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1. Bevezetés
Napjaink infokommunikációs hálózatainak fontos építőelemei a programozható szoftveres hálózati
kapcsolók. Alkalmazásuk sokrétű, megtalálhatóak többek között (virtuális) adatközpontokban és

távközlési hálózatokban. Napjaink folyamatosan változó hálózati alkalmazásait a tradicionális fix

funkciókat megvalósító céleszközök nem képesek támogatni. A programozható hálózati elemek

ellenben képesek dinamikus működést biztosítani, és gyors újrakonfigurálhatóságuknak köszön-

hetően lépést tudnak tartani az aktuális alkalmazásokkal és protokollokkal. [J2] Emiatt a jelenlegi

és jövóbeli alkalmazások a távközlési hálózatoktól [1, 2, 3] kezdve az ipari alkalmazásokon [4]

keresztül a számítási felhőkig [5, 6] szoftveresen definiált hálózatok (SDN) és hálózati funkció

virtualizáció (NFV) [7] technológiákra épülnek, és általános felhasználású vagy programozható

célhardvereken futnak. Az alkalmazáslogikát a csomagfeldolgozási lánc írja le, ami különböző

(virtuális) hálózati funkciók összekötéséből áll össze. A hálózatban elkülönül a vezérlési sík és a

csomagtovábbítási sík. A vezérlési sík feladata a csomagtovábbítási lánc menedzselése, míg az

adatsík a csomagtovábbítási lánc végrehajtásáért felel. Az alkalmazás változások lekövetését a

csomagtovábbítási lánc átszervezésével (újraprogramozásával) érik el.

A csomagtovábbítási láncot adatfolyam gráf ként reprezentálják, ami egy irányított gráf.

Csúcsai csomagfeldolgozó funkciókat, az élei pedig a végrehajtás sorrendjét határozzák meg. Az

adatfolyam gráf beágyazása a csomagfeldolgozó elemek végrehajtókhoz – tipikusan processzor-

magokhoz – rendelése, míg az adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezése a következő végrehajtandó
hálózati funkció kiválasztása. A kiválasztott modul futása során egy csomagköteget dolgoz fel –

innen ered a csomagköteg-ütemezés elnevezés.

A modern alkalmazások nagy teljesítményt, alacsony késleltetést, és magas rendelkezésre

állást várnak el a szoftveres hálózati kapcsolóktól. A szolgáltatások követelményeit szolgálta-

tásszint garanciák formájában fogalmazzák meg. Ezek egy szolgáltatásminőség indikátorból (pl.

egyirányú végpontok közötti késleltetés) és az indikátor mérésére használt eljárásából állnak

(pl. periodikus mérések 99. percentilise). Vegyünk például egy ipari automatizálási alkalmazást,

amiben a központosított robot mozgás vezérlés megfelelő működéséhez 10 msec alatti egyirányú,

végpontok közötti 99. percentilis késleltetés a követelmény [8, 4].

A magas rendelkezésre állás szempontjából elvárás, hogy a szoftveres hálózati kapcsoló egy

processzor hibája esetén is megszakítás nélkül dolgozza fel a kritikus forgalmat (pl. robot mozgás

vezérlés, hangátvitel mobil átjárón). Egy CPU meghibásodása esetén a CPU-n futó hálózati funk-

ciók kiesnek az adatfolyam gráfból és így a szolgáltatáshoz tartozó folyam megszakad, ami miatt

szolgáltatás kimaradás történik. Ez a kimaradás sértheti a rendelkezésre állási követelményeket.

Azonban a jelenlegi adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezési és beágyazási módszerek ezeket

a szempontokat nem veszik figyelembe. A disszertációm a szoftveres hálózati kapcsolók teljesít-

ményének optimalizálására és rendelkezésre állásának javítására fókuszál, újszerű megközelítések

alkalmazásával az adatfolyam gráfok csomagköteg-ütemezésére és beágyazására.

A csomagok kötegekben történő feldolgozása az adatfolyam gráfok csomagköteg-ütemezésének

feladata. Példaként tekintsünk az 1 ábrára. Az 1/a. ábrán az adatfolyam gráf bemenetére teljes

méretű csomagköteg érkezik. Az első hálózati funkció (A) a csomagköteget egy lépésben dolgozza

fel, majd továbbítja az utána következő hálózati funkciónak (B). Azonban, a gráfon belül, az

elágazások mentén a csomagköteg széttöredezhet az 1/b. ábrán látható módon. Ennek következ-

tében az egyes hálózati funkciók hatékonysága csökken, mivel nem tudják teljes kapacitásukat
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1. ábra. Csomagköteg-ütemezés adatfolyam gráfokon: a) ha a gráf nem tartalmaz elágazást; b)

az elágazások mentén a csomagkötegek széttöredeznek, a hatékonyság romlik; c) a pufferekben

összevárva a csomagkötegeket javítható a hatékonyság

kihasználni. Ezen segít, ha a csomagkötegeket töredezettségmentesítjük a gráfon belül. A törede-

zettségmentesítés az 1/c. ábrán látható módon pufferelésre épít. Azonban, a pufferelés késleltetést

visz a rendszerbe és emiatt sérülhetnek a késleltetés szolgáltatásszint garanciák.

Munkám első felében átfogómatematikaimodellt mutatok be az adatfolyam gráfok csomagköteg-

ütemezésére. Erre a modellre építve megfogalmazom az optimális csomagköteg-ütemezést a gráf

folyamjain, késleltetés garanciák mellett. Bemutatok egy csomagköteg-ütemezés szabályozó

keretrendszert, ami segítségével megvalósítható optimális csomagköteg-ütemezés a késleltetés

korlátok mellett valós hálózati kapcsolókon valós forgalom mellett. A kiértékelések alapján a

csomagköteg-ütemezés szabályozóm a modern alkalmazásokon 2 − 3× hatékonyság növekedést

ér el akár Mpps mértékű forgalom és µsec nagyságú késleltetési korlátok betartására mellett.

Az optimális csomagköteg-ütemezés megfelelő adatfolyam gráf beágyazást követel meg. Az

adatfolyam gráf beágyazása egy erőforrásfoglalási probléma, amiben a gráfot végrehajtókra,

tipikusan CPU magokra, képezzük le. A beágyazás során biztosítjuk a beágyazás megvalósítható-

ságát, hatékonyságát és a megbízhatóságát. A megvalósíthatóság célja, hogy egyik CPU magra

se allokáljunk több modult, mint amennyit képes futtatni, mert a túlterhelés következtében a

teljesítmény jelentősen romlik. A hatékony beágyazás a CPU magok közötti keresztlinkek számát

minimalizálja, hogy elkerülje a keresztlinkek okozta jelentős teljesítmény visszaesést [9, 10]. A

megbízható beágyazás garantálja, hogy az adatfolyam gráfon áthaladó folyamok kiszolgálását

nem szakítja meg CPU mag meghibásodása. Ahhoz, hogy a megbízhatóság garantáljuk, az adat-

folyam gráfban megjelöljük az olyan modulokat, amelyek magas rendelkezésre állást igénylő

folyamokon/szolgáltatás láncon helyezkednek el. Majd, a magas rendelkezésre állást csupán ezen

modulok számára garantáljuk. Ily módon jelentős mennyiségű erőforrást takarítunk meg a naív,

a teljes adatfolyam gráf duplikálást igényló, megvalósítással szemben. Ezen hibatűrő beágyazásra

mutat példát a 2. ábra.

A munka második felében megbízható adatfolyam gráf beágyazására fókuszálok. Célom olyan

erőforrás-foglalást kidolgozni, amely az adatfolyam gráfot és annak magas rendelkezésre állású

elemeit immunissá teszi a processzorhibákra. Ezek a processzorhibák megszakítják az adatfolyam

gráf összefüggőségét és szolgáltatáskiesést okoznak. Az optimális beágyazásra egzakt algoritmust

adok, továbbá gyors és hatékony heurisztikákat mutatok a probléma megoldására polinom időben.

2. Kutatási célkitűzések
A modern infokommunikációs alkalmazások szigorú követelményeket támasztanak a hálózattal

szemben. A jelenlegi szoftveres hálózati kapcsolók alkalmasságának felmérésére több éven át tartó
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2. ábra. Hibatűrő adatfolyam gráf beágyazás: az adatfolyam gráf 2 darab folyamot tartalmaz,

amelyek közül folyam1 magas rendelkezésre állású, így azt duplikáljuk. A végső beágyazás

garantálja hogy ennek a folyamnak a működése nem szakad meg akkor se, ha bármelyik CPU

kiesik (megszakad rajta a forgalom feldolgozása)

kiértékelést hajtottunk végre. [J2] A kiértékelés fő tanulsága, hogy a szoftveres hálózati kapcsolók

teljesítménykarakterisztikái és szolgáltatásai elmaradnak a céleszközök által nyújtottaktól.

Kutatásom célja a szoftveres hálózati kapcsolók teljesítményének és szolgáltatásainak javítása.

Munkám a szoftveres hálózati kapcsolók fő komponensére, a csomagfeldolgozási láncot leíró

adatfolyam gráfra fókuszál. Az adatfolyam gráf beágyazása és csomagköteg-ütemezése meghatá-

rozza a szoftveres hálózati kapcsoló teljesítménykarakterisztikáit és szolgáltatásait. A beágyazás

és csomagköteg-ütemezés javítása érdekében az alábbiakra fókuszálok:

• Adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezés vizsgálata szoftveres hálózati kapcsolókon, a cso-

magfeldolgozási időket elemezni és modellezni. Feltárni a teljesítménykorlátozó faktorokat,

úgymint például a csomagkötegek töredeződése, és rávilágítani a hiányzó késleltetés garanci-
ákra. Az adatfolyam gráfra olyan csomagköteg-ütemezést adni, ami képes a csomagkötegek

töredeződését visszafogni és a késleltetés garanciákat betartani.

• Az optimális csomagköteg-ütemezést valós hálózati kapcsolókon valós alkalmazásokkal

megvalósítani. A modern alkalmazások dinamikus működését lekövetni egy kontrollerrel.

Ehhez csomagköteg ütemező kontrollert tervezni és integrálni valós szoftveres hálózati

kapcsolóval.

• Adatfolyam gráf beágyazás vizsgálata szoftveres hálózati kapcsolókon, modern alkalma-

zások fő beágyazási célkitűzéseit meghatározni. Nagy-teljesítményt nyújtó és processzor

hibákkal szemben reziliens beágyazásokat megfogalmazni. Naiv algoritmusokat kidolgozni

a gyors és hatékony beágyazás megvalósítására.

3. Módszertan
Az adatfolyam gráfok ütemezését és beágyazását analitikus módszerekkel vizsgáltuk. Az 1. té-

zisben bemutatott modellemben az adatfolyam gráfokat irányított körmentes gráf írja le. A

csomagfeldolgozást végző CPU magokat, homogén architektúrát feltételezve, számosságuk és

kapacitásuk jellemzik. Ahhoz, hogy a modellt teljesítménybecslésre és szolgáltatásszint garanciák

ellenőrzésére lehessen használni, mért adatokra van szükség. Ezeket az adatok a modulok profi-

lozásából és a hálózati kapcsoló monitorzásából származnak. Az eredmények többféle hálózati

kapcsolón, hálózati funkción, és számos valós adatfolyam gráfon kerületk ellenőrzésre.
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Az adatfolyam gráfok optimális csomagköteg-ütemezésére konvex programokkal írtuk le.

