. Ezen adaptív
mechanizmust definiálja az 1. heurisztika.

1.3. Altézis
Definiáltam egy adaptív buffer allokációs heurisztikát, mely ismeretlen tulajdonságokkal
rendelkező rajokban is használható a letöltési/feltöltési buffer arány meghatározásához.
Szimulációk révén megmutattam, hogy a heurisztika dinamikus hálózatokban jobb teljesítményt nyújt mint a statikus allokáció.
9
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Heurisztika 1 Adaptív-buffer-allokáció
Symbols : B a teljes buffer méret (B = Bu + Bd )
I azon peer-ek aktuális száma, melyekben a kliens érdekelt
N a kizárt peer-ek halmaza
Bd,max a maximuális letöltési buffer kihasználtság az aktuális
buffer allokációs periódusban
Bu ← 4, N ← 0
do// buffer allokációs periódus
Bu = Bu + 1, Bd = Bd − 1 kivéve a legelső iterációban
Bd,max ← 0; a buffer allokációs periódus során a kliens folyamatosan méri a
maximális letöltési buffer kihasználtságot és ezt eltárolja Bd,max − ban
5:
A feltöltési buffer szabad helyeinek feltöltése azon torrent darabokkal, melyekre
a legtöbb I\N -beli peernek szüksége van
6:
I\N -beli peer-ek kiszolgálása legalább 40 másodpercig (4 unchoke periódus) vagy
amíg legalább egy olyan I-beli peer létezik, mely kiszolgálja (unchoke-olja)
a klienst
1:
2:
3:
4:

7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

if p peer, melyet legalább 10 másodpercig kiszolgáltunk, nem szolgálja ki a
klienst 10 másodpercen belül then
N = N ∪p
if p ∈ N peer kiszolgálta a klienst then
N = N \p
if I\N = 0 then
N ←0
while Bd > Bd,max

II. Tézis
Független és elosztott proxykat használó mobilkliensek energiafogyasztása
MEgalkottam a ProxyTorrent működő prototípusát és mérésekkel megmutattam, hogy a
ProxyTorrent használatával csökkenthető a mobileszközök energiafogyasztását a standard
BitTorrent használatához képest. Elosztott proxyk bevezetésével bővettem ki a rendszert, és
matematikai modellt adtam a résztvevő mobilkliensek energiafogyasztásának meghatározásához. A modell helyességét mérésekkel igazoltam és beláttam, hogy több párhuzamos proxy
használta kisebb energiafogyasztást eredményez, amennyiben egy független proxy nem képes
a mobilkliens teljes letöltési sávszélességének kiszolgálásra.
Kapcsolódó publikációk: [1][2][7][8][9][12][17][21]
A II. tézist a disszertáció 3. és 4. fejezete (4.6–4.7) tárgyalja.
Számos mérést végeztem különféle mobileszközökkel, hogy megvizsgáljam hogyan viszonyul a vezeték nélküli kommunikáció átviteli sebessége TCP kapcsolatoknál a készülék
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3. ábra: Mérési eredmények: egy megabyte-nyi adat átviteléhez szükséges energia az átviteli sebesség függvényében

energiafogyasztásához. Az eredményeket illusztráló 3. ábra jól szemlélteti, hogy úgy érhető el a legkisebb energiafogyasztás, ha az átvitel a lehető legnagyobb sebességgel történik,
ugyanis ilyenkor a legalacsonyabb az egy átküldött adategységre eső energia mennyisége.
Ez különösen igaz 3G esetén, ahol a mért teljesítmény szint közel állandó, függetlenül az
adatátvitel sebességétől.
Továbbá az is megfigyelhető, hogy az adatátvitel befejeztével a rádió nem kapcsol
azonnal alacsony energiafogyasztású állapotba, hanem egy meghatározott ideig még magas teljesítményszinten üzemel. A 4. ábra mutatja be a löketekben történő adatátvitel
általam használt modelljét. A modell egyetlen értéket (Eoh ) használ a löketek pluszenergiájának kezeléséhez, mely a felfutási és lefutási szakaszokban mért energiafogyasztás
összege [BBV09]. A löketek hosszát tb , a kliens letöltési sebességét Dc jelöli.

