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1. Bevezetés

Hatalmas mennyiségű adatot halmozunk fel nap mint nap. Az adatok folyamatos
gyűjtésének és felhalmozásának elsődleges célja az információ kinyerés, viszont az adatok
jelenlegi mennyisége és szövevényessége komoly kih́ıvások elé álĺıtja a hagyományos adat-
feldolgozó rendszereket. Az adatfeldolgozási szolgáltatásokhoz való egységes hozzáférés
igényéből nőtt új felhő architektúrákban manapság a felhasználók egy végtelen erőforrású
rendszer illúzióját kapják. Ehhez képest a valóságban a felhő egy komplex ökoszisztéma
különböző hardveres erőforrásokkal és rengeteg szoftverrel, amely induló költségek nélkül
bárkinek hozzáférhető az interneten keresztül. A mindennapokban használt

”
felhő” ki-

fejezés alatt tulajdonképpen egy bonyolult számı́tógépes architektúrát értünk, aminek a
komplexitása el van rejtve a mindennapi felhasználók szeme elől. A háttérben húzódó
számı́tógépes infrastruktúrát nevezzük adatközpontnak (data center, DC). A nagyobb
felhő szolgáltatók több százezer szerveres DC rendszereket tartanak fenn, és ezeknek a
mérete várhatóan jelentősen nőni fog az elkövetkező néhány évben. Ezzel párhuzamosan
egyre több szervezet dönt úgy, hogy konszolidálja a különböző számı́tógépes erőforrásait
egy központilag menedzselhető privát felhőbe, ami magas szintű biztonságot és adatvé-
delmet nyújthat a publikus felhőkkel szemben, ı́gy mind a kicsi és mind a nagy adatköz-
pontok további térhód́ıtása várható.

A számtalan kih́ıvás közül az adatközpontok kábeleinek kezelése egy igen összetett
feladat [1]. A megfelelő kábelmenedzsment minimalizálja a nem ḱıvánt leállásokat, ma-
ximalizálja a helykihasználást, és csökkenti a fenntartási költségeket [4]. A legkorszerűbb
DC architektúrák hosszú évtizedek során optimalizált összekapcsoló hálózatokat alkal-
maznak. Ezen rendszereknek nagy hátrányuk, hogy a méretbeli növelésük csak nagy
lépésekben lehetséges, ami ezért csak relat́ıv nagy beruházással lehetséges. Továbbá, a
rögźıtett struktúra növelése során hatalmas mennyiségű kábelt kell újrahuzalozni, és ez
igen munkaigényes, nem beszélve a jelentős számú hibalehetőségről.

Közelmúltbeli kutatások már foglalkoztak az adatközpont hálózatok fokozatos növe-
kedésével [6, 5, 10, 19], de a javasolt rendszerek többnyire aszimmetrikus struktúrákat al-
kalmaznak, ami neheźıti a kábelek kezelését és jav́ıtását. Az emĺıtett javaslatok vezérlési
śıkja naprakész információt igényel a teljes topológiáról, és ilyen hálózati adatok fo-
lyamatos fenntartása elkerülendő többletteherrel jár. Másrészt nagyobb adatközpont
hálózatokban a lefektetett több száz méteres fénykábelek teljes hossza akár elérheti
a többszáz kilométert [11]. Így a kábelezés bonyolultságának, vagyis a hosszú kábelek
számának [9] csökkentése egy fontos bár kevéssé vizsgált területe a jelenlegi adatközpont-
tal kapcsolatos kutatásoknak. A disszertációmban 3 téziscsoportba struktúrálva muta-
tom be legfontosabb eredményeimet új hatékony módszerekről az adatközpont-hálózatok
fokozatos növekedéséhez és kábelezési bonyolultság csökkentéséhez:

• 1. Téziscsoport: Hiperbolikus tesszellációkra épülő fokozatosan növelhető össze-
kapcsoló hálózat defińıciója és anaĺızise.

• 2. Téziscsoport: Fokozatosan növelhető, egyszerű útvonalválasztás vezérlést támo-
gató hiperbolikus DC architektúra tervezése és elemzése.

• 3. Téziscsoport: Kábelezés bonyolultságának csökkentése korszerű adatközpont
hálózatokban.
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2. Célkitűzések

A disszertációm első részében egy megfelelő összekapcsoló struktúra léırását tűzöm ki
célul, amely miközben fokozatos növekedésre képes, támogatja a hatékony helyi na-
vigációs mechanizmust, az ún. mohó földrajzi útvonalválasztást. A hiperbolikus geomet-
ria és a komplex hálózatok kapcsolatát feltáró friss elméleti eredményekre [16] alapozva
bemutatok egy új, a kitűzött céloknak megfelelő, hiperbolikus tesszellációkra épülő össze-
kapcsoló hálózatot. További cél, hogy az új összekapcsoló hálózat alacsony átmérővel
és minél több különböző útvonallal rendelkezzen, mivel az adatközpont-hálózatokban
többnyire ezek határozzák meg a késleltetést és az áteresztőképességet.

Második kutatási cél a javasolt hiperbolikus összekapcsoló struktúra adatközpon-
tokban való alkalmazhatóságának vizsgálata. Itt szimulációk seǵıtségével elemezem a
javasolt architektúra helytállását különböző DC specifikus követelményekkel szemben
(pl. többutas routing, terheléselosztás, hibatűrés, költséghatékonyság), miközben igyek-
szem a lehető legegyszerűbb útvonalválasztási és kábelezési megoldásokat választani. A
javasolt rendszert úgy kell továbbá kialaḱıtani, hogy előseǵıtse a hatékony, fokozatos és
költségḱımélő bőv́ıthetőséget.

Harmadik kutatási cél, hogy találjak egy megfelelő módszert a kábelezés bonyo-
lultságának (azaz a szevertornyok között futó hosszú kábelek számának) csökkentésére
nagy teljeśıtményű adatközpont-hálózatokban. Itt olyan megoldást keresek, amely túlmu-
tat a topológia-optimalizálási technikákon [18] anélkül, hogy növelné a vezérlési śık bo-
nyolultságát [15]. A javasolt megoldás olyan jelenlegi optikai nyalábolási technikákra
épül, mint a sűrű hullámhossz-osztásos multiplexelés (dense wavelength division multip-
lexing, DWDM ), valamint a fényhullám törő-iránýıtó passźıv eszközök (arrayed waveg-
uide grating router, AWGR). Célom, hogy megvizsgáljam a javasolt módszer adatközpon-
tokban való megvalóśıthatóságát, figyelembe véve a szükséges optikai eszközök piaci árát
és a huzalozással kapcsolatos munkaköltségeket.

3. Módszerek

A javasolt rendszerek tervezéséhez és kiértékeléséhez nagyrészt gráfelméleti módszereket
használok. A fokozatosan bőv́ıthető összekapcsoló architektúrát hiperbolikus geomet-
riában alkalmazott modellekkel ı́rom le. Analitikus és numerikus módszerek seǵıtségével
támasztom alá eredményeimet a kedvező topológiai tulajdonságokról (pl. átmérő, sokféle
útvonal). A javasolt hiperbolikus DC architektúra átviteli sebességét egy folyam szintű
forgalomszimulációs programmal hiteleśıtem, amit C++ és R nyelveken késźıtettem. A
4.3. Fejezetben egy sokparaméteres, magas fokon integrált műszaki-gazdasági modellt
késźıtek, amelyben az általam javasolt kábelezéscsökkentési módszer gazdasági szem-
pontjait értékelem ki. A költségekkel kapcsolatos megfontolások az egész disszertációban
valós költségekre (pl. eszközök, a munkaerő, stb.) és technológiai specifikációkra alapul-
nak.
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4. Új eredmények

4.1. Fokozatosan növelhető hiperbolikus összekapcsoló hálózat

Egy elosztott adatfeldolgozó rendszer elemeinek, vagyis a szervereknek egy adatközpont-
ban adatokat kell egymással cserélniük a különböző feladatok végrehajtása során. Az eh-
hez szükséges vezérlést és adatkommunikációt nagy teljeśıtményű összekapcsoló hálózatok
oldják meg. A csomópontok összekapcsolását egy fa struktúrával viszonylag olcsón
meg lehet oldani, viszont az ilyen hálózatok nem tudnak megfelelő áteresztőképességet
nyújtani. Számos módośıtó javaslat született a probléma leküzdéséhez, és egy igen
népszerű módszer [3] megnöveli a gyökér csomópontok számát a fa struktúrában (ezt
nevezik angolul fat tree-nek, ami tulajdonképpen egy

”
vastag fa” struktúra). Ezáltal nő

az útvonalak száma, valamint az áteresztőképesség, viszont a struktúra bőv́ıtése során
visszatérő jelleggel újra kell huzalozni a teljes rendszert (1. ábra).

(a) (b)?

Max. 6 újabb szerver 
teljes áthuzalozás 

nélkül

1. ábra. (a) A legnagyobb két szintű vastag fa DC, ami 4 portos kapcsolókból éṕıthető.
(b) Amikor további szerverekkel akarjuk bőv́ıteni a rendszert, a fa elágazásainak számát
növelni kell, ı́gy a struktúra folytatásához az össszes kapcsolót ki kell cserélnünk.

A bemutatott probléma megoldására egy olyan szabályos topológiát kerestem, ami
fokozatosan bőv́ıthető. A fő cél az, hogy a bőv́ıtés során ne legyen olyan állapot, amikor
a teljes struktúrát újra kellene huzalozni. Ugyancsak, a javasolt struktúrának magas
teljeśıtményt kell nyújtania alacsony vezérlési többletteher mellett.

1. Téziscsoport. Javasoltam egy hiperbolikus összekapcsoló hálózatot, ami fokozato-
san bőv́ıthető teljes újrahuzalozás nélkül. Megmutattam, hogy a struktúra átmérője lo-
garitmikusan nő a csomópontok számával, és támogatja az optimális mohó földrajzi
útvonalválasztást. Továbbá megmutattam, hogy élsűŕıtéssel a hálózat késleltetése csökkent-
hető, az áteresztőképessége pedig finomhangolható.

Új eredmények mutatják, hogy a komplex hálózatok rejtett metrikus struktúrával
rendelkeznek, valamint ez a struktúra jól ábrázolható hiperbolikus (nemeuklideszi) geo-
metriával, ami továbbá nagymértékben alkalmas mohó útvonalválasztáshoz [16]. Ezen
eredmények által inspirálva a javasolt összekapcsoló hálózatom a hiperbolikus śık egy-
bevágó parkettázásán alapul (3.2.1. és 3.2.2. fejezet).

1.1. Tézis. [C3, J1] Javasoltam egy módszert egy hatékonyan bőv́ıthető összekapcsoló
hálózat, azaz a hiperbolikus tesszellációs topológia (HTT) létrehozásához. Meg-
mutattam (képletbe foglalva), hogy a HTT átmérője logaritmikusan nő a csomópontok
számának növekedésével, és a mohó útvonalválasztó algoritmus mindig talál útvonalat a
hálózatban.
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Általában véve a śık egy szabályos tesszellációja annak egybevágó szabályos sokszögek-
kel való parkettázása (lefedése) úgy, hogy mindig ugyanannyi sokszög találkozik egy
csúcsnál. Egy (n, k) szabályos tesszelláció szabályos n-szögeket tartalmaz, amelyekből k
darab találkozik minden csúcsnál kihagyások és átfedések nélkül. Az euklideszi śıkon
mindössze három parkettázás létezik: (3, 6), (4, 4), és (6, 3), mivel az egy csúcsnál
találkozó szögek összege pontosan 360◦ kell, hogy legyen. Ezzel szemben a hiperboli-
kus śıkon végtelen sok (n, k) parkettázás létezik1, hiszen a a szabályos n-szögek belső
szögeinek összege tetszőlegesen kicsi lehet. A szabályos hiperbolikus tesszellációk fon-
tos előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek. Egyrészt a struktúra direkt módon be van
ágyazva hiperbolikus térbe, és ı́gy hatékony rajta a mohó útvonalválasztás. Másrészt
tulajdonképpen végtelenül folytatható fokozatos bőv́ıtésre alkalmas anélkül, hogy a
struktúra központi része változna.

(0.58, 0.42)

(0.46, 0.63)
(0.22, 0.68)

(0.38, 0.12)

(0.23, -0.32)

(-0.23, -0.32)

(-0.38, 0.12)

(0, 0.4)

(a) (b)

2. ábra. Egy (5,4) hiperbolikus tesszelláció feléṕıtése. (a) A kezdeti sokszöget tükrözzük
annak egyik oldalára, és ı́gy megkapjuk a következő réteg egy új sokszögét. (c) Az összes
kezdeti csúcs körüli területet lefedjük sokszögekkel, hogy befejezzük a új réteg éṕıtését.

A HTT konstrukciója során egyenletes hiperbolikus tesszellációt késźıtek a hiper-
bolikus śık Poincaré körlap modellben. Ebben a modellben egy (n, k) szabályos hi-
perbolikus tesszelláció rekurźıv módon késźıthető egy szabályos n csúcsú sokszög
saját oldalaira való tükrözéseiből (2. ábra). A folyamat során az ı́gy kapott csúcsok
(xi, yi) koordinátáit egy L listában tároljuk, amik a körlap (0, 0) középpontjától vett
távolságuk alapján növekvő sorrendben vannak rendezve. Lényeges, hogy ha a sokszög
csúcsait csomópontoknak, oldalait pedig éleknek tekintjük, akkor ı́gy a hiperbolikus
tesszellációt egy hiperbolikus térbe ágyazott topológiaként értelmezhetjük. Bár a konst-
rukciót a végtelenségig folytathatjuk, megelégszünk egy elegendően nagy tesszelláció
létrehozásával.

A HTT struktúra az egyszerű mohó földrajzi útvonalválaszást használja, aminél
nem kell útvonalválasztási állapotot tárolni a kapcsoló eszközökben. Az útvonalválasztás
pusztán az u aktuális csomópont vi(vi,1, vi,2) szomszédai és a t(t1, t2) célcsomópont

1Akkor és csak akkor létezik (n, k) parkettázás a hiperbolikus śıkon, ha 1
n + 1

k <
1
2 [8].
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közötti metrikus távolság, vagyis

d(v, t) = arccosh

(
1 + 2

(v1 − t1)2 + (v2 − t2)2

(1− v21 − v22)(1− t21 − t22)

)
, (1)

alapján történik, ami megegyezik a csomópontok közötti Poincaré körlap modellben
vett távolsággal. Ezen egyszerű szabály alapján az útvonalon lévő közbülső csomópontok
mindig annak a szomszédnak tovább́ıtják a csomagot, ami a legközelebb van a célponthoz.
Analitikus módszerekkel megmutattam, hogy egy végtelen HTT-ben a mohó útvonal-
választás mindig talál egy következő lépést bármely célpont felé. Itt indirekt módon
feltételezem, hogy két tetszőleges csomópont nem tudja elérni egymást mohó tovább́ıtás-
sal, és ebből levezetem, hogy ebben az esetben a célpont nem lehet a tesszellációhoz
tartozó csomópont.

Jogos az észrevétel, hogy a vezérlési śık egyszerűsége magas adatśıkbeli számı́tási
szükséglettel jár együtt. Itt amellett érvelek, hogy ez egy indokolt választás a tervezés
során. Mivel az arccosh() függvény monoton, ez a művelet elhagyható a számı́tások
során a teljeśıtmény növelése érdekében. Emiatt az egyes tovább́ıtások során elvégzendő
számı́tás lecsükken körülbelül egy tucat egyszerű aritmetikai műveletre, ami megle-
hetősen kevés processzorciklus alatt elvégezhető. Alapértelmezés szerint a csomópontok
minden egyes tovább́ıtandó csomagra kiszámolják következő lépés távolságát, viszont a
frekventált útvonalak gyorśıtótárba rakhatók, ezáltal a folyam szinten lehet szervezni a
forgalomiránýıtást, és ez tovább jav́ıtja az adatátvitel teljeśıtményét. Ezt a hatékonyság
növelő módszert demonstráltuk is egy működő ḱısérleti rendszerben. Még egyszer ki-
emelném, hogy a HTT rendelkezik a mohó routing minden előnyös tulajdonságával,
vagyis nincs szükség bonyolult kapcsolatállapot terjesztő protokollra, ami a jelenlegi
DC architektúrákban szinte elkerülhetetlen. Továbbá az alkalmazott útvonalválasztási
módszer nem igényel gondosan karbantartott útvonalválasztási táblákat, és a működését
lényegében többlettehermentes módon valóśıtja meg.

Az összekapcsoló hálózatok egyik kulcs paramétere a mögöttes topológia átmérője,
azaz az összes csomópontpár között fellelhető legrövidebb útvonalak közül leghosszabb,
mert ez a hálózatban érezhető késleltetés fő meghatárózó metrikája. A dolgozatom-
ban megmutattam, hogy a HTT átmérője logaritmikusan nő a csomópontok számának
lineáris növekedésével. A bizonýıtás a következő lépéseket tartalmazza:

• vm azon csomópontok száma, amelyek hozzátartoznak az m-edik réteghez, de nem
tartoznak az m− 1-edik réteghez.

• vm rekurźıvan kiszámolható bármely n-re (mindegyik sokszögnek n csúcsa van).

• vm ≈ n ((n− 2)(k − 2)− 1)m , n > 3 (hasonló formula n = 3-ra).

• Mivel az átmérő lineárisan, ám a csomópontok száma exponenciálisan nő a rétegek
számának növekedésével, ez azt jelenti, hogy az átmérő logaritmikusan nő a lineárisan
növekvő csomópontok számával.

A HTT egyik nagyszerű előnye, hogy a mohó útvonalválasztás mindig a legrövidebb
utat találja meg a csomópontpárok között, ha nincs él vagy ponthiba a hálózatban
(3.2.3. fejezet).
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1.2. Tézis. [C3, J1] Megmutattam, hogy a mohó útvonalválasztás mindig a legrövidebb
utat találja meg a csomópontpárok között a HTT-ben, feltéve ha hibamentes a topológia.

A mohó routing HTT-n elért optimális teljeśıtményét alapvetően az algoritmus sza-
bályainak követésével és a HTT struktúra tükörszimmetrikus tulajdonságára való hivat-
kozással bizonýıtom be. A bizonýıtás egy teljes indukciót tartalmaz, amelyben felteszem,
hogy a mohó útválasztás megtalálja azokat a legrövidebb útvonalakat, melyek hossza≤ l,
és ebből levezetem, hogy ez igaz az l+1 hosszú útvonalakra is. Az indukció folytatásával
belátom, hogy a mohó útválasztás mindig megtalálja a legrövidebb útvonalakat.

Véges méret hatások. Véges méretű topológiák esetén lehetnek olyan forrás-cél
csomópontpárok a tesszelláció peremén, amelyekre a mohó útválasztás elakad. Ez tulaj-
donképpen a fokozatos növekedés feltételének kieléǵıtéséből származik. Mivel megkötöttük,
hogy a csomópontokat akár egyesével is hozzáadhassuk a hálózathoz, lehetnek a to-
pológia legkülső rétegében befejezetlen sokszögek.

A konstrukció során csomópontokat a középponttól vett távolságuk alapján növekvő
sorrendben adom hozzá a topológiához. A 3.a ábra az (5,4) HTT növekedésének egy
pillanatképét mutatja 7 csomóponttal, ahol a hatodik és hetedik csomópont s valamint t
betűvel jelölve látható. Mármost tegyük fel, hogy a mohó algoritmus útvonalat keres s-
ből t-be. Mivel s-nek csak egy szomszédja van, c, továbbá mivel d(c, t) > d(s, t), a mohó
algoritmus elakad s-nél. Viszont jól látható az ábrán, hogy ha a v csomópont is jelen
lenne a topológiában, akkor a mohó algoritmus azt választaná következő lépésként t felé.
Ilyen problémás esetekben az a javaslatom, hogy összekötöm azokat a csomópontpárokat,
amelyek nem érik el egymást mohó tovább́ıtással (vagyis amint a 3.b ábrán látható,
hozzáadjuk az {s, t} élet a hálózathoz). Másrészt, miután hozzáadtuk a v csomópontot
a hálózathoz, a 3.c ábrán vázolt módon eltávoĺıthatjuk a plusz {s, t} élet, és ı́gy felsza-
bad́ıthatunk nem szükséges hálózati erőforrásokat (portokat és kábelt). A topológiát
fokozatosan növelő lépések formálisan az 1. algoritmusban láthatóak.

(a) (b) (c)

d t

c

s v

t

d

d(c,t)

d(s,t)
c

s

t

d

v s v

t

d

c

3. ábra. (a) A mohó útválasztás elakadhat a HTT peremén. (b) Az egymást nem
elérő csomópontokat ezért összekötjük egy kiegésźıtő éllel. (c) A plusz élet eltávoĺıtjuk,
mihelyt nincs már rá szükség a mohó elérhetőség biztośıtásához. Megj.: dt az alap
rácstávolság a tesszellációban.

A szükséges kiegésźıtő élek száma és hossza az 1. táblázatban látható 4640 csomópontos
HTT hálózatok esetén az 1. algoritmus által késźıtett szimulációk alapján. A szimulációs
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Algoritmus 1 Fokozatosan növekvő HTT konstrukció mohó elérhetőség biztośıtással.

ÚjCsomópont (koord. lista L, csomóptk. V ,
tessz. élek Et, kiegészitő élek Er):
ÚjKoord.: (sx, sy) = Kivesz(L); V = V ∪ s

% Tesszelláció élek hozzáadása
for all i ∈ V \ s do
tav = PoincareTávSzámolás(s, i)
if tav = dt then
Et = Et ∪ {s, i}

end if
end for
% Mohó elérhetőséghez élek hozzáadása
for all i ∈ V \ s do

if MohóUtválElakad(s, i) then

Er = Er ∪ {s, i}
end if

end for
% Elavult kiegésźıtő élek eltávoĺıtása
for all i ∈ s szomszédainak halmaza do
Er,i={{e1, e2} ∈ Er | e1 = i or e2 = i }
for all e = {e1, e2} ∈ Er,i do
Er = Er \ e
if MohóUtválElakad(e1, e2) then
Er = Er ∪ e

end if
end for

end for

(n, k) dt dr min. átl. max. |Et| |Er|
(3,16) 3.2 - - - 9568 0

(5,6) 2.1 2.93 2.93 2.93 5870 280

(10,4) 1.6 2.61 3.24 3.49 4700 420

1. táblázat. A mohó elérhetőséget biztośıtó kiegésźıtő élek száma |Er| és hossza dr
különböző (n, k) tesszelláció alapú 4640 csomópontos HTT-kben.

adatok azt mutatják, hogy a topológiában lévő csomópontpárok mindössze 1%-a nem éri
el egymást mohó útválasztással, ı́gy a szükséges kiegésźıtő élek száma relat́ıv alacsony
(5 − 10%) az eredeti élek számához képest. Másrészt a kiegésźıtő linkek hossza (dr, az
élek végpontjainak távolsága) azonos tartományban van a tesszelláció rácstávolságával,
dt-vel, ezért az élek továbbra is helyi jellegűek maradnak ami könnýıti a kábelezés ke-
zelését. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy HTT hálózat evolúciója során az
éleknek csak egy töredékét kell ı́gy menedzselni, vagyis hozzáadni és eltávoĺıtani, és ezt
kizárólag az újonnan becsatlakoztatott csomópontok környezetében. Ez erős ellentétben
áll a vastag fa struktúrával, ahol a vissza-visszatérő teljes áthuzalozás elkerülhetetlen a
hálózat növekedése során (lásd 1. ábra).

Bár a 1.2. Tézisben lévő analitikus bizonýıtásaim végtelen hiperbolikus tesszellációkat
vesznek alapul, szimulációk seǵıtségével meggyőződtem arról, hogy a mohó útválasztás
a véges HTT topológiákon is legrövidebb útvonalakat talál, azaz amint a 2. táblázatban
látható, kvázi azonos eredményt kaptam az átlagos útvonalhosszak és a mohó útvonal-
hosszak esetén.

A fokozatos növekedés formális léırásának további tárgyalására a 2.1. Tézisben kerül
majd még sor, ahol egy részletesebb és valóságosabb lépéssorozatot mutatok majd be,
ami figyelembe vesz bizonyos adatközpont specifikus tényezőket is (pl. szabad portok
száma, teljeśıtménynövelés, stb.).
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A HTT átviteli teljeśıtményének jav́ıtásához egyszerűen hozzáadhatunk éleket a
hálózatban. Elemzési és kiértékelési célból bemutatok egy egyszerű heurisztikus algorit-
must, ami sűrűbb topológiákat eredményez azáltal, hogy szisztematikusan ad éleket az
alap topológiához (3.3.1. fejezet).

1.3. Tézis. [C3, J1] Javasoltam egy heurisztikus algoritmust, amely szisztematikusan
ad éleket a topológiához, miközben megőrzi a struktúra szimmetriáját és a linkek lokális
jellegét. Az algoritmus lineárisan növeli a HTT kettévágási sávszélességét minden egyes
plusz éllel. Az élek számának 100%-os növelése ' 30%-al csökkenti az átlagos úthosszt.

A következőképpen adhatunk éleket a topológiához a javasolt heurisztikával. Vegyünk
egy (n, k) HTT-t alap topológiaként valamint egy r sugarat, és kössük össze azokat a
csomópontokat, amelyek távolsága kevesebb mint r. Az alap dt Poincaré rácstávolság
különböző értékű a különböző (n, k) tesszellációk esetén. Ha r kisebb mint dt, akkor
az alap tesszellációs éleken ḱıvül nem lesz extra link a gráfban. Amennyiben viszont
növeljük r értékét, egyre több extra linket adunk a hálózathoz. Annak érdekében, hogy
a módszerem megfeleljen valós kényszerfeltételeknek, azaz hogy a szervereknek csak
igen korlátozott számú portjuk lehet, ebből a célból külön rsw és rse összekötési suga-
rat alkalmazok a szerverek és kapcsolók esetében (lásd a 4. ábrát). Ezek alapján két
kapcsolót akkor kötünk össze, ha a távolságuk kisebb mint rsw. Szerverek közötti és
szerver-kapcsoló élek esetén az rse-t használom összekapcsolási sugárként. Az élsűŕıtő
módszer teljeśıtményt növelő hatása számszerűleg a 2. táblázatban látható. A legrövi-
debb útvonal tulajdonság a sűŕıtett HTT (DHTT) hálózatokra is érvényes, amit szi-
mulációs eredmények támasztanak alá. Megjegyzésként emĺıtem, hogy ennek a módszer
egy általánośıtása a későbbi 2.1. Tézisben lévő 3. Szabályban lesz részletezve.

4. ábra. Egy alap HTT (bal) és sűŕıtett DHTT topológiák, melyek az rsw (közép),
valamint mind rsw mind rse (jobb) összekapcsoló sugár növelésével lettek létrehozva.
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Jelölés Léırás Jelölés Léırás

|psw| kapcsolóportok össz. száma |pse| szerverportok össz. száma

k̂sw kapcsolók max. fokszáma k̂se szerverek max. fokszáma

l̄ átl. legrövidebb úthossz l̄g átl. mohó úthossz

D átmérő B kettévágási sávszélesség

(n, k) T́ıpus rsw rse |psw| |pse| k̂sw k̂se l̄ l̄g D B

(3,16)

HTT 3.2 3.2 6700 12436 16 9 6.4339 6.4339 7 4709

DHTT 5.5 3.2 9988 12436 64 9 5.4857 5.4857 7 5563

DHTT 5.5 4.8 11252 18940 64 9 5.3190 5.3190 7 7468

(5,6)

HTT 2.1 2.1 3785 8515 6 5 10.0113 10.0113 12 3043

DHTT 4.4 2.1 9045 8515 48 5 6.5071 6.5073 9 4260

DHTT 4.4 3.3 11595 11885 48 5 5.6165 5.6166 9 6259

DHTT 4.6 3.3 13605 11885 72 5 5.3321 5.3323 9 6701

(10,4)

HTT 1.6 1.6 2520 6880 4 4 13.3033 13.3047 17 2501

DHTT 3.7 1.6 7810 6880 36 4 8.0920 8.0930 11 3752

DHTT 3.7 3.3 11910 13460 36 4 6.2270 6.3171 11 6471

2. táblázat. Az élsűŕıtő módszer hatása különböző (n, k) tesszelláció alapú 4000 szerveres
topológiákban. B azon élek sávszélességének összege, amelyek nagyjából kettő egyenlő
részre vágják szét a hálózatot, ami ı́gy egy felső korlátját adja a maximálisan elérhető
átviteli teljeśıtménynek.

