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1. fejezet

Bevezetés

Az elmúlt években a telekommunikációs hálózatok folyamatos fejl®dése (2G/3G/4G/5G)
egyre összetettebb infrastruktúrát eredményezett. Az operátoroknál nem ritka, hogy a kü-
lönböz® generációk párhuzamosan m¶ködnek egymás mellett. Habár ezek logikailag önálló
hálózatok, közöttük együttm¶ködést kell biztosítani. Ez abból fakad, hogy a mobilkészülé-
kek bármely hálózatból bármely hálózatba indíthatnak hívást, vagy átviteli limitációk miatt
akár hívás közben is technológiát válthatnak.

Az új hálózatgenerációk új protokollokat és többszörös protokollbeágyazásokat alkalmaz-
nak, amelyek mellett nagyságrenddel megemelkedett az átviteli sebesség (akár 100 Gbit/s).
Ebben a környezetben az üzenetek elemzésének módszertana felveti a hardver alapú megol-
dások igényét. A legtöbb eredmény azonban nem tér ki a többszörös beágyazásokra, illetve
statikusan csak a klasszikus paramétereket ismeri fel az üzenetb®l (IP cím, port, protokoll).

A VoLTE (Voice over LTE) szolgáltatás az els® olyan mérföldk®, ahol mind a vezér-
l®forgalom, mind pedig a hangmintákat szállító adatforgalom IP-feletti átvitelt alkalmaz.
A magas szolgáltatásmin®ség folyamatos biztosításához a korábbi generációknál elegend®
volt a vezérl®sík vizsgálata, mivel az áramkörkapcsolt adatsík megfelel® átviteli garanciákat
nyújtott. Ezzel ellentétben VoLTE esetén végponttól végpontig IP protokoll felett történik
a hangátvitel, ezért a szolgáltatásmenedzsmentben megjelennek az IP hálózatok jól ismert
problémái. Ezek mind hatással vannak az el®�zet® által tapasztalt szolgáltatásmin®ségre,
így elengedhetetlen a vezérl®sík elemzése mellett a hangminták útvonalának elemzése. Az
új, dinamikus tartalmú és méret¶ vezérl®üzenetek megjelenésével bonyolulttá vált az üze-
netszekvenciák követése. A magasabb szint¶ elemzéshez elengedhetetlen az IMS speci�kus
hibaesemények felismerése. Az adatsík átviteli garanciáinak ellen®rzése üzenetszint¶ met-
rikákkal vagy szolgáltatásmin®ség becsléssel történhet. A jelenlegi metrikák azonban nem
fedik le a telekommunikációs hálózatok viselkedését, és nem különítik el élesen a mobilké-
szülék szempontjából az üzenetvesztés és üzenetátrendez®dés fogalmát. Az el®�zet®i jogok
miatt a referenciát használó modellek alkalmazása ebben a környezetben nem lehetséges.

Kutatómunkám során a VoLTE rendszer vizsgálatával és az el®z®ekben ismertetett prob-
lématerületekkel foglalkoztam, ugyanis jelenleg nincs olyan átfogó módszertan, amely globális
képet ad az üzemeltetett szolgáltatásról. Kiindulva az alacsonyszint¶ üzenetdekódolástól, az
adatsík és a vezérl®sík magasabb szint¶ elemzésével foglalkoztam. A disszertációmban olyan
új módszereket és metrikákat mutatok be, amelyeket felhasználva az operátorok globális
képet kaphatnak az üzemeltetett VoLTE szolgáltatás állapotáról.
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2. fejezet

Kutatási célkit¶zések

Munkám során olyan új módszerek és modellek megalkotásával foglalkoztam, amelyeket alkal-
mazva valósidej¶ visszajelzést és egy átfogó képet kapunk a VoLTE szolgáltatás állapotáról.
A telekommunikációs hálózatok elemzése során a vezérl®üzenetek vizsgálata és el®�zet®höz
rendelése egy fontos operátori feladat. Ugyanakkor a VoLTE szolgáltatás esetén nem ad
teljes lefedettséget a rendszer állapotával kapcsolatban. Ennek oka, hogy a korábbi techno-
lógiákkal ellentétben az adatsík üzenetei is IP protokoll felett utaznak, csökkentve ezzel a
hangminták átvitelére használt csatorna megbízhatóságát. Az ipari igények megismerése és
megfogalmazása után arra jutottam, hogy a pontos válaszok hiányoznak a korábbi munkák-
ból. Kutatómunkám során az az egyszer¶ kérdés motivált, hogy hogyan tudom segíteni a
telekommunikációs operátorok mindennapi munkáját a bonyolult infrastruktúra átlátásában,
megértésében, és a hibaesemények valósidej¶ felismerésében?

Célkit¶zéseim a következ®ek voltak:

• Megvizsgálni a hardver- és szoftveralapú üzenetelemz® módszerek alkalmazhatóságát
extrém nagy átviteli sebesség esetén, többszörösen beágyazott protokollfejléceket fel-
dolgozva;

• Tervezési módszert adni olyan valósidej¶, veszteségmentes, nagy átereszt®képesség¶
FPGA architektúra megvalósításához, amely tetsz®leges metaadat kiolvasását teszi
lehet®vé;

• Hívásrekord összeállítási módszert adni az IMS alrendszer SIP protokoll alapú üzenet-
szekvenciáira, hibaesemények felismerése céljából;

• Kulcsparaméterek meghatározása a SIP üzenetszekvenciák különböz® logikai interfé-
szek közötti követéséhez és el®�zet®höz rendeléséhez;

• Új üzenetszint¶ metrikák de�niálása az üzenetvesztés és üzenetátrendez®dés események
érthet® elkülönítéséhez az alkalmazás szempontjából;

• Új, referencia hullámformát nem használó módszer kidolgozása a VoLTE hívások mi-
n®ségromlásának felismerésére.
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3. fejezet

Módszertan

Dolgozatom a VoLTE szolgáltatások hardver- és szoftveralapú elemzésének témakörével fog-
lalkozik, új metrikákat és módszereket biztosítva a hangszolgáltatások átfogó vizsgálatához.

• Esettanulmányt készítettem a hardver- és szoftveralapú üzenetelemz® megoldások limi-
tációinak meghatározására, amelyet felhasználtam az 1.1 tézis eredményeihez.

• Módszert adtam: az 1.1 tézisben többszörösen beágyazott protokollok feldolgozására
képes, nagy átereszt®képesség¶, veszteségmentes üzenetelemz® architektúra tervezé-
sére; a 2.1 tézisben SIP protokoll alapú hívásrekordok összeállítására; a 3.1 tézisben
valósidej¶ üzenetvesztés metrikák meghatározására; a 3.3 tézisben a hívásmin®ség MOS
skálán történ® becslésére lassú és dinamikus beszédtípusok esetén.

• A 3.1 tézisben új üzenetvesztés kategóriákat de�niáltam a beérkezett üzenetekre, to-
vábbá a 3.2 tézisben új hívástípusokat határoztam meg.

• Kulcsparamétereket vezettem be az IMS alrendszer logikai interfészeinek vezérl®forgal-
mából el®állított hívásrekordok összekapcsolásához, amelyet a 2.2 tézisben mutatok
be.

• Azonosítottam a lassú és dinamikus beszédtípusok megkülönböztetésének szükségessé-
gét a hívásmin®ség becslés során, amelyet a 3.2 tézisben ismertetek.

• Implementáltam: az 1.1 tézisben megfogalmazott módszer alapján megtervezett üze-
netelemz® architektúrát, többszörösen beágyazott LTE forgalom elemzésére, 100 Gbit/s
átviteli sebesség esetén, 8 különböz® protokollt felismerve és 14 különböz® metaadatot
kiolvasva; a 2. téziscsoportban ismertetett SIP hívásrekord összeállítási módszert; a
3.3 tézisben bemutatott min®ségbecsl® módszert.

• Szimulációs eszközökkel veri�káltam az 1.1 tézis alapján implementált üzenetelemz®
architektúra m¶ködését.

• Validáltam: az 1.1 tézis alapján megtervezett üzenetelemz® architektúra m¶ködését
FPGA-alapú hálózati eszközök felhasználásával; az implementált hívásrekord összeál-
lítási módszert laboratóriumban elvégzett mérések segítségével (amelyet a 2. téziscso-
portban ismertetek); a 3.3 tézisben bemutatott MOS becsl® módszert.
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4. fejezet

Új eredmények

4.1. Új eredmények a hardveralapú üzenetelemzés téma-
körében

1. Téziscsoport - Megvizsgáltam és feltártam a hardver- és szoftveralapú üzenet-
elemzési módszerek limitációit többszörösen beágyazott protokoll fejlécek esetén.
Új, szintetizált módszert adtam valósidej¶, veszteségmentes, FPGA-alapú üze-
netelemz® modulok architektúrájának tervezésére. Az új módszert felhasználva
megterveztem és implementáltam egy 100 Gbit/s átviteli sebesség¶ üzenetelem-
z® modult, amely 8 különböz® protokoll fejlécb®l 14 el®re de�niált metaadat ki-
olvasására alkalmas. A megtervezett architektúra valósidej¶ és veszteségmentes
m¶ködését laboratóriumi mérésekkel validáltam. [J2] [C7] [C8] [C9] [C10][C11]

Nagysebesség¶ (100 Gbit/s) gerinchálózati forgalom elemzéséhez a megtervezett archi-
tektúrának az alacsonyabb sebességekkel ellentétben új követelményeknek kell megfelelnie.
A téziscsoportban új, szintetizált módszert mutatok be egy valósid®ben, veszteségmentes
feldolgozásra képes, hardveralapú üzenetelemz® architektúra megtervezésére. Az ismerte-
tett módszer alapján megtervezett �exibilis megoldás a kinyert metaadatokkal adaptívan
támogatja a magasabb szint¶ menedzsment rendszereket.

