
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK

Hatékony információterjesztés

elosztott hálózati architektúrákban

Máté Miklós

Okleveles Villamosmérnök

Tudományos vezető

Dr. Vida Rolland

High Speed Networks Laboratory

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest

2018



1. Bevezetés

A mobil számítástechnika széleskörű elterjedése, és a nagy mennyiségű beágyazott
rendszer összekapcsolása a világméretű távközlési hálózaton keresztül csak a jéghegy
csúcsát jelentik azon faktorok között amik hozzájárulnak a távközlés volumenének ex-
ponenciális növekedéséhez. A disszertációmban a számítógépes hálózatok két külön-
böző, de hasonlóan hirtelen növekedésnek indult ágazatára fókuszálok: autók közötti
kommunikáció a forgalom biztonsága érdekében, és peer-to-peer (P2P) technológiával
segített Video on Demand (VoD).

1.1. Autók Közötti Kommunikáció

Az inteligens közlekedési rendszerek (Intelligent Transportation System – ITS) elsőd-
leges célja, hogy növelje a közlekedés biztonságát, és az autós forgalom hatékonyságát
azáltal, hogy érzékel és jelent olyan jelenségeket, amik amúgy elkerülnék a járműve-
zetők figyelmét. Az autóknak egymással kommunikálva meg kell osztaniuk a mérései-
ket és koordinálniuk a mozgásukat, hogy a forgalmat nagy léptékben is optimalizálni
lehessen. Ilyen autók közötti kommunikáció (Inter-Vehicle Communication – IVC)
elképzelhető egy menedzselt infrastruktúra (Vehicle-to-Infrastructure – V2I) haszná-
latával, vagy akár közvetlenül az autók között (Vehicle-to-Vehicle – V2V). Ez utóbbi
nemcsak könnyebben és olcsóbban bevezethető és működtethető, hanem nagy rugal-
masságot és hibatűrést is ígér.

A V2V kommunikáció használatával egy speciális ad-hoc hálózat hozható létre
(Vehicular Ad hoc Network – VANET), ami gyökeresen eltérő viselkedést mutat a
hagyományos mobil ad-hoc hálózatokhoz képest (MANET). A hálózat csomópontjai
autók, amik nagy sebességgel mozognak, viszont a mozgásuk az úthálózatot követi,
és a forgalmi rendszabályok is korlátozzák. Az így létrejövő vezeték nélküli hálózat
hatalmasra duzzad mind a résztvevő csomópontok száma, mind a lefedett terület te-
kintetében. Ilyen körülmények között a hagyományos ad-hoc útválasztó protokollok
igen gyengén teljesítenek. A közlekedésbiztonsági rendszerek azonban inkább egy-
több irányú üzenetterjesztést igényelnek, mint pont-pont útválasztást, és a cél cso-
mópontok meghatározhatók a földrajzi koordinátáik alapján. Ezenkívül a VANET
csomópontok autókba épített eszközök, amiknek a működését, a mobil szenzorokkal
ellentétben nem korlátozza egy kis kapacitású akkumulátor.

A VANET kutatás jelentős része a gyors és megbízható üzenettovábbításra fó-
kuszál, vagyis a legtávolabbi csomópont megtalálására, hogy csak az továbbítsa a
vett üzenetet. Enélkül a felesleges üzenettovábbítások lefoglalnák a drága rádiós csa-
tornát. Ez a jelenség broadcast storm [19] néven ismeretes. Számos megoldás létezik
az üzenetfolyam egy meghatározott geográfiai területre korlátozására, és a célterület
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elérésére, amennyiben a forrás azon kívül helyezkedik el. Ezeket a megoldásokat geo-
castingnak hívják, és nem csak ad-hoc hálózatokban használják őket, hanem autók
közötti hálózatokban is [18]. A célterület mérete és alakja azonban nem a protokollok
által van meghatározva, hanem kézzel állítják be. Egy gyökeresen eltérő megközelítés
az, amikor a megkülönböztetett jelzést használó jármű vezeték nélküli üzenetszórással
hirdeti az útvonaltervét, és a megadott útvonal mentén a járművek ezt továbbítják,
így hamarabb tudnak utat nyitni neki a forgalomban, minthogy meghallanák a sziré-
nát [11].

Egyes javaslatok a figyelmeztetés időtartamára koncentrálnak a lefedési terület
helyett, mivel a jelenség amiről tájékoztatni akarnak huzamosabb ideig fennáll. Pél-
dául [24] azt javasolja a hálózatban keringő üzenetek számának kordában tartására,
hogy az üzenet példányokat (token) a figyelmeztetési terület határán kell keringtetni;
a járművek akkor adják át egy másik járműnek a tokent, amikor elhagyják a határte-
rületet. A figyelmeztetés egy előre meghatározott ideig, vagy visszavonásig érvényes.

1.2. Video on Demand

A Video on Demand (VoD) rendszerek egyre népszerűbb forrásai a szórakoztatásnak,
nemcsak rövid klippek, hanem teljes hosszúságú filmek esetén is. A tartalom széles
spektruma, a könnyű navigálhatóság, és hozzáférhetőség a VoD rendszereket a hagyo-
mányos televízió erős kihívójává teszik, és a közeljövőben akár teljesen át is vehetik
a szerepét. Ahhoz, hogy a nagy mennyiségű adatot ami Full HD minőségű videók
továbbításához szükséges, a VoD rendszereknek decentralizált felépítésűnek kell len-
niük. Az ilyen rendszerek többnyire kereskedelmi alapon működnek, ezért a hibatűrés
is fontos a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.

A peer-to-peer hálózatok nagy népszerűségre tettek szert az elmúlt évtizedben.
Használhatók elosztott tartalom címzésre, adat terjesztésre, vagy akár mindkettőre
egyszerre. A legismertebb P2P protokoll talán a BitTorrent [7]. A népszerűsége a
relatív egyszerű felépítéséből, a hatékony és rugalmas működéséből, és a nyílt spe-
cifikációjából adódik. Ellenálló továbbá a hálózat és csomópont hibákkal szemben
is [16], ami minden bizonnyal segített abban, hogy nagy adatállományok elsődleges
terjesztési közegévé válhasson. A tartalmat apró részekre (chunk) bontja, amiket
a kliensek külön-külön töltenek le egymástól: minden résztvevő egyszerre letöltő és
feltöltő. Azok a kliensek, akiknél az egész állomány megvan, azok a seederek, a
többiek a leecherek. A feltöltésre a BitTorrent peer kiválasztó algoritmusa ad ösz-
tönzést. A tit-for-tat algoritmust alkalmazza, ami a legjobb ismert megoldása az
ismételt fogolydilemmának [4]. Eszerint a kliensek azoknak a klienseknek igyekeznek
feltölteni, akik szintén hozzájárulnak feltöltéssel, a visszautasítást visszautasítással
büntetik (choking), de gyorsan megbocsájtanak (optimistic unchoke). Lehetséges in-
gyenélés a rendszerben [17], és hamis reputáció kiépítése is, ezek elhárítására léteznek
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javaslatok [31]. Az átvitel sebességének növelésére a szűk keresztmetszetek megszün-
tetésével a BitTorrent kliensek a legritkábban elérhető részleteket igyekszik letölteni
először (rarest-first). Ez a módszer kiegyenlíti a tartalom egyes részleteinek elérhető-
ségét.

A BitTorrent számos előnye ellenére nem alkalmas közvetlenül videótartalmak
szétosztására, mert a rarest-first részlet-választó módszer miatt a lejátszás nem indít-
ható el amíg a videó nagy része le nincs töltve. Ennek a problémának az elhárítására
részlet-választó módszert meg kell változtatni úgy, hogy többé-kevésbé sorrendben
töltse le a videó részleteit. A szokásos megközelítés egy letöltési ablak bevezetése, és
a BitTorrent működésének lekorlátozása erre az ablakra [23]. Egyes javaslatok meg-
engedik, hogy a kliens valamilyen valószínűséggel letölthessen részleteket az ablakon
kívülről is, míg mások az ablak helyett egy exponenciálisan súlyozott letöltési priori-
tást használnak [6], amik javítják ugyan az adatmegosztás hatékonyságát, azonban a
lejátszási puffer kiürülésének valószínűségét is növelik.

2. Kutatási Célkitűzések

A disszertációm az alábbi három kutatási célkitűzéssel kapcsolatos eredményeimet
tartalmazza:

1. Megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy véletlenszerű csomageldobással korlá-
tozott elárasztást valósítsak meg járműhálózatokban, és ennek felhasználásá-
val létrehozzak egy könnyűsúlyú, állapotmentes pont-multipont üzenetterjesztő
protokollt vészhelyzeti és forgalomoptimalizáló alkalmazások számára.

2. Szimulációkkal megvizsgálni egy általános, P2P-vel segített VoD rendszer te-
jesítményét, megfigyelni a cache és a P2P rendszer egymásrahatását ahogy a
központi videó szervert tehermentesítik.

3. Felépíteni egy matematikai modelljét az ablakozott P2P kliens letölrési folya-
matának, és összehasonlítani a teljesítményét különféle ablak-pozícionálási és
szegmens-választási módszerek esetére.

3. Módszertan

Az autós protokollom, Carefully Localized Urban Dissemination (CLoUD), alapja
egy matematikai modell, a jól ismert gossiping (pletykálás) algoritmus módosított
változata. Ennek működőképességét valószínűségszámítási módszerekkel ellenőriz-
tem, és felhasználtam a perkolációelmélet alapjait is. Készítettem egy kis szimulátort
Perl-ben az üzenetterjedés vizsgálatára, és a Network Simulator 3 (ns-3) szimulátort
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használtam annak ellenőrzésére, hogy a CLoUD protokoll realisztikus környezetben
is működőképes.

