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1. Bevezetés

A chip méretek zsugorodásával és a vezeték nélküli hálózatok fejl®désével, ma már több
eszköz csatlakozózik hálózathoz, mint bármikor korábban. Ez az Ericsson bécslései is
alátámasztják, amely szerint 8,3 milliárd mobil el®�zetés várható 2024 végére [Eri18].
Ezen el®�zetések szükségletei összetettek. Egyrészr®l a mobil el®�zetések fele várhatóan
Internet of Things (IoT) hálózatokban kerül felhasználásra. Az IoT hálózatok tervezésekor
a kihívás nem a sávszélesség igényük, hanem a online csomópontok masszív mennyiségéb®l
adódik. Másrészr®l a streaming szolgáltatások (pl.: YouTube, Net�ix) népszer¶ségének
folyamatos növekedésével a felhasználók már nemcsak otthon, hanem útközben is videókat
töltenek le. Streaming szolgáltatások hatalmas hálózati terhelést hoznak létre. A 2018-as
mobilos Internet forgalom 70%-t videó letöltés tette ki az Ericsson adatai szerint. Végül
új alkalmazás típusok, mint például Vehicle-to-Vehicle (V2V) kommunikáció alacsony
hálózati késleltetést igényelnek. A következ® generáció mobil hálózat, az 5G célja, hogy
megoldást nyújtson erre az igényre úgy, hogy 1 ms alatti garantált késleltetést célozza
meg. Szubmilliszekundum késleltetést pusztán hardveres alapokon nem lehet elérni, mert
egy csomag nem tud fénysebességnél gyorsabban utazni. Ezért okos szoftveres megoldások
bevezetésére van szükség, amelyek csökkentik a szerver-kliens közti �zikai távolságot.

Munkám során ezeken kihívásokra javaslok megoldást elosztott hálózatokban network
coding felhasználásával. Szerver-kliens hálózati topológiához képest, az elosztott háló-
zatoknak több el®nyük is van. Egyrészr®l jobban skálázódnak, így több csomópontot
tudnak kiszolgálni. Másrészr®l letöltéshez választhatnak a csomópontok közeli partner
csomópontokat vagy szervereket, amely csökkenti a hálózati késleltetést. Végül network
coding növeli a gyorsítótár hatékonyságát (cache hit ratio) és csökkenti a csomaghibákat.
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1. ábra. Vizsgált hálózati topológiák áttekintése

Munkám során négy f® hálózati környezetre fókuszáltam: Többforrásos letöltés (Multi-
source download), Peer-to-Peer (P2P) adatelosztás, mobilos P2P-rel támogatott streame-
lés és hálózatperemi felh® (mobile edge cloud), ahogy azt az 1. ábra is mutatja. A négy
környezetre több kommunikációs protokollt és szoftver architektúrát terveztem. Vala-
mint megvizsgáltam a network coding, pontosabban a Random Linear Network Coding
(RLNC) [Ho+03] alkalmazásának a lehet®ségét ezekben a környezetekben.
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2. Alapvet® de�níciók

A munkám több csomópontból álló elosztott hálózatokra fókuszál, amelyet a következ®
de�níciókkal határozok meg:

2.1. De�níció (Csomópont). A csomópont a hálózat egy tárhellyel rendelkez® entitása,
amely képes más csomópontokhoz csatlakozni és t®lük adatot letölteni és felötleni.

Kapcsolódott csomópontok a forrásadatot továbbítják egymásnak:

2.2. De�níció (Forrásadat). A forrás adat az eredeti, L csomagból álló adat, amelyet a
csomópontok igyekeznek letölteni.

Négy f® csomópont-tulajdonságot különböztetek meg, amelyek kihatnak egy csomó-
pont viselkedésére: Egy csomópont lehet statikus úgy, hogy soha nem hagyja el a háló-
zatot, vagy dinamikus ha elhagyja. Egy csomópontnak lehet korlátozott A ≤ L, vagy
korlátlan A = L tárhelye. Egy csomópont begy¶jtheti az L csomagot véletlen eléréssel
(random access) vagy streamingen keresztül. Stremelés lehet igény szerinti (on-demand)
vagy �x és változtatható él®adás (live streaming). Az utóbbi esetén a csomópontok mó-
dosíthatják a forrásadatot.

A további de�níciók egyszer¶sítésére, a következ® fogalmakat vezetem be:

2.3. De�níció (Tartalomkiszolgáló). Olyan statikus csomópont, ami az összes L forrás
adattal rendelkezik.

2.4. De�níció (Mozgó tartalomkiszolgáló). Olyan tartalomkiszolgáló, ami képes változ-
tatni a helyét.

Az 1. ábra egy áttekintést ad arról a négy környezetr®l amelyekre a munkám során
koncentráltam. Ezt a négy környezetet a következ®képpen de�niálom:

2.5. De�níció (Többforrásos hálózat). Többforrásos hálózatok N tartalomkiszolgálót
és egy további, korlátlan tárhellyel rendelkez® statikus csomópontot tartalmaznak. A
csomópont az összes tartalomkiszolgálóhoz csatlakozik egyszerre. A tartalomkiszolgálók
és a csomópont között veszteséges el®re irányú és veszteségmentes visszirányú kapcsolat
van. A hálózat körbefordulási ideje (round trip time (RTT)) k id®egységet tesz ki. A
csomópont halmozott nyugtát (commutative acknowledgment) küld a kiszolgálóknak. A
kiszolgálóknál mind az L csomag megvan. Ezt az L csomagot igyekszik a csomópont
streameléssel letölteni, párhuzamosan az összes kiszolgálótól.

2.6. De�níció (Peer-to-Peer (P2P) adatelosztás). P2P adatelosztás esetén a hálózat
egy tartalomkiszolgálót és N statikus, korlátlan tárhellyel rendelkez® csomópontot tar-
talmaz. A tartalomkiszolgáló átlagos csomópontként viselkedik, ezért a többi csomópont
nem tudja, hogy melyik csomópont a tartalomkiszolgáló miel®tt csatlakozna hozzá. A
tartalomkiszolgálónál mind az L csomag megvan, amit a többi csomópont igény szerinti
letöltéssel igyekszik megszerezni.

