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1. Motiváció és kutatási célkitűzések

A teljesítményelemzés nagyon fontos szerepet játszik az infokommunikációs (ICT) rend-
szerek tervezésében, telepítésében és működtetésük során is [17]. A technologiák gyors
fejlődése megköveteli a hatékony teljesítményelemzési módszerek és eszközök kidolgo-
zását, továbbfejlesztését, ezen új technologiák tervezésének, méretezésének és üzemel-
tetésének, valamint az erőforrás hatékony felhasználásának biztosítására [17, 29].

Több mint tíz éve intenzív kutatási együttműködés kezdődött Prof. Do Van Tien
kutatócsoportja és Prof. Ram Chakka között. Ez az együttműködés jelentős tudomá-
nyos eredményeket ért el (Lásd [5, 6, 7, 8, 15, 17] és további referenciákat).

Kutatási tevékenységem ennek az együttműködésnek keretében folyik. Célom az [5,
6, 7, 8, 15, 17] módszerek alkalmazása, továbbfejlesztése az alábbi vizsgálatok kapcsán:

• HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) teljesítményelemzési vizsgálata
bizonyos helyzetekben a HAP1-on (High Altitude Platform) alapuló kommuniká-
ciós hálózatokban,

• Rádióspektrum-bérlés modellezése a mobil celluláris hálózatokban,

• Hatékony számítási algoritmus kidolgozása a több szerverrel, türelmetlen felhasz-
nálókkal rendelkező M/M/c újra-próbálkozási sorokra.

2. Kutatási módszertan

Ez a fejezet rövid áttekintést ad a problémák megoldására általam alkalmazott mód-
szertanról. A teljesítményelemzést el lehet végezni akár egy szimulációs programmal
vagy matematikai analízissel (explicit teljesítmény kifejezések vagy numerikus eljárások
felhasználásával), vagy meg is építhetjük a rendszert, aminek mérhetjük a teljesítmé-
nyét [22, 23]. Megfigyelhető, hogy a matematikai analízis módszerek általában kisebb
számítási komplexitást igényelnek, mint a sztochasztikus szimulációval végzett teljesít-
ményelemzés [13, 17, 29].

A kvázi születési-halálozási (QBD) folyamat egy jól ismert teljesítményelemzési
technika, amely alkalmas számos problémák elemzésére a távközlési és számítógépes

1HAP egy léghajó vagy egy speciális repülő, amelyet a földfelszín felett 17-20 km-es magasságban
üzemeltetnek. Előnye a műholdaktól eltérő alacsony repmagasság, ami olcsóbb telepítési költséget
jelent, és a kisebb magasságokra koncentrálódott polgári légi közlekedést nem befolyásolja.

3



hálózatokban [3, 4, 19, 24, 26, 27, 30]. A QBD folyamatok állapotterét két-dimenziós
Markov folyamattal lehet leírni. Ezt a két dimenziót szokták fázisnak és szintnek hívni,
ahol a fázis mérete véges, a szint mérete pedig lehet véges vagy végtelen [24, 25, 27].
Fontos megemlíteni, hogy a QBD folyamatokban az állapotátmenetek csak azonos
szinten, vagy a szomszédos szintek között lehetségesek.

A kvázi születési-halálozási folyamatok egyensúlyi eloszlásának kiszámítására több
hatékony módszert is kidolgoztak. Két jól ismert módszer a Mátrix-geometriai módszer
(MGM) [19, 27] és a Spektrális felbontás módszer (SEM) [4, 25]. Néhány további
módszer megtekinthető az [21, 28] cikkekben. Az érdeklődő olvasók ezen módszerek
részletes összehasonlítását az [29] Ph.D. disszertációban találhatják meg.

Az MGM módszerben először egy nemlineáris mátrix egyenlet képződik a rendszer
paramétereiből, és ennek a minimális nemnegatív R mátrix megoldását lehet kiszámí-
tani az iteratív numerikus módszerrel. Az invariáns vektor ezután kifejezhető az R

mátrix segítségével. Azonban az iterációk száma, amelyek szükségesek az R mátrix
adott pontosságú számításához, gyakran ismeretlen, és bizonyos paraméterek esetén a
szükséges számítás-igény nem becsülhető meg, és beláthatatlanul nagy. A számítási
komplexitás csökkentésére sok megoldást kidolgoztak [3, 24, 26].

A SEM módszerben az invariáns vektor kifejezhető egy bizonyos mátrix polinom
sajátértékeivel és a baloldali sajátvektoraival, és ezzel lehet kiszámítani a QBD folyamat
az egyensúlyi eloszlását.

Prof. Do Van Tien és Prof. Ram Chakka közös kutatásuk során két új sorbanál-
lási sort dolgoztak ki: MM

∑K
k=1 CPPk/GE/c/L G-sor fix számú homogén szerverrel

(ún. Sigma sor) [7], és fix számú heterogén szerverrel (ún. HetSigma sor) [6]. A
SEM alkalmazásával ezek a sorok nagy rugalmasságot nyújtanak, képesek modellelezni
a geometriai és nem geometriai eloszlású érkezési és kiszogálási folyamatokat, így az
általánosított Markov csomópont modellek vagy az általánosított Markov sorok (GMQ)
kategóriába sorolhatóak. Már számos tudományos eredmény bizonyítja az alkalmazha-
tóságukat az eljövendő távközlési rendszerek és hálózatok modellezésére (Lásd [6, 7, 9]
és további referenciákat).

A SEM is alkalmas az újra-próbálkozási sorokkal kapcsolatos problémák megoldá-
sára [12, 16]. Az újra-próbálkozási sorok segítségével modellezhető az a modern infor-
mációs és telekommunikációs rendszerekben megfigyelt jelenség, hogy blokkolt ügyfelek
egy bizonyos idő után újra és újra próbákoznak igényelni a szolgáltatást [2, 20]. A SEM
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alkalmazásával néhány továbbfejlesztett numerikus számítási módszer is javasoltak az
újra-próbálkozási sorok az egyensúlyi eloszlásának kiszámításához [10, 11, 14].

A jelen értekezés tudományos hozzájárulása a QBD folyamatokon, az MGM mód-
szeren, a SEM módszeren, valamint a Sigma és HetSigma sorokon alapul.

3. Új eredmények

A disszertáció új eredményei három tézispontba sorolhatóak, amiket röviden az aláb-
biakban foglalok össze.

1. tézispont: HSDPA teljesítményelemzési vizsgálata bizo-
nyos helyzetekben a HAP-on alapuló kommunikációs hálóza-
tokban [J1, C1]:

A 2. fejezetben vizsgáltuk a felhasználói eszközök (UE) teljesítményét a HAP-on ala-
puló HSDPA hálózatokban a módosított Sigma sor alkalmazásával [J1, J2], vátozó
számú szervert figyelembe véve. A ns-2 alapú EURANE szimulátor segítségével vali-
dáltuk az analitikus modellt az Auckland rögzített internetes forgalmát [1] és a HAP
csatorna viselkedését felhasználva [C1].

Elért eredményeim összefoglalva a következők:

• Tézispont 1.1: A módosított Sigma sor alkalmazásával modelleztem a HAP-on
alapuló HSDPA hálózatot. A modell integrált módon képes rögzíteni a HSDPA
legtöbb jellemzőjét (2.4.1 alfejezet), például a forgalom börsztösségét, csatorna-
foglalási szabályt, stb, valamint a csatorna viselkedését a HAP környezetben (2.4.2
alfejezet).

• Tézispont 1.2: Kidolgoztam egy módszert a javasolt analitikus modell validálá-
sára. A validálás céljára használt szimulátor képes kezelni inputként a rögzített
internetes forgalmat (például Auckland rögzített internetes forgalmát), és a HAP
csatorna viselkedését(2.4.3.1 alfejezet).

• Tézispont 1.3: Megmutattam, hogy a gyalogos felhasználók által tapasztalt sávsze-
lesség sokat változik a HAP vertikális látószögével (Lásd az 2.7 ábra).
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2. tézispont: Rádióspektrum-bérlés modellezése a mobil cellu-
láris hálózatokban [J3]:

A 3. fejezetben kidolgoztunk egy analitikus modellt a radióspektrum-bérlés model-
lezésére a mobil celluláris hálózatokban, ahol a hálózat-üzemeltetők a rádióspektrum-
bérlést alkalmazva tudják növelni a spektrum-kihasználás hatékonyságát, és enyhítik az
átmeneti kapacitáshiányt az adott cellában. A modell figyelembe veszi a rádióspektrum-
bérlési szabály több tulajdonságát, a bérelt csatornák blokkos foglalását, és a hívásen-
gedélyezési eljárásokat. Szimulációval validáltuk a modellt. A szimulációban a hívás
tartási ideje log-normális eloszlású volt.

Elért eredményeim összefoglalva a következők:

• Tézispont 2.1: Javasoltam egy hiszterézis vezérlésen alapuló rádióspektrum-bérlés
módszert a mobil celluláris hálózatokra (3.3.2 alfejezet), amelyben két küszöbérték
segítségével a hálózat üzemeltetője tudja beállítani, hogy mikor kell bérelni vagy
visszadni frekvenciákat az aktuális forgalom alapján (Lásd az 3.1 ábra).