A CLoUD protokoll fejlesztésével ellentétben a VoD része a disszertációnak egy
teljesítményelemzés egy P2P-el és cache-el segítettVoD rendszerről. Az első felében a
saját folyam-alapú, CdnSim nevű hálózatszimulátoromat használtam. A második fe-
lében matematikai módszereket használtam, elsősorban valószínűségszámítást, és pár
gondolatot a sorbanállás-elméletből. Ezeket az eredményeket egy egyszerű szimulá-
torral validáltam.

4. Új Eredmények

4.1. Vészhelyzettel Kapcsolatos Üzenetek Terjesztése Autók Kö-
zött

Javasoltam egy újszerű módszert vészhelyzettel kapcsolatos üzenetek terjesztésére
belvárosi környezetben. A korábbi megoldások vészhelyzettel kapcsolatos üzenetek
terjesztésére főleg autópályákra voltak tervezve, vagy olyan információk meglétét fel-
tételezték, amiket körülményes begyűjteni. Egy autópályán a fő feladat a gyors és
megbízható üzenet továbbítás az út mentén [27]. Belvárosi környezetben azonban egy
rövid útszakaszokból álló úthálózat van, vagyis a járművek könnyen találhatnak kerü-
lő utakat a céljukhoz, ezért az üzeneteket is elég relatíve kis távolságra eljuttatni. Az
irodalomban található protokollok vagy szomszédosság-felderítést alkalmaznak [15],
vagy a csomópontok hirdetik az őket érdeklő témákat [8], mindkettő jelentős mérték-
ben terheli a rádiós erőforrásokat és a csomópontok adattároló kapacitását. A célom
az volt, hogy megalkossak egy üzenetterjesztő protokollt, ami a lehető legkevesebb
jelzésüzenetet és tárolt állapotot tartalmaz, ezáltal jól skálázható legyen.

A CLoUD protokoll tervezésekor négy alapfeltevésből indultam ki az autós háló-
zattal és a protokollomat használó alkalmazással kapcsolatban.

Első, hogy a járművek a többi járművet helyben detektált anomáliáról szeretnék
értesíteni. Ez megelőzi a téves hírek keringését, és növeli a terjesztett információk
megbízhatóságát. Mivel az esemény egy adott helyhez köthető, azok a járművek
érdekeltek a vételében, amelyek a közeljövőben oda fognak menni. Ez egy korlátozott
elárasztási technikát (vagyis pozíció-alapú multicast) igényel, ahol a lefedési területnek
tartalmaznia kell az érdekelt járműveket.

Második, hogy az üzenetek csak rövid ideig érvényesek, és huzamosabb ideig fenn-
álló probléma esetén ismételt figyelmeztetést kell szétküldeni ahelyett, hogy vissza-
vonásig érvényes állandó figyelmeztetések lennének. Ennek következtében a normális
működés során rengeteg üzenet kering a hálózatban, vagyis a felesleges üzenet továb-
bításokat minimalizálni kell az áteresztő képesség növelése és a késleltetés minimalizá-
lása érdekében. Az is kiolvasható ebből, hogy egy üzenetfolyamot oda kell lokalizálni
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ahol az valóban hasznos.
Harmadik, hogy a járműforgalom sűrű, és az autók átlagsebessége nagy a kommu-

nikáció közben, mert az intelligens forgalomirányító rendszer optimalizálta a forgal-
mat. Ennélfogva egy jármű rádiós hatótávjában levő más járművek listája gyorsan
változik. Ez a szomszédok felderítését és a szomszédossági listák kezelését reményte-
lenné teszi. A környező járművek útvonaltevét nem ismerve csak a járművek átlagos
viselkedését lehet felhasználni az üzenet lefedési területének kialakítására. A sűrű for-
galom azért is előnyös, mert a hálózat összefüggősége szükségtelenné teszi az üzenetek
tárolását és hordozását.

Negyedik, hogy a protokoll városközpontokban és hasonló sűrűn beépített helye-
ken kerül alkalmazásra, ahol az épületek megakadályozzák, hogy a rádiós terjedés
eljusson a párhuzamos utcákba, vagyis az üzenet terjedése jól követi az úthálózatot.
Az elárasztás-korlátozó protokollom kihasználja ezt a jelenséget arra, hogy a digitális
térkép segítségével az üzenetfolyamot oda irányítsa, ahol feltehetően releváns.

1. Tézis. [C1, C2, J1, J2, J3, B1] Megalkottam egy új hálózati protokollt Carefully
Localized Urban Dissemination (CLoUD) néven, mely járművek között vészhelyzettel
kapcsolatos üzenetek pont-multipont terjesztését valósít meg városi környezetben. A
protokoll a Gossiping (pletykálás) eljárás módosított változatát használja az üzenet-
terjedés korlátozására; a p újraküldési valószínűséget a járművek a szokásos forgal-
mi viszonyokhoz igazítják. Ennek a megoldásnak a működését részletesen elemeztem
matematikai módszerekkel, hogy megmutassam, alkalmas a megadott feladatra. A
protokollom legérdekesebb tulajdonsága, hogy az üzenet célcsoportja a terjedés során
dinamikusan alakul ki, jelzésüzenetek küldözgetése nélkül.

A gossiping (pletykálás) algoritmust eredetileg arra találták ki, hogy elosztott
adatbázisokban csökkentsék a szinkronizálás okozta többletterhelést [9]. Az algo-
ritmus úgy működik, hogy az adatbázis csomópontjai minden körben csak a többi
csomópont egy véletlenszerűen kiválasztott részhalmazával szinkronizál. Ez csökken-
ti a hálózati forgalmat és növeli a szinkronizáció konvergencia sebességét is. Mobil
ad-hoc hálózatokban a többi csomópont elérésének költsége nem azonos, mert függ a
két csomópont közötti távolságtól. Ebben az esetben a Gossiping egy üzenetszórás-
ként van implementálva, ahol a csomópontok a vett üzeneteket újraszórják, vagy egy
meghatározott valószínűséggel eldobják. Ez ugyanúgy a gossiping algoritmus, csak
egy nem egyenletes valószínűségű párválasztási módszerrel [14]. Mindkét esetben a
Gossiping célja az üzenet eljuttatása az összes csomóponthoz, vagyis az ad-hoc eset-
ben a továbbadási valószínűséget úgy kell beállítani, hogy minimális számú üzenet
legyen továbbküldve, mégis le legyen fedve az egész hálózat.

Ez a helyzet hasonló ahhoz, amikor egy járvány terjed egy populációban, vagy ami-
kor egy folyadék diffundál be egy porózus anyagba. Ezt matematikusok is vizsgálták
perkolációelmélet néven [13], amiben az elméleti modell egy végtelen összefüggő gráf
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G, amiből (1− p) valószínűséggel kihúzzuk az egyes éleket. A kérdés az, hogy adott
p esetén mi az a P valószínűség, hogy van G-nek egy végtelen összefüggő részgráfja?
A meglepő eredmény az, hogy van egy kritikus pc pont, amire P = 0 ha p < pc,
egy éles váltással P hirtelen növekedésnek indul p > pc tartományban egy √p-szerű
függvényként, és p = 1 esetben P = 1. Ezt a két fázist szubkritikus és szuperkritikus
tartománynak nevezik. A pc értéke csak a gráf nagy léptékű topológiájától függ, és
érzéketlen a lokális anomáliákra. Általánosságban pc csak szimulációkkal határozható
meg, elméleti eredmények csak egy pár topológiára ismertek.

A szokásos Gossiping algoritmusok a szuperkritikus tartományban működnek p >
pc beállítással, de igyekeznek minél közelebb lenni a pc határhoz, hogy minimalizálják
a továbbított üzenetek számát. Ezzel ellentétben az én üzenetterjesztő algoritmusom
szándékosan a szubkritikus tartományban üzemel, így lokalizálja az üzenet terjedését.

A CLoUD protokoll tehát egyfajta geocasting, ahol a célcsoport véletlenszerűen
alakul ki.

1.1. Tézis. [C1, C2, J2, J3, B1] Megmutattam, hogy a Gossiping eljárást a szub-
kritikus tartományban (p < pc) használva alkalmas üzenetfolyam lokalizálására. A
távolság amit az üzenet meg tud tenni szabályozható a p valószínűség segítségével. Ezt
az új eljárást Whispering-nek neveztem el.

Ha a Gossiping algoritmust egy útvonal mentén használjuk, a távolság (ugrások
száma), amit az üzenet megtehet geometriai eloszlású, mert a továbbítási folyamat
egy Bernoulli-teszt. A geometriai eloszlás értékkészlete [0,∞), ami azt jelenti, hogy
az üzenet nem nulla valószínűséggel eljut a világ végéig, azonban ez egy rendkívül
ritka esemény, mert az eloszlásnak véges a várható értéke és a szórása, vagyis az
üzenetfolyam lokalizáltnak tekinthető.

Egy úthálózaton, ahol több lehetséges útvonal van két pont között a következő
tételt használhatjuk a perkolációelméletből, hogy lássuk, létezik felső határa a lefe-
dési terület méretének: ∃ϕ̃(p) > 0 : P(|C| ≥ n) < e−ϕ̃(p)n

1/d , ahol |C| a térfogata
a legnagyobb összefüggő részgráfnak, d a dimenzió, és n > 0 tetszőleges [13]. Az
üzenetfolyam tehát mindig lokalizált, ha p < pc, és nemcsak egy útvonal mentén. A
lefedési terület mérete a p továbbadási valószínűséggel szabályozható.