4. ábra: Löketekben történő adatátvitel energiafogyasztásának modellje
Feltéve, hogy a proxy képes az adatokat elég gyorsan átküldeni és az átviteli sebesség eléri a mobilkészülék letöltési kapacitását, az energiafogyasztás egyetlen teljesítményszinttel
jellemezhető (Pb ). Ebből kifolyólag, egy P darabból álló, C hosszú börsztökben elküldésre
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kerülő torrent letöltésének teljes energiaköltsége megadható a következő egyenlettel:
E=

P
P
Pb + Eoh
U
C

Elkészítettem a ProxyTorrent egy implementációját, melyet Linux-alapú Asus WL500GP router-eken és Java ME képes mobiltelefonokkal teszteltem. A prototípusban a
mobilkészülék vezérli a folyamatot és irányítja a proxyt, mely letölti a kért darabokat
a BitTorrent rajból, majd ezeket löketekben továbbítja a mobilkliensnek. A kliens és a
proxy közötti kommunikáció egy TCP csatornán keresztül történik.
2.1. Altézis
Megalkottam a ProxyTorrent működő prototípusát és mérésekkel megmutattam, hogy használata kisebb energiafogyasztást eredményez ugyanannyi adat átvitele esetén mint a standard BitTorrent, ha a kliens az utóbbi használata esetén nem tud folyamatosan maximális
letöltési sebességet elérni. Megmutattam, hogy az energiamegtakarítás mértéke a két rendszer esetén mért letöltési sebesség különbségétől függ és, hogy nagyobb löketméret esetén
kisebb energiafogyasztás érhető el.
Ha a proxy feltöltési kapacitása kisebb mint a mobil maximális letöltési sebessége,
akkor az átviteli sebesség és ezzel együtt az energia/bit költség is javítható több proxy
bevezetésével. Mindegyik proxy a tartalom egy részét tölti csak le és egyszerre küldik
tovább a torrent darabjait a mobilkliensnek.
Egy mobilkliens energiafogyasztása egy nb löketből álló torrent átvitele során a következő egyenlettel írható le:



tg
,1
E = nb tb Pb + Eoh min
toh
Az 5. ábrán látható a modell által meghatározott energiafogyasztás egy és több proxy
használta esetén. A vízszintes tengely a proxy feltöltési kapacitásának (Up ) és a mobil
letöltési kapacitásának (Dc ) különböző arányainak felel meg. Szaggatott függőleges vonalak jelölik azokat az arányokat, ahol az energiafogyasztás elérte a minimumát. Minél
nagyobb a különbség a proxy és a kliens sebessége között, annál nagyobb mértékű az
energiamegtakarítás.
2.2. Altézis
Megterveztem és implementáltam a ProxyTorrent elosztott változatát, melyben több, egymással együttműködő proxy szolgálja ki a mobilklienseket. Mérésekkel megmutattam, hogy
egy kliens kisebb energiafogyasztással tudja letölteni a tartalmat a több proxyt használó
rendszerben, amennyiben egy proxy nem tudja kiszolgálni a kliens teljes letöltési sávszélességét. Megmutattam, hogy kisebb energiafogyasztás érhető el, ha a tartalom továbbításának
kezdetét szinkronizálják a proxyk. Modellt adtam az elosztott ProxyTorrent kliensek energiafogyasztásának meghatározásához és megmutattam, hogy a modell összhangban áll a
mérési eredményekkel.
Az 1. táblázatban láthatók egy 50 MB-os torrent letöltése során gyűjtött mérési eredmények egy független és két párhuzamos proxy esetén. A táblázatban a 2.2 altézishez
tartozó modell eredményeit is feltüntettem. Jól látható, hogy több proxy használatával
12
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5. ábra: Egy 1000 darab, 128 kB-os piece-ből álló torrent letöltésének energiaköltsége
egy, kettő és három párhuzamos proxy használata esetén, különféle proxy/kliens átviteli
sebesség arányok mellet
kisebb energiafogyasztás érhető el és, hogy a mérési eredmények összhangban vannak a
modell által adott értékekkel. A szinkron és aszinkron eseteket is megkülönböztettem
aszerint, hogy a proxyk egy időben kezdik-e a kliensnek való feltöltést vagy sem. Mivel
az aszinkron esetben a proxyk nem feltétlenül egyszerre kezdik el az átvitelt, a löketek
közötti szünetek eltűnhetnek, így a rádió nem tud energiatakarékos állapotba váltani, ami
hatással van az energiafogyasztásra is.
Technológia

3G

WLAN

Teszt eset
1
2
2
1
2
2

proxy
proxy,
proxy,
proxy
proxy,
proxy,

aszinkr.
szinkr.
aszinkr.
szinkr.