Ebben a téziscsoportban egy olyan elméleti összekapcsoló struktúrát javasoltam, ami
egyszerre hatékonyan növelhető és navigálható. A következő téziscsoportban olyan ele-
mekkel egésźıtem ki a javasolt struktúrát, amelyek révén az architektúra meg tud felelni
a mai valós adatközpont-hálózatok korlátainak és követelményeinek.
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4.2. Fokozatosan bőv́ıthető adatközpont struktúra

Az eddigi eredmények a javasolt HTT összekapcsoló hálózat alapvető előnyös tulaj-
donságait, vagyis a fokozatos bőv́ıthetőségét és hatékony útvonalválasztási mechaniz-
musát mutatták be. Az adatközpont architektúráknak azonban meg kell felelnie konkrét
gyakorlati megfontolásoknak. Ennek érdekében a HTT struktúra valós adatközpont
hálózatokban való gyakorlati megvalóśıthatóságát mutatom be ebben a téziscsoportban.
Itt konkrétan bemutatok egy teljes értékű adatközpont architektúrát, amit Poincaré DC -
nek h́ıvok. Ez az architektúra magában foglal egy valóságosabb növekedési algoritmust,
amely tekintettel van a kereskedelmi forgalomban kapható kapcsolók és szerverek konfi-
gurációjára (pl. portok száma, hálózati csatlakozók sebessége, stb.). Továbbá, a Poin-
caré DC routing megoldásaihoz kiegésźıtem az alapértelmezett mohó útválasztási mecha-
nizmust úgy, hogy támogassa a többutas útválasztási képességeket a HTT topológiában,
valamint kiértékelem a rendszer költséghatékonyságát valós árkalkulációkon keresztül.

2. Téziscsoport. Javaslatot tettem egy Poincaré DC nevű adatközpont architektúrára,
amely megvalóśıtja az elméleti HTT szerkezetét, miközben figyelembe veszi a valós DC-
k követelményeit. Javasoltam alacsony komplexitású kiterjesztéseket az eredeti mohó
algoritmushoz, hogy támogassa a terheléselosztást és hibatűrést. Megmutattam, hogy a
Poincaré DC alacsony kezdeti költséggel megvalóśıtható, és költséghatékonyabb, mint egy
korszerű vastag fa DC architektúra.

Az egyik legfontosabb, jóllehet kevéssé kutatott aspektusa az adatközpont hálózatoknak
a fokozatos bőv́ıthetőség, azaz, a szerverek és hálózati kapacitás igény szerinti hozzáadása
a rendszerhez [19, 6]. A fokozatos kiéṕıtés az iparági szakértők által is támogatott lo-
gikus stratégia [17]. A valóságban azonban az eszközök fix számú portokkal rendelkez-
nek. A következő tézisben először azt mutatom meg, hogy hogyan tudjuk megéṕıteni
a Poincaré DC szerkezetét figyelembe véve ezeket a való világban létező szempontokat.
Később azt is tárgyalom, hogy a javasolt rendszer megfeleljen a fokozatos bőv́ıthetőség
követelményének, valamint léırok különböző módszereket a kapacitás költséghatékony
növeléséhez (4.1. fejezet).

2.1. Tézis. [J1] Megterveztem egy algoritmust, ami tetszőleges számú szerverrel bőv́ıti
a Poincaré DC topológiáját anélkül, hogy a bőv́ıtési folyamat során teljesen újra kéne
huzalozni a hálózatot. Megmutattam, hogy a bőv́ıtési folyamat szigorúan helyi, azaz
azokat a kapcsolatokat kell csak újrahuzalozni, amelyek csak az érintett szerverek és kap-
csolók közvetlen közelben vannak. Továbbá megmutattam, hogy a struktúra kapacitását
zökkenőmentesen lehet növelni extra élekkel.

Magas szintű szempontból a bőv́ıtési folyamat a következő. Egy Poincaré DC to-
pológia éṕıtéséhez először ki kell választanunk egy megengedett (n, k) HTT struktúrát.
Kiválaszthatjuk az n és k paramétereket úgy, hogy a kapott topológia tulajdonságai
(pl. átmérő, max. fokszám, stb.) a legjobban megközeĺıtsék az igényeinket. Ezek után
egyszerűen elkezdhetjük éṕıteni a szerkezetet kizárólag szerverekkel. Azonban, ahogy a
topológia fokozatosan nő, a szerverek kifogyhatnak a szabad portokból. Ha nem akarjuk
(vagy nem tudjuk) tovább növelni egy szerver portszámát, akkor ezt a szervert ki kell
mozgatnunk a topológia szélére, és egy nagyobb portszámú kapcsolót kell raknunk a
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helyére. Általában véve két fő dologra kell figyelnünk a fizikai kiéṕıtés során. Először is
biztośıtanunk kell az új szerverek koordinátáinak megfelelő kiosztását a rendszerben:

1. Szabály. [J1] A következő hely, ahová egy új csomópontot lehet teleṕıteni, az az üres
hely, amely a legkisebb távolságra van a központtól (0,0). (Azonos távolságú helyek közül
véletlenszerűen választunk.)

Az L koordinátalistát a 4.1. fejezetben léırt módszerrel generáljuk. Ez megadja az
eszközök lehetséges logikai helyeit. Emlékezzünk vissza, hogy a koordinátalista körlap
közepétől számı́tott távolság szerint növekvő sorrendben van rendezve. Ez megfelel az
1. szabálynak, és ezért a bővülő topológia kiegyensúlyozott lesz.

Másodszor, hogy kihasználjuk a hiperbolikus tesszelláció 1. Téziscsoportban bemu-
tatott előnyös tulajdonságait, a fő feladatunk, hogy fenntartsuk az alap HTT topológiát,
miközben egyre növeljük a Poincaré DC szerkezetét:

2. Szabály. [J1] Miután új csomópontot adunk a topológiához, az alap HTT topológia
éleinek megfelelő kapcsolatoknak jelen kell lenniük a Poincaré DC-ben.

A 2. szabály lényegében azt jelenti, hogy ha van egy él a v1 és v2 csomópontok között
a HTT-ben, akkor a v1 és v2 koordinátákon lévő eszközöket össze kell kapcsolni. A
Poincaré DC szerkezetét növelő eljárást a 2. algoritmus ı́rja le, valamint az (5, 4) alapú
HTT szerkezet növekedési folyamatát az 5. ábra ábrázolja.

Algoritmus 2 A Poincaré DC hálózat növelése.

ÚjSzerver(G, s):
EH = ∅, Q = [s], pv = a v szerver szabad portjainak száma
repeat

Legyen r = Kivesz(Q), rakd be az r szervert az (x, y) = Kivesz(L) koordinátákra az
1. szabálynak megfelelően
Probáld meg bekötni a HTT eleit a 2. szabálynak megfelelően, és add hozzá ezeket az
éleket az EH halmazhoz
for all w szerverre, amelyek szükséges portszáma az új HTT élek miatt nagyobb lenne
mint pw do

Cseréld ki a w szervert egy kapcsolóra, és AddHozzá(Q,w) % w szervert Q-hoz
end for

until Hossz(Q) > 0
Add hozzá az EH éleket G-hez a 2. szabály betartásához

Ahogy az erőforrások iránti igény egyre nagyobb lesz az idő múlásával, a Poincaré
DC teljeśıtménye szerkezetileg bőv́ıthető további kapcsoló berendezések hozzáadásával
is. Több portos kapcsolók egyszerű módon helyetteśıthetnek kisebb kapcsolókat jobb
strukturális paramétereket elérve a rendszerben. Nyilvánvalóan, a topológia a belső
részéhez hozzáadott kapcsolatok jobban befolyásolják a teljeśıtményt. Ezek alapján egy
egyszerű teljeśıtménynövelő szabállyal biztośıtani tudjuk, hogy egy új, nagyobb kapcsoló
egyszerű módon legyen teleṕıthető:

3. Szabály. Ha egy kapcsoló helyébe egy új, nagyobb, knsw portszámú kapcsoló kerül,
az új kapcsolót azon knsw legközelebbi csomópontokhoz kell csatlakoztatni, amelyekben
rendelkezésre állnak szabad portok.
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+

(a) (b) (c) (d)

5. ábra. (a) Üres helyek (pontok) egy (5, 4) HTT-ben. (b) Kezdeti topológia 5 szeverrel
(körök), pv = 2. (c) Egy szervert átmozgatunk egy szélsőbb helyre, és berakunk a helyére
egy több porttal rendelkező kapcsolót (négyzet), ı́gy a struktúra be tud fogadni egy új
szervert (+). (d) A növekedés pillanatképe 5 kapcsolóval és 10 szerverrel.

Érdemes megemĺıteni, hogy ilyenkor az alap HTT éleket haladéktalanul vissza lehet
álĺıtani, ı́gy az ilyen fejlesztések megfelelnek a 2. szabálynak. A 6 . ábrán narancssárga
sźınnel jelölt linkek nem az alap tesszellációhoz tartozó élek. Az ilyen kapcsolatokat el
lehet távoĺıtani, ha a 3. szabály szerint helyettük egy rövidebb linket lehetne használni.

(a) (b)

6. ábra. (a) Egy 4 portos kapcsolót lecserélünk egy 8 portos kapcsolóra, hogy növeljük a
szervek közötti összeköttetéseket és ezáltal a struktúra teljeśıtményét. (b) A kapcsolók
közötti adatátvitel növeléséhez teleṕıteni kell legalább egy másik nagyobb kapcsolót is.
A narancssárga élek nem HTT élek. Ezeket könnyen kezelhetjük a 3. szabály követésével.

Érdemes megjegyezni, hogy a 3. szabály követésével meg tudjuk valóśıtani a 1.3. Tézis-
ben léırt DHTT algoritmust, bár az 1–3. szabályok tetszőlegesen kialaḱıtott Poincaré
DC topológiákat is megengednek. A növekedési folyamat alatt az 1. és 2. szabályoknak
megfelelően a topológia külső része átmenetileg lehet aszimmetrikus. Ugyanakkor a
szabályok azt is biztośıtják, hogy a topológia a tesszelláció minden további új rétegével
szimmetrikusan bővül ki, ami ı́gy egy átlátható kábelezési struktúrát eredményez. Fon-
tos, hogy a HTT szerkezetben csak azokat az eszközöket kell egymáshoz csatlakoztatni,
amelyek közel vannak egymáshoz a fizikai térben, ami tovább egyszerűśıti kábelezést.
Azt is hangsúlyozom, hogy a bőv́ıtési folyamat során csak az újonnan csatlakoztatott
szerverek vagy kapcsolók közvetlen közelében kell hozzányúlni a struktúrához, azaz
anélkül tudjuk bőv́ıteni a struktúrát, hogy az befolyásolná az adatközpont központjának
működését. Bár a 3. szabály alapján az adatközpont operátorok rugalmasan igaźıthatják
a hálózati kapacitásokat az valódi forgalmi igényekhez, ennek ellenére a struktúra köny-
nyedén kiéṕıthető szimmetrikus módon is, ami viszont a kábelezés átláthatóságát növeli.
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A hatékony hálózati topológia mellett a nagyteljeśıtményű többutas útválasztási
szolgáltatások (pl. többutas TCP, VM migráció, hibatűrés) elengedhetetlenek a mai
adatközpontokban. Itt bemutatok olyan egyszerű többutas algoritmusokat, amelyek
megvalóśıtanak terhelésmegosztást valamint egy hibatűrő mechanizmust a Poincaré DC-
ben. A javasolt algoritmusok kiterjesztik az alap mohó tovább́ıtási paradigmát egyszerű
helyi szabályok alapján, a globális topológia ismeretének szüksége nélkül (4.2. fejezet).