Igaz, hogy a lefedési terület nincs pontosan definiálva, de az autóknak az a rész-
halmaza, aminek meg kellene kapnia az üzenetet, sem ismert előre a szomszédok
felderítésének hiányában.

1.2. Tézis. [C1, C2, J2, J3, B1] Megmutattam, hogy r, a valószínűség, hogy egy bi-
zonyos helyen a járműveket érdekli az üzenet, annak a valószínűsége, hogy onnan az
üzenet forrásához megy valaki. Megmutattam, hogy az optimális továbbküldési való-
színűség p = r. Ezt az összefüggést Relevancia Egyenletnek (RE) hívom.

Amikor egy jármű vesz egy üzenetet, el kell döntenie, hogy továbbadja-e azt. Ha
lenne szomszéd-felderítés, a nyilvánvaló megoldás az lenne, hogy továbbít, ha van a

6



rádiós hatótávon belül olyan autó, amit értesíteni kell. Szomszédossági lista nélkül a
járművek csak a meglevő információikra támaszkodhatnak, mint például a szokásos
forgalmi viszonyokat leíró statisztikák.

Az üzenetek helyben detektált anomáliákra figyelmeztetnek, tehát azok a jármű-
vek érdekeltek az üzenet vételében, akik érintettek az anomáliában, vagyis annak a
helyére mennek. Ha a járművek átlagos viselkedése ismert, akkor becsülhető annak a
valószínűsége, hogy a közelben értesítendő járművek vannak.

Megmutattam, hogy az optimális továbbadási valószínűség p = r, mert ez átlago-
san annyi autót értesít, amennyi várhatóan érdekelt az üzenet vételében.

Ennek a megközelítésnek a hátránya az, hogy a megfelelő számú járművet értesíti
ugyan, de azt nem tudja garantálni, hogy pontosan azok a járművek legyenek értesíte-
ni, akiket érdekel az üzenet, és azt sem tudja garantálni, hogy minden érdekelt jármű
megkapja az üzenetet 100% biztossággal. A nagy előnye viszont az, hogy r becsül-
hető jelzésüzenetek nélkül, vagyis a pontatlansággal fizetünk az erőforrás használat
hatékonyságáért.

1.3. Tézis. [C1, C2, J2, J3, B1] Megmutattam, hogy ha csak egy lehetséges útvo-
nal van az aktuális hely és az üzenet forrása között, akkor a Relevancia Egyenlet
p = r = ĥ

√
qabc−→

(1− sx) alakra hozható, ezt Egyutas Relevanciának hívom. Ebben qabc−→
annak a valószínűsége, hogy az utolsó kereszteződésben a járművek a megfelelő irány-
ba fordulnak, sx a leparkolási valószínűség az aktuális útszakaszon, és ĥ az aktuális
útszakasz becsült hossza vezetéknélküli ugrásokban. A fenti formula csak egy útvonalra
érvényes, azonban szimulációkkal megmutattam, hogy több lehetséges útvonal esetén
is jó közelítést ad.

Többféle módszer létezik a járműforgalom statisztikáinak leírására. Egy prakti-
kus választás az, hogy kanyarodási valószínűségeket definiálunk a kereszteződések-
ben [26, 21]: minden bejövő útszakaszhoz megmondja a relatív gyakoriságát annak,
hogy az egyek kimenő útszakaszok közül melyiket választják a járművek. Ez egy va-
lószínűségi mátrixot állít elő, ahol a sorok összege 1. Ezenkívül figyelembe vehetjük
annak a valószínűségét is hogy az autók leparkolnak az egyes útszakaszok mentén.
Én a q betűvel jelölöm a kanyarodási valószínűségeket, és s betűvel a megállási va-
lószínűségeket a következő alsó indexekkel: az a kereszteződésből b kereszteződésbe
érkező járművek qabc−→ valószínűséggel mennek c kereszteződés felé; az x útszakaszon sx
valószínűséggel parkolnak le az autók. Azt is feltételezem, hogy a járművek képesek
megbecsülni az útszakasznak a ĥ hosszát amin éppen tartózkodnak, vezeték nélküli
ugrásokban számolva: van mérésük a rádiós hatótávról, és leolvasható az útszakasz
fizikai hossza a digitális térképről.

Ha csak egy útvonal van az aktuális helyzet és az üzenet forrása között, akkor az
odajutás valószínűsége a kanyarodási valószínűségek szorzata és a nem-megállások va-
lószínűségének szorzata. Az üzenet ideérésének valószínűsége hasonlóan előállítható:
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feltéve hogy az egyes útszakaszokon pi a továbbadási valószínűség (beleértve a keresz-
teződések területét is), és ĥi vezeték nélküli ugrás kell egy útszakasz áthidalásához,
annak a valószínűsége, hogy az üzenet sikeresen eljut a forrástól az aktuális pozícióig∏n pi

ĥi .
A két valószínűségből azt az egyenletet kapjuk, hogy

n∏
i∈S

pi
ĥi =

∏
abc−→∈Q

qabc−→

∏
x∈S

(1− sx), (1)

ahol Q az útvonalon levő kereszteződések halmaza, és S az útszakaszok halmaza.
Ez a formula rekurzív, mert minden útszakasz során egy taggal bővül. Kifejtve

a rekurziót azt kapjuk, hogy a tagok kiejtik egymást, és csak a legfrissebb marad,
vagyis (1) leredukálódik arra, hogy

pĥ = qabc−→
(1− sx). (2)

A számítás során tehát nincs szükség az üzenet és az autók útvonalainak ismeretére.
Egy egyszerű magyarázat arra a jelenségre, hogy az üzenetpéldány korábbi út-

vonala irrelevánssá válik az, hogy mind az üzenet által megtehető távolság, mind
az autók által megtehető távolság geometriai eloszlású. Jól ismert tulajdonsága a
geometriai eloszlásnak a memóriamentesség, az a feltételes valószínűség, hogy „mi a
valószínűsége hogy az üzenet eléri a következő járművet ha elért engem” független az
üzenet korábbi útvonalától.

1.4. Tézis. [C2, J3] Kidolgoztam az Audible Whispering módszert, ami javítja a
Whispering módszer megbízhatóságát. A módosítás lényege, hogy az üzenetnek k > 1
eldobási szavazatot kell összegyűjtenie hogy ténylegesen eldobásra kerüljön. Megmu-
tattam, hogy amennyiben csak egy lehetséges útvonal van az aktuális hely és az üzenet
forrása között, akkor az Audible Whispering módszer p′ = p

k+p(1−k) használatával az
üzenetek ugyanolyan távolságra jutnak el, viszont sokkal kisebb szórással, mint az ere-
deti Whispering módszer esetén. Szimulációkkal megmutattam, hogy az Audible Whis-
pering módszer működőképes akkor is, ha több útvonal lehetséges az üzenet forrása és
az aktuális hely között.

A távolság, amit egy üzenet megtehet egy útvonal mentén geometriai eloszlású.
Az ugrásszám szórása ezek szerint σ =

√
p/(1 − p), ami majdnem akkora, mint a

várható érték (p/(1 − p)). Ez nagy ingadozásokat okoz a lefedési terület méretében.
Az algoritmus megbízhatóságának javítása érdekében javasoltam egy módosított vál-
tozatot Audible Whispering néven, ami egy szavazást használ az egyszerű Bernoulli
teszt helyett az üzenet továbbíthatóságának eldöntésére. Amikor a Bernoulli teszt
nem sikerül, akkor a csomópont nem dobja el azonnal az üzenetet, hanem növeli
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abban a „szavazatok” számát. Az üzenet csak akkor kerül eldobásra, ha a szavazat-
számláló elérte a küszöbértéket (k). Ez az üzenet által megtehető távolság eloszlását
geometriairól negatív binomiálisra változtatja (p, k) paraméterekkel.

Ez a változtatás a továbbítási játékban kihat a lefedési terület méretére is. Az
eredeti méret helyreállításakor az egy útvonal menti terjedést vettem alapul, ahol a
geometriai eloszlás várható értéke p/(1 − p), a negatív binomiálisé meg kp/(1 − p).
Ez a kettő egyenlő lesz, ha az Audible Whispering algoritmus a

p′ =
p

(k + p(1− k))
(3)

továbbadási valószínűséget használja. Ezzel a lefedési terület méretének a szórása
σ′ = (1− p + p/k)σ lesz, ami jelentősen kisebb, mint az eredeti, ha k > 1, vagyis az
üzenetszórás valóban megbízhatóbb lett. Nincs egy fix felső határ k értékére, azonban
én nem tapasztaltam mérhető javulást 100-nál nagyobb értékek esetén.

Ezzel a módosítással a protokoll már nem memóriamentes, de a tárolt állapot
az üzenetekben van, és nem a csomópontokban. A Relevancia Egyenlettől is eltér
némileg, mert a közeli járművek nagyobb valószínűséggel veszik az üzenetet, míg a
távoliak kisebb valószínűséggel.

Ha több lehetséges útvonal van az üzenet forrása és az aktuális pozíció között,
akkor az egyutas megoldás matematikailag nem korrekt. Sajnos nincs is rá megfe-
lelő matematikai modell, mert a perkolációelmélet nem alkalmazható a módosított
továbbadási algoritmusra. Szimulációkkal összehasonlítottam az Audible Whispering
algoritmust a sima Whispering-hez képest egy négyzetrács gráfon, és azt találtam,
hogy nem mutat kétfázisú viselkedést, a lefedési területe mindig véges, ha p < 1.
Ez eltér a Relevancia Egyenlettől, viszont cserébe mindig garantálja a véges lefedési
területet.