Konvex programot éles környezetben, hogy illeszkedni tudjon a modern alkalmazások dinamikus

működéséhez, egylépéses modell-alapú kontrollerrel oldottuk meg.

Az adatfolyam gráf beágyazásokat döntési problémaként formalizáltuk, és bizonyítottuk

NP-teljességüket. Megfogalmaztuk egészértékű lineáris programokként, majd megoldásukra

különböző heurisztikus algoritmusokat alkalmaztunk és értékeltünk ki numerikusan és esettanul-

mány keretein belül valós szoftveres hálózati kapcsolón.

Az adatfolyam gráfok előzetes teljesítmény vizsgálatát a TIPSY [C1] komplex mérőrendszerrel

végeztük különböző valós, 5G felhasználásra szánt, referencia adatfolyam gráfokon és többféle

szoftveres hálózati kapcsolón.

A 2. tézisben bemutatott adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezést vezérlő keretrendszert

Python nyelven írtuk, és a BESS szoftveres hálózati kapcsolóval [11] integráltuk. A megvalósí-

táshoz új BESS modulokot (pl. FracitonalBuffer, BatchMeasure) implementáltunk. A mérések

kiértékelésére Python és BASH szkripteket használtunk.

A 3. tézisben bemutatott adatfolyam gráf beágyazási algoritmusokat C++ programozási nyel-

ven LEMON [12] gráfkönyvtár és Gurobi [13] segítségével valósítottuk meg. Az esettanulmány

során a BESS hálózati kapcsolót használtunk.

A megvalósított szoftverek, konfigurációs és egyéb állományok, hogy elősegítsék eredmények

újrahasznosítását, illetve reprodukálását, szabad szoftverként GPL licenc alatt elérhetőek [J2, C2,
C3].

3.1. Gyakran használt adatfolyam gráfok
Az adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezés és beágyazás kiértékeléséhez az alábbi valós, 5G

felhasználásra szánt referencia adatfolyam gráfokat használtuk.

Ipari robotvezérlés (RC): olyan 5G alkalmazás, ami Ipar 4.0 feladatokat (pl. kiterjesztett valóság,

robot mozgásvezérlés) valósít meg elosztott rendszeren. Ezek a feladatok szigorú követelményeket

fogalmaznakmeg a hálózattal szemben, emiatt jellemzően a telephelyen peremhálózati platformon

futtatják őket. A szoftveres hálózati kapcsolókon a kritikus forgalmak keverednek, ez megnehezíti

a szolgáltatási szint garanciák teljesítését.

Ezen alkalmazások modellezésére szolgál a kiértékelés során használt a 3. ábrán látható RC(n)
adatfolyam gráf. Az n paraméter a gráf elágazásainak számát határozza meg. Az elágazásokhoz

különböző folyamok tartoznak, amelyek közül az egyik a mozgásvezérlés késleltetés-érzékeny

folyama ultra alacsony késleltetési követelményekkel. A többi folyamon nincs szolgáltatási szint

garancia.

(Virtuális) útvonalválasztók (L2/L3, GW, VRF): második és harmadik OSI rétegbeli (virtu-

ális) útvonalválasztás széleskörűen használt alkalmazás. A különböző L2/L3 útvonalválasztási

megoldásokat a 4. ábrán látható három adatfolyam gráffal írjuk le. Az L2/L3(n) adatfolyam gráf

egyszerű útvonalválasztót valósít meg, ami L2 címellenőrzés, majd L3 prefix illeszkedés alapján

n darab következő csomópont felé végez továbbítást. A GW(n) adatfolyam gráf ezt egészíti ki

NAT (Network Adress Translation) és ACL (Acces Control List, tűzfal) feldolgozással n következő

csomópontra. A VRF(m,n) adatfolyam gráf m darab GW(n)-ből és egy bemeneti VLAN (virtuális

LAN) alapján műkődő elosztóból épül fel.
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4. ábra. A Virtuális útvonalválasztó adatfolyam gráfja

4G/5G Mobil átjáró (MGW): a 4G/5G távközlési hálózatok meghatározó eleme, ami a fel-

használók bázisállomásokra (BST) csatlakozó eszközeit (UE) köti össze az Interneten található

szerverekkel. A csomagtovábbítási lánc aszimmetrikus a csomagok ki- és becsomagolása miatt.

Kimenő forgalom (UE/BST -> szerver) feldolgozása során az átjáró a bázisállomásoktól GTP-be

csomagolt forgalmat kap, azokat a GTP fejléc forrás IP címe alapján azonosítja, majd a kicso-

magolt forgalmat továbbítja az Interneten található nyilvános szerverek irányába. Az Internet

felől beérkező forgalom (szerver -> UE/BST) nem tartalmaz becsomagolást, és feldolgozásakor

a kimenő ág lépései történnek fordítottan. Mindkét irányban több hordozót definiálnak. Ezek

különböző csomagosztályokat (pl. hanghívás vagy adattovábbítás) szolgálnak ki és így eltérő

szolgáltatási szint követelményeket támasztanak. Az átjáró megvalósít számlázási és naplózási

feladatokat is a bemutatott műveleteken túl.

A bemutatott átjárót az MGW(m, n) adatfolyam gráf valósítja meg (5. ábra). Az m paraméter a

felhasználók száma, n paraméter pedig a hordozók száma. Mindegyik felhasználó és hordozóhoz

tartozik saját kimenő és bemenő forgalom feldolgozási lánc, amikben egyes műveleteket (pl. se-

bességkorlátozás, számlázás) emulálunk. Az első hordozó mindkét irányban alacsony késleltetésű

forgalmat továbbít, erre késleltetéskorlát garanciát állítunk be. A többi hordozón a forgalom

továbbítására nincs szolgáltatási szint garancia.
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5. ábra. 4G/5G mobil átjáró adatfolyam gráfja

4. Új eredmények
4.1. Optimális csomagköteg-ütemezés modellezése szolgáltatási szint ga-

ranciák mellett
Az 1. tézis az adatfolyam gráfok csomagköteg-ütemezésének leírására ad átfogó modellt. A model-

lel jellemezhető a csomagkötegelt feldolgozást végző adatfolyam gráf teljesítménye és késleltetése.

Finomhangolhatóvá teszi a csomagkötegek összevárását a szolgáltatási szint garanciák betartása

mellett. Definiáljuk a modellhez szükséges feltevéseket, amik segítségével a matematikai progra-

munk konvex, és az optimális ütemezés jól definiált. Tudomásunk szerint ez az első analitikus

modell run-to-completion csomagköteg-ütemezés leírására.

1. Tézis. [C2] Kidolgoztam egy átfogó analitikus modellt szoftveres hálózati kapcsoló csomag
feldolgozási lánc ütemezés leírására. Modellem lefedi mind az explicit (weighted-fair-queuing), mind
a run-to-completion ütemezési paradigmákat. Formalizáltam és algoritmust adtam az optimális
adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezési problémára explicit és run-to-completion ütemezés esetén.
Továbbá, megmutattam hogy a két ütemezés az A1, A2, A3, A4 feltételek teljesülése mellett ekvivalens.

4.1.1. Adatfolyam gráfok modellezése

A modell szempontjából fontos, hogy egyszerű, ám a valóságot jól közelítő, metrikák mentén

írjuk le az adatfolyam gráfokat. Ehhez az első lépés a hálózati funkciók/modulok teljesítményének

jellemzése. A csomagok feldolgozási idejének két darab költségkomponensét különítjük el. Egyik

a minden csomagköteg esetén kifizetendő költség, amit többek között a feldolgozáshoz szükséges

CPU megszakítás, függvényhívás, I/O és memória menedzsment okoz. A másik komponens az

egyes csomagok feldolgozása. A csomagok kötegelt feldolgozásának előnye, hogy csomagokra ve-

títve a kötegenként fizetendő költséget amortizálja, továbbá segítségével a hatékonyság növelhető

különböző programfordítói optimalizálások (pl. ciklus kifejtéssel, vektorutasításokkal) alkalma-

zásával és a CPU cache-ek melegen tartásával. Azonban a különböző modulok implementációi

eltérőek, emiatt nem azonos mértékben tudnak profitálnak a csomagok kötegelt feldolgozásból.
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1.1. Tézis. [C2] Valós csomagfeldolgozási primitív funkciókon végzett méréseimmel megmutattam,
hogy a csomagfeldolgozó primitívek csomagköteg feldolgozási ideje egyenesen arányos a csomagkö-
tegben található csomagok számával.

Az 1.1. tézisben kimondott linearitásra épít a batchiness metrika, ami meghatározza hogy

egy hálózati funkció feldolgozási ideje mennyire érzékeny a csomagköteg méretére. Jelölje a

csomagkötegek feldolgozásának költségét Tv,0, és jelölje az egyes csomagok feldolgozási költséget

Tv,1 minden v ∈ V funkcióra. A hálózati funkció βv ∈ [0, 1] batchiness mértéke a csomagköteg

B ∈ N+
méretének ismeretében az (1) egyenlet alapján fejezhető ki.

βv = Tv,0 + B ∗ Tv,1

B(Tv,0 + Tv,1)
∼ Tv,1

Tv,0 + Tv,1
nagy B esetén. (1)

A batchiness értéke 0 és 1 között mozog. Ha az βv értéke alacsony, a kötegelt feldolgozás

jelentősen tud javítani a modul teljesítményén. Ezzel szemben ha egy modulhoz a βv ∼ 1, akkor
feldolgozás során a csomagonkénti költség a meghatározó. A 6. ábrán látható négy darab BESS

modul profilozási adata és a rájuk illesztett profil. A profilozás alapján a modell jól illeszkedik, az

R2
determinációs együttható 96% feletti. A profilozásból származó alacsony batchiness érték azt

sugallja, hogy a valós modulok érzékenyek a csomagkötegek méretére.
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6. ábra. Különböző modulok kiszolgálási idő profilja [nsec] a bemenetére érkező csomagköteg

mérete függvényében, 100, 000 csomagköteg/sec forgalom mellett végzett 10 darab mérés átlaga

alapján.

A modell elemei

1.2. Tézis. [C2] Egy várakozási sor és egy hálózati funkció egymás után kapcsolásával modelleztem
az adatfolyam gráf elemeit. E modell segítségével kifejezhető minden olyan hálózati funkció, amely
a csomagokat puffereli, feldolgozza, vagy a kimenetei között osztja szét.

