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1.

Bevezetés

A modern távközl® hálózatok és a nagysebesség¶ csomagkapcsolt szolgáltatások számos új torlódáskezelési módszer kidolgozását teszik szükségessé a megfelel® szolgálatmin®ség (Quality of Service, QoS) biztosítása érdekében. Ezen módszerek tervezése
közben nem elegend® a meglév® technikák alkalmazása, hanem a fejl®dés alatt álló hálózat jellemz®it és a majdani felhasználók igényeit is gyelembe kell venni. A tervezési
folyamat során számos, tudományos szempontból kihívást jelent® feladat megoldása
válik szükségessé.

rd Generation) vagy 3GPP (3rd Generation Part-

A harmadik generációs (3G, 3

nership Project, Harmadik Generációs Partnerségi Projekt) LTE (Long-Term Evolution, hosszú távú fejl®dés) mobil távközlési rendszerek rádiós hozzáférési hálózat
(Radio Access Network, RAN) szállítóhálózata (Transport Network, TN) új megoldandó problémákat rejt magában. Jelen disszertációban a 3G HSDPA (nagysebesség¶ csomagkapcsolt adatletöltés, High-Speed Downlink Packet Access) (lásd 3GPP
(2004)) rendszerrel foglalkozom, és ehhez a rendszerhez adaptálom az általam javasolt
módszereket.

1.1.

Történelmi háttér

A HSDPA bevezetésével a RAN szállítóhálózat sz¶k keresztmetszetet jelenthet az
egész rendszerre nézve. A szállítóhálózatban is felléphet már torlódás, mivel a HSDPA
folyamok számára nem történik er®forrás-foglalás. A rádiós interfészen megnövekedett
kapacitáshoz a gyakorlatban nem minden esetben járul hasonlóan megnövelt kapacitású szállítóhálózat költséghatékonysági okokból kifolyólag. A hálózati operátorok
gyakran el®ször a rádiós bázisállomásokat (Node B) fejlesztik tovább és a szállítóhálózat továbbfejlesztését addig késleltetik, amíg nem jelentkezik számottev® HSDPA
forgalom. Néhány esetben az Iub transzport technológiák költsége még magas, bár jelent®s mérték¶ költségcsökkenésre lehet számítani az új mobil felhordó hálózati (backhaul) technikák megjelenése miatt, lásd Ericsson White Paper (2008). Gyakori eset
azonban, hogy a felhasználói adatsebességet az Iub szállítóhálózaton rendelkezésre
álló kapacitás korlátozza és nem a rádiós interfész kapacitása. Ráadásul az optikai kábeleket használó szállítóhálózat is lehet sz¶k keresztmetszet, ha azon együttes HSDPA
és LTE forgalom kerül szállításra; tehát több Node B és e-Node B forgalma van rajta
nyalábolva. Ha egy HSDPA szolgáltatást nyújtó operátor bevezeti az LTE rendszert
is, valószín¶leg a meglév® 3G/HSDPA architektúrát használja újra költséghatékonysági okokból, lásd Ekstrom et al. (2006).
Ezek a problémák új kutatási kihívásokat jelentenek; a RAN szállítóhálózat különleges kezelést igényel torlódásvezérlési és dimenzionálási szempontból. A szállítóhálózat sz¶kös er®forrásait körültekint®en kell méretezni, valamint rendszer specikus
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torlódásvezérlésre is szükség van, mivel az RLC (Rádiókapcsolat vezérl®, Radio Link
Control) protokoll (3GPP (2009)) nem rendelkezik torlódásvezérlési funkcionalitással
és a TCP torlódásvezérlése nem m¶ködik megfelel®en a nyugtázott m¶ködési módú
RLC protokoll felett.

2.

Kutatási célkit¶zések

Két f® kutatási célkit¶zésem volt. Egyrészt célom volt új RAN szállítóhálózati torlódásvezérlés eljárások és azok továbbfejlesztéseinek kidolgozása a megfelel® szolgálatmin®ség biztosítása érdekében az új szempontokat is gyelembe véve. Másrészt célom
volt a meglév® dimenzionálási módszerek kiterjesztése úgy, hogy a RAN szállítóhálózat tipikus forgalmát modellezzék.

•

A disszeráció els® részében egy olyan módszer kidolgozása volt a cél, mely egy
rendszerben az er®forrás megosztás méltányosságán (fairness) javít.

•

A második részben a cél egy új RAN szállítóhálózati torlódásvezérlési eljárás
kidolgozása volt.

•

A harmadik rész az adatsebesség-korlátozott sávszélesség-hatékony diszkriminatív processzor-osztásos rendszer jellemz®ivel foglalkozik.

•

Az utolsó rész egy többosztályos, streaming és elasztikus szolgáltatásokat nyújtó
rendszer folyamszint¶ vizsgálatára összpontosít.
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1. ábra. Torlódásvezérlés a rádiós hozzáférési hálózatban

3.

