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1. Bevezetés
Az információ mobilitása a modern világ egyik legfontosabb vívmánya. A mobil, cellás

hálózatokban a forgalom és a felhasználók száma is egyre növekszik. A mobil kommunikáció
töretlen népszerűsége több tényező együttes  hatásának köszönhető.  Egyre terjednek a több
hálózati interfésszel rendelkező okos-telefonok, másrészről a hálózati üzemeltetők technológiai
újításokat és sztenderdeket  (HSXPA-High Speed Packet Data, LTE (Long Term Evolution)
[1])  vezetnek  be  a  megnövekedett  adatátviteli  igények  kielégítésére,  illetve  szofisztikált
szolgáltatásokkal jelennek meg a piaci  versenyben.  Ennek eredményeképpen az operátorok
egyre komolyabb üzemeltetési és menedzsment feladatokkal néznek szembe:

1. Egyre  csökkennek,  illetve  dinamikusan  változnak  a  cellaméretek,  és  növekszik  a
rendelkezésre  álló  rádiós  csatornák  újrafelhasználása.  Ebben  a  változékony
környezetben hatékony, adaptív felhasználói helymeghatározásra és hívásátadásra van
szükség a mobilitás menedzsment feladat megoldásához.

2. Az új megoldásoknak köszönhetően folyamatosan nő az adatátviteli sebesség, azonban
bizonyos multimédiás alkalmazások továbbra is érzékenyek a kapcsolatminőség (QoS-
Quality  of  Service)  hirtelen  degradálódására.  Ennek  elkerülése  érdekében  az
erőforrások  megfelelő,  dinamikus  méretezése  és  beengedésszabályozás  (CAC-Call
Admission Control) alkalmazása elengedhetetlen.

3. Mindennapjainak részévé vált, hogy banki átutalásokat, vásárlásokat intézünk mobil
eszközünkkel.  Bár  rengeteg  protokoll  szolgálja  a  biztonságot  vezetéknélküli
környezetben,  továbbra  is  kihívásokkal  teli  feladat  egy  teljesen  biztonságos  mobil
hálózat megalkotása a nyitott rádiós interfész és a mobil eszközök védtelensége miatt.
Az utóbbi időben jelentős kutatási területet képez a felhasználói profilok alkotása, és a
felhasználói  viselkedés  vizsgálata.  Ez  meglehetősen  komplex  feladat,  azonban
jelentősen növelheti a mobil hálózatok biztonságát.

4. Manapság egy adott földrajzi helyen több hozzáférési hálózat is elérhető egyidejűleg.
Emellett még egy konkrét hozzáférési technológián belül is átfedések lehetnek a cellák
között. Jó példa erre a hierarchikus cellák, és az „esernyő cella” használata, melynél
arról van szó, hogy több kisebb cellát egy nagyobb cella átfed. Ennek fő oka a gyors
felhasználók  kiszolgálása  és  a  gyakori  hívásátadásokból  eredő  problémák
kiküszöbölése.  A  mozgásmodellek  támogathatják  az  ilyen  pontban  végrehajtható
vertikális hívásátadás folyamatát is. 

Ez csak néhány példa volt a mobil hálózatokban rejlő, kihívást jelentő feladatok sokaságára,
melyhez  megfelelő  megoldásokra  és  jól  kvalifikált,  tapasztalt  operátorokra  van szüksége a
szolgáltatóknak.  Egy  jövőbe  mutató  alternatív  lehetőség,  hogy  olyan  eljárásokat  és
mechanizmusokat  vezetnek  be,  melyek a  rendszert  képessé teszik  arra,  hogy  a  környezeti
változásoknak megfelelően átkonfigurálják, meggyógyítsák vagy installálják önmagukat [2].
Bár ez a kutatási terület még messze nincs körüljárva, de az már világos, hogy jól megalkotott
mobilitás menedzsment algoritmusokkal támogatható például a beengedésszabályozás, a cella
lefedettség  átkonfigurálása,  rádiós  interfész  hibájának  detektálása  vagy  épp  a
helyzetmeghatározási stratégia megváltoztatása.

Dolgozatom  témája  a  felhasználói  mozgás  modellezése  és  komplex  helymeghatározási
stratégiák  vizsgálata,  melyek  hatékonyan  segíthetik  a  fentebb  említett  önkonfiguráló
eljárásokat.
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2. Terminológia
A vezetéknélküli hálózatok felépítésénél a célba vett földrajzi területekre szolgálatelérési

pontokat telepítenek különböző távolságokra. A szolgálatelérési pontokat bázisállomásoknak
(basestation)  hívjuk.  A bázisállomások  rádiós  interfészük  segítségével  egy  meghatározott
méretű  területet  fednek  le,  ezt  cellának (cell)  nevezzük.  Bázisállomáson keresztül  tudnak
kommunikálni a mozgó végfelhasználói berendezések, más néven mobilok, a hálózattal és így
egymással.  A mobil eszközök általában mozognak, mely során megváltoztatják a kapcsolódási
pontjukat.  Ha  közben felépült  kapcsolattal  rendelkeznek,  akkor  ezt  a  folyamatot  nevezzük
hívásátadásnak (handover). A mobilitás menedzsmentnek ezt a röviden vázolt funkcionalitást
kell kézben tartania, melynek egyik fő feladata a pozíció menedzsment (location management).
A  pozíció  menedzsment,  azaz  a  helymeghatározás  a  mobil  hálózatbeli,  meghatározott
pontosságú pozíciójának a nyilvántartását jelenti. Erre azért van szükség, mert ha hívás, vagy
adatforgalom érkezik a mobilnak címezve, akkor mindezt tudnia kell a hálózatnak a mobil felé
irányítani.

A  disszertációmban,  a  modellezés  során  a  mobilitást  általánosan  kezelem,  a  pontos,
alkalmazott  technológiára  való  tekintet  nélkül.  Ennek  megfelelően  a  következő  hálózati
entitásokat használom:

–mobil állomás (Mobile Node,  MN): mozgó csomópont,  amely más mobillal vagy fix
állomással kommunikál.

–mobilitás hozzáférési pont (Mobility Access Point, MAP): az egyetlen olyan típusú, fix
entitás  a  hálózatban,  amelyhez  a  mobil  állomás  képes  kapcsolódni,  és  rajta  keresztül
kommunikálni.  (Nem feltétlenül  felel  meg ez  egy hozzáférési  pontnak a  valós  hálózatban,
hanem akár hálózatot, vagy hozzáférési pontok halmazát is jelentheti abban az esetben például,
ha a mobil egyidejűleg képes több bázisállomással is kapcsolatban állni).

–mobil  ügynök  (Mobile  Agent,  MA):  fix  csomópont,  akin  fut  az  adott  mobilitás
menedzsment  algoritmus,  de  mobil  nem  tud  csatlakozni  hozzá.  Ilyen  lehet  például  egy
hierarchia csomópont. 

–központi vagy Otthoni ügynök (Home Agent,  HA): Egy speciális, központi MA amely
mindig  egy  pontos,  vagy  hozzávetőleges  információval  rendelkezik  az  MN  tartózkodási
helyéről. 

–egyéb csomópont  (Node,  N):  olyan csomópont  a  hálózatban,  amely nem rendelkezik
mobilitás  menedzsment  szemszögéből  semmilyen  funkcióval.  Ide  tartoznak  a  fix
kommunikációs partnerek, routerek és egyéb hálózati elemek.

–hálózat (Core Network, CN): az entitásokat összekötő kommunikációs (vezetékes, vagy
vezeték nélküli) csatorna, amit egy gráffal adok meg. A gráf csomópontjai a fentebb felsorolt
hálózati entitások, az élei a közöttük fennálló kapcsolatok.