Adatfolyam gráf Az adatfolyam gráfot irányított G = (V, E) gráffal írjuk le, ahol v ∈ V csomó-

pontok a modulokat, az (u, v) ∈ E élek pedig a modulok összeköttetését fejezik ki. A v modul egy
bemeneti várakozási sor és egy hálózati funkció a 7. ábrán látható közvetlen összekötéséből áll. A

modulhoz tartoznak (u, v) ∈ E : u ∈ V bemeneti és (v, u) ∈ E : u ∈ V kimeneti kapuk/élek. A

modul végrehajtása során a hálózati funkció a bemeneti sorról leemeli a csomagokat, feldolgozza

azokat, majd új csomagkötegekként továbbítják a megfelelő kimeneti kapukon. A v modul (v, u)
kimeneti élén megjelenő csomagköteg megjelenik az u modul bemeneti kapuján is, és bekerül u
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Várakozási sor

Hálózati

funkció

xv , bv

rv

tv = 1/xv + Tv,0 + Tv,1bv

lv = xv(Tv,0 + Tv,1bv)

bin
v

7. ábra. Az adatfolyam gráf egy modulja

várakozási sorába. A következő végrehajtásakor, u kiveszi ebből a sorból és feldolgozza a cso-

magköteget. Fontos, hogy a modulok nem dobnak el csomagokat. Feltételezzük hogy a modulok

eldobás helyett egy kijelölt „eldobó” élen továbbítják a csomagokat. Erre azért van szükség, mert

így az eldobott csomagokkal el lehet számolni. A standard várakozási sorok a modellben üres

hálózati funkcióval írhatóak le.

Csomagköteg feldolgozás A csomagok kötegekben érkeznek az adatfolyam gráf bemenetére,

majd haladnak végig a gráfon, és végül távoznak valamely kimeneten. A csomagkötegek haszná-

lata jelentősen növeli a hálózati kapcsoló teljesítményét. A maximális méreű csomagkötegben B
darab csomag van. A B értéke 32 Intel DPDK és BESS esetén.

Elosztó/egyesítő modulok Bármely modul rendelkezhet több bemenettel (egyesítő) és/vagy

több kimenettel (elosztó). Például egy IPLookup modul elosztó modul, a beérkező IP csomagokat

a cél IP cím alapján továbbítja a megadott kimenetén. A NAT modul ezzel szemben egyesítő

modul, több bemenetről érkező forgalmat egyesít. Egyes modulok, például a hálózati kártyák

fogadási sorait reprezentálók, nem rendelkeznek bemenettel. Ezeket a modulokat hívjuk bemeneti

moduloknak, halmazukat S jelöli. Hasonlóan, a kimenet nélküli modulok halmaza O.

Számítási erőforrások A végrehajtó reprezentál egy CPU magot. Minden w ∈ W végrehajtóhoz

tartozik G-nek egy Gw = (Vw, Ew) összefüggő részgráfja. A részgráfoknak egy darab Sw = {sw}
bemeneti modulja van. Feltételezzük, hogy ha több bemenete van az adatfolyam gráfnak, akkor

azok különböző végrehajtókra kerülnek. Az egyes végrehajtókon külön weighted-fair-queuing

vagy run-to-completion ütemező fut.

Folyamok A folyam szolgáltatási láncot ír le. Jelölése f = (pf , Rf , Df ), f ∈ F , ahol pf a folyam

útvonala a bemeneti modultól a kimeneti modulig. A folyam bejövő forgalmát a végrehajtó

bemenetén Rf jelöli. a folyam késleltetés korlátját Df adja meg. Ez a maximálisan megengedett

késleltetés amit egy csomag elszenvedhet míg távozik a folyam kimenetén. A folyam definíciója

alkalmazásfüggő. Harmadik rétegbeli útvonalválasztó esetén egy folyamhoz tartozik egy adott

következő csomópontra, vagy kimeneti portra, küldött forgalom. Egy mobil átjáró esetén a

folyamot a felhasználó és a hordozó csatorna kombinációja adja meg. Összegezve a folyam tehát

függ az alkalmazástól, és alapvetően dinamikus. A folyamok szétválogatása az adatfolyam gráfon

belül történik. Feltételezzük, hogy az elágazó modulok beállítása helyes és képesek garantálni

minden f folyamra, hogy a folyam a hozzátartozó pf útvonalon halad végig.

A modell változói
Működő szoftveres hálózati kapcsoló dinamikáját az alábbi változók írják le:

Csomagköteg ráta xv [
1/sec]: egy másodperc alatt v modul hálózati funkciójára érkező csomag-

kötegek száma (lásd 7. ábra).
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Csomagköteg méret bv [csomag]: v modul hálózati funkciójának bemenetére érkező csomagkö-

tegek átlagos mérete bv ∈ [1, B], ahol B a maximális csomagköteg méret.

Csomagráta rv [
csomag/sec]: egymásodperc alatt a v modulon áthaladó csomagok száma, rv = xvbv .

Maximális késleltetés tv [sec]: v modul által okozott késleltetés az áthaladó csomagokon, értékét

az alábbi képlet adja meg:

tv = tv,queue + tv,svc = 1/xv + (Tv,0 + Tv,1bv) , (2)

ahol tv,queue = 1/xv a sorbanállási késleltetés a Little-törvény [14] alapján. A tv,svc = Tv,0 +Tv,1bv a

hálózati csomagfeldolgozási ideje a batchiness metrika alapján. Ez az az időtartam amíg a hálózati

funkció a beérkező bv méretű csomagköteg minden elemét feldolgozza. Ez a késleltetés valójában

a csomagköteg utolsó csomagjának a késleltetése.

Rendszerterhelés lv (dimenziómentes): v modul hálózati funkciója miközben xv rátával tv,svc

kiszolgálási idővel csomagkötegeket dolgoz fel, ami lv = xvtv,svc = xv(Tv,0 + Tv,1bv) rendszerter-
helést okoz a végrehajtón.

Körülfordulási idő T0 [sec]: maximális idő, amíg a rendszer az adatfolyam gráfon egy darab

csomagköteget feldolgoz. A körülfordulási idő függ a csomagkötegben található csomagok jel-

legétől és számától, a várakozási sorok telítettségétől, stb. Emiatt az alábbi konzervatív becslés

felső korlátot ad a körülfordulási időre:

T0 ≤
∑
v∈V

(Tv,0 + Tv,1B) . (3)

Fontos, hogy a Little-törvény csak abban az esetben használható sorbanállási késleltetési idő

becslésére, ha a várakozási sor egy lépésben kiürül. Emiatt garantálni kell, hogy az ütemezések

annyira sűrűn történjenek, hogy a sorban soha ne álljon B-nél több csomag.

Feltételezések
Célunk a lehető legegyszerűbb csomagköteg-ütemezési modell megalkotása, amivel már leírható

a folyamok rátája, maximális késleltetése, továbbá a modulok csomagköteg feldolgozási haté-

konysága is. Az alábbi feltételezések szükségesek ahhoz, hogy a modell a lehető legegyszerűbb

legyen.

A1 Csomagvesztés nélküli végrehajtás: Feltételezzük, hogy az adatfolyam gráf bemenetein

összegzett csomagráta megegyezik a kimeneteken átfolyó csomagok számával:

∑
s∈S Rs =∑

d∈O Rd. Ez a feltételezés teljesül amíg i) a modulok nem dobnak el csomagokat és ii) az
A3 Megvalósíthatóság feltétel teljesül és iii) a belső várakozási sorok nem csordulnak túl.

A2 Egy végrehajtóhoz egy várakozási sor: Minden végrehajtóhoz egy darab várakozási

sor tartozik. Ha egy adatfolyam gráfnak több bemeneti modulja van, akkor azok mind

különböző végrehajtókon futnak. A végrehajtók között kétirányú várakozási sorokon

cserélődnek a csomagok.

A3 Megvalósíthatóság: Feltételezzük, hogy a csomagfeldolgozási lánc egy végrehajtón fut,

illetve ez a végrehajtó rendelkezik elegendő kapacitással ahhoz, hogy a késleltetés korlátokat

garantálni tudja. A 2.5. tézisben bemutatunk egy heurisztikát, ami az adatfolyam gráfot

több végrehajtóra bontja, hogy a szükséges erőforrások hiányából adódóan a késleltetés

korlátok betartása ne sérüljön.
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A4 Statikus folyam ráta: A vezérlési periódus ideje alatt minden folyam konstans bitrá-

tával érkezik. A vezérlési periódus jellemzően milliszekundum nagyságrendű. A modell

polinomiálisan kezelhetőségéhez ez a feltételezés szükséges.

4.1.2. Optimális csomagköteg-ütemezés

Az optimális csomagköteg-ütemezést adatfolyam gráfokon a bemutatott modellre építve fogal-

mazzuk meg. Először weighted-fair-queuing, majd run-to-completion elvű ütemezésre.

Weighted-fair-queuing (WFQ) ütemezés
Weighted-fair-queuing (WFQ) ütemezés során a CPU időket a végrehajtók a részgráfjukat alkotó

modulok között osztják el. [15] Ilyenkor a WFQ ütemező a csomagfeldolgozással párhuzamosan

fut és határozza meg az éppen végrehajtandó modult. Az egyszerűség kedvéért idealizált WFQ

ütemezőt feltételezünk, amelyben a modulok végrehajtási sorrendje a modulok ütemezési rátája

alapján történik (tehát nem az ütemezési súly alapján).

Az idealizált ütemező tehát a modulokat pontosan a beállított rátának megfelelően ütemezi.

Amikor egy modult megütemezünk, a modul hálózati funkciója a modul várakozási soráról levesz

egy csomagköteget és végrehajtja a hálózati funkciót a levett csomagokon, majd a feldolgozott

csomagokat a kimenetein továbbítja új csomagkötegeket alkotva.