1.5. Tézis. [C1, C2, J2, J3, B1] Megalkottam két módszert arra, hogy a járművek
az üzenet-továbbítási valószínűséget beállítsák, a rádiós hatótáv függvényében leegy-
szerűsítve az Egyutas Relevancia egyenletet. A Dense (Sűrű) változat rövid rádiós
hatótávot (h > 1) és sűrű forgalmat feltételez; az autók a kereszteződésekben p = q,
az útszakaszok mentén pedig p = ĥ−1

√
(1− s) valószínűséget állítanak be. A Ritka

(Sparse) változat azt feltételezi, hogy a rádiós hatótáv hosszabb, mint az útszakaszok
(h = 1), ezáltal kisebb járműsűrűség is elegendő; amikor az üzenet eljutott egy új
útszakaszra p = q(1− s), amúgy p = 1 a továbbadási valószínűség.

A Dense változat rövid hatótávja megfelel egy Wireless Personal Area Networking
(WPAN) technológiának, mint pl. a Bluetooth. Ilyet ritkán használnak autók közötti
kommunikációra, de egy elképzelhető alternatíva. Feltételezem, hogy a járművek
képesek becsülni a ĥ hop számban mért útszakasz hosszt a rádiós hatótáv, valamint
interferencia méréseik alapján.
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A Sparse változat feltételezi, hogy a rádiós hatótáv nagyobb, mint az útszakaszok
hossza. Az IEEE 802.11p vezeték nélküli szabvány [2], amit autók közötti kommuniká-
cióra szántak, több száz méteres hatótávot ígér nyílt terepen; általában az útszakaszok
ennél rövidebbek, és az interferenciának köszönhetően nem valószínű, hogy az adások
hallhatók 2 kereszteződéssel arrébb.

Mindkét változat esetén feltételezem, hogy a forgalom elég sűrű ahhoz, hogy a
hálózat ne szakadjon szét gyakran. Ha egy telepítés során a hálózat szétszakadása
komoly problémákat okoz, a VLoUD protokoll kiegészíthető egy tárold-és-hordozd
mechanizmussal.

1.6. Tézis. [C1, C2, J2, J3] Megterveztem a CLoUD protokollhoz a megfelelő üze-
nettovábbítási módszert. Ez egy továbbfejlesztése a következő csomópont versenyzés-
alapú kiválasztásának, ahol a továbbadás előtti késleltetés annál kisebb, minél nagyobb
a távolság az előző csomóponthoz képest; ezt a módszert egészítettem ki azzal, hogy
a térképadatokat is vegye figyelembe. Annak érdekében, hogy az optimális következő
csomópont a többi jelölt adását megelőzze akkor is, ha eldobná az üzenetet, továbbítja
azt „eldobott” jelzéssel.

A CLoUD protokollnak biztosítania kell, hogy a kisugárzott üzenetet csak az a
vevő küldje tovább, amelyik a legelőnyösebb pozícióban van arra, hogy növelje az
üzenetfolyam által lefedett területet.

Van egy egyszerű módszer arra, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbb ismétlőállo-
mást, ha az üzenetfolyamnak van egy meghatározott célpontja. Több független
cikk [5, 12, 3, 10] tartalmazza lényegileg ugyanazt az ötletet: minden vevő időzít
egy újraküldést, de minél közelebb van valaki a célhoz, annál kisebb késleltetéssel. A
csomópontok, akik hallják egy másiknak az újraküldését visszavonják a saját időzí-
tőjüket. Mivel egy meghatározott irányba történik a folyatás, nincs rejtett terminál
probléma, mert akik továbbítanának, azok közel vannak egymáshoz, míg akik távo-
labb vannak a céltól, azok nem is próbálják újraküldeni az üzenetet. A késleltetést
legjobb a távolság lineáris függvényeként számolni, mert az egyenletes felbontást ad
a rádiós hatótávon belül.

Ezt a késleltetés-alapú versenyzési algoritmust adaptáltam úgy, hogy vegye figye-
lembe az úthálózatot a késleltetés számításakor, és annak eldöntésére, hogy visszavonják-
e a saját újraküldésüket amikor hallanak egy másik újraküldést. Az algoritmusom
a késleltetést a junction_dst kereszteződéstől való távolság függvényében állítja be.
Rövidebb késleltetést be a junction_dst kereszteződésben levő járműveknek a Den-
se variáns esetén, és a következő útszegmensen levő járműveknek a Sparse variáns
esetén. Ha a jármű hall egy újraküldést, akkor visszavonja a saját újraküldését a
következő esetekben: a hallott üzenetpéldányban ugyanaz a junction_dst, mint az
övében, vagy a hallott üzenetpéldányban a junction_src ugyanaz, mint az övében a
junction_dst.
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Mivel a legjobb pozícióban levő járműnek mindig felül kell bírálnia a többiek
továbbküldését, akkor is küldenie kell valamit, ha Whispering algoritmus arra jutott,
hogy az üzenetet el kell dobni. A CLoUD protokoll ezt úgy oldja meg, hogy az eldobott
üzenet is újraküldésre kerül, csak a fejlécében a dropped jelzőbit beállításával; az ilyen
üzeneteket tilos újraküldeni.

4.2. Egy P2P-el Segített Video on Demand Rendszer Teljesít-
ményének Elemzése

A következő két téziscsoport egy P2P-el segített VoD rendszerre koncentrál, aminek
itt leírom az általános modelljét. A 2. téziscsoport egy szimulációs vizsgálat a teljes
VoD rendszerre vonatkozóan, míg a 3. téziscsoport egy matematikai vizsgálata a P2P
kliens letöltési folyamatának.

A VoD rendszer áll egy központi szerverből, ami tárolja az összes videót, és a
kliensekből, amik letöltik azokat és elkezdik a lejátszást a letöltés közben. Akármelyik
kliens kérheti akármelyik videót akármikor, tehát a letöltések nem vonhatók össze
multicast csoportokba. A szimulációk során megvizsgáltam annak a hatását, hogy
hozzáadunk a rendszerhez egy cache-t a szerver és a kliensek közé, kiegészítve ezzel a
P2P rendszert.

Ez a tárolt videó elosztás alapvetően különbözik az élő videókat sugárzó streaming
szolgáltatástól, ahol a videó egy végtelen folyam, amit a központi szerver generál, és
oszt szét a klienseknek. Ez utóbbi esetben a lejátszási pozíció azonos minden kliensnél,
és nem szükséges tárolniuk a már lejátszott részt.

A videók egyforma méretű szegmensekre vannak osztva, és a szegmensek átvite-
le atomi művelet a rendszerben. Az idő mértékegységét, timeframe, egy szegmens
lejátszási idejeként definiálom; ez legfeljebb egy pár másodperc. Az elméleti modell
konstans szegmens-átviteli időt feltételez, ami T timeframe. A valóságban az átviteli
idők függenek a kliensek feltöltési sebességétől, ezért a szimulációk során véletlenszerű
átviteli időket használtam T + Exp(λ) eloszlással.

A kliensek újraoszthatják a már letöltött szegmenseket a többi kliensnek a peer-to-
peer rendszer segítségével. Számos ilyen rendszer létezik, én a BitTorrent [7] protokollt
választottam a modell alapjának, mert hatékony, jól ismert működésű, és elterjedten
használt a valóságban is.

A normál BitTorrent nem alkalmas videó terjesztésre, mert a szegmenseket pszeudo-
véletlen sorrendben tölti le (rarest first), ezért legrosszabb esetben a kliensnek meg
kell várnia a teljes videó letöltését mielőtt elkezdheti a lejátszást. Számos módosí-
tást javasoltak az irodalomban ennek elhárítására [23, 28, 6], többnyire egy letöltési
ablakot vezetnek be, hogy magasabb prioritást kapjanak azok a szegmensek, amikre
nemsokára szükség lesz.

Én egy konzervatív ablakozási módszert választottam, mert az adja a legerősebb
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garanciát a lejátszás minőségére, vagyis a legkisebb valószínűségét a puffer kiürülésé-
nek. Ebben a rendszerben a P2P csak az ablakon belüli szegmenseket választhatja
letöltésre, az ablak W szegmens hosszú. A szegmenseknek két állapotát különbözte-
tem meg: a Full (Teli) letöltés alatt van, vagy már le is van töltve, míg az Empty
(Üres) még érintetlen.

Két algoritmust vizsgáltam a P2P ablak pozicionálására:

Streaminglike fix távolságot tart a lejátszási pozíció és az ablak között

Progressive az ablak előremehet, amíg az első szegmense Full

Ez a két algoritmus a két szélsőséget reprezentálja.
Egyes szegmensek elhagyhatják a P2P ablakot Empty állapotban, az ilyen kiha-

gyott szegmenseket a szervertől kell pótolni a folyamatos lejátszás érdekében, vagyis
szükség van egy fallback ablakra a lejátszási pozíció és a P2P ablak között, ahol a
hiányzó szegmensek detektálásra és letöltésre kerülnek.

Mindkét téziscsoportban megvizsgálom azt az esetet is, amikor a kliensek letöltési
kapacitása véges, vagyis csak D letöltés mehet egyidejűleg. Nyilvánvalóan D > T
szükséges, mert a letöltési kapacitásnak nagyobbnak kell lennie a videó bitrátájánál.
A 2. csoportban D mindig véges, a 3. csoportban D =∞ az utolsó tézis kivételével.

Három szegmens választási algoritmust vizsgáltam a P2P ablakban:

Rarest a szegmenseket a növekvő elérhetőség sorrendjében választja

Random teljesen véletlenszerű sorrendet választ

Linear az ablak elején kezdi, és abbahagyja amikor egy letöltési kisérlet meghiúsul

A Linear erősen korlátozó, de hasznos összehasonlítási alap, és van néhány érdekes
tulajdonsága. A szimulációk során az alapértelmezés a Rarest volt.