4



3. Kutatás célkitűzése
A cellás mobilhálózatokban jelentősen megnőtt a felhasználók száma és az átvitt adatok

mennyisége.  Ezek  egyre  jelentősebb  problémák  elé  állítják  a  hálózatok  üzemeltetőit.  A
kutatásom  célja  felhasználói  mozgásmodellezéssel,  és  mobilitás  menedzsment stratégiák
elemzésével  új  generációs  mobil  hálózatok  tervezésének  és  üzemeltetésének  elősegítése,
valamint egy új megközelítésű, adaptív, helymegatározó algoritmus bevezetése.

Célok:

–mobilitás  menedzsmenten belül  a  helymeghatározó  stratégiák  vizsgálata  és
összehasonlítása a hálózati jelzésforgalom, a csomópontokon fellépő feldolgozási költség,  a
rádiós interfész kihasználtsága és a biztonságos átvitel szempontjából.

–cellás  mobil  hálózatokban  alkalmazott  Markov  mozgásmodellek  vizsgálata  és
osztályozása.  A tapasztalatok alapján egy olyan Markov-lánc alapú mozgásmodell  generáló
rendszer (Markov Movement model Creator Framework – MMCF) elkészítése, amely adott
hálózati  és  felhasználói  mozgás  paraméterek  mellett,  állapotok  számában  és  jóslás
pontosságában optimális Markov modelt generálja.

–egy olyan önszervező helymeghatározó eljárás megalkotása, melyben a mobil eszközök
helyzetfrissítési stratégiájukat önmaguk választják, menedzselik, nem pedig a hálózat (Client-
driven Mobility Frame System - CMFS). A hálózat ebben a környezetben csupán alapvető,
általános szolgáltatásokat nyújt, adminisztrációt és kapcsolat felépítést.  

A kutatásom céljának megvalósulásával egy lépéssel közelebb kerülhetünk egy önszerveződő,
intelligens  mobil  hálózathoz,  melyben  a  mobil  eszköz  mindig  a  legkisebb  költségű
menedzsment stratégiát használja, és optimális mozgásmodellel követhető.

4. Kutatási módszertan
Mobilitás menedzsment stratégiák és mozgás modellek hatékonyságának vizsgálatára két

klasszikus megoldást alkalmaztam, analitikus és szimulációs elemzéseket.

Az analitikus elemzéshez elsőként a matematikai modellek megalkotása szükséges. A hálózat
modellezéséhez  gráf  modellt,  a  pozíció  menedzsment  megoldások  és  mozgásmodellek
esetében  pedig  Markov-láncokat  alkalmaztam.  A  pozíció  menedzsment  stratégiák
összehasonlítása  során  alkalmazott  mobilitási  modellt  az  irodalomban  megtalálható
megoldásokból  készítettem  a  saját  kutatási  céljaimnak  megfelelően.  Ennek  kibővítését
alkalmaztam a mozgásmodellek osztályozása során.

Az  analitikus  elemzés  alátámasztására  Mathetmatica  [8]  alkalmazást  használtam,  illetve
elkészítettem egy szimulációs környezetet. A szimulációk a széles körben alkalmazott, diszkrét
idejű,  nyílt  forráskódú  OMNET++  [4]  keretrendszerben  készültek  C++  nyelven.  Ennek
segítségével az eredmények összehasonlíthatók az irodalomban megtalálható megoldásokkal,
és felmérhetőek a különböző hálózati konfigurációk hatásai.
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5. Kutatási eredmények

5.1 Kiterjesztett  keretrendszer  a  mobilitás  menedzsment
stratégiák elemzésére

A mobilitás menedzsment feladata,  hogy a mobil  eszköz mozgása során folyamatosan
elérje a hálózat szolgáltatásait, tudjon fogadni és kezdeményezni hívást  vagy adatforgalmat.
Ennek egyik alkomponense a  pozíció menedzsment,  melynek célja,  hogy a mobil  helyzete
bizonyos  pontossággal  mindig  meghatározható  legyen  akkor  is,  ha  a  mobil  mozog.  Az
irodalomban,  különböző  mobil  hálózati  technológiákhoz  számos  pozíció  menedzsment
megoldást  találunk.  A  pozíció  menedzsmentet  mindegyik  általában  két  fázisra  bontja,  a
pozíciófrissítésre (position update) és a hívás szállításra (call delivery). Bármelyik megoldást
is  nézzük,  a  hálózatban  bizonyos  költséget  generál  a  használata.  Ez  a  költség  magában
foglalhatja  a  jelzések  során  átvitt  adatok  mennyiségét,  az  egyes  hálózati  csomópontokban
felmerült  feldolgozási,  processzálási  költséget,  a  rádiós  interfész használatához kapcsolódó
ráfordításokat, vagy éppen a biztonságos kapcsolat felépítéséhez szükséges plusz lépéseket.

Ha a mobil gyakrabban frissíti a pozícióját, akkor pontosabb információt tud tárolni a hálózat a
helyzetéről, és a hívás esetén a szállítás egyszerűbb, gyorsabb. Ez esetben a pozíció frissítés
költsége  nagyobb,  de  a  hívásszállításé  jóval  alacsonyabb.  Ellenkező  esetben,  ritkább
pozíciófrissítésnél, fordítva alakulnak a költségek. Látható, hogy az egyensúly megtalálása az
tipikus mérnöki optimalizációs problémához vezet.

Különböző hálózati struktúrákon a pozíció menedzsment megoldások eltérő hatékonysággal
működnek.  Így  egy konkrét  hálózat  tervezése során fontos,  hogy  a  pozíció  menedzsment
stratégiák költségét  össze tudjuk vetni  egymással,  ezáltal kiválasztható legyen az optimális
megoldás. Az irodalomban ennyire széles körű összehasonlító modellt nem találtam.

Tézis 1.1 Elkészítettem egy mobilitás menedzsment modellt (Mobility Management Model –
MMM),  mely  az  irodalomban  megtalálható  főbb  mobilitás  menedzsment  stratégiákat
összehasonlítja a jelzésforgalom, csomópontokban fellépő processzálás, rádiós interfész
használata és biztonság szempontjából. A különböző szempontokhoz költségfüggvényeket
határoztam meg.  [J7,J9,J11,C7,C8,C11,C14].

A mobilitás menedzsment  modell (MMM) az irodalomban megtalálható egyszerű  mobilitás
modell [8] kiterjesztése és általánosítása. Megalkotásánál az első lépésem a hálózat és a mobil
entitás  modelljének elkészítése volt.  A hálózat  modellezés  egyik  lehetséges  megvalósítása,
amikor egy protokoll jellemzéséhez egy konkrét, specifikus hálózat reprezentációt használnak
fel. Ennek nyilvánvaló hátránya, hogy más protokollnál, más kontextusban nem használható.
Emiatt sok értekezésben a hálózatot egy egyszerű, általános paraméterrel írják le, mint például
a csomópontok között átlagos távolság. Ezzel bármilyen hálózat leírható,  azonban a modell
ereje  gyenge,  ha  különböző protokollok  viselkedését  szeretnénk összehasonlítani  az  egyes
hálózati  struktúrákon.  Összegezve a  tapasztalatokat,  ötvöztem a  két  megoldást,  megadtam
általános jellemzőket (n), melyek függetlenek a technológiától,  illetve bevezettem speciális,
adott, vizsgált protokoll korrekt leírásához szükséges paramétereket (c) is. Bővebben erről a
dolgozatom 2.1-es fejezete szól. Az 1. táblázat és az 1. ábra röviden bemutatja a paramétereket.
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1. táblázat: MMM paraméterei
Általános paraméterek (n) Technológiai és költség konstansok (c)

A –  szomszédossági  mátrix  MAP-ok  és  MA-k
között

cu,  cd –  vezetékes  átviteli  közeghez  kötődő
költségek, pl.: helyzetinformáció jelzés egy linkre
eső költsége stb.

