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1 Bevezetés 

Terhelés elosztók (Load Balancer, LB) alkalmazása alapvető fontosságú elosztott 

rendszerekben. Segítségükkel a bejövő kéréseket könnyebben el lehet osztani a 

hálózati elem (Network Element, NE) belső feldolgozó egységei (Functional Unit, FU) 

között. Továbbá a rendszer belső struktúrája, komplexitása és működése is rejtve 

marad általuk a külvilág számára. 

Felhő (Cloud) alapú környezetben az elosztott rendszerek horizontális skálázhatósága 

nagyon fontos követelmény, mivel ez által gyakorlatilag bármikor hozzáadhatunk, 

illetve eltávolíthatunk a rendszerből feldolgozó egységeket. Az utóbbi esetben 

megvárjuk, míg az összes folyamat befejeződik a feldolgozó egységen, így annak 

eltávolítása, illetve lekapcsolása nem befolyásolja a hívások kezelését. 

Hagyományos távközlési hálózatokban a rendszerelemek állandóan rendelkezésre 

állnak a napszaktól, illetve a tényleges forgalomtól függetlenül, azaz állandóan 

hardvert (HW) foglalnak és energiát fogyasztanak. Így ezek az erőforrások más 
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folyamatok részére nem használhatók. A mobil- és IMS-hálózatok általános felépítését 

mutatja az Ábra 1. 

 

Ábra 1 MSS/TAS a mobil- és IMS-hálózatban 

A Core Network (központi hálózat) négy fő részre tagolódik: 

1. Csomagkapcsolt Hálózat Központ Tartomány (Packet Core); 

2. Szolgáltatás Tartomány (Services Domain), amely tartalmazza például a Mobil 

Szolgáltatási Központot (Mobile Service Center Server, MSS), 

Telekommunikációs Applikációs Szervert (Telecommunications Application 

Server, TAS) és az IMS-t; 

3. Regiszterek (HLR/HSS), ami közös mind a Packet, mind a Services részére; 

4. Üzemeltetés és hálózatfelügyeleti központ (OSS), amely az összes hálózati 

elemet felügyeli, beleértve a rádiós hálózatot is (2G/3G/LTE). 

Az Ábra 1-en látható központi hálózati elemek szinte mindegyike működhet a 

hagyományos HW alapú környezet helyett felhő alapú környezeten is [1]. Ahhoz, 
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hogy a hálózati elemek felhő alapú környezetben működhessenek, ugyanolyan 

erőforrásokat kell biztosítani, amit a hagyományos (pl. ATCA) környezet biztosít: 

processzor, memória, tárolókapacitás, hálózati összeköttetések (IP interface-ek és 

networking) [2]. 

Felhő alapú környezetben a tárolókapacitást a SAN adja, a hálózati kapcsolatokat 

pedig az SDN biztosítja. Az Ábra 2-n látható legalsó réteg (felhő) felett helyezkednek 

el a távközlési alkalmazások, amik már „HW nélküli” SW applikációk. A hálózat 

felügyeletét biztosító Operations Support Systems (OSS) és az egyes hálózati elemek 

horizontális skálázhatóságát szabályozó Cloud Application Management (CAM) maguk 

is futhatnak a felhőn. 

 

Ábra 2 Központi hálózati elemek a felhő alapú környezetben 

Az MSS és a TAS hálózati elemek, melyek horizontális skálázásáról írunk az ETSI NFV 

architektúra [2] szerint Virtualized Network Function-ök (VNF). Az MSS és a TAS 

szerepét mobil és IMS távközlő hálózatokban a 3GPP TS 23.002 [3], TS 23.218 [4] és 

TS 23.228 [5] műszaki szabványok részletesen definiálják. 
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2 A terheléselosztás kihívásai 

Az egyszerű Round-robin algoritmussal megvalósított terheléselosztás (Load 

Balancing, LBa) nem elég hatékony, mivel nem veszi figyelembe a processzorok 

aktuális terhelést (CPU load) a belső feldolgozó egységeken. Továbbá azt is feltételezi, 

hogy minden feldolgozó egységnek azonos a kapacitása és a teljesítménye a 

rendszerben. Emellett a jelenlegi terheléselosztó algoritmusok nem támogatják azt a 

logikát, amikor néhány egységet priorizálni kellene. 