Módszertan

A disszertáció els® felében az algoritmustervezést analitikus módszerek és szimulációk
segítették el®. Az alkalmazott szimulációs eszközöket egy egyszer¶, sajátfejlesztés¶
AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease, additív növelés multiplikatív csökkentés) típusú folyamszint¶ szimulátor és egy komplex, csomagszint¶ HSDPA protokoll szimulátor alkotta. A protokoll szimulátor használata azért volt szükséges, mert a
javasolt módszer egy olyan nagy komplexitású rendszerben került alkalmazásra, mely
nem tette lehet®vé az analitikus vizsgálatot.
Az értekezés második felében a numerikus módszerek tervezése matematikai módszerek segítségével került validálásra.

4.

Új eredmények

4.1.

Méltányosságra optimalizált kezdeti adatsebesség

A HSDPA Iub szállítóhálózatán, mely a rádióhálózat vezérl®t (Radio Network Controller, RNC) köti össze a bázisállomásokkal (Node B), torlódásvezérlés szükséges [B1],
lásd 1. ábra. A szállítóhálózat gyakran sz¶kös er®forrásai miatt az er®forrás megosztás
méltányossága szintén egy fontos problémakör.
Az AIMD torlódásvezérlési séma garantálja a konvergenciát a méltányos er®forrás
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megosztáshoz hosszútávon; minden folyam adatsebessége az egyenl® sávszélesség osztalékhoz tart állandósult állapotban, ahol folyamok nem érkeznek és nem is távoznak,
lásd Chiu & Jain (1989). Azonban az érkez® folyamok ronthatják az er®forrás megosztás méltányosságát, ezért szükséges a tranziens méltányosság vizsgálata is. Az AIMD
nem deniálja egy folyam kezdeti osztalékát, ez a séma csak a folyamok torlódás utáni
dinamikus viselkedésével foglalkozik.
Az általam javasolt módszer méltányosságra optimalizált kezdeti osztalékot nyújt
érkez® HSDPA folyamok számára. Ezzel a méltányosság-optimális kezdeti értékkel az
er®forrás-megosztás méltányossága a lehet® legnagyobb mértékig növelhet®. A javasolt
módszer az átlagos méltányosságot szintén javítja és olyan rátaalapú torlódásvezérlési
módszerekben alkalmazható, ahol a folyamok egy sz¶k keresztmetszeten osztoznak.
A másodrend¶ méltányossági függvények esetére érvényes általános méltányosságra
optimalizált kezdeti rátára szintén megoldást adtam.

4.1.1.

Általános összefüggés a másodrend¶ méltányossági függvényekre
és a méltányosság-optimális kezdeti rátára

Jelölje

Xi

az

i.

folyam aktuális sávszélesség osztalékát és

n

a folyamok számát. De-

niáljuk e változók másodrend¶ függvényeit a következ®képpen:

F2 (X1 , X2 , . . . , Xn , n) = F2

( n
∑

di Xi ,

n
n ∑
∑

)
cij Xi Xj , n , di , cij ∈ R.

(1)

i=1 j=1

i=1

F2 teljesíti a következ® két követelményt:
F2 (Y, X2 , . . . , Xn , n) csak egy széls®értékkel rendelkezik Y -ban.
követelmény: F2 (Y, X2 , . . . , Xn , n) dierenciálható Y szerint.
Az 1. Tézisben megmutatom, hogy ha az F2 függvény további követelményeknek

Tételezzük fel, hogy
1. követelmény:
2.

(7)-(11) eleget tesz, akkor az egy másodrend¶ méltányossági függvény.
A Jain et al. (1984) által deniált, közismert Jain méltányossági index a következ®
képlet szerint határozható meg:

def

J(X1 , . . . , Xn ) =

∑
2
( ni=1 Xi )
∑
.
n ni=1 Xi2

(2)

Deniáltam a másodrend¶ méltányossági függvények általános osztályát,
melybe Jain méltányossági indexe is beletartozik, és megadtam az általános méltányosságra optimalizált kezdeti ráta megoldást a méltányossági függvények ezen osztályára

1. Tézis.

Egy új folyam méltányosságra optimalizált kezdeti rátája Jain méltányossági indexének esetében a következ®képpen határozható meg:

Y ∗ = arg max J(Y, X1 , X2 , . . . , Xn ),
Y
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(3)
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2. ábra. Relatív méltányosság növekmény (5) a méltányosság-optimális folyamérkezés
miatt

∑
2
( ni=1 Xi + Y )
∑
J(Y, X1 , X2 , . . . , Xn ) =
.
(n + 1) ( ni=1 Xi2 + Y 2 )

ahol

(4)

J(Y, X1 , X2 , . . . , Xn )

dierenciálható Y szerint és csak egy maximuma van, amit a
∑n
Xi2
∗
. Ha ezt az értéket használjuk az új folyam
következ® helyen vesz fel: Y
= ∑i=1
n
i=1 Xi
kezdeti rátájának meghatározásához, Jain méltányossági indexe a lehet® legnagyobb
mértékben javul az új folyam érkezésekor. Ez a méltányossági nyereség csak

J(X1 , . . . , Xn )-t®l

n-t®l

és

függ:

J(Y ∗ , X1 , . . . , Xn ) = J(X1 , . . . , Xn )

n
1
+
.
n+1 n+1

(5)