Letöltési seb.,
mérés (kB/s)
101
124
152
104
141
148

Teljes E,
mérés (J)
948
615
564
685
556
543

Teljes E,
modell (J)
969
550
738
518

1. táblázat. Elosztott proxy 3G és WLAN mérési eredmények a matematikai modell által
adott értékekkel együtt

III. Tézis
Börsztös tartalommegosztó protokoll mobilkliensekhez
Megalkottam egy BitTorrent-alapú protokollt (BurstTorrent), mely a résztvevő kliensek között nagy sebességű löketekben (börsztökben) végzi az adatátvitelt. Szimulációk segítségével
megmutattam, hogy a BurstTorrent használata kisebb energiafogyasztást eredményez mint
a standard BitTorrent. Megmutattam, hogy a protokoll használata nem csökkenti számottevően a reguláris (nem mobil) peer-ek letöltési idejét. Bebizonyítottam, hogy a peer–piece
hozzárendelési probléma rögzített számú független darab kiválasztása esetén NP-nehéz. A
maximális számú, fix független darabot birtokló peer kiválasztásához megadtam egy gyors
approximációs algoritmust.
Kapcsolódó publikációk: [11][19][20][23][27][29]
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A III. tézist a disszertáció 5. fejezete tárgyalja.
A BurstTorrent a BitTorrent protokoll egy kiterjesztése, mely lehetővé teszi, hogy a
peer-ek gyors löketekben végezzék az adatátvitelt és így kisebb energiafogyasztást érjenek
el. A protokoll célja a lehető legkisebb legkisebb energia/bit költség elérése, oly módon,
hogy minimalizálja azokat az időperiódusokat, melyekben a peer adatátvitelt végez és
a rádiója aktív állapotban van. A gyors adatátviteli periódusok között a peer alacsony
teljesítményszintre kapcsolhat.
Ellentétben az I. és II. tézis proxy-alapú BitTorrent megoldásaival, a BurstTorrent
nem igényel segéd peer-eket vagy egyéb extra hálózati komponenseket, azonban minden
peer-nek meg kell valósítania az új protokollt. A standard BitTorrent-et használó peer-ek
bizonyos megkötésekkel továbbra is a raj részei maradhatnak. A protokoll típusától és a
börsztös átvitelben vállalt szerepétől függően a peer-eket három kategóriába oszthatjuk:
3.6. Definíció (BurstTorrent peer osztályok). Minden BurstTorrent peer besorolható a
következő három osztály egyikébe:
Reguláris peer: A reguláris peer a standard BitTorrent protokollon keresztül kommunikál a többi reguláris peerrel és a BurstTorrent protokollt használja a mobil (bursty)
peer-ek kiszolgálásához.
Bursty peer: A bursty peer egy limitált energiakapacitású eszköz, melyet a reguláris
peer-ek szolgálnak ki löketekben történő adatátvitellel. A bursty peer-ek nem szolgálják ki
egymást.
Legacy peer : A legacy peer standard BitTorrent protokollon keresztül kommunikál
reguláris és más legacy peer-ekkel. A legacy peer-ek nem képesek kiszolgálni a bursty peereket.
A bursty peer-ek előzetesen időperiódusokat egyeztetnek a reguláris peer-ekkel, melyek
vállalják, hogy a megbeszélt periódusokban a kívánt sebességgel töltik fel a torrent darabjait az igénylő bursty peer-hez. A reguláris peer-ek egy feltöltési menetrendet vezetnek,
melyben eltárolják, hogy mikor, kinek és mekkora sebességgel kell adatokat feltölteni. Ehhez hasonlóan a bursty peer-ek is egy előzetesen összeállított letöltési menetrend szerint
kalkulálják ki, hogy mikor lehetséges új darabok igénylése.
A reguláris peer-ek a bursty és a többi reguláris (vagy legacy) peer-eket felváltva
szolgálják ki. Minden beütemezett börsztös feltöltési periódus után következik egy olyan
időszak, melyben csak reguláris és legacy peer-ek kerülnek kiszolgálásra. Ezen utóbbi időszak hosszát a peer a börsztös kiszolgálási időszak hosszának függvényében választja meg.