BΠ  –  átmenet  valószínűségi  mátrix  a  MAP-ok
között

cr,  cf,  cm,  cec,  cdc,  crc –  csomóponthoz  kötődő,
processzálási költségek, pl.: regisztráció költsége,
csomagtovábbítás költsége stb.

m – átlagos távolság a központi ügynöktől cau, cad – rádiós interfészhez kötődő költségek, pl.:
uplink irányú üzenet egységnyi költsége.

gH – átlagos távolság a legközelebbi hierarchikus
csomóponttól

csu, csdh, csdu – biztonsághoz kötődő költségek, pl.:

gT – átlagos távolság két MAP között

gC – átlagos távolság a paging domain-t felügyelő
MA-tól

1. ábra: Általános, hálózati paraméterek bemutatása.

A  bemutatott  paraméterek  segítségével  költségfüggvényeket  definiáltam  mobilitás
menedzsment  stratégiákhoz,  melyek  négy  nagy  csoportra  oszthatók:  jelzésköltség  (CSIGN),
processzálási költség (CPROC), rádiós interfész költség (CAIR) és  biztonsági költség (CSEC).  A
stratégiák  közül  öt  nagy csoportot  különítettem  el,  központosított  (CENT,  pl.:  MobileIP),
hierarchikus  (HIER, pl.:  Hierarchikus  MIP),  vezetékes  tracking  (WIREDT, pl.:  LTRACK),
vezetéknélküli tracking (WLESST, pl.: HAWAII) és paging típusú (CELL, pl.:GSM, CIP).

A költségfüggvények meghatározhatóak általános alakban, melyet az (1)-es egyenlet mutat be.
Az általános  alak egy hasznossági függvénye a hálózati,  általános  paramétereknek (n)  és  a
technológiai  konstansoknak  (c),  differenciálva  mobilitási  paraméterekkel,  λ(t)-vel,  ami  a
handover  intenzitását  fejezi  ki,  és  μ(t)-vel,  ami pedig a  hívás érkezés gyakoriságát mutatja
meg. Ennek tükrében az általános egyenlet a következő:
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ahol  λ,  μ Poisson  folyamat  intenzitásai,   fh,  fp egyedi  függvények  minden  mobilitás
menedzsment  stratégiára  és  lineárisak  a  technológiai  konstansok  és  hálózati  paraméterek
dependenciájában.  Az  fh   a handover  költségét,  az  fp pedig  egy hívás  szállítás  ráfordítását
mutatja  meg.  Mivel  az integrál  diszkrét  Poisson folyamaton fut  végig,  ezért  egy  egyszerű
összeggel helyettesíthető,  bevezetve a mobilitási rátát (ρ).  A mobilitási  ráta,  ρ gyakorlatilag
annak a valószínűsége hogy történik  handover és nem kap hívást a mobil. Ennek értelmében a

költségfüggvény leegyszerűsödik: ph ffC  )1(  , ahol 



 .

Az összes költségfüggvényt kifejtve a dolgozat 2.2-es fejezete tartalmazza. 

Tézis 1.2 Az MMM mobilitás menedzsment modell alkalmas egy N<A,BΠ> hálózathoz és c
költségvektorhoz  az  optimális  mobilitási  stratégia  kiválasztására,  vagy  létező
menedzsment protokollok összehasonlítására  [J7,J9,J11,C7,C8,C11,C14].

Az MMM keretrendszer  felhasználási  módját  két  irányból közelíthetjük meg.  Az egyik,  ha
rendelkezésre áll egy hálózat leírása (n), illetve a feltételezett költség konstans vektor (c)  és
ehhez  határozzuk  meg  a  legkisebb  költségű  mobilitás  menedzsment  stratégiát.  A  másik
alkalmazási terület, ha már konkrét, létező menedzsment protokollokat hasonlítunk össze egy,
vagy több speciális hálózati konfiguráción. Ez esetben a protokoll stratégiája adott, a költség
konstansok pedig specifikálják a pontos menedzsment metódust. 

A hálózat  leírása  egyenértékű  az  A és  BΠ  mátrixok  definiálásával.  Ezek  után  a  további,
korábban bevezetett  paraméterek (1.  táblázat) meghatározhatóak.  A mobil  entitás két  MAP
közötti handover frekvenciáját Poisson folyamat modellezi. Jelölje  BQ a mobil tulajdonságát
leíró folytonos  Markov lánc ráta  mátrixát,  melyből  levezethető a  BΠ  átmenetvalószínűségű
mátrix. A hálózat topológiai felépítését, MA-k közötti kapcsolatokat reprezentálja az A mátrix.

A  Mathematica [8]  alkalmazást  használva,  összehasonlítottam  az  öt  alap  stratégia
költségfüggvényeit (2. és 3. ábra) különböző aspektusokban.

0.2 0.4 0.6 0.8 1
p

10

15

20

25
full_cost

a.
0.2 0.4 0.6 0.8 1

p
6

8

10

12

14

16

full_cost

b.
2. ábra: Az összegzett költségfüggvények a központosított (szaggatott 1 ponttal),

hierarchikus (szaggatott 2 ponttal), vezetékes tracking (szaggatott), vezetéknélküli tracking
(folytonos) és a paging típusú (pontozott) stratégiákhoz a mobilitási ráta ρ függvényében. A két

ábra két különböző hálózaton szimulált eredményt mutatja.
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3. ábra: A vezetéknélküli tracking költsége ρ és jelzés költség konstans függvényében.

A  mobilitás  menedzsment  stratégiák  teljes  költségét  három  különböző  hálózati
konfigurációban is  megvizsgáltam.  A három különböző esetet  magas  és  alacsony handover
frekvenciával is analizáltam. Az eredményt a 2. táblázat mutatja, félkövérrel a legkisebb azaz
az optimális, a szürke hátterű a legnagyobb költségű stratégia az adott konfiguráción.

2. táblázat: A stratégiák teljes költsége különböző hálózati konfigurációkban
full_cost More

meshed
Long-Tree
topology

Wide-Tree
topology

More
meshed

Long-Tree
topology

Wide-Tree
topology

ρ = 0.3 (alacsony handover ferkv.) ρ = 0.9 (magas handover frekv.)

CENT 4 16.32 6.72 8.02 24.96 11.76
HIER 3.86 14.94 6.36 7.60 20.82 10.72

WLESST 3.47 10.81 9.38 7.41 11.7 10.85
WIREDT 3.93 13.75 22.64 7.61 20.65 16.64

CELL 7.04 103.2 18.48 4.54 19.8 6.54

A 2-es ábrán jól látható az egyszerű következtetés hogy a handover frekvencia növekedésével a
központosított,  hierarchikus és vezetékes  tracking megoldások összköltsége növekszik,  hisz
minden  egyes  hívásátadás  plusz  költséget  jelent  a  hálózatnak.  A vezetéknélküli  tracking
megoldás  a  hívások  átirányításának  költségét  egyre  inkább  megspórolja  a  mobilitási  ráta
növekedésével. A cellás típusú protokollok esetén pedig triviális hogy minél ritkább a bejövő
hívások  száma,  annál  kisebb  jelzésforgalom  terheli  a  hálózatot.  A 2-es  táblázat  hasonló
eredményeket mutat a 2-es ábra elemzéséhez, számszerűsítve.
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5.2 Markov-lánc  alapú  általános  mozgás  modellezés  és
felhasználók   helyzetének  előrejelzése  –  Markov-lánc  alapú
mozgásmodel  generáló  keretrendszer  (MMCF-Markov  Movement
model Creator Framework)

Vezetéknélküli  hálózatokban  a  felhasználók  mozgásának  modellezése  az  egyik
legfontosabb feladat. Egy pontos,  modell alapú felhasználói mozgás előrejelzés támogatja  a
hálózatok tervezését,  önkonfiguráló-öngyógyító hálózatokat,  visszaélések felderítését  (fraud
detection)  és a  beengedés szabályozást is, javítva ezzel a kapcsolatminőséget (QoS -Quality
of Service).