1.1 Tézis - Megvizsgáltam és feltártam a hardver- és szoftveralapú üzenet-
elemzési módszerek limitációit többszörösen beágyazott protokollok feldolgozása
és nagy átereszt®képesség esetén. A tanulmány alapján új, szintetizált módszert
adtam valósidej¶, veszteségmentes, adaptív FPGA-alapú, mobil gerinchálózati
üzenetelemz® architektúra tervezéséhez. [J2] [C11]

Az alacsonyszint¶ üzenetelemzés célja a különböz® protokoll fejlécek, illetve beágyazá-
sok felismerése, valamint azokból fontosnak tartott információk kiolvasása. Kutatómunkám
során egy veszteségmentes, valósidej¶ üzenetelemz® architektúra megtervezésének a lépéseit
vizsgáltam. A korábbi munkákat elemezve azt találtam, hogy nagy átviteli sebesség esetén a
hadrveralapú megoldások pipeline architektúrán [1] [2] [3] alapulnak, jól illeszkedve az FPGA
bels® felépítéséhez (lásd a 4.1 ábrán).

A bemutatott módszer egy pipeline architektúra tervezésére irányul, melynek f® lépései:
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4.1. ábra. Pipeline architektúra FPGA-alapú üzenetelemzés megvalósításához

1. Protokoll gráf tervezése a kezelni kívánt fejlécek és fejlécbeágyazások, valamint a meg-
adott gráfkritériumok alapján.

2. A gráf csomópontjainak leképezése pipeline fokozatokra, illetve a fokozatok kategóriá-
jának meghatározása.

3. A fokozatok bels® m¶veleteinek megtervezése a formalizált kritériumok alapján.

A módszer els® lépéseként a vizsgálni kívánt interfészen el®forduló protokoll hierarchi-
át kell modelleznünk. A protokollbeágyazások és a feldolgozási sorrendiség modellezésére a
protokoll gráf [4] egy hatékony megoldás. A megtervezett protokoll gráfnak irányítottnak
és körmentesnek kell lennie, ahol a gráf csomópontjai az egyes fejléceket reprezentálják. Ha
egy fejléc többször is megjelenik a beágyazás során, akkor minden egyes el®fordulását külön
csomópontban kell ábrázolnunk. A módszer második lépése a csomópontok és az átmenetek
leképezése pipeline fokozatokra, valamint fokozatok közötti útvonalakra. Az így megterve-
zett architektúra támogatja az újrakon�gurálhatósággal szembeni követelményt is, hiszen
új fejléc kezelése könnyen beilleszthet® az architektúrába. Ugyanakkor megjegyzem, hogy
bonyolult protokoll gráfok kezelése nagy átviteli sebesség esetén extrém nagy pipeline struk-
túrát eredményezhet, ahol a késleltetés egyenesen arányos az elvégzett m¶veletek számával,
vagyis az órajelek számával.

Legyen P a pipeline architektúra és legyen Pi az i-edik fokozat, ahol i = 0, 1, ...n, n
a fokozatok száma. Minden fokozat egy jól meghatározott feladaton dolgozik. Ezen foko-
zatoknak nem szabad túl bonyolult és összetett logikai m¶veleteket elvégezniük, hiszen az
átereszt®képesség biztosítása érdekében magas m¶ködési órajelet kell elérniük. Az FPGA
eszközök bels® felépítése jól illeszkedik az üzenetek útvonalának �zikai rétegéhez, az eredeti
adatutat a pipeline fokozatok könnyen folytatni tudják a csipen belül.

A P architektúra tervezése függ az elemz® modul feladatától. Az elvégzend® m¶veletek
alapján a Pi fokozatok osztályozására a következ® három kategóriát de�niáltam. Jelölje
CPi
∈ {C1, C2, C3} a Pi fokozat összetettségét.

• C1: Pi egy egyszer¶, jól meghatározott feladaton operál, elemi m¶veletek segítségével.
Ebben az esetben egy fejléc feldolgozása több egymásutáni Pi fokozatban történik.

• C2: Pi egy teljes fejlécet feldolgoz az protokoll struktúrából.

• C3: egy Pi fokozat több fejlécen is dolgozik egyszerre.
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A fokozatokat szintén osztályozhatjuk lineáris és nemlineáris fokozatokra az architek-
túrában való elhelyezkedésük és m¶ködésük alapján. Lineáris esetben a fokozatok egymás
után következnek és dolgoznak. Nemlineáris esetben a fokozatok egymással párhuzamosan
is dolgozhatnak, akár ugyanazon a fejlécen.

A módszer második fázisában minden gráf csomópontból képzett fokozathoz egy megfelel®
CPi

kategóriát kell rendelnünk.
A harmadik lépés a fokozatok m¶veleteinek megtervezése az átereszt®képesség és a kezelni

kívánt metaadatok alapján. Ebben a fázisban kiemelt szerepe van a m¶ködési frekvenciának.
A frekvencia �gyelembevétele azért fontos, mert ha nagyobb átviteli sebességet szeretnénk
elérni ugyanazon adatbusz szélesség esetén, akkor a frekvenciát kell növelnünk. Ezenkívül, ha
er®forrás optimalizálás miatt csökkenteni szeretnénk az adatbusz szélességét, akkor szintén a
frekvenciát kell vizsgálnunk. A maximális m¶ködési frekvenciával kapcsolatban a következ®
tervezési kritériumokat fogalmaztam meg.

Jelölje Oj(Pi) a j-edik m¶veletet a Pi fokozatban, és j = 0, 1, . . .mi, ahol mi a Pi fokozat
m¶veleteinek a száma. Jelölje fopmax(Oj(Pi)) az Oj(Pi) m¶velet maximális frekvenciáját.
Ekkor fPimax(min(fopmax(Oj(Pi)))) megadja a Pi fokozat maximálisan elérhet® frekvenci-
áját.

Legyen ki ∈ R+, ahol a ki súly a Pi fokozathoz tartozó vezetékezhet®ségi tulajdonságot
jelenti az FPGA eszközön belül. Ekkor az fPi

= ki x fP imax érték megadja a Pi fokozat
ténylegesen elérhet® maximális frekvenciáját a "place and route" folyamat során. Jelölje fe
ezek közül a legkisebbet, vagyis fe = min(fPi

). Ekkor fe megadja a pipeline architektú-
ra maximálisan elérhet® m¶ködési frekvenciáját. A tervezési folyamat során a legnagyobb
kihívást a minél nagyobb fe érték biztosítása és elérése jelenti. A megfelel® CPi

osztályok
megválasztásával maximalizálhatjuk a fokozatokban elérhet® frekvenciát, amely hatással van
a teljes feldolgozási láncra.

Az új módszert felhasználva megterveztem és implementáltam egy 100 Gbit/s átvite-
li sebesség¶ üzenetelemz® modult, amely 8 különböz® protokoll fejlécb®l 14 el®re de�niált
metaadat kiolvasására alkalmas.

1.2 Tézis - Az 1.1 tézisben megfogalmazott módszer alapján megterveztem és
megvalósítottam egy üzenetelemz® architektúrát többszörösen beágyazott LTE
forgalom elemzéséhez, mely 100 Gbit/s átereszt®képesség esetén 8 különböz®
protokoll fejlécb®l 14 el®re de�niált metaadat kiolvasására alkalmas. A funkci-
onális veri�kációt szimulációs eszközökkel végeztem, el®re felvett, illetve a szi-
muláció során generált minták segítségével. A tervezett architektúra veszteség-
mentes és valósidej¶ m¶ködését FPGA-alapú hálózati eszközök felhasználásával
validáltam. [C7] [C8] [C9] [C10]

Munkám során egy el®re meghatározott speci�kációt használtam az üzenetelemz® archi-
tektúra megtervezéséhez, amelynek teljesülését a veri�kációs és validációs eljárások során
vizsgáltam. Az architektúra tervezéséhez az 1.1 tézisben ismertetett módszert alkalmaztam.
A modulokat VHDL nyelven implementáltam egy FPGA csipet tartalmazó hálózati eszközre,
melynek neve C-GEP [C9]. A követelményspeci�káció a következ®ket tartalmazta: valóside-
j¶, veszteségmentes feldolgozás, 100 Gbit/s átereszt®képesség, nem szegmentált MAC (Media
Access Control) modul m¶ködési mód, 14 metainformáció (pl. Ethernet MAC cím, VLAN
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tag, MPLS tag, EoMPLS MAC címek, IPv4 címek GTP-U beágyazáson belül és kívül is,
UDP/TCP portok szintén GTP-U beágyazáson belül és kívül), 8 különböz® protokoll fejléc
felismerése. Az FPGA bels® adatbusz szélessége 512 bit lett minden modul esetén, amelyhez
312,5 MHz m¶ködési frekvencia tartozik a 100 Gbit/s átviteli sebesség eléréséhez.