2.7. De�níció (Mobilos P2P-rel támogatott streamelés). A hálózat egy tartalomkiszolgá-
lót és N dinamikus, korlátozott, A méret¶ tárhellyel rendelkez® csomópontot tartalmaz.
A kiszolgálóknál mind az L csomag megvan, amit a többi csomópont streaming alapú
letöltéssel igyekszik megszerezni. A csomópontoknak folyamatos kapcsolatuk van a ki-
szolgálóhoz és további más csomóponthoz is képesek csatlakozni.
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2.8. De�níció (Hálózatperemi felh®). A hálózatperemi felh®k (mobile edge cloud) N
statikus csomópontokból, egy tartalomkiszolgálóból és több tartalomkiszolgáló helyekb®l
állnak. A kiszolgáló az összes L csomagot birtokolja és képes a helyek között mozogni. A
csomópontok változtatható él®adás alapú letöltéssel gy¶jtik be a csomagot a kiszolgálóktól.
Továbbá a csomópontoktól a kiszolgálóhoz egy vezérl® csatorna is ki van építve, amelyen
keresztül a csomópontok a streamelt tartalmat tudják módosítani. A módosítás az összes
csomópontra kihat.

3. Elméleti eredmények

Tézis I: Többforrásos letöltési megoldások vizsgálata

Maximalizáltam a többforrásos protokollok átereszt® képességét úgy, hogy terveztem egy
analitikus keretrendszert és megvizsgáltam különböz® többforrásos protokollokat, gyengén
koordinált hálózatban. Hat különböz® protokollt terveztem, amelyek goodputját (hasznos
átereszt®képességét) összehasonlítottam. A tervezett protokollok közé tartozik kódolatlan,
RLNC-vel kódolt ráta nélküli és csúszóablakos protokoll is. Megmutattam, hogy az RLNC
képes növelni a goodputot, míg a csúszóablakos RLNC eléri az elméleti maximum goodpu-
tot. Továbbá megmutattam, hogy az RLNC lényegesen növeli a hálózat átereszt®képességet
valódi rendszerekben. Ehhez egy saját fejlesztés¶ rendszert használtam, amely YouTube
videókat töltött le több forrásból. A rendszeren tizenegy hónapon keresztül végeztem méré-
seket, amely id® alatt összesen 1300000 naplófájlt gy¶jtöttem be és elemeztem ki.

A tézishez tartozó publikációim: [1], [4], [5], [6], [7]
A tézishez tartozó szabadalmaim: [21]
A tézishez tartozó el®adások és bemutatók: [22]

Altézis I.1: SR-ARQ alapú modell készítése többforrásos letöltés-
hez

A többforrásos letöltés megvizsgálásra egy módosított SR-ARQ alapú modellt terveztem,
amely támogatja a veszteséges el®re irányú és veszteség mentes visszirányú csatornákat.
Az el®re irányú csatorna állapotát rejtett Markov modellel modelleztem, hogy a meg-
oldásomat általánosan lehessen alkalmazni. A csomópont státuszát szabadság fokokkal
jellemzem (Degrees of Freedom (DoF)), hogy az analízis alkalmazható legyen mind
kódolatlan, mind kódolt protokollokra.

Egy id®réses modellt terveztem, ahol minden id®résben egy forrás (tartalomkiszol-
gáló) küld egy csomagot, amely vagy kézbesítésre kerül vagy elveszik a csatornán. Az
i. csatornán történ® csomagküldés eredménye egy Bernoulli véletlen változó, amelyet
X (i) = {0, 1} jelölök. A csatorna állapotát egy több állapotú Markov lánccal modellezem
S(i) = {1, . . . , K(i)} aminek az átmeneti mátrixát P(i) jelöli. Minden S

(i)
t = j, j ∈ S(i)

állapothoz más hiba valószín¶ség tartozik: ε(i)j . A csatorna hibák valószín¶ségének hal-

mazát a ε(i) = {ε(i)1 , . . . , ε
(i)

K(i)} jelölöm. Az S(i)
t -vel jelölt Markov folyamatot az X(i)

t rejtett
Markov folyamat vezérli, amit a {S(i),X (i),P(i), ε

(i)} jellemez. Továbbá a csomagvesztés
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és fogadás valószín¶sége a PL,(i) = P(i) ·diag{ε(i)} és a PR,(i) = P(i) ·diag{1−ε(i)} mátrixok
jellemzik.

A csomópont halmozott nyugtát küld minden forrásnak egy veszteségmentes csator-
nán. Ezért a források minden id®pillanatban egy ACK-t vagy NACK-t kapnak, attól
függ®en hogy a csomag elveszett vagy megérkezett. A nyugtákon kívül más információt
nem tudnak a források egymásról, így a csomagütemezés független az egyes forrásoknál.
Így ha újabb forrást adunk a rendszerhez, az nem befolyásolja a korábbi forrásokat. Ezért
a rendszer elkerüli a cselleng® problémát (straggler problem).

Altézis I.2: Általános analitikai megoldás

Különböz® többforrásos protokollok megvizsgáláshoz alkottam egy analitikus keretrend-
szert. A N forrású hálózatok goodputjának kiszámításához egy matrix signal-�ow gráfot
és generátorfüggvényeket használtam. Megmutattam, hogy elég az utolsó k id®bélyeg
megvizsgálása a goodput kiszámításához. A keretrendszeremet felhasználva, összehasonlí-
tottam különböz® többforrásos protokollok teljesítményét és maximalizáltam a többforrásos
hálózatok goodputját.

A sikeres és hasznos csomagtovábbítás valószín®ségének kiszámítására egy matrix
signal-�ow gráfot használtam [AN07], amelyet felhasználva kifejeztem a csomagátviteli
id® generátorfüggvényét (PGF):

i. csatorna csomagátviteli idejének generátorfüggvénye

φτ(i)(z) =
1

1− ε(i)F
π(i)PU,(i)(I− zPF,(i))−1zPU,(i)1, (1)

ahol ε(i)F a csomag hiba (csomagvesztés, vagy nem DoF-t növel® csomag) rátája, π(i) a
P(i) mátrix stacionárius eloszlás vektora. PU,(i) és a PF,(i) a csomaghasznosságnak és
csomaghiba valószín¶sége. I az egység mártix, míg a 1 egy csupa egyes oszlopvektor.

Az i. forrás átlagos csomagátviteli idejét, a τ (i)-t úgy lehet megkapni, ha a PGF
deriváltját a φτ(i)(z)-t a z = 1 helyen értékeljük ki. Az i. csatorna goodputja, a η(i) az
átlagos csomagátviteli id® reciprokja: η(i) = 1/τ (i).