2.2. Tézis. [C3, J1] Megmutattam numerikus módszerrel, hogy a Poincaré DC-ben több
mohó útvonal létezik a csomópontpárok között. Javasoltam egyszerű többutas útválasztó
módszereket, amelyek kihasználják a több útvonalat terheléselosztáshoz és hibatűréshez.
Megmutattam a protokollok hatékonyságát szimulációval.

Diszjunkt mohó útvonalak. A többutas algoritmusok, amelyek a csomagokat he-
lyi döntések alapján tovább́ıtják, nagyban támaszkodnak a mohó útválasztással elérhető
élfüggetlen útvonalakra. Egy HTT alapú G topológiában az ilyen élfüggetlen útvonalak
megszámlálásához generálok egy speciális Gd részgráfot minden d célponthoz. A Gd ben
egy link mutat u-ból v be akkor és csak akkor, ha u és v össze van kötve G-ben és
d(u, d) > d(v, d). Minden élet egység kapacitásúnak veszek, és kiszámı́tom a maximális
folyamot Gd-ben. A maximális folyam – minimális vágás egyenlőségének alkalmazásával
ki tudom számolni, hogy pontosan hány éldiszjunkt mohó útvonal létezik s és d között.
A 3. táblázat az éldiszjunk mohó útvonalak számát mutatja 1000 csomópontos Poincaré
topológia esetén az összes forrás-cél pár átlagát véve. Már mérsékelt élsűŕıtés esetén is
átlagosan 2, maximum 4 mohó élfüggetlen útvonal van jelen a szimulált topológiákban.

Topológia (1000 csomópont)
Szerver portok Mohó éldiszjunkt útvonalak
avg. max. avg. max.

(4, 10) DHTT, rsw=3.3, rse=3.3 3.371 4 2.138 4

(4, 10) DHTT, rsw=3.7, rse=3.3 3.663 4 2.569 4

3. táblázat. Mohó útválasztással elérhető élfüggetlen útvonalak száma.

Terheléselosztás. A terheléselosztási célokra fel tudjuk használni a következő egy-
szerű elosztott többutas algoritmust: az új beérkező folyamok azon a legkevésbé terhelt
kimenő linken küldjük ki, amelyen keresztül a csomagok elérhetik a célt mohó úton ke-
resztül. A 3. algoritmus a terheléselosztási eljárás részleteit mutatja, mı́g a 4. táblázat az
algoritmus átviteli teljeśıtményének szimulációs eredményeit mutatja (itt az 5. táblázat
második sorában feltüntetett 4000 szerveres Poincaré DC topológiát használom). A

Algoritmus 3 Mohó terheléselosztás.

MohóTerhelésElosztás(aktuális csomópont u, cél csomópont t):
C = u csomópont i szomszédai, amelyekre d(i, t) < d(u, t)
for all j ∈ C do
w[j] = forgalom nagysága az (u, j) élen

end for
követk lépés = j úgy hogy w[j] minimális j ∈ C közül
CsomagTovább́ıtás(követk lépés)
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Topológia Átl. Többutas Áteresztőképesség Var. Min. Max.

Poincaré DC vastag fa ekviv. 1527.41 406.43 1000 2898.55

vastag fa (n = 32) 1000 0 1000 1000

4. táblázat. Egy 4000 szerveres Poincaré DC és vastag fa rendszer többutas
áteresztőképességének összehasonĺıtása (Mbps-ben).

szimuláció során egy csomópontpár között 100 különböző 1MB-os folyamot ind́ıtok, és
ezt 1000 véletlenszerűen kiválasztott szerverpár között végzem el, végül az eredmények
átlagát mutatom. A vastag fa struktúrához képest, ahol a szűk keresztmetszet a szer-
ver hozzáférési kapcsolatának sebessége, a Poincaré DC kihasználja a több független
útvonalat a forrás és a cél szerverek között.

Hibatűrés. A mohó útválasztás meglehetősen természetes módot ḱınál a hibák
eltűrésére. Vegyük példaként a 7.a ábrát, ahol a Szerver 1 küld forgalmat a Szerver
2-nek. A koordináták alapján ki tudjuk számolni a mohó utat, ami ı́gy a Szerver 1 -
Kapcsoló 1 - Kapcsoló 2 - Szerver 2 lesz. Ha például megszakad a kapcsolat az 1-es
és 2-es kapcsolók között, akkor az 1-es kapcsoló észreveszi a hibát, és a Szerver 1-től
érkező következő csomagra a mohó számı́tás a 4-es kapcsolót adja, mint a következő
lépést a célpont felé. Így a csomag elkerüli a hibás szakaszt globális hiba terjesztés és
útvonalátálĺıtás nélkül, és a metódus csak a hiba felfedezésére igényel időt.

Szerver 2
(0.375, 0.607)

Kapcsoló 4
(0.397, 0)

Kapcsoló 3
(0, -0.397)

Kapcsoló 1
(-0.397, 0)

Kapcsoló 2
(0, 0.397)

Szerver 1
(-0.375, -0.607)

Link hiba
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(4,10) DHTT − mohó
(4,10) DHTT − 10 újraprób.
vastag fa (k=28)
duplán csatolt vastag fa

(b)

7. ábra. (a) Hibatűrés egy (4,5) tesszelláció alapú Poincaré DC topológiában. (b) A
mohó és a vastag fa útválasztás sikerességi aránya az élhibák arányának függvényében.

Link hibák esetén előfordulhat, hogy megszűnik a mohó összeköttetés két csomópont
között, bár elérnék egymást nem mohó útvonalon. Az értekezésben megmutatom, hogy
az ilyen események valósźınűsége rendḱıvül alacsony a Poincaré DC topológiában a
vastag fa hálózatban a szerverek hibás linkek miatti véletlenszerű lekapcsolódásának
valósźınűségéhez képest. Továbbá, a következőkben bemutatott algoritmussal ki tudjuk
használni a Poincaré DC-ben lévő sokféle mohó útvonalat a hibás linkek elkerüléséhez.
Amikor a forrás csomópont nem találja meg a célpontot az alapértelmezett mohó útválasz-
tással, akkor hozzárendel egy véletlenszerű útvonal ”torźıtást” (α) a tovább́ıtandó cso-
maghoz, és újrapróbálja az átvitelt. A közbenső csomópontok e torźıtási paraméter
alapján rendelnek dαi súlyt a szomszédaiknak, ahol di a szomszédok távolsága a célponttól,
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és nagyobb valósźınűséggel választják a nagyobb súllyal rendelkező szomszédot. Nagyon
alacsony α értékeknél az algoritmus a legrövidebb mohó útvonalat preferálja, mı́g ma-
gasabb értékeknél a bejárt útvonalak szétterülnek a sok mohó útvonalra, és elkerülik a
hibás helyet. A lépéssorozat a 4. algoritmusban látható.

Algoritmus 4 Mohó hibakezelés.

MohóHibakezelés(aktuális csomópont u, célcsomópont t, α):
C = u csomópont i szomszédai, melyekre d(i, t) < d(u, t)
for all j ∈ C do
w[j] = d(j, t)α

end for
követk lépés = V életlen(p(j) = w[j]∑

i∈C w[i]
)

CsomagTovább́ıtás(követk lépés)

A 7.b ábra azt mutatja, hogy a struktúra hibákkal szembeni ellenállóképessége fi-
gyelemre méltó reális linkhiba arány esetén. A topológiát véletlen kapcsolathibák szi-
mulációjával vizsgáltam (4000 szerver, rsw = 4.3, rse = 3.3), és megmértem a sikeres
célbaérések arányát az alap mohó útválasztás használatával 50000 forrás-cél pár esetén.
Az ábra továbbá a javasolt hibakezelési módszer hatékonyságát is megmutatja, amint az
maximum 10-szer újrapróbálja a keresést hiba esetén. Összehasonĺıtásképpen feltüntet-
tem a vastag fa topológiában a szerverpárok összekapcsoltságának esélyét véletlenszerű
linkhibák esetén, ami az útvonalkeresés sikerességének felső korlátja.

Miután demonstráltam az általam javasolt DC struktúra fokozatos bőv́ıthetőségét és
nagy átviteli teljeśıtményét, kielemeztem a szerkezet költséghatékonyságát. Összevetet-
tem a Poincaré DC átviteli teljeśıtményét a vele járó költség függvényében a
vastag fa rendszer megfelelő mutatóival. Ezt folyam szintű forgalmi szimulációkkal és az
adatközpont eszközök valós árai alapján késźıtett költségbecsléssel végeztem el (4.4. és
4.5. fejezet).

2.3. Tézis. [C3, J1] Megmutattam, hogy a Poincaré DC beruházási költsége verse-
nyképes az azonos méretű, azonos teljeśıtményt nyújtó vastag fa rendszerhez képest. A
Poincaré DC alacsony induló beruházási költséget igényel, és nincs szükség a rendszer tel-
jes újrahuzalozására a növekedés során, ami tovább csökkenti az üzemeltetési költségeket.