A 2. ábrán az új méltányosság-optimális folyamérkezés miatt bekövetkezett relatív méltányosság növekedés ((5) alapján) került ábrázolásra az aktuális méltányosság
függvényében. Például az n=5-nél, ha az aktuális méltányossági index 0,4, akkor az
Y ∗ sávszélesség osztalékú folyam érkezésekor, amely 25%-os mél-

0,5-re fog változni az

tányosság növekedést jelent. Megjegyzend®, hogy a módszer ahhoz képest a triviális
megoldáshoz képest is nyújt méltányosság növekedést, ami szerint a rendszerben lév®
folyamok átlagos rátáról indítjuk az érkez® új folyamot.
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[C2] Megmutattam, hogy a másodrend¶ méltányossági függvények általános alakja a következ®:


1.1. Tézis.

∑n

i=1

Xi2

i=1

Xi


F2 (X1 , . . . , Xn , n) = Φ  ( ∑n n


)2  ,

(6)

n

ahol Φ(α) egy tetsz®leges szigorúan monoton függvény, Φ(1) = 0 és Φ(α) > 0 ha
α > 1. Megmutattam, hogy ez a mérték eleget tesz a következ®, méltányossági függvényekkel szemben támasztott természetes követelményeknek, melyeket Jain et al. (1984)
deniált:

0 ⇔ X1 = X2 = · · · = Xn
0
F2 (X1 , . . . , Xn ) c ∈ ℜ
F2 (X1 , X1 , . . . , Xn , Xn )
F2 (X1 , . . . , Xn )
∏
∀{i1 , . . . , in } ∈
{1, . . . , n}

F2 (X1 , . . . , Xn )
F2 (X1 , . . . , Xn )
F2 (cX1 , . . . , cXn )
F2 (X1 , . . . , Xn )
F2 (Xi1 , . . . , Xin )

=
≥
=
=
=

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Megadtam az általános méltányosságra optimalizált kezdeti ráta megoldást a bevezetett másodrend¶ méltányossági függvényekre és megmutattam, hogy ez
független a Φ függvényt®l. Az általános méltányosság-optimális megoldás:
( ∑n
)2
∑n
2
∑n
i=1 Xi
i=1 Xi
−
n
n
Xi
∑n
Y ∗ = i=1
+
.
(12)
X
i
i=1
n

1.2. Tézis.

n

Megmutattam, hogy ez a megoldás megegyezik azzal amit Jain méltányossági indexére
kapunk és ΦJain (α) = α1 .
Ez azt jelenti, hogy a méltányosság-optimális kezdeti ráta független a vizsgált függvénycsoporton belüli konkrét méltányossági függvényt®l.
A legegyszer¶bb

Φ(α),

ami eleget tesz a fenti követelményeknek a

Φ1 (α) = α − 1.

Az optimális rátát megadó (12) egyenlet a következ®képpen értelmezhet®. Ha a rendszerben az er®forrás megosztás teljesen méltányos, vagyis minden folyam sávszélesség
osztaléka egyenl®, akkor a méltányosság-optimális ráta kezdet ráta is ezzel a közös
osztalékkal egyezik meg. Ha a rendszer nem teljesen méltányos, akkor az új folyam
méltányosság-optimális kezdeti rátája a bent lév® folyamok átlagos rátájának és azok
relatív szórásnégyzetének összege.
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3. ábra. TCP szint¶ méltányosság a javasolt módszer használatával és anélkül

Az 1.3. Tézis a tranziens és a hosszú távú átlagos méltányosságot veszi gyelembe.
Tranziens méltányosság alatt értem az er®forrás-megosztás méltányosságát egy tetsz®leges id®pillanatban (lásd 3. ábra). Hosszú távú átlagos méltányosság alatt értem
az összes id®pillanatra vett tranziens méltányossági értékek átlagát. Egy er®forrásmegosztó módszerrel szemben támasztott természetes követelmény, hogy a hosszú
távú átlagos méltányosság ne függjön a párhuzamos folyamok számától.
A módszer olyan rátaalapú torlódásvezérlési módszerekben alkalmazható, ahol a
folyamok egy közös sz¶k keresztmetszeten osztoznak. A közös sz¶k keresztmetszet
azért szükséges, mert máskülönben nem értelmezhet® a folyamok közötti méltányosság.

[C1][C2][P1] Javasoltam egy módszert, melyben az új HSDPA folyam
kezdeti rátájaként a méltányosság-optimális kezdeti érték (12) kerül beálításra az ún.
kapacitás allokációs vezérl® üzenet (Capacity Allocation (CA) Control Frame) használatával a rendszerben lév® folyamok aktuális CA üzenetének tartalma alapján. A
módszer leírását az 1. algoritmus tartalmazza. A javasolt módszer (mint egy meglév®
ráta-alapú torlódásvezérlés kiterjesztése) teljesítményét alaposan kiértékeltem méltányosság szempontból és megmutattam, hogy a javasolt módszer a meglév® módszer érkezésekkor mért tranziens méltányosságát és a hosszú távú átlagos méltányosságát is
javítja (30%-ig, átlagban 20%-kal a slow starthoz képest). Azt is megmutattam, hogy
ez a hosszú távú átlagos méltányosság független a felhasználók számától a javasolt
módszer esetében.
1.3. Tézis.
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//Javasolt módszer (mint a meglév® módszer kiterjesztése):
//c[i] változó: az i. folyam aktuális formázási rátája
//Új folyam érkezésekor
Input: c[] for all ongoing flows
if c[] not empty // ha van bent folyam; az új folyam kezd. ráta
then c[new flow]=AVG(c[])+VAR(c[])/AVG(c[]) //számítása
else use existing slow-start-like method to determine c[new flow]
Output: Shaping rate of the new flow c[new flow]
Algoritmus 1: A bázisállomásban implementált javasolt módszer vázlata