Els® lépésben egy protokoll gráfot készítettem az el®re meghatározott fejlécek, valamint
a lehetséges kombinációk alapján (lásd a 4.2 ábrán). Az 1.1 tézisben leírtakat felhasználva a
beágyazásban többször is megjelen® fejlceket duplikáltam a gráfban (pl. IPv4, UDP, TCP).

4.2. ábra. A tervezett rendszer protokoll gráfja

A szolgáltatás ellen®rzéséhez elengedhetetlen a veszteségmentes feldolgozás. Nem szeg-
mentált MAC modul esetén minden 512 bites szó tartalmazhat egy új csomagot, vagyis akár
minden órajelre érkezhet egy új feldolgozandó üzenet. Az 1.1 tézisben leírtak alapján az
elemz® modul feldolgozási lépéseit egy pipeline architektúrába szerveztem.

A protokoll gráf alapján megterveztem a feldolgozási láncot, ahol a fokozatok a gráf
csomópontjainak feleltek meg. A következ® lépésben vizsgáltam a frekvencia kritériumot,
amely során azt találtam, hogy néhány fokozatot tovább kell bontanom. Erre azért volt
szükség, mert a fokozatokban elvégzett m¶veletek nem érték el a 312,5 MHz-es frekvencia
követelményt. Az architektúra véglegesítése után összesen 20 fokozatot határoztam meg.

A tervezett üzenetelemz® rendszer m¶ködésének veri�kációjához két szimulációs módszert
használtam. Az els® során el®re felvett pcap fájlokat alkalmaztam, amelyek segítségével a
kinyert metainformációkat ellen®riztem. A szimulációkat minden esetben a Xilinx ISE Simu-
lator szoftver segítségével végeztem. A második módszer véletlenszer¶ tartalom generálásán
alapult. A protokollbeágyazásokat a szimuláció során generáltam, lefedve az összes lehetséges
kombinációt (10164 eset). Szimulációs kimenetként egy szöveges fájl készült, amely tartal-
mazta a felismert fejléceket és metainformációkat. Az eredmények alapján a megtervezett
architektúra minden esetet felismert.

A validáció során egy mérési környezetet készítettem két C-GEP eszköz és egy számítógép
felhasználásával. A környezetet és a m¶ködést bemutattam az IM-2015 (IFIP/IEEE Inter-
national Symposium on Integrated Network Management) [C10] és a HPSR-2015 (IEEE 16th

International Conference on High-Performance Switching and Routing) [C8] konferenciákon.
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4.2. Új eredmények az IMS alrendszer vezérl®forgalmának
elemzésével kapcsolatban

2. Téziscsoport - Menedzsment módszereket adtam a VoLTE rendszer vezérl®-
síkjának elemzéséhez. Meghatároztam a teljes IMS alrendszert lefed® hívásre-
kordok összeállításával kapcsolatos követelményeket. A követelményeket felhasz-
nálva módszert adtam a SIP protokoll alapú hívásrekord összeállításra. Kulcspa-
ramétereket vezettem be a több vezérl® interfészen is megjelen® hívásrekordok
összerendelésére. [J3] [C4] [C6]

Habár a VoLTE rendszer sokat ígér a felhasználói számára, az üzemeltetése több kihívást
jelent az elvártnál. A kiszolgáló architektúra elosztott, és a �exibilis szolgáltatások össze-
tett üzenetszekvenciákat és változatos eseteket eredményeznek. Ebben a téziscsoportban új
módszert ismertetek az üzenetszekvenciák követésére és összerendelésére. Az új eredménye-
ket egy menedzsment rendszerben alkalmazva az operátorok pontos visszajelzést kaphatnak
az üzemeltetett szolgáltatásokról.

2.1 Tézis - Új VoLTE hívásrekord-összeállítási módszert dolgoztam ki SIP
protokoll üzenetszekvenciák feldolgozásával. A megfogalmazott módszer alapján
készült megvalósítás m¶ködését laboratóriumi és ipari körülmények között is
validáltam. [J3] [C4]

Ahhoz, hogy egy általános hívásrekord összeállítási módszert kapjunk a SIP protokoll
alapú üzenetszekvenciákon, összegy¶jtöttem az operátorok által támasztott követelményeket.
Ezek alapján hívásrekord típusokat határoztam meg. De�niáltam továbbá a tranzakciók
és dialógusok azonosításához szükséges kulcsparamétereket, valamint a rekordok nyitási és
zárási eseményeit.

Hívásrekord típusok

Kutatómunkám során azt találtam, hogy a SIP tranzakciók és dialógusok azonosítására hasz-
nálhatjuk a legels®, kérés típusú üzenetet. Mivel az el®�zet®höz tartozó tranzakciók párhu-
zamosan nyílnak és záródnak egymáshoz képest, a rekordok típusát mindenképpen meg kell
különböztetnünk egymástól. A kezd® üzenetek alapján a következ® hívásrekord típusokat
határoztam meg: INVITE, REGISTER, SUBSCRIBE, OPTIONS, MESSAGE és INFO.

Rekord nyitási események

Az el®z®ekben de�niált hívásrekord típusokat vizsgálva, az INVITE típusú rekord tartalmaz-
za a klasszikus értelemben vett hívásfelépítési üzenetszekvenciára vonatkozó információkat.
Egy hívásfelépítés több tranzakciót is magában foglal, így az INVITE rekordok tartalmaz-
hatnak Udate [5], Cancel és gyakran Info [6] tranzakciókat is. Ugyanakkor nem minden
Invite üzenet jelent hívásindítást. Néhány esetben az Invite üzenet a dialógus valamilyen
paraméterének módosítására szolgál. Azt találtam, hogy az Invite üzenetek megkülönbözte-
tésére van szükség a To mez®ben lév® tag paraméter alapján. Ha az Invite üzenetben lév®
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To mez® nem tartalmaz tag paramétert, akkor az egy híváskezd® (hívásrekord nyitó) Invite
üzenetnek tekinthet®, egyéb esetben viszont nem [7]. A többi rekordtípus esetén általánosan
az mondható, hogy a legels® kérés típusú üzenet jelenti a rekord nyitási eseményt (pl. egy
REGISTER típusú hívásrekord esetén a SIP Register üzenet a nyitó üzenet).

Kulcsparaméterek a tranzakció és dialógus azonosításhoz

A SIP vezérl®üzenetek passzív monitorozással történ® követéséhez és azonosításához alapve-
t® eljárás az RFC [8] által ajánlott Dialog-ID használata, amely három kulcsparaméterb®l
áll: Call-ID, From mez®ben lév® tag paraméter, To mez®ben lév® tag paraméter. Az ajánlás
alapján a Dialog-ID egyedien azonosít egy hosszabb üzenetszekvenciát (pl. INVITE vagy
SUBSCRIBE dialógus), továbbá a kérés-válasz üzeneteket. Az RFC-3261 dokumentumban
leírtakat vizsgálva a kommunikáció során a UAS (User Agent Server) generálja a To mez®ben
lév® tag paramétert, ha a kérés nem tartalmazza azt. Ez a megállapítás a hívásrekord össze-
állítás szempontjából azt is jelenti, hogy nem áll rendelkezésünkre a To mez®ben lév® tag
paraméter addig a pontig, ameddig a rekord nyitó Invite üzenetre nem érkezik egy végleges
válasz üzenet. A hívás visszavonási eljárást vizsgálva, a Cancel üzenetnek ugyanazon From
és To mez® paramétereket kell tartalmaznia, mint a hívás indító Invite üzenetnek. Ez azt
is jelenti, hogy a Cancel üzenet sem fogja tartalmazni a To mez®ben lév® tag paramétert, a
korábbi megállapítás alapján. A Cancel üzenet beérkezése egy új tag generálási procedúrát
vált ki, és a 200 OK válaszünezetben egy tag paraméter fog szerepelni, amely eltér az üzenet-
szekvencia korábbi üzenetében látott értékt®l. Ez az egyszer¶ példa azt támasztja alá, hogy
habár a Dialog-ID egy er®s kulcs, az általános használata nem minden esetben lehetséges.
Ahelyett, hogy a To tag paramétert tartalmazó végleges válaszüzenetre várna az összeállí-
tási logika, a Call-ID és a From mez®ben lév® tag paraméter együttesen is felhasználható
egyedi hívásrekord összeállítási azonosítóként. Megjegyzem továbbá, hogy laboratóriumi mé-
rések során arra jutottam (amelyet egy országos telekommunikációs operátornál végeztem),
hogy az üzenetszekvencia összeállítására a Call-ID egyedül is egy er®s kulcsnak tekinthet®.
Ezt kiegészítve természetesen a tag paraméterekkel együtt válik biztonságosan használható
hívásrekord összeállítási kulccsá.