Hasznos csomag PU,(i) és csomaghiba PF,(i) valószín¶sége a t. id®pontban

PU(t) =
∑

v∈{0,1}t
PpU(v)Ppast(v1 . . . vt−1)PR,(s(t))vt

PF(t) =
∑

v∈{0,1}t
PpD(v)Ppast(v1 . . . vt−1)PR,(s(t))vt + (1− vt)PL,(s(t)),

(2)

ahol a v = [v1 . . . vt] vektor a lehetséges események kimenetelei a [1, t] id® intervallumban.
A PpU(v) és a PpD(v) a valószín¶ségei annak, hogy egy csomag várhatóan hasznos vagy
nem a t. id®pontban.

Ppast(v1 . . . vt−1) kifejezése a t. id®pontban

Ppast(v1 . . . vt−1) =
N∏
i=1

t−1∏
l=i

(l−i mod N)=0

π(i)P
vl
R,(i)P

|1−vl|
L,(i) 1. (3)
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Várhatóan hasznos PpU(v) és várhatóan duplikátum PpD(v) csomag valószín¶-
sége

PpU(v) =

k− k
N∑

u=0

k
N∑
d=0

min(d,u)∑
m=0

∑
∑
aj=u∑
bi=d∑

ci=m, ci≤bi

Ppaired(a,b, c)PsU(a,b, c)Poutcome(v, a,b)
(4)

ahol Ppaired(a,b, c) annak a valószín¶sége, hogy az a,b és c vektorok az elmúlt k id®egység
eseményvektorai, míg Poutcome(v, a,b) annak a valószín¶sége, hogy a a,b és c vektorok
események, feltéve v.

A PsU(a,b, c) és a PsD(a,b, c) annak a valószín¶sége, hogy a forrás hasznos vagy dup-
likált csomagot ütemez be küldésre. Ez a választott ütemezési stratégiától függ. PpD(v) a
PpU(v)-hoz hasonlóan ki lehet fejezni. Ehhez a PsD(a,b, c)-t kell használni a PsU(a,b, c)
helyett.

A matrix-�ow gráf lapaú megközelítésem csak akkor használható a goodput kifejezé-
sére, ha lim

t→∞
PU(t) és a lim

t→∞
PF(t) határértékek léteznek.

Altézis I.3: Többforrásos protokollok tervezése

Alsó és fels® korlátot adtam többforrásos protokollokhoz úgy, hogy terveztem egy elegend®
orákulum és egy kódolatlan szekvenciális protokollt. Hogy maximalizáljam a hálózatok
goodputját további négy többforrásos protokollt terveztem, többek között RLNC alapú
protokollokat is. Korlátoztam a csomag késletetetést úgy, hogy két feltöltési ablak
mechanizmust javasoltam a forrás oldalon. Megmutattam, hogy a ráta nélküli RLNC
megoldások javítják a hálózat goodputját, míg a csúszóablakos RLNC eléri az elméleti
maximum teljesítményt is.

Két feltöltési ablakmegoldás terveztem többforrású adat továbbításra:

Ritka mozgó ablak w csomagot tartalmaz. Amint egy csomag sikeresen továbbításra
került az ablakból, azt eltávolítja a kiszolgáló és az L forrásadat következ® csomagját adja
hozzá az ablakhoz.

Szigorú mozgó ablak a W(i)(t) halmazzal írható le:

W(i)(t) = {l ∈ L | ldMin < l ≤ ldMin + w}
L(i)
down(t) = {l ∈ L | l. csomag a t. id®pontig megérkezett a klienshez és az nyugtázta is.},

(5)
ahol L = {1, . . . , L} a forrásadat halmaza. A ldMin = min(L\L(i)

down(t)) olyan legkisebb
sorszámmal rendelkez® csomag, amely nem került nyugtázásra a t. id®egységig.

hat különböz® többforrásos protokollt terveztem ehhez a két ablakos megoldáshoz:

3.1. Protokoll (Elegend® orákulum). Csak olyan csomagokat küld a hálózaton, amik
garantáltan növelik a DoF-t a fogadó csomópontnál.

A csomagok elveszhetnek a csatornánk, ezért beszélünk csak elegend® orákulumról.
Az orákulum tökéletes ütemezést nyújt az adott hálózati feltételek mellett.
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PsU(a,b, c) kiszámítása elegend® orákulum esetén

PsU(a,b, c) = 1− PsD(a,b, c) = 1. (6)

Az eredmény független az alkalmazott feltöltési ablaktól.

3.2. Protokoll (Kódolatlan szekvenciális). A csomagokat sorfolytonosan, �rst-in �rst-out
(FIFO) jelleggel ütemezi.

PsU(a,b, c) kiszámítása kódolatlan szekvenciális protokoll esetén

PsU(a,b, c) = 1− PsD(a,b, c) =

∣∣∣∣∣∣(1−min(
k∑

j=k−s(t)−1

aj, 1))

∣∣∣∣∣∣ . (7)

Az eredmény független az alkalmazott feltöltési ablaktól.

3.3. Protokoll (Kódolatlan véletlen). A protokoll véletlenszer¶en ütemez egy csomagot
az ablakból.

PsU(a,b, c) kódolatlan véletlen protokoll esetén ritka mozgó ablakkal:

PsU(a,b, c) = 1− PsD(a,b, c) =
w − ( k

N
− (d−m))− (u−m)

w − ( k
N
− (d−m))

, (8)

ahol u =
∑k

j=1 aj, d =
∑k

i=1
bi, m =

∑k
i=1

ci.

PsU(a,b, c) kódolatlan véletlen protokoll esetén szigorú mozgó ablakkal:

PsU(a,b, c) =
w∑

wa=wmin

P (W = wa)
wa − ( k

N
− (d−m))− (u−m)∑w

w′
a=wmin

P (W = w′a)(wa − ( k
N
− (d−m)))

wmin = max

(
1, u, (

k

N
− (d−m)) + (u−m)

) (9)

3.4. Protokoll (Ráta nélküli RLNC-vel kódolt protokoll, véletlenszer¶ generáció válasz-
tással). A protokoll g méret¶ generációkba csoportosítja a csomagokat amire RLNC-t
alkalmaz. A kódolt csomagküldéshez véletlenszer¶en választja ki a generációt.

3.5. Protokoll (Ráta nélküli RLNC-vel kódolt protokoll, legritkább generáció válasz-
tással). A protokoll g méret¶ generációkba csoportosítja a csomagokat amire RLNC-t
alkalmaz. A kódolt csomagküldéshez azt a generációt használja, amelyiknél a legkisebb a
DoF a kliens oldalon.

3.6. Protokoll (Csúszóablakos RLNC protokoll). A protokoll az ablakban lév® összes
csomagot egyszerre kódolja RLNC-vel. Ezek a kódolt csomagok utaznak a hálózaton.