A célunk az, hogy megadjunk egy olyan eljárást, ami a hálózati elemen belül (akár 

TAS, akár MSS, Ábra 1) a rendelkezésre álló erőforrásokat mindig optimálisan 

próbálja meg felhasználni az előbbiek szerint. Ezzel, mint látni fogjuk, a híváskezelés 

energiatakarékosabbá és költséghatékonyabbá válhat. A nem használt feldolgozó 

egységek aktív (active/working) üzemmódból üresjáratba (idle mode) kerülnek és 

forgalomtól függően ténylegesen is lekapcsolhatók. 

Olyan algoritmusra van szükség, ami bizonyos kiválasztott feldolgozó egységek 

processzor terhelését konstans szinten tartja, és csak akkor kezd el további 

egységeket terhelni, ha a korábbi magasabb rendű (nagyobb prioritású) feldolgozó 

egységek terhelése elér egy előre megadott szintet. Egy ilyen algoritmus számos 

esetben hasznos. Például felhő alapú környezetben a rendszer néhány feldolgozó 

egységre koncentrálhatja a forgalmat, és csak szükség esetén terhel meg további 

elemeket. Így egy sokkal dinamikusabb erőforrás-kezelés/kihasználás válik lehetővé a 

felhőn. 

A tervezett algoritmus abban az esetben is segíthet, ha a (futó) folyamatok hossza 

nem befolyásolható (tipikusan pl. a híváshossz ilyen), hiszen ezek nehezítik a 

feldolgozó egységek problémamentes eltávolítását a rendszerből. (Még a nagyon 

hosszú ideig tartó hívásokat sem szeretnénk bontani valamely egység lekapcsolása 

miatt.) 
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Amint az előbbi gondolatmenet is mutatja, fontos kihangsúlyozni, hogy az általunk 

tervezett algoritmus nem a rendszer hálózati elemei között, hanem egy hálózati 

elemen (TAS/MSS) belül működik (Ábra 7). A külvilág felé a terhelés elosztók 

folyamatosan rendelkezésre állnak, és ahogy korábban említettük, elrejtik a hálózati 

elem belső, dinamikusan változó szerkezetét. 

3 Valós hálózati példák 

A feladat szükségessége jól szemléltethető néhány valós életből vett példa 

bemutatásával. Különböző szolgáltatók hálózatából gyűjtött mérési adatok részletes 

elemzése is mutatja, hogy a jelenlegi híváskezelés nem feltétlenül a leghatékonyabb, 

gyakran az erőforrások kihasználtsága huzamos ideig még a 35 %-ot sem éri el. Ezt 

figyelembe véve nem meglepő, hogy a mobilszolgáltatók egy új eljárás kidolgozását 

kérték, amely kezelheti ezt a problémát. 

 

Ábra 3 Hívások és SMS-ek számának hatása a terhelésre, 1 napos mérés 
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Napjainkban a híváselosztás a feldolgozó egységek között a Round-robin 

algoritmussal történik. Ez a következő egyszerű elven működik: tekintsünk a 

feldolgozó egységekre úgy, mintha urnák lennének, a beérkező hívások pedig golyók. 

Elkezdjük a golyókat érkezési sorrendben egyesével bedobni az urnákba, majd ha 

végig értünk, akkor kezdjük elölről. Ez a folyamat roppant egyszerű és könnyen 

megvalósítható, de több szempontból sem felel meg az elképzeléseinknek. 

Egyrészt, a 2. fejezet első bekezdése alapján nyilvánvaló, hogy ezen algoritmus 

használatával semmilyen priorizáláson alapuló terheléselosztás nem valósítható meg 

(az előbbi formában semmiképpen). Az Ábra 3-on jól látható, hogy a feldolgozó 

egységek terheltsége közel sem azonos. Ez a következő egyszerű gondolatmenettel 

magyarázható. Az Ábra 4-en látható, hogy egy hívás nem folyamatosan terheli a 

processzort (híváskezelés és jelzésátvitel, control plane): van egy épülő és egy 

bontási fázisa; az ezek között eltelt idő (T) alapján beszélünk rövid és hosszú 

hívásokról. Mivel a hívás időtartamáról az indulásakor semmit sem tudunk, ezért a 

Round-robin algoritmus használata során gyakran (az elemzett adatok alapján az 

mondható, hogy szinte mindig) az a helyzet áll elő, hogy bizonyos feldolgozó 

egységeken kisebb lesz a terhelés, feltehetően a több hosszú hívás miatt, míg a 

maradékon nagyobb, mivel ők nagyrészt rövid hívásokat kapnak. Az előbbi urnás 

példával ez úgy szemléltethető, mintha lenne 20 urnánk és minden 20. golyó kék, ami 

például a hosszú hívásokat jelöli, míg a többi más színű lenne. Ekkor a 20. urnába 

kerülne minden kék golyó. 