Az  irodalomban  több,  különböző  mozgásmodell  is  megtalálható,  melyeket  két  fő  részre
oszthatunk,  az  egyéni  [11]  [12]  és  a  csoportos  [13]  [14]  mozgásmodellekre.  Mindkét  fő
típusnál  szerteágazó  matematikai  megoldásokkal  találkozhatunk,  melyek  közül  az  egyik
leggyakoribb a Markov modell. 

A  Markov  modell  egy  sztochasztikus,  matematikai  modell,  aminek  a  legegyszerűbb
reprezentációja a Markov-lánc. A Markov-lánc diszkrét sztochasztikus folyamatot jelöl, melyre
teljesül a Markov tulajdonság. A Markov tulajdonság pedig annyit jelent, hogy adott jelenbeli
állapot mellett a rendszer jövőbeni állapota nem függ a múltbéliektől. A Markov modelleket
széles körben alkalmazzák telekommunikációs problémák megoldásában [10] szerte a világon. 

Tézis 2.1 Létrehoztam egy osztályozó eljárást a diszkrét idejű, Markov-lánc alapú mozgás
modellekhez  (MMCS  –  Markov  Movement-model  Classifying  System).  Minden,
állapotában  fizikai  tartózkodást  kifejező  'M'  Markov  mozgás  modell  egyértelműen
definiálható M<L,R,O> formában, ahol L a szintjeit (level),  R a felbontását (resolution)
és  O a  mélységét  (depth)  fejezi  ki  az  adott  modellnek. Az  osztályozás  segítségével
összehasonlíthatóak és elemezhetőek a Markov mozgásmodellek hatékonysága különböző
hálózati konfigurációkon [J1,J2].

Megvizsgáltam  az  irodalomban  megtalálható  Markov  mozgásmodelleket,  és  ezek  alapján
kiterjesztettem az előző fejezetben bevezetett  hálózati  modellt  a  felhasználói  mozgást  leíró
specifikus paraméterekkel. 

Elkészítettem az osztályozó rendszeremet,  melyben két  fő csoportra  oszthatók  a  modellek:
felhasználó  központú  (  user-centralized )  és  a  hozzáférési  pont  központú  (  access  point-
centralized ). Az utóbbi csoport két további alcsoportra tagolódik, ahogy a 4. ábrán is látható.

4. ábra: A Markov mozgásmodellek alap csoportosítása
10



Az egyszerű csoportosítás mellé meghatároztam a paramétereket, melyek a modellek legfőbb
tulajdonságait írják le. Ezek a következők:

– szint (  level  L ):  A modellek a felhasználókat, vagy felhasználók csoportját külön is
kezelhetik, ezzel plusz dimenziót, szinteket hozhatnak az adott mozgásmodellbe. Ennek akkor
van létjogosultsága, ha bizonyos felhasználók mozgása jelentősen különbözik a megszokottól,
vagy  ha  meg  akarjuk  különböztetni  őket,  például  egy  eltérő  beengedés  szabályozási
stratégiához létrehozott többszintű mozgásmodellel. 

– felbontás ( resolution  R ): A modell felbontása írja le azt, ha kettő vagy több MAP-et
összevonunk a modellben, és egy állapottal reprezentálunk a Markov-láncban. Jellemzően ez
akkor történik, ha az adott MAP-eket nem érdemes külön kezelni, mert a felhasználók nagyon
hasonlóan  viselkednek  ezeken  belül,  vagy  egyszerűen  elenyésző  felhasználó  csatlakozik
ezekhez. 

– mélység  (  depth O ):  Irányított  mozgás  esetén  a  felhasználók  aktuális  helyzete
jelentősen  függhet  a  korábban meglátogatott  hozzáférési  pontoktól.  Azt,  hogy  egy modell
milyen  mélységben,  hány  lépés  tekintetében  veszi  figyelembe  a  felhasználó  által  megtett
mozgást, a mélység fejezi ki. Ennek bevezetésével a Markov tulajdonság nem sérül, mert nem
a Markov modellbe emeljük be a memória fogalmát, hanem az általa reprezentált felhasználói
mozgásszituációba.  MMCS  használatával  minden  esetben  első  rendű  Markov  láncokról
beszélhetünk. 

Ezekkel  a  paraméterekkel  sokkal  komplexebb  és  szofisztikáltabb  modellek  is
meghatározhatóak.  Az  MMCS  segítségével  különböző  hálózati  konfigurációkon  analitikus
költségelemzést végeztem az irodalomban megtalálható néhány Markov modell között (3.5.2-
es fejezet a dolgozatban). A modelleket különböző hálózati környezetben vizsgáltam (5. ábra). 
A modellek költségét két paraméter függvényében határoztam meg, az állapotok száma (nstates)
és az elméleti hiba (ET), CMM=f(nstates,ET):

TstatesMM EnC  log . (2)
 
Az  elméleti  hiba  (ET)  a   MAP-onént elkövetett  előrejelezés  hiba standardizált  összege.  Ez
abból  következik,  hogy bizonyos  MAP-okat  összevonva  kezelünk a  modellben,  vagy nem
vesszük figyelembe a korábbi lépéseket megfelelő mélységgel, (RM, M3 [3], o-th [15]) és a
jóslás folyamatánál egyenletes eloszlással számoljuk a felhasználókat ezekben a MAP-okban.

Speciális  felhasználó  környezeteket  használtam,  hogy  jól  rámutassak  az  egyes  modellek
előnyére és hátrányára. A hálózati konfigurációkat az 5. ábra mutatja. Ezek a következőek:
a.- Park, egyenletes eloszlás
b.- Egyszerű út
c.- Reggeli városba vezető forgalom
d.- Irányított mozgás
e.- Megkülönböztetett felhasználók
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5. ábra: Az MMCS segítségével végrehajtott költségelemzésben használt főbb hálózati
konfigurációk

Az  elemzés  eredményét  a  3.  tábla  mutatja  be,  mely  részletesen  a  dolgozatom  3.2.8-as
fejezetében olvasható. 

3. táblázat: A MMCS-ben végrehajtott költség elemzés eredménye
CMM Scenario a. Scenario b. Scenario c. Scenario d. Scenario e.

RM
(nstates=3)

0,47 1.81 1,28 2,11 2,11

M3
(nstates=4)

0,6 1,93 0,6 1,93 1,93

M7
(nstates=8)

0,9 0,9 0,9 1,9 1,9

2nd

(nstates=49)
1,69 1,69 1,69 1,69 2,94

3D
(nstates=16)

1,2 1,2 1,2 2,1 1,2

Látható, hogy az egyes modellek milyen speciális helyzetekben teljesítenek a legjobban. Ebből
következik,  hogy  egy  adott  hálózati  helyzethez  kell  mindig  megválasztani  vagy
megkonstruálni a megfelelő modellt. 
Ha saját Markov mozgásmodellt szeretnénk létrehozni és minden múltbéli adatot figyelembe
veszünk  (mélység),  valamint  minden  különböző  viselkedésű  felhasználói  csoportot  külön
szinten kezelünk,  akkor  magas  állapotszámú modellt  kapunk.  Ezért  célszerű  egy minimális
hibát megengedünk, és úgy megtalálni a legkisebb állapotszámú Markov mozgásmodellt. 