PsU(a,b, c) csúszóablakos RLNC protokoll esetén

PsU(a,b, c) = 1− PsD(a,b, c) =

{
1 ha (t mod k) < w

0 egyébként
. (10)

Az eredmény független az alkalmazott feltöltési ablaktól.
Ahogy az 2. ábrán is látható, a ráta nélküli RLNC növeli a goodputot, míg a csúszó-

ablakos RLNC eléri elméleti maximum goodputot. Munkám során továbbá azt is meg-
mutattam, hogy a goodput jelent®sen csökken ha a nyugták is elveszhetnek a csatornán.
Végül pedig beláttam, hogy a többforrásos protokolljaim elkerülik a cselleng® problémát.
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2. ábra. Goodput ritka (bal) és szigorú (jobb) mozgó ablak esetén, N ∈ {1, 2, 4} forrással,
κc = 3 RTT-vel, r = 0.3 burst rátával, w = 24 ablak és generáció size g = 12 mérettel.

Altézis I.4: Többforrásos rendszer tervezése

Megmutattam a gyakorlati alkalmazhatóságát a többforrásos letöltésnek úgy, hogy
terveztem és implementáltam egy rendszert, amely többforrásos protokollokat használ
adatletöltésre. Megterveztem a kódolatlan és kódolt MUTP-t, amelyek a kódolatlan
véletlenszer¶ és a ráta nélküli RLNC protokollokat implementálják. Tizenegy hónapon
keresztül végzett mérések eredményein keresztül megmutattam, hogy az MUTP protokollok
teljesítménye akár háromszorosan is felülmúlja HTTP teljesítményét.

3.7. Protokoll (MUlti-source Transmission Protocol (MUTP)). MUTP az eredeti adatot
L darab 1100 byte-os csomaggá szeleteli. A források egy in-window, és egy in-transit
listát tartanak nyilván, míg a nyel® csomópont egy received csomaglistát. A csomópont
halmozott nyugtát küld a forrásoknak a received listája alapján. A nyugták és az in-
transit lista alapján a források létrehozzák a sendable listát, amely küldhet® csomagokat
tartalmazza. A sendable listájukból a források véletlenszer¶en választanak csomagot,
amelyet elküldenek a nyel®csomópontnak.

3.8. Protokoll (Coded MUTP). Kódolt MUTP az L forráscsomagot g méret¶ generáci-
ókba csoportosítja. A generációkban lév® csomagokat RLNC-vel kódolja. Kódolt MUTP
a legritkább generáció alapú ütemezést használja a megfelel® generáció kiválasztásához.

Terveztem és implementáltam egy rendszert, amely elkapja a YouTube videó letölté-
seket és több proxy szerveren keresztül tölti azokat le. A letöltéshez az MUTP protokoll-
jaimat és párhuzamos HTTP kapcsolatokat használ. Egy több mint tizenegy hónapon át
tartó mérési kampányt futtattam, amely megmutatta, hogy négy vagy több forrás ese-
tén az MUTP protokolljaim teljesítménye akár háromszorosan felülmúlja a párhuzamos
HTTP kapcsolatok teljesítményét. Az eredményeim a 3. ábrán láthatóak.
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3. ábra. 1-2MB-os adatletöltése N ∈ {1, 2, 4, 6} forrásból, 896 KB/s and 1 792 KB/s
sebesség¶ forrásokkal, w = 240 ablak és g = 24 generáció mérettel.

Tézis II: Peer-to-Peer adat elosztás

Megmutattam, hogy RLNC képes a hálózati összefügg®séget növelni és az adatelosztási
id®t csökkenteni P2P hálózatok kezdetei szakaszában. Az eredményeim igazolására
terveztem és implementáltam egy BitTorrent kiegészítést, amely lehet®vé teszi RLNC-val
kódolt csomagok küldését úgy, hogy megtartja a kompatibilitást az eredeti BitTorrent
protokollal. Több metrikát is javasoltam a P2P hálózatok összehasonlítására és több
algoritmust terveztem az RLNC alapú P2P hálózatokban keletkez® lineárisan összefügg®
csomagok kezelésére.

A tézishez tartozó publikációim: [2], [8], [9], [10]

Ebben a tézisben a hálózat kezdeti állapotára fókuszáltam, amikor csak a tartalomki-
szolgálónál van meg az összes L csomag.

Altézis II.1: Metrikák ajánlása P2P hálózatokhoz

A P2P hálózatok legf®bb karakterisztikájának a hálózati összefügg¶séget de�niáltam. A
hálózati összefügg®ség és az adatelosztási id® objektív összehasonlítására de�niáltam a
hálózat egészsége és hálózat teljesítménye metrikákat. Metrikáimmal megmutattam, hogy
az RLNC alapú P2P protokollok növelik a hálózat átereszt®képességét a hálózat kezdeti
szakaszában.
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3.9. De�níció (Hálózati összefügg¶ség). Hálózati összefügg¶ség i ≤ N , ha bármelyik i
darab csomópont eltávolítása után mind az L csomag legalább egyszer megtalálható még
a hálózatban.

Hálózati összefügg®ség mérésére az aggregáltB csomag vektort kell megvizsgálni: bi =
{pi1, pi2 . . . piL} reprezentálja a letöltött cosmagokat az i. csomópontnál, ahol pi,l = 1 ha
az l. csomagot már letöltötte a csomópont, egyébként 0. Ekkor:

B = {B1, B2, · · · , BN} =
N∑
i=1

bi (11)

B vektort felhasználva a hálózat egészsége és teljesítménye a következ®képpen fejezhet®
ki:

3.10. De�níció (Hk, a hálózat egészsége a k. id®egységben).

pc = |{l ∈ B | l > pmin}|

Hk = pmin +
pc
L
,

(12)

ahol pmin = min(B).

3.11. De�níció (E, a hálózat teljesítménye).

E =

kend∑
k=0

Hk, (13)

ahol kend az az id®egység amikor az összes csomópont begy¶jtötte az összes L csomagot.

Altézis II.2: RLNC alapú BitTorrent protokollkiegészítés tervezése

Megmutatta az RLNC alapú protokollok P2P hálózatra gyakorolt potenciális hasznát úgy,
hogy terveztem és implementáltam az Network Coding Messaging Extension (NCME)
BitTorrent protokoll kiegészítést. Az eredményeim validálásához több mérést is végez-
tem, ahol összehasonlítottam az NCME és az alap BitTorrent protokoll teljesítményét.
Megmutattam, hogy az RLNC alapú protokollom akár 20%-os teljesítmény növekedést is
képes elérni.