A szimulációk során azt is figyelembe vettem, hogy a kliensek nem mindig nézik
végig az egész videót. Ez egy jól ismert jelenség, amit már megfigyeltek pl. a videóka-
zetta kölcsönzőkben is, és számos kutatás elemezte [25, 30]. Én a [25] terminológiáját
vettem át, ahol a jelenség neve prefix, és megadnak egy valószínűségi eloszlást is a
lejátszások időtartamára. Az általuk készített, MediSyn nevű forgalom generátort
használtam a szimulációk során, ami implementálja a prefix modellt is. A félbeha-
gyott lejátszások miatt a „seeder” definícióját is módosítanom kellett: nem feltétlenül
van meg nekik a teljes videó, csak az a rész amit a lejátszás közben letöltöttek, de
maradnak feltölteni egy darabig a lejátszás végeztével.

A szimulációk során a lejátszás kezdete előtt a klienseknek le kell tölteniük az első
PB szegmenst úgy, hogy az azutáni első szegmens biztosan letölthető legyen mielőtt
odaér a lejátszási pozíció. Ez azt jelenti, hogy PB > T + 1.
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1. táblázat: A két téziscsoportban használt modellek összehasonlítása
2. csoport 3. csoport

Kliensek száma Mind (10000) 1
Videók száma Mind (15000) 1

Új kliensek érkezése Realisztikus érkezési
folyamat MediSyn-el
generálva

Poisson-folyamat
konstans λ intenzitás-
sal

Seederek távozása Poisson-folyamat
konstans µ intenzitás-
sal

Poisson-folyamat
konstans µ intenzitás-
sal

Szegmensek elérhetősége Valódi tárolás a klien-
seken és nyomonköve-
tés

Konstans kereslet-
kínálat arány

Szegmensek letöltési sebessége Véletlenszerű
T + Exp(λ)

Konstans T időegység

Fallback mechanizmus Igen Nem
Abort mechanizmus Igen Nem

Prebufferelés Igen Nem
Elemzés tartománya Az egész folyamat A letöltés állandósult

állapota
Teljesítmény metrika Sávszélesség-függő

költsége a rendszernek
P2P által kihagyott
szegmensek száma

A prebufferelés két fő változatát különböztetem meg. A Server Prebuffring azt
jelenti, hogy a prebuffering forrása a szerver, vagy a cache, ha az adott szegmens
benne van a cache-ben. A Peer Prebuffring esetében a forrás elsődlegesen a P2P
rendszer, de ha egyik peernél sincs meg a szegmens, vagy minden peer foglalt, akkor
a szerverhez is lehet fordulni.

A matematikai vizsgálódásom a 3. téziscsoportban egy folyamatban levő letöltést
feltételez, és az eredmények nagy része csak az állandósult állapotra érvényes. Ennek
megfelelően a prebuffering fázis nem jelenik meg ott.

A modellem a P2P rendszerre a [20] modelljén alapul, ami a [22] modelljén alapul.
Ez a modell kalkulál egy szegmens letöltés-indítási valószínűséget, vagyis annak a p
valószínűségét, hogy a P2P kliens talál egy szabad feltöltőt a szegmenshez, és a letöltés
megindulhat.

A modellemben a P2P ablakot a kliensek periodikusan kezelik, három lépésben:
ablak előreléptetése, új letöltések indítása, várni egy időegységet. Két jelölt pont van
ebben a folyamatban: (A) az előreléptetés után, (B) az előreléptetés előtt. Az egyen-
letekben a mennyiségek eszerint lesznek indexelve, pl. XA és XB, hogy mutassam,
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melyik ponton vannak mérve.
Két szimulátort használtam a P2P rendszer vizsgálatakor. A sim.pl csak egy

klienst modellez, és a P2P rendszer globális állapota egy bemenő paraméter a konstans
p szegmens letöltés-indítási valószínűség képében. A szimulátor végrehajtja az ablak-
kezelő algoritmust egy fix méretű videóra, és részletes statisztikákat ad (grafikonokat
is) a megadott számú szimuláció átlagára. Ezt a szimulátort a 3. téziscsoport elméleti
eredményeinek validálására használtam.

A 2. téziscsoport szimulációs vizsgálataihoz saját hálózat szimulátoromat fejlesz-
tettem CdnSim néven. Ez C++ nyelven íródott, és pár Perl szkriptet használtam a
futtatásának automatizálására, és az eredmények kiértékelésére. A szimulátor alap
objektumai hasonló elveket követnek, mint az NS-2 [1], de az adatátvitel teljesen más-
hogy működik: egy folyam-alapú megközelítést használok, ahol miden videó szegmens
egy adatfolyam, ami egyszerre van jelen az útvonal összes linkjén.

A két téziscsoport által használt rendszer modellek a 1 táblázatban vannak össze-
foglalva. Ugyanazt a modellt használják a P2P kliensekre, de a modell néhány rész-
letét el kellett hanyagolni a matematikai számításokhoz.

4.2.1. Egy P2P-vel és Cache-el Segített VoD Rendszer Vizsgálata

Ebben a szimulációs vizsgálatban a P2P VoD rendszer rengeteg videót szolgáltat egy
nagy felhasználó bázisnak realisztikus felhasználói viselkedést emulálva, és véletlen-
szerű szegmens átviteli időkkel. A rendszer komplexitása miatt a vizsgálat kizárólag
szimulációkat használ. Az utolsó tézisben bevezetek egy új elemet a modellbe: egy
tartalom cache a központi videó szerver és a kliensek között.

2. Tézis. [C4] Részletes szimulációs vizsgálatot folytattam egy VoD rendszeren, ahol
P2P és egy cache tehermentesítik a központi videó szervert, és a félbehagyott lejátszá-
sok realisztikusan vannak modellezve. Megmutattam, hogy léteznek optimális értékek
a P2P rendszer paramétereire, ugyanakkor a rendszer teljesítménye nem érzékeny a
paraméterekre. Megmutattam, hogy cache hozzáadása a P2P rendszer mellé nemcsak
a szerver tehermentesítését növeli, hanem a lejátszás gyors indulását is segíti.

A VoD rendszer teljesítményét egy költségfüggvénnyel vizsgáltam, ami csak a tar-
talomforrások kimenő sávszélességét veszi figyelembe. Mivel nem tudom a berende-
zések árát, nem tudtam azt a költségekbe belekalkulálni. A linkeken menő forgalom
árát sem tudom, ezért ezeket az árakat paraméterként kezelem, és az eredményeket
ezeknek az áraknak a függvényében adom meg. A képlet a rendszer összköltségére

TC = P1CFLTS + P2CFcache + P3CFP2P. (4)

A sávszélességek és a Pi egységárak normalizálva lesznek megadva. A szerver link
használatának ára 1, és a Költség Faktora a szerver forgalmának 1, ha nincs más
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2. ábra: A P2P rendszer érzékenysége az ablak beállításokra; Progressive, Server
preloading, P2P ár 0.1

aktív tartalomforrás.

2.1. Tézis. [C4] Szimulációkkal megmutattam, hogy létezik optimális P2P letölté-
si ablak méret és kezdőpozíció, és optimális prebuffer ablak méret, ahol a rendszer
sávszélességtől függő költsége minimális. Azt is megmutattam, hogy nagy eltérés az
optimumtól sem okoz jelentős költség-növekedést.

1. ábra mutat egy példát arra, ahogy az optimum pont függ a rendszer para-
métereitől, ebben az esetben a kliensek feltöltési kapacitásától. A disszertációban
megvizsgáltam a P2P forgalomtó, a feltöltési sebességtől, és a seed időtartamtól való
függést it. 2. ábra egy példa arra, hogy a P2P rendszer mennyire érzékeny az ablak
beállításaira. A legérzéketlenebb az ablakméret: tízszeres eltérés az optimumtól is
kevesebb, mint 10% költségnövekedést okoz; a másik két paraméterre érzékenyebb, de
még a prebuffer ablakot is ötszörösére kell növelni, hogy a P2P rendszer előnytelenné
váljon.

2.2. Tézis. [C4] Szimulációkkal megmutattam, hogy a rendszer sávszélességtől függő
költsége nem érzékeny az ablakpozicionáló algoritmusra.
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A két ablakpozícionáló algoritmus, amit használok két végletet képvisel: a Strea-
minglike a lehető legkonzervatívabb előreléptetési módszer, míg a Progressive olyan
agresszívan tolja előre az ablakot, amennyire csak lehet. Annak ellenére, hogy a
Progressive algoritmus több szegmenst tölt le, mint szükséges, ezek az extra letölté-
sek növelik a szegmensek elérhetőségét, ezáltal növelve a P2P rendszer hatékonysá-
gát. Emiatt szimulációk nélkül nehéz megmondani, hogyan teljesít a Streaminglike
algoritmushoz képest. Ahogy 3. ábra mutatja, a két algoritmus majdnem azonos
teljesítményt nyújt szerver prebufferelés esetén. Peer prebufferelés esetén van pár
százalék különbség köztük, ha a P2P forgalom drága.

2.3. Tézis. [C4] Szimulációkkal megmutattam, hogy a Random szegmens választási
módszer nem jó modellje a Rarest-first módszernek, mert a Rarest-first módszer a
szegmenseket a P2P ablakban leginkább hátulról-előre sorrendben választja. Ez mér-
hető különbséget tud okozni a rendszer teljesítményében is.

Az irodalomban szokták a Random szegmens választást a Rarest-first helyettesíté-
seként használni [20], mert egyszerűbben kezelhető matematikailag. Ez a feltételezés
azonban ellenőrzésre szorul. A szimulációs vizsgálataimban Rarest-first volt az alap-
értelmezett, de összehasonlítottam a Random-mal is.

A szegmensek elérhetősége nagyjából megfelel a népszerűségüknek. A szegmensek
népszerűségi görbéje monoton csökken egy videón belül, tehát a Rarest-first algo-
ritmus az ablakot lineárisan igyekszik feltölteni hátulról kezdve, ahogy 4. ábra is
mutatja. Ez azt sugalja, hogy Random nem egy jó modellje Rarest-nek VoD al-
kalmazásokban. Ez a különbség a szegmensek kiválasztási sorrendjében egy enyhe
teljesítmény különbséget is eredményez a két algoritmus között, mert a Rarest-first
több olyan szegmenst tölt le, amik a félbehagyott lejátszás miatt végül nem kellenek.

2.4. Tézis. [C4] Szimulációkkal összehasonlítottam a P2P rendszer két optimalizáci-
óját: prebufferelés a peerektől, és egy cache hozzáadása. Megmutattam, hogy hasonló
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Rarest-first algoritmus; seed idő 1 nap, W=30

mértékben képesek csökkenteni a rendszer sávszélességtől függő költségét, és, ezen túl
a cache képes megtartani a lejátszás gyors indulását is. Megmutattam továbbá azt
is, hogy amikor a P2P forgalom drágább, mint a cache, az optimális beállítás a P2P
rendszer kikapcsolása, míg a cache forgalom akármilyen drága lehet, nem érdemes
kikapcsolni azt.

A P2P rendszer nagymértékben képes tehermentesíteni a videó szervert, de nem
túl ideális prebuffering forrásként, mert a peerek megbízhatatlanok, és a lassú fel-
töltési idők miatt nagy lesz a kezdeti késleltetés. A P2P ablakot kellő távolságra
helyezve a lejátszási pozíciótól a peerek lassúsága kiküszöbölhető a lejátszás során,
de a prebuffereléskor ez nem működik.

A szervertől prebufferelés gyors, de nagyon drága: minden videó lejátszás prebuf-
fereléssel kezdődik, viszont a nagy részük hamar abba is marad, így a szerver terhelés
relatíve magas lesz, mert sokszor a P2P rendszernek esélye sincs bekapcsolódni a
letöltési folyamatba.

Egy cache hozzáadása elegánsan meg tudja oldani a prebufferelés problémáját:
olyan gyors átvitelre képes, mint a szerver, csak olcsóbban, ezért még a prebuffering
fázisban is képes csökkenteni a költségeket. A kombinált rendszer így hatékonyabb,
mint cache és P2P külön-külön.

Abban az esetben, ha a P2P forgalom drágább, mint a cache forgalom, az op-
timális beállítások gyorsan konvergálnak a nulla hosszúságú P2P ablakhoz. Ha a
cache forgalom a drágább, akkor a cache-be beengedett vidók optimális mennyisége
lecsökken, de sosem lesz nulla.

4.2.2. Egy P2P VoD kliens Teljesítményének Elemzése

Ez a szakasz az elméleti eredményeimet tartalmazza a VoD kliensek átlagos viselke-
déséről és a teljesítmény-karakterisztikájukról. Pár eredmény közelítéseket tartalmaz,
ezért az eredményeket ellenőriztem szimulációkkal, hogy elkerüljem a modellezési és
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számolási hibákat. A matematikai vizsgálathoz használt modell egy némileg egysze-
rűsített változata annak, amit az előző szakasz szimulációs vizsgálatainál használtam.
Az utolsó tézis a csoportban kicsit kilóg a sorból mert az tisztán szimulációs eredmény.

3. Tézis. [C3, J4, J5] Egy olyan P2P VoD kliensnek a teljesítményét elemeztem, ami
ablakozott BitTorrent protokollt használ a videó szegmensek letöltésére. Képleteket
adtam az ablak Üres szegmenseinek számára, az ablak haladási sebességére, és egy
szegmens kihagyásának valószínűségére. Ezentúl megvizsgáltam a korlátozott letöltési
sebesség hatását a rendszer teljesítményére.

Az állapotváltozók mind nem-negatív egész értékű valószínűségi változók. Több-
nyire csak a várható értékükkel dolgozom, mert az eloszlásukat bonyolult meghatá-
rozni. A X jelölést használok X várható értékére, sokaságátlagként képezve. Nyil-
vánvalóan a várható értékek nem feltétlenül egészek.

Az idő mértékegysége a timeframe, egy timeframe egy szegmens lejátszásához
szükséges idő. Egy szegmens letöltése T időegységet igényel, ami ebben a téziscso-
portban. A folyamatban levő letöltések száma O.

A P2P ablakban a szegmenseknek kétféle állapotuk lehet. A Full (Teli) azok,
amiknek a letöltése már folyamatban van, vagy befejeződött. A többi szegmens Empty
(Üres), és a letöltési folyamatnak az a célja, hogy minél több Üres szegmenst konver-
táljon Telivé mielőtt az kikerül a P2P ablakból. A Full szegmensek száma az ablakban
F , az Empty szegmensek száma E.

Mivel a P2P ablaknak a lejátszási pozíció előtt kell maradnia, lehetséges, hogy
Empty szegmens kerül ki az ablakból. Ez a Miss (Kihagyás) esemény, aminek a
valószínűsége M . A fő célja ennek a vizsgálatnak a kihagyás-mentes működéshez
szükséges p meghatározása, ha van ilyen.

A letöltési folyamat körökre osztott. Minden körben az algoritmus végignézi a
P2P ablakot, és megpróbál annyi új letöltést indítani, amennyit csak tud. Az újonnan
indított letöltések száma S.

A P2P ablak elején levő Full szegmensek száma a, és az ablak haladási sebessége
A. A Streaminglike algoritmus esetén A = 1, a Progressive algoritmus esetén A =
max(aB, 1), használva az alsó indexes jelölést a B pontra vonatkozóan.

3.1. Tézis. [C3, J4, J5] Megadtam a P2P ablak állapotának leírását a ∆E = A−S−
M rendszeregyenlettel. Megmutattam, hogy a rendszernek létezik állandósult állapota
(∆E = 0).

Minden körben az Empty szegmensek számát az alábbi három faktor változtatja:

1. Valamennyi Full-á alakul

2. Amikor az ablak előrelép, új Empty szegmensek jönnek be
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3. Kihagyáskor Empty szegmens megy ki

A rendszeregyenletet megkapjuk ezek összekombinálásával.
Az állandósult állapot a rendszer válasza konstans bemenetre. Az állandósult

állapot létezésére elégséges feltétel a rendszer aszimptotikus stabilitása. Megmutat-
tam, hogy a rendszer aszimptotikusan stabilis mind Linear, mind Random szegmens
választás esetén.

3.2. Tézis. [J5] Bizonyítást adtam arra, hogy mind Linear, mind Random szegmens
választás esetén a Progresszív ablak pozicionálás használatakor aB = S az állandósult
állapotban, vagyis az ablak elején levő Teli szegmensek számának és az egy körben
elindított új letöltések számának várható értéke megegyezik.

Ez egy érdekes jelenség. A Random szegmens választás az ablakban összevissza
indítgat letöltéseket, mégis az újonnan indított letöltések száma megegyezik az ablak
elején kialakuló Full szegmensek számával. Fontos megjegyezni, hogy ez csak a vár-
ható értékekre igaz, a két mennyiségnek teljesen más az eloszlása. Az értékkészletük
is különbözhet, ha D <∞, mert a ∈ {0 . . .W}, és S ∈ {0 . . .min(D,W )}.

3.3. Tézis. [C3, J4, J5] Matematikai módszerekkel meghatároztam az egy körben
indított szegmens letöltések átlagos számát Linear és Random szegmens választási
módszerek esetén.

Random szegmens választás esetén az újonnan indított letöltések száma

S = pEA. (5)

Linear szegmens választás esetén az újonnan indított letöltések száma

S = p
1− pEA

1− p
. (6)

Ezek az eredmények a rendszerre bármikor érvényesek, nemcsak az állandósult
állapotban, de szükséges hozzájuk EA, ami sajnos csak az állandósult állapotban
ismert, ahogy a következő tézisállítás mondja.

3.4. Tézis. [C3, J4, J5] Matematikai módszerekkel meghatároztam a P2P ablakban
levő Üres szegmensek átlagos számát az állandósult állapotban Streaminglike ablakel-
helyezés használata esetén.

Linear szegmens választás esetén az Empty szegmensek várható száma az állan-
dósult állapotban

EA =

{
log(2p−1)−log(p)

log(p)
if p > 0.5

W if p ≤ 0.5
(7)
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Random szegmens választás esetén az Empty szegmensek várható száma az állan-
dósult állapotban

EA =
1− (1− p)W

p
. (8)

A Linear algoritmussal a rendszer kétfázisú viselkedést mutat p függvényében.
Random esetén nincs fázisváltozás, EA egyenletesen csökken ahogy p növekszik.

3.5. Tézis. [C3, J4, J5] Meghatároztam a P2P ablak A(p) átlagos haladási sebességét
Progresszív ablakelhelyezés esetén, és a szükséges pc valószínűséget a(p) ≥ 1, ezáltal
A(p) ≥ 1 biztosításához. Ezeket az eredményeket az egyenletek numerikus kiértékelé-
sével kaptam. Random szegmens választás esetére az eredményem csak közelítés, ez
pár százalékkal konzisztensen alulbecsli a(p) értékét.