Az operátori igényeket vizsgálva, az IP cím, mint a hívásrekord összeállítási kulcshal-
maz része, szintén el®nyös tulajdonságokkal bír. A telekommunikációs operátorok az IMS
alrendszer vezérl®forgalmát általában jelzés linkenként vizsgálják, és a különböz® hálózati
csomópontok közötti statisztikákban érdekeltek.

Kutatómunkám során azt találtam továbbá, hogy a kommunikáció során a dialógusban
résztvev®k szerepe felcserél®dhet, megcserélve ezzel a From és To mez®ben lév® tag paramé-
tereket. A korábban de�niált Dialog-ID és IP cím párost, mint összeállítási kulcsot felhasz-
nálva, az algoritmusnak kezelnie kell tudni a From és To mez®k felcserél®désének jelenségét
is.

Rekord zárási események

A CDR (Call Data Record) összeállítási eljárás során, a rekord nyitási esemény egyértel-
m¶en azonosítható a kezd® üzenetek felismerésével és felhasználásával. Ezzel ellentétben, a
rekord zárása már egy bonyolultabb feladat. A RFC [8] [9] dokumentumokra támaszkodva,

10



a tranzakcióknak és a dialógusoknak eltér® a zárási mechanizmusa. Egy INVITE dialógust
befejeztet egy BYE tranzakció, vagy olyan válaszüzenet, amely a 3XX/4XX/5XX/6XX osz-
tályokba tartozik. Egy SUBSCRIBE dialógus véget ér, ha lejár a feliratkozás ideje, vagy a
válaszüzenet hibaosztályba tartozik.

A SIP vezérl®forgalmat valós hálózati körülmények között vizsgálva, az ajánlással ellen-
tétben különböz® státusz kód kivételeket határoztam meg, amelyek hibaosztályba tartoznak,
ugyanakkor nem eredményeznek zárást a vezérlés szempontjából. Ezen kivételeket összegzi
a 4.1 táblázat. A megfelel®en pontos visszajelzések biztosításához a hívásrekord összeállítási
algoritmusnak ezeket a kivételeket mindenképpen �gyelembe kell vennie.

CDR típusa Zárási ok (Válaszüzenet osztály) Kivételek

OPTIONS 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX
403 (Forbidden)
407 (Proxy Auth. Required)

MESSAGE 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX
403 (Forbidden)
407 (Proxy Auth. Required)

REGISTER 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX 401 (Unauthorized)

INFO 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX
403 (Forbidden)
407 (Proxy Auth. Required)

SUBSCRIBE 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX 407 (Proxy Auth. Required)

INVITE 3XX, 4XX, 5XX, 6XX

403 (Forbidden)
407 (Proxy Auth. Required)
488 (Not Acceptable Here)
491 (Request Pending)

4.1. táblázat. CDR zárási esemény kivételek

SRVCC eljárás, mint monitorozási kihívás

A Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC) folyamat során egy technológiaváltás történik
csomagkapcsolt alrendszerr®l áramkörkapcsolt alrendszerre, egy folyamatban lév® VoLTE
hívás közben. A kutatómunkám során elvégzett mérések alapján azt állapítottam meg, hogy
ez az esemény a VoLTE hívások 2.96%-ában fordul el®.

Ahhoz, hogy ezt a folyamatot a gerinchálózat támogatni tudja, egy SRVCC folyamatot
kezelni képes MSS (Mobile Switching Center Server) berendezés telepítésére van szükség. Az
MSS felel®s egy INVITE dialógus indításáért az IMS alrendszeren belül a készülék nevében,
amelyhez egy speciális, az MME (Mobility Management Entity) által választott címet (STN-
SR, Session Transfer Number for SRVCC) használ. Miután az AS (Application Server)
észreveszi az MSS által kezdeményezett jelzésváltást, terminálja az eredeti VoLTE hívást az
IMS hálózatban. Az MSS gyakorlatilag jelzés szinten egy új hívást indít a meglév® hívás
mellett, amelynek követésére használhatjuk a Call-ID paramétert az Mg interfészen. Az
Invite üzenet az AS modulból egy újabb dialógusfelépítést vált ki a CSCF (Call Session
Control Function) berendezés felé, amelyhez viszont nem tartozik BYE tranzakció, csak a
kezd® Invite üzenetre érkez® 200 OK válaszüzenet. Azt találtam, hogy ezen hívásrekordok
lezárására megoldást nyújt az STN-SR cím �gyelése és felismerése mint zárási esemény, amely
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a To mez®ben található ebben az esetben. Ha a kezd® Invite üzenet tartalmazza az STN-SR
címet, akkor a rá érkez® 200 OK üzenetnek egy hívásrekord zárási eseményt kell kiváltania.
A méréseim során arra jutottam, hogy ezek a fél dialógusok az Ma interfészen fordulnak el®,
a CSCF és AS berendezések között. Az Mg interfészen teljes dialógust látunk, amely BYE
tranzakcióval zárul az elvárt módon.

Validáció

A téziscsoport eredményeit a szabványok, a gyártóspeci�kus dokumentációk és a hálózati
szolgáltatóknál megtalálható integrált megoldások alapján vizsgáltam. A téziscsoport alap-
ján készült egy szoftveres implementáció, amely jelenleg is m¶ködik hálózati operátoroknál.
A validáció az implementált megoldás eredményein alapult.

A validáció els® lépéseként kézi tesztelést végeztem, ahol azt vizsgáltam, hogy a megoldás
lefedi-e a gyakran el®forduló tipikus eseteket. Ezek alapján egy automatikus tesztrendszer
készült, ahol lehet®ség van az újabb esetek integrálása is.

A validációs eljárás során 60 különböz® forgalmi mintát gy¶jtöttem valós hálózati forga-
lomból a Magyar Telekom nyrt. hálózatában. Az üzenetszekvenciák forrását a következ® két
kategóriára bontottam:

1. VoLTE teszthívásokat végeztem zárt laboratóriumi körülmények között, valós telekom-
munikációs hálózaton.

2. Valós forgalmat gy¶jtöttem és elemeztem a gerinchálózatból.

Az elvégzett teszthívások lefedik a VoLTE - VoLTE, nem VoLTE - VoLTE, vezetékes VoIP
telefon - VoLTE eseteket. A valós forgalmi mintákat véletlenszer¶ id®pontokból választot-
tam. A mintagy¶jtési lépés után a SIP üzenetekb®l véletlenszer¶en Call-ID paramétereket
választottam ki, amelyek különböz® tranzakciókhoz és hívásokhoz tartoztak. Ezen azonosí-
tók alapján kézzel megkerestem az összetartozó üzenetszekvenciákat, melyeket külön fájlokba
szerveztem. A véletlenszer¶ kiválasztási folyamat mellett speciális eseteket is kerestem azért,
hogy le tudjam fedni a 2.1 - 2.3 tézisekben leírt eseteket is (pl. BYE vagy CANCEL tranzak-
cióval végz®d® hívások, átirányított hívások, speciális helyen el®forduló el®�zet®azonosítók,
SRVCC üzenetszekvencia, speciális útvonalirányításhoz tartozó esetek).

Mivel a hívásrekordok ellen®rzéséhez nem állt rendelkezésemre referencia eredmény, az
elvárt kimeneteket a telekommunikációs operátorok visszajelzései alapján készítettem el. Ez-
után a 2.1 - 2.3 tézisek eredményeit alkalmazó szoftveres megoldást lefuttattam minden be-
meneti mintára, majd a kimeneteket ellen®riztem. Eredményként azt tapasztaltam, hogy a
kimenet megegyezett az operátorok által elvárt kivonattal.