Fontos megemlíteni, hogy a reguláris peer-ek egyszerre csak egy feltöltési igényt fogadnak
és tárolnak el a menetrendjükben, a többi beérkező kérést egészen addig visszautasítják,
amíg az előző kiszolgálásra nem kerül.
3.7. Definíció (Reguláris peer állapotok). Egy reguláris peer a következő állapotok egyikében van :
SZABAD: A reguláris peer feltöltési menetrendje üres
FOGLALT : A reguláris peer feltöltési menetrendje tartalmaz egy kiszolgálatlan kérést
3.8. Definíció (Átviteli menetrend időzítő értékek). Egy reguláris peer az i. átviteli periódusban a következő időpontokat tartja nyilván:
Tsi : legkorábbi kiszolgálási idő, miután a következő beütemezett átvitel létrejöhet
Tri : legkorábbi igénylési idő, mikortól egy beérkező ütemezési kérés elfogadható
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tis : valódi kiszolgálási idő, mikor a tényleges átvitel elkezdődött
tir : valódi igénylési idő, mikor beérkezett az elfogadásra kerülő ütemezési kérés
3.9. Definíció (BurstTorrent protokoll üzenetek). A reguláris és bursty peer-ek a következő üzenetekkel kommunikálnak:
REQ_Ts : lekéri a legkorábbi kiszolgálási időt egy reguláris peer-től. A válasz vagy
egy SEND_Ts vagy egy TRY_LTR üzenet.
SEND_Ts<Ts > : értesíti a bursty peer-t, hogy a reguláris peer SZABAD állapotban van és fogadja a beérkező ütemezési kéréseket. Tartalmazza a legkorábbi kiszolgálási időt (Ts ).
TRY_LTR<Tr + δ> : értesíti a bursty peer-t, hogy a reguláris peer FOGLALT
állapotban van és nem fogad ütemezési kéréseket. Az üzenet tartalmazza azt az időpontot (Tr + δ), ami után a bursty peer újra próbálkozhat.
SCHD_TRF<ts ><darabok száma><darab azonosítók> : a bursty peer által
küldött ütemezési kérés, mely hatására a reguláris peer beütemezi a torrent adott
darabjainak feltöltését egy adott időpontra. Az üzenet tartalmazza az igényelt darabok azonosítóit.
A reguláris és bursty peer-ek között egy kétfázisú folyamat keretében történik az ütemezés egyeztetése:
1. A bursty peer-ek REQ_Ts üzeneteken keresztül elkérik Ts -t a reguláris peer-től
2. Ha a reguláris peer SZABAD állapotban van, SND_Ts üzenettel válaszol, mely
tartalmazza Ts -t. Ellenkező esetben TRY_LTR üzenettel válaszol, melyben megadja
azt a Tr után lévő időpontot (Tr + δ), mely után a bursty peer újra próbálkozhat
egy REQ_Ts elküldésével.
3. Ha a bursty peer megkapta Ts -t, egy SCHD_TRF üzenetet küld az átvitel beütemezéséhez. Az üzenet tartalmazza a kívánt ts > Ts kiszolgálási időt, az igényelt átviteli
sebességet és a darabok azonosítóit. A reguláris peer vállalja, hogy a beütemezett
időben, az igényelt sebességgel elküldi a kért darabokat a bursty peernek.
A jobb energiahatékonyságon túl, a protokoll arról is gondoskodik, hogy a reguláris
peer-ek letöltési ideje ne növekedjen számottevően a standard BitTorrent használatához
képest. Ezt úgy éri el, hogy kiszámítja azt a sávszélességet, amit a bursty peer-ek egyébként is elérnének a standard BitTorrentnél, és ez alapján határozza meg a kiszolgálási
periódusokat, vagyis Ts értékeit.
3.1. Altézis
Megalkottam a BurstTorrent tartalommmegosztó protokollt, és szimulációkkal megmutattam, hogy a BurstTorrent a standard BitTorrentnél kisebb energiafogyasztást eredményez
ugyanakkora méretű tartalom átvitelénél, ha a standard BitTorrenttel nem lehetséges a
maximális letöltési sebesség elérése. Definiáltam egy modellt, mely a standard BitTorrent
szabályait követve meghatározza a bursty és reguláris peer-ek közötti sávszélesség megosztást és ez alapján az átviteli periódusok hosszát. Szimulációkkal megmutattam, hogy a
