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1. Bevezet®

Lehet, sokaknak ismer®s az a szituáció, amikor a reggeli el®adás el®tt még gyor-
san beugrik a boltba egy jegeskávéért, de azt veszi észre, hogy a három kasszából
csak az egyik m¶ködik és az oda vezet® sor végeláthatatlan. A hosszú sor láttán
az embernek ilyenkor elmegy a kedve a vásárlástól és inkább kihagyja a reggeli
kávéját. Vagy képzeljük el azt, amikor egy egyetem meghirdeti a tárgyfelvételt a
következ® félévre az online oktatási rendszerén keresztül, hétf® este 6-ra. Egész
délután a tökéletes órarend összerakásával fáradozik többezer diák, és amikor az
óra 6 órát üt, mindenki egyszerre próbál belépni a rendszerbe, ezzel túlterhelve
az egyetemi szervereket.

A két fent vázolt eset problémái hasonló okokból gyökereznek: nincs elég
er®forrás az adott méret¶ igény kiszolgálására. Ez a probléma számos más he-
lyen is el®fordulhat napi szinten. Hány repül®járatra van szükségünk egy vonal
üzemeltetésére? Hány mobilhálózati cellára van szükségünk egy s¶r¶n lakott
területen? Hány szervergépre van szükségünk egy új online játék elindulása-
kor? Ezek a kérdések messzir®l ugyanannak t¶nhetnek, ugyanakkor minden
eset más és egyedi � az ördög a részletekben rejlik. Ezért a gyakorlatban nehéz
olyan módszert találni, ami általánosan képes megoldani minden ilyen típusú
problémat. Tanulmányim során er®forráselosztással foglalkoztam információs
és kommunikációs technológiai (information and communication technology �
ICT) rendszerekben. Konkrétabban, felh® alapú 5G hálózatokban és aktor ala-
pú elosztott rendszerekben.

Az er®források pontos meghatározása nem triviális feladat. Túl sok er®for-
rás kiosztása túlellátottsághoz vezethet. Ez azt jelenti, hogy túl sok felesleges
er®forrás lesz kiosztva, amely növelni fogja az üzemeltetési költségeket. Például,
ha túl sok pénztárost alkalmazunk vagy ha túl sok szervert bérlünk. Ugyanak-
kor túl kevés er®forrás alulellátottságot hozhat létre. Ilyenkor a szolgáltatás
min®sége (quality of service � QoS) romolhat, ami elégedetlen ügyfeleket és pro-
�tkiesést okozhat. Továbbá �gyelembe kell vennünk azt, hogy az igény nem
biztos, hogy id®ben állandó. Csúcsid®ben valószín¶leg több kasszásra van szük-
ségünk a boltban vagy több szerver kell a felh®ben. Ezért olyan megoldásokra
van szükségünk, amelyek dinamikusan képesek állítani az er®forrásokat az igény
függvényében. Ehhez gépi tanulásos módszereket, konkrétabban meger®sítéses
tanulást (reinforcement learning � RL) és mely meger®sítéses tanulást (deep
reinforcement learning � DRL) alkalmaztam.

2. Célok és motivációk

A hálózati funkciók virtualizációja (network function virtualization � NFV) so-
rán az egyes hálózati szolgáltatások (network service � NS) �zikai (physical
network function � PNF) és virtuális funkciókból (virtual network function �
VNF) tev®dnek össze. A koncepciót az European Telecommunications Standard
Institute (ETSI) vezette be [4, 5]. Az NFV az NS-ek gyors és rugalmas te-
lepítését teszik lehet®vé, mindezt úgy, hogy közben képes megbízhatóságot és
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skálázhatóságot is nyújtani. A gyakorlatban egy hálózati funkciót akár több
VNF komponens (VNF component � VNFC) párhuzamos futtatása is megvaló-
síthatja melyek számát a VNF üzemeltet®je a forgalom függvényében állíthatja.
Például képzeljünk el egy olyan hálózati funkciót, mely egy videó folyam �lm-
kockáit dolgozza fel. A felhasználók számától és a �lmkocka számtól függ®en
az üzemeltet®nek több VNFC-t is el kell indítania, hogy az igényeket ki tudja
szolgálni.

