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Bevezetés

Az Internet forgalmi profiljának mély megértése nagy kihı́vást jelent a kutatóknak
és kötelező feladatot az Internet Szolgáltatóknak (ISP). Ennek érdekében nagyon
széles skálán jelentek meg eszközök és módszerek, melyek segı́thetik a szolgáltatókat,
hogy a hálózatukon keresztülmenő forgalmat kellőképpen feltérképezzék. A megfelelő
információ birtokában az ISP-k képesek különböző számlázási és forgalom irányı́tási
elveket alkalmazni, illetve más szolgáltatásminőséget (QoS) hozzárendelni a különböző
felhasználókhoz vagy hálózati folyamokhoz. A legtöbb elemzési módszer a hálózati
csomagok fejlécében lévő információk alapján készı́t statisztikai leı́rókat, mı́g léteznek
megoldások, melyek a csomag tartalmát is képesek elemezni. Az utóbbi technológiát
az angol nyelvből átvéve DPI (Deep Packet Inspection) eszközöknek hı́vjuk, és a kutatásom középpontjában állnak. A DPI eszközök különböző reguláris kifejezéseket
illesztenek a csomagok tartalmára, ezzel próbálva azonosı́tani az adott forgalmat
generáló alkalmazást. Ez a módszer bizonyı́tottan a legpontosabb a forgalom azonosı́tó
alkalmazások között [8, 12] ezért más módszerek tesztelésénél sokszor alkalmazzák
referencia értékek generálására [31, 6]. Mindezek ellenére mind a mai napig nem
egyértelmű feladat a kutatói közösség számára, hogy hogyan tesztelnek DPI eszközöket
mind pontosság, mind teljesı́tmény szempontjából.
A doktori kutatásom első részében ezért megalkottam egy olyan komplex keretrendszert, mely képes mesterséges bemenetet generálni forgalom azonosı́tó eszközök
teszteléséhez. Az UBE (User Behavior Based Traffic Emulator) keretrendszer képes
interaktı́van grafikus interfészeket vezérelni, ezzel emulálva egy valóságos felhasználó
internetezési viselkedését. Továbbá a keretrendszer képes tipikus felhasználói viselkedések azonosı́tására valós forgalmi mérések alapján, például párhuzamosan használt
alkalmazások, tipikus használati idő, stb. Ezen információk segı́tségével, amikor
szükségünk van egy új alkalmazás által generált lenyomat vizsgálására, az őt használó
felhasználói viselkedést emulálva a keretrendszer rögzı́ti a megfelelő forgalmat. Végezetül a keretrendszer képes összefűzni a rögzı́tett egyedi forgalmi mintákat, és egy
nagysebességű és valósághű kimenetet előállı́tani, mely nagy mértékben hasonlı́t az
eredeti valós forgalmi mérésre. Azonban az UBE által generált minta nem tartalmaz
valós felhasználók jogvédett adatait, ı́gy szabadon terjeszthetőek a kutatói közösség
között (ellentétben az eredeti méréssel).
A dolgozatom második részében bemutatok egy általam megalkotott forgalmi
modellt, melynek segı́tségével Internet szolgáltatók hozzáférési linkek méreteit tudják
tervezni. Ez a modell az egyes felhasználók által kihasznált sávszélesség becslésén alapul, melyre az irodalomban található folyam karakterizáló módszerek szolgáltatták az
alapot. Az utóbbi évtizedben számos módszer szerint osztályoztak hálózati folyamokat,
például méret alapján [30, 25, 13], az időbeli hosszuk alapján [7], a rátájuk alapján [18],
illetve az úgynevezett börsztösségük alapján [18]. Több tanulmány is született ezen
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karakterisztikák korrelációjának vizsgálatáról is [21, 23]. Ennek ellenére hasonló
módszerek alapján a felhasználók forgalmát nem elemezték a kutatók, erre épı́tettem
én a munkámat. Analizálva több valós hálózaton mért forgalmi mintát azt találtam,
hogy ugyan az úgynevezett elefánt felhasználók által generált forgalom csomagszintű
statisztikái nagyon hasonlı́tanak az elefánt folyamok által generált forgalom viselkedéséhez, a két jelenség között sokkal kisebb az átfedés, mint arra előzetesen számı́tani
lehetett. Mérési eredményeim alapján ki tudtam mutatni, hogy az elefánt folyamok
csak egy kisebb részét, kb. 10%-40%-át generálják elefánt felhasználók, illetve ahhoz, hogy egy felhasználó elefánt minősı́tésű legyen, nem szükséges elefánt folyamot
generálnia. Kihasználva ezeket a tulajdonságokat definiáltam egy új modellt, melybe
az egyes felhasználók által kihasznált sávszélességet felül lehet becsülni egy megfelelő
paraméterekkel rendelkező Pareto-eloszlás segı́tségével. Ezen eloszlások összegét vizsgálva pedig megadtam egy új modellt, melyben N felhasználó összes forgalmát lehet
becsülni.