Linear szegmens választás esetén a P2P ablak haladási sebessége

A =

{
S if S > 1

1 if S < 1
(9)

Ahhoz, hogy meghatározzuk a p letöltés-indítási valószínűséget, ami S ≥ 1-hez, és
M = 0-hoz szükséges, (6) képletet ki kell értékelni S = 1 és EA = W értékekre. Ez egy
W + 1-ed fokú polinom, azonban általános megoldóképlet csak 5-nél kevesebb fokúra
létezik. Az egyenlet numerikus megoldásával kapott érékeket összehasonlítottam a
Random esetre kapott eredménnyel a 5. ábra ábrán. Ahogy várható volt, p = 0.5
a küszöbérték értelmes ablakméretekre (W > 10), ami jelentősen nagyobb, mint
Random esetben.

Random esetben a haladási sebesség meghatározása jelentősen nehezebb, mint
Linear szegmens választás esetén. Az egzakt megoldás helyett egy közelítés használata
mellett döntöttem, ami figyelmen kívül hagyja a szegmensek állapotai között levő
függőségeket, mégis használható eredményeket ad.
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Ha figyelmen kívül hagyjuk a függőségeket A és E eloszlása között, és közel állandó
A-t feltételezünk a legutóbbiW/A körben, akkor a k-adik szegmens (W−k+1)/A kört
töltött az ablakban, beleértve a mostani kört (a B pontban). Más szóval ennyiszer
volt lehetősége Full-á változni. Az első szegmens különleges, mert biztosan Empty
volt az előző kör végén, különben az ablak egy szegmenssel többet lépett volna előre.
Az egyes szegmensek számára tehát ennyi lehetőség volt:

g(k) =

{
W−k+1

A
if k > 1

1 if k = 1.
(10)

A haladási sebesség várható értékére a közelítés

A =aB = E{f(p)} = (11)

=
W∑
i=2

(i− 1)(1− p)g(i)
i−1∏
j=1

(1− (1− p)g(j)) +W
W∏
j=1

(1− (1− p)g(j)).

Ez csak numerikusan oldható meg, mert a kitevőkben levő g(k) is tartalmazza
aB-t. Kiszámoltam numerikusan (11) fixpontját a g(k)-ba behelyettesített A finom-
hangolásával amíg (11) ugyanazt az A-t adta vissza, különféle p és W értékekre.
Ezeket az eredményeket összevetve az aB-re kapott szimulációs eredményekkel azt ta-
láltam, hogy a közelítés által adott valószínűségi eloszlás teljesen más, mint a valódi,
viszont aB közelítése (11) alapján mindig alulbecsüli a valódit, és általában 95-98%-a
annak.

Numerikusan megoldva (11)-t arra, hogy aB = 1 megadja a küszöb p-t ami fölött
a P2P rendszer önellátó. Ez az eredmény túlbecsüli a valódi küszöbértéket, mert a
közelítés alulbecsüli aB-t. A küszöbérték látható 5. ábra ábrán, összehasonlítva a
Linear szegmens választási módszerrel. Ahogy várható volt, a Random algoritmus
jelentősen hatékonyabb, mint a Linear.

3.6. Tézis. [J5] Meghatároztam a P2P ablak által várhatóan kihagyott szegmensek
számát az állandósult állapotban, szegmens választás és ablak pozicionálás mind a négy
kombinációjára. Meghatároztam a kihagyás-mentes működés feltételét az állandósult
állapotban.

Linear szegmens választás esetén a kihagyás valószínűsége az állandósult állapot-
ban

M =

{
1− S if p < 0.5

0 if p ≥ 0.5.
(12)

Progressive algoritmus esetén a küszöb magasabb pici P2P ablakméret esetén (5.
ábra), de azt nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni.
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6. ábra: Kihagyási valószínűség a négy kombináció esetén; W = 30

Az M pontos értéke az állandósult állapotban kiszámolható (6)-ból (7) behelyet-
tesítésével.

A Linear szegmens választási módszer előnye ezek szerint az, hogy a rendszer képes
kihagyott szegmensek nélkül üzemelni az ablak pozicionáló algoritmustól függetlenül,
csak az ehhez szükséges p meglehetősen nagy.

Random szegmens választás esetén az ablak pozicionáló algoritmus erősen befo-
lyásolja a kihagyás valószínűségét.

A Streaminglike Random állandósult állapotában a kihagyott szegmensek száma

M = (1− p)W (13)

A Progressive Random állandósult állapotában a kihagyott szegmensek száma

M =

{
1− aB if aB < 1

0 otherwise
(14)

Progressive Random esetben az aB-re kapott numerikus eredmény használható pc
közelítésére, és ebből kapható egy durva becslés M -re is.

A Random szegmens választás nem tudja minden esetben garantálni a rendszer
teljes önállóságát, de a szegmens-kihagyás valószínűségét minimalizálni lehet egy meg-
felelően nagy P2P ablakkal. 6. ábra mutat egy összehasonlítást a kihagyás valószínű-
ségére mind a négy kombináció esetén. Látható, hogy a Random szegmens választás
sokkal hatékonyabb, mint a Linear alacsony p értékekre, de amikor a letöltés-indítási
valószínűség kellően nagy, a két szegmens-választási módszer teljesítménye megegye-
zik.

3.7. Tézis. [J5] Szimulációkkal megmutattam, hogy a P2P kliens teljesítményét a
letöltési kapacitása, és a többi kliens feltöltési kapacitása egyidejűleg korlátozza. Ez
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7. ábra: Letöltés-indítási valószínűség alakulása a lejátszás során a sim.pl-ben, korlá-
tos letöltési kapacitással; p = 0.2, T = 9, W = 30, D = 10

ellentmond az irodalomban található általános feltételezéssel, hogy a rendszert egyszer-
re csak az egyik korlátozza.

Az irodalomban általában azt feltételezik, hogy a P2P rendszer teljesítményét a
klienseknek vagy a feltöltési vagy a letöltési sebessége korlátozza [29, 20]. Megmutat-
tam, hogy ez a két korlátozás egyszerre lép fel.

Eddig a p letöltés-indítási valószínűség a szegmens kínálat/kereslet arány volt, ami
a P2P rendszer globális állapotát jellemezte. A valódi letöltés-indítási valószínűség

q = p ∗P(O < D), (15)

ami kisebb lehet p-nél, ha a letöltési kapacitás véges. Nyilvánvaló, hogy q változik
egy körön belül is, mert O növekszik minden sikeres letöltés-indítási kísérlettel.

Ahhoz, hogy megállapítsuk D korlátozza-e S-et, meg kéne határoznunk O elosz-
lását, amihez tudnunk kéne S eloszlását. S eloszlása nyilvánvalóan függ EA és O
eloszlásaitól, ezért q-ra elég nehéz képletet találni. Egyelőre csak szimulációs eredmé-
nyeim vannak korlátos downlink esetére.

7. ábra mutatja a q letöltés-indítási valószínűséget sim.pl-ben, ahol p egy bemenő
paraméter. Az ábra mutatja p ∗ P(OB < D) értékét is összehasonlításul, és ebben
a paraméter kombinációban a kettő majdnem tökéletesen egyezik. Más paraméter
kombinációban a különbség nagyobb lehet, mert a letöltési kapacitás bárhol betelhet
az A és B pont között egy körben. Van hasonló ábrám erre a jelenségre CdnSim-ben
is, de abban a szimulátorban nehezebb p-t és q-t elkülöníteni.

A korlátos letöltési kapacitás ilyen leírása azért is hasznos, mert D < ∞ hatása
kizárólag a letöltés-indítási valószínűségben jelentkezik, ezért a korábbi eredmények
érvényesek maradnak, csak p helyére q-t kel írni a képletekben.
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5. Az Eredmények Alkalmazhatósága
Az első téziscsoport eredményei egy véletlenszerű üzenetterjesztő protokollt dolgoz-
nak ki autók közötti kommunikációs környezetbe, ami nem igényel jelzésüzeneteket.
Az itt bemutatott ötletek nemcsak autós hálózatokban használhatók, hanem más kör-
nyezetekben is, ahol gyors, állapotmentes üzenetterjesztésre van szükség. A CLoUD
protokoll az EFIPSANS projekt által kifejlesztett kommunikációs keretrendszerbe is
bele lett integrálva.

A második, és harmadik téziscsoport egy részletes elemzése általános P2P-vel se-
gített Video on Demand rendszernek. Megvizsgáltam a teljesítményét az ablakozott
BitTorrent kliensnek, és a videó szerver P2P és/vagy cache alkalmazása általi teher-
mentesítéséből fakadó költségcsökkenést. A második téziscsoport megmutatja, hogy
a P2P rendszer jól skálázódik, és hibatűrő ebben a környezetben is. A harmadik tézis-
csoport betekintést ad a P2P letöltési ablak működésének részleteibe, és magyarázatot
ad a rendszerben előforduló pár érdekes jelenségre. Ennek a két téziscsoportnak az
eredményei mély ismereteket adnak az ablakozott P2P rendszer belső működéséről,
ami rendkívül hasznos lesz új, elosztott VoD rendszerek tervezésénél.

Köszönetnyilvánítás
A 4.2.1 szakaszban bemutatott eredmények részben az Ericsson Hungary kutatólabo-
ratóriumában készültek.

24



Hivatkozások

[1] The network simulator – ns-2. World Wide Web, http://www.isi.edu/nsnam/
ns/.

[2] IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and informati-
on exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific
requirements; Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Phy-
sical Layer (PHY) Specifications; Amendment 6: Wireless Access in Vehicular
Environments. 2010.