A tézisek alapján készült implementáció jelenleg már több, mint 3 éve m¶ködik a Magyar
Telekom szolgáltatónál, ahol sikeresen üzemel valós körülmények között, lefedve a speciális
eseteket is.
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2.2 Tézis - Azonosítottam és de�niáltam azokat a kulcsparamétereket, ame-
lyek segítségével a különböz®, SIP vezérl®forgalmat továbbító logikai interfésze-
ken készített hívásrekordok összekapcsolhatóak és el®�zet®höz rendelhet®ek.[J3]

A CDR összeállítás során a rekordok interfész azonosítóval történ® felcímkézése (és ezál-
tal megkülönböztetése) egy alapvet® technikának mondható. Azon az egyszer¶ feltételezésen
alapszik, hogy a kommunikáció két csomópont között közvetlen. A gyakorlatban azonban
az üzenetszekvenciák több interfészen át történ® követése bonyolult feladat. A valóságban
az IMS alrendszerek sok funkcionális elemb®l épülnek fel, továbbá a SIP üzenetek gyakran
több alrendszeren keresztül utaznak. A dialógus azonosító kulcsparamétereket megvizsgálva
azt tapasztaltam, hogy néhány speciális csomópont (pl. AS - Application Server, IN SDP -
Intelligent Network Service Data Point) gyakran újragenerálja a Dialog-ID paramétereit (pl.
Call-ID, From tag, To tag). Logikailag ezek a csomópontok egy új SIP dialógust indítanak,
amely az eredeti hívásfelépítési folyamatot folytatja. Kutatómunkám során azt találtam,
hogy a Call-ID egy dinamikus információ, és új kulcsparaméterekre van szükség a válto-
zásának felismerésére és követésére. Ahhoz, hogy egy hívásfelépítési folyamatot pontosan
azonosítani lehessen, és az elrendszereken belüli, vagy alrendszerek közötti útvonalat megfe-
lel®en követni lehessen, a Dialog-ID és az IP címek mellet extra információra van szükség.

A hívásrekordok komplexitása szempontjából két rekordtípust de�niáltam, amelyek a
következ®ek:

• bCDR (basic Call Data Record), amely az egy interfészr®l gy¶jtött információkat fog-
lalja össze,

• cCDR (concatenated bCDRs), amely a teljes SIP üzenetszekvenciát tartalmazza, össze-
fogva az összes interfészen látott üzeneteket (egy cCDR több bCDR rekordból áll).

A 4.3 ábra egy hívásfelépítési folyamatot reprezentál, több bCDR rekordra bontva. A
cCDR tartalmazza az összes bCDR rekordot a különböz® linkekr®l, amelyen az adott jelzés-
forgalom üzenetei utaztak. A különböz® hívásdarabok összekapcsolásához (vagyis a bCDR
rekordok egy cCDR rekordba gy¶jtéséhez) kiegészít® információra van szükség. Kutatómun-
kám során azt talátam, hogy az ICID (IMS Charging ID) paraméter egy megfelel® választás
lehet erre a feladatra. Ez a számlázáshoz köthet®, egyedi azonosító az INVITE dialógus
kezd® üzenetében jelenik meg.

Az ICID érték a P-Charging-Vector mez®ben található. Nem minden dialógus üzenet
tartalmazza, de kötelez® a híváskezd® Invite üzenetben. Az ICID értéke ugyanakkor nem
jelenik meg minden interfészen, csak az IMS alrendszeren belüli, megbízható linkeken lát-
ható. Ez azt jelenti, hogy az alrendszeren kívüli linkeknél, valamint a hálózat szélén lév®
berendezéseknél nem látható. Mivel a Dialog-ID azonosító szintén megtalálható a megbíz-
ható linkeken is, így egy jól menedzselt Dialog-ID - ICID adatbázis megfelel®en támogatja
a cCDR rekord összeállítást. Az ICID értéke egyedinek tekinthet® az IMS alrendszerben,
ugyanakkor az IMS alrendszerek határán el®fordulhat, hogy két különböz® hívás ugyanazt
az ICID értéket tartalmazza. Ezen eset lefedésére megoldást ad az ICID kiegészítése az
IOI (Inter Operator Identi�er) azonosítóval, amely az üzenetben az ICID mellett található
kiegészít® paraméter.
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4.3. ábra. ICID-, és Call-ID-alapú követés. Megjegyzem, hogy a két S-CSCF ugyanaz a
berendezés, de a bCDR rekordok összeállításához használt Call-ID paraméter eltér az üze-
netekben.

Az el®�zet® azonosítására három kulcsparamétert különböztethetünk meg: MSISDN (hí-
vó vagy hívott szám), IMSI (SIM kártya azonosító) és az IMPI (globálisan egyedi, privát
azonosító, amely lehet az MSISDN, vagy egyéb karaktersorozat). Ahhoz, hogy az el®z®-
ekben de�niált kulcsparaméterek segítségével összeállított üzenetszekvenciákat el®�zet®höz
tudjuk rendelni, a hívásrekord összeállítási algoritmusnak több mez® több paraméterében is
kell keresnie azokat. A hívó felismeréséhez jó kiindulási pont lehet a From mez®. Ugyan-
akkor kutatásaim során azt találtam, hogy a From mez® sok esetben elrejti az el®�zet®t,
és azt a Contact, P-Asserted-Identity, P-Preferred-Identity vagy Remote-Party-ID mez®ben
kell keresnünk tovább. A hívott esetén szintén nem egyszer¶ a feladat. Alapesetben a hí-
vott szám a SIP üzenet legels® sorában (a Request line-ban), a To mez®ben, vagy pedig
a P-Called-Party-ID mez®ben található. Ezeken kívül azonban a hívott szám számjegyei
elküldésre kerülhetnek egyesével, INFO tranzakciók során a dialóguson belül. Hívásátirá-
nyítás szintén lehetséges, amely során a History-Info mez® tartalmazza az erre vonatkozó
információkat. Az Invite üzenet gyakran hordoz XML tartalmat, amely tartalmazhat hívó
vagy hívott MSISDN-t, és akár ICID értéket is. Néhány esetben a bCDR nem biztos, hogy
tartalmaz hívószámot, mert az IMS elrejti azt az adott interfészen. Egy megfelel® ICID -
Call-ID adatbázis segítségével nemcsak a hívásfelépítési üzenetszekvencia útvonalát, hanem
az el®�zet®i azonosítókat is követni tudjuk.

A tézis validációját magában foglalja a 2.1 tézisnél elvégzett és ismertetett validációs
munka.
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2.3 Tézis - Megvizsgáltam, hogy az IP cím kulcsparaméter valós hálózati
forgalomban alkalmas-e két szomszédos IMS csomópont közötti teljes vezérlési
szekvencia nyomon követésére. Rámutattam, hogy vannak olyan esetek, amikor
az IP cím nem egyezik meg a dialógust nyitó és záró tranzakciókban. Megálla-
pítottam, hogy a dialógus teljes nyomon követéséhez a jelzésüzenetek gy¶jtését
ki kell terjeszteni több logikai interfészre. [J3]

A hálózati operátorok szempontjából a hívásrekord akkor hordozza a legtöbb információt,
ha a teljes üzenetszekvenciát tartalmazza, a felépítést®l a lezárás folyamatáig. Az IMS
alrendszer alapvet® tulajdonsága, hogy több csomópontból épül fel, az üzenetek pedig több
különböz® útvonalon utazhatnak. Az IP cím kulcsparaméterként történ® használata során
felmerülhet az a kérdés, hogy egy dialógus zárását vajon mindig ugyanazon IP címek között
látjuk-e, mint a nyitó üzeneteket? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, el®ször meg
kell vizsgálnunk a funkciók viselkedését: hogyan keresi meg az IMS alrendszer a hívót a
hálózatban?

4.4. ábra. I-CSCF berendezés viselkedése a végleges válasz beérkezése után. Megjegyzem,
hogy az I-CSCF csomópont kiszáll a beszélgetésb®l a 200 OK üzenet fogadása után.

Az IMS alrendszer központi funkciója a CSCF (Call Session Control Function) berende-
zés, amely logikailag három részb®l áll: P (Proxy), S (Serving) és I (Interrogating). Álta-
lánosságban elmondható, hogy a P-CSCF az IMS alrendszer belépési pontjának tekinthet®.
A P-CSCF modul a beérkez® üzeneteket az S-CSCF modul számára továbbítja. A P és S
közötti interfész gyakran nem elérhet® a passzív monitorozás számára, mert �zikailag egy
eszközön kerültek megvalósításra. Az I része más feladatot lát el, biztosítja a kommunikációt
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a szomszédos alrendszerek felé. Kutatómunkám során azt találtam, hogy ha a készülékhez
beérkezik a kezd® Invite üzenetre adott végleges válaszüzenet, az I-CSCF berendezés kiszáll a
kommunikációból. Ezzel azt eredményezi, hogy a dialógus zárásának üzenetei nem ugyanazon
IP címek között utaznak, mint a kezd® üzenetek. Ez a rejtett tulajdonság nem következtet-
het® ki az RFC-3261 alapján, ugyanakkor a rekordösszeállítás szempontjából mindenképpen
�gyelembe kell venni. Ahhoz, hogy a dialógushoz tartozó teljes üzenetszekvenciát követni
tudjuk, és a nyitó és záró tranzakciókat el®�zet®höz tudjuk rendelni, több interfész forgalmát
kell vizsgálnunk.