A rendszerek áteresztőképességének kiértékelésére [7] alapján megvalóśıtottam egy
egyszerű folyamszintű forgalmi szimulátort C++ nyelven, amely szimulálja az eredeti
vastag fa [3] és a mohó útválasztást a generált topológiákra. Minden topológia 4000
szervert tartalmaz a vastag fa esetében változó számú kapcsolóval (S), az eredmények
pedig 10 szimuláció futási eredményeinek átlagát mutatják (5. táblázat).

A forgalom alapú szimulációk alapján összehasonĺıtottam a két rendszer átviteli
teljeśıtményét a költségek függvényében olyan módon, hogy késźıtettem duplán csa-
tolt vastag fa topológiákat 500, 1000, 2000, ..., 8000, 8200 szerverrel. Ezután olyan
élsűŕıtett hiperbolikus topológiákat (DHTT) késźıtettem, amelyekben azonos számú
szerverek voltak, és a sűŕıtési paramétereket kézzel úgy álĺıtottam be, hogy a Poincaré
DC átviteli teljeśıtménye megegyezzen a megfelelő méretű vastag fa teljeśıtményével.
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Jelölés Léırás Jelölés Léırás

|psw,10G| 10 Gbps kapcsoló portok száma
∑
T teljes átviteli sebesség (Gbps)

|psw,1G| 1 Gbps kapcsoló portok száma T̄se átl. szerverenkénti átviteli sebesség (Gbps)

|pse,1G| 1 Gbps szerver portok száma t teljes adatátvitel ideje (ms)

Topológia rsw / rse S |psw,10G| |psw,1G| |pse,1G| K$
∑
T T̄se t

(4, 10) DHTT 3.3 / 3.3 640 2400 8048 13510 2755.8 239.91 0.143 1334.67

(4, 10) DHTT 4.3 / 3.3 640 4700 9898 13510 3515.8 494.47 0.280 649.33

(4, 10) DHTT 4.6 / 3.3 640 7000 8878 13510 3988.8 558.77 0.364 573.17

vastag fa (k = 28) 980 0 25952 4000 2995.2 471.91 0.265 680.5

vastag fa (k = 32) 1280 0 36768 4000 4076.8 473.97 0.265 680.17

5. táblázat. 4000 szerveres Poincaré és vastag fa DC-k átviteli teljeśıtményének össze-
hasonĺıtása.

Majd kiszámı́tottam a két rendszer árát, aminek az eredményét a 8. ábra mutatja. Egy
alacsony portú (kicsi) vastag fa struktúrával kezdve a teljes újrahuzalozás korábban
válik szükségessé a szerkezetet növekedése során egy több port számú (nagy) vastag fa
struktúrához képest. Érdemes megfigyelni az újrahuzalozás miatti első nagy ugrást a kis
vastag fa költségében 1000 szerveres méret körül. Látható a nagy vastag fa magasabb
induló költsége, valamint az itt is elkerülhetetlen teljes újrahuzalozás 8200 szerver körül.

A Poincaré DC ezzel szemben alacsony kezdeti költségeket igényel, és szükségtelen a
struktúra növekedése során a teljes újrahuzalozás. A 8. ábrán a + jelekkel tűzdelt vonal
mutatja egy működő tesszellációs rendszer megéṕıtéséhez szükséges minimális összeget,
a háromszögekkel jelölt vonal pedig egy azonos méretű vastag fával átviteli sebességben
megegyező Poincaré DC költségét. Az első esetben a kezdeti struktúra nagyon alacsony
belépési költséggel rendelkezik, és könnyen bőv́ıthető kis lépésekben. A második esetben
a Poincaré DC úgy éri el a vastag fával megegyező teljeśıtményt, hogy kevesebb belépési
költséget igényel, és olcsóbb vagy azonos költségű marad a növekedés során.
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8. ábra. A duplán csatlakoztatott vastag fa és az élsűŕıtett Poincaré DC összköltségének
összehasonĺıtása fokozatos struktúranövekedés esetén.
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4.3. Kábelkomplexitás csökkentése adatközpont hálózatokban

A jelenleg elterjedt vastag fa DC struktúrával [3] szemben praktikus alternat́ıvát jelent a
laṕıtott pillangó (FBFly) szerkezete, melyet a jelenlegi magas portszámú kapcsolók tet-
tek lehetővé [14]. Az FBFly hasonló teljeśıtményt nyújt alacsony költség mellett azáltal,
hogy kevesebb hálózati berendezést és bonyolultabb (azaz adapt́ıv) útvonalválasztást
alkalmaz [14, 2]. Mivel az FBFly esetén a domináns költségtényező a hosszú szervertor-
nyok közötti kábelek költsége, léteznek javaslatok a struktúra módośıtásával a kábelezés
összetettségének egyszerűśıtésére. Ezek a javaslatok az állványok közötti nagy számú
kábelt csökkentését viszont a vezérlési śık további bonyoĺıtásával érik csak el [15].

A k-ágú n-szintű pillangó kn bemeneti és kimeneti terminált tartalmaz (9.a ábra). A
struktúra n szintű pillangó összekapcsoló elemből áll: az l. szinten, ahol l = 0, 1, ..., (n− 1),
a csomópontok azon másik csomópontokhoz csatlakoznak, amelyek távolsága kl többszörö-
sei. Ezek alapján a k-ágú n-lapos FBFly topológiát egy k-ágú n-szintű pillangó struktúrá-
ból hozzuk létre úgy, hogy az összes különböző kn−1 oszlophoz tartozó kapcsolót egyetlen
eszközbe kombináljuk össze (9.b ábra). A terminálok egyirányú bemeneti és kimeneti
portjait kétirányú N = kn darab szerverportként egyeśıtjük úgy, hogy minden kapcsoló
k szervert kapcsol a hálózatba. Általában ha egy pillangó struktúrát laṕıtunk, akkor a
transzformáció következtében összesen S = kn−1 kapcsolót rendezünk egy n− 1 dimen-
ziós tömbbe. Mindegyik kapcsoló csatlakozik ahhoz a többi k − 1 kapcsolóhoz, amelyik
illeszkedik hozzá az egyes dimenziókban. Így a kapcsolók minden dimenzió mentén csat-
lakoztatva vannak egymáshoz egy teljes részgráfban (vagyis klikkben). Megjegyzem,
hogy kn−2(n− 1) darab teljes részgráf van egy k-ágú n-lapos FBFly topológiában.
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9. ábra. (a) 3-ágú 3-szintű pillangó topológia. (b) 3-ágú 3-lapos laṕıtott pillangót kapunk
az azonos oszlopban lévő kapcsolók összevonásával. (c) Minden egyes kn−2(n− 1) = 6
FBFly teljes részgráfot egy DWDM optikai

”
pszeudo”-klikkbe alaḱıtok (sźınes FBFly).

A téziscsoportban megmutatom, hogy a kábelezés bonyolultságát (amit a hosszú,
szervertornyok közötti kábelek számaként definiálok) az FBFly struktúrában csökkenteni
lehet egy nagyságrenddel anélkül, hogy növekedne a vezérlési śık komplexitása.

3. Téziscsoport. Javasoltam a sźınes laṕıtott pillangó (C-FBFly) struktúrát, ami egy
nagyságrenddel csökkenti a laṕıtott pillangó (FBFly) hálózatok kábelezési komplexitását.
Megmutattam, hogy a C-FBFly csökkenti a kábelezés teljes költségét nagy topológiák
esetén, valamint a kábelezés költsége erősen függ az optikai szálak és az adóvevők árától,
viszont csak gyengén függ a módośıtáshoz szükséges extra optikai eszközök költségétől.
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A javaslatomban alkalmazom a távközlő-hálózatokban széles körben ismert módszert,
miszerint a teljesen összekötött hálózati részeket kapcsolt csillag topológiára változtatom
fényhullám iránýıtó passźıv eszközök (AWGR) és sűrű hullámhossz osztásos multiplexelt
(DWDM, másnéven sźınes) optika felhasználásával [13, 20]. A korábban adatközpon-
tokba javasolt optikai kapcsolási koncepciókkal [12] ellentétben a sźınes laṕıtott pillangó
(C-FBFly) szerkezete lefoglal elegendő optikai végpont-végpont útvonalat tetszőleges
forgalmi minta esetére, és nem alkalmaz komplex optikai vezérlési śıkot, ı́gy a kapcsolást
kizárólag az elektromos kapcsolók végzik a struktúrában. Először bemutatom a ja-
vasolt C-FBFly szerkezetét, majd részletezem kábelezési bonyolultság csökkentésének
eredményeit (5.4.1. és 5.4.2. fejezet).

3.1. Tézis. [C1] Definiáltam a sźınes laṕıtott pillangó szerkezetét, amit aztán kiértékeltem
egy műszaki-gazdasági modellben. Megmutattam, hogy a C-FBFly egy nagyságrenddel
csökkenti az optikai kábelek teljes hosszát az eredeti FBFly struktúrához képest. Kimutat-
tam, hogy ha a sźınes és szürke adóvevők közötti árkülönbség ≤ 110%, akkor a C-FBFly
csökkenti a kábelezés beruházási költségeit ≥ 5%-al nagy (N > 70000) hálózatokban.
Megmutattam, hogy a C-FBFly kábelezésének beruházási költsége erősen függ az optikai
szálak és az adóvevők árától, továbbá gyengén függ a teleṕıtés költségeitől és az extra
optikai eszközök árától.

A C-FBFly struktúra mögött lévő fő ötlet a k (k−1)/2 darab, hosszú, tornyok közötti
kábelek átalaḱıtása egy

”
pszeudo”-teljes hálóba minden teljes részgráfra, azaz a k-ágú

n-lapos FBFly topológia mindegyik dimenziója mentén, ami részgráfonként csak k darab
rövid toronyközti kábelt eredményez (9.c ábra).