[3] Hamada Alshaer and Eric Horlait. An optimized adaptive broadcast scheme
for inter-vehicle communication. In Proc. of IEEE VTC 2005-Spring, volume 5,
pages 2840–2844, Stockholm, Sweden, May 2005.

[4] R. Axelrod. The evolution of cooperation. Basic Books, 1984.

[5] Linda Briesemeister, Lorenz Schäfers, and Günter Hommel. Disseminating mes-
sages among highly mobile hosts based on inter-vehicle communication. In Proc.
of IV2000, pages 522–527, Dearborn, MI, USA, October 2000. IEEE.

[6] Niklas Carlsson and Derek L. Eager. Peer-assisted on-demand streaming of stored
media using BitTorrent-like protocols. In Proc. of NETWORKING’07, pages
570–581, Atlanta, GA, USA, 2007. Springer-Verlag.

[7] Bram Cohen. Incentives build robustness in BitTorrent. In Proc. of 1st Workshop
on Economics of Peer-to-Peer Systems, June 2003.

[8] Anwitaman Datta, Silvia Quarteroni, and Karl Aberer. Autonomous gossiping:
A self-organizing epidemic algorithm for selective information dissemination in
wireless mobile ad-hoc networks. In Proc. of ICSNW 2004, pages 126–143, Paris,
France, June 2004.

[9] Alan Demers, Dan Greene, Carl Hauser, Wes Irish, John Larson, Scott Shen-
ker, Howard Sturgis, Dan Swinehart, and Doug Terry. Epidemic algorithms
for replicated database maintenance. In Proc. of ACM PODC ’87, pages 1–12,
Vancouver, British Columbia, Canada, 1987. ACM.

[10] Elena Fasolo, Roberto Furiato, and Andrea Zanella. Smart broadcast algorithm
for inter-vehicular communications. In Proc. of WPMC’05, Aalborg, Denmark,
September 2005.

25



[11] T. Fukuhara, T. Warabino, T. Ohseki, K. Saito, K. Sugiyama, T. Nishida, and
K. Eguchi. Broadcast methods for inter-vehicle communications system. In
Proc. of IEEE WCNC 2005, volume 4, pages 2252–2257, New Orleans, LA,
USA, March 2005.

[12] H. Füssler, H. Hartenstein, J. Widmer, M. Mauve, and W. Effelsberg.
Contention-based forwarding for street scenarios. In Proc. of WIT 2004, pa-
ges 155–159, Hamburg, Germany, March 2004.

[13] Geoffrey Grimmet. Percolation. Springer, 1999.

[14] Zygmunt J. Haas, Joseph Y. Halpern, and Li Li. Gossip-based ad hoc routing.
IEEE/ACM Transactions on Networking, 14(3):479–491, 2006.

[15] Khaled A. Harras, Kevin C. Almeroth, and Elizabeth M. Belding-Royer. Delay
tolerant mobile networks (DTMNs): controlled flooding in sparse mobile net-
works. In Proc. of Networking 2005, Waterloo, Canada, May 2005.

[16] Sinan Hatahet, Abdelmadjid Bouabdallah, and Yacine Challal. A new worm
propagation threat in bittorrent: modeling and analysis. Telecommunication
Systems, 45:95–109, 2010.

[17] Thomas Locher, Patrick Moor, Stefan Schmid, and Roger Wattenhofer. Free
Riding in BitTorrent is Cheap. In Proc. of HotNets-V, Irvine, CA, USA, Nov.
2006.

[18] Christian Maihöfer. A survey of geocast routing protocols. IEEE Communica-
tions Surveys & Tutorials, 6(2):32–42, 2004.

[19] Sze-Yao Ni, Yu-Chee Tseng, Yuh-Shyan Chen, and Jang-Ping Sheu. The broad-
cast storm problem in a mobile ad hoc network. In Proc. of ACM MobiCom ’99,
pages 151–162, Seattle, Washington, USA, August 1999.

[20] Nadim Parvez, CareyWilliamson, Anirban Mahanti, and Niklas Carlsson. Analy-
sis of BitTorrent-like protocols for on-demand stored media streaming. SIGMET-
RICS Perform. Eval. Rev., ACM, 36(1):301–312, 2008.

[21] Huang Ping-Hua, Kong Ling-Jiang, and Liu Mu-Ren. A study of a main-road
cellular automata traffic flow model. Chinese Physics, 11(7):678–683, July 2002.

[22] Dongyu Qiu and R. Srikant. Modeling and performance analysis of bittorrent-
like peer-to-peer networks. In Proc. of SIGCOMM ’04, pages 367–378, Portland,
Oregon, USA, 2004.

26



[23] Purvi Shah and Jehan-François Pâris. Peer-to-Peer Multimedia Streaming Using
BitTorrent. In Proc. of IPCCC’07, New Orleans, LA, USA, Apr. 2007.

[24] Qixiang Sun and Hector Garcia-Molina. Using ad-hoc inter-vehicle networks for
regional alerts. Technical Report 2004-51, Stanford University, October 2004.

[25] Wenting Tang, Yun Fu, Ludmila Cherkasova, and Amin Vahdat. Modeling
and generating realistic streaming media server workloads. Computer Networks,
51(1):336–356, 2007.

[26] Sylvie Thiebaux, Peter Lamb, and Bella Robinson. Updating turn probabilities
at intersections in response to traffic incidents. In Proc. of ITSA-99, Adelaide,
Australia, 1999.

[27] Ozan Tonguz, Nawaporn Wisitpongphan, Fan Bai, Priyantha Mudalige, and
Varsha Sadekar. Broadcasting in VANET. In Proc. of IEEE INFOCOM MOVE
Workshop, Anchorage, AK, USA, December 2007.

[28] Aggelos Vlavianos, Marios Iliofotou, and Michalis Faloutsos. BiToS: Enhancing
BitTorrent for supporting streaming applications. In Proc. of INFOCOM’06,
pages 1–6, Barcelona, Spain, April 2006. IEEE.

[29] Lei Ying, R. Srikant, and S. Shakkottai. The asymptotic behavior of minimum
buffer size requirements in large p2p streaming networks. In Proc. of ITA2010,
pages 1–6, San Diego CA, USA, February 2010.

[30] Hongliang Yu, Dongdong Zheng, Ben Y. Zhao, and Weimin Zheng. Understand-
ing user behavior in large-scale video-on-demand systems. In Proc. of EuroSys
’06, pages 333–344, Leuven, Belgium, 2006. ACM.

[31] Manaf Zghaibeh and Fotios Harmantzis. A lottery-based pricing scheme for
peer-to-peer networks. Telecommunication Systems, 37:217–230, 2008.

27



Publications
Journal papers

[J1] M. Máté, R. Vida. Kommunikációs megoldások közlekedési információk ter-
jesztésére járművek közötti hálózatokban. Híradástechnika Vol. LXIII:(9), pp.
25–29, 2008.

[J2] M. Máté, R. Vida. Forgalmi információk terjesztése korlátozott elárasztáson
alapuló eljárással. Híradástechnika Vol. LXIII:(9), pp. 41–45, 2008.

[J3] M. Máté, R. Vida. Reliable Gossiping in Inter Vehicle Communication. Info-
communications Journal Vol. LXIV:(2009/I) pp. 17–22, 2009.

[J4] M. Máté, R. Vida, A. Mihály. The effect of incomplete sessions on peer-to-peer
video on demand. Telecommunication Systems Vol. 55, num. 4, pp. 525–535,
Springer, 2014.

[J5] M. Máté, R. Vida. Assessing the Efficiency of a P2P Video Client Acta Uni-
versitatis Sapientiae Electrical and Mechanical Engineering Vol. 7, pp. 36–61,
Universitatea Sapientia, 2015.

Conference papers

[C1] M. Máté, R. Vida. Probability-based Information Dissemination in Urban
Environments. In Proc., EUNICE 2008, pp. 51–58, Brest, France, September
2008.

[C2] M. Máté, R. Vida. Reliable Gossiping in Urban Environments. In Proc., IEEE
VTC 2010-Fall, pp. 1–5, Ottawa, Canada, September 2010.

[C3] M. Máté, R. Vida, A. Mihály. The effect of incomplete sessions on peer-assisted
stored video streaming. In Proc., TSP 2011, pp. 52–56, Budapest, Hungary,
September 2011.

[C4] M. Máté, R. Vida, A. Mihály, A. Császár. Offloading Video Servers: P2P
and/or Caches? In Proc., Networks 2012, pp. 400-405, Rome, Italy, October
2012.

Book chapters

[B1] P. Laborczi, A. Török, M. Máté, R. Vida. Routing and Data Dissemination in
Intelligent Transportation System Networks. In Transportation Issues, Policies
and R&D, volume Wireless Technologies in Intelligent Transportation Systems,
pp. 323–360, Nova Science Publishers, 2010.

28



Other publications

[O1] M. Máté, R. Vida. Calculating the Coverage Area of an Ad Hoc Access Net-
work. In Proc., TRANSCOM 2007, pp. 169–172, Zsolna, Szlovákia, June 2007.

[O2] A. Körösi, B. Székely, M. Máté. Modeling the Content Popularity Evolution
in Video-on-Demand Systems. In Proc., Accessnets 2010, pp. 47–61, Budapest,
Hungary, November 2010.

[O3] C. Simon, M. Máté, M. Maliosz, N. Bella. Ethernet with Time Sensitive
Networking Tools for Industrial Networks. In Infocommunications Journal Vol.
9, num. 2, pp. 6–14, 2017.

[O4] C. Simon, M. Maliosz, M. Máté. Design Aspects of Low-Latency Services with
Time-Sensitive Networking. In IEEE Communications Magazine Vol. 2, num. 2,
pp. 48–54, 2018.

29