A 4.4 ábra egy tipikus IBCF - I-CSCF - MGCF kommunikációt ábrázol. A kezd® Invite
üzenet az IBCF - I-CSCF között jelenik meg, ugyanakkor a BYE tranzakciót az IBCF -
MGCF berendezések között látjuk, ugyanazzal a Call-ID és tag paraméterekkel, mint a kezd®
üzeneteket. A vizsgálataim során arra jutottam, hogy hibás válaszüzenet vagy visszavont
hívás esetén bár a zárás ugyanazon IP címek között utazik, mint a nyitás, az ideiglenes
nyugtaüzenetek más útvonalon látszanak.

A tézis validációját magában foglalja a 2.1 tézisnél elvégzett és ismertetett validációs
munka.

4.3. Új eredmények a szolgáltatásmin®ség-elemzés téma-
körében

3. Téziscsoport - Menedzsment módszereket adtam a VoLTE rendszerek adat-
síkjának vizsgálatára. Új csomagszint¶ metrikákat de�niáltam az IP-alapú hang-
szolgáltatások elemzéséhez. Új módszert vezettem be az üzenetvesztés esemé-
nyek felismerésére és két alkalmazásspeci�kus üzenetvesztés kategóriát határoz-
tam meg a beérkezett üzenetek osztályozásához. Kimutattam, hogy a megha-
tározott metrikák súlyozott értékét felhasználva létrehozható egy olyan objektív
modell, melynek kimenete korrelál a referencia alapú MOS becslés értékével.
[J1] [C1]

A VoLTE rendszerek egyre növekv® felhasználói bázisa megköveteli a felhasználócent-
rikus szolgáltatásmin®ség-elemzést. A legnagyobb kihívás ezen a területen a szolgáltatás
által nyújtott el®�zet®i élmény becslése, szubjektív értékelés, vagy referencia alapú objektív
modellek nélkül. A téziscsoportban bemutatok egy új metrikahalmazt az RTP protokoll ala-
pú forgalom üzenetvesztés eseményeinek azonosítására. A metrikákat felhasználva szintén
ismertetek egy új, referencia hangmintát nem használó MOS index becsl® modellt.

3.1 Tézis - Új, id®ablak-alapú módszert dolgoztam ki valósidej¶, IP feletti
hangszolgáltatások csomagvesztés metrikáinak számolására. A valósidej¶ alkal-
mazások szempontjából két veszteség-kategóriát de�niáltam a beérkezett cso-
magok osztályozásához. A módszer valósid®ben, referencia és el®�zet®i érzékeny
információk vizsgálata nélkül képes a metrikák számolására. [J1] [C1]

Ahhoz, hogy valósidej¶ üzenetfolyamok karakterisztikáját mérni tudjuk az alkalmazás
szempontjából, el®ször meg kell vizsgálnunk az RTP protokoll m¶ködését. Az RTP protokoll
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szekvenciaszámot használ az üzenetek sorrendiségének leírására, valamint egy id®bélyeget,
amely a lejátszási id®t határozza meg a fogadó oldalon. Ez az id®bélyeg egy kodek speci�kus
értékkel növekszik, amely érték a mintavételezési id®köz és a hordozott hangminta id®tarta-
mából származtatható (pl. az id®bélyeg növekménye 160, ha 8 kHz-es mintavételezéssel és
20 ms-os hangmintával számolunk).

Az ütemezési sémán alapulva a módszerem egy referencia id®tengelyt alkalmaz, ahol az
aktuális id® a beérkezett üzenetek hatására növekszik. A referencia id®tengelyt a beérkezett
üzenetek osztályozására használom fel az id®tartománybeli tulajdonságuk alapján.

Legyen Si az i-edik beérkezett üzenet szekvenciaszáma, és legyen Pi az aktuális kodek
által használt küldési id®köz. Legyen ti az i-edik üzenet beérkezési ideje, és legyen di az
i-edik üzenet és az azt megel®z® üzenet beérkezési ideje közötti különbség. Legyen Ct az
aktuális id®, amely a mérés kezdete óta eltelt id®t reprezentálja. Ha egy üzenet beérkezik, a
di érték kiszámolásra kerül és hozzáadódik a Ct értékéhez (lásd a 4.5 ábrán).

A referencia id®tengely mellett az új módszer egy id®ablakot használ az üzenet osztályo-
zására és a metrikák számolására. A modell bevezet egy id®ablakot, mint egy el®re elvárt
tartomány, amelyet két referenciapont határoz meg. A referenciapontok, és ezáltal az id®ab-
lak is minden beérkezett üzenet esetén újraszámolásra kerül, valósid®ben. Ezután illesztésre
kerül a referencia id®tengelyre a metrikák meghatározásához (lásd a 4.5 ábrán). Az elvárt
id®intervallum méretét az alkalmazott jitter bu�er mérete határozza meg, amely tipikusan
100 ms.

Legyen Rpij a j-edik referenciapont az i-edik beérkezett üzenet esetén, ahol j = 1, 2. A
módszer feltételezi, hogy a Pi érték ismert minden számolási ciklusban. Ha az RTP folyam
közben kodekváltás vagy mintavételezési periódus váltakozás történik, a Pi értéket megfele-
l®en szinkronizálni kell a beérkezési és számolási eseményhez. Ha a kodek tulajdonságai el®re
ismertek, a Pi érték el®re beállított, konstans érték is lehet a mérés során. Egyéb esetben az
inicializációs fázis során szükséges annak meghatározása.

4.5. ábra. Id®ablak illesztése a referencia id®tengelyre

Legyen T egy küszöbérték (T ≥ 2) amely megadja az elvárt intervallum szélességét az
osztályozás szempontjából. Az értékét az alkalmazás lejátszási bu�erének méretéb®l követ-
keztethetjük. A T küszöbérték skálázhatóvá teszi a módszert a különböz® bu�er méretek
esetén. Ha a Pi értéke 20 ms (amely egy tipikus küldési id®köznek tekinthet® VoLTE szolgál-
tatások esetén), a T értékét 2-nek választva egy 100 ms-os bu�er méretet határozunk meg.

17



A korábban ismertetett paramétereket felhasználva, az Rpik referenciapontokat a következ®
képletek segítségével számolhatjuk (4.1 - 4.2):

Rpi1 = (Si × Pi)− ((T + 0.5)× Pi) (4.1)

Rpi2 = (Si × Pi) + ((T + 0.5)× Pi) (4.2)

Az id®ablak egy alkalmazásspeci�kus intervallumot határoz meg (mint egy elvárt id®-
ablak), amely hangolható a T küszöbérték segítségével. Az Rpik referenciapontok értéke
újraszámolásra kerül minden beérkezett üzenet esetén, és ennek megfelel®en az elvárt id®-
ablak is. Ezután történik az id®tengelyre illesztése és az üzenet osztályozása, valamint az
üzenetvesztési esemény detektálása (a 4.6 ábra egy számolási és illesztési példát ábrázol). A
modell a számoláshoz a beérkezett üzenet szekvenciaszámát, valamint a beérkezési id®közt
használja fel az elvárt id®ablak meghatározásához (lásd 4.1 és 4.2 képletek).

4.6. ábra. Id®ablak illesztés i=5, P=20, Ct=43, T=2.5 paraméterek esetén

A módszer két fázisból áll: egy inicializációs rész, amelyet egy kiértékelési szakasz kö-
vet. Az inicializációs fázisban az üzenetbeérkezési id®köz, valamint a referencia id®tengely
kezd®értékének meghatározása történik. Az id®bélyegzés tipikusan egy helyi órajelforráson
alapszik. A referencia id®tengely kezd® értéke az S0 × P0 szorzat eredménye. Ha az inici-
alizációs fázis közben üzenetátrendez®dés történik, az id®tengely értékét újra kell számolni
a soron következ® üzenetek alapján. A módszer mindaddig az els® fázisban marad, amed-
dig legalább (4 + 2T ) × Pi ideig helyes a beérkezett üzenetek sorrendje. Ez a feltétel azt
garantálja, hogy az RPik referenciapontok nagyobbak lesznek, mint az id®tengely kezd®ér-
téke. Amint az el®bb leírt feltétel teljesül, a módszer átlép a kiértékelési fázisba, amely az
el®z®ekben ismertetett id®ablakon alapul.

A módszer két veszteségkategóriát vezet be a beérkezett üzenetekkel kapcsolatban, ame-
lyet kiegészít a nem beérkezett üzenetek kategóriájával. Munkám során a következ® üze-
netvesztés kategóriákat különböztettem meg: túl korán érkez® üzenet (EAL - Early Arrived
Loss), túl kés®n érkez® üzenet (LAL - Late Arrived Loss) és nem beérkezett üzenet (NAL -
Not-arrived Loss).