Az alkalmazott szimulációs eszközt egy hálózati eszközgyártó fejlesztette ki és
a rendszeren belüli termékfejlesztés alapját képezi. A gyártó által termékfejlesztési
szempontból fontosnak tartott szimulációs forgalmi eseteket vizsgáltam. A javasolt
módszerrel kapcsolatban egy szabadalmi beadvány [P1] is iktatásra került.

4.2.

RLC-alapú HSDPA szállítóhálózati torlódásvezérlés

A HSDPA bevezetésével a RAN szállítóhálózata is sz¶k keresztmetszet lehet a rendszerre nézve. A szállítóhálózatban is léphet már fel torlódás, mivel a HSDPA számára
nem történik er®forrás-foglalás. A vezetékes rész RLC (Radio Link Control, rádiókapcsolat vezérl®) réteg alatti torlódása a csomagvesztés és a késleltetés növekedését
eredményezheti. Ha a rendszer többi része változatlan marad, akkor az RLC nem
tudja hatékonyan kezelni a torlódást, mivel a protokoll nem volt felkészítve torlódásvezérlésre, csak a rádiós hibák kezelésére. Ezért egy olyan mechanizmusra van szükség,
amely kezelni tudja a szállítóhálózatban fellép® torlódásokat, hiszen ezeket az RLC
úgy kezeli, mintha rádiós hibák lennének; egyszer¶en csak újraküldi az elveszettnek
tekintett csomagokat, így a torlódás rejtve marad a TCP el®tt, lásd 3GPP (2005),
Nádas et al. (2007) és Vulkán & Nagy (2009).
A szóban forgó protokollokat meggyelve érdekes párhuzam vonható a TCP és
az RLC között. A TCP-t eredetileg úgy tervezték, hogy a csomagvesztést torlódás
jeleként értelmezze, tehát ha vesztés következik be, akkor sebességcsökkentés szükséges. A rádiós összeköttetés hibájából történô vesztést viszont más módon kell kezelni,
máskülönben a TCP nem hatékony vezeték nélküli hálózatokban. Ezzel szemben az
RLC protokoll eredeti célja ennek éppen az ellenkezôje. Az RLC-t arra tervezték, hogy
csak a rádiós összeköttetés hibái miatt bekövetkezett vesztést és késleltetést kezelje,
így az elveszett csomagokat egyszer¶en újraküldi. A torlódás miatt bekövetkezett
vesztést és késleltetés növekedést más módon kell kezelni, máskülönben az RLC nem
képes hatékonyan m¶ködni torlódott vezetékes hálózatokon, mint például a HSDPA
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szállítóhálózatán.

[C1] [J3] Javasoltam és kiértékeltem az RLC protokoll egy lehetséges kiterjesztését torlódásvezérlési funkcionalitással. Megmutattam, hogy ez a módszer képes
kezelni a HSDPA szállítóhálózatban fellép® torlódást.
2. Tézis.

[C1] [J3] Javasoltam egy ablakalapú torlódásvezérlési megoldást, ami az
RLC adási ablakát és a MAC-d formázót (shaper) vezérli a torlódási szintnek megfelel®en a megfelel® adási ablakméret és formázási ráta állításokkal és illeszkedik a 3GPP
architektúrába.
2.1. Tézis.

A javasolt séma az RLC protokollt terjeszti ki torlódásvezérléssel és a 3GPP torlódásdetektálási és jelzési keretrendszert használja az Iub Framing (keretez®) Protokoll
rétegben. Emiatt ez egy rétegek-közötti kommunikációt megenged® megoldás. Módosítások csak az RNC-ben szükségesek és a megoldás megfelel a szabványoknak. A
torlódásvezérlés az AIMD sémát követi az RLC adási ablakának állításakor. Ez az ablak határozza meg az adott folyam átlagos adatsebességét. RLC-specikus nyugtázási
mechanizmusok miatt a forgalom csomóssá (bursty) válhat. A forgalom kisimításának érdekében a MAC-d formázó szintén használatra kerül a módszerben. Az aktuális
formázási ráta, ami az adott folyam adatsebességét felülr®l korlátozza, arányban van
a folyam átlagos bitrátájának becslésével a lehetséges átereszt®képesség-korlátázás
minimalizálásának érdekében.