3.12. Protokoll (Network Coding Messaging Extension (NCME)). NCME az L csomag-
ból álló forrásadatot g méret¶ generációkba csoportosítja és RLNC-vel kódolja. Ezek a
kódolt cosmagok utaznak a hálózaton. Miután egy csomópont g lineárisan független, egy
generációhoz tartozó csomagot megkapott, azokat képes dekódolni és továbbosztani más
csomópontoknak, beleértve az NCME-t nem implementáló csomópontokat. NCME vesz-
teségmentes kapcsolat felett m¶ködik. Az üzenetek felépítése megegyezik a BitTorrent
üzenetek felépítésével, de csomagazonosítók helyett generáció azonosítókat tartalmaznak.

Kiegészítettem a BitTorrent protokollt implementációt NCME-vel és több mérést vé-
geztem emulált hálózaton, különböz® paraméterekre fókuszálva, mint például csomópont
(N) és csomag (L) szám. Megmutattam, hogy az NCME akár 20%-kal felülmúlja az alap
BitTorrent teljesítményét. Ez a teljesítménynövekedés magasabb több csomópont vagy
csomag esetén ahogy az 4. ábra is szemlélteti.
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4. ábra. Csomópontok számának hatása a hálózat teljesítményére.

Altézis II.3: Algoritmusok tervezése lineárisan összefügg® csoma-
gok kezeléséhez

Azonosítottam azokat a tipikus P2P hálózati mintákat, amelyek növelhetik a lineárisan
összefügg® csomagok keletkezésének esélyét. A problémára megoldására három algoritmust
terveztem és megmutattam, hogy az algoritmusaim képesek lényegesen csökkenteni a
lineárisan összefügg® csomagok számát.

Terveztem három algoritmust a lineárisan összefügg® csomagok kezelésére:

3.1. Algoritmus (Lineárisan összefügg® csomagok �gyelmen kívül hagyása). Ha egy cso-
mópont kap egy lineárisan összefügg® csomagot, azt �gyelmen kívül hagyja és folytatja a
letöltést.

3.2. Algoritmus (Futásidej¶ sz¶rés). Ha az A csomópont egy lineárisan összefügg® cso-
magot kap B partnerének i. generációjából, akkor A nem kér több csomagot onnan, amíg
B nem jelzi, hogy az i. generációjához újabb csomag érkezett.

3.3. Algoritmus (Szonda alapú sz¶rés). Miel®tt az A csomópont egy csomagot kérne B
i. generációjából, egy szonda üzenetet küld, amelyre válaszul B csak az együtthatóvektort
küldi vissza A-nak. A a vektor alapján eldönti, hogy B tud-e lineárisan független csomagot
generálni. Ha igen, akkor A kér egy adatcsomagot B i. generációjából.

NCME-vel kiegészített BitTorrent implementációmon több mérést is végeztem, hogy
összehasonlítsam a három algoritmus képességét. Megmutattam, hogy a lineárisan össze-
függ® csomagok �gyelmen kívül hagyása hatalmas plusz terhelést tesz a hálózatra. Bi-
zonyos esetekben a futásidej¶ sz¶rés küldi az adatot a leggyorsabban, de szonda alapú
sz¶rés használja a legkevesebb sávszélességet. Ezért amennyiben a sávszélesség egy kriti-
kus er®forrás, a szonda alapú sz¶rés alkalmazása javasolt.

Tézis III: P2P-rel támogatott streamelés

Csökkentettem a szerverterhelést a P2P-rel támogatott streamel® rendszerekben úgy,
hogy terveztem egy analitikus keretrendszer és több gyakorlati megoldást is javasol-
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tam. Kiértékeltem a szerverterhelést különböz® hálózati környezetben. Megmutattam
az RLNC terheléscsökkent® hatását úgy, hogy az RLNC alapú megoldásommal együtt
négy gyorsítótárazási stratégiát javasoltam limitált er®forrással rendelkez® csomópontok
számára. Megmutattam a P2P-vel támogatott streamelés gyakorlati hasznát úgy, hogy
terveztem és implementáltam egy webes rendszert, amely véletlenszer¶ és RLNC-vel
támogatott kliensoldali gyorsítótározást használ. Méréseken keresztül megmutattam, hogy
a véletlenszer¶höz képest a RLNC-vel támogatott gyorsítótárazásnak 50%-al kevesebb
csomag is elegend® a nullához közeli szerverterhelés eléréshez.

A tézishez tartozó publikációim: [3], [11], [12], [13],[14], [15], [16],[17]
A tézishez tartozó el®adások és bemutatók: [23], [24], [25]

Ez a tézis a szerverterhelés minimalitására fókuszál, amelyet a következ®képpen de�-
niálok:

3.13. De�níció (Szerverterhelés). A szerverterhelés az a minimális és szükséges szerver
feltöltési ráta, amely elegend® miden csomópont kiszolgálására úgy, hogy azok streamelé-
sében nincs megszakítás.

Altézis III.1: P2P-rel támogatott streamelés hálózati modellje

Formalizáltam a tézis problémáját úgy, hogy egy id®osztásos modellt terveztem, amely
mobilos P2P-rel támogatott streamelés megkötéseit is magába foglalja. A modell továbbá
magában foglalja csomópontok életciklusát, kommunikációs kapcsolatok létrejöttét, letöl-
tések ütemezését és a csomópontok korlátozott tárhelyét.

P2P-rel támogatott streamel® hálózatok Nk csomópontot tartalmaznak a k. id®pont-
ban, akik Poisson folyamat alapján csatlakoznak a hálózathoz és skew-normal eloszlás
szerint hagyják el a hálózatot.