Végül, a doktori munkám harmadik részében az eddig megszerzett tudást a hálózatok egy új területére alkalmaztam, melynek neve SDN (Software Defined Networking). Az SDN alapú hálózatok három lényeges pontban térnek el a manapság
használatos klasszikus elvtől: (i) az adat és a kontroll sı́k szétválasztódik, (ii) a kontroll sı́k feladatát egy centralizált szoftver entitás látja el, melynek neve Hálózati
Operációs Rendszer (NOS - Network Operating System), és (iii) külső alkalmazások
segı́tségével képesek vagyunk az egész hálózatot programozni, melyhez szükséges absztrakciókat a NOS-nak kell biztosı́tania. Az SDN koncepció igen nagy figyelmet
kapott, miután az eredeti kitalálók bemutatták az OpenFlow protokollt 2008-ban [22].
Éppen ezért az utóbbi néhány évben számos publikáció jelent meg, aminek a fókusza
az SDN hálózatok mérése és monitorozása volt. Ezen cikkek döntő többsége olyan
paraméterek mérésre adnak választ, mint a linkek aktuálisan kihasznált sávszélessége [33, 16, 11, 32, 27], csomagvesztési arány [32], csomag késleltetés [32, 26], illetve útvonal felderı́tés [4]. Ezek a megoldások alapjaikban különböznek azoktól a
módszerektől, ahogyan a mai klasszikus hálózatokban mérik ugyanezeket a paramétereket, köszönhetően a NOS által biztosı́tott absztrakciós mechanizmusoknak. Ennek ellenére a kutatók még nem kezdték el vizsgálni az ilyen SDN alapú mérések
által felbukkanó új jelenségeket és korlátokat, melyek befolyásolhatják ezen mérések
végeredményét. A dolgozatom ezen részében bemutatok egy új módszert, melynek
segı́tségével SDN hálózatokban képesek vagyunk megadni bármely két végpont közötti
rendelkezésre álló sávszélességet. Továbbá analitikus vizsgálattal megmutatom, hogy
mekkora a mérési hiba annak következtében, hogy az OpenFlow protokoll nem látja
el időbélyegekkel a monitor csomagokat a mért eszközön. Ezen eredményeim alapján
javaslatot tettem, hogy az OpenFlow protokollt hogyan lehetne kiegészı́teni olyan
időmérési mechanizmussal, melynek használatával ez a mérési hiba elkerülhető lenne.
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Kutatási Célkitűzések

Az első célom a kutatásom során az volt, hogy egy olyan keretrendszert valósı́tsak
meg, mely képes előállı́tani olyan forgalmi mintákat, mely minden tekintetben alkalmas forgalom azonosı́tó alkalmazások tesztelésére mind pontosság, mind teljesı́tmény
tekintetében. Így az alábbi követelmények teljesı́tésére kellett választ adnom:
• A forgalom generálása teljes mértékben automatikus legyen, ne legyen szükség
folyamatos felhasználó interakciókra.
• A generált forgalom tartalmazza a legújabban megjelent alkalmazások által
generált mintákat, amik előfordulhatnak valós, gerinchálózati mérésekben is.
• A kimeneti forgalom fontosabb statisztikái több dimenzióban is (pl.: csomagszintű,
folyamszintű és felhasználói szintű) hasonlı́tsanak valós hálózatokon mért forgalmi mintákhoz.
• A generált forgalom legyen szabadon terjeszthető, ezért ne tartalmazzon semmilyen jogvédelem alatt lévő érzékeny adatot.
• A forgalmi mintákhoz tartozzanak olyan referencia adatok, melynek segı́tségével
minden csomagról meg lehet mondani, hogy azt milyen alkalmazás generálta.
Ezen követelmények alapján alkottam meg a Felhasználó Viselkedés Alapú Forgalom Generátor (UBE- User Behavior Based Traffic Emulator) architektúráját, mellyel
az 1. Téziscsoport foglalkozik.
Az UBE keretrendszer megalkotása során többféle módszer szerint is elemeztem
az Internet felhasználók forgalmán, ennek gyűjteménye lett a második Téziscsoport.
Ennek során a célom az volt, hogy egy olyan új modellