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Klenik Attila Tézisfüzet

1. Előzmények

A bemutatott kutatás célja, hogy megkönnyítse az elosztott főkönyvi technológiák (DLT-k) em-

pirikus teljesítményelemzését azáltal, hogy szisztematikus módszertant biztosít a mérések meg-

tervezéséhez és elvégzéséhez, valamint a mérési adatok validálásához és elemzéséhez.

1.1. A kutatás motivációi

Az online szolgáltatások felhasználóinak gyorsan növekvő száma miatt a számítógépes rendsze-

rek teljesítménye és skálázhatósága kiemelt fontosságúvá vált. A legtöbb rendszertől elvárják,

hogy közel valós idejű viselkedést mutasson [But+05], a lehető legjobban csökkentve a válaszide-

jét. Az ilyen teljesítménykövetelményű rendszerek esetén a nyújtott szolgáltatások, a felhasznált

technológiák és az allokált erőforrások rendszerszintű, kiegyensúlyozott, együttes tervezése szük-
séges. A rendszer teljesítménye már nem csak az allokált erőforrások minőségétől függ.

A szoftver teljesítményre tervezés (Software Performance Engineering, SPE) [WFP07; MAD04;

SW06; Smi07] egy olyan fejlesztési módszertan, amely biztosítja a szoftver megfelelő tervezését

annak teljes életciklusa során, hogy az megfeleljen bizonyos extra-funkcionális követelmények-
nek [CD09], mint például a teljesítmény, a skálázhatóság, a rendelkezésre állás és a teljesítőképes-

ség tekintetében. Az ilyen követelmények teljesítésének elmulasztása befolyásolhatja a rendszer

működését (a felhasználói elégedettség negatív befolyásolása mellett [Ame+20]), pl. a kritikus

rendszerelemek elérhetetlenné válása által a rendszer túlterhelése során.

A működő, telepített rendszer fő teljesítménymutatóinak (Key Performance Indicator, KPI; pl.

egy könyvkeresési kérés kiszolgálásának átlagos ideje) szoros nyomon követése igazolhatja, hogy

a rendszer teljesíti-e a teljesítménycélokat. A KPI-k alacsonyabb szintű teljesítmény metrikákra
támaszkodnak és/vagy azokat aggregálják, mint például a válaszidő (késleltetés) vagy az átbo-
csátás. A válaszidő azt az időt jelöli, amely alatt egy felhasználói kérésre a válasz megérkezik. A

rendszer átbocsátása az adott időegység alatt sikeresen kiszolgált kérések számaként határozzák

meg (pl. percenkénti kérések).

A felhasználók által érzékelt külső teljesít metrikák nyomon követése betekintést nyújt a

felhasználók elégedettségébe, és jelzi, hogy teljesülnek-e az elvárt szolgáltatás szint szerződések
(Service Level Agreement, SLA). Ezzel szemben a rendszer belső teljesítmény metrikáinak nyo-

mon követése megkönnyíti az észlelt teljesítmény-anomáliák diagnosztizálását és a szűk kereszt-
metszetek azonosítását [IHE15; Pei+14]. A modern szoftverrendszerek és a mikroszolgáltatás-

orientált architektúrák tervezése és üzemeltetése azonban a virtualizáció
1
[KNP13] és a konté-

nerizáció
2
[Pah15] irányába mutat elmozdulást, ami eredendően elosztott rendszereket eredmé-

nyez [VT17]. Az ilyen környezetben összegyűjtött metrikák mennyisége nagy számosságú lehet.

Ennek megfelelően az összegyűjtött metrikákat strukturálni kell, és a rendszer életciklusának

szerves részévé kell válnia a teljesítményanomáliák diagnosztizálásának és a szűk keresztmet-

szetek azonosításának szisztematikus módszertanának (a sokdimenziós mérési adatok elemzésén

keresztül).

Az SPE folyamat (1. ábra) folyamatosan értékeli a rendszer teljesítményét az adott teljesít-

ménycélok és a felépített teljesítménymodellek alapján:

1. A rendszer megértésemagában foglalja a rendszerarchitektúra és a teljesítményt befolyáso-

ló komponensek (pl. operációs rendszer, köztes szoftverek, adatbázisok, alkalmazási réteg)

azonosítását.

2. Amunkaterhelés jellemzésemagában foglalja a rendszer által kiszolgálandómunkaterhelési

elemek azonosítását.

3. A tesztelt rendszer (System Under Test, SUT)mérése során olyan adatokat gyűjtünk (szen-

zor instrumentáción keresztül), amelyek jelzik a rendszer teljesítményét.

1https://www.spiceworks.com/marketing/reports/state-of-virtualization/ (Elérve: 2022-06-21)
2https://www.capitalone.com/tech/cloud/container-adoption-statistics/ (Elérve: 2022-06-21)
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1. ábra. Szoftver teljesítményre tervezés folyamat [MAD04].

4. A teljesítménymodellek kidolgozása kulcsfontosságú a teljesítmény változásának előrejel-

zéséhez, amikor a rendszer architektúrája vagy környezete megváltozik.

5. A modell ellenőrzése és validálása biztosítja, hogy a rendszerhez a megfelelő teljesítmény-

modell készüljön el (validálás), és hogy a modellből levezetett teljesítménymetrikák ponto-

san tükrözzék a rendszer tényleges teljesítményét, különben a modell kalibrálást igényel.

6. Amunkaterhelés alakulásának előrejelzése a rendszer módosításait követő lehetséges jövő-

beli munkaterhelés-változásokkal foglalkozik.

7. A rendszer teljesítményének előrejelzése biztosítja, hogy a lehetséges teljesítményproblé-

mák (pl. a nem megfelelő architektúrális döntésekből eredő problémák) a rendszer életcik-

lusának lehető legkorábbi szakaszában feltárásra kerüljenek.

8. A teljesítmény-forgatókönyvek elemzése validált teljesítménymodellek és munkaterhelés-

előrejelzések alkalmazásából áll, hogy betekintést nyerjünk a rendszer lehetséges jövőbeli

változásaiba.

A fejlesztés korai szakaszában (amikor még nem állnak rendelkezésre működőképes rend-

szerelemek) a spekulatív kvantitatív teljesítménymodellek közelíthetik és felmérhetik a konkrét

tervezési és erőforrás-elosztási döntések teljesítményre gyakorolt hatását. Ahogy a rendszer terv

fejlődik, úgy nő a kvantitatív modellek részletessége és pontossága, ami pontosabb ami ponto-

sabb teljesítmény kiértékelési eredményeket eredményez.

Amíg működőképes rendszerelemek nem állnak rendelkezésre, a modellalapú megközelíté-

sek pusztán a múltbeli adatokra (ha már létezik egy korábbi vagy hasonló rendszer) és a rend-

szer viselkedésére vonatkozó előzetes szakértői ismeretekre támaszkodhatnak. Amint azonban a

rendszer (vagy annak egy része) üzemképes lesz, lehetővé válik a rendszer viselkedésének mé-
résalapú azonosítása. A megszerzett mérési adatok többféle célt szolgálhatnak, mint például a

modell validálását, a modell paraméterezését, vagy modell előállítást [Abi+18; Mas+18; JB18].

A rendszerek növekvő összetettsége, a környezetük (virtualizációs és konténerizációs techno-

lógiák használata) és a munkaterhelés jellemzői nehézkessé, sőt akár kivitelezhetetlenné tehetik

a spekulatív kvantitatív modellek létrehozását. Ehelyett a fejlesztőknek és az üzemeltetőknek a

rendszer mérésen alapuló értékelésére kell hagyatkozniuk. A rendszer viselkedésének absztrakt

modellje azonban továbbra is kívánatos, hogy ezáltal megkönnyítse a rendszer teljesítményjel-

lemzőinek megértését az mérési adatok elemzésén keresztül.

A kvalitatív modellezés [For08; For11] a rendszer empirikus megfigyeléseiből levezetett feno-
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menológiai modellek építésére szolgáló megközelítés. A kvalitatív modellek ugyanazt a matema-

tikai szigort alkalmazzák, mint a kvantitatív modellek. A kvalitatív modellek azonban magasabb

absztrakciós szinten ragadják meg a rendszer viselkedését, így a kvantitatív modellekhez képest

jobban skálázhatók. Ezen túlmenően a magas szintű kvalitatív modellek azonosítása heurisztikus

módon vezérelheti finomított kvantitatív modellek létrehozását.

A modell- és a mérésalapú teljesítményértékelés kiegészítik egymást. A rendszerfejlesztés

korai szakaszában a kvantitatív modellek nagyrészt becsült paraméterértékekre támaszkodnak

(a múltbeli adatok, hasonló rendszerek viselkedése vagy szakértői ismeretek alapján) a működő

rendszerelemek hiányában. Amint a rendszer - akár csak részben is - elkészül, a teljesítménymé-

rések feltárhatják a rendszer viselkedésének tényleges jellemzőit.

1.2. A mérésalapú teljesítményelemzés kihívásai

A mérésen alapuló, empirikus teljesítményelemzés magából a működő rendszerből nyert meg-

figyelésekre épül, így megkerüli a modell érvényességével kapcsolatos kérdéseket (azaz, hogy a

teljesítménymodell hűen tükrözi-e az elkészült vagy fejlesztés alatt álló rendszert vagy sem). Ezen

túlmenően az empirikus elemzések megkönnyíthetik a teljesítménymodell paramétereinek azo-

nosítását vagy finomítását is. Ennek megfelelően a mérésalapú teljesítményelemzés a rendszer

teljesítményértékelésének megkerülhetetlen pillére, akár kiegészítik modellalapú megközelíté-

sek, akár nem.

A mérésalapú teljesítményértékelés műszaki metrológiája azonban különleges kihívásokat

támaszt a különböző lépései során (2. ábra). A tesztelt rendszerek általában nagyon összetettek,

mind az architektúrájuk, mind a lehetséges állapotterük szempontjából. A rossz teljesítményre

tervezés (amely az architektúrális tervezői döntésekből vagy rossz konfigurációból is eredhet)

szolgáltatási szerződések megsértéséhez vezethet, illetve a rendszer hibás működéséhez, akár

rövid túlterhelés esetén is.

Instrumentáció Mérés
Adat tisztítás és 

dúsítás

Mérési adat 

elemzés

2. ábra. Tipikus empirikus teljesítményelemzési lépések.

A rendszer megfigyelhetőségében, azaz abban, hogy egy megfigyelő milyen mértékben ké-

pes rekonstruálni a rendszer belső állapotát a kimenetek alapján, fontos szerepet játszik a felmű-
szerezés, azaz a szenzorok rendszerbe való beépítése. Az érzékelők elhelyezésénél azonban több

szempontot is figyelembe kell venni és egyensúlyba kell hozni: a mérés intruzív jellegét (azaz a

mérési adatok gyűjtésének többletköltségét); a fejlesztési időt/költséget; és a rendszer megfigyel-

hetőségének biztosításához elegendő mennyiségű mérési adatot.

Az elosztott rendszerek teljesítményének mérése során figyelembe kell venni a csomópon-

tok közötti órajel-szinkronizálás általános problémáját. A mérési adatok pontos időbélyegzése

kritikus fontosságú a rendszerben bekövetkező események ok-okozati összefüggéseinek meg-

felelő rekonstrukciója érdekében. Óraszinkronizációs protokollok – pl. Network Time Protocol

(NTP) [Mil91] vagy a fejlettebb Precision Time Protocol
3
(PTP) [Wat+16] – alkalmazása biztosít-

hatja a mérési adatok megfelelő időbélyegzését.

A munkaterhelés - amelynek a rendszer ki van téve - a mérés egyik kritikus része. A kapott

eredmények relevanciája nagymértékben függ a kiválasztott munkaterhelés reprezentativitásá-

tól. A reprezentatív munkaterhelés a lehető legjobban közelíti a (várható vagy korábbi) valós

munkaterhelést. A munkaterhelések lehetnek természetesek vagy mesterségesek, aszerint, hogy
milyen módon és forrásból állították össze a munkaterhelés elemeit.

3https://standards.ieee.org/ieee/1588/6825/ (Elérve: 2022-06-21)
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1 Előzmények

A letisztult és részletes adatok számos teljesítményelemzési feladat, például a szűk kereszt-

metszetek azonosításának előfeltételei. A nagyméretű rendszermegfigyelések ”Big Data-nak”, de

ami még fontosabb, sokdimenziós adatnak minősülnek. Az adatokat számos rendszerkomponens

több rétegéből gyűjtik, a rendszerszintű válaszidőktől kezdve az infrastruktúra-szintű erőforrás-

kihasználtsági metrikákig. A szűk keresztmetszetek azonosítása ilyen környezetben összetett di-

agnosztikai folyamat. Előzetesen nem ismert, hogy az elemzéseket milyen mélységben kell elvé-

gezni ahhoz, hogy feltárja a teljesítmény-anomáliák kiváltó okait.

Az összegyűjtött mérési adatok elemzése feltáró adatelemzést (Exploratory Data Analysis,

EDA) tesz szükségessé. Az EDA természeténél fogva egy rendkívül adaptív és iteratív folyamat a

rendszer viselkedésének modelljének meghatározására. Általában egy szakértő végzi el az elem-

zési folyamatot, ha az alkalmazás viselkedése és az adatok szempontjából valami különöset észlel.

E feltárási folyamat kimerítő volta és minősége nagymértékben függ a szakértő szakterületi isme-

reteitől, az elemi lépések automatizálásától, valamint az elemzési folyamat és az adatok mentén

történő megfelelő navigációtól [Str+12; Gar+08; PS08; YRW07].

A modern rendszerek összetettsége (mind felépítésük, mind a megfigyelt adatok nagyság-

rendje) szükségessé teszi a mérési folyamat szigorú támogatását előzetes szakértői modellekkel.

Egy ilyen támogató módszertannak a mérések következő szempontjaira kell kiterjednie:

1. A rendszertevékenységek modellezése egy támogató metamodell alapján;

2. A rendszer műszerezettségének és megfigyelhetőségének modellezése az elvégzett tevé-

kenységek tekintetében;

3. Az erőforrások dinamikus elosztásának modellezése a rendszerszolgáltatások között;

4. A mért adatok (pl. aktivitás idők) és az alkalmazott metrológiai módszer (pl. az adatokat

szolgáltató érzékelő) közötti kapcsolat.

1.3. Elosztott főkönyvi technológiák

Az elmúlt évtized egy meghatározó technológiai és rendszerarchitektúrális paradigmát hozott,

nevezetesen az elosztott főkönyvi technológiákat (Distributed Ledger Technologies, DLT). A Bit-

coin [Nak08] 2008-ban zseniálisan összeállított néhány korábban ismert fogalmat, és ezzel egy

új kriptovalutát hozott létre. Az alapötlet lényege, hogy egy nyílt peer-to-peer hálózatban az

egyenrangú felek egyidejűleg validálják (logikai és kriptográfiai módon is) és követik a rendszer

tranzakcióit - álnevesített tulajdonosok közötti ”érmék” átutalását.

Az elosztott, ”bizalom nélküli”, Bitcoin-ihlette peer-to-peer rendszerek felhasználási területei

szélesebb körűek, mint a kriptovaluták kezelése. Ez az inspiráció számos, folyamatosan fejlődő

rendszert eredményezett. Ezek mind alapvető módon módosítják a ”Bitcoin-architektúrát” (és a

protokollt), de a következő szempontok nem változnak:

1. A felhasználók tranzakciókat nyújtanak be a rendszerbe (a platform kiválasztott szolgálta-

tását használva);

2. A csomópontok egy konszenzusos protokollban vesznek részt a rendszer konzisztens álla-

potának fenntartása érdekében;

3. A csomópontok rögzítik a jóváhagyott tranzakciókat a blokkláncuk lokális példányán.

A Bitcoin-hálózat beépített és alig testreszabható üzleti logikai mechanizmust (”Bitcoin-

szkriptek”) biztosít a kapcsolódó Bitcoin kriptopénz kezelésére. Néhány évvel később az Ethere-

um [But14] alapvetően megváltoztatta az elosztott főkönyvekről való gondolkodásunkat azáltal,

hogy okosszerződéseket vezetett be a rendszerbe. Az Ethereum-hálózat továbbra is egy natív krip-

topénzt kezel (Ether néven), de a felhasználók most már képesek okosszerződéseket telepíteni a

főkönyvre. Az okosszerződések olyan futtatható programok, amelyek tetszőleges üzleti logikát

valósíthatnak meg, és amelyeket a Turing-teljes Ethereum virtuális gép (Ethereum Virtual Ma-

chine, EVM) hajt végre.

A Bitcoin és az Ethereum közös jellemzője, hogy mindkettő nyilvános és engedélyezés nélküli
rendszer, amely egy natív kriptopénzt kezel. A hálózatok nyilvánosak, tehát mindenki láthatja
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(olvashatja) a főkönyv tartalmát, és engedélyezés nélküliek, tehát mindenki frissítheti (írhatja)

a tartalmat, a platform konszenzusmechanizmusának megfelelően. Az okosszerződések paradig-

mája azonban a DLT-k egy másik osztályát is létrehozta, amelyek privátak és engedélykötelesek.
A privát és engedélyköteles DLT-k egyedi, vállalati felhasználási esetekre szabható platfor-

mok. A privát DLT-k a főkönyvi tartalomhoz való hozzáférést ismert és hitelesített résztvevőkre

korlátozzák. Ennekmegfelelően a privát DLT-k zárt hálózatok, ismert résztvevőkkel, tehát ismert

topológiával, ami lehetővé teszi a hagyományos telejsítményre tervezési módszerek alkalmazá-

sát (ellentétben a globális és nyilvános hálózatokkal). A Hyperledger Foundation
4
(amely a Linux

Foundation
5
irányítása alatt áll) számos nyílt forráskódú, privát és engedélyköteles DLT projekt-

nek ad otthont, mint például a Hyperledger Fabric
6
, valamint különböző támogató projekteknek,

mint például a Hyperledger Caliper
7
, a Hyperledger Foundation hivatalos teljesítménymérő esz-

köze.

Az újszerű szolgáltatás megoldások (pl. DLT-k) teljesítményelemzése és jellemzése kritikus

fontosságú az általános elterjedés és integráció elősegítése érdekében. Az SPE (és a mérésalapú

rendszeridentifikáció) alkalmazása összetett elosztott rendszerekre azonbanmég számos kihívást

rejt magában.

1.4. A kihívások összefoglalása

Challenge 1: Szisztematikusmunkafolyamatmeghatározása az elosztott rendsze-
rek empirikus teljesítményértékeléséhez. Az elosztott rendszerek (például ame-

lyek a szolgáltatásorientált megoldások esetén alkalmazott virtualizációs és konténeri-

zációs megközelítések alkalmazásával keletkeznek) több elosztott, egymással kölcsön-

hatásban lévő (további köztesrétegeken keresztül végrehajtott) szolgáltatásból állnak,

ami kihívást jelent az empirikus teljesítményértékelésben. Lehet-e az ilyen rendszerek

teljesítményértékelése szigorú, széles körben alkalmazható módszertant követni?

Challenge 2: Az elosztott rendszerek viselkedésének és megfigyelhetőségének
modellezése egy közös keretrendszerben. A teljesítménymérési adatok elemzé-

se a rendszer viselkedésének alapos ismeretét igényli, amelyet általában viselkedési

modellek formájában foglalnak össze. Ezen túlmenően a teljesítménymérések szüksé-

gessé teszik a rendszer gondos műszerezését a megfelelő megfigyelhetőség érdekében.

Lehetséges-e olyan formális modellezési keretrendszer meghatározása, amely képes

a rendszer viselkedési és megfigyelhetőségi szempontjainak intuitív módon történő

egyesítésére?

Challenge 3: A rendszer megfigyelhetőségének modellalapú kiértékelésének se-
gítése automatizálással. A szolgáltatásorientált megoldások sok kisebb, valószínű-

leg különböző gyártóktól származó komponenst használnak. Bár minden egyes kom-

ponens önmagában bizonyos fokú megfigyelhetőséget biztosít, az összetett rendszer

általános megfigyelhetősége továbbra is kérdéses. Lehetséges-e formálisan és automa-

tikusan következtetni a rendszer megfigyelhetőségére az egyes komponensekből szár-

mazó információk alapján?

Challenge 4: Az összegyűjtött teljesítménymérési adatok szisztematikus validá-
lása. A teljesítménymérések egy összetett, elosztott rendszer több komponenséből és

több rétegéből származhatnak. Így az ilyen összegyűjtött adatok rendkívül sokdimen-

ziósnak, sőt ”Big Data-nak” tekinthetők. Ráadásul a szenzoradatok gyűjtése a rendszer

4https://www.hyperledger.org/ (Elérve: 2022-06-21)
5https://www.linuxfoundation.org/ (Elérve: 2022-06-21)
6https://www.hyperledger.org/use/fabric (Elérve: 2022-06-21)
7https://www.hyperledger.org/use/caliper (Elérve: 2022-06-21)
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2 Háttérismeretek

működése szempontjából valós idejű és kritikus feladatnak tekinthető. Ennek megfe-

lelően a mérési adatok az adatelemzési folyamatok szokásos szintaktikai ellenőrzései

mellett további szemantikai validálást igényelnek. Lehetséges-e szisztematikusan irá-

nyítani az ilyen szemantikai validálásokat, és érvelni a mérési adatok helyességéről?

Challenge 5: A teljesítményproblémák modellvezérelt, hierarchikus diagnoszti-
zálása. A teljesítményproblémák diagnosztizálása összetett, elosztott rendszerek ese-

tében kihívást jelentő feladat, már csak az összegyűjtött mérési adatok számossága

miatt is. Az elemzésnek képesnek kell lennie arra, hogy a rendszer üzemeltetői számá-

ra könnyen értelmezhető formában magyarázatot adjon a probléma lehetséges oka-

ira, amely alapján megkezdhetik a korrekciós lépéseket. Lehetséges-e a diagnózist

könnyen értelmezhető, esetleg automatizált módon végigvezetni a rendszer és kör-

nyezetének különböző rétegein?

A disszertációban bemutatott kutatás ezekkel a kihívásokkal foglalkozik, és az a célja, hogy

egy közös, újrafelhasználható keretrendszert biztosítson a szisztematikus, mérésalapú teljesít-

ményelemzéshez. A keretrendszer lehetővé teszi a szakértők számára, hogy precíz keretek között

értékeljék az összetett rendszerek teljesítményét a megfelelő tervezés és konfiguráció biztosítása

érdekében. A disszertáció a felsorolt kihívásokra a DLT-k és a benchmark-alapú teljesítmény-

értékelés kontextusában mutat be megoldásokat, bár a kihívások általánosságban az elosztott

rendszerek esetében is hasonlóak. A disszertáció szintén kitér az eredményeknek a DLT-ken kí-

vüli más területekre való általánosítására is.

A dolgozat új tudományos eredményeket mutat be egy szisztematikus, empirikus teljesít-

ményértékelési munkafolyamat formájában, részletes allépésekkel:

1. Magas szintű munkafolyamat az empirikus teljesítményértékeléshez a teljesítményméré-

sek megtervezésén és végrehajtásán keresztül (első kontribúció);

2. Formális keretrendszer az egységes viselkedés és megfigyelhetőség modellezéséhez és ki-

értékelésének automatizálásához (második kontribúció);

3. A teljesítménymérésekre jellemző sokdimenziós adatok validálásának és elemzésének

szisztematikus megközelítése (harmadik kontribúció).

Az 1. táblázat bemutatja, hogy az eredmények hogyan kapcsolódnak a leírt kihívásokhoz,

míg a 3. ábra a kontribúciókat az SPE folyamat kontextusába helyezi.

Kihívások
1 2 3 4 5

1. kontribúció 3. fejezet ●

2. kontribúció 4. fejezet ● ●

3. kontribúció 5. fejezet ● ●

1. táblázat. A disszertációban szereplő kontribúciók és kihívások közötti kapcsolatok.

2. Háttérismeretek

Ez a szakasz röviden bemutatja a disszertációban foglaltak megértéséhez szükséges háttérisme-

reteket. A szakasz a Hyperledger Fabric DLT platform két alapvetően eltérő verziójának magas

szintű konszenzusfolyamatait tekinti át. Továbbá bemutatja a TPC-C OLTP benchmarkot, ame-

lyet esettanulmányként használok a kutatásban szereplő kontribúciók többségéhez. További mo-

dellezési alapokat és az alkalmazott technológiák részletes működését csak a disszertáció mutat

be.
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Klenik Attila Tézisfüzet

Egységes viselkedés és megfigyelhetőség modellezésEgységes viselkedés és megfigyelhetőség modellezés

Szisztematikus mérési adat validáció és elemzésSzisztematikus mérési adat validáció és elemzés

2. Munka-

terhelés 

jellemzése

3. Rendszer 

mérése

4. Teljesítmény-

modellek 

kidolgozása
... ...

Működési 

tartomány 

definiálása

Rendszer 

viselkedés 

modellezés

Instrumentáció és 

adatgyűjtés tervezés

Kísérlet kampány 

elvégzése
EDA elvégzése

Durva empírikus 

modell készítése

Célzott 

érzékenység 

vizsgálat

Komponens 

modellek 

komponálása

1. kontribúció

2. kontribúció

3. kontribúció

1. kihívás

2. és 3. kihívások
4. és 5. kihívások

Tevékenység 

modellezés

Megfigyelhe-

tőség 

modellezés

Megfigyelhe-

tőség 

kiértékelés

Modell 

komponálás

Korreláció és 

validáció

Közvetett mérési 

adat számolás

Model és mérési 

adat validáció

Teljesítmény-

elemzés 

feladat

3. ábra. A kihívások és kontribúciók kapcsolata az SPE folyamathoz.

2.1. Hyperledger Fabric

A Hyperledger Fabric (HLF, [And+18]) egy nyílt forráskódú, engedélyköteles blokklánc imple-

mentáció, amelyet a Linux Foundation gondoz a Hyperledger ernyőprojekt részeként. A Fabric

a blokklánc adatszerkezetét használva konzisztens főkönyvet és adatbázis-állapotot tart fenn,

amelyet a hálózati résztvevők zárt csoportja replikál. A Fabric támogatja az általános célú okos-

szerződések, az úgynevezett chaincode-ok telepítését, amelyek atomi tranzakciók révén manipu-

lálhatják a megosztott rendszerállapotot.

2.1.1. A kezdeti v0.6 verzió

AHLF v0.6 hagyományos ”rendezés-végrehajtás” stílusú konszenzus protokollt alkalmaz. A HLF

v0.6 általános működése a következőképpen foglalható össze (4. ábra). A felhasználók kéréseket

küldenek a rendszer felé, és ezeket a kéréseket egy konszenzusos protokoll segítségével globá-

lisan sorrendezi a rendszer. Miután a csomópontok megállapodtak a tranzakciók sorrendjében,

minden egyes csomópont lokálisan, szekvenciálisan végrehajtja a szükséges okosszerződéseket

(üzleti logikát), a meghatározott sorrendben. Végül a tranzakciók eredményét minden egyes cso-

mópont azonos sorrendben tárolja (a blokkláncba beillesztve).
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Peer-to-peer hálózat

Peer csomópont

Kliens

Peer csomópont
Peer csomópont

Peer csomópont

1) Tranzakció küldése

......

Kliens

1) Tranzakció küldése

Kliens

1) Tranzakció küldése

Kliens

1) Tranzakció küldése

3) Futtatás és mentés 3) Futtatás és mentés

3) Futtatás és mentés

3) Futtatás és mentés

2) Tranzakció 

sorrendezése

4. ábra. Egy Hyperledger Fabric v0.6 rendszer általános felépítése.

A Hyperledger Fabric a legmodernebb technológiákat integrálja, hogy skálázható és robusz-

tus blokkláncplatformot biztosítson. A rendszer működése két fő lépésre osztható: tranzakciók

kötegekbe/blokkokba rendezése (cserélhető) konszenzusprotokollal, és az okosszerződések szek-

venciális végrehajtása tranzakciónként.

2.1.2. Az újabb v1 verzió

A v0.6-tal ellentétben a HLF v1 csomópontokból álló egyetlen fizikai hálózat (a Fabric csatorna-
alapú kommunikációs mechanizmusának segítségével) egyszerre több főkönyvet is képes fenn-

tartani. A csatorna lényegében egy ”virtualizált” főkönyv, amely a résztvevőit és csomópontjaikat

csoportosítja. A Fabricban szinte minden művelet csatorna szinten történik, beleértve az okos-

szerződések végrehajtását is.

Egy Fabric megoldás háromféle komponensből áll: i) kliensalkalmazások; ii) rendezési szol-

gáltatási csomópontok (OSN); iii) és a peer csomópontok. Az kliensalkalmazások felelősek a

tranzakciók összeállításáért és benyújtásáért a többi csomóponttípushoz, azaz a konszenzus-

protokoll elindításáért. A kliensek csak az okosszerződés hívásokon keresztül férhetnek hozzá

a megosztott főkönyvhöz. Az OSN-ek a tranzakciókat a hatékony feldolgozás érdekében ren-

dezett blokkokba kötegelik, majd szétosztják a peer csomópontok között. A peer csomópontok

a tranzakciók végrehajtását az okosszerződéseken keresztül kezelik, és validálják a blokkokat,

folyamatosan frissítve a főkönyvet az érvényes tranzakciók eredményeivel.

A Fabric konszenzusmechanizmusa egy újszerű ”végrehajtás-rendezés-validáció” megközelí-

tést alkalmaz a skálázhatóság elősegítése érdekében, ellentétben például az Ethereum és a Fabric

v0.6 ”rendezés-végrehajtás” stílusú protokolljával.

A konszenzus magas szintű lépései a következők: i) a tranzakciókat az egyes peer csomópon-

tok egymástól függetlenül hajtják végre és hagyják jóvá; ii) a tranzakciókat az OSN-ek globálisan
sorrendezik és blokkokba foglalják; iii) a tranzakcióblokkokat a peer csomópontok validálják, és
az érvényes eredményeket hozzáadják a rendszerállapothoz.

A Fabric konszenzus protokoll végrehajtási sorrendje a következő lépéseket tartalmazza (a

további technikai részleteket a hivatalos dokumentáció
8
tartalmazza):

1. Tranzakció jóváhagyása: a kliensek összeállítanak egy tranzakciós javaslatot, és elküldik

8https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/ (Elérve: 2022-06-21)
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Klenik Attila Tézisfüzet

több peer csomópontnak jóváhagyásra. A jóváhagyás a megfelelő okosszerződés végrehaj-

tásából, majd az eredmények és maga a jóváhagyás visszaküldéséből áll (sikeres végrehaj-

tás esetén) a kliensnek.

2. Tranzakciók sorrendezése: miután a kliens elegendő számú jóváhagyást kapott a tranzak-

ciós javaslatra, azokat egy tranzakciós borítékba állítja össze, és sorrendezésre elküldi egy

OSN-nek.

3. Blokk validáció és perzisztálás: miután a sorrendezési szolgáltatás létrehozott egy új, ren-

dezett tranzakciókból álló blokkot, a blokkot továbbítja a hálózat peer csomópontjainak. A

peer csomópontok validálják az egyes tranzakciók tartalmát és eredményeit, és adathoz-

záférési konfliktusok esetén érvénytelennek nyilvánítják az érintett tranzakciókat. Végül a

peer csomópontok az érvényes tranzakciók eredményeit rögzítik az rendszeradatbázisba,

és értesítik az klienseket.

Amint a lista mutatja, a Fabric konszenzusprotokoll számos, több szolgáltatáson átívelő és

replikált tevékenységből áll. A protokoll szigorú teljesítményelemzéséhez szisztematikus mód-

szertanra van szükség, amely minden követ megmozgat az elemzés során.

2.2. Teljesítmény benchmarkok

A teljesítmény benchmarkolás célja a különböző szoftver/hardver megoldások összehasonlítása a

teljesítmény és az ár/teljesítmény arány szempontjából. A nyilvános benchmarkok eredményei

rendkívül hasznosak egy adott alrendszer kiválasztásában az alkalmazásba való integráláshoz.

Egyrészt a benchmark-eredmények összehasonlítása a fejlesztés alatt álló rendszer kijelölt jel-

lemzőivel szűkíti a tervezési teret a reális jelöltekre. Másrészt a benchmarkok gazdasági szem-

pontból is támogatják a megoldásjelöltek összehasonlítását.

A TPC benchmarkok részletes mérési és kísérleti követelményeket specifikálnak. A TPC-

C
9
teljesítmény benchmark egy online tranzakciófeldolgozási (Online Transaction Processing,

OLTP) munkaterhelést határoz meg, amely egy nagykereskedelmi beszállító tipikus tevékeny-

ségét szimulálja. A specifikáció olvasási és írás-olvasási műveletek keverékét írja le, amelyek

a hasonló valós alkalmazások összetettségét és teljesítményjellemzőit utánozzák. Továbbá, egy

skálázható logikai adatmodel részletezi a résztvevő entitásokat, kapcsolataikat és attribútumai-

kat.

2.2.1. Az adatmodel és skálázása

Az adatmodell központi entitásai a raktárak, amelyek mindegyike tíz értékesítési körzetet foglal
magában. A raktárak a vállalat által értékesített százezer cikkre vonatkozó készletinformációkat
tartják nyilván. Minden körzet 3000 vevőt szolgál ki azáltal, hogy minden vevőre vonatkozó-

an megrendelési, új megrendelési, rendelési tételre vonatkozó és előzményadatokat tart nyilván. A
specifikáció azt is meghatározza, hogy minden raktárhoz tíz távoli terminál tartozik, amelyek az

ügyfelek tevékenységére – azaz a munkaterhelésre – vonatkozó kéréseket bocsátanak ki. Ennek

megfelelően a raktárak számának – a TPC-C egyetlen skálázási paraméterének – növelésével

nemcsak az adatbázis mérete, hanem a munkaterhelés nagysága is skálázódik.

2.2.2. Tranzakció profilok

A szabvány többféle kéréstípust (azaz tranzakció profilt) határoz meg a tipikus nagykereskedelmi

szállítói műveletek közelítése érdekében. A különböző profilok eltérő jellemzőkkel rendelkeznek

az adathozzáférési mintát, a végrehajtási gyakoriságot és az időzítési korlátozásokat illetően. A

TPC-C a következő tranzakciós profilokat határozza meg: új rendelés leadása, fizetés lebonyolí-

tása, rendelés állapotának ellenőrzése, rendelés kiszállítása és készletszint ellenőrzése.

9http://tpc.org/tpc_documents_current_versions/pdf/tpc-c_v5.11.0.pdf (Elérve: 2022-06-21)
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3. Kutatási módszerek és új eredmények

Amérésalapú teljesítményértékelés központi eleme a tesztelt rendszer (SUT). Az értékelés (vagy a
rendszertervezés) részeként az SUT-ot érzékelőkkel műszerezik fel, hogy megkönnyítsék a meg-

figyelhetőségét. Ezután az SUT-ot egy kijelölt környezetben telepítik, amely tükrözi a tervezett

felhasználási körülémyeket. Végül az SUT-ot egy előre meghatározott munkaterhelésnek vetik

alá, hogy mérni lehessen a válaszidőit, és az adatok elemzésével jellemezni lehessen a rendszer

teljesítményét. Az SUT-környezet-munkaterhelés hármas alkotja a mért objektumot. A dolgozat

a mért objektummal kapcsolatos modellezési, mérési és adatelemzési megoldásokat javasol.

Kutatási módszerek [Ama11] osztályozását követve, ez a kutatás a kísérleti, az építési és a
modell módszertanokat követi.

A modell módszertan ”egy valós rendszer egy absztrakt modelljének meghatározására” össz-

pontosít. A dolgozat egy metamodellezési keretrendszer magját javasolja a rendszertevékeny-

ségek és megfigyelhetőségük egységes modellezésére. Továbbá a keretrendszer lehetővé teszi

a rendszer általános megfigyelhetőségének automatikus értékelését a tevékenységek és a tevé-

kenységkapcsolatok egyedi megfigyelhetősége alapján. A keretrendszer teljesítménymérési mo-

dellező eszközként szolgál a modellezők számára a moduláris rendszerviselkedési modellek egy-

szerű létrehozásához, a rendszer megfigyelhetőségének automatizált értékeléséhez és a mérési

adatok elemzési feladatainak irányításához. A disszertáció továbbá esettanulmányként részletes

viselkedésmodelleket mutat be a Hyperledger Fabric konszenzus folyamatáról és a TPC-C telje-

sítmény benchmarkról.

Az építési módszertan ”egy artefaktum megépítéséből áll [...] annak bizonyítására, hogy az
lehetséges.” A disszertáció több, a kutatási eredmények értékelése során használt artefaktumot

tartalmaz. Egy elosztott mérési és megfigyelési környezet részletes mérési adatokat szolgálta-

tott a Hyperledger Fabricról. A disszertáció bemutatja a Hyperledger Fabric hagyományos TPC-

C benchmarkjának "blokkláncosított" változatát is, mind okos szerződés, mind a hozzá tartozó

munkaterhelés formájában. Ezen túlmenően fő fejlesztőként részt veszek a Hyperledger Cali-

per, a Hyperledger Foundation hivatalos DLT benchmark eszközének fejlesztésében. A Caliper

biztosította a mérések munkaterhelés-generálási aspektusát, beleértve a TPC-C munkaterhelés

generálását és a mérési adatok részleges gyűjtését.

Végül a kísérleti módszertant ”a problémák új megoldásainak értékelésére” használják, első-

sorban a többi módszertan által előállított eredmények értékelésére. A disszertáció bemutatja a

Hyperledger Fabric empirikus teljesítményelemzését a TPC-C benchmark végrehajtásán keresz-

tül. Az elemzés magában foglalja a részletes viselkedési modellek felépítését, a mérési adatok

gyűjtését, valamint a mérések szisztematikus validálását és elemzését EDA segítségével. Minden

elvégzett feladat a disszertációban bemutatott kutatási eredményekre épül.

A disszertáció a tudásreprezentáció [VLP08], a formális specifikációk, a kényszerkielégítési

problémák és a metamodellezés elméletének területéről származó jól ismert eredményekre és

keretrendszerekre épít.

Az eredményeket több mérési kampányon keresztül értékeltem ki és alkalmaztam. A disszer-

tációban azonban egyetlen esettanulmány keretében mutatom be az eredményeket, hogy meg-

könnyítsem a hagyományos centralizált és DLT-alapú rendszerek jövőbeli összehasonlító elem-

zését: a TPC-C OLTP teljesítmény benchmark Hyperledger Fabric platformon történő végrehaj-

tását modelleztem, mértem és értékeltem, a disszertáció eredményeire építve.

3.1. Finomítás-alapú teljesítménykiértékelési munkafolyamat DLT-khez

Az empirikus teljesítménykiértékelés inherens komplexitása szükségessé teszi egy szigorú mun-

kafolyamat meghatározását, amely irányítja az értékelést és segít dokumentálni az eredmé-

nyeket. Egy ilyen munkafolyamatnak figyelembe kell vennie a modern rendszerek (pl. az új
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DLTmegoldások) szolgáltatásorientált tervezését és architektúráját. A rendszer szolgáltatásalapú

meghatározása lehetővé teszi továbbá, hogy az értékelést csak a rendszer egyes részein (azaz egy

alrendszeren) végezzük el, ami csökkenti mind az értékelés költségeit, mind a mérési folyamat

során figyelembe veendő változók számát.

Szisztematikus empirikus kiértékelési munkafolyamat Egy összetett rendszer teljesít-

ményjellemzőinek mérésekkel történő feltárása kezdetben feltáró, tehát természeténél fogva ite-
ratív folyamat. Az 1. kontribúcióban javasolt folyamat (5. ábra) a rendszerarchitektúra funkcioná-
lismodelljére [BP10] támaszkodik amérés szempontjából érdekes entitásokmeghatározásához és

az értékelés irányításához. Ha egy értékelés eredménye elégtelennek bizonyul (pl. az elemző nem

tud használható hipotéziseket felállítani), akkor egy finomítási művelet növelheti a funkcionális

modell kiválasztott összetevőinek granularitását (azaz részletességi szintjét), hogy az értékelés

következő, finomított (magasabb granularitású) iterációjában részletesebb eredményeket kapjon.

A finomítási művelet [SAM98] az online analitikai feldolgozás (Online Analytical Processing,
OLAP) egyik elemi művelete, amely további részleteket von be egy elemzési folyamatba, általá-

ban egy hierarchia szintjei mentén történő ”navigálással”, amelyet ”érdekes” értékek vagy meg-

figyelések irányítanak (az alkalmazási területtől függően). A finomítási művelet alkalmazása az

empirikus értékelés kontextusában azt jelenti, hogy az alacsonyabb szintű (az aktuális granula-

ritáshoz viszonyított) ”fekete doboz” komponensek modellezésére és mérésére csak igény esetén,
az értékelés későbbi iterációi által kerül sor.

A rendszer viselkedését mindig a SUT célzott és előre meghatározott működési feltételeihez

képest értékeljük (beleértve a reprezentatív munkaterhelés kiválasztását), hogy biztosítsuk az

összegyűjtött információk helyességét és relevanciáját. A SUT felműszerezettségének és megfi-

gyelésének tervezése a rendszer viselkedésére, annak megfigyelhetőségére, a konfigurációs térre

és a rendelkezésre álló erőforrásokra vonatkozó előzetes ismeretekre támaszkodik.

A méréseket követően egy EDA folyamat megkönnyíti (hipotézisek kidolgozásával) a szűk

keresztmetszetek azonosítását és a SUT teljesítményének kvalitatív jellemzését. Ha a levezetett

meglátások nem elegendőek a SUT teljesítményjellemzőinek hű megragadásához, akkor az érté-

kelési folyamatot meg kell ismételni a rendszer további azonosítást igénylő részein.

Az azonosított szűk keresztmetszet komponensek további érzékenységi elemzések tárgyát

képezhetik, ahol a környezeti vagy paraméterváltozások hatását vizsgálják a kritikus kompo-

nensek teljesítményére. Végül az értékelési munkafolyamat betekintést nyújt a rendszer telje-

sítményjellemzőibe, lehetővé téve kvantitatív és kvalitatív modellek építését az SPE folyamat

részeként.

Működési 

tartomány 

definiálása

Rendszer 

viselkedés 

modellezés

Instrumentáció 

és adatgyűjtés 

tervezés

Kísérlet 

kampány 

elvégzése

EDA elvégzése

Durva 

empírikus 

modell készítése

Célzott 

érzékenység 

vizsgálat

Komponens 

modellek 

komponálása

Elégséges szűk 

keresztmetszet 

diagnózis 

felbontás?

Nem

Igen

Becslések a nem szűk keresztmetszetekre és modell validáció

Tartomány felderítés

5. ábra. A javasolt szisztematikus teljesítménykiértékelési munkafolyamat.

Az empirikus kiértékelés iteratív finomítása A kiértékelés felbontásának növelése általá-

ban a rendszermodellek finomítását és a mérési adatokat gyűjtő érzékelők számának növelését
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3 Kutatási módszerek és új eredmények

Művelet Végrehajtási idő Megjegyzés

Tranzakció befogadás 1.5 ms/tranzakció Párhuzamosított

Blokkosított konszenzus 45 ms/blokk Konfigurálható

Tranzakció végrehajtás 540 − 750 ms/block Szekvenciális végrehajtás

Blokk készítés 3 − 42 ms/blokk Munkaterhelés függő

2. táblázat. A konszenzuslépések tipikus kéréskiszolgálási ideje.

jelenti. Ezután a teljes kísérletet megismétlik, hogy részletesebb mérési adatokat lehessen gyűj-

teni, ami részletesebb betekintést eredményez a rendszer viselkedésébe.

A kísérlet többszöri elvégzése a teljes rendszeren azonban időigényes és költséges lehet. A

kontribúció egy ”komponens beágyazási” (Component-in-the-loop, CiL) megközelítést javasol,

amely lehetővé teszi az irányított diagnosztikát, ami azt jelenti, hogy csak az azonosított szűk

keresztmetszet komponenseket értékelik ki újra, csökkentve ezzel a teljes kiértékelési folyamat

idejét és költségeit. Megjegyzendő azonban, hogy a kiértékelésnek csak a rendszerösszetevők egy

részhalmazán történő elvégzése további kihívásokat vet fel.

Míg a reprezentatív munkaterhelés-definíciók rendszerszinten rendelkezésre állnak (vagy el-

készíthetők), a komponens-szintű munkaterhelés elkészítése nehézkes. A belső rendszerössze-

tevők furcsa módokon torzíthatják a rendszerszintű kérések ”szerkezetét”, ami megnehezíti a

hasonlóan reprezentatív komponens-szintű bemeneti adatok levezetését. A kontribúció a kivá-

lasztott komponensek határán lévő kérések felvétel-visszajátszás mechanizmusának bevezetését

javasolja a komponensalapú kiértékelés kihívásának enyhítésére.

DLT-k szisztematikus empirikus kiértékelése A DLT hálózatok főként tranzakcióvégre-

hajtási funkciókból állnak, amelyek több szolgáltatás (és a megfelelő erőforrások) mentén vannak

elosztva (és replikálva). A DLT hálózat csomópontjai továbbá komplex konszenzus tevékenysé-

gekben vesznek részt a tranzakciók érvényességének megállapítása érdekében. A javasolt mun-

kafolyamatot a vállalati szintű, privát és engedélyköteles Hyperledger Fabric DLT két jelentősen

eltérő verzióján értékeltem ki: az előzetes v0.6 és a stabil v1.0 verziókon.

A v0.6-os verzió egy koncepcionálisan egyszerűbb, ”sorrendezés-végrehajtás” konszenzus

megközelítést alkalmaz, ahol a tranzakciókat először blokkokba gyűjtik (azaz sorrendezik), majd

szekvenciálisan végrehajtják, mielőtt amellékhatásaikat beírnák a főkönyvbe. A kiértékelésmeg-

állapította, hogy a szekvenciális tranzakcióvégrehajtási lépés a szűk keresztmetszet (2. táblázat).

Ezenfelül a további felműszerezések kimutatták, hogy a tranzakciók végrehajtási idejének

nagy része az állapotadatbázishoz való hozzáférésből származik. Ennek megfelelően a javasolt

felvétel-visszajátszási megközelítéssel komponensközpontú állapotadatbázis kiértékelést végez-

tem. A kiértékelés kimutatta, hogy az állapotadatbázis triviális konfigurációs módosításai – a

megváltoztathatatlan alapértelmezett beállításokhoz képest – jelentősen befolyásolhatják a kom-

ponens átbocsátását.

A Hyperledger Fabric v1.0 verziója teljesen újratervezte az architektúráját, hogy leküzdje a

v0.6 verzió átbocsátási korlátait. A ”végrehajtás-sorrendezés-validálás” sémájú új konszenzusfo-

lyamat összetettebbé vált azáltal, hogy többféle feldolgozó csomópont (sorrendező szolgáltatás

és peer csomópontok) között oszlik meg. Ráadásul a tranzakciós idővonalak rekonstrukciója az

elosztott mérési adatok korrelációját igényli, ami erősen sokdimenziós mérési adatokat eredmé-

nyez, ami tovább bonyolítja például a szűk keresztmetszetek azonosítását.

A SUT adott összetettsége már a javasolt munkafolyamat első iterációja során is számos kihí-

vást jelentett. Ennek megfelelően a munkafolyamat további metrológiával kapcsolatos bővítése-

ket igényelt egyes lépések szisztematikus végrehajtásának megkönnyítése és irányítása érdeké-

ben: Az SUT viselkedésének modellezése, a felműszerezés tervezése, az elosztott mérési adatok

korrelációja és elemzése.
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1. kontribúció A modellalapú metrológiának (a teljesítményméréssel összefüggésben)

évtizedes hagyományai vannak bizonyos területeken, például a hagyományos távközlési

rendszerekben. Ugyanez a támogatás és modellezési tapasztalat azonban hiányzik az el-

osztott és heterogén szolgáltatásorientált rendszerekre, például az elosztott főkönyvi tech-

nológiákra (DLT) jellemző modern és összetett informatikai térben.

Ennek megfelelően egy funkcionális dekompozíción alapuló iteratív munkafolyamatot ja-

vasoltam és értékeltem ki - adatfolyam hálózat modellek által vezérelve - a DLT-k mérésen

alapuló teljesítménykiértékelésére. A javasolt munkafolyamat abban különbözik a hagyo-

mányos megközelítésektől, hogy figyelembe veszi a rendszerkomponensek összetettebb

működési viselkedését, amely különböző módon befolyásolhatja a rendszer általános tel-

jesítményét.

1.1 Definiáltam egy iteratív munkafolyamatot a DLT-k szisztematikus mérésalapú telje-

sítményértékelésére, amelyet a funkcionális komponens- és erőforrásmodellek irá-

nyítanak, harmonizálva a modell finomítását és az adat finomítási műveleteket.

1.2 Javasoltam egy munkaterhelés felvétel-visszajátszás alapú, komponens beágyazás

(CiL) megközelítést, amely lehetővé teszi az elszigetelt rendszerelemek hatékony,

irányított diagnosztikáját az értékelési munkafolyamat finomítása során.

1.3 A javasolt munkafolyamatot a DLT architektúrák két fő típusán kiértékeltem. A

munkafolyamat további bővítési lehetőségeit is azonosítottam a DLT metrológia-

központú értékelésének támogatása érdekében: a formális viselkedés- és felműsze-

res modellezés szükségességét, valamint az elosztott mérési adatok modellvezérelt,

szisztematikus validálását és elemzését.

Eredmények és alkalmazások Az eredmények jelentőségét az adja, hogy a javasolt munka-

folyamat a CiL megközelítéssel kombinálva lehetővé teszi a komplex rendszerek modellvezérelt,

szigorú és szisztematikus teljesítményértékelését iteratív és hierarchikus módon. A különböző

Hyperledger Fabric verziók kiértékelése azt is megmutatta, hogy az empirikus teljesítménykiér-

tékelés technikai, metrológiával kapcsolatos lépései az kiértékelés magas szintű vezérlése mellett

további támogató módszertanokat igényelnek. Ezen túlmenően a bemutatott teljesítményered-

mények hatására a Hyperledger Fabric jelentős architektúra és konszenzusprotokoll átalakításon

esett át. Végül a javasolt munkafolyamat általánosítható más, elosztott, szolgáltatásorientált ki-

alakítású területekre, például a felhőalapú ”tárgyak internetét” (Internet of Things, IoT) támogató

megoldásokra.

Alátámasztó publikációk: [j1], [c4], [c5]

3.2. A DLT-k viselkedésének és megfigyelhetőségének kombinált modellezése

A funkcionális modell csak egy lehetséges nézete a rendszernek. Míg a funkcionális modell ele-

gendő a mérési folyamat magas szintű célkomponenseinek azonosításához, az összetett teljesít-

ményelemzési feladatok (pl. szűk keresztmetszetek azonosítása vagy teljesítményproblémák di-

agnosztizálása) több nézet (6. ábra) együttes figyelembevételét (és az ezek közötti váltást) igény-

lik.

A rendszerek funkcióikat pontos, előremeghatározott alkalmazásprogramozási interfészeken

(Application Programming Interface, API) keresztül tárják a felhasználók (vagy más rendszerek,

illetve rendszerelemek) elé. Ennek megfelelően a funkcionális modellek természetes választás-

nak bizonyulnak az empirikus mérési folyamat irányítására és finomítására, mivel tükrözik a

felhasználók és a rendszer, illetve a rendszerkomponensek közötti határokat. A logikai funkcio-
nális modell önmagában azonban nem elegendő a rendszer viselkedési és fizikai aspektusainak
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Tev. #1 Tev. #2 Tev. #3 Tev. #4

Szerver #1 Szerver #2

Intervallum #1 Intervallum #2 Intervallum #3

Szolgáltatás #1 Szolgáltatás #2

API #1 API #2 API #3

Tevékenységek

Funkcionalitások

Szolgáltatások

Időbeli dinamika

Erőforrások

Végrehajtva

Szolgáltatva

Telepítve (ideig)

6. ábra. Egy rendszer többféle nézete és kapcsolataik.

megragadásához, amelyek a szűk keresztmetszetek azonosításához, illetve a teljesítményproblé-

mák diagnosztizálásához szükségesek.

A viselkedési szempont magában foglalja a rendszer különböző funkciói által végrehajtott
rendszertevékenységekre vonatkozó ismereteket. A tevékenységek részletes modellezése, felmű-

szerezése és mérése lehetővé teszi a szűk keresztmetszetek, azaz a kérések feldolgozási idejéhez

leginkább hozzájáruló tevékenységek azonosítását. Ezen túlmenően a rendszer tevékenységné-

zetében is alkalmazható a finomítási művelet, azaz az értékelés későbbi iterációi növelhetik a

tevékenységmodell granularitását, ha alacsonyabb szintű szűk keresztmetszetek azonosítására

van szükség. Például egy kezdeti tevékenységmodell minden egyes API híváshoz társít egy meg-

felelő magas szintű tevékenységet, például ”könyvkeresés.” Ezután a későbbi iterációk a magas

szintű tevékenységet több altevékenységre finomíthatják, például ”könyv keresése a gyorsítótár-
ban” és ”könyv keresése az adatbázisban.” És így tovább, amíg az azonosított szűk keresztmetszet

granularitása nem elegendő ahhoz, hogy cselekedni lehessen, pl. egy kevésbé hatékony adatbázis-

lekérdezés javítást igényel.

A rendszer fizikai szervezése és telepítési nézete szintén döntő szerepet játszik a teljesítmény-

problémák diagnosztizálásában. A legkiemelkedőbb eset a funkcionalitások parazita interferen-
ciája, amikor egy közös erőforrás megosztása több funkcionalitás teljesítményét befolyásolja,

függetlenül azok terhelésétől. Ennek megfelelően a megfelelő diagnózishoz részletes ismeretek-

re van szükség a rendszerfunkciók és a megfelelő erőforrások kapcsolatáról.

A rendszer logikai funkcióit különböző futtatható szolgáltatások biztosítják operációs rend-

szerfolyamatok formájában (akár konténerizált alkalmazásként, akár natívan futnak). Egyet-

len szolgáltatás több (jellemzően egymással szorosan összefüggő) funkciót is tartalmazhat. A

mikroszolgáltatás-orientált architektúrák azonban a funkcionalitások és szolgáltatások egy az

egyben történő megfeleltetésére törekednek, hogy növeljék a szolgáltatások (így a funkciona-

litások) kezelhetőségét és független skálázhatóságát. Ha egy szolgáltatás több funkcionalitást

biztosít, akkor nyilvánvaló a szolgáltatáson belüli parazita interferencia lehetősége, mivel a több

funkcionalitás több, egymástól függetlenül (és egyidejűleg) végrehajtott kérésnek felel meg.

A parazita interferencia (kevésbé nyilvánvaló formában) a logikailag független szolgálta-

tások között is előfordulhat, amikor közös erőforrásokat használnak. Az ilyen interferenciák

feltárásához tehát ismerni kell azokat az erőforrásokat, amelyekre a szolgáltatásokat telepítik.
Az ilyen telepítési hozzárendelések azonban ritkán statikusak a mai környezetekben, amelyek

”infrastruktúra-mint-kód” (Infrastructure-as-Code, IaC) és ”szolgáltatás-mint-kód” (Service-as-

Code, SaC) megoldásokat kínálnak. Az ilyen mindenütt jelenlévő megoldások lehetővé teszik

a rendszerüzemeltetők számára, hogy erőforrás- és szolgáltatáskövetelményeiket deklaratív mó-

don (a kívánt állapotok és korlátozások formájában) adják meg. Ezután az IaC vagy SaCmegoldá-

sok automatikusan új erőforrásokat tudnak biztosítani, vagy szolgáltatásokat tudnak telepíteni a

rendelkezésre álló erőforrásokra, ami automatikusan kezelt és dinamikusan változó szolgáltatás-

15



Klenik Attila Tézisfüzet

erőforrás párosítást eredményez. Ennek megfelelően egy szolgáltatás és egy erőforrás kapcso-

latát az időbeli tartományban kell figyelembe venni, azaz a telepítéssel kapcsolatos tudást egy

időintervallum érvényességéhez kell rendelni.
Az 1. kontribúcióban javasolt munkafolyamat hatékony alkalmazása tehát a SUT többféle

nézetének (6. ábra) együttes figyelembevételét igényli. A 2. kontribúció egy teljesítménymérési

modellezési keretrendszert javasol, amely lehetővé teszi több rendszernézet egységes modellezé-

sét az értékelési munkafolyamat feladatainak megkönnyítése és irányítása érdekében.

Központi metamodell elemek empirikus teljesítménymérésekhez A keretrendszer mo-

duláris és rugalmas metamodellt biztosít a rendszer viselkedésének tevékenységalapú modelle-

zéséhez. A metamodell elemei lehetővé teszik a tevékenységek hierarchikus kompozícióját az

Allen-féle temporális intervallumkapcsolatok felhasználásával [All83]. Ugyanezek a kapcsola-

tok megkönnyítik a különböző modellek kompozícióját (áthidalását), lehetővé téve a komplex

rendszerek kompozíciós modellezését. A kompozíciós modellezés [Hil96; KS01] általánosságban

lehetővé teszi a modellezők számára, hogy a modelleket kisebb, jobban kezelhető és összeállítha-

tó részekre szervezzék, hogy enyhítsék a modellezés bonyolultságát. Ezenkívül elősegíti a kom-

ponensmodellek újrafelhasználhatóságát különböző felhasználási esetekben. A keretrendszer le-

hetővé teszi a rendszer explicit megfigyelhetőségének, azaz a SUT instrumentálási pontjainak

modellezését is, ugyanazon metamodell használatával.

A keretrendszer további felhasználási lehetőségeket is biztosít:

Metamodellezési feladatok megkönnyítése, például a modellelemek jólformáltsági és kon-

zisztenciakritériumainak meghatározásával (amelyeket később a tudásgráf-adatbázisok,

például TypeDB
10
érvényesíthetnek).

Információ dúsítás a felhasználó által létrehozott modellek számára, például a rendszer álta-

lános megfigyelhetőségének automatikus kiértékelésével.

A rendszer megfigyelhetőségének automatizált kiértékelése A keretrendszer egy szen-

zor metamodell komponenst is meghatároz a rendszer megfigyelhetőségének explicit modelle-

zésére és automatizált értékelésére. A különböző érzékelő fogalmak lehetőséget biztosítanak a

rendszer megfigyelhetőségére vonatkozó lehető legtöbb információ automatizált módon történő

levezetésére.

A javasolt automatizált megfigyelhetőségi értékelés a rendszertevékenységek explicit megfi-

gyelhetőségi/érzékelési modelljét, a rendszertevékenységek kompozíciós szemantikáját és a köz-

tük lévő időbeli kapcsolatokat használja. Végül a modell fent említett részeinek kombinálása egy-

szerűmegfigyelhetőségi terjedési szabályokkal lehetővé teszi egy olyan kényszerkielégítési prob-

léma (Constraint Satisfaction Problem, CSP) megfogalmazását, amely képes feltárni a rendszer

implicit megfigyelhetőségi pontjait, azaz azokat, ahol a mérési adatok kiszámíthatók, azaz nem

közvetlenül szenzorokból gyűjthetők.

A rendszer teljes (közvetlen és közvetett) megfigyelhetőségének és viselkedésének ismerete

erős formális alapot biztosít a mérési adatok szisztematikus validálásához és elemzéséhez az ér-

tékelési munkafolyamat későbbi lépéseiben. A rendszermodellezési feladat javasolt alfolyamata

a magas szintű munkafolyamatban a Fig. 7. ábrán látható.

Tevékenység 

modelelzés

Megfigyelhe-

tőség 

modellezés

Megfigyelhe-

tőség 

kiértékelés

Modell 

komponálás

7. ábra. A rendszermodellezés munkafolyamata a javasolt metamodell alkalmazásakor.

10https://vaticle.com/ (Elérve: 2022-06-21)
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A szolgáltatásorientált rendszerek és a felhasználói viselkedés kompozíciós modelle-
zése A mért objektum a SUT és a telepítési környezet mellett a rendszer munkaterhelését is

magában foglalja. Ennek megfelelően a felhasználói viselkedés megragadása és a modellezés so-

rán a rendszertevékenységekkel való összekapcsolása biztosítja a mért objektum teljes képét.

A keretrendszer felhasználói (komponensek szerint) saját platform- és munkaterhelés-

modelleket építhetnek, miközben a közös metamodell elemekre és szókincsre támaszkodnak. Ez-

után egy külön modellkomponens biztosíthatja a tevékenység- és munkaterhelési modell közötti

leképezést és integrációt (Fig. 8. ábra).

A javasolt megközelítést a TPC-C teljesítménymérő benchmark végrehajtásának modellezé-

sével értékeltem ki a Hyperledger Fabric v1 verzióján. A modellezés kompozíciós megközelítést

követett. Az egyikmodellkomponens a TPC-C felhasználói tevékenységeket tartalmazta egy egy-

szerű vásárlói viselkedésmodell gráf (Customer BehaviorModel Graph, CBMG) formájában, bele-

értve azok időbeli kapcsolatát és explicit megfigyelhetőségét is. Egy második modellkomponens

tartalmazta a részletes Fabric konszenzusos tevékenységmodellt, szintén időbeli kapcsolatokkal

és megfigyelhetőségi információkkal. Egy harmadik, áthidaló modell leképezte az első két modell

szükséges fogalmait, így jött létre a ”TPC-C Fabric-on” egységesített mért objektum modell.
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8. ábra. A metamodellre épülő rendszer- és komponensmodellek tipikus szerkezete.

A végleges, összetett modell alapján a rendszer implicit megfigyelhetőségét automatikusan

kiértékeltem, és így egy részletes és teljes mértékben megfigyelhető tranzakciós idővonalat kap-

tam. Az így kapott származtatott tudás döntő szerepet játszott a kiértékelési munkafolyamat

szisztematikus mérési adatok validálásának és elemzésének lépéseiben.
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2. kontribúció Különböző és különálló megközelítések léteznek az általános rendsze-

rek bizonyos aspektusainak formális modellezésére, hogy támogassák a kívánt rendszerjel-

lemzők validálását és ellenőrzését. Az ilyen szempont-specifikus megközelítések azonban

ritkán képesek a rendszer több szempontját, például a viselkedését, a kiosztott erőforráso-

kat és a használati mintákat is figyelembe venni. Ráadásul egy rendszer mérési és teljesít-

ményadatainak elemzése egy további, fontos szempont figyelembevételét is megköveteli

(az előző szempontok együttes figyelembevétele mellett), nevezetesen a megfigyelhetősé-

gét. Ez a szempont gyakran még a rendszer megvalósításánál is utólagos szempont, nem

is beszélve a rendszermodellekbe való beépítéséről.

Ennek megfelelően javasoltam egy teljesítménymérési metamodellezési keretrendszert a

szolgáltatásorientált rendszerek teljesítménymérésének egységes, kompozíciós modelle-

zésére, beleértve a rendszer viselkedésének, telepítésének és felhasználói viselkedésének

modellezését, a SUT megfigyelhetőségének értékelésére szolgáló részletes szenzorelhelye-

zési szemponttal párosítva.

2.1 Definiáltam egy bővíthető és moduláris metamodell keretrendszert a szolgáltatás-

orientált rendszerek hierarchikus viselkedésének és megfigyelhetőségének model-

lezésére.

2.2 Javasoltam egymódszertant az összetett, szolgáltatásorientált rendszerekmegfigyel-

hetőségének automatizált kiértékelésére, amely megkönnyíti a szenzorok tervezését

és a mérési adatok részletes elemzését.

2.3 Javasoltam egy megközelítést a szolgáltatásorientált rendszerek és a felhasználói vi-

selkedés egységes, kompozíciós modellezésére a definiált metamodell segítségével.

Eredmények és alkalmazások A kontribúció jelentősége abban áll, hogy lehetővé teszi a

mért objektum több szempontjának egységes modellezését. Ennek megfelelően biztosít: (i) egy

alapos tudásbázis az SUT tevékenységekről, azok megfigyelhetőségéről és az SUT környezetéről

(mind az erőforrások, mind a munkaterhelés tekintetében); (ii) és egy formális alapot a későbbi

mérési adatelemzési feladatokhoz, mint például a validáció, a szűk keresztmetszetek azonosítása

vagy a teljesítményproblémák diagnosztizálása.

A kutatási eredmények alkalmazása továbbá egyszerűsítheti a mérési folyamatot és az össze-

tett szolgáltatási konfigurációk adatelemzését. Az eredmények alkalmazhatóságát a Hyperledger

Fabric DLTmegoldáson a szabványos TPC-C teljesítmény benchmark végrehajtásával, mérésével

és teljesítményelemzésével értékeltem ki.

Alátámasztó publikációk: [j2], [c7]

3.3. Mérési adatok odellvezérelt validálása és elemzése

A mért objektum (SUT, környezet és munkaterhelés) egységes modellezésével kapcsolatban a 2.

kontribúció eredményeinek alkalmazása részletes tudásbázist eredményez a különböző rendszer-

tevékenységeknek megfelelő mérési adatok kapcsolatáról. Ezek a kapcsolatok lehetővé teszik a

mérési adatok közvetett megfigyelését – azaz kiszámítását – a közvetlenül a szenzorokkal gyűj-

tött explicit adatok mellett. A kiszámított mérési adatok lehetővé teszik a tevékenységek idővo-

nalának részletes rekonstrukcióját, megkönnyítve a későbbi teljesítményelemzési feladatokat. Az

ilyen számítások azonban szigorú validálást igényelnek a kapott adathalmaz konzisztenciájának

biztosítása érdekében.

A redundáns mérési adatok validálása hibatűréshez A tevékenységmodellben a megfi-

gyelhetőségi információk és kapcsolatok meghatározzák, hogy egy tevékenység időbeli adat-
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pontjai hogyan számíthatóak ki a kapcsolódó tevékenységek alapján. Ennek megfelelően a kap-

csolatok meghatározzák a lehetséges számításokat a bemeneti és kimeneti mérési adatok meg-

felelő áramlásával. A tevékenységmodell a számítás mellett a mérési adatok szisztematikus

konzisztencia-ellenőrzését is lehetővé teszi.

A konzisztencia-ellenőrzés egy tipikus forgatókönyve az, amikor egy adatpontot többféle-

képpen is ki lehet számítani, különböző explicit megfigyelések alapján. Ha a viselkedési modell

érvényes (a rendszer viselkedése szempontjából) és a felműszerezés helyes, akkor a több útvona-

lon végzett számításoknak ugyanazt az eredményt kell adniuk.

A számítási eredmények továbbá az ok-okozati (kauzális) összefüggések megsértését is fel-

tárhatják, azaz amikor két tevékenység mért vagy számított adatai sértik a modellben szereplő

ok-okozati összefüggést. Ezek a hibák negatív időtartam-értékek formájában jelentkeznek, és pél-

dául az elosztott rendszerben Óraszinkronizációs problémákra utalhatnak (egyéb hibák mellett).

A 9. ábra egy olyan példát mutat be, ahol az ”Állapot validáció” Fabric konszenzus tevékeny-
ség kezdetét kétféle módon lehet kiszámítani a mérési adatok propagálásával. A két számítási út

azonban két különböző eredményt ad, ami felveti a modell érvényességének vagy a felműszere-

zés helyességnek a kérdését. Ebben a példában modellkonstrukciós hibáról volt szó, amelyet egy

naplóüzenet (a felműszerezés egy formája) félrevezető szerkezete okozott.

Állapot validáció 

és mentés

Blokk 

mentés

Állapot 

validáció

Állapot 

mentés

Jelölések
      : Kezdet               : Mért
      : Időtartam                   : Számolt
      : Vége

Jelölések
      : Kezdet               : Mért
      : Időtartam                   : Számolt
      : Vége

9. ábra. Példa a több útvonalon keresztüli adatszámítási ellentmondásra.

A blokkláncosítás teljesítményre gyakorolt hatásának elemzése A DLT-k alternatív

megoldást kínálnak számos hagyományos, központosított rendszerrel szemben. A DLT-k segí-

tenek abban, hogy a kooperatív és versengő piacokon a bizalom az egyes résztvevőkről magára a

technológiára szálljon át. Ennek megfelelően a meglévő megoldások részleges vagy teljes ”blokk-

láncosítása” jelentős figyelmet kap. A DLT-k teljesítményre gyakorolt hatása azonban még min-

dig nem egyértelmű, a technológia jövőbeli, szélesebb körű elterjedéséhez szükség van a megfe-

lelő teljesítményjellemzésükre.

Sajnos jelenleg nincsenek szabványosított és technológia-specifikus makro-benchmarkok a

DLT-kre vonatkozóan. A TPC-C azonban még mindig releváns a DLT-k számára a (fizikai) raktár

adatmodellje és a rendeléseket kezelő tranzakciók miatt – mindkettő olyan felhasználási eseteket

tükröz, mint a blokklánc-alapú ellátási láncmenedzsment és a kooperatív digitális gyártás. Követ-

kezésképpen a hagyományos adatbázis-teljesítmény benchmarkok közös nevezőt jelenthetnek a

DLT-k teljesítményének értékelésére a központosított megoldásokhoz képest. Ennek megfele-

lően bemutattam a TPC-C relációs adatmodelljének átalakítását egy Hyperledger Fabric stílu-

sú kulcs-érték tárolási absztrakcióra, egy rétegzett felépítésű okosszerződés és munkaterhelés-

generátor kialakítással együtt.

Elvégeztem egy magas szintű válaszidő (késleltetés) elemzést a TPC-C Hyperledger Fabric-

on történő végrehajtására vonatkozóan, és összehasonlítottam az eredményeket a központosított

rendszerek hivatalos TPC-C benchmark eredményeivel. Az elemzés kimutatta, hogy a Hyperled-
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ger Fabric a centralizált rendszerekkel azonos nagyságrendű késleltetési időt képes biztosítani.

Továbbá megvizsgáltam a kritikus kiberfizikai rendszerekre (Cyber-Physical System, CPS) épülő

szolgáltatások blokkláncosításának teljesítményveszélyeit. Az ilyen szolgáltatások időben törté-

nő kérésfeldolgozást igényelnek, ahol a nagyobb késleltetések nem tolerálhatók, és biztonsági

kockázatokhoz vezetnek.

A teljesítménymérési adatok szisztematikus elemzése A mért objektum részletes tu-

dásbázisa és modellje lehetővé teszi a mérési adatok szigorú és szisztematikus elemzé-

sét. Javasoltam egy finomított munkafolyamatot (10. ábra) a magas szintű munkafolyamat

teljesítménytartomány-specifikus adatelemzési feladatára. Továbbá értékeltem az almunkafolya-

matot a Hyperledger Fabric-on történő végrehajtásából származó TPC-C mérési adatok elemzé-

sével.

Korreláció és 

validáció

Közvetett mérési 

adat számolás

Model és mérési 

adat validáció

Teljesítmény-

elemzés feladat

10. ábra. Javasolt modellvezérelt munkafolyamat a mérési adatok validálásához és elemzéséhez.

Az első, adatkorrelációs és validálási lépés a tranzakciók (különböző szolgáltatásokból szár-

mazó) elosztott adatainak korrelációjával és az esetlegesen hiányzó adatok ellenőrzésével foglal-

kozik. Az validációs folyamat segített feltárni egy hibát a Hyperledger Caliper munkaterhelés-

generátorban, amely hibás tranzakciós mérési adatokat eredményezett, ami akadályozta a tranz-

akciós adatok korrelációját.

A második, mérési adatok számítása lépés a megfigyelhetőségi és tevékenység modellekben

kódolt összefüggések szisztematikus alkalmazása az explicit megfigyelésekből további adatok le-

vezetésére. A számítás eredményeként 84mérési adatpontot kaptunkminden egyes tranzakcióra,

ami nagyban megkönnyíti a további elemzési feladatokat, és részletes adathalmazt biztosít más

teljesítményelemzési technikákhoz, például a folyamatbányászathoz.

A harmadik, modell és mérési adat validálás lépés biztosítja, hogy a számított adathalmaz

összhangban legyen a rendszerről szerzett ismereteinkkel, azaz a rendszermodellel. A mérési

adatok validálása a modell időbeli korlátaival összevetve feltárt:

• egy modellezési hibát, amikor egy tevékenység hiányzott a modellből;

• mérési zajokat, amik elhanyagolható eltéréseket eredményeznek a kényszerektől;

• és egy mérési beállítási hibát, amely a tevékenységek ok-okozati összefüggéseinek meg-

sértésében nyilvánul meg, és amelyet a csomópontok közötti helytelen óraszinkronizáció

okozott.

Az utolsó, explicit teljesítményelemzési feladat ezen a ponton gazdag és szigorúan validált mé-

rési adatokra építhet. Bemutattam egy modellvezérelt, hierarchikus szűk keresztmetszetek azo-

nosítására és teljesítmény anomáliák diagnosztizálására szolgáló megközelítést. A megközelítés

bemutatja, hogy a teljesítményprobléma okának feltárása könnyebb folyamat lehet, ha egyszerű-

en a rendszermodellekben kódolt tevékenységkapcsolatokra támaszkodunk (11. ábra). Továbbá

bemutattam, hogy a megközelítés alkalmazható a rendszerben lévő szoftverhibák által okozott

teljesítményproblémák feltárására is.
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11. ábra. Részleges HLF tevékenység idősor-hierarchia egy késleltetési anomáliáról [KP22].

3. kontribúció Az általános szemantikus adatelemzés nyitott kutatási téma. Nagy ki-

hívást jelent a változók általános halmaza közötti rejtett kapcsolatok automatikus azono-

sítása a későbbi adatelemzési fázisok segítése érdekében. Ugyanakkor egy adott terület és

a terület fogalmai közötti kapcsolatok előzetes ismerete esetén (ahogyan azt a 2. kontri-

búcióban a teljesítménymérésekhez definiáltuk) az eddig általános adatelemzési feladatok

nagymértékben (és akár automatikusan) hasznosíthatják az ilyen terület-specifikus isme-

reteket.

Ennek megfelelően egy új, modellvezérelt (akár automatizálható) módszertant definiál-

tam a teljesítménymérési adatok szisztematikus validálására és elemzésére. A módszertan

lehetővé teszi a sokdimenziós és elosztott mérési adatok (a DLT-megoldások velejárója)

szisztematikus konzisztenciaellenőrzését és feltáró elemzését, megkönnyítve a későbbi tel-

jesítményelemzési feladatokat, például a szűk keresztmetszetek azonosítását és a teljesít-

ményanomáliák diagnosztizálását.

3.1 Javasoltam egy megközelítést a közvetett mérési adatok modellvezérelt kiszámítá-

sára és a redundáns mérési adatok validálására.

3.2 Bemutattam egy módszertani értékelést a DLT-alapú megoldások potenciális telje-

sítményimpaktjáról a hagyományos központosított szolgáltatásokhoz képest.

3.3 Javasoltam egy modellvezérelt módszertant a szűk keresztmetszetek azonosítására

és a teljesítményanomáliák diagnosztizálására, és értékeltem az alkalmazhatóságát

a DLT-kre.

Eredmények és alkalmazások A kontribúció jelentősége abban áll, hogy lehetővé teszi a tel-

jesítménymérési adatok szisztematikus validálását és elemzését. A hasznosított adatoknak szigo-

rú előfeldolgozásra van szükségük, mielőtt további teljesítményelemzési feladatok, például a szűk

keresztmetszetek azonosítása vagy a folyamatbányászati megközelítések bemeneteként szolgál-

hatnak.

A részletes teljesítményértékelés a DLT-k szélesebb körű bevezetésének előfeltétele. A java-

21



Klenik Attila Tézisfüzet

solt módszertan lehetővé tette a TPC-C teljesítménymérő benchmark részletes értékelését Hy-

perledger Fabric-on. Amódszertan továbbá a hibainjektálás területén is alkalmazható az injektált

szoftverhibák teljesítményre gyakorolt hatásának értékelésére.

Alátámasztó publikációk: [j2], [j3], [c6], [c7]
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