A csomópontoknak egy friss listájuk van más, hálózatban lév® csomópontokról. A k.
id®pontban, a csomópontok az elérhet® Nk − 1 csomópontok egy maximálisan C elem¶
részhalmazához kapcsolódnak. Az i. csomópont aktív kapcsolatait a k. id®pontban a
c(i)(k) vektorral jelölöm:

c(i)(k) ∈ {0, 1}Nk , i = 1, . . . , Nk, w(c(i)(k)) ≤ C, (14)

ahol w(c(i)(k)) az aktív kapcsolatok számát jelöli.
A csomópontok szekvenciálisan töltik le a L csomagot. Ehhez egy letöltési ablakot

de�niálok:

3.14. De�níció (Letöltési ablak). A W(i)(k) azon csomagok halmaza amit az i. csomó-
pont a k. id®pontban le szeretne tölteni:

W(i)(k) = {l ∈ L | π(i)
p (k) < l ≤ π(i)

p (k) + w}, (15)

ahol L = {1, . . . , L} az összes csomag halmaza és a π(i)
p (k) a csomagalapú letöltési

állapot, amelyet a következ®képpen de�niálok:
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3.15. De�níció (Csomagalapú letöltési állapot). A π
(i)
p (k) ∈ 0, . . . , L a csomagalapú le-

töltési állapot, amely annak a legnagyobb azonosítójú csomagnak az azonosítója, amelyet
meg nem töltött le az i. csomópont:

π(i)
p (k) = max(L(i)

down(k))

L(i)
down(k) = {l ∈ L | l. csomag letölt®dott a k. id®pontig}

(16)

A csomópontok egy A méret¶ gyorsítótárral is rendelkezik, ahol a letöltött csomagokat
tudják tárolni és kés®bb másokkal megosztani. A csomópontok egypróbás gyorsítótárat
használnak amit a következ®képpen de�niálok:

3.16. De�níció (Egypróbás gyorsítótár). Egypróbás egy gyorsítótár ha az A(i)
pot(k) hal-

maz azon csomagokat jelenti, amelyeket tárolni lehetne, azA(i)(k) halmaz a gyorsítótárban
lév® csomagokat jelenti a k. id®pontban és

A(i)
pot(k) ⊂ {p ∈ W(i)(k) | p is downloaded at time k}
A(i)(k) ⊂ L(i)

down(k), w(A(i)(k)) ≤ A,
(17)

ahol a w(A(i)(k)) az A(i)(k) halmaz számosságát jelenti.

A bemutatott rendszerben r-t, a szerverterhelést minimalizálom:

r = lim
T→∞

T∑
t=1

1

T
r(k)

r(k) =
a k. id®pontig a szervert®l letölött csomagok száma

a k. id®pontig letöltött összes csomag száma
.

(18)

Altézis III.2: Analitikus keretrendszer tervezése

Megmutattam a különböz® gyorsítótárazási megoldások szerverterhelést csökkent® ké-
pességeit P2P-rel támogatott streamel® rendszerekben úgy, hogy terveztem egy analitikus
keretrendszert és javasoltam négy egypróbás gyorsítótár megoldást. A keretrendszer
segítségével elemeztem ezen gyorsítótárak hatását a szerverterhelésre és megmutattam,
hogy RLNC képes lényegesen csökkenteni a terhelés mértékét.

Az analízis egyszer¶sítése érdekében feltételeztem, hogy létezik egy legvalószín¶bb
csomópont kon�guráció, amelyet csomag alapú letöltés állapottal jellemzek. Ezt a Ψ
transzformációs függvény és a csomópont kora p.d.f segítségével fejezek ki:

3.17. De�níció (Transzformációs függvény). Ψ : πt → πδ a transzformációs függvény
ami egy πδ ∈ [0, 1] letöltési állapotot rendel minden csomóponthoz a hálózatban töltött
idejük alapján.

3.18. De�níció (falive(t), a csomópont kora s¶r¶ségfüggvény (p.d.f.)).

falive(t)∆t =
∆t(1− Fskew(t))∫∞
0

(1− Fskew(t))dt
, t ≥ 0, (19)

ahol a Fskew(t) a csomópont kilépési skew-normal eloszlásfüggvénye.
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3.19. De�níció (% = {%1, . . . , %L}, a csomag alapú csomópont s¶r¶ség ).

%l =

∫ l+1
L+1

l
L+1

fprg(n)dt, l = 0, . . . , L− 1, (20)

ahol fprg(n) = falive(Ψ
−1(n)).

A S¶r¶ségfüggvény felhasználásával kifejeztem a gyorsítótár hiba arányát egy P2P
kapcsolat esetén:

Gyorsítótár hiba C = 1 esetén

s(n) =
L∑

m=0,m 6=n

(1− E(δnm)

min{w,L− n}
)%nwp(n,m), (21)

ahol a wp(n,m) annak a valószín¶sége, hogy az i. csomópont π(i)
p = n-vel kapcsolódik

egy j csomóponthoz, ahol π(j)
p = m. Az E(δnm) a várható értéke annak, hogy a i hány

csomagot kap j-t®l.
Ezt felhasználva, kifejeztem a gyorsítótár hiba arányát több kapcsolat esetén:

Gyorsítótár hiba C >= 1 esetén Feltesszük, hogy a csomópontok létrejötte független
esemény, akkor a gyorsítótár hiba az i. csomópontnál (π(i)

p = n) a következ®képpen adható
meg:

S(n) =
N∑
j=0

(1− (1− s(n))j)wc(j), (22)

ahol a wc(j) annak a valószín¶sége, hogy az i. csomópont (π(i)
p = n ) j kapcsolattal

rendelkezik.
A gyorsítótár hiba felhasználva az átlagos szerverterhelés a következ®képpen fejezhet®

ki:

Átlagos szerverterhelés

r =
1

L

L∑
n=0

(S(n))%n. (23)

Altézis III.3: Egypróbás gyorsítótár tervezése

Megmutattam a gyorsítótárak szerverterhelés csökkent® hatását a P2P-rel támogatott
streamel® rendszerekre úgy, hogy terveztem négy egypróbás gyorsítótárat: korlátlan, FI-
FO, véletlenszer¶ és RLNC-vel kódolt gyorsítótárat. Megmutattam, hogy a véletlenszer¶
módszer teljesítménye felülmúlja a FIFO megoldást a szerverterhelés tekintetében, míg az
RLNC tovább csökkenti a szerverterhelést.

Terveztem egy korlátlan gyorsítótáras megoldást:

3.20. De�níció (Korlátlan gyorsítótár). A csomópontok minden letöltött csomagot ké-
pesek tárolni: A(i)(k) = L(i)

down(k)
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Ez a megoldás az adott kapcsolatfelépítési és csomagletöltési megkötések mellett az
optimális megoldást nyújtja.

Az i. csomópont (π(i)
p = n), a j. csomóponttól (π(j)

p = m, m ≥ n) letölthet® csomagok
számának várható értéke, korlátlan gyorsítótár esetén a következ®képpen fejezhet® ki:

E(δnm) korlátlan gyorsítótár esetén

E(δnm) = min{w,m− n} (24)

3.21. De�níció (FIFO gyorsítótár). FIFO gyorsítótár az utolsó A letöltött csomagot
tárolja: A(i)(k) ∈ {p | max{π(i)

p (k)− A, 0} < p ≤ π
(i)
p (k)}

E(δnm) FIFO gyorsítótár esetén

E(δnm) = max{0,min{A(m)
end − w

(n)
start, w

(n)
end − A

(m)
start}}, (25)

ahol az A(m)
start = max{0,m− A} és az A(m)

end = m a gyorsítótár elejét és végét jelentik a j.
csomópontnál. A w

(n)
start = n és a w(n)

end = min{n + w,L} pedig a i. csomópont ablakának
elejét és végét jelentik.