Mivel a kodekek (és az RTP protokoll is) id®kerettel dolgoznak, a dekódoló algotitmus
mindig egy hangminta sorozaton operál. Amikor egy csomag korábban érkezik az elvárt
id®ponthoz képest, a média alkalmazás eltárolja a hordozott tartalmát egy lejátszási buf-
ferben. Amikor a korábban érkezett csomag egy telített bu�errel találkozik, az alkalmazás
valószín¶leg eldobja azt, és annak hangtartalmát is, hiába érkezett meg. Ez az esemény
azért következhet be, mert az adott hangminta lejátszási ideje messze esik az aktuálisan
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kezelt id®ablaktól. A bemutatott módszerem az EAL kategóriát de�niálja a túl korán érke-
zett üzenetek felismerésére. Egy üzenet korai vesztésnek tekintend®, ha Ct < Rpi1. Ehhez
hasonlóan, meg kell különböztetnünk a túl kés®n érkez® üzeneteket is. Ha egy üzenet túl
kés®n érkezett az elvárt id®ablakához képest, az alkalmazás az általa hordozott információt
valószín¶leg már hiányzónak tekintette, amelyet különböz® technikákkal igyekezett javíta-
ni. A módszerem az i-edik üzenetet LAL kategóriába sorolja, ha Ct > Rpi2. A 4.7 ábra
reprezentálja az elvárt id®ablak alapján számolt üzenetvesztés kategóriákat.

4.7. ábra. Az id®ablak alapján számolt üzenetvesztés kategóriák

A korábbi kutatási eredményeket vizsgálva arra jutottam, hogy a sorozatos üzenetvesztés
szintén érzeti min®ségromlást eredményez. Munkám során azt találtam, hogy 8-10 egymás
után elveszett üzenet esetén (amely kb. 160-200 ms id®intervallumot jelent) egy recseg®
hangot lehet hallani. A recseg®, kattogó hangesemények idegesít® tényez®k egy beszélgetés
során, amely csökkenti a beszéd min®ségét, ezért azt a min®ségbecsl® algoritmusnak �gye-
lembe kell vennie. Legyen LDC (Loss Discontinuitiy Counter) egy folyamatos üzenetvesztés
számláló, és legyen LDT (Loss Discontinuity Threshold) egy küszöbérték. Az LDC értéke
minden üzenetvesztés (EAL, LAL, NAL) esetén növekszik eggyel, és nullázódik, ha eléri az
LDT küszöbértéket, vagy a soron következ® üzenet az elvárt id®ablakában érkezett. Le-
gyen LDE (Loss Discontinuity Event) egy olyan számláló, amely értéke akkor n® eggyel, ha
LDC = LDT.

3.2 Tézis - Új fogalomként de�niáltam a lassú és a dinamikus beszéd kate-
góriákat a hanghívásban megjelen® kódolt beszéd osztályozására. A kategóriák
megkülönböztetéséhez küszöbértéket de�niáltam az elvárt üzenetbeérkezési in-
tenzitás alapján. Kimutattam, hogy a 3.1 tézisben meghatározott módszer ered-
ményeként el®álló csomagvesztés statisztikák súlyozott alakja korrelál a referen-
cia alapú MOS becslés eredményével. Azonosítottam, hogy a lassú és dinamikus
beszéd megkülönböztetése növeli a bemutatott modell pontosságát. [J1] [C1]

A min®ségelemzés kutatása során két beszédtípus kategóriát ismertem fel: lassú beszéd
és dinamikus beszéd. A kategóriák de�niálása a VAD (Voice Activity Detection) algoritmus
használatára vezethet® vissza, amely alkalmazása elterjedt az IP-alapú hangszolgáltatások
témakörében. A VAD egy olyan technika, amely csökkenti a beszéd által lefoglalt sávszé-
lességet a VoLTE szolgáltatás esetén. Felismeri azokat az id®szakokat (úgynevezett csend
módokat), amikor a hívó vagy a hívott nem beszél. Ezen csend id®szakok alatt nem tör-
ténik hangmintát tartalmazó üzenet küldése, csak a kapcsolat meglétét jelz® üzenet utazik
a hálózaton, ritka id®közökkel. Az esetlegesen csend módban bekövetkezett üzenetvesz-
tés nincs hatással az érzékelt hívásmin®ségre, ezért ezen id®szakok felismerését és kezelését
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szükségesnek tartom a hívásmin®ség-elemzés során. A lassú és dinamikus beszédtípusok te-
hát megkülönböztethet®ek a beszéd VAD tulajdonsága alapján, amely reprezentálja, hogy
mennyi ideig tartózkodott a hívó vagy a hívott csend módban.

(a) Dinamikus beszédtípus (b) Lassú beszédtípus

4.8. ábra. Üzenetbeérkezési intenzitás dinamikus- és lassú beszédtípusok esetén

Kutatásaim során a f® szempont az volt, hogy hogyan tudom megkülönböztetni a lassú
és dinamikus beszédtípusokat anélkül, hogy vizsgálnám az üzenetek hordozott beszédtartal-
mát. Azt találtam, hogy ha a küld® oldal nincs csend módban, akkor a VoLTE szolgáltatás
esetén általlánosnak mondható 20 ms-os beérkezési intenzitással számolva, a tipikus üzenet-
ráta 50 üzenet másodpercenként. Csend mód esetén ez az arány jelent®sen csökken, ezért
az elvárt és a tényleges beérkezési intenzitás arányát felhasználhatjuk a kategóriák megkü-
lönböztetésére. A 4.8 ábra valós hangmintákon végzett mérési eredményeket ábrázol. 12
különböz® hangmintát vizsgálva (az eredményeket lásd a 4.2 táblázatban), dinamikus eset-
ben az átlagos beérkezési intenzitás 0.883 x 50 üzenet másodpercenként, míg lassú esetben
0.703 x 50 üzenet. A kutatómunkám következ® fázisaiban 0.8-as küszöbértéket használtam
a beszédtípusok elkülönítésére.

Beszédtípus 1. 2. 3. Átlag

Fér� - Dinamikus 0.877 0.872 0.904 0.884
Fér� - Lassú 0.726 0.767 0.653 0.715
N®i - Dinamikus 0.883 0.869 0.893 0.882
N®i - Lassú 0.722 0.619 0.732 0.691

4.2. táblázat. Dinamikus- és lassú beszédtípusok üzenetbeérkezési intenzitásának aránya az
elvárt 50 üzenet/másodperc értékhez képest

Az egyes üzenetvesztés kategóriákhoz súlyok bevezetésével egy új min®ségbecslési indexet
számolhatunk az általánosan használt MOS (Mean Opinion Score) skálán. Ez az index rep-
rezentálja a hanghívás tulajdonságait. Ahhoz, hogy általános súlyfüggvényeket határozzak
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meg a korábban bevezetett üzenetvesztés kategóriákhoz, tervezetten elrontott hangmintá-
kat generáltam. A mérési környezetben két laptopot (egy hívó és egy hívott), valamint egy
OpenWrt [10] operációsrendszert használó routert alkalmaztam a hálózati tulajdonságok ma-
nipulálására. A routeren a NetEm (Network Emulator) Linux kernel modult használtam az
RTP üzenetek eldobására, késleltetésére és a sorrend átrendezésére. Az IP-alapú hanghí-
vás lebonyolításához az Ekiga [11] klienst használtam a laptopokon. Az RTP üzeneteket
és a hívó/hívott oldalon el®álló hangmintát szintén felvettem, Audacity [12] segítségével.
Referenciaként négy különböz® hangmintát választottam hangoskönyvekb®l: egy lassú fér�
beszédet, egy lassú n®i beszédet, egy dinamikus fér� beszédet, valamint egy dinamikus n®i
beszédet. A hangmintákat bejátszottam a VoIP hívásokba, mint beszéd. Az Ekiga kliensben
AMR-WB kodek típust választottam, és 100 ms jitter bu�er beállítást alkalmaztam.

A generált hangminták során 2, 5, 10, 20, 30 és 40 % üzenetvesztés arányt alkalmaztam,
mind a négy hangminta esetén külön-külön. A MOS értéket kiszámoltam egy referencia
hullámformát felhasználó szoftver segítségével (AQuA [13]), majd pedig el®állítottam a saját
módszerem alapján a különböz® üzenetvesztés metrikákat is. Kutatómunkám során külön
vizsgáltam mind a három üzenetvesztés kategóriát. Eredményként azt találtam, hogy a
LAL kategória hasonlóan viselkedik a NAL kategóriához, az EAL kategória karakterisztikája
viszont eltér®.