Tézis 2.2  Kidolgoztam  egy  általános,  diszkrét  idejű,  állapotában  tartózkodást  kifejező
Markov mozgásmodell generáló rendszert (Markov Movement model Creator Framework
– MMCF).  MMCF használatával  minden  N<A,D,B>  hálózathoz  és  ɛ hiba  vektorhoz
minimális állapotszámú M<L,R,O> Markov modell készíthető [J1,J2].
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Az MMCF generáló megoldással a célom, hogy meghatározzam egy adott hálózathoz azt a
minimális  állapotszámú Markov mozgásmodellt,  amely  még teljesíti  a  kezdetben  felállított
feltételeket.  Ezeket  a  feltételeket  fogalmazza  meg az  ɛ hibavektor.  Ebben a  modell  alkotó
keretrendszerben ajánlásokat  készítettem az L,R,O paraméterek meghatározásához (a dolgozat
3.3 fejezete). 
Az adott modell  komplexitását az állapotok számával tudjuk kifejezni, amely a következő:





Ll

w
nm

l
M

l
mstates

O
l

wnnn / , (3)

 
ahol az nm a MAP-ok száma a vizsgált hálózatban,  nl

M az új MAP-ok száma a felbontáshoz
(resolution  R) tartozó összevonást  követően,  wl

O a súlyozott  átlagos  mélysége a  modellnek
(depth O), és wlnm az átlagos szomszédos MA-k száma l szinten. 
A bizonyítás lényege,  hogy az  L=fl(A,D,B,  ɛ),  R=fr(A,D,B,  ɛ)  és  O=fo(A,D,B,  ɛ)  függvények
határozzák meg a paramétereket, és ebből vezethető le az nstates=fstates(L,R,O). Az fstates függvény
közvetve  függ  fl,  fr és  fo által  a  hibavektortól,  aminek  függvényében  az  állapotok  száma
szigorúan monoton  csökkenő.  Azaz  a  bizonyítás  indirekt,  ha  létezne  kisebb  állapotszámú
Markov modell  az adott  A,D,B,  paraméterekhez,  akkor  az ahhoz tartozó  ɛ* hibavektor  már
meghaladná az eredeti feltételként megadott ɛ hibavektort ( ɛ*>ɛ ).
Ezzel  a  lépéssel  tetszőleges,  diszkrét  idejű  Markov  modellek  előállításának  lehetőségét
megteremtettem.  A  következőkben  megvizsgáltam  az  MMCF-el  előállítható,
mozgásmodelleket, és továbbfejlesztettem az egyik ismert modellt, az M3-at [3].

Ahogy  a  mozgásmodellek  költség  elemzésénél  is  láthattuk,  a  hozzáférési  pontokhoz
megfelelően  illesztett  M3 modell  kiválóan  alkalmas  egy  vagy  két  irányú  mozgás
modellezésére.  Azonban egy sűrűn lakott,  rendszertelen úthálózattal ellátott  városban,  vagy
parkban, ahol több iránya is van a mozgásnak, ott már jelentős pontatlanságot mutat. Hogy ezt
kiküszöböljem, a hozzáférési pontokban minden n szomszédos cellát külön Markov állapottal
reprezentáltam,  az  M3 [3]  modellben  alkalmazott  cellák  jobb- és  bal  oldali  összevonása
helyett.  Így egy sokkal pontosabb,  úgynevezett  Mn modellhez jutottam. Az Mn modellhez
tartozó Markov láncban az állapotok száma n+2.

Tézis 2.3 Megalkottam az n+2 állapotú Mn modellt ami a hozzáférési pont központú M3
modell  kiterjesztése.  Az  Mn model  alapú előrejelzés  pontosabb mint  az  M3 alapú.  A

százalékos pontosság különbség a két modell között:  
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%, ahol az L,  R a jobb és bal állapotbeli  MAP-ek csoportja az M3 modellben,  Na a

felhasználók száma a MAPa,-ben  
i
adjS  a MAPi  szomszédos MAP-jainak indexe és λ az

átlagos  handover  ráta.  A számítási  komplexitása  az  Mn  modellnek  o(n3 +  n+  1/  n)
[J3,J5,C2,C4,C5,C6].

Az  elméleti  modellekben  cellákat,  a  síkot  lefedő  hatszögekkel  reprezentálják,  így  egy
klaszterben a cellának 6 szabályos szomszédja van. Azonban a valóságban ilyen nem létezik, a
cellák  nem  ennyire  szabályos  területet  fednek  le,  és  általában  nem  6  szomszédjuk  van.
Célszerű tehát változó számú, n darab szomszéddal számolni egy adott MAP esetén. 
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Az  Mn modellben  az  egy  klaszterhez  tartozó  MAP-ek  vannak  leképezve  a  Markov-lánc
állapotaiba, azaz az n szomszédos MAP és a központi MAP, plusz a klaszteren kívül eső összes
MAP egy úgynevezett 'külvilág' (  outside ) állapotba reprezentálva. Így kapjuk meg az n+2
állapotot. Az Mn modell két speciális fajtája az M3 és M7 [J1, J3] is. Ennél a két megoldásnál
még egy korábbi interpretációban készült  az elnevezés, így alakult ki hogy az M3-nál 4, az
M7-nél pedig 8 állapot található a modellekben. 

Az  M3-as  modell  Mn-el  szembeni  pontatlanságát  úgy  számoltam,  hogy  a két  modell
következő  időpillanathoz  tartozó  jóslás-különbségét  súlyoztam  a  tényleges  felhasználók
számával. Ezt mutatja a következő egyenlet:   

1

1
3

1



 
t
i

Mn
t
iM

t
i

N
NN

, (4)

ahol  N  t
i  A   a  A  modell  által jósolt  felhasználó szám  t időpillanatra az  i.  cellára,  és   N  t

i   a
tényleges  user-ek  száma  t  időpillanatban  i. cellára.  Ezt  alkalmaztam  minden  cellára,  és
átlagoltam,  majd  megkaptam  a  tézisben  is  említett  eredményt.  A részletes  bizonyítást  a
disszertáció 3.4.2-es fejezete tartalmazza. 
Az  M3 modellben a szomszédos cellák a klaszterben  két csoportra vannak osztva. Azonban
bármilyen más csoportosítás is elképzelhető. Emiatt általánosíthatjuk a pontosságra vonatkozó
állítást a következőképpen:
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ahol a G a csoportosított területek halmaza, és nG a csoportok száma a modellben.
A  számítási  komplexitást  három  fő  lépés  határozza  meg:  az  átlépési  valószínűségek
meghatározása, a gauss elimináció az állandósult állapot kiszámításához, és  a jóslás számítási
igénye. Ezek figyelembe vételével határozható meg az o(n3 + n+ 1/ n) komplexitás (dolgozat
3.4.2-es fejezete).
Az Mn modell pontosságát megvizsgáltam szimuláció segítségével is. A szimulációt OMNet++
keretrendszer segítségével készítettem el (6. ábra). 

6. ábra:  TAEV értékek RW, ExtRW, M3 és M7 modellek tekintetében egyirányú mozgás
esetén
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Megvizsgáltam az MMCF által előállított modell teljesítményét is. Az MMCF generált modell
képes arra  hogy tartsa  az átlagos hiba rátát,  követi a  felhasználó mozgásában bekövetkező
változásokat, és felismeri az irányított mozgás mintákat, ami az igazi erejét  adja az MMCF
segítségével generált modellnek (7. ábra).

7. ábra:  TAEV értékek  RW, M3, M7 és optimális MMCF modell esetén

A  hálózat  üzemeltetői  figyelik  a  mobilok  mozgását,  naplózzák  és  lehetőségük  van
meghatározni  jövőbeni  elhelyezkedésüket.  A  felhasználók  jövőben  eloszlásának
meghatározásához  azonban  a  Markov  modell  állandósult  állapotbeli  valószínűségét  kell
levezetni,  amihez  az  átmenet  valószínűségek  megadása  szükséges.  Az  átmenet
valószínűségeket a hálózati naplózás alapján számított relatív gyakorisággal definiálhatjuk. Ez
a  folyamat  azonban  nem  pontos,  a  meghatározás  a  minták  számosságának  függvényében
hordoz magában hibát. Ezt a hibát én tapasztalati (empirical) hibának neveztem el, és  EP-vel
jelöltem.