3.22. De�níció (Véletlenszer¶ gyorsítótár). A véletlenszer¶ gyorsítótár a letöltött cso-
magokat véletlenszer¶en tárolja úgy, hogy annak a valószín¶sége, hogy egy csomag benne
van a gyorsítótárban az összes letöltött csomagra egyenl®:

P (p1 ∈ A(i)(k)) = P (p2 ∈ A(i)(k)), p1, p2 ∈ L(i)
down(k), (26)

ahol P a valószín¶ségfüggvény.

E(δnm) véletlenszer¶ gyorsítótár esetén

E(δnm) =

min{A,w,m−n}∑
q=0

(
min{w,m−n}

q

)(
max{n,m−w}

A−q

)(
m
A

) q. (27)

3.23. De�níció (RLNC gyorsítótár). RLNC gyorsítótár a L csomagot g méret¶ generá-
ciókba csoportosítja és RLNC-vel kódolja azokat.

Az RLNC generációkkal dolgozik csomagok helyett, ezért javasoltam egy generáció
alapú analízist, amelyet "′"-vel jelölök:

E′(δn′m′) RLNC gyorsítótár estén

E′(δn′m′) =

{
min

{
A
n′ , w

}
ha g ≥ w

min{w′,m′ − n′}gm′
min + E(P ′n′m′) egyébként,

(28)

ahol

E(P ′n′m′) =

min{(A mod m′),w′,m′−n′}∑
q=0

(
min{w′,m′−n′}

q

)(
max{n′,m′−w′}
(A mod m′)−q

)(
m′

(A mod m′)

) q. (29)
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5. ábra. Szerverterhelés N = 18 csomópont, g = 8 generáció és L = 633 csomagméret
esetén.

Ahogy az 5. ábra is mutatja, véletlenszer¶ gyorsítótárazás esetén 40%-al kevesebb
csomagot szükséges tárolni ugyanolyan teljesítmény eléréséhez, mint FIFO estén. RLNC
ezt tovább csökkenti. RLNC esetén 50%-kal kevesebb csomag szükséges a nullához közeli
szerverterhelés eléréshez mint a véletlenszer¶ megoldás esetén. Továbbá elég a csomagok
felét tárolni RLNC esetén, hogy a szerverterhelés nullára essen, amikor a csomópontok
képesek az újonnan jöv® csomópontokat önállóan kiszolgálni.

Altézis III.4: Protokollok és algoritmusok tervezése P2P-rel támo-
gatott streameléshez

Megmutattam a P2P-rel támogatott streamelés gyakorlati hasznát úgy, hogy terveztem
és implementáltam a Peer-to-Peer Assisted Streaming Network-t (PasNet) és több mint
100 táblagépen futtattam azt. PasNet-hez több algoritmust és protokollt terveztem a négy
egypróbás gyorsítótáraimat felhasználva. A rendszeren több mérést végeztem, aminek az
eredményei hasonló tendenciát mutattak mint az analitikus keretrendszerem eredményei.

3.24. Protokoll (WebPeer). WebPeer egy kommunikációs protokoll, amely a véletlen-
szer¶ gyorsítótáras megoldást implementálja. A támogatott üzeneteket az 1. táblázat
foglalja össze. Minden üzenet csomagazonosítót tartalmaz. Amikor két csomópont kap-

1. táblázat. WebPeer üzenetek

Elérhet®ségi vektor
BitTorrent bit�eld-jéhez hasonló vektor,
a csomópont gyorsítótárában lév® csomagot jelzi.

Megvan Jelzi, ha új csomag elérhet® a csomópontnál.
Elveszett Jelzi, ha egy csomag törl®dött a csomópontnál.
Kérés Adatcsomagkérés.
Mégse Kérés törlése.
Adat Adatcsomagot tartalmaz.

csolódik egymáshoz, kicserélik az elérhet®ségi vektorukat. Kés®bb csak elveszett és megvan
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üzenettel jelzik a emphelérhet®ségi vektorukban történ® változásokat. Külön kézfogás me-
chanizmust nem de�niál a protokoll, az alsóbb rétegek kézfogásaira támaszkodik.

3.25. Protokoll (CodedWebPeer). CodedWebPeer a WebPeer-t egészíti ki RLNC gyor-
sítótáras megoldással a következ®képpen: megvan üzenet az adott generáció rangját tar-
talmazza. Elveszett üzenet nem támogatott, mert a megvan üzenet ezt helyettesíti, ha
alacsonyabb ranggal küldjük a generációt. A kérés és a mégse üzenetek a generáció azo-
nosító mellett a kért csomag mennyiségét is tartalmazzák.

3.4. Algoritmus (Kapcsolatkezelés). A csomópontok minden bejöv® kapcsolatot elfogad-
nak, míg új kapcsolatot csak akkor létesítenek, ha C-nél kevesebb nyitott kapcsolatuk van.
Minden kapcsolat kétirányú és legalább Tcon ideig nyitva maradnak. Ha egy csomópont
több mint C − 1 kapcsolattal rendelkezik, akkor a leglassabb kapcsolatot bezárja.

3.5. Algoritmus (Letöltés ütemezés). Csomópontok csak akkor ütemeznek egy csomagot
a szerverhez letöltésre, ha semelyik más P2P kapcsolatánál nincs meg az adott csomag.
Az egyes P2P kapcsolatokhoz ütemezett csomagok mennyisége egyenesen arányos az adott
kapcsolat átviteli rátájával. Ha egy csomag nem érkezik meg a kérés elküldése után Tdown
id®n belül, akkor az adott csomagot újra ütemezi a csomópont.

A protokolljaim és algoritmusaim felhasználásával terveztem és implementáltam a
Peer-to-Peer Assisted Streaming Network-t (PasNet), amelyet több mint 100 táblagépen
is futtattam, hogy megmutassam a gyakorlati potenciálját. A PasNet-n végzett mérése-
im eredményeit felhasználva validáltam az analitikus keretrendszeremet. A két rendszer
eredményei hasonló tendenciákat mutattak és az eredmények között ≤ 0.149 négyzetes
eltérés volt.