Ebben az elrendezésben a cél minden v ∈ V modulra olyan xv ütemezési rátákat meghatározni,

amikkel a késleltetési korlátokat garantálni lehet. Ha több ilyen ráta is létezik, akkor a legkisebb

rendszerterhelést (lv = xvtv,svc = xv(Tv,0 + Tv,1bv)) okozót választjuk. A célfüggvény tehát olyan

xv rátákat keres, amelyek minimalizálják a

∑
v∈V lv rendszerterhelést:

min
∑
v∈V

xv(Tv,0 + Tv,1bv) . (4)

Amikor egy v modul ütemeződik, a hálózati funkciója legfeljebb bv ∈ [1, B] csomagot dolgoz

fel, így tv,svc = Tv,0 + Tv,1bv késleltetést okoz a modulon áthaladó folyamokon. Ahhoz, hogy ellen-

őrizni lehessen minden f folyam Df késleltetés korlátjának betartását, összegezzük a végrehajtók

bemenetén elszenvedett késleltetéseket és a pf útvonalon elszenvedett modul késleltetéseket:

a végrehajtó B nagyságú bemeneti várakozási sora legfeljebb T0 körülfordulási időt okoz, míg

a modulok késleltetése a (2) alapján határozható meg. A késleltetés korlátok betartását leíró

kényszer így:

tf = T0 +
∑

v∈pf

(1/xv + Tv,0 + Tv,1bv) ≤ Df ∀f ∈ F . (5)

Minden v ∈ V modult olyan sűrűn kell ütemezni, hogy fel tudja dolgozni az Rv = ∑
f :v∈pf

Rf

összes felkínált forgalmat, azaz a modulon átfolyó folyamok konstans Rf ráta követelményeinek

összegét. Az alábbi ráta kényszer ezt írja elő minden modulra:

rv = xvbv =
∑

f :v∈pf

Rf = Rv ∀v ∈ V . (6)

Végül, egyik modul bemeneti során nem haladhatja meg a várakozó bv darab csomag száma a

B maximális csomagköteg méretet. Továbbá fontos, hogy minden rendszerváltozó nem negatív:

1 ≤ bv ≤ B, xv ≥ 0 ∀v ∈ V . (7)
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A (4)–(7) együtt egy optimalizálási problémát ír le, ami az xv ütemezési rátát és a bv puffermé-

retet a teljesítmény követelményeknek megfelelően állítja be a csomagfeldolgozási teljesítmény

maximalizálása mellett. Ehhez kell a T0 körülfordulási idő, amire (3) ad egy konzervatív becslést. A

(6) alapján elvégezhető a bv =
∑

f :v∈pf
Rf/xv = Rv/xv felírás. Ezt követően az alábbi rendszert kap-

juk az optimális WFQ adatfolyam-gráf csomagköteg-ütemezésre, ahol a változók az xv ütemezési

ráta:

min
∑
v∈V

xv(Tv,0 + Tv,1
Rv

xv

) (8)

tf = T0 +
∑

v∈pf

( 1
xv

+ Tv,0 + Tv,1
Rv

xv

)
≤ Df ∀f ∈ F (9)

Rv/B ≤ xv ≤ Rv ∀v ∈ V (10)

1.3. Tézis. [C2]Megmutattam, hogy az optimális weighted-fair-queuing adatfolyam gráf csomagköteg-
ütemezés megoldása egyedi és polinom időben meghatározható.

Bizonyítás. A matematikai program konvex. ■

Run-to-completion (RTC) ütemezés
A WFQ ütemezőkkel hatékonyan megvalósítható a csomagkötegek töredezettségmentesítése a

modulok ütemezési rátáinak helyes beállításával. Ugyanakkor, további finomhangolások szük-

ségesek, hogy a folyamok útvonalain a blokkolásokat és a gráfon belüli csomagdobásokat [16]

el lehessen kerülni. Továbbá, számolni kell azzal, hogy az ütemező futtatása is jelentős mennyi-

ségű erőforrást von el. Ezzel szemben, a run-to-completion (RTC) ütemezés nem igényel külön

ütemezőt, futása során a bejövő csomagkötegeket egy lépésben, megszakítás nélkül dolgozza

fel az adatfolyam gráfon: amint egy modul végez a csomagköteg feldolgozással, automatikusan

ütemeződik az utána következő. Ez egyszerű, ütemezőmentes végrehajtást eredményez, ami

elkerüli a folyamon belüli blokkolást és csomagok eldobását. Ezért a második munkában vizsgált

csomagköteg-ütemezés a run-to-completion mód.

A run-to-completion ütemezés során a végrehajtó monitorozza a bemeneti várakozási sorát,

és ha a sor nem üres, akkor levesz egy csomagköteget róla és átadja azt az adatfolyam gráf

bemeneti moduljának. A modulok végrehajtásuk során egy csomagköteget dolgoznak fel, a

feldolgozott csomagokat pedig a kimenetükön helyezik el. Ezzel újabb, és gyakran kisebb méretű,

csomagkötegeket hoznak létre. A következő modulok rekurzívan ütemeződnek meg. Ily módon a

csomagköteg egy lépésben halad végig az adatfolyam gráfon. Az ütemező ezt követően visszatér

a bemeneti sorhoz és leemel egy új csomagköteget.

Amodulok, amikor van feldolgozandó csomag, az utánuk következőmodulokat automatikusan

megütemezik. Emiatt az RTC ütemező nem ad lehetőséget az egyes modulok ütemezésének

vezérlésére. Ez megnehezíti a teljesítménygaranciák betartását, illetve a szükséges csomagok

bevárását a modulok bemenetén.

Ezért bevezetünk egy olyan új várakozási sor absztrakciót, ami lehetővé teszi a modulok

bemenetén a csomagkötegek méretének finomhangolását. A frakcionált puffer a Nagle algoritmus

elvén (RFC 896 [17]) működik, ami a TCP/IP hálózatok hatékonyságát növeli kisméretű csomag

összevárásával egy nagyobb csomagba. Az algoritmus várakozási ablak állításával korlátozza

a végpontok közötti késleltetést. Vegyük észre, hogy a Nagle algoritmus ugyanúgy a kötegelt
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feldolgozás előnyeit aknázza ki, és ad lehetőséget teljesítményjavítására a rendelkezésreálló

várakozási idő függvényében.

A frakcionális puffer egy hagyományos várakozási sor, aminek egyetlen paramétere a b puffer
kioldó. A puffer kioldó segítségével állítható be a sor mérete és ily módon a várakozási ideje. A

puffer addig tárolja a bejövő csomagokat, amíg azok száma nem haladja meg a kioldó értékét.

Amikor ez megtörténik, a pufferről b nagyságú csomagköteg távozik, amit a modul hálózati

funkciója feldolgoz, és a kimenetein továbbít.

Fontos látni, hogy a frakcionált puffer kioldó csomagköteg dimenzióban és nem idő dimen-

zióban működik. Így illeszkedik az „ütemezőmentes” megközelítésbe. Hiszen az idődimenziójú

kioldó WFQ ütemezőt hoz a rendszerbe. Hasonlóan, ha a kioldáskor b-nél több csomag van a puf-

ferben, akkor csak b darabot vesz le. Így kontrollálni lehet a modulokról kiküldött csomagkötegek

méretét.

A (8)–(10)WFQ ütemező optimalizálási probléma xv rátákról átírható frakcionált puffer kioldó

méretekre. A ráta-alapú WFQ ütemezés átírása RTC-re: minden v modul bemeneti sorát cseréljük

frakcionált pufferre bv kioldóval. Így a hálózati funkció xv = Rv/bv csomagköteg rátával dolgoz

fel bv méretű csomagkötegeket. Behelyettesítve az átírást a (4)–(7) optimalizációs problémába,

megkapjuk az optimális run-to-completion adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezést, ahol bv :
v ∈ V csomagkötegméret a változó:

min
∑
v∈V

Rv

bv

(Tv,0 + Tv,1bv) (11)

tf = T0 +
∑

v∈pf

(
bv

Rv

+ Tv,0 + Tv,1bv

)
≤ Df ∀f ∈ F (12)

1 ≤ bv ≤ B ∀v ∈ V (13)

1.4. Tézis. [C2] Megmutattam, hogy az optimális run-to-completion adatfolyam gráf csomagköteg-
ütemezés megoldása egyedi és polinom időben meghatározható.

Bizonyítás. A matematikai program konvex. ■

AWFQ és RTC ütemezési módok egyenlősége
A modell segítségével az optimális adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezés kifejezhető mind

WFQ, mind RTC móddal. A WFQ ütemezés előnye, hogy képes teljesítménygaranciákat nyújtani.

Az RTC ütemezés ezzel szemben minimális többleterőforrást igényel. Az optimális WFQ ütemezés

RTC ütemezésre átírásával minimális erőforrásigény mellett teljesítménygaranciákat nyújtani, ez

az 1.5. tézis alapján megvalósítható.

1.5. Tézis. [C2] Megmutattam, hogy az A1, A2, A3, A4 feltételek teljesülése esetén a megvalósítható
WFQ ütemezések bármelyike elérhető RTC ütemezés segítségével is.

Mivel az xv = Rv/bv behelyettesítés mindig elvégezhető, a (8)–(10) WFQ ütemezési problémát

megvalósító tetszőleges xv : v ∈ V esetén létezik egy bv : v ∈ V pufferméret halmaz, ami

megoldja a (11)–(13) RTC ütemezési problémát. A megadott feltételezések mellett ez az átalakítás

fordított irányban is elvégezhető.

Szükséges a feltételezések teljesülése, mivel, például, a WFQ ütemezés megenged veszteséges

működést is (pl. ha egy modult nem ütemez elég sűrűn, a modul bemeneti sora megtelhet és a
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további beérkező csomagok eldobásra kerülnek), ezzel szemben az RTC ütemezés működéséből

adódóan veszteségmentes. Az A3 Megvalósíthatóság feltétel teljesülése esetén azonban mindkét

ütemezési modell csomagvesztéstől mentes és megvalósítható ütemezéseket eredményez, így

az 1.5. tézis egyenlősége fennáll.

4.2. Optimális csomagköteg-ütemezés megvalósítása késleltetéskorlátok
mellett

A 2. tézis egy kontroller keretrendszert mutat be, ami relaxálja a modell feltételezéseit és optimális

adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezést valósít meg létező szoftveres hálózati kapcsolókon.

2. Tézis. [C2] Optimális run-to-completion csomagköteg-ütemezés megvalósítására egylépéses
távolodó horizont kontrollert terveztem és integráltam valós szoftveres hálózati kapcsolóval. A
kontroller két vezérlési heurisztikát alkalmaz a késleltetési sorok méretének adaptív beállítására. Az
első, egyszerűsített gradiens optimalizáló algoritmus, ami állandó állapotban optimális. A második,
az egyszerűsített ki-be vezérlési algoritmus, ami nem igényel frakcionált puffert. Ezen vezérlési
algoritmusok teljesítményét puffer beillesztő/eltávolító heurisztikával javítottam. A megvalósításom
tartalmaz két különböző idősíkon működő késleltetésgaranciákat helyreállító heurisztikát. Az egyik
egy gyors helyreállítási mechanizmus, míg a másik az adatfolyam gráfot dekomponáló heurisztika.

4.2.1. Run-to-completion csomagköteg-ütemezés vezérlés

Frakcionált puffer implementáció
A kontroller keretrendszert a Nagle algoritmus inspirálta. A Nagle algoritmus megköveteli a

várakozási sorok méretének finomhangolását. Erre mutattuk be a frakcionált puffer absztrakciót,

ami lehetővé teszi a várakozási sorok méretének beállítását. A kontroller első fő építőköve

a frakcionált puffer implementáció. Segítségével a modulok bemenetén levő sorok (immáron

pufferek) méretét atomikusan és csomagvesztés nélkül változtathatjuk az optimális csomagköteg

ütemezés elérése érdekében. A frakcionált puffert a BESS hálózati kapcsolón új modulként

valósítottam meg. A megvalósítás szabadon hozzáférhető [C2].

2.1. Tézis. [C2] Bevezettem a frakcionális puffer várakozási sor absztrakciót, amely segítségével a
csomagfeldolgozó modulokra érkező csomagkötegek méretei finomhangolhatóak.