Tézis 2.4  Adtam  egy  eljárást  az  Mn  modell  átmenet  valószínűség  mátrixának  a  
hálózati logok alapján történő meghatározásához. Ezt a módszert használva az Mn  
modell által megjósolt felhasználói eloszlás tapasztalati hibáját (EP) meghatároztam.  
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1)2(  NONkSNONkSNk HHHvHqvHpHH ,  

)(
2 NONkNONkNO HHnqHvnHH  ,  és p,  q, v az Mn Markov modell  átmenet  

valószínűségeinek átlaga [J3,C2,C4].

A hálózati  szolgáltatók  naplózzák a  bekövetkezett  eseményeket,  többek között  a  MAP-ok
közötti  felhasználói  cellaváltásokat  is.  Ez  utóbbi  összesítésére  kidolgoztam  egy  eljárást,
melyből  kiindulva  relatív  gyakoriság  alapján  meghatározhatóak  az  Mn modell
átmenetvalószínűségei.  Azonban a  relatív frekvencia  sosem teljesen pontos,  és ezért  az így
számított  átmenetvalószínűségekből  kapott  felhasználói  eloszlás  is  hordozza  a  tapasztalati
hibát, EP-t.  
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A relatív frekvencia  meghatározásából adódó hibát végigvezettem az állandósult  állapotbeli

valószínűség  kiszámítása  során.  Az  Mn modell  átmenet  valószínűségeit  ( kiii vqp ,,, )  a

meghatározás során csak közelítjük a számított értékekkel ( kiii vqp ,ˆ,ˆ,ˆ ). A számított értékekből

felépített átmenetvalószínűség mátrixszal oldjuk meg a  PP  egyenlőséget, azaz  ̂  szerpel
a    helyett.  Így  megoldásban hibát  hordozó állandósult  állapotbeli  valószínűség  P̂  kerül
meghatározásra a P  helyett. Összefoglalva az összefüggéseket:

EPHH

HEHPEH
HPHPPP

HPP

ˆ

))((ˆˆˆ

ˆ,ˆ








, (6)

ahol az E mátrix az átmenetvalószínűségi mátrix hibáját,  H=HMn vektor pedig az állandósult
állapotbeli  valószínűség  hibáját  jelenti,  aminek  meghatározása  volt  a  célom.  A részletes
levezetés a disszertációm 3.4.2.1-fejezetében található.
A  Mathematica-t [6] használva  megvizsgáltam  az  Mn modell  hibáját  a  p,q,v,  és  n
függvényében.  Az  aggregált  átmenetvalószínűségek  p,q,v leírják  a  felhasználói  mozgás
alapvető karakterisztikáját, ezek közül néhány jellemzőt analizáltam. A p mindig a központi
cellából  a  szomszédos  irányba  történő mozgást,  a  q a  cellában maradást,  és  a  v  pedig  a
szomszédos  cellák közötti  átmenetet  írja  le.   Ennek segítségével a  különböző felhasználói
mozgás  mintákhoz,  szokásokhoz  meghatározható  az  Mn  modellel  történő  előrejelzés
tapasztalati hiba mértéke.
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8. ábra: Tapasztalati hiba (EP) az állapotok számának függvényében. a: p=0.1, q=0.9,

v=0.1 (lassú mozgás), b:  p=0.1, q=0.1, v=0.1 (a klaszter középpontja felé irányuló mozgás),  c:
p=0.9, q=0.1, v=0.9 (gyors mozgás)
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9.ábra: Tapasztalati hiba (EP) az állapotok számának és a p átmenetvalószínűség

függvényében. a: q=0.9, v=0.3 (lassú mozgás), b:  b: q=0.1, v=0.9 (gyors mozgás)

A 8. és 9. ábrán látható hogy a tapasztalati hiba egy bizonyos pontig csökken, majd minden
esetben elmondható hogy az állapotok számának növekedésével egyre nagyobb lesz. Az, hogy
ez  a  növekedés  lassú  mozgásnál  nagyobb,  gyors  mozgásnál  alacsonyabb  állapotszámnál
következik  be,  illetve  a  meredekségük  is  különböző,  azzal  magyarázható,  hogy  lassú
mozgásnál az eltérő mozgási minták száma kisebb, így a kisebb számítási hiba kerül bele a
modellbe. Gyors mozgásnál a különböző minták száma jóval nagyobb. 
Szintén  jól  látható  hogy  minden  helyzetben  adott  egy  pont,  ahol  a  tapasztalati  hiba  0.
Dolgozatomban  elemeztem,  hogy  ez  az  ideális  helyzet  milyen  p,  q és  v  aggregált
átmenetvalószínűségek mellett állhat fent (10. ábrán egy részlet ebből)
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10. ábra: Eliminált tapasztalati hiba (EP=0) előfordulása p, n, és q függvényében, v=0.02.
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5.3 Kliens-vezérelt Mobilitási keretrendszer (Client driven 
Mobility Frame System-CMFS) – Mobilitás menedzsment új 
nézőpontból

A mobilitás menedzsment modell (Mobility Management Model – MMM, 2.1-es fejezet)
megalkotásánál  megvizsgáltam  és  összehasonlítottam  a  különböző  pozíció  menedzsment
stratégiákat több szempont szerint. Egyszerűen belátható hogy az egyes hálózatokra más-más
mobilitás menedzsment stratégia eredményezi a legkisebb összköltséget (C). Jellemzően így
egy  adott  stratégiát  alkalmaznak  egy  hálózatban,  ami  valószínűleg  a  mobil  felhasználók
többségénél optimális költséget eredményez, de az összes felhasználóra nézve biztosan nem.
Az ideális helyzet az lenne ha minden mobil pontosan olyan stratégiát folytatna, ami számára
legkisebb  hálózati  összköltséggel  jár  és  annyi  erőforrást  használna  csak  ami  feltétlenül
szükséges a saját pozíció menedzsmentjének megvalósításához. 

A disszertációm harmadik  nagy  kutatási  területe  egy  önszerveződő  pozíció  menedzsment
eljárás megalkotása, melynek segítségével megvalósulhat a fentebb vázolt ideális állapot. 

Tézis 3.1  Bevezettem  egy  új,  mobil  hálózatokban  használható  önszerveződő  pozíció
menedzsment keretrendszert a CMFS-t (Client-driven Mobility Frame System). A CMFS
használatával  minden  mobil  önmaga  menedzseli  a  mobilitási  stratégiáját,  a  hálózat
csupán  alapvető  szolgáltatásokat  nyújt,  kapcsolatot  és  adminisztrációt.  Ezzel  a
rendszerrel az elérhető, hogy minden mobil eszköz, vagy eszközök csoportja a számára
összköltségben (C) optimális pozíció menedzsment eljárást használja [J4,J6,J9,C3].  

Az általam kidolgozott kliens-vezérelt mobilitás menedzsment (CMFS) alapvetően különbözik
a klasszikus megoldásoktól. Arra a tényre épít (de nem függ tőle!) hogy a mobil felhasználók
tipikusan meghatározott hozzáférési pontokon belül mozognak, és viszonylag ritkán hagyják el
ezek környezetét.  Annak érdekében,  hogy a  mobil  jól  tudja  menedzselni  a  saját  mozgását,
ismernie és tárolnia  kell hozzáférési pontokat (MAP), mobil ügynököket (MA) akikkel már
kapcsolatba lépett. Ezeket, és kapcsolataikat neveztem logikai hálózatnak (Logical Network,
LN), amit a mobilnak mindig frissíteni kell önmagában, hogy megfelelő döntést tudjon hozni,
és aminek mérete függ attól, hogy milyen algoritmust futtat az MN.  

A mobil  eszköz  a  logikai  hálózat  mellett  a  következő  jellegű  mátrixot  is  folyamatosan
nyilvántartja és frissíti önmagán belül:

stratnstratstratstratChange

nstratstratnstratstratnstratstratn

stratnnstrat

stratstratstratstrat

stratnstratstratstratstratstrat

stratnstratstratstratstratstrat

Cost

CCCCQ

CCC
C

CC
CCC
CCC

Q

...