[C1][C2] Alkalmaztam az 1. Tézisben ismertetett, eredetileg ráta-alapú
torlódásvezérléshez tervezett módszert a javasolt ablakalapú torlódásvezérléshez. Megmutattam, hogy a méltányosság-optimális megoldás
az )új folyam kezdeti adási ablak(
2.2. Tézis.

méretére a következ®: V ∗ =
aktuális adási ablakméretét.

∑n

i=1 Wi
n

+

∑n
∑n
2
i=1 Wi −
i=1 Wi
n
n
∑n
W
i=1 i
n

2

, ahol Wi jelöli az i. folyam

Mivel a szállítóhálózatban minden folyam közös sz¶k keretmetszeten osztozik,
a szállítóhálózati körülfordulási idejük torlódás esetén közelít®leg azonos. Ezért az
aktuális adatsebességek arányosak a nekik megfelel® adási ablakméretekkel. Ennek
következtében a méltányosság-optimális módszer (1. Tézis) adaptálható ablakalapú
torlódásvezérlésre.

[C1] [J3] Megmutattam, hogy a javasolt módszer eleget tesz az alacsony
késleltetési (100 ms alatti), csomagvesztési (∼1%), és magas kihasználtsági (90% feletti) követelményeknek  melyeket a 3GPP (2001) támaszt a RAN szállítóhálózati
torlódásvezérléssel szemben  egy részletes protokoll szimulátor használatával, mely
pontosan modellezi a HSDPA rendszert. Javasoltam egy optimális paraméter-beállítást
2.3. Tézis.
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a javasolt módszerhez. A javasolt módszer  amiben a torlódásvezérlés a 2.1. Tézis
szerint m¶ködik és az új folyamok kezdeti ablakmérete a 2.2. Tézis szerint kerül meghatározásra  teljesítményét (a javasolt paraméterek használatával) alaposan kiértékeltem a 3GPP HSDPA architektúrában. A módszer m¶ködését a 2. algoritmus írja
le.
A vizsgálatokhoz az 1. Tézisnél ismertetett szimulációs eszköz került használatra.
A javasolt ablakalapú módszer nagyon magas (∼96%) szállítóhálózat kihasználtságot tesz lehet®vé más megoldásokhoz képest. Ráadásul ez a magas kihasználtság a
forgalmi esetek egy széles skáláján is megmutatkozik, ugyanakkor a javasolt módszer méltányos er®forrás-megosztás biztosít. Mindamellett ez a méltányos er®forrásmegosztás eltér® körülfordulási idej¶ folyamok (például egy helyi és egy tengerentúl
kiszolgáló) esetén is biztosított.
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//tx[i] változó: az i. folyam aktuális RLC adási ablak mérete PDU-kban
//A bent lév® folyamok adási ablakának rendszeres frissítése
for each received CA
// a fogadott CA-ban lév® információk alapján
if CA has Status Loss or Delay
then
decrease tx[i]
state[i] = Congestion Avoidance
else
if state == CongestionAvoidance
then
tx[i]+=(Nr of ACKs in received CA)/tx[i]
if state == ExponentialStart
then
tx[i]+=(Nr of ACKs in received CA)
end for each received CA
//A MAC-d formázási ráta frissítése
for each ACKed RLC PDU calculate RTT
if Nr of ACKed RLC PDUs > tx[i]
then
estimate AVG(RTT) based on per PDU RTTs
estimate AVG(RLC bandwidth) based on AVG(RTT)
set shaping rate to AVG(RLC bandwidth) * F_shaper
//Új folyam érkezésekor
Input: tx[] for all ongoing flows
if tx[] not empty //Ha van bent folyam; új folyam kezd. ablak
then tx[new flow]=AVG(tx[])+VAR(tx[]/AVG(tx[]) // kiszámolása
else tx[new flow]=W_init then state[new flow] = ExponentialStart
Output: Tx window size of the new flow tx[new flow]
Algoritmus 2: Az RNC-ben implementált javasolt módszer vázlata
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4.3.

Adatsebesség-korlátozott sávszélesség-hatékony diszkriminatív processzor-osztás

A sávszélesség-megosztási sémák modellezésére gyakran processzor-osztásos modelleket alkalmaznak. A diszkriminatív processzor-osztás (Discriminative Processor Sharing, DPS) (Ayesta & Mandjes (2009)) a (többosztályos) egalitáriánus processzorosztásos modell egy fontos általánosítása. A DPS-ben minden forgalmi osztályhoz egy
súlyt (például szolgáltatási vagy prioritási osztály, melyet a felhasználó el®zetése
határoz meg) rendelünk. Az

i.

osztály súlyát

gi -vel

jelöljük. A folyamok sávszéles-

ség osztaléka ezekkel a súlyokkal arányos. Formálisabban fogalmazva az alábbi két
követelmény azonosítható a DPS kapacitás osztalékaival kapcsolatban:
A-követelmény:

B-követelmény:

gi
ci
= ,
cj
gj
K
∑

és

N i ci = C ,

i=1
ahol

ci

jelöli a sávszélesség osztalékokat,

szerben lév®, az

i.

K

a forgalmi osztályok számát,

osztályhoz tartozó felhasználók számát, és

C

Ni

a rend-

a kapacitást. Ezeket

a követelményeket kizárólag az alábbi teljesíti:

gi C
c i = ∑K
, i ∈ {1, . . . , K}.
j=1 gj Nj
Erre mint munkameg®rz® (work-conserving) tulajdonság szoktak hivatkozni, ami azt
jelenti, hogy vagy minden folyam megkapja az általa igényelt sávszélességet vagy a
rendszerben nincs szabad kapacitás.
Az adatsebesség-korlátozottság azt jelenti a modellben, hogy az
egy

bi -vel

i.

osztályank van

jelölt maximálisan megengedett adatsebessége. Ha van elegend® kapacitás,

akkor minden folyam ezt a maximális adatsebességet kapja. Ha erre nincs elegend®
∑K
kapacitás, vagyis
i=1 Ni bi > C , akkor néhány folyam összenyomott lesz és csökkentett sávszélesség osztalékot kap. Ez a modell elasztikus jellegéb®l ered.
A sávszélesség-hatékonyság azt jelenti, hogy a fel nem használt kapacitást újraosztjuk a folyamok között a súlyaik arányában (A-követelmény). Tételezzük fel egy

N = (Ni , i ∈ {1, . . . , K}) állapotban ismeretes az összenyomott
(Z :{∀i, ci < bi }) és a nem összenyomott (A) osztályok halmaza. A nem összenyomott
esetben ci = bi , i ∈ A. Mivel ezek a folyamok nem tudják kihasználni a sávszélesség
id®re, hogy egy adott

osztalékaikat, meghagynak

∑
i∈A

(

gi Ni

∑K

j=1

gj Nj
12

)
C − Ni bi

kapacitást, ami újraosztásra kerül az összenyomott folyamok között. Ha

j ∈ Z,

az

eredeti sávszélesség osztalék növekszik az újraosztás miatt. Ez az újraosztás arányos
a

gi

súlyokkal, hogy betartsunk egy az A-követelményhez hasonló követelményt. Két

ci /cj = gi /gj , i, j ∈ Z, és egy összenyomott és egy
gi
nem összenyomott osztály között, ci > ck
, ∀i ∈ Z, ∀k ∈ A. (Ez utóbbi követelmény
gk
annak biztosítására szükséges, hogy Z egyedi legyen egy adott N -re.) Ez a következ®t
összenyomott osztály között,

eredményezi:

∑
gi
c i = ∑K
C+∑
k∈Z gk Nk l∈A
j=1 gj Nj
gi

A feltevésünk szerint a

ci ≤ b i

(

)

gl Nl

∑K

j=1 gj Nj

feltétel teljesül minden

C − Nl bl

, i ∈ Z.

(13)

i ∈ Z -re.

A sávszélesség-hatékony osztalékok (13) alapján történ® kiszámításának implementációjához el®ször levezettem ezen egyenlet egy egyszer¶bb alakját, majd ezt az
alakot használva adtam egy módszert a

Z

és

A

meghatározására.

[J2] Jellemeztem az adatsebesség-korlátozott sávszélesség-hatékony DPS állapotterét és sávszélesség megosztási sémáját.

3. Tézis.

[J2] Megmutattam, hogy az összenyomott osztályok sávszélesség osztalékát, melyet (13) szerint lehet meghatározni, a következ® alakban írhatjuk fel:
)
(
∑
gi
Nk bk , i ∈ Z.
(14)
ci = ∑
C−
j∈Z gj Nj
k∈A
3.1. Tézis.

A közvetlen következmény, hogy

ci , i ∈ Z

annak a csökkentett DPS rendszernek a

sávszélesség osztaléka, amelynek a kapacitása
lyainak halmazát

3.2. Tézis.

Z

adja az

N

(C −

∑

k∈A

Nk bk )

és a forgalmi osztá-

állapotban.

[J2] Megmutattam, hogy az osztályok következ® sorrendje:

g1
g2
gK
≤
≤ ... ≤
,
b1
b2
bK

(15)

a gi /bi arányok alapján közvetlen kapcsolatban áll az összenyomott és nem összenyomott osztályok halmazával oly módon, hogy ha egy osztály adott g/b aránnyal összenyomott, akkor minden más osztály alacsonyabb g/b aránnyal szintén összenyomott
és ha egy osztály adott g/b aránnyal nem összenyomott, akkor minden más osztály
magasabb g/b aránnyal szintúgy nem összenyomott.
Azt is megmutattam, hogy ez az összenyomódási sorrend nem függ sem a kiszolgáló
kapacitástól, sem a felhasználók számától.
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Adtam egy módszert (3. algoritmus) az összenyomott osztályok
minden folyam

ci

Z

halmazának és

sávszélesség osztalékának meghatározására.

1. Z = {1, 2, ..., K} ∑
{ }
gi
j∈Z Nj gj
2. while max
≥
and Z =
̸ ∅ do
i∈Z
bi
C
{ }
gi
i′ = arg max
i∈Z
bi
Z ← Z\{i′ }
C ← C − Ni′ bi′
3. for i = 1 to K do
gi
if i ∈ Z then ci = ∑
C
j∈Z Nj gj
else ci = bi .
Algoritmus 3: Az összenyomott osztályok halmazának meghatározása
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4.4.