Az ún. aktor modellben az aktorok jelentik a számítás egységét. Az aktorok
üzeneteken keresztül kommunikálnak. Egy aktor egy beérkezett üzenet hatására
újabb üzenetet küldhet egy vagy több másik aktornak; létrehozhat további ak-
torokat; vagy végrehajthat bizonyos m¶veleteket. Az aktorok aszinkron m¶köd-
nek, ezzel lehet®vé téve az egyidej¶ m¶ködést, mely kifejezetten alkalmas olyan
elosztott rendszerek, mint például az IoT rendszerek implementálására [3, 6].
Az architektúra elrejti a fejleszt®k el®l az olyan alacsony szint¶ elemeket, mint
például a zárakat vagy a szálakat, ezáltal kényelmesebbé válik az alkalmazásfej-
lesztés. Azonban a használatban lev® szálkészlet mérete nagyban befolyásolhatja
a rendszer m¶ködését, ugyanis a kihasználatlan szálok memóriát foglalhatnak
fölöslegesen, valamint a szálak közötti kontextusváltás lassíthatja a rendszert.

Az 5G maghálózat (5G Core � 5GC) egyik eleme a felhasználói User Plane
Function (UPF). A felhasználói készülékek (user equipment � UE) csomagjainak
az adathálózat (data network � DN) felé való továbbításáért felel®s. Azaz az
UE-k kiszolgálása nagyban függ a futó UPF példányok számától [11]. Egy felh®
alapú rendszerben az UPF példányok konténerekben vagy Podokban futnának.
A Podok számának szabályzására és magának a felh®nek a vezénylésére az egyik
legelterjedtebb eszköz pedig a Kubernetes [2]. A Kubernetes-ben az alapértel-
mezett skálázó algoritmus az ún. Horizontal Pod Autoscaler (HPA), melyre a
DRL egy jó alternatíva lehetne. Azonban a DRL a döntéshozatalának sztochasz-
tikus jellege miatt id®nként rossz döntéseket hozhat, és ez teljesítményromláshoz
vezethet. Ezt a problémát klasszi�kációs módszerekkel lehetne orvosolni, amely
a skálázási akciókat determinisztikusan rendelné a rendszer egyes állapotaihoz.

Tanulmányaim során a következ® célokat t¶ztem ki:

• Egy DRL alapú módszer kifejlesztése VNF példányok skálázására kons-
tans és változó forgalom alatt. A módszer legyen rugalmas abban az ér-
telemben, hogy a QoS szintet az üzemeltet® igényeinek megfelel®en tudja
állítani.

• Egy DRL alapú módszer kifejlesztése egy aktor alapú rendszer szálkészle-
tének méretezésére. A módszer vegye �gyelembe, hogy a forgalom id®ben
változhat, valamint a szálak elindítása sem elhanyagolható. További cél
a módszer más meglév® algoritmusokkal való összehasonlítása, mint pl. a
Java ThreadPoolExecutor által alkalmazott "time out" szabály.

• Megmutatni, hogy a DRL jobban képes skálázni az UPF Podokat a HPA-
nál, valamint a DRL ötvözése olyan klasszi�kációs módszerekkel, mint a
szupport vektor gépek (support vector machines � SVM), hogy kiküszöböl-
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jük a DRL sztochasztikus döntéshozatalából származó teljesítményromlá-
sokat.

3. Módszertan

Az autoskálázási módszerek általában az alábbi öt kategória valamelyikébe sorol-
hatóak: sorbanállási elmélet, küszöbérték alapú szabályok, szabályzástechnika,
id®soros elemzések [1], és meger®sítéses tanulás [7]. Az RL egyik el®nye, hogy
alkalmazása nem igényel az adott szakterülethez köthet® tudást. Egy RL ágens
a környezetével interakcióba lépve képes tapasztalatokat gy¶jteni és a saját dön-
téseit értékelni. Az RL e tulajdonságát szokás modellfüggetlenségnek is nevezni,
mivel az RL-nek nincs szüksége egy a környezetér®l alkotott el®zetes modellre.