3.1. Defińıció. [C1, C2] A sźınes laṕıtott pillangót egy laṕıtott pillangó struktúrából
kapjuk, amiben kicseréljük a szürke optikai adóvevőket a kapcsolókban DWDM képes
adóvevőkre. Továbbá, a teljes hálók helyetteśıtéséhez optikai AWGR eszközöket csatla-
koztatunk az összes sźınes adóvevőhöz multiplexereken és demultiplexereken keresztül.

Az AWGR logikailag egy teljes gráfot valóśıt meg egy csillag topológián a jelek
összeütközésének frekvenciatartománybeli feloldásával. Minden i bemenet λ hullámhosszú
jelét az [(i + λ − 2) mod M)] + 1, 1 ≤ i ≤ M, 1 ≤ λ ≤ Λ kimenetre iránýıtja, ahol M
az AWGR portjainak száma, Λ pedig az összes használt hullámhossz száma [12]. Min-
den adóvevő olyan hullámhosszra van álĺıtva a kapcsolóban, hogy azon a hullámhosszon
küldje a jeleket, amiket az adott pszeudo-teljes hálóhoz tartozó AWGR az eredeti FBFly-
ban is megfelelő célpont kapcsolóra iránýıt. Az eredményül kapott struktúra egy optikai
csillag hálózat, aminek az AWGR van a központjában. Az átalaḱıtást elvégezzük az
FBFly-ban lévő összes teljes hálóra. Ily módon az FBFly topológia minden fizikai teljes
hálóját helyetteśıtem egy pszeudo-teljes hálóval, és az ı́gy kapott architektúrát sźınes
laṕıtott pillangónak (C-FBFly) nevezem.

Fontos, hogy a javasolt módośıtás nem növeli az eredeti FBFly vezérlési śıkjának
összetettségét. A kapcsolók szempontjából a csillag topológia logikailag egy teljes részgráf.
Mivel a javasolt módośıtás csak a fizikai réteget (L1) érinti, nem szükséges semmiylen
vezérlési śıkbeli módośıtás. Megjegyzem, a pszeudo-teljes részgráf kétszer annyi kábelt
tartalmaz a multiplexálás és demultiplexszálás miatt, mint az eredeti teljes részgráf, ám
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ezek kizárólag rövid kábelek. A következő tézisekben megmutatom, hogy a hosszú, szer-
vertornyok közötti kábelek száma (azaz a kábelezés bonyolultsága) jelentősen csökken,
ami ı́gy csökkenti a kábelek teljes hosszát az egész hálózatban, és ez nagy szerkezetek
esetén költségbeli megtakaŕıtást is jelent.

A javasolt módośıtást egy műszaki-gazdasági modellben értékeltem ki, amelyben
az összes fontos vonatkozó technológiai és pénzügyi kényszerfeltételt figyelembe vettem.

3.2. Defińıció. [C1] A C-FBFly (3.1. Def.) műszaki-gazdasági modelljében a teljes op-
tikai kábelezés hosszúságának és költségének becsléshez együtt veszem figyelembe a fizikai
korlátokat (kapcsoló kapacitás, energiafogyasztási profilok, adóvevő és optikai szál pa-
raméterek) valamint az optikai eszközök költségeit (készülékek árai, teleṕıtési költségek).

Kábelek hosszúságának számı́tása. A modell első részében kiszámoltam az optikai
kábelek teljes hosszát az eredeti FBFly alapterület-becslése alapján, valamint számı́tásba
vettem valós energiabeli korlátokat is. Konkrétan azt vizsgáltam, hogy maximálisan
mekkora teljeśıtményt lehet biztośıtani egy szervertorony (rack) számára, és ez alapján
kalkuláltam a megengedett négyzetméterenkénti szerversűrűséget. Hasonlóan az eredeti
laṕıtott pillangó elrendezéséhez [14] feltételezem, hogy az állványokat sorokba rendezett
magaśıtott padlós dolgozó cellákba rakhatjuk. A cella oldalának hossza El =

√
N/ρ,

ahol ρ a szerversűrűség szerver/m2-ben. A kapcsolók közti átlagos kábelhossz ezek
alapján pedig egyszerűen, mint Lavg = El/3 becsülhető.

Az 5 méternél hosszabb több gigabites linkeket nem lehet hatékonyan elektromos
kábelekkel megvalóśıtani, ı́gy bevett gyakorlat, hogy ezeket a hosszabb kapcsolatokat
optikai kábelekkel oldják meg [18]. A modellemben az Lavg ≥ 2 m hosszú kábeleket op-
tikai kábeleknek tekintem, amibe beleszámolom, hogy a szervertorony közötti kábelek
kb. 1 méterrel az állványok feletti kábeltálcákban futnak, amely ı́gy mintegy Lconst = 3
métert még hozzáad minden állvány-közötti kábel hosszához. A valóságban elérhető
teljeśıtménysűrűségek alapján megállaṕıtottam, hogy a bemutatott kábelhossz-becslési
módszer szerint az ezer vagy annál több szerveres FBFly rendszert csak optikai szerver-
tornyok közötti kábelekkel lehet hatékonyan megéṕıteni. A 10. ábra a C-FBFly rövid és
hosszú optikai kábeleinek elrendezését mutatja.

10. ábra. Kábelek a C-FBFly-ban, egy pszeudo-teljes háló látható minden dimenzióban.
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Kábelezés költségének számı́tása. Kiszámoltam a szürke és a sźınes optikai kábelek
összes költségét az FBFly valamint a C-FBFly struktúra esetén. Konkrétan összeszámol-
tam az optikai szálak, az adóvevők, továbbá az extra optikai eszközök (Mum/Demux és
AWGR eszközök) összes költségét a C-FBFly hálózatban. Törekedtem a pontos költség
összehasonĺıtásra, és figyelembe vettem mind a szervertornyok közötti kábelek mind az
extra optikai eszközök teleṕıtési költségeit. Kihagytam viszont azokat a költségelemeket,
amelyek megegyeznek a két struktúra esetén. Vagyis a kapcsolókat, szervereket, és egyéb
berendezéseket, valamint azok teleṕıtési költségeit nem tartalmazza a modell. A szerve-
rek és kapcsolók közötti kábelezés költségeit sem vettem számı́tásba.

A költségcsökkentés eredményei meglehetősen konzervat́ıvak, mert ezekhez kizárólag
a beruházási (CAPEX) költségeket vizsgáltam. Felh́ıvnám a figyelmet arra, hogy ezen
felül a működési költségek (OpEx) is vitathatatlanul jelentősen csökkennek a C-FBFly-
ban az igen nagy kábelezési bonyolultság csökkenés következtében.

A C-FBFly-ra alkalmazott műszaki-gazdasági modellemben (3.2. Def.) numerikusan
kiszámı́tottam a teljes optikai kábelek hosszát mindkét struktúrában, majd összeha-
sonĺıtottam a kábelezés beruházási költségeit. A 11.a ábra egyértelműen mutatja, hogy
a C-FBFly-ban a vezetékek teljes hossza körülbelül egy nagyságrenddel kisebb, mint a
szürke FBFly-ban.
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11. ábra. (a) A szürke és sźınes optikai kábelek teljes hossza különböző szerver-
energiafogyasztás esetén adott rackenergia esetén. (b) Költség megtakaŕıtás (-) vagy
a növekedés (+) a C-FBFly szerkezet megvalóśıtása esetén egy általános referencia pa-
ramétertartományban különböző hálózati méretekre.

Ezek alapján összehasonĺıtottam a teljes optikai kábelezés költségét a C-FBFly és
FBFly struktúrákban. A C-FBFly kábelezési költségeit az eredeti FBFly-hoz képest
mint arányos növekedést (pozit́ıv) vagy csökkenést (negat́ıv) határoztam meg:

CC−FBFly = (Ccolored − Cgrey) 100 /Cgrey. (2)

A CC−FBFly értéket kiszámı́tom FBFly adatközpontokra 9000-nél több és 260000-
nél kevesebb szerver esetén. A szürke és a sźınes FBFly optikai összekapcsoló hálózat
költségét az interneten is elérhető piaci árak alapján számoltam. A szervertornyok
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közötti kábelek teleṕıtési költségét [18] alapján $6.25-nak, a rövid kábelekét pedig $2.5-
nak vettem. Az AWGR és Mux / Demux eszközök teleṕıtési költségét $50-nak feltételez-
tem. Az adóvevő költségelemhez definiáltam egy rtr-el jelölt változót, ami egy sźınes
adóvevő árát adja meg egy szürke adóvevő árához képest százalékokban:

rtr =
ctr,col
ctr,grey

100. (3)

A különböző rtr értékeknek megfelelő vonalak seǵıtségével leolvasható, hogy, össze-
hasonĺıtva a sźınes és szürke adóvevő árakat, mikor jár együtt költségbeli csökkenés a
kábelezési komplexitás csökkenéssel. Itt áttekintést adok azokról az árszintekről, ami-
kor a valóságban is létező nagyméretű adatközpontok esetén a módośıtással CapEx
költségmegtakaŕıtást érek el. A 11.b ábra mutatja a költségmegtakaŕıtás mértékét reális
teljeśıtmény paraméterek és optikai berendezés árak esetén. A CC−FBFly < 0% értékek
azt jelentik, hogy a sźınes optikával költségcsökkenést érünk el, mı́g CC−FBFly > 0%
értékek esetén a kábelezés csökkentését magasabb beruházási költségekkel tudjuk csak
megvalóśıtani. Például 200000 szerver esetén, 10%-al drágább sźınes adóvevőkkel számol-
va, a C-FBFly megvalóśıtásával a kábelezési költségek 12%-os csökkenését érhetjük el
(ami kb. $14 millió dollárt jelent) az eredeti FBFly-hoz képest.