Streaming és elasztikus szolgáltatásokat nyújtó többosztályos rendszer folyamszint¶ vizsgálata

A streaming és elasztikus típusú forgalom folyamszint¶ vizsgálata során az elasztikus
forgalmi osztályok átereszt®képességét számítottuk ki. A streaming jelleg¶ folyamokat
a x sávszélesség-hozzárendelés jellemzi (pl. garantált sávszélesség, Guaranteed Bit
Rate). Az elasztikus folyamok (pl. adatletöltés) tudnak alkalmazkodni sávszélesség
igény és osztalék tekintetében a streaming folyamok által meghagyott szabad kapacitáshoz. Az elasztikus osztályok távozási idejét a ténylegesen megkapott sávszélesség
osztalék befolyásolja.
Egy hatékony közelít® módszert javasolunk, ami több streaming és több elasztikus osztályt kezel, melyeknek különböz® maximális sávszélesség igénye és átlagos
tartási ideje lehet. Az átlagos átereszt®képesség értékek kiszámítására egy kétdimenziós makro állapot reprezentáció került bevezetésre. Ez a makro állapotos modell
azt teszi lehet®vé, hogy az eredeti többosztályos rendszert kevesebb részlettel írjuk le
összevont statisztikai jellemz®k használatával. Az 1. táblázat foglalja össze a rendszert
leíró bemeneti paramétereket.

Rendszerleírók

C
Tst
Tel

link kapacitás
a teljes streaming forgalom fels® korlátja
a teljes elasztikus forgalom fels® korlátja

[BU ]
[BU ]
[BU ]

maximális rátákat feltételezve

Az

i.

forgalmi osztály jellemz®i

TYPE

streaming vagy elasztikus osztály

-

bi
λi
ti
ρi

maximális ráta (korlát)

[BU ]
[f lows/sec]
[sec]

folyam érkezési intenzitás
átlagos folyam tartási id®;

ρi = λi /µi

(és

ρi bi

µi = 1/ti

a felajánlott terhelés)

1. táblázat. Bemeneti paraméterek

[J1] Jellemeztem a makro állapotok stacionárius valószín¶ségeit és kiértékeltem a közelít® módszer pontosságát.
4. Tézis.

[J1] Megmutattam, hogy a makro állapotok stacionárius valószín¶sége
hatékonyan számítható a következ® három lépésben:
4.1. Tézis.
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• Minden makro állapot valószín¶ségének kifejezése az S0 halmazban lév® makró
állapotok valószín¶ségeinek lineáris kombinációjaként. Ebben a lépésben a következ® makro állapotok globális egyensúlyi egyenleteit használjuk fel: {{k, j} : j =
0 . . . Tel − bm , k = 0 . . . Tst }, ahol m annak az elasztikus osztálynak az indexe,
amelyik a legnagyobb maximális rátával rendelkezik,
S0 = {{k, j} : j = 0 . . . bm − 1, k = 0 . . . Tst };
• Az S0 halmazban lév® makro állapotok valószín¶ségeinek meghatározása; ebben
a lépésben a {{k, j} : j = Tel − bm + 1 . . . Tel , k = 0 . . . Tst } állapotok globális
egyensúlyi egyenleteit használjuk fel és megoldunk egy bm × (Tst + 1) méret¶
lineáris egyenletrendszert.
• A S \ S0 -beli állaptok valószín¶ségeinek meghatározása az S0 -beli állapotok valószín¶ségeinek használatával.
A javasolt módszer számításigénye számottev®en alacsonyabb, mert elég bm × (Tst + 1)
darab lineáris egyenletet megoldani (Tel + 1) × (Tst + 1) megoldása helyett.
[J1] Mindenre kiterjed® pontosság kiértékelés során megmutattam, hogy
a javasolt közelít® módszer pontos eredményeket ad; pontosabb nagyobb rendszerekre
és kevésbe összenyomott elasztikus folyamokra.
4.2. Tézis.

Közelít®leg

10 000 véletlen forgalmi eset vizsgálatán keresztül mutattam be a mód-

szer pontosságát. Összehasonlítási alapként az eredeti mikro állapotos modell numerikus megoldása szolgált. A vizsgált rendszer négy osztállyal rendelkezik; az 1. osztály és a 2. osztály streaming típusú, a 3. osztály és a 4. osztály elasztikus típusú.
A 47. ábrák mutatják a módszer pontosságát. Az ábrákon az

r

jelöli az elasztikus

osztályok átlagos összenyomottságát (az 1-es érték esetén nincs összenyomás) és a
következ® hibamértékek kerültek használatra: az osztályonkénti hiba (ei ) a 7. ábrán,
az átlagos osztályonként hiba (eA ) mind a 4. ábrán és a 6. ábrán, valamint a rendszer
átereszt®képesség hibája (eB ) az 5. ábrán. Az átereszt®képesség osztályonkénti hibája
a következ®képpen került deniálásra:

e3 =
ahol

θe3

és

osztályra.