Ahhoz, hogy alkalmazhassuk az RL-t egy problémára, el®bb szükségünk van
azt egy megfelel® Markov döntési problémaként (MDP) de�niálni. Egy MDP
az 〈S,A, p, r, γ〉 ötössel írható le, ahol S a rendszer állapotainak halmaza; A
a végrehajtható akciók halmaza; p : S × A × S → [0, 1] az állapotátmeneti
valószín¶ségek függvénye; r : S ×A×S → R a közvetlen jutalom függvénye egy
adott állapotátmenetre; és γ ∈ [0, 1] az ún. diszkontáló faktor [13].

Egy tanulási folyamat i-edik ciklusa során egy RL ágens a következ® tevé-
kenységeket hajtja végre: az ágens meg�gyeli az si ∈ S állapotot; az ágens a
döntéshozatali függvénye, π : S → P(A), alapján meghatározza az ai akciót,
(itt P(·) egy adott halmaz feletti valószín¶ség-eloszlást jelöli); végrehajtja az ai
akciót a környezetében; az ágens egy ri jutalmat kap a környezetét®l, majd meg-
�gyeli a következ®, si+1 állapotot; a meg�gyelt (si, ai, ri, si+1) értékek alapján
az ágens javít a döntéshozatali függvényén, π-n.

Az S és A halmazok jó de�niálása egy nagyon fontos lépés. Túl nagy di-
menziójú állapot- vagy akciótér ún. állapottér-robbanáshoz vezethet. Ez azt
jelenti, hogy az S és A által de�niált terek olyan nagyra n®hetnek, hogy egy RL
ágens számára lehetetlenné válna minden állapot meglátogatása és a teljes tér
feltérképezése. Azonban ha az állapottér túl kicsi, el®fordulhat, hogy a rend-
szer két különböz® állapota között nem fogunk tudni különbséget tenni, vagy az
is megtörténhet, hogy jelent®sen lekorlátozódik a lehetséges akciók száma egy
adott állapotban. Az r jutalomfüggvény de�niálása is nagyon fontos, hiszen
ez határozza meg a célt, ami alapján az RL ágens optimalizálni fog. Rosszul
de�niált r esetén el®fordulhat, hogy az RL ágens lokális minimumba reked. A
p állapotátmeneti függvény írja le a modellt, azonban ennek ismeretére nincs
szüksége az RL ágensnek, mert az közvetlenül lép interakcióba a környezeté-
vel. Az RL ágens az állapotátmenetekb®l, a döntésekb®l és a jutalmakból tanul
csupán, modelfüggetlenül.

A szakirodalomban több különféle RL módszer is megtalálható. Az egyik
legrégebbi és legismertebb ilyen módszer a Q-tanulás [14], mely minden állapot-
akció párosra megpróbálja maximalizálni aQ(s, a) értékfüggvényt (q-faktorokat)
minden s ∈ S és a ∈ A-ra. Általában S olyan nagy, hogy az egész állapottér
nem fér bele egy számítógép memóriájába. Ennek érdekében szokás neurális
hálókkal közelíteni a Q(s, a) értékeket, ezt a módszert mély Q-tanulásnak (deep
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Q learning) vagy mély Q hálózatoknak (deep Q network � DQN) is szokás ne-
vezni [9]. Egy másik népszer¶ módszercsalád az akcióválasztási függvények gra-
diensét használja optimalizálásra. Ilyen például az aktor-kritikus (actor-critic �
AC) [8] módszer vagy az ún. proximal policy optimization (PPO) [12, 10].

4. Tézisek

4.1. VNFC skálázás DRL-lel

Képzeljünk el egy olyan VNFC-kb®l álló NS-t mely mobil felhasználók videóinak
adatfolyamait dolgozza fel �lmkockánként. Tegyük fel, hogy ezek a �lmkockák
érkezése leírható egy konstans λ rátájú Poisson-folyamattal, valamint hogy a
�lmkockák feldolgozásának az ideje exponenciális eloszlást követ. Az üzemel-
tet® ∆T id®közönként dönthet arról, hogy kifele (scale out), befele (scale in)
skálázik, vagy nem csinál semmit. Az igények érkezésekor el®fordulhat, hogy
nincs szabad VNFC a rendszerben, amely feldolgozná. Ezek alapján két esetet
különböztettem meg: az els® esetben a kérések egy végtelen bu�erbe kerülnek és
�rst-in �rst-out (FIFO) jelleggel kerülnek sorra; a második esetben nincs bu�er,
és ilyenkor a kéréseket elutasítja, azaz blokkolja a rendszer. Az operátor célja
a VNFC minimalizálása úgy, hogy az átlagos várakozási id®t vagy az átlagos
blokkolási rátát egy bizonyos küszöbérték alatt tartsa (Tth valamint pb,th).

Legyen {I(t), J ′(t),K ′(t)} az állapotokat leíró hármas, ahol I(t) a VNFC-k
száma, J ′(t) jelzi, ha van szabad VNFC példány, valamint K ′(t) jelzi, ha van
igény a sorban a t id®pillanatban. Legyen az akciótérA = {ScaleIn, ScaleOut, None},
továbbá legyenek a jutalomfüggvények:

rm,b =

{
I(t+m)−n

n p̂b,m > pb,th
−I(t+m)

n p̂b,m ≤ pb,th

és

rm,T =

{
I(t+m)−n

n T̂m > Tth
−I(t+m)

n T̂m ≤ Tth
blokkolásra és várakozási id®re, ahol a pb,th és Tth értékeket a QoS határozza
meg.

Javaslatot teszek a VNFC-k DRL-lel való skálázására. Tanulmányaim során
azt találtam, hogy az aktor-kritikus módszer gyorsan és megbízhatóan képes
megtalálni az optimális VFNC számot.

1. Téziscsoport. [P1] Egy aktor-kritikus módszerrel tanított DRL ágens képes
minimalizálni a VNFC-k számát egy NS-ben.

Formálisan de�niáltam egy MDP-t erre a VNF skálázási problémára és szimu-
lációkkal megmutattam, hogy a DRL egy megfelel® eszköz a szabályzásra.

1.1. Tézis. A fent leírt MDP esetén az aktor-kritikus algoritmus képes megta-
lálni az optimális számú VNFC-t a VNF skálázási problémában szakért®i tudás
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nélkül, adott, Poisson-érkezésekkel és �x érkezési rátával jellemzett forgalom
mellett.

Az 1.1 Tézis során kísérleteket végeztem el konstans λ érkezési ráta mellett.
Id®ben változó érkezési ráták esetén több DRL ágenst tanítottam be különböz®
λ értékekre. Javaslatot teszek egy többágenses módszerre, ahol a mért érke-
zési ráta függvényében kiválasztjuk a megfelel® ágenst és azzal szabályozzuk a
rendszert.

1.2. Tézis. Változó forgalom esetén a többágenses módszer képes minimalizálni
a VNFC-k számát, miközben a QoS-t megfelel® szinten tartja.

4.2. Szálkészletek skálázása aktor alapú rendszerekben

Vegyük egy aktor alapú IoT rendszer MDP formalizációját, ahol adott t id®-
ben session-ök érkeznek λ(t) intenzitással és a session-ök hossza exponenciális
eloszlású µ rátával. Minden egyes session közben �x, azonos méret¶ csomagok
érkeznek a rendszerbe meghatározott id®közönként. Ezeknek a csomagoknak a
feldolgozását szálak végzik el. Ha a szálkészlet minden szála foglalt, a csomagok
egy véges várakozási sorba kerülnek. Ha a várakozási sor megtelt, az újonnan
érkez® csomagokat a rendszer elutasítja, blokkolja.