• Tézispont 2.2: Leírtam a rendszer viselkedését (3.3 alfejezet) egy két-dimenziós
Markovi folyamattal (3.4 alfejezet), figyelembe véve a javasolt rádióspektrum-
bérlési modellt és különböző hivásbeengedési szabályokat (Fractional Guard Chan-
nel Policy vátozatai). A modell azt is figyelembe veszi, hogy a bérelt frekvencia
tartalmaz bizonyos számú csatornát.

• Tézispont 2.3: Megmutattam, hogy a javasolt sorbanállási modell a hívás expo-
nenciális tartási idejével jól tudja modellezni a mobil hálózatokat, amelyekben a
hívás időtartam követi a log-normális eloszlást (Lásd az 3.2-3.4 ábrák), és csak
rádióspektrum-bérléssel lehet csökkenteni az új hívások blokkolási valószínűségét
anélkül, hogy csökentenénk a handover hívások GoS értékét (Lásd az 3.2-3.7 áb-
rák).

3. tézispont: Hatékony számítási algoritmus kidolgozása a
több szerverrel, türelmetlen felhasználókkal rendelkező M/M/c
újra-próbálkozási sorokra [J4]:

A 4. fejezetben foglalkoztunk több szerverrel, türelmetlen felhasználókkal rendelkező
újra-próbálkozási sorokkal. Kidolgoztunk egy új számítási algoritmust, amelyik ja-
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vítja a Domenech-Benlloch és társai által kidolgozott ún. HM2 algorimus hatékony-
ságát [18]. A HM2 algorimus lehetővé teszi, hogy iteratív numerikus számítással egy
adott pontossággal legyenek megközelíthetők a vizsgált újra-próbálkozási sorok telje-
sítményjellemzői. Levezettem az R ráta mátrixnak és az igények feltételes átlagos
számának pontos képletét (Fontos megemlíteni, hogy felhasználtam a [14] cikkben ja-
vasolt módszert az R ráta mátrix meghatározására). Ezeket használva egyszerűsítettük
a teljesítményjellemzők formuláját. A levezetett eredmények alapján kidolgoztunk egy
hatékony algoritmust a stacionárius eloszlás meghatározására, amelyik lehetővé teszi a
teljesítményjellemzők hatékony meghatározását egy adott pontossággal.

Elért saját eredményeim összefoglalva a következők:

• Tézispont 3.1: Levezettem az orbitban levő felhasználók feltételes átlagos szá-
mának pontos formuláját adott N küszöbérték mellett az R ráta mátrix pontos
kepletének meghatározása után (Tétel 1). Azt állítottam, hogy az orbitban levő
felhasználók feltételes átlagos száma, M(N) = E[J |J ≥ N ] adott N kübszöbérték
mellett kifejezhető az egyetlen sajátértéknek és az N kübszöbértéknek függvénye-
ként (Következmény 2).

• Tézispont 3.2: Feltártam a teljesítményjellemzők viselkedését az N kübszöbérték
segítségével (4.3.3 alfejezet), majd javasoltam egy eljárást az N küszöbérték becs-
lésére (4.3.4 alfejezet).

• Tézispont 3.3: Kidolgoztam egy hatékony algoritmust a stacionárius eloszlás meg-
határozására (Lásd az Algoritmus 2 és Algoritmus 4) beleértve az N küszöbérték
meghatározását (Lásd az Algoritmus 3), amely lehetővé teszi a teljesítményjel-
lemzők kiszámítását egy adott pontossággal.

• Tézispont 3.4: Azt állítottam, hogy a kidolgozott algoritmus számítás-igénye O(c)
(Lásd az 4.11-4.13 ábrák) és ugyanolyan pontos, mint az eredeti HM2 algoritmus
(Lásd az 4.1 tábla).

4. Az eredmények hasznosítása

Az elért eredmények hasznos eszközöket nyújtanak az egyes rendszerekben levő erőfor-
rások elemzésére.

7



Az első tézispontban összefoglalt eredmények azt mutatják, hogy a javasolt analiti-
kus modell alkalmas a HSDPA hálózatok modellezésére, egyben a Sigma és HetSigma
sorbanállási modellek alkalmazhatóságát is megerősíti az eljövendő távközlési rendsze-
rek és hálózatok modellezésére.

A második tézispontban bemutatott analitikus modell felhasználható a rádióspektrum-
bérlést alkalmazó mobil celluláris hálózatok teljesítményelemzésére, illetve a rádióspektrum-
bérlési szabályok összehasonlítására.

A harmadik tézispontban összefoglalt eredmények azt mutatják, hogy az új algo-
ritmus számítási idő komplexitása O(c). Ezért az algoritmus különösen alkalmas olyan
rendszerek teljesítőképességének vizsgálatára, amelyekben a szerverek száma (c) nagy.
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