θe3 − θ3
θ3

e4 =

θe4 − θ4
.
θ4

θe4 jelöli a módszer által közelített teljesítmény értékeket a
θ3 és θ4 jelöli az átlagos átereszt®képességek pontos értékét.

két elasztikus

Deniáljuk az átlagos osztályonkénti hibát mint az osztályonkénti hibák súlyozott
átlaga, a súlyozást az elasztikus osztályok felajánlott terhelése szerint elvégezve:

√
eA =

(1 − B3 )ρ3 b3 e23 + (1 − B4 )ρ4 b4 e24
.
(1 − B3 )ρ3 b3 + (1 − B4 )ρ4 b4
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ahol

B3 , B4

jelöli a blokkolási valószín¶ségeket.

A rendszer átereszt®képességének hibáját a következ®képpen deniáltam:

eB =

θeavg − θavg
.
θavg

ahol,

0.8 ≤ r < 0.85

0.9 ≤ r < 0.95

35%

70%

30%

0.
0%

10
.0
%

9.
0%

8.
0%

7.
0%

6.
0%

5.
0%

4.
0%

3.
0%

2.
0%

0%

1.
0%

0%

0.
0%

10%

10
.0
%

20%

5%

9.
0%

10%

40%

8.
0%

15%

50%

7.
0%

20%

0.9 ≤ r < 0.95

60%

6.
0%

25%

0.85 ≤ r < 0.9

5.
0%

30%

4.
0%

Relative frequency

80%

3.
0%

0.85 ≤ r < 0.9

40%

2.
0%

0.8 ≤ r < 0.85

Relative frequency

(1 − B3 )ρ3 b3 θe3 + (1 − B4 )ρ4 b4 θe4
θeavg =
(1 − B3 )ρ3 b3 + (1 − B4 )ρ4 b4

(1 − B3 )ρ3 b3 θ3 + (1 − B4 )ρ4 b4 θ4
(1 − B3 )ρ3 b3 + (1 − B4 )ρ4 b4

1.
0%

θavg =

System throughput error (e B )

Average per-class error (e A )

4. ábra. Az átlagos osztályonkénti hiba (eA )

5. ábra. A rendszer átereszt®képesség hibájá-

hisztogramja

nak (eB ) hisztogramja
0.85 ≤ r < 0.9
Trendline of 0.8 ≤ r < 0.85

0.8 ≤ r < 0.85

0.9 ≤ r < 0.95
Trendline of 0.9 ≤ r < 0.95

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0

100

200

300

400

500

0.9 ≤ r < 0.95

15%
10%
5%
0%
-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-5%
-10%
-15%

Link capacity [BU]

6. ábra. Átlagos osztályonkénti hiba

0.85 ≤ r < 0.9

20%

Per-class error of the second
elastic class (e 4)

Average per-class error (eA )

0.8 ≤ r < 0.85
Trendline of 0.85 ≤ r < 0.9

Per-class error of the first elastic class (e 3)

(eA )

a

kapacitás függvényében

7. ábra. A 2. el. osztály osztályonkénti hibája

(e4 )

17

az 1. el. osztályénak

(e3 )

függvényében

Mind az átlagos osztályonkénti hiba és a rendszer átereszt®képesség hiba értékek a nulla körül koncentrálódnak a 4. ábrán és a az 5. ábrán. Ráadásul a rendszer
átereszt®képesség hibája kisebb, mint az átlagos osztályonkénti hiba.
A 6. ábrán látszik, hogy a módszer pontosabb nagyobb rendszerekre. A hiba mérsékl®dik minden összenyomottsági csoportra, ha növeljük a kapacitást.
A 7. ábra azt mutatja, hogy a módszer pontosabb eredményeket ad kevésbé összenyomott folyamokra. Ezen az ábrán a második elasztikus osztály osztályonkénti hibája

(e4 )

került ábrázolásra az els® elasztikus osztály osztályonkénti hibájának

(e3 )

függvényében. A legkevésbé összenyomott elasztikus osztályokkal rendelkez® forgalmi
esetek mutatják a legkisebb hibát. Minél nagyobb az összenyomottság, annál nagyobb
az értékek nullától való átlagos távolsága. Ha az elasztikus osztályok nincsenek összenyomva, a módszernek nincs hibája.
A javasolt módszer tehát összességében jó közelítést nyújt.

5.

Az eredmények alkalmazhatósága

Az értekezésemben bemutatott eredmények jelent®s részét az Ericsson Magyarország
kutatólaboratóriumában értem el. Egy nagyobb nemzetközi kutatócsoport tagjaként
dolgoztam, ami f®ként HSDPA-központú RAN szállítóhálózati problémákkal és a hozzájuk kapcsolódó kutatási feladatokkal foglalkozott. Néhány, a disszertációban bemutatott eredményt az Ericsson szabadalmi beadványként [P1] kezel. Az 1.3. Tézis és
a 2.3. Tézis közvetlenül alkalmazható HSDPA rendszerekben. A 3. Tézis és a 4. Tézis
eredményei a RAN szállítóhálózat tipikus forgalmát modellez® dimenzionálási módszerekben alkalmazhatóak.
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