Megvizsgáltam továbbá, hogy melyek azok a berendezés ár tartományok, amikor
a sźınes és a szürke kábelezési költségek megegyeznek egymással egy adott nagyságú
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12. ábra. Az FBFly kábelezési költségének arányos változása, ha az adóvevő
árkülönbséget rtr = 120%-nak feltételezzük, és változtatjuk az optikai eszközök árait.
Érdemes megfigyelni az egyenleg érzékenységének eltérését az optikai kábel és szürke
adóvevő árváltozások esetén, valamint az AWGR és Mux / Demux árak változása esetén.
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szerkezetnél. Ez az elemzés megmutatja azokat a ḱıvánt berendezés árakat, amelyek a
szerkezet költségtervezésénél seǵıtenek választani a sźınes vagy a szürke t́ıpusú változat
közül. Azaz megmutatom a különböző berendezések árainak az egyenlegre vonatkoz-
tatott érzékenységét, és kiértékelem, hogy milyen t́ıpusú berendezések árai uralják a
költségegyenleget.

Az árkülönbség a sźınes és szürke adóvevő árak között erőteljesen meghatározza a C-
FBFly pénzügyi megvalóśıthatóságát, hiszen azonos mennyiségű adóvevőt kell használni
mindkét esetben. Elemeztem a CC−FBFly kábelezési költségek változását az adóvevők
árainak arányát rtr = 120%-nak véve különböző eszközárak mellett. Az érzékenységvizs-
gálat során növelem, illetve csökkentem az egyes optikai berendezések árát 10% és 50%-
al a referencia értékekhez képest (11.b ábra). A 12. ábra első sorában lévő görbék
azt mutatják, hogy a C-FBFly által elért költségmegtakaŕıtás nagyon érzékeny a szürke
adó-vevő valamint optikai kábel árakra. A második sor azt jelzi, hogy a költség kevésbé
érzékeny az AWGR és Mux/Demux árak változásaira. Megjegyzem, hogy a CC−FBFly
érzékenysége a beszerelési árak változására hasonló az AWGR eszközök árváltozásainak
hatásához. A fő mondanivaló az, hogy az extra optikai eszközök beszerzése és üzembe-
helyezése nem igazán jelentős a C-FBFly kábelezési költségeiben. Másrészről, a magas
optikai szál költségek és az alacsony adó-vevő árak nagymértékben kedveznek a javasolt
struktúra gazdaságos megvalóśıthatóságának.

A következő részben ráviláǵıtok a kábelezés fenntartási költségeinek alakulására.
Tulajdonképpen a kábelezés bonyolultságának csökkentését a szervertornyok közötti
kábelek számszerű csökkenésével igazolom (5.4.3. fejezet).

3.2. Tézis. [C1, C2] A C-FBFly akár 48-szoros csökkenést érhet el a szervertornyok
közötti kábelek számában az eredeti laṕıtott pillangó (FBFly) hálózathoz képest.

A C-FBFly kábelezési bonyolultság csökkentése négy tényezőn múlik: az FBFly szer-
kezet k paraméterén, az optikai C-sáv BC−band szélességén, a jelek által használt csa-
tornák Chspacing távolságától, és kapcsolaton belüli al-linkek lsub számától. A kábelezési
komplexitás csökkentést számszerűśıthetjük úgy, hogy vesszük a szervertornyok közötti
kábelek számának arányát a szürke valamint a sźınes szerkezet esetén:

R =
k − 1

2

⌈⌊ BC−band

Chspacing k

⌋
lsub

⌉
. (4)

Egy felső korlát könnyen számolható a 4800 GHz széles C-sávra és 50 GHz csator-
natávolságra, ami R̂ = (48(k − 1))/(k lsub) ≈ 48. A becsült érték k → 96 esetén érhető
el, egy al-linket feltételezve minden kapcsolatban (lsub = 1). A 48 ı́gy egy durva becslés
az elméletileg elérhető kábelezési komplexitás csökkentés mértékére. A 13.a ábra mu-
tatja a szervertornyok közötti kábelek számának skálázódását az FBFly és C-FBFly
struktúrákban, továbbá a 13.b ábra mutatja R értékét. Az R függvény logaritmikus
jellege a szerverek számának k-tól függő exponenciális növekedése miatt van.

Véleményem szerint a kábelezés lokalizálása a szervertornyon belülre nagymértékben
leegyszerűśıti a teljes kábelezés kezelését. Az egyszerűśıtett kábelelrendezés továbbá
csökkenti a félrekötések számát és a nem tervezett leállásokat az adatközpontban. Az
operat́ıv költségek (OpEx) részletesebb vizsgálatára jövőbeli munkaként tekintek.

22



Szerverek száma

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

(a)

To
rn

yo
k 

kö
zö

tti
 k

áb
el

ek
 s

zá
m

a 
(lo

g)

FBFly

C-FBFly

0 200000 400000 600000 800000

0
10

20
30

40
50

Szerverek száma

R

Kábelcsökkentés elméleti felső korlátja 
jelenlegi AWG technológiával

(b)

0 200000 400000 600000 800000

13. ábra. (a) A szervertornyok közötti kábelek száma az FBFly és C-FBFly rendszerek-
ben. (b) R: hosszú kábelek aránya a szürke struktúrában a sźınes struktúrához képest.

5. Alkalmazások

A munkámban egy teljes értékű, fokozatosan bőv́ıthető adatközpont architektúrát (Poin-
caré DC) javasolok. A bemutatott megvalóśıthatósági elemzés azt mutatja, hogy a java-
solt struktúra átviteli teljeśıtménye összehasonĺıtható a vastag fa struktúrával, amely a
jelenleg legkorszerűbb széles körben használt DC topológia. Ugyanakkor a javasolt szer-
kezet rugalmassága lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy egy nagyon olcsó, mégis
működő DC-vel, azaz jelentősen alacsony belépő költségekkel induljanak, és fokozato-
san növeljék a rendszert, mind méretben mind teljeśıtményben. A javasolt rendszerben
a szervereket egyesével is hozzá lehet adni, valamint minden egyes plusz él jav́ıtja a
hálózat teljeśıtményét anélkül, hogy további konfigurálást igényelne. Megmutattam,
hogy a hálózat növekedése zökkenőmentesen történik és nincs szükség munkaigényes tel-
jes szerkezeti újrahuzalozásra. Ez a tulajdonság hatalmas ösztönző lehet a vállalatok és
szervezetek számára a javasolt struktúra megéṕıtéséhez.

Fontos, hogy a javasolt architektúra akár ma megvalóśıtható, a szükséges komponen-
sek rendelkezésre állnak az OpenFlow platformra, és minimális erőfesźıtéssel a NetFPGA
platformon is megvalóśıthatóak. A munkám továbbá egy érdekes hozzájárulást jelent a
széles körben ismert DC architektúrák mellett, és mint ilyen, hasznos lehet tananyagként
hálózati és elosztott rendszerek témában.

Másrészt, javasoltam egy módszert a kábelezési bonyolultság csökkentésére, amely
jelentősen csökkenti a szervertornyok közötti hosszú kábelek számát, viszont nem bo-
nyoĺıtja az alapul szolgáló rendszer vezérlési śıkjának összetettségét. A javasolt módszer
kereskedelmi forgalomban kapható optikai eszközök használatára épül, ı́gy a javaslat
jelenleg is alkalmazható az adatközpontokban. Az integrált műszaki-gazdasági modell
alkalmas az egyes feltételek kiértékelésére, amelyek alapján a javasolt módośıtás a be-
ruházási kiadások csökkentését is jelenti egy új DC éṕıtésénél. Bár alapos értékelést
csak a lapos pillangó struktúra esetén mutatok, a javasolt modell könnyen kiterjeszthető
tetszőleges adatközpont struktúrákra.
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6. Validáció

A hiperbolikus tesszellációs topológia generálásához és a mohó útválasztás eredményeinek
alátámasztásához számı́tógépes szimulációkat használtam. A szerkezeti tulajdonságokat
és a navigációs hatékonyságot a hiperbolikus hálózatban elméleti bizonýıtások erőśıtik.
Késźıtettem továbbá egy folyam szintű forgalmi szimulátort és ezzel elemeztem az átviteli
és terhelés-elosztási teljeśıtményt. A kábelezési költség kiértékeléséhez aktuális interne-
ten elérhető optikai eszköz árakat használtam.

7. Összefoglalás

A munkámban egy új, hiperbolikus térbe ágyazott számı́tógép-összekapcsoló architektúrát
javasoltam, amit a hiperbolikus śık sokszögekkel való hézagmentes parkettázásával hoz-
tam létre. A hiperbolikus térnek köszönhetően az új architektúra földrajzi útválasztással
a legrövidebb utak mentén tovább́ıtja a csomagokat a szerverek között. Az útválasztási
mechanizmus helyi döntések alapján működik, ı́gy nem igényli a nagy méretű és bonyo-
lult útválasztási táblák folyamatos fenntartását a kapcsoló eszközökben.

Kiegésźıtettem az alap útválasztási mechanizmust olyan módszerekkel, amelyek seǵıt-
ségével a javasolt struktúra kieléǵıti a jelenlegi nagy teljeśıtményű adatközpont archi-
tektúrák alkalmazásspecifikus igényeit. Megmutattam, hogy a javasolt kiterjesztés ki-
aknázza a topológiában jelen lévő több utat a csomópontpárok között, és ı́gy jav́ıtja a ter-
heléselosztás valamint a hibatűrés teljeśıtményét. Az általam javasolt rendszer könnyen
és tetszőleges lépésekben bőv́ıthető, ı́gy kieléǵıti a jelenlegi adatközpontok növekedési
szükségleteit.

Továbbá javasoltam egy módszert a kábelezés bonyolultságának csökkentésére, ami
tetszőleges adatközpont struktúrákban alkalmazható. A javaslatom úgy csökkenti a
hosszú kábelek számát, hogy nem bonyoĺıtja a rendszer vezérlési śıkját. Megmutattam,
hogy a javasolt módszer egy nagyságreddel csökkenti a hosszú kábelek számát laṕıtott
pillangó struktúrákban. A módszer kereskedelmi forgalomban lévő optikai eszközöket
alkalmaz, ı́gy már jelenleg is alkalmazható.
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