A mérések során arra a következtetésre jutottam, hogy a számolt AQuA MOS értékek
és a súlyozott üzenetvesztés kategóriák korrelálnak egymással. Ahhoz, hogy egy általános
súlyfüggvényt kapjak, az AQuA által számolt értékeket referenciának tekintettem a továb-
biakban. Az IBM SPSS [14] szoftvert használva regresszióanalízist alkalmaztam. A gör-
beillesztések közül az inverz modellt használtam minden esetben. Az eredmények alapján
két súlyfüggvényt hasztároztam meg a lassú beszédtípusra (4.3 és 4.4 képletek), valamint
szintén kett®t a dinamikus beszédtípusra (4.5 és 4.6 képletek). A súlyfüggvények bemeneti
p paramétere az üzenetvesztés aránya.

hNAL(p) = 0.093 +
0.18923

p
(4.3)

hEAL(p) = 0.48 +
0.182

p
(4.4)

gNAL(p) = 0.453 +
0.18796

p
(4.5)

gEAL(p) =


0.453 + 0.18796

p
, p ≤ 0.3

0.747 + 0.206
p

, p > 0.3
(4.6)

LAL kategória esetén a 4.3 és 4.5 képleteket alkalmaztam a megfelel® súlyok el®állítá-
sára. Megjegyzem, hogy a 4.3 - 4.6 súlyfüggvények egy nem nulla p értéket feltételeznek.
Üzenetvesztés hiányában a súlyok számolására nincs szükség.
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3.3 Tézis - Modelleket határoztam meg a lassú és a dinamikus beszéd mi-
n®ségének MOS becslésére a 3.1 tézisben ismertetett metrikák és a 3.2 tézisben
bemutatott függvények alapján. A becslési módszert laboratóriumi körülmények
között validáltam. [J1] [C1]

Ahhoz, hogy a 3.1 tézisben ismertetett metrikarendszerb®l MOS indexet lehessen szár-
maztatni, a 3.2 tézisben megfogalmazott súlyfüggvények segítségével súlyoznunk kell az egyes
veszteségkategóriákat. A magasabb korreláció eléréséhez a 3.1 tézisben ismertetett sorozatos
üzenetvesztés eseményeket (LDE számláló értéke) szintén �gyelembe kell vennünk, pontosab-
ban azok súlyozott alakját. Legyen wLDE az LDE számlálóhoz tartozó súly, melynek értékét
a 4.3 táblázatból olvashatjuk ki. A 4.3 táblázatban szerepl® súlyokat úgy határoztam meg,
hogy a legmagasabb korrelációt érje el a modell az AQuA-val szemben.

Beszédtípus LDE < 10 10 < LDE < 15 15 < LDE

Dinamikus 0.012 0.006 0.002
Lassú 0.002 0.004 0.008

4.3. táblázat. LDE értékhez tartozó súlyok összefoglaló táblázata

Legyen Pc az adott kategóriába tartozó üzenetek és az összes elküldött RTP üzenet ará-
nya, ahol a c az üzenetvesztés kategóriákat jelenti (EAL, LAL, NAL), és 0 ≤ Pc ≤ 1. A
QoE érték becslése a 4.7 - 4.10-es képletek segítségével történik. Legyen PSL a PNAL és
PLAL értékek összege. Legyen f(p, st) egy olyan függvény, amely a megfelel® súlyfüggvény
(hNAL(p), hEAL(p), gNAL(p) vagy gEAL(p)) eredményét adja vissza a bemeneti paraméterek
alapján (p üzenetvesztés aránya, st a beszédtípus).

M1 =
(1− PSL × f(PSL, st)) + (1− PEAL × f(PEAL, st))

2
(4.7)

M2 = wLDE × LDE (4.8)

M3 = M1 −M2 (4.9)

MOS = 5×M3 (4.10)

A 4.10 képlet által megfogalmazott hívásmin®ség becsl® modell validációjához elkészí-
tettem a bemutatott tézis implementációját C++ nyelven, majd alkalmaztam azt labor-
körülmények között el®állított mintákon. A hangminták generálásához használt környezet
hasonló volt a 3.2 tézisben leírtakkal. Két x86-64 munkaállomást használtam Ubuntu ope-
rációs rendszerrel, melyek közül az egyik a hívó, a másik a hívott szerepét látta el. A
hálózati paraméterek elrontását a NetEM kernel modul segítségével végeztem. A MOS becs-
lés pontosságának, valamint az alkalmazott paraméterek (referenciapontok számítása esetén
T = 2, a beszédtípus megkülönböztetésére 0,8 küszöbérték) robosztusságának validálásához
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480 különböz® hangmintát generáltam. Ezek a minták lassú és dinamikus beszédtípusokból
származtak. A VoIP hívás lebonyolítására az Ekiga [11] klienst használtam, a hangminta
rögzítésére pedig az arecord szoftvert. Négy új hangmintát választottam hangoskönyvekb®l,
amelyek nem egyeztek meg a 3.2 tézisben alkalmazott regresszió analízis mintáival. Minden
egyes mérési körben választottam egy hangmintát a négy közül, és elrontottam a hálózati
tulajdonságokat. Ahhoz, hogy EAL, LAL és NAL eseményeket idézzek el®, a NetEm modul
esetében a következ® paramétereket módosítottam (hálózati késleltetés, üzenetátrendez®dés,
üzenetvesztés):

• loss i% (ahol i = 0 ... 40), NAL esemény kiváltásához,

• delay 200ms reorder j% (ahol j = 100 ... 60), LAL esemény kiváltásához,

• delay 200ms reorder i% (ahol i = 0 ... 40), EAL esemény kiváltásához.

A következ® lépésben az AQuA elemz® szoftvert használtam a MOS értékek pontos meg-
határozására, minden egyes minta esetén. Ahhoz, hogy a bemutatott modell pontosságát
meghatározhassam, szintén kiszámoltam az üzenetvesztés metrikákat minden egyes teszt-
esetre, majd alkalmaztam a 4.10 formulát.

4.9. ábra. Az AQuA által számolt MOS értékek és a saját MOS becsl® modell által számolt
értékek közötti korreláció

A 4.9 ábra ismerteti az AQuA MOS és a 4.10 formula alapján becsült MOS értékek
közötti korrelációt. A validációs eredmények azt mutatják, hogy az abszolút hiba értéke
0,002 és 1,4 MOS közötti tartományon belül mozog, az átlagos eltérés pedig 0,285 MOS. Az
eredményeket vizsgálva elmondható, hogy az AQuA és a saját modell közötti eltérés kisebb,
mint 0,5 MOS az esetek 82%-ában, kisebb, mint 0,4 MOS az esetek 74%-ában, és kisebb,
mint 0,2 MOS az esetek 48%-ában.

Az eredmények azt mutatják (lásd a 4.4 táblázatban), hogy az átlagos eltérés az AQuA
által számolt értékek és a saját MOS becsl® modell eredményei között kevesebb, mint 6,8%
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Üzenetvesztés kategória Beszédtípus Átlagos MOS eltérés

NAL dinamikus 0.30
NAL lassú 0.29
EAL dinamikus 0.26
EAL lassú 0.32
LAL dinamikus 0.34
LAL lassú 0.20
Összesen 0.285

4.4. táblázat. MOS becslés validációjának összegzése

dinamikus beszédtípus esetén, és kevesebb, mint 6,4% lassú beszédtípus esetén. Lassú be-
szédtípus esetén olyan hangmintákról beszélhetünk, amelyek 1-3 másodperc hosszú csend
blokkokat tartalmaznak. A 4.4 táblázat összegzi a validációs eredményeket.
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5. fejezet

Az elért eredmények alkalmazhatósága a
gyakorlatban

Az 1. téziscsoportban bemutatott hardveralapú üzenetelemz® módszer kidolgozása, valamint
a prototípus implementálása a C-GEP (GOP-1.1.1-11-2012-0031) projekt keretében történt.
A projekt zárása után a módszert az AITIA International Zrt. alkalmazta, és a Magyar
Telekom Nyrt.�nél m¶ködik üzenet el®feldolgozó rendszerekben.

A 2. téziscsoportban bemutatott SIP protokoll alapú hívásrekord összeállítás eredményeit
a Magyar Telekom Nyrt.-nél jelenleg is m¶köd®, VoLTE forgalom elemz® rendszer alkalmaz-
za. A módszer implementált változata jelenleg is m¶ködik gerinchálózati forgalom elemz®
rendszerekben, az operátoroktól pedig folyamatos visszajelzéseket kapok a rendszer m¶kö-
désével kapcsolatban.

Az adatsík üzenetvesztés metrikáinak kutatása a FIRST (Future Internet Research, Ser-
vices, Technology, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001) projekt keretében valósult meg.
A projekt zárása után a metrikahalmazt tovább vizsgáltam a referencia nélküli min®ségbecs-
l® modell megalkotásához, amelyet a 3. téziscsoportban ismertettem.

A kutatómunkám során összegy¶jtött tudást felhasználva új tananyagot készítettem,
amelyet az egyetemi hallgatók az Infokommunikáció laboratórium (VITMAC07) c. tárgy
�Haladó LTE hálózati vizsgálatok� c. mérése során ismerhetnek meg.

Összegezve, az elért eredményeimet a telekommunikációs operátorok jelenleg is használ-
ják a mindennapi munkájuk során, és a visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy az
ismertetett módszerek segítik a hálózati m¶ködés megértését és vizsgálatát.

A jelenlegi szabványok alapján az 5. generációs hálózatok [15] esetén az IMS alrendszer
[16] megmarad az architektúrában a hanghívások vezérléséhez. Az IMS alrendszer f® pro-
tokolljai (a SIP és az RTP protokollok) nem változnak, ezért a 2. téziscsoport eredményeit
alkalmazhatónak tartom az 5. generációs hálózatok esetén is.
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