Tézis IV: Hálózatperemi felh®

Minimalizáltam a felh® migrálás idejét úgy, hogy tanulmányoztam több migrációs
megoldást és megterveztem az Agile Cloud Migration-t (ACM). Megmutattam az ACM
képességeit azáltal, hogy terveztem és implementáltam egy ACM alapú rendszert, amely
képes a felh® alapú szervereket valós id®ben migrálni, akár a hálózat peremére is moz-
gatni. Mérések segítségével megmutattam, hogy a megoldásom teljesítménye lényegesen
felülmúlja a korszer¶ KVM és Docker alapú megoldásokat.

A tézishez tartozó publikációim: [19], [18], [20]
A tézishez tartozó el®adások és bemutatók: [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34]

Altézis IV.1: Szoftverarchitektúra tervezése ACM-hez

A gyors felh® migráláshoz terveztem egy három állapotú szoftver architektúrát, amely
külön kezeli a hálózati kommunikációt, az alkalmazás feldolgozó egységét és az állapotát.
Megmutattam, hogy a megoldásom teljesítménye lényegesen felülmúlja a korszer¶ KVM
és Docker alapú megoldásokat.

Ebben a tézisben a tartalomkiszolgálóknak, amelyeket motoroknak is nevezek, három
állapota van. A motor architektúrája három egységre osztható fel: 1) Feldolgozó, amely
képes módosítani az 2) Állapotot és a Hálózat, amely kezeli a bejöv® üzenteket és továbbítja
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6. ábra. Migrációs módszerek összehasonlítása.

a módosított Állapotot a kliensek felé. A Hálózat modul három csatornával rendelkezik:
1) parancs csatorna, amely a kliensekt®l érkez® parancsokat továbbítja a feldolgozónak.
2) A kliens-állapot csatorna, amely aktuális állapotot elküldi a klienseknek. 3) A motor
csatorna, amelyen keresztül bonyolítja le a migrálást a két motor.

Az architektúrának három állapota van: 1) aktív, amikor a motor fogadja az üze-
neteket. 2) Migráció alatt, amikor a motor átadja a vezérlést egy másik motornak. 3)
Készenléti, amikor várja, hogy egy másik motor átadja neki a vezérlést.

Méréseken keresztül megmutattam, hogy a megoldásomat alkalmazva a migrációhoz
szükséges adat továbbítása 143 MB-ról pár KB-ra csökkenthet®.

Altézis IV.2: Kommunikációs protokoll tervezése ACM-hez

Terveztem egy kommunikációs protokoll a gyors felh® migráláshoz, amely a felhasználók
számára átlátszó módon képes mozgatni a szervereket. Hogy megmutassam az ACM
képességeit terveztem és implementáltam egy böngész® alapú többszerepl®s játékot, amely
képes volt a felh®ben lév® számításokat helyszínek között mozgatni minimális késleltetés-
sel. A szerver a hálózat peremére is mozgatható volt, hogy a szerver-kliens késleltetés
minimálisra csökkenjen.

Terveztem egy öt lépésb®l álló migrációs protokollt:

3.26. Protokoll (Migrációs protokoll ACM-hez). 1) A motor (tartalomkiszolgáló) kap-
csolódik az új pozíción lév® motorhoz. 2) A régi motor migráció alatt állapotba lép.
Átküldi az Állapotot az új motornak, valamint minden bejöv® parancsot is továbbít neki.
3) Az új motor megkapja az Állapotot és aktív állapotba lép. 4) A régi motor készenléti
állapotba lép és jelzi a csomópontoknak, hogy kapcsolódjanak fel az új motorhoz. 5) A
csomópontok kapcsolódnak az új motorhoz.

A protokollom migrációs idejének kiszámítására a következ® formula hasznát javasol-
tam:

t, migrációs id® kiszámítása

t = Lctrl,dst + Cdst,src + Ldst,src + Tstate + Lsrc,dst + Ldst,src + Lsrc,cl + Ccl,dst + Lcl,dst, (30)

ahol az Lα,β az α és a β közötti késleltetés ideje. A Cγ,δ a γ és δ motorok közötti kapcsolat
felépítésének ideje. A Tstate az Állapot átvitelének ideje.
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A megoldásom teljesítménye lényegesen felülmúlja a korszer¶ KVM és Docker alapú
migrációs megoldásokat, ahogy azt a 6. ábra is mutatja. Méréseken keresztül megmutat-
tam, hogy a migrációs id® pár milliszekundumomra is lecsökkenthet®, ami a jöv®beli 5G-s
hálózatok egy célja is.

4. Eredmények gyakorlati alkalmazása

Mind a négy bemutatott tézisem az elméleti eredmények mellett gyakorlati alkalmazásokat
is tartalmaz.

Az I. tézisben a többforrásos letöltéshez terveztem egy rendszert, amely több Ama-
zon Web Service-ben (AWS) futó tartalomkiszolgálót tartalmazott, valamint Chrome és
Firefox böngész®kiegészít® alapú klienset. A böngész®kiegészít®k elkapták a YouTube
videóletöltéseket és több tartalomkiszolgálótól töltötték le azokat párhuzamosan. Rend-
szeren tizenegy hónapon keresztül végeztem méréseket, amelyet több mint 75 felhasználó
használt, akik 1300000 db naplóbejegyzés generáltak.

A II. tézisemben egy BitTorrent kiegészít®t implementáltam egy Java alapú BitTerrent
klienshez. Létrehoztam egy kontrollált hálózattal rendelkez® mérési környeztet és több
mérést végeztem a rendszeren, hogy igazoljam a hipotéziseimet.

A III. tézisemben megterveztem a PasNet-t, amely kódolatlan és kódolt MUTP pro-
tokoll implementációkat használta, hogy P2P-rel támogatott rendszerben adatot stream-
eljen. PasNet-t több mint 100 táblagépen is futtattam, hogy demonstráljam a gyakorlati
potenciálját. Ezenkívül több konferencián és kiállításon is bemutattam az alkalmazást,
többek között: 5G Summit-on Drezdában, CCNC-n és CES-n Las Vegasban, ahol de-
monstrációs díjat is nyert.

A IV. tézisemben egy többszerepl®s játékot terveztem és implementáltam ami az ACM
megoldásomat használja felh® migrálásra. A rendszeren több mérést is végeztem és meg-
mutattam, hogy a saját megoldásom teljesítménye lényegesen felülmúlja a korszer¶ KVM
és Docker alapú migrációs megoldásokat. A játékalkalmazást több konferencián és kiállí-
táson is bemutattam, többek között a 5G Summit-on Drezdában, az IFA-n Berlinben és
a CCNC-n és a CES-n Las Vegasban.
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