modell használata mellett a reguláris peer-ek letöltési ideje nem csökken számottevően a
standard BitTorrent-hez képest.
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Az átviteli kérések összeállításánál a bursty peernek el kell döntenie, hogy melyik
reguláris peertől melyik darabokat kéri el, mely két problémát vet fel:
3.10. Probléma. A maximális számú olyan reguláris peer kiválasztása, melyek mindegyikétől n független torrent darabka tölthető le párhuzamosan
3.11. Probléma. Azon n reguláris peer kiválasztása, melyektől a maximális számú torrent
darabka tölthető le párhuzamosan
A 3.10-es probléma azt az esetet írja le, mikor a bursty peer tisztában van vele, hogy
hány darabka letöltéséhez elegendő időszelet áll rendelkezésre, és a lehető legnagyobb peer
halmazból szeretné kiválasztana azokat a peer-eket, akitől elkéri a darabokat. A 3.11-es
probléma ezzel szemben olyan esetekben érvényes, mikor a hálózatban előforduló peer-ek
sávszélessége homogén, és így a bursty peer előre tudja, hogy hány reguláris peertől kell
párhuzamosan letöltenie, hogy elérje a maximális letöltési sebességét.
3.12. Definíció (Páros gráf peer és torrent darabka hozzárendeléshez). Legyen G =
= (A, B, E) egy páros gráf, A és B a gráf pontjainak két partíciója és E az élek halmaza.
Minden reguláris peer-hez tartozik pontosan egy A-beli pont és minden torrent darabkához
tartozik pontosan egy B-beli pont. Egy él (a, b) ∈ U akkor és csakis akkor, ha az a-hoz
tartozó peer rendelkezik a b-nek megfelelő torrent darabkával.
3.13. Definíció (Kiegyensúlyozott asszimetrikus párosítás, BA-párosítás). Egy G =
= (A, B, E) páros gráf feletti élek egy M halmazát A-alapú aszimmetrikus párosításnak
nevezünk, ha M nem tartalmaz olyan éleket melyeknek van közös B-beli végpontjuk.
Egy Mb aszimmetrikus párosítás kiegyensúlyozott, vagy BA-párosítás, ha minden Aból lefedett ponthoz pontosan δ(Mb ) B-beli pont van párosítva, ahol δ(Mb )-t a BA-párosítás
fokának nevezzük.
3.14. Definíció (Maximális BA-párosítás). Egy n-ed fokú maximális BA-párosítás
egy olyan BA-párosítás mely a lehetséges δ(Mb )-fokú BA-párosítások közül a legnagyobb számú élet tartalmazza. A maximális BA-párosítás megkeresésének problémáját
MAXBAM-nak nevezzük.
3.15. Definíció (k-t lefedő BA-párosítás). Egy BA-párosítás fedési száma azon A-beli
pontok száma, melyeket a párosítás legalább egy éle fed. Egy k-t fedő BA-párosítás
fedési száma k.
A maximális k-t fedő BA-párosítás megtalálása lehetővé teszi a bursty peer-nek, hogy
pontosan k reguláris peer-rel ütemezzen be adatátviteli időszakokat, továbbá maximalizálja a tőlük párhuzamosan letölthető darabkák számát. A 2-es algoritmus egy gyors
approximációs algoritmus a maximális k-t fedő BA-párosítás meghatározásához.
3.2. Altézis
Bebizonyítottam, hogy az n > 2 fokú maximális BA-párosítás megkeresésének problémája
(MAXBAM) egy NP-nehéz optimalizálási probléma. Megalkottam egy approximációs algoritmust a maximális k-t fedő BA-párosítás megtalálására, melyről beláttam, hogy ha R
a megoldásul kapott párosításP
foka, és OPT az optimális (maximális) megoldás foka, ak. Megmutattam, hogy az algoritmus futási idejének
kor igaz, hogy R ≥ OPk T − 21 − ki=3 k−1
i
komplexitása O(mn), ahol n = |A| és m = |B|.
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Algoritmus 2 Gyors-k-t-fedő-BA-párosítás-Kereső
Input : G = (A, B, E) páros gráf, n = |A|, m = |B|
Kimenet: a k-t fedő BA-párosítás éleit tartalmazó R halmaz
1: for each a ∈ A do // Minden a ∈ A-hoz meghatérozza a w(a) súlyokat
2:
for each b ∈ N (a) do
3:
if deg(b) < k then
1
4:
w(a) ← w(a) + deg(b)
5:
else
6:
w(a) ← w(a) + k1
7:

A k legnagyobb súlyú pont kivételével A minden elemének eltávolítása

8:
9:
10:
11:

for each a ∈ A do // Újraszámolja a súlyokat a csökkentett gráf pontjaihoz
w(a) ← 0
for each b ∈ N (a) do
1
w(a) ← w(a) + deg(b)

12:
13:

for each b ∈ B do // Minden b ∈ B pontot valamelyik Bi halmazhoz rendel
Bdeg(b) = Bdeg(b) ∪ b

14:
15:
16:
17:
18:

for i ← 1, k do
for each b ∈ Bi do
v ← a legkisebb súlyú pont N (b)-ből
for each q ∈ N (b) do
w(q) ← w(q) − 1i

19:
20:

w(v) ← w(v) + 1
R = R ∪ (v, b) // b ∈ B párosítása v ∈ A-hoz

IV. Tézis
DHT protokoll sloppy peer-ekkel, terhelés megosztás és az energiafogyasztás csökkentése céljából
Megalkottam a Kademlia DHT protokoll egy módosított változatát, mely lehetővé teszi a
résztvevő csomópontok közötti heterogén terhelésmegosztását. Elkészítettem az első működő mobil DHT klienst és megmértem a Kademlia hálózatban résztvevő mobilkliensek
energiafogyasztását különböző viselkedésminták mellett. Matematikai modellt adtam az új
protokoll által bevezetett sloppy ("hanyag") csomópontok, a DHT teljesítményére gyakorolt
hatásáról. A megoldást kiterjesztettem a kétszintű DHT-kra és segítségével megvizsgáltam
a P2PSIP megvalósíthatóságát.
Kapcsolódó publikációk: [10][13][15][22][24][28][30]
A IV. tézist a disszertáció 6. fejezete tárgyalja.
A tézisben bemutatott mechanizmus a Kademlia DHT protokollra épül. A Kademlia
jelenleg a legnépszerűbb DHT protokoll, melyet több, milliós nagyságrendű felhasználószámot felsorakoztató rendszerben használnak. Az új módszer legfontosabb jellemzője, hogy
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teljes egészében kompatibilis a már meglévő hálózatokkal, így a módosított klienseket bármilyen létező DHT-ban fel lehet használni (például a Mainline BitTorrent DHT-ben vagy
az Azureus (Vuze) DHT-ben). Az standard DHT protokollt használó mobilklienseknek
olyan nagy számű beérkező üzenetet kell feldolgozniuk, hogy az akkumulátoruk néhány
óra alatt lemerül. Az sloppy peer-ek bevezetése lehetővé teszi, hogy változtatható mértékben csökkentsük a mobilkliensek terhelését, melyek bizonyos szintig továbbra is részt
vállalnak a DHT feladataiból.
A DHT szolgáltatásait a csomópontoknak küldött különféle üzenetek segítségével lehet
igénybe venni. Az egyes csomópontok útvonalválasztó táblákban tárolják a többi kliens
elérhetőségét, és ezen táblák karbantartására is üzenetek szolgálnak. Mivel egy csomópont akár több száz másik csomópont útvonalválasztó táblájában is szerepelhet, akkor is
nagy számú beérkező üzenetet kell feldolgozni, ha maga a kliens nem is használja a DHT
szolgáltatásait.
3.16. Definíció (Sloppy peer). Egy sloppy peer a beérkező üzeneteket Pdrop valószínűséggel
eldobja, vagyis P (a peer nem válaszol egy beérkező üzenetre) = Pdrop .
A sloppy peer-ek két tényezőnek köszönhetően tudnak kisebb energiafogyasztást elérni.
Először is azért, mert nem dolgozzák fel teljesen a beérkező kéréseket és nem is válaszolnak
rájuk. Másodsorban pedig azért, mert a sloppy peer-eket a többi peer egy része hibásan
működő vagy elérhetetlen peer-nek észleli és így kitörlik őket az útvonalválasztó táblájukból. Ennek következtében a sloppy peer-hez beérkező üzenetek száma a kívánt mértékbe
lecsökkenthető.
Megalkottam az első mobiltelefonokon futó DHT klienst és beépítettem a sloppy peerek működéséhez szükséges mechanizmusokat. A Mainline BitTorrent DHT-hoz kapcsolódva megmértem a mobilkliensek energiafogyasztását különféle konfigurációkban.