 

Ábra 4 Egy hívás CPU és memória igénye 
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Emellett komoly problémát jelent az is, hogy a feldolgozó egységek terheltsége mind 

napi, mind heti szinten jelentős mértékben ingadozik. Az Ábra 5 jól mutatja, hogy az 

éjszakai órák és a nappali csúcsidő között mennyire meredeken változik a feldolgozó 

egységek terhelése. Továbbá egyértelműen látható az ábrán, hogy hétvégén (pirossal 

karikázott rész) az emberek a hét más napjaihoz képest lényegesen kevesebbet 

telefonálnak. Valamint még napközben, csúcsidőben is előfordulhat hirtelen nagy 

változás az elemek terheltségében (türkizzel karikázott rész). 

Ezeket figyelembe véve, valamint azt, hogy a Round-robin a rendelkezésre álló 

erőforrások között nem tesz különbséget és azok állandóan rendelkezésre állnak, a 

hagyományosan, fent említett módon megvalósított híváselosztás közel sem 

optimális. 

 

Ábra 5 Néhány feldolgozó egység terhelésének heti ingadozása (mért görbék) 
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Természetesen a forgalom a teljes hálózat szintjén is ingadozik, ami előre vetíti a 

feldolgozó egységek lekapcsolásának elvi lehetőségét. Ha például a teljes hálózat 

éjszakai és nappali forgalmát (akár telefonhívás, akár SMS) figyeljük, akkor akár 60 

%-os ingadozás is mérhető. Ebből kifolyólag éjszaka nincs szükség annyi feldolgozó 

egységre, mint nappal csúcsidőben (Ábra 6). 

 

Ábra 6 Egy feldolgozó egység átlagos és maximális terheltsége és a NE összes hívás- és SMS 

forgalma, 3 napos mérés 
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azt, hogy a feldolgozó egységek terhelése közel azonos legyen. Azaz nem tudjuk a 

terhelést sikeresen elosztani az egységek között ily módon.  
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Ezt a problémát két lépesben orvosoljuk. Először is a feldolgozó egyégeket ezen túl 

nem egyesével kezeljük (kapcsoljuk fel/le), hanem csoportokba szervezzük (Si), 

melyekben tetszőleges számú elem lehet. Így egy lépésben több ilyet tudunk 

fel/lekapcsolni. Ezzel egyrészt minimalizáljuk annak az esélyét, hogy egy újonnan 

felkapcsolt egység az elindítása után esetleg azonnal túlterhelődjön. Másrészt a 

feldolgozó egységeket csoportokba szervezve többszörös processzor erőforrással 

tudunk gazdálkodni egy időben. Az így kialakított hálózati konfigurációt mutatja az 

Ábra 7. Megbízhatósági okok miatt legalább két működő (working) terhelés elosztó 

egységre (Load Balancer) van szükségünk. Egyrészt, ha bármelyik valami ok folytán 

működésképtelenné válna, a másik továbbra is el tudja látni a feladatát. Eközben a 

kiesett helyét egy tartalék (spare) terhelés elosztó veszi át (n+1 tartalékolás, az 

ábrán az áttekinthetőség kedvéért ez nem lett feltüntetve). 

 

Ábra 7 Egy hálózati elem (MSS/TAS) tervezett hálózati konfigurációja 

A második lépésben rögzítünk egy felső küszöböt (pl. 60%) a csoportok 

átlagterheltségére. Ennek segítségével egy olyan logikát valósítunk meg, melynek 

lényege, hogy egy csoportot addig terhelünk, amíg (a benne lévő egységeknek) az 
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átlagterheltsége el nem éri az adott küszöböt. Ha átlépi azt, akkor újabb csoportot 

terhelünk meg. És így tovább (Ábra 8). Emellett minden csoport kap egy 

preferenciaszámot, melyekre az alábbiaknak kell teljesülni: 

 csoporton belül minden egységnek azonos a preferenciája; 

 üresjáratban lévő (idle mode) vagy lekapcsolt egységnek 0 a preferencia száma 

(ez persze azt is maga után vonja, hogy a vele egy csoportban lévő egységek 

mindegyikének 0 a preferencia száma); 

 azon csoportok esetén, melyek terheltsége már elérte az adott küszöböt, a 

preferenciaszámuk maximális (jelöljük ezt M-mel); 

 ha egy új csoportot terhelünk meg, akkor annak preferenciaszáma 0 és M 

között dinamikusan változtatható a forgalomtól függően. 

Az utolsó pontot úgy kell érteni, hogy ha nagyon gyorsan nő a beérkező hívásszám, 

akkor az utoljára megterhelt csoport preferenciaszáma akár pár másodpercen belül is 

elérheti a maximális értéket, ezzel megelőzve, hogy az előtte lévő csoportokat ne 

terheljük nagyon túl. 

 

Ábra 8 A terhelés elvi elosztása (leaking buckets model) 

Ezen eszközök segítségével randomizáljuk a híváselosztást, melyet az Ábra 9 

szemléltet. A fölső egyenes a bejövő hívásokat mutatja, amelyek beérkezése Poisson 

eloszlású [8]. Ezek időtartama viszonylag egyszerűen modellezhető exponenciális 
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eloszlással [8] (bár részletesebb vizsgálatok alapján ez közel sem a legpontosabb 

[9]). Az ábra alsó részén a [0,1] intervallum egy olyan felosztása látható, melyben 

minden egyes részintervallum különböző feldolgozó egységhez tartozik, azzal a 

megkötéssel, hogy az azonos színűek azonos csoportban vannak. Minden 

részintervallum hosszát a hozzá tartozó feldolgozó egység preferenciaszáma alapján, 

valós időben határozzuk meg az alábbi egyszerű képlet segítségével:  

                        
                                      

                                 
  

Látható, hogy minél nagyobb egy feldolgozó egység preferenciája, annál nagyobb 

szakasz jut rá a [0,1]-ből. A folyamat azáltal válik randomizáltá, hogy minden 

beérkező hívás kap egy véletlen számot a [0,1] intervallumból és a terhelés elosztó 

abba az egységbe irányítja a hívást, amelyik szakasza magába foglalja a kiosztott 

random számot. 

 

Ábra 9 Az algoritmus elvi szemléltetése 
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5 Összefoglalás 

Cikkükben egy olyan új terheléselosztó folyamatot mutattunk be, amelynek 

segítségével sokkal hatékonyabb erőforrás kezelést valósíthatunk meg felhő alapú 

elosztott rendszerekben. Célunk az volt, hogy egy olyan algoritmust adjunk meg, 

amely úgy képes a beérkező hívásokat szétosztani a feldolgozó egységek között, hogy 

azok közül, a forgalomtól függően, mindig optimális számú álljon rendelkezésünkre. 

Így akár azt is megtehetjük, hogy az éppen nem szükséges feldolgozó egységeket 

más célra használjuk vagy ténylegesen le is kapcsolhatjuk őket energiagazdálkodás 

céljából. 
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7 Rövidítésjegyzék 

2G 2. generációs mobiltelefon rendszer 

3G 3. generációs mobiltelefon rendszer 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

AS Application Server 

ATCA Advanced Telecommunication Computing Architecture 

ATCF Access Transfer Control Function 

BCF Border Control Function 

BGW Border Gateway, átjáró 

BSC Base Station Controller, 2G bázisállomás vezérlő 

BTS Base Transceiver Station, 2G bázisállomás 

CAM Cloud Application Manager 

CPU Central Processing Unit 

CSCF Call Session Control Function 

FU Functional Unit 

FCAPS Network management model categorizing  

Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security 

GPRS General Packet Radio Service 

HLR Home Location Register 

HSS Home Subscriber Server 

HW Hardware 

I-CSCF Interrogating-CSCF 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IP Internet Protocol 

IP BB IP Backbone, nagy sávszélességű IP hálózat 

LB Load Balancer 

LBa Load Balancing 

LTE Long Term Evolution, 4. generációs mobil rendszer 

MGW Media Gateway 

MME Mobility Management Entity 

MRF Media Resource Function 

MSC Mobile Switching Center, mobil kapcsolóközpont 

MSS MSC Server 

NB Node-B, 3G bázisállomás 

NE Network Element 

OSS Operations Support Systems 

PCRF Policy and Charging Rules Function 
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P-CSCF Proxy-CSCF 

P-GW Packet Data Network Gateway 

PSTN Public Switched Telephone Network 

RNC Radio Network Controller, 3G bázisállomás vezérlő 

SAE-GW System Architecture Evolution Gateway 

SAN Storage Area Network 

SDN Software-Defined Networking 

S-CSCF Serving-CSCF 

SGSN Serving GPRS Support Node 

S-GW Signalling Gateway 

SMS Short Message Service 

SR Site Router 

SW Software 

TAS Telecommunication (korábban Telephony) Application Server 

UE User Equipment 

VoLTE Voice over LTE 

 