Vezérlési algoritmusok
Gradiens-alapú optimalizáló algoritmus: A kontroller naiv megvalósítása a (11)–(13) konvex

program megoldása, majd az eredményül kapott puffer kioldó méretek alkalmazása az adatfolyam

gráfon. Probléma ezzel a megoldással, hogy mire a konvex programot megoldja, a rendszer eltér a

kiindulási állapotától és a kapott megoldásmár nem feltétlenül optimális. Ilyen eltérés előfordulhat

ha a modell valamely feltételezése nem teljesül: pl. a konstansnak vélt forgalmi ráta változik. Ezen

problémák áthidalására egylépéses távolodó horizont kontoller keretrendszert dolgoztam ki. A

kontroller minden vezérlési lépésben a (11)–(13) problémát az aktuálisanmért rendszerváltozókkal

oldja meg, azonban a megoldó algoritmust az első iteráció után leállítja, és az így kapott kioldó

méreteket állítja be. Így gyors de nem tökéletesen pontos javítás történik az adatfolyam gráf

ütemezésén. A következő kontrolperiódusban a folyamat az aktuális rendszerállapotról indul. A

kontroller ezt az eljárást ismételgetve gyorsan tud javítani a rendszeren, és állandósult állapotban
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elérheti az optimális ütemezést. Mindeközben a kontroller az esetleges változásokra is képes

reagálni (pl. ha a az A4 feltételezés sérül, mert a bejövő forgalom rátája változik).

A kontroller futása során az alábbi rendszerből kimért változókkal dolgozik (ezeket hullámjellel

különböztetjük meg): x̃v ütemezési ráta, r̃v csomagráta, illetve b̃in
v átlagos csomagköteg méret

minden v ∈ V modul bemeneti pufferének bemenetén (a pufferek kimenetén a csomagköteg

mérete bv). Továbbá, minden f ∈ F folyamra a t̃f 95. késleltetés percentilis, és r̃f átlagos

csomagráta, amiket a folyamok kimenetén mér.

2.2. Tézis. [C2] A frakcionális pufferek méretezésére gradiens alapú optimalizó algoritmust ter-
veztem. Megmutattam, hogy az algoritmus állandósult állapotban eléri az optimális csomagköteg-
ütemezést.

Tekintsük át a projektált gradiens alapú algoritmust. Az algoritmus a Rosen-féle gradiens

projekciós módszert követi. E módszer először egy javítási irányt, majd egy lépésköz keresést

hajt végre a célfüggvényen az értelmezési tartományon belül. Ez az eljárás gyorsan konvergál,

hiszen folyamatosan szűkíti az értelmezési tartományt és nem pontok között ugrál (vö. szimplex

módszer). Azonban az egyes iterációkban több számítást igényel, mint a pontok közötti ugrálás.

A (11)–(13) optimalizációs problémát a projektált gradiens módszerrel oldjuk meg. Először

meghatározzuk a ∇l = [∂l/∂bv : v ∈ V ] célfüggvény gradienst, ami a l = ∑
v∈V lv rendszerterhelés

(11) érzékenységét fejezi ki bv változásra:

∂l

∂bv

= − r̃vT0,v

b2
v

= − x̃vT0,v

bv

.

A ∇tf = [∂tf/∂bv : f ∈ F ] késleltetés gradiensek rendre:

∂tf

∂bv

=


1
r̃v

+ T1,v ha v ∈ pf

0 egyébként

.

A (3) alapján a T0 körülfordulási idő konstans, így az f folyam késleltetése csak a pf útvonalon

levő moduloktól függ.

Ezt követően projektáljuk a kapott ∇l célfüggvény gradienst a megvalósítható tartományba,

ahol a késleltetés korlátok garantáltak. Ehhez keressük meg azokat az f folyamokat, amelyek

sértik a késleltetési korlátjaikat: t̃f ≥ (1 − δ)Df .

Harmadik lépésben alkossunk M mátrixot, aminek i-edik sora ∇tf , ha az i-edik folyam

sérti a késleltetési korlátot. A projektált gradienst az M mátrix segítségével számítjuk: ∆b =
−(I − MT (MMT )−1M)∇l. Ha a mátrix szinguláris vagy a projektált gradiens nulla, akkor a

mátrixot módosítjuk [18]. Ez a számítás felhasználható a Lagrange-duálisok meghatározására is,

így ellenőrizhető, hogy az optimális Karush–Kuhn–Tucker ponton van a rendszer (ilyenkor nem

kell módosítani rajta).

Negyedik lépésben vonalmenti keresést hajtunk végre a ∆b projektált gradiensen. Ha v
modulra a projektált gradiens ∆bv komponense nem negatív, akkor meghatározzuk a legnagyobb

lehetséges bv változtatást, amivel még a v-n áthaladó folyamok késleltetés korlátai teljesülnek:

λv = min
f∈F :v∈pf

Df − t̃f

∆bv

.
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Végül λ = minv∈V λv alapján az egyes v modulok puffereinek kioldó méretét a bv + ⌈∆bvλ⌉
alapján állítjuk be. A felkerekítéssel a szabályozás agresszívabb, aminek hatására a csomagköteg

kihasználás hatékonysága javul ritka kisméretű késleltetéskorlát túllépések árán is.

Puffer beillesztő/eltávolító heurisztika: Az adatfolyam gráfban hagyott felesleges pufferek

többletkésleltetést okoznak és feleselegesen terhelik a rendszert. Ennek kezelésére a kontroller

keretrendszer tartalmaz egy, a 2.3. tézisben leírt, puffer beszúró/eltávolító heurisztikát.

2.3. Tézis. [C2] Terveztem egy teljesítményjavító algoritmust, amely eltávolítja egyes modulok
pufferét ha (1) arra kellően nagyméretű csomagkötegek érkeznek, (2) ha a puffer helyreállítás helyett
tovább tördelné a csomagköteget, vagy (3) a puffer beillesztése miatt a késleltetés korlát sérülne.

Megvalósíthatóságot helyreállító algoritmus: A projektált gradiens algoritmus csak a meg-

valósíthatós tartományon belül (azaz amikor a késleltetés korlátok teljesülni tudnak) hajtható

végre. Ha a forgalom intenzitása változik vagy ha a vezérlés túllő, akkor a tartományon kívülre

kerül a rendszer. Ilyen helyzeteket az algoritmus magától nem képes megoldani. A kontroller e

célból tartalmaz megvalósíthatóságot helyreállító algoritmust, ami ezt kezelni tudja. Ráadásul,

a helyreállító algoritmus segítségével kezelhető a ráta és szolgáltatási szint gyors szabályozása.

A helyreállító algoritmust aktiválja egy hirtelen nagyméretű változás bejövő forgalomban vagy

szolgáltatási szint garanciákban.

2.4. Tézis. [C2] Terveztem egy megvalósíthatóságot helyreállító algoritmust, ami visszaállítja a
kontrollert a megvalósítható tartományba.

Az f folyam késleltetés korlátot sért amikor t̃f ≥ (1 − δ)Df , ahol a δ paraméter a kont-

rollert finomhangolja a csomagköteg-hatékonyság-növelés és késleltetés korlát követés között.

Alapértelmezetten δ = 0.05, ami viszonylag agresszív vezérlést eredményez. Azaz, a csomagköteg-

ütemezés hatékonyságának növelése érdekében megenged kis méretű és ritkán előforduló késlel-

tetés korlát sértéseket. Ellenben, δ = 0.2 esetén a kontroller korábban kezd el a helyreállítani

(amikor a folyam késleltetése eléri a korlát 80%-át). Ezzel a beállítással a kontroller a késleltetés

korlát betartását a hatékonyságnövelés elé helyezi.

Amikor egy f ∈ F folyam sérti a késleltetés korlátot és van olyan v ∈ pf modulja amely

bv > b̃in
v nem nulla kioldó mérettel rendelkezik, akkor bv értékét az alábbi képlet alapján csökkenti:⌈

Df −tf

∂tf/∂bv

⌉
. Ez a változtatás nem minden esetben állítja helyre f késleltetés korlátjának megvaló-

síthatóságát, azonban az is lehetséges hogy a bv ≥ b̃in
v invariáns a továbbiakban nem áll fenn.

Ilyenkor szükséges a lépést megismételni pf több modulján. Sőt, ha a késleltetés korlátok továbbra

sem elérhetőek, akkor eltávolítani minden puffert pf mentén.

Azonban, ha a körülfordulási idő túl nagy, a pufferek eltávolítása sem elegendő ahhoz hogy

megvalósítható legyen az ütemezés. Ilyenkor a nagy körülfordulási idő dominál. Ezen esetekre

tartalmaz a kontroller egy adatfolyam gráf dekomponáló eljárást (2.5 .tézis).

2.5. Tézis. [C2] Kidolgoztam egy adatfolyam gráf dekomponáló eljárást, ami a folyamok CPU
erőforrásait több összefüggő diszjunkt részgráfra bontja a végrehajtó egységek között.

A dekomponáló eljárás az analitikus modellt használja a késleltetés korlátok sérülésének ész-

lelésére. Egy w végrehajtón inherensen sérül a késleltetés korlát, ha (14) fennáll a (3) konzervatív

körülfordulási idő becsléssel.
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∃f ∈ F :
∑

v∈Vw

(Tv,0 + Tv,1B) ≥ Df (14)

A problémát a végrehajtón futó folyamok részleges átpakolásával oldjuk meg. Azokat a folya-

mokat hagyjuk a végrehajtón, amelyeknél (14) nem teljesül. A többi folyam új végrehajtóra kerül,

így az adatfolyam gráf több részre dekomponálódik a végrehajtók között. A folyamokat késlelte-

tés korlátjuk szerint növekvő sorrendben vizsgáljuk, így a legszigorúbb korlátokat tartalmazó

folyamok nagy valószínűséggel nem kerülnek mozgatásra és megakadályozható a CPU magok

közötti többletkésleltetések [10] elszenvedése.

Ki-be vezérlési algoritmus. A projektált gradiens vezérlési algoritmus a megvalósíthatósá-

got helyreállító heurisztikákkal felvértezve hatékony (kiértékelésről bővebben a 2.7. tézisnél),

azonban frakcionált puffert igényel a működéshez. Bemutatásra került egy frakcionált puffer

implementáció, de az nem érhető el számos szoftveres hálózati kapcsolón (pl. FastClick, VPP).

Ennek áthidalására szolgál a 2.6. tézisben bemutatott ki-be vezérlési algoritmus, ami nem használ

frakcionált puffert.

2.6. Tézis. [C2] Megvalósítottam egy ki-be vezérlési algoritmust, ami két pufferméret-véglet között
vezérel a késleltetés korlátok függvényében. Futása során vagy kiiktatja a pufferelést vagy teljes
csomagköteg méretű puffert illeszt a modul várakozási sora helyére. Ez a vezérlési algoritmus nem
igényel frakcionális puffert.

A ki-be vezérlési algoritmus két véglet között vezérli a pufferelést: vagy beilleszt egy teljes

csomagköteg hosszúságú puffert (bv = B) vagy eltávolítja a pufferelést (bv = 0) a bemutatott

puffer eltávolító heurisztika segítségével a késleltetéskorlátból még rendelkezésre álló késleltetés

függvényében. Ez megvalósítható hagyományos várakozási sorokkal. A hagyományos sorok

rendelkezésre állnak a szoftveres hálózati kapcsolókon. A kontroller így frakcionált pufferrel nem

rendelkező hálózati kapcsolókon is alkalmazható.