6. ábra: Mérési eredmények: sloppy peer-ek adatforgalma és energiafogyasztása a hozzávetőlegesen egy millió konkurrens felhasználót számláló Mainline BitTorrent DHT-hez
kapcsolódva, különböző Pdrop értékeknél, egy 3 órás időszakban.
A 6. ábrán bemutatott mérési eredmények jól tükrözik, hogy Pdrop értékének megváltoztatásával csökkenthető a sloppy peer terhelése és így az energiafogyasztása is. Például
a beérkező üzenetek 50%-nak eldobása 55%-al csökkenti a kliens energiafogyasztását, és
ennek következtében a mobileszköz kétszer annyi ideig tarthatja fenn a kapcsolatát a
DHT-vel, miközben még a kérések egy részét továbbra is kiszolgálja.
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3.17. Definíció (Keresési késleltetés). A keresési késleltetés (Llook ) egy véletlen változó,
mely egy párhuzamos iteratív keresési művelet kezdete és a válasz beérkezése közötti időt
jelöli. A keresési késleltetés várható értékét E[Llook ] jelöli.
Az üzenetek eldobása virtuális churn-t eredményez a DHT-ba, mely a standard churnhöz hasonló módon megnöveli a DHT keresési késleltetését. Kis számú sloppy peernél ennek hatása elhanyagolható, de ahogy emelkedik az üzeneteket eldobó peer-ek aránya, úgy
válnak egyre lassabbá a keresési kérések. Ennek a hatásnak a vizsgálatához egy matematikai modellt javasoltam.
3.18. Definíció. [Mobil DHT matematikai modell szimbólumok] A javasolt modellben
felhasznált szimbólumok a következők:
Pdrop : Beérkező üzenetek eldobásának valószínűsége a mobil csomópontoknál
m
: Mobil csomópontok aránya a hálózatban
l
: A DHT-ban való keresés forrása és célja közötti távolság hop-ban
∆
: Egy hop átlagos átviteli ideje
TRT : Egy elküldött üzenethez tartozó válasz megérkeztének időkorlátja
ω
: Párhuzamosság foka (egy lépésben kiküldött üzenetek száma)
p0
: Annak valószínűsége, hogy az útvonalválasztó tábla egy bejegyzése friss
p
: Churn ráta: annak a valószínűsége, hogy egy üzenet egy friss (elérhető) csomópontnak lett elküldve
Llook : Keresési késleltetés
A keresési késleltetés várható értéke a következő képlettel számítható, melyben annak
valószínűsége, hogy egy csomópont megkap egy elküldött üzenetet p = p0 (1 − mPdrop ).