...

.........
......

...

...

321

)1(21

)1(

2313

23212

13121























, (7)

ahol Cstrat1− > strat2 annak a költsége hogy a strat1 stratégiáról átváltsunk a strat2-re, Cstrat pedig
az összesített, lehetséges költsége a strat menedzsment stratégiának. Az MN mozgása során, ha
új MAP-hoz kapcsolódik frissíti a  Qchange mátrixot és  Qcost vektort, majd megvizsgálja  hogy
megéri-e váltani a jelenlegi stratégiáról valami másra vagy sem:
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Ha  a  mobil  talál  egy  olcsóbb  stratégiát,  akkor  végrehajtja  a  technológiai  handovert,  ezzel
minimalizálva a lehetséges költségeket. 

Ahhoz,  hogy  az  MN-t  és  az  általa  választott  algoritmust  ki  lehessen  szolgálni,  bizonyos
követelményeknek  eleget  kell  tenniük  a  hálózatban  található  MA-knak.  Ha  ezeknek  a
képességeknek  birtokában  vannak  a  node-ok,  akkor  a  mobilok  bármilyen  mobilitás
menedzsment algoritmust használhatnak, egymástól függetlenül is.

A  MA-nak  mindig  tudnia  kell,  hogy  merre  irányítsa  a  csomagokat  a  mobilnak.  Egy
adatbázisban tárolja a kötést a mobil generális címe és az aktuális címe között (A cím lehet IP
cím, de más  protokoll  használata is  elképzelhető).  Ha kap egy csomagot,  amit  a mobilnak
címeztek,  akkor  megnézi  a  bejegyzései  között,  hogy  melyik  MA vagy  MAP  felé  kell
továbbítania. Ha nincs bejegyzés, akkor eldobja a kérést.  Ha az MN új MAP-hoz kapcsolódik
egy sikeres handover után, természetesen oda regisztrál, de megadhatja, hogy a regisztrációs
eljárást  folytatni  kívánja,  további,  magasabb  szinten  elhelyezkedő  MA-khoz.  Ennek  a
jelzésfolyamatnak  a  megvalósítására  kidolgoztam  egy  üzenet  struktúrát  (C-MS,  CMFS
Message  Structure).  Ennek  a  részletes  bemutatását  és  ilyen  jellegű  összetett  kéréseket  a
disszertációm  4.1.3-as  fejezete  mutatja  be.  CMFS-el  egyszerűen  megvalósíthatóak  a
klasszikus,  de  akár  az  újabb,  bonyolultabb  mobilitási  algoritmusok  a  mobil  eszköz
irányításával.

Az alapvető előnye a megoldásnak, hogy a hagyományos protokollokkal, GSM-mel, Mobil IP-
vel  (IPv4  és  IPv6)  ellentétben,  a  hálózati  elemekben,  és  a  hálózati  struktúrában nem kell
semmiféle,  az  adott  protokoll  által  megkívánt  funkcionalitást  implementálni.  A  hálózat
maradhat  egyszerű,  csupán  az  alapvető  parancsokat,  regisztráció-t,  üzenet  továbbítás-t  és
regisztráció  törlésé-t   kell  értelmeznie  és  végrehajtania  a  csomópontoknak.  A logika  és
irányítás, s így az egész menedzsment algoritmus a mobilban dolgozik.  Ebből következik a
rendszer  legfőbb  előnye:  minden  mobil  a  számára  optimális,  legkedvezőbb  és  a  hálózat
számára legkisebb költséggel járó mobilitási stratégiát választhatja, sőt, akár működés közben
változtathatja.

5.3.1 CMFS alkalmazása
Az előbbi fejezetben bemutatott CMFS csupán csak egy keretrendszer, önmagában egy

eszköz a hálózatban fellépő költségek csökkentéséhez. Ahhoz, hogy elérhető legyen az említett
ideális állapot,  meg kell alkotni a megfelelő algoritmusokat a keretrendszeren belül.  Ezeket
alkalmazva  a  mobil  eszközök képesek  önmaguk,  hálózat  szempontjából  a  lehető legkisebb
költségű pozíció menedzsmentjét megvalósítani. 

5.3.1.1  Tracking típusú megoldások
Az első lépésben a vezetékes tracking típusú pozíció menedzsment stratégiát vizsgáltam

meg. A tracking megoldásoknál az alapvető kérdés mindig hogy az MN mikor hajtson végre
tracking handover-t és mikor  normál handover-t (11. ábra).  Normál handover esetén a mobil
entitás  a  központi  ügynöknél  (HA)  frissíti  a  bejegyzését,  tracking  handover esetén  csak a
korábbi csatlakozási pontjánál.
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11. ábra: Tracking handover döntés

A klasszikus  LTRACK megoldás  esetén  Markov-lánc  segítségével  kerül  meghatározásra  a
tracking handover-ek optimális  száma,  melyet  minden esetben  normál handover követ [7].
Azonban ez egy globális szám, minden mobil ezt  alkalmazza az adott hálózat esetén. Ennél
hatékonyabb  lenne,  ha  minden  mobil,  vagy  mobilok  csoportja  meghatározná  a  számára
optimális  tracking handover számot. A két szemlélet összehasonlítása érdekében felvázoltam
egy egyszerű handover szituációt, melyben az MN éppen a MAP i-1-nél tartózkodik, és a MAPi

felé mozog (11. ábra). A vizsgálatban a következő paramétereket használtam:
ui-1,i – a tracking handover költsége MAPi-1-től MAPi-ig, általánosan ut 
di-1,i – a hívás szállítás költsége MAPi-1-től MAPi-ig, általánosan dt 
ui-1  – a normál handover költsége MAPi-1-től HA-ig
di-1 – a hívás szállítás költsége HA-tól MAPi-1-ig
ui – a normál handover költsége MAPi-től HA-ig
di – a hívás szállítás költsége HA-tól MAPi-ig
p – annak a valószínűsége hogy MAPi-nél hívás érkezik a mobilhoz
r – a tracking handover relatív frekvenciája

Tegyük fel hogy MAPi-1 és MAPi egyenlő távolságra van a HA-tól, ezért az ui=ui-1=u, és 
di=di-1=d egyenlőség felhasználható.  

12. ábra: Tracking handover vizsgálati modell

Az elemzés eredményeként létrehoztam egy alternatív, tracking típusú megoldást,  a PTMIP
(Personal Tracking Mobile IP)-et. 
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Tézis 3.2  Megalkottam a CMFS keretrendszerben a PTMIP (Personal Tracking Mobile IP)
tracking típusú pozíció management protokolt. A PTMIP költsége az LTRACK-nél PTLT

diffC , -

vel alacsonyabb, )}(;))(1min{(, pupduurupupdurC tttt
PTLT

diff   [J4,J6,J7].

A PTMIP alapvető  lényege,  hogy az MN önmaga dönt  a  tracking  handover vagy  normal
handover  végrehajtásáról az  általa  mért  költség  adatok  alapján.  A  klasszikus  LTRACK
megoldásnál,  ahogy  korábban  említettem,  egy  globális,  minden  mobil  számára  érvényes
tracking handover számot határoz meg a hálózat. A 12. ábra handover szituációja és vizsgálati
paraméterek alapján feltételezhetjük, hogy az LTRACK megoldásnál ez a  tracking handover
szám r/(1-r). Ezek ismeretében az LTRACK költsége felírható:

))(1())((: 1 iiititLT pduruddpurK   . (9)

PTMIP stratégia használata esetén az MN méri egy lehetséges  tracking handover és  normál
handover esetén  fellépő  költségeket,  majd  ez  alapján választja  az optimális  lépést.  Ennek
függvényében a PTMIP költsége:

):),(:min(: 1 iiNititTPT pduKuddpuKK   . (10)

A két számított költség,  KPT és KLT különbsége adja meg a tézisben említett  PTLT
diffC ,  értéket. A

PTLT
diffC ,  csak az update költségétől u-tól függ, a hívás szállítás költségétől d-től független. Az u

függvényében a költségfüggvények absztrakt helyzetét a 13. ábra szemlélteti. 