BESS integráció
A kontroller keretrendszert BESS [11] szoftveres hálózati kapcsolón valósítottuk meg körülbelül

6000 sornyi Python/BESS modul kódban a 8. ábrán látható módon. A kontroller különálló Python

folyamat, ami a BESS szerverrel annak gRPC-alapú pybess felületén keresztül kommunikál. Futása

során a kontroller saját, BESS inspirálta, konfigurációs állományt használ. Ebben megadható az

adatfolyam gráf leírása, az egyes folyamok és a hozzájuk tartozó késleltetés korlátok.

A kontroller indításakor felkészíti az adatfolyam gráfot a működésre: mérőmodulokat helyez

el a szükséges rendszerváltozók mérésére. Létrehozza a modulok frakcionált pufferjeit, beköti

az adatfolyam gráf bemenetét a hálózati kártyára/forgalom generátorra, stb. Majd, futása során

a kontroller periodikusan gyűjti a BESS-ből mért teljesítményadatokat, végrehajtja a vezérlési

algoritmust, és – szükséges esetén – átállítja a frakcionált pufferek méreteit a vezérlő algorit-

mus eredménye alapján. Futása közben a keretrendszer részletesen naplóz, az eredményeket

táblázatban vagy grafikonként exportálva jeleníti meg.

A megvalósítás tartalmaz új BESS modul implementációkat is: FractionalBuffer (frakcionált

puffer) , BatchMeasure (csomagköteg statisztikák mérésére). A kontroller keretrendszer szabadon

hozzáférhető [C2].
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1.Mér: x0, b0, . . .
2. Állít: bv, ∀v ∈ V

Kontroller

pybess

grpcio

BESS

v1

v2

v3

v4

v5

v6

8. ábra. Architektúra: a kontroller külön folyamatként fut, a BESS szoftveres hálózati kapcsolóval

annak gRPC felületén kommunikál

4.2.2. Kiértékelés

A csomagköteg-ütemezés teljesítményre és a késleltetésre kifejtett hatásának vizsgálatához a

vezérlési algoritmusok (Projektált Gradiens és Ki-be) mellett két viszonyítási alapul szolgáló

vezérlési algoritmust is implementáltunk: A Null algoritmus eltávolítja a pufferelést a rendszerből

(bv = 0 : ∀v ∈ V ). A Max algoritmus pedig minden modulon helyreállítja a teljes B méretű cso-

magköteget (bv = B : ∀v ∈ V ). Ez a két algoritmus jó viszonyítási alapot nyújt a csomagkötegek

helyreállításával elérhető teljesítménynövekedés mértékére, és az okozott többletkésleltetésekre.

Implementálásra került továbbá az NFVnice korszerű WFQ alapú ütemezési eljárás is [16]. Az

NFVnice-t eredetileg NFV keretrendszerekre dolgozták ki, azonban a jobb összehasonlíthatóság

érdekében BESS felett valósítottuk meg.

2.7. Tézis. [C2] Hat referencia alkalmazási eseten végzett átfogó kiértékelés során megmutattam,
hogy az optimális adatfolyam gráf csomagköteg ütemező kontroller megvalósításom 2 − 3× teljesít-
ménynövekedést ért el úgy, hogy közben mindvégig megfelelt a késleltetés korlátoknak. Továbbá,
átfogó kísérleti kiértékeléssel meghatároztam a kontroller optimális működési tartományát, ahol a
kontroller alkalmazásával a legnagyobb teljesítménynövekedés érhető el.

A kiértékelés a 3.1. fejezetben bemutatott öt referencia adatfolyam gráfon történt. Mindegyik

adatfolyam gráfhoz saját forgalomgenerátor tartozik, ami garantálja az adatfolyam gráf bemenetén

a n és m paramétereknek megfelelő forgalmat. Az L2/L3 esetén a mérést megismételtük valós

forgalmi mintával is a CAIDA Anonymized Internet Traces mintával [19]. Ezeket a méréseket

*L2/L3 jelöli. Az adatfolyam gráf és a forgalomgenerátor különböző végrehajtókon futott. A

maximális csomagköteg méret 32, a kontroller 100 msec kontrollperiódussal futott. A bemutatott

eredmények három darab elkülönülő mérés kiértékeléséből származik.

A disszertációban részletes teljesítményanalízist mutat be statikus (konstans bitrátájú) forga-

lom mellett hat referencia adatfolyam gráf beállításon. Az eredményekből alapján a Projektált

Gradiens algoritmus minden esetben hatékony, a Ki-be pedig változó hatékonysággal képes

csomagkötegek egybentartásával teljesítményt javítani és a késleltetés korlátokat tartani.
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A statikus működés mellett kiértékeltük a dinamikus működést is. Dinamizmus adódhat a

forgalom változásából illetve a késleltetés korlátok változásából. Mindkét esetben az látható,

hogy a kontroller a heurisztikáknak köszönhetően gyorsan reagál a késleltetés korlátok vagy

a forgalom változásaira, képes lekövetni azokat akár nőnek, akár csökkennek. Mindeközben a

kontroller 2–3× áteresztőképesség növekedést ér el a pufferelést nélkülöző Null algoritmushoz

képest.

A disszertációban bemutatásra kerül továbbá az adatfolyam dekomponáló eljárás, és a kont-

roller okozta többletterhelés meghatározása is. A kiértékelésből kiemeljük a kontroller optimális

működési tartományának meghatározását. A meghatározásához először is olyanmetaparaméterek
kellettek, amik jól leírják a kontroller teljesítményének meghatározó faktorait. Az adatfolyam gráf

komplexitása fontos tényező, amit a különböző, egymástól független folyamok száma jellemez

(elágazás metaparaméter). Ahogy nő az elágazás értéke, úgy darabolódnak egyre jobban a cso-

magkötegek ahogy végighaladnak az adatfolyam gráfon. Emiatt a csomagkötegek összevárásával

a kontroller is egyre hatékonyabban tud javítani a hálózati kapcsoló teljesítményén. A második

paraméter a modulok csomagköteg méret függőségét leíró batchiness metrika, ami a az 1.1. tézisre

épül. Ennek alacsony értéke azt fejezi ki, hogy a modul végrehajtása során sokat profitál abból,

ha egyszerre nagyméretű csomagkötegen dolgozik. A harmadik paraméter a bejövő forgalmat

leíró burstiness metaparaméter. Ez a csomagok sűrűsödését írja le, azaz hogy átlagosan hány

darab csomagból állnak az egyes csomagblokkok. A csomagsűrűsödés korlátozza a csomagkö-

teg optimalizálási törekvéseket: egy csomagblokk elemei ugyanazon folyamba tartoznak, így

ugyanazt az útvonalat járják be az adatfolyam gráfban, emiatt kevésbé töredeznek a blokkokat

tartalmazó csomagkötegek. A magas csomagsűrűsödés tehát gátló tényező a kontroller számára,

és a kontroller hatékonyságát erőteljesen korlátozza.

A metaparaméterek hatását a 9. ábra szemlélteti. A kontúrplotok alapján jól elkülöníthető az

optimális működési tartomány: 1,5–4-szeres teljesítménynövekedés látható 4–8 elágazás fölött és

0,5 alatti batchiness érték esetén. Ez enyhén csökken amíg a burst méret 10 alatti. A valós modulok

batchiness értéke 0,2 és 0,3 körül mozog, míg a burst mértéke 1,31 a CAIDA forgalomminta alapján

(ábrán vízszintes vonalak jelölik). A kontroller ezen a tartományon kívül is 1,2-szeres javulást

eredményez, teljesítményromlást soha. A kontroller hatékonyan eltávolítja a pufferelést azokban

az esetekben amikor az csak rontana a teljesítményen.

4.3. Hibatűrő adatfolyam gráf beágyazás
Ahhoz, hogy szoftveres hálózati kapcsolóval a céleszközök teljesítményét el lehessen érni, fontos,

hogy a kapcsoló adatfolyam gráfját hatékonyan képezzük le a végrehajtó egységekre. A beágyazás

egy olyan erőforrás allokáció, ami az adatfolyam gráf elemeit végrehajtókhoz (CPU magokhoz)

rendeli. A modern alkalmazások nagy teljesítményt, alacsony késleltetést, és magas rendelkezésre

állást követelnek a hálózattól. A szoftveres hálózati kapcsolókon az adatfolyam gráfok beágyazása

emiatt három kritikus célkitűzést valósít meg: megvalósíthatóság, hatékonyság, és megbízhatóság.
A megvalósítható beágyazás megakadályozza a CPU magok túlterhelést, azaz hogy több modul

kerüljön egy CPUmagra, mint amennyit az ki tud szolgálni. A hatékony beágyazás a teljesítményt

korlátozó CPUmagok közötti linkek (más szóval keresztlinkeket) kialakulását gátolja. A keresztlink

minimalizálásának hatása a teljesítményre jól látható a 10. ábra bal oszlopán.

Mivel azonban akár egy CPU meghibásodása az adatfolyam gráf összefüggőségét megtörésé-

vel szolgáltatáskiesést tud okozni, fontos szempont a beágyazás megbízhatósága. A megbízható
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Elágazások száma: változó n az RC(n) adatfolyam gráfon. Batchiness: Bypass modul, változó T0,v és T1,v .

Burstiness: változó átlagos csomagsorozathossz. Fix paraméterek: bal ábra: burstiness=1; jobb ábra: β = 1/11 minden modulra.

9. ábra. Batchiness, burstiness és az elágazások száma: Projektált Gradiens csomagköteg rátája a

teljesen töredezett esethez arányosítva

beágyazás garantálja, hogy az adatfolyam gráf működése zavartalan marad egy CPU mag hibája

esetén is. Ilyenkor a CPU magon futó modulok végrehajtása nem specifikált, emiatt a folyamok

feldolgozása a gráfban megszakad. Védekezésképpen a kritikus szolgáltatások folyamjait feldol-

gozó modulokat több példányban, több CPU magon futtatva elkerülhető a CPU kiesésből adódó

szolgáltatáskimaradás. A többi modult ilyen esetben nem duplikáljuk. Így a teljes gráf duplikálásá-

hoz képest jelentős mennyiségű erőforrást tudunk megtakarítani. Erre a megközelítésre motiváló

példát a 2. ábra mutat.

3. Tézis. [C3] Átfogó modellt dolgoztam ki az adatfolyam gráfok erőforrás-allokálására (beágyazá-
sára). Bevezettem egy módszert a nagy rendelkezésre állású folyamok megvédésére a CPU hibáktól.
Az optimális beágyazás megtalálására egészértékű lineáris programot fogalmaztam meg. Továbbá,
heurisztikus algoritmusokat dolgoztam ki a megvalósítható beágyazások megtalálására polinom
időben.