Legyen {X(t), Y (t), B(t), λ̂(t)} a rendszer állapotterét leíró négyes, aholX(t)
az aktív session-ök száma, Y (t) a szálkészlet mérete, B(t) a foglalt szálak
száma, valamint λ̂(t) a mért érkezési intenzitás. Két fajta akcióteret vizs-
gáltam. Az els® esetben három fajta akció mellett dönthet az ágens: elindít
egy új szálat, leállít egy szabad szálat, vagy nem csinál semmit, azaz A1 =
{START_THREAD, STOP_THREAD, NoOp}. A második esetben az ágens egyszerre
több szálat is elindíthat vagy leállíthat, azaz A2(t) = {B(t), B(t) + 1, . . . , N},
ahol N a szálkészlet maximális mérete. Legyen tovább a a jutalomfüggvény

ri =

{
−κδ̂i if δth < δ̂i or pb,th < p̂b,i

−Y (Ti) if δth ≥ δ̂i and pb,th ≥ p̂b,i
,

ahol δth és pb,th a QoS által meghatározott várakozási id® és a blokkolási ráta
küszöbértékei, δ̂i és pb,i a mért várakozási id®k és blokkolási ráták az i-edik
döntési pillanatban, valamint κ egy állítható hiperparaméter.

Javaslatot teszek az aktor alapú rendszerekben található szálkészletek ská-
lázására DRL-lel.

2. Téziscsoport. [P2] A DRL képes optimalizálni a szálkészlet méretét egy ak-
tor alapú rendszerben.

Formalizáltam egy szálkészlet MDP-jét és PPO segítségével betanítottam egy
DRL ágenst. Szimulációkon keresztül megmutattam, hogy a DRL jobban telje-
sít, mint a szálkészletek által gyakran használt id®zítéses módszer.

2.1. Tézis. A fent leírt MDP alapján egy DRL képes minimalizálni a szálak
számát egy aktor alapú rendszer szálkészletében, miközben az átlagos blokkolási
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rátát egy adott küszöbérték alatt tartja. A DRL κ és ξ hiperparamétereit a
populáció alapú tanítás (population-based training � PBT) és a grid keresés
ötvözésével kaphatjuk meg.

Ha a szálak indítási ideje kicsi, akkor a PPO hasonlóan teljesít az id®zítéses
módszerhez. Ha az indítási id® nagy, a DRL ágens jobban teljesít, mint az
id®zítéses módszer.

2.2. Tézis. Több szál együttes indítása és leállítása nem javítja a m¶ködést.

4.3. UPF Podok skálázása 5G/6G maghálózatban

Vegyük az MDP formalizációját egy felh®n futó 5G maghálózatnak. A felh®ben
található szerverek Podokba csoportosulnak. Az üzemeltet® a skálázás során
Podokat indíthat el vagy állíthat le. Egy adott t id®pillanatban a PDU session-
ök érkezési intenzitása λ(t) és a kiszolgálási idejük exponenciális eloszlású µ
rátával.

Legyen {don(t), dboot(t), lsess(t), lfree(t), λ̂(t)} az állapotteret leíró ötös, ahol
don(t) a futó Podok száma; dboot(t) az éppen inicializációs fázisban lev® Po-
dok száma; lsess(t) a PDU session-ök száma; lfree(t) a szabad session kapa-
citás mértéke; és λ̂(t) a mért érkezési intenzitás. Legyen az akciótér A =
{start, stop, noaction}, azaz egy Pod elindítása, egy Pod leállítása, vagy sem-
milyen akció. Legyen a jutalomfüggvény

ri =

{
−κp̂b,i if p̂b,i > pb,th

−d̂on(Ti) if p̂b,i ≤ pb,th

, ahol pb,th a blokkolás küszöbértéke, p̂b,i a mért blokkolási ráta az i-edik döntési
pontban, és κ az algoritmus egy hiperparamétere.

A [P3]-ban formalizáltam az MDP-t a felh® alapú 5G maghálózatbeli UPF
Podok szabályzására. Továbbá javaslatot tettem a DRL alkalmazására UPF Po-
dok skálázására. Megmutattam, hogy a DRL jobban teljesít, mint a Kubernetes
HPA.

3. Téziscsoport. [P3] A DRL vagy SVM által tanított ágensek képesek opti-
malizálni az UPF Podokat egy 5G maghálózatban.

3.1. Tézis. A fent leírt MDP formalizációval (állapottér, akciótér, jutalom-
függvény) az RL ágens képes minimalizálni az UPF Podok számát miközben az
átlagos blokkolási rátát egy adott pb,th küszöbérték alatt tartja.

3.2. Tézis. A PPO által az átlagos jutalom módszerével betanított RL ágens
jobban teljesít, mint a HPA.

A PPO sztochasztikus módon választ akciókat. Ez azt jelenti, hogy a kimene-
te nem egy konkrét akció, hanem egy valószín¶ségi eloszlás a lehetséges akciók
felett, és akcióválsztás során e szerint az eloszlás szerint mintavételezünk. Ez
tanítás során egy nagyon hasznos tulajdonság, ugyanis így minden akciónak
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van egy minimális esélye a kiválasztódásra, és így könnyebben fel lehet deríte-
ni az akcióteret. Azonban ez egyúttal azt is jelenti, hogy üzemeltetés közben
el®fordulhat, hogy az RL ágens egy hibás döntést hoz valamilyen nagyon kicsi
valószín¶séggel. Ez a jelenség gyakran el®fordul, ha a forgalom hirtelen nagyot
változik. A sztochasztikus akcióválasztás helyett egy lehetséges megoldás az, ha
az RL segítségével állapot-akció párokat generálunk és a kapott adathalmazra
egy klasszi�káló algoritmust alkalmazunk.

3.3. Tézis. Ha egy betanított RL ágens által generált adathalmazon alkalmazzuk
a lineáris SVM klasszi�kációt, akkor az így keletkezett akcióválasztásos módszer
jobban teljesít az RL ágensnél hirtelen nagy változások esetén. Az átlagos esetben
nem teljesít jobban az RL ágensnél, de még ekkor is jobban m¶ködik a HPA-nál.

Az SVM alapú ágens egy hátránya, hogy nem m¶ködik online. Ezért csak
olyan esetekre javaslom, amikor a forgalomban gyakran történik hirtelen vál-
tozás és nincs szükség online tanításra. Egyébként a DRL ágens használatát
javaslom.

5. Eredmények alkalmazhatósága

Az 1 téziscsoport eredményei a VNF kontextusába helyezhet®ek, és VNFC-k
skálázására alkalmasak. A javasolt DRL ágens külön elemként implementálha-
tó, amely az NFV vezényl®vel (NFV Management and Orchestration � NFV-
MANO) kommunikál. Ebben a felállásban az NFV-MANO adott id®közönként
adatot küld a DRL ágens felé, mely cserébe javaslatot tesz skálázási akcióra
a kapott információ függvényében. A skálázási akciót vagy a VNF menedzser
(VNFM) vagy egy vezérl® (network function virtual orchestrator � NFVO) hajt-
ja végre.

A 2 téziscsoport eredményei az Akka, és ezzel együtt a JVM szálkészlet szála-
ira alkalmazhatók. Ebben az esetben a DRL ágens a Java ExecutorService-be
lenne integrálható. Az ExecutorService feladata lenne a szálkészlet monito-
rozása és a DRL ágens futtatása. Azaz, feladata lenne új szálak indítása, vagy
meglév® szabad szálak leállítása a DRL ágens javaslatai alapján.

A 3 téziscsoport eredményei felh® alapú vezényl®rendszerekben, mint pél-
dául a Kubernetes, alkalmazhatóak UPF Podok kezelésére. Ebben az esetben
az UPF példányok Kubernetes Podokban lennének csomagolva, azaz egy Pod
egy UPF példányt futtat. Egy testreszabott metrikaszerver monitorozná az
5G maghálózatban lév® UPF Podok és PDU session-ök számát. Ezt az infor-
mációt pedig továbbküldené egy DRL alapú autoskálázó felé. Az autoskálázó
pedig javaslatot tesz skálázási akcióra a Kubernetes Scale interfészen keresztül.
Egy DRL ágens képes lenne online tanulni. Egy SVM alapú skálázóhoz el®bb
szükség lenne egy betanított DRL ágensre, amely el®ször generálná a szükséges
adathalmazt és tanítás után tudna csak integrálódni az autoskálázóba.
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