13. ábra: Tracking megoldások költsége u függvényében

A 13. ábrán felvázolt helyzetet alapul véve feltételezzük, hogy az MN a MAPi-1-től lép a MAPi-
hez, és csak az ui-1-t ismeri az adott helyzetben mert MAPi-nél először jár. Ezzel számolva a
helyes  döntés  a tracking handover,  mivel  az  egyensúlyi pontnál,  u*-nál  nagyobb az  ui-1.  A
PTMIP költsége csak akkor lesz magasabb az LTRACK költségénél,  ha  ui-t  megismerve az
ui<u*  és  tracking  handover  mellett  döntöttünk.  Azonban azzal  az  alapfeltevéssel  éltünk  a
modellben,  hogy  az   ui-1=ui=u.  Illetve  ha  az  MN  már  korábban  meglátogatta  a  MAPi

hozzáférési pontot, akkor természetesen ui ismert, és azzal kalkulálva egyértelmű a döntés.
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5.3.1.2  Cellás típusú megoldások
A PLMN hálózatok széleskörű elterjedésével a cellás típusú stratégiák egyre népszerűbbé

váltak.  A megoldás lényege,  hogy a szomszédos  cellákat egy  magasabb szintű  struktúrába,
úgynevezett  paging area  (PA)-be szervezik (GSM-nél  Location Area,  UMTS estén  Routing
Area,  LTE-nél  Tracking  Area-nak,  CIP-nél  Paging Area-nak  nevezik).  Az  inaktív  mobilok
cellahatár  átlépésnél  nem frissítik helyzetinformációjukat,  csak  paging area átlépésnél.  Ha
hívás  érkezik  a  mobilhoz,  annak helyzetét  pontosan  nem ismervén,  elárasztás  (broadcast)
módszerével történik meg a célállomás felderítése. Az ötlet a megoldás mögött abban rejlik,
hogy általában az MN a cellák egy bizonyos, szomszédos halmazában mozog, és ritkán lép ki
abból,  így lehet minimalizálni  a jelzés  költségeket.  A cellák ilyen jellegű  csoportosítása,  és
összefogása  egy  NP teljes  probléma,  melynek  megoldásával  több  tudományos  munka  is
foglalkozik.  Azonban  ez  a  probléma  is  megfogható  individualitás  szintjén,  és  képezhető
különböző a PA lefedettség minden MN számára.

Tézis 3.3  Létrehoztam a CMFS keretrendszerben a PCMIP (Personal Cellular Mobile IP)
cellás típusú pozíció management algoritmust, amely optimális paging area lefedettséget
biztosít a mobil eszközök számára [J4,J6,J7].

Az  MN  a  PTMIP  használatával  képes  saját  paging lefedettség  létrehozására,  így
minimalizálhatja a jelzésköltségét. A hátránya a megoldásnak, hogy a mobil entitásnak extra
számításokat kell végeznie, nyilvántartani a meglátogatott hozzáférési pontokat, és a hozzájuk
tartozó adatokat, valószínűségeket és intenzitásokat kell kalkulálnia.

Az  algoritmus  röviden  a  következőképpen  működik:  ha  a  mobil  új  hozzáférési  ponthoz
csatlakozik, amelyet eddig nem regisztrált a saját adatbázisában, akkor azt kell eldönteni, hogy
az  új  hozzáférési  pontot  hozzárendeli  az  aktuális  PA-hoz,  kialakít  egy  új  PA-t,  vagy
újraszervezi az összes hozzáférési pontot,  amelyet kezel a mobil. Természetesen mindegyik
lépésnél figyelembe kell venni az átszervezés költségét is. 

Az  5.3.1.1-es  fejezetben  bemutatott  jelzésrendszert  alkalmazva  az  algoritmus  alapvető
építőkövei a következőek:

- MAPi kezelésének költsége : 
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- A MAPi-hez MAPj bevonásával keletkező közös PA kezelésének költsége:

iijiijjijjiijji uuuddc ,,,,, ))(()(   . (12)
- A MAPi-hez MAP-ok M halmazának bevonásával keletkező közös PA kezelésének 

költsége:
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ahol µi a fogadott hívások száma MAPi alatt, λi,j a handoverek száma  MAPi  és MAPj között és
λj handoverek száma MAPj-hez. 

Ezekből az építőkövekből dolgozik az algoritmus, mely részletesen a disszertációm 4.3.2-as
fejezetében olvasható.
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6. Az eredmények alkalmazása
A mobilitás protokollok összehasonlítása sokrétű lehet. Teljesítményük implementáció és

hálózatfüggő, így igazi összehasonlító-elemzést csak speciális esetben végezhetünk. Az általam
bemutatott  mobilitás  menedzsment  modell  (MMM)  azonban  alkalmas  arra,  hogy
megmutassam,  milyen  hálózati  paraméterek  esetén  mely  megközelítések  adhatnak  jobb
megoldást, mi lehet a mobilitási stratégia szűk keresztmetszete.  Ezáltal irányvonal található
egy környezet és alkalmazás függvényében az optimális protokoll megtervezéséhez. Az MMM
a hálózati operátorok és tudományos munkát végzők számára is hasznos segítséget nyújt. Az
operátorok  a  hálózat  tervezésben és  a  paraméterek  hangolásában használhatják  fel,  míg  a
kutatók  a  különböző,  általuk  fejlesztett  mobilitási  protokollok  összehasonlítására  vehetik
igénybe. 

A  mozgásmodellezés  területén  elért  legfőbb  eredményem  az  MMCS  és  MMCF
keretrendszerek  megalkotása.  MMCS  használatával  összehasonlíthatóak  az  irodalomban
megtalálható  diszkrét  idejű,  állapotukban  tartózkodást  kifejező  Markov  mozgásmodellek.
MMCF-el  könnyedén  létrehozhatóak  újak  is,  minimális  állapotszámmal  a  hálózatot  leíró
paraméterek  alapján.  Az  eredményül  kapott  modellek  alappillérként  használhatóak  hálózati
önkonfigurálás és öngyógyítás alkalmazásában. Öngyógyító hálózatban a mozgásmodelleken
alapuló  előrejelzések  eredményeként  kapott  felhasználói  eloszlás  jelentős  eltérése  a
megszokottól  utalhat  rádiós  interfész  meghibásodására.  A modellel  megjósolt  felhasználói
eloszlás  alapján  átkonfigurálhatja  magát  a  hálózat egy  közelgő  csúcsidőszaknak megfelelő
magasabb forgalom kiszolgálására is. Felhasználói profilok építésében is jelentős szerep jut a
mozgásmodelleknek,  melyek  alapján  megakadályozhatóak  bizonyos  visszaélések  a  mobil
hálózatokban (fraud detection).

Az utolsó nagy fejezetben a CMFS által egy olyan mobilitást megvalósító protokollt alkottam
meg,  mely  teljes  mértékben  szakít  a  korábbi  elképzelésekkel  és  architektúrákkal.  A teljes
mobilitás  kezelést  és  algoritmusokat  maga  a  mozgó entitás  határozza  meg.  A legnagyobb
vívmány,  hogy az általam bemutatott  módszer  lehetővé teszi  többféle,  klasszikus  és  újabb
mobilitást kezelő protokollok megvalósítását a hálózat újrakonfigurálása nélkül. Mivel minden
mobil saját mozgásához adaptált rendszert tud fenntartani, így úgy gondolom, hogy megfelelő
algoritmussal  a  jelzésforgalom  az  eddigi  megoldásoknál  hatékonyabban  minimalizálható.
Emellett különböző alternatív pozíció menedzsment megoldások is könnyen létrehozhatóak a
CMFS keretrendszerben. 
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