4.3.1. Adatfolyam gráf beágyazás modellezése

3.1. Tézis. [C3] Kidolgoztam egy modellt az adatfolyam gráfok reziliencia követelményeinek
leírására. A modellben megjelölhetőek a magas rendelkezésre állású folyamok, amelyeknél elvárás
a reziliencia a CPU hibákkal szemben. Létrehoztam egy módszert ezen folyamok CPU hibákkal
szembeni védelmére.

A modellben az adatfolyam gráfot G = (V, E) írja le, ahol v ∈ V a modulok, (u, v) ∈ E
a modulok közötti linkek. A CPU-kat fix C ∈ N+

kapacitás jellemzi. A CPU-k száma véges

(n ∈ N+
), az egyes processzorokat [1, n] azonosító jelöli. A v ∈ V modulok különböző CPU

kapacitásigénnyel rendelkeznek (pl. eltérő mennyiségű órajelet igényel egy IP TTL mező átírása,

mint egy teljes IP csomag titkosítása), amit a wv ∈ N+
súlyok írnak le. A folyamok útvonalát a

gráfban a pf : ∀f ∈ F írja le.

A beágyazás minden v ∈ V modult hozzárendel egy darab, 1, . . . , n azonosítójú CPU-hoz. A

beágyazásminőségét a keresztlinkek száma határozzameg. Keresztlinkről beszélünk, ha (u, v) ∈ E
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NF1a → NF2a → NF3a

NF1b → NF2b → NF3b

Konfliktus gráfok

10. ábra. Adatfolyam gráf beágyazás: Bal oszlop: beágyazás 3 CPUmagra reziliencia követelmények

nélkül. Minden CPU-nak 2 modul futtatására van kapacitása. A keresztlinkek száma eltér: A)

4, B) 3, C) 2. Folyamokra bontva ez: A,B) 2, C) 1. A keresztlinkek számának csökkenésével a

teljesítmény nő a BESS-es mérések alapján. Jobb oszlop: egy CPU meghibásodására reziliens

beágyazás 2 CPU-n, melyek mindegyike 3 modult tud futtatni. A keresztlinkek száma eltér: I) 4,

II) 2, III) 0, folyamokra vetítve: I) 2, II) 1, III) 0

él mentén különböző CPU-ra kerülnek az u és v modulok. Meghatározására szolgál az alábbi

függvény:

ϕ(u, v) =


1 ha u és v különböző végrehajóra került

0 egyébként

. (15)

A beágyazi problémák közül az első az adatfolyam gráfok beágyazása minimális keresztlinkkel
probléma, ami a beágyazási célok közül a megvalósíthatóságra és a hatékonyságra fókuszál:

1. Definíció. MinSumEmbed (G, w, F , C , n, m): létezik olyan beágyazása a G moduljainak

legfeljebb n darab C kapacitású CPU magra úgy, hogy teljesül (i) az egyes CPU magokhoz

rendelt modulok súlyának összege nem haladja meg a CPU kapacitását, (ii) a keresztlinkek száma

legfeljebb m?

A reziliens beágyazások az alábbi megfigyelésre épülnek. Vegyünk egy adatfolyam gráfot

és jelöljük meg a magas rendelkezésre állású folyamok útvonalát a gráfban. Definiáljunk konf-
liktusokat a moduljaik között. A konfliktusban levő modulok nem kerülhetnek azonos CPU-ra

a beágyazás során. Ebben az elrendezésben a CPU-hibák elleni védelem az alábbi lépésekkel

garantálható: i) duplikáljuk a magas rendelkezésre állású folyamokat, ii) állítsunk be konfliktust

az eredeti folyam moduljai és a duplum folyam moduljai között, iii) ágyazzuk be a gráfot úgy,

hogy a konfliktusban levő modulok ne kerüljenek ugyanazon CPU-ra. Példaképp vizsgáljuk meg

a 10. ábra jobb oszlopának III) alábráját: itt ha a két CPU valamelyike kiesik, továbbra is fennáll

az útvonal a magas rendelkezésre állású folyam számára. Tehát a kiritikus forgalom egy-egy

folyam mentén halad át a gráfon. Ezeket a folyamokat magas rendelkezésre állású folyamként

definiáljuk. A modul konfliktusok leírására a H(V, E) konfliktus gráf szolgál. Ez egy irányítatlan
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gráf, amiben az (u, v) ∈ E él u és v modulok közötti konfliktust fejez ki, ami azt jelenti, hogy

a két modul nem kerülhet ugyanazon CPU-ra. Erre alapozva defeiniáljuk az adatfolyam gráfok
reziliens beágyazását minimális keresztlinkkel problémát, ami megvalósítható, hatékony és a H
által leírt követelményeknek megfelelően megbízható beágyazást nyújt.

2. Definíció. ResMinSumEmbed (G, w, H, F , C , n, m): létezik olyan beágyazása a G moduljainak

legfeljebb n darab C kapacitású CPU magra úgy, hogy teljesül (i) az egyes CPU magokhoz

rendelt modulok súlyának összege nem haladja meg a CPU kapacitását, (ii) a keresztlinkek száma

legfeljebb m, továbbá (iii) bármely u és v modul között nem definiáltunk konfliktust H gráfban?

Ezt a megoldást könnyű N CPU hibára kiegészíteni. Duplikáljuk a modulokat N alkalommal,

majd páronként állítsunk be a konfliktust közöttük. Ez viszont nem elegendő ahhoz, hogy a

keresztlinkek számát minimalizáljuk. A konfliktusokat kielégíthetjük úgy is, hogy a magas

rendelkezésre állású folyam egymást követő moduljait különböző CPU-kra helyezzük. Ez látható

a 10. ábra I) és II) alábráján. Fontos tanulság tehát, hogy a konfliktusok definiálása befolyásolja a

keresztlinkek számát.

Az eddig bemutatott beágyazásokban a fő cél a keresztlinkek összesített számának csökken-

tése. Ez azonban nem zárja ki, hogy keresztlinkek jöjjenek létre feleslegesen, a teljesítményt

rontva, egy folyam egymást követő moduljai között. Emiatt definiáljuk aMinMaxEmbed és a

ResMinMaxEmbed beágyazási problémákat is, amelyekben a cél minimalizálni az egyes folya-

mok keresztlinkjeinek számát. A továbbiakban a beágyazási problémák ezen négy verziójával

foglalkozunk.

4.3.2. Komplexitás analízis

3.2. Tézis. [C3] Megmutattam, hogy a MinSumEmbed és a MinMaxEmbed problémák NP-teljesek.

Bizonyítás. Először bizonyítjukMinSumEmbed NP-beliségét. A modulok hozzárendelése végre-

hajtókhoz egy tanúsítvány. A tanúsítványt ellenőrizni a keresztlinkek összeszámolásával lehet a

(15) segítségével, majd a kapott értéket összevetjük m értékével. Ez polinom időben megoldható.

Másodsorban, a probléma NP-nehéz és visszavezethető aminimális ládapakolásra. A minimális

ládapakolást aMinBinPacking(U ,w,B, k) írja le [20], aholU véges halmaz a bepakolandó elemek.

Minden u ∈ U elem mérete w(u) ∈ N. A ládák kapacitása B pozitív egész. A kimenet az U olyan

U1, U2, . . . , Uk diszjunkt particionálása, ahol minden Ui ≤ B:

∑
u∈Ui

u ≤ B ∀i ∈ [1, k], illetve
a partíciók száma k. Könnyen belátható, hogy a MinBinPacking(U , s, B, k) megfeleltethető

MinSumEmbed (G(U, ∅), s, B, k, ∞) beágyazási problémának: utóbbi akkor és csak akkor igaz,

ha a ládapakolás is igaz.

Végül, mivel a ládapakolás nem foglalkozik a keresztlinkek minimalizálásával (a keresztlin-

kek száma ∞ a redukció során), emiatt a beágyazási probléma NP-nehéz mindkét célfüggvény

(MinSumEmbed, MinMaxEmbed) esetén. ■

3.3. Tézis. [C3] Megmutattam, hogy a ResMinSumEmbed és a ResMinMaxEmbed problémák
NP-teljesek.

Bizonyítás. Először bizonyítjuk a probléma NP-beliségét. A modulok hozzárendelése végrehaj-

tókhoz egy tanúsítvány. A reziliencia követelmények betartását ellenőrizni az (15) indikátor

függvény segítségével lehet a konfliktus gráf minden élén: ∀(u, v) ∈ H : ϕ(u, v) = 1.
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A probléma NP-nehézségét úgy látjuk be, hogy bizonyítjuk a MinSumEmbed (G, w, F , C , n,
m) jelenlétét a problémában: vegyük a ResMinSumEmbed (G, w, H, F , C , n, m) példányát. A

ResMinSumEmbed (G,w,F ,C , n,m) akkor és csak akkor adn igaz megoldást, ha aMinSumEmbed

igaz. ■

Ezek a komplexitás meghatározások arra építenek, hogy az adatfolyam gráf beágyazásoknak

ládapakolás jellegűek. El kell dönteni, hogy egy súlyozott csomópontokkal rendelkező adatfo-

lyam gráf beágyazható-e adott darab homogén CPU magra. Emiatt ez a probléma önmagában, a

keresztlinkek számának minimalizálása nélkül is NP-nehéz. Ha elhagyjuk a ládapakolás jelleget,

a modulokat azonos súlyúnak tekintjük, a probléma akkor is NP-nehéz marad, mivel visszave-

zethető a közismerten NP-nehéz kiegyensúlyozott gráf particionálás [21] problémára. Ezek az

állítások igazak a rezilienca követelménnyel és anélkül is, továbbá érvényesek mindkét keresztlink

minimalizáló mértékre.

4.3.3. Egzakt algoritmus

Egészértékű lineáris programot adunk először az adatfolyam gráfok beágyazása minimális ke-

resztlinkkel problémára, majd azt kiegészítjük a reziliencia kényszerekkel.

3.4. Tézis. [C3] Megfogalmaztam a megvalósítható és a reziliens beágyazásokat döntési problé-
mákként. Megmutattam, hogy ezen problémák exponenciális időben megoldhatóak.

Optimális beágyazás
Tekintsük az alábbi egészértékű lineáris programot.

Változók Az xvi : v ∈ V, i ∈ N bináris változók, ahol xvi az 1 értéket veszi fel, ha a v ∈ V modul

az i ∈ N . CPU-ra kerül beágyazásra, 0 egyébként.

Kényszerek A (16) beállítja a 15 keresztlink indikátor függvény értékét az adatfolyam gráf

minden élére:

ϕ(u, v) ≥ xui − xvi ∀(u, v) ∈ E, ∀i ∈ N . (16)

A (17) kényszer a CPU magokra beállított modulok összköltségét a CPU kapacitása alatt tartja:∑
v∈V

wvxvi ≤ C ∀i ∈ N . (17)

A (18) kényszer garantálja, hogy minden modult pontosan egy CPU-hoz rendeljen:∑
i∈N

xvi = 1 ∀v ∈ V (18)

Végül a (19) kényszer xij változók binárisságát írja elő:

xvi ∈ {0, 1} ∀v ∈ V, ∀i ∈ N . (19)

Célfüggvény(ek) Először nézzük azt az esetet, amikor a cél a keresztlinkek számának csökkentése

az adatfolyam gráfon belül. A célfüggvényt ilyenkor (20) írja le:

min
∑
f∈F

∑
(u,v)∈pf

ϕ(u, v) . (20)
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A célfüggvény megfogalmazása bonyolultabb abban az esetben, ha a cél folyamok mentén

a kereszteződések maximális számának csökkentése. Vezessünk be erre egy α változót ami

felső korlátot ad az összes folyam kereszteződéseinek számára. A célfüggvény ezt az α változót

minimalizálja:

min α : α ≥
∑

(u,v)∈pf

ϕ(u, v) ∀f ∈ F . (21)

Optimális megbízható beágyazás
Az optimáls megbízható beágyazáshoz a konfliktusok H konfliktusgráfon keresztül adjuk meg,

és új kényszert hozávesszük az egészértékű lineáris programhoz az alábbi módon.

Konfliktusgráf létrehozása A modulok szintjén a konfliktus gráf k-részes gráfot alkot. A
csúcshalmazok az egyes folyamokmoduljai. Élek a folyamok és a folyamokmásolatainak moduljai

között teljes páros gráfot alkotnak. A konfliktusgráf létrehozására az 1. algoritmus ad egy olyan

iteratív megoldást, ami minimalizálja a keresztlinkek számát.

1. Algoritmus Konfliktus gráf előállítása magas rendelkezésre állású folyamhoz

procedure ConstructConflicts(resilient_flows)

conflicts = list(module, module)

for idx = 0; idx < resilient_flows.size(); idx++ do
cur_flow = resilient_flows[idx]

other_flows = resilient_flows[idx:]

for module ∈ cur_flow.modules do
for other_flow ∈ other_flows do

for other_module ∈ other_flow.modules do
if module! = other_module then

conflicts.append((module, other_module))

return conflicts

Reziliencia kényszer A (22) kényszer alapján az egymással konfliktusban álló modulok beágya-

zása különböző CPU magokra történik:

xui + xvi ≤ 1 ∀(u, v) ∈ e(H) (22)

A (22) kényszer mögött húzódó ötlet az, hogy ha a u és v modulok között konfliktus van, akkor

azok nem kerülhetnek ugyanazon CPU-ra, például az i. CPU-ra, mert akkor xui + xvi = 1 + 1 ≰ 1
ellentmondás áll fenn i-re.

4.3.4. Heurisztikus algoritmusok és kiértékelés

3.5. Tézis. [C3] Gyors és hatékony heurisztikákat adtam a megvalósítható és a reziliens beágya-
zások megtalálására polinom időben. Valós alkalmazásokon részletes numerikus kiértékelést és
esettanulmányt hajtottam végre, amik alapján a legjobb megközelítést a best-fit heurisztika nyújtja
valós alkalmazásokon.

Az egzakt algoritmus nem végez polinom időben. Heurisztikus megoldásokkal a beágyazá-

sok megoldhatóak polinom időben. A kidolgozott heurisztikák három közismert algoritmusra

épülnek, amelyeket a beágyazási problémákhoz igazítottunk. Az algoritmusok eredménye vagy
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egy helyes beágyazás (amiben minden modulhoz tartozik egy CPU mag) vagy jelzés a beágyazás

meghiúsulásáról. A megvalósított beágyazási heurisztikák az alábbiak:

Legrosszabb eset alapú beágyazás Naiv heurisztika, aminek eredménye a heurisztikus leg-

rosszabb eset. A cél itt a keresztlinkek számának maximalizálása. Ezt a modulok körbeforgó elvű

CPU-ra beágyazásával érjük el.

Konfliktusok nélkül ez a heurisztika, hasznos mellékhatásként, a terhelést a CPU magok

között egyenletesen osztja el. Modul konfliktusokkal az algoritmus a modulhoz a következő

rendelkezésreálló CPU mag kerül kiválasztásra. Egy CPU mag rendelkezésre áll, ha van elég

szabad kapacitása a modul futtatásához, és nem futtat aa modullal konfliktusban álló másik

modult. Az algoritmus egyes lépései között a CPU index változása nem egyenletes, aminek

következménye, hogy a beágyazás ilyenkor nem egyenletesen osztja el a terhelést a CPU magok

között.

„Szalmabáb-érvelés” beágyazás Olyan naiv heurisztika, ami véletlenszerűen rendeli a modu-

lokhoz a CPU magokat. Az algoritmus a modulok listáján egyesével lépked, minden modulhoz

meghatározza a rendelkezésreálló CPU magok halmazát, amiből véletlenszerűen, egyenletes

eloszlást követve, választ ki egy CPU magot. Egy CPU magot továbbra is akkor tekintünk rendel-

kezésreállónak, ha van elég szabad kapacitása futtatni a modult, illetve nem futtat a modullal

konfliktusban álló másik modult.

Legjobb illeszkedés alapú beágyazás A harmadik beágyazási heurisztika a minimális ládapako-

lás közismert legjobban illeszkedő csökkenő algoritmusára épít. Azonban a beágyazási problémák

különböznek a ládapakolástól, hiszen a rendelkezésre álló ládák (CPU magok) száma fix. Az

algoritmus a modulokat súlyuk szerint csökkenő sorrendben ágyazza be. Minden lépésben a

rendelkezésre álló szabad kapacitásuk alapján növekvő sorrendbe rendezi a CPU magokat. A

rendezés után a CPU magok listájából az első olyat választja ki, ami nem futtat konfliktusban

levő modult és van elegendő szabad kapacitása a beágyazandó modult futtatni.

Kiértékelés
A kiértékelés során a heurisztikákat és az egzakt algoritmust vizsgáltam numerikusan és

esettanulmányon keresztül a 3.1. fejezetben bemutatott mobil átjáró adatfolyam gráfján. Ebben

az elrendezésben az első hordozó folyamjait definiáljuk magas rendelkezésre állásúnak. Vizs-

gált megoldások a három heurisztika, illetve az egzakt algoritmus különböző célfüggvényekkel

(ILP-sum: összes keresztlink minimalizálása, ILP-max: keresztlinkek minimalizálása a folyamok

mentén). A kiértékelés két esetre fókuszál: i) beágyazás konfliktusok nélkül, ii) beágyazás rezili-
encia követelmények mellett. A teljes kiértékelés elérhető a disszertációban, itt a második eset

kerül röviden bemutatásra.

A reziliens beágyazáshoz a mobil átjáró adatfolyam gráfja 2 hordozót és 10 felhasználót

tartalmazott. A felhasználók közül egy rendelkezett magas rendelkezésre állású folyamokkal. A

rendszerben így összesen 24 folyam volt. A beágyazására 10 darab 200-as kapacitással rendelkező

CPU állt rendelkezésre.

Az eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. Az egzakt algoritmus kisszámú (≤ 2) ke-
resztlinket eredményez a folyamokon, azonban hosszú futásidővel rendelkezik. Ezzel szemben

a heurisztikák futásideje gyors, bár a keresztlinkek száma esetükben nagyobb (0–13). A naiv

megvalósítások sok keresztlinket eredményeznek: Legrosszabb eset 10–13, Szalmabáb-érvelés

7–12. A Legjobb illeszkedés ezzel szemben megközelíti a keresztlinkek számának optimális értéket.

Futásideje rövid, µsec nagyságrendű.
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Beágyazás
Folyamonkénti keresztlinkek Végrehajtási

Esettanulmány
Össz Min Max Átlag Szórás idő

Legrosszabb eset 282 10 13 11.75 1.03 143µs ✗

Szalmabáb-érvelés 208 7 12 8.67 1.01 272µs ✗

Legjobb illeszkedés 59 0 6 2.46 1.98 199µs ✓

ILP-sum 34 0 2 1.33 0.96 1.1min ✓

ILP-max 48 2 2 2 0 0.3min ✓

1. táblázat. Keresztlink statisztikák MGW adatfolyam gráfon: 2 darab hordozó, 10 darab 200-as

kapacitású CPU, és 10 felhasználó, akik közül egy felhasználónak van folyama a CPU-hibára

reziliens hordozón

A reziliens működés bemutatására esettanulmányt végeztünk, amely során egy processzor

meghibásodását emuláltuk. A naiv heurisztikák (Legrosszabb eset, egy CPU-ra allokálás) nem, az

egzakt algoritmus és a Legjobb illeszkedés beágyazás valós környezetben képes CPU meghibáso-

dások ellen védett beágyazást létrehozni.

Összegezve tehát, a heurisztikák közül Legjobb illeszkedés beágyazás ötvözi az egzakt algorit-

mus hatékonyságát a naiv heurisztikák gyors futási idejével, ezáltal hatékony módszert nyújt az

adatfolyam gráfok beágyazására programozható szoftveres hálózati kapcsolókon.

5. Alkalmazhatóság
A bemutatott eredmények mind akadémiai, mind ipari területen alkalmazhatóak.

A bemutatott eredményeket az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóival közösen végzett

részletes ipari felhasználásokat magába foglaló kiértékelés előzte meg [J2].
Időközben 4G és 5G hálózatok szoftveres hálózati kapcsolókra épülnek [4, 2, 1]. Például, az

Open Mobile Evolved Core projekt a 4G/5G mobil gerinchálózatot BESS alapokon valósította meg,

és mára számos szolgáltató használja [3]. A bemutatott adatfolyam gráf csomagköteg-ütemezési

és beágyazási technikák átültetése ezen alkalmazásra egyértelmű.

Nemcsak a mobil gerinchálózat, hanem az ipari 5G alkalmazások is tudnak profitálni a bemu-

tatott eredményekből. Ezen ipari alkalmazások, mint például gyár automatizálás során a központi

robot mozgásvezérlés, ultra-alacsony késleltetést és magas rendelkezésre állást követelnek meg a

hálózati kapcsolóktól [4]. A bemutatott reziliens adatfolyam gráf beágyazás a magas rendelkezésre

állást, a csomagköteg ütemező optimalizálás pedig az alacsony késleltetést tudja garantálni.

Mindkét alkalmazási terület kiértékelése folyamatban van az ipari partnerrel, az Ericssson

Magyarországgal, különböző kutatási projektekben (Dataplane/2015-2020, Real-time switch/2021)

és OTKA projekt (135606) keretein belül. E projektek során lehetőségem nyílt kollaborálni többek

között Stefan Schmidtel (Universität Wien) és Barath Raghavannal (USC). 2020-ban a USC-NSL-

en vendégeskedtem, amely során további NFV kutatásba [O1] és természetes nyelvű protokoll

leírások (úgymint IETF RFC) egyértelműsítésének kutatásába [C1] kapcsolódtam be.

A távközlés világán kívül az adatfolyam gráf reprezentációt használja többek között a multimé-

dia feldolgozás [22], big data [23], gépi tanulás [24]. A bemutatott eredmények ezen alkalmazások

számára is hasznosak lehetnek.
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