1−p
(1 − p)ω
(l − 1) +
TRT + 2l∆
E[Llook ] =
1 − (1 − p)ω
p
4.1. Altézis
Megalkottam egy mobil Kademlia klienst és mérésekkel megmutattam, hogy a bejövő üzenetek fix Pdrop valószínűséggel való eldobása révén a mobilkliensek terhelése és energiafogyasztása csökkenthető, a már meglévő kliensek módosítása nélkül. Megmutattam, hogy a
sloppy peer-ek képesek részt venni a DHT-ban és, hogy az általuk észlelt keresési késleltetés csak kismértékben függ Pdrop -tól, ha a hálózatban alacsony a sloppy peer-ek aránya.
Definiáltam egy matematikai modellt a keresési késleltetés várható értékének (E[Llook ])
meghatározásához.
A felvázolt modell lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a kívánt Pdrop értéket egy adott
DHT konfigurációhoz. Például egy, a Mainline BitTorrent DHT-hoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező, milliós DHT-ban, ha a sloppy peer-ek aránya 60% és a maximális
megengedett keresési késleltetést LL < 70s-nek választjuk, akkor a modell által megengedett legnagyobb küszöbérték Pdrop < 0.5.
3.19. Definíció (Kétszintű DHT). Egy kétszintű DHT csomópontjai két csoportba oszthatók, ezek a szolgáltató csomópontok és a kliens csomópontok. A szolgáltató csomópontok minden standard DHT műveletben részt vesznek, beleértve a keresést és az útvonalválasztó táblák karbantartását. A kliens csomópontok azonban nem járulnak hozzá a
DHT üzemeltetéséhez, csak használják annak szolgáltatásait.
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Egy konkrét példa kétszintű DHT-kra a Peer-to-peer Session Initialization Protocol
(SIP), mely egy P2P hálózattal helyettesíti a standard SIP kliens-szerver architektúráját.
A SIP szolgáltatásokat a szolgáltató csomópontokból álló DHT nyújtja, melyhez kliens
csomópontok kpcsolódnak, hogy elérjék az elosztott adatbázist. Egy ilyen rendszernél
az egyik kulcskérdés, hogy adott számú kliens hatékony kiszolgálásához hány szolgáltató
csomópont szükséges. A kérdés megválaszolható a rendszer üzenetforgalma alapján.
3.20. Definíció (Kétszintű DHT üzenetforgalmának típusai). A DHT üzenetforgalma
következő értékekkel jellemezhető:
Teljes üzenetforgalom : R az egy csomópont által másodpercenként feldolgozott
összes üzenet száma.
Tárolási üzenetforgalom: Rstr az egy csomópont által másodpercenként feldolgozott
olyan üzenetek száma, melyek a kliensek adattárolási kéréseihez kapcsolódnak.
Keresési üzenetforgalom: Rseek az egy csomópont által másodpercenként feldolgozott olyan üzenetek száma, melyek a kliensek keresési kéréseihez kapcsolódnak.
Karbantartási üzenetforgalom: Rmnt az egy csomópont által másodpercenként feldolgozott olyan üzenetek száma, melyek az útvonalválasztó táblák karbantartásához kapcsolódik.
4.2. Altézis
Modellt adtam a Kademlia-alapú kétszintű DHT-k üzenetforgalmának kiszámításához.
Megmutattam, hogy R = Rstr + Rseek + Rmnt és megadtam az Rstr , Rseek és Rmnt meghatározására alkalmas formulákat.
A 4.3-as altézis eredményeire alapozva a disszertációban megvizsgáltam a P2PSIP
megvalósíthatóságát több lehetséges hálózati konfiguráció modellezésén keresztül.

4. Az eredmények gyakorlati alkalmazása
A négy tézis által bemutatott mechanizmusok valós problémákra nyújtanak megoldásokat. A két ismert peer-to-peer protokoll, melyek a disszertáció témáihoz kapcsolódnak,
a leggyakrabban használt megoldások az alkalmazási területükön belül (fájlcserélésnél a
BitTorrent, a DHT-k közül a Kademlia). Mivel a kutatás jelentős része a Nokia Research
Center és a Nokia Siemens Networks-el közösen végzett projektek keretében történt, a kezdetektől fogva törekednem kellett arra, hogy az eredmények valós alkalmazási területeken
is felhasználhatóak legyenek. A négy tézis közül háromhoz tartozik implementáció, melyek
élő hálózatokban is ki lettek próbálva. Mindezeken túl az első mobil DHT és BitTorrent
kliensek is ezen munka eredményeként születtek.
A ProxyTorrent protokoll az I. és a II. tézishez kapcsolódik. A protokollhoz valós kliens
implementáció készült, melyet router-eken és mobiltelefonokon teszteltem, élő torrent-eket
használva. Az első mobil BitTorrent kliens (SymTorrent) a kutatás előkészítő fázisában
született. A SymTorrent-et nyílt forráskódú szoftverként tettem elérhetővé, melyet eddig
több mint 500.000-en töltöttek le.
Bár a III. tézishez tartozó BurstTorrent protokoll csak szimulátorban lett megvalósítva, a löketekben történő adatátvitelt és a kapcsolódó jelenségeket a SymTorrent segítségével kipróbáltam és kimértem, élő torrent-eket használva. A kapcsolódó mechanizmus
egy nemzetközi szabadalom formájában is publikálva lett.
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A IV. tézisnek köszönhető az első mobiltelefonokon futó DHT klienst. Az alkalmazás
nyílt forráskóddal lett publikálva, melyet utólag több más kutatócsoport is felhasznált,
többek között a University of Stirling-en, az Oulu University-n és az Aalborg University-n.
Az üzeneteldobáson alapuló heterogén DHT kliensek témakörét egy nemzetközi szabadalom formájában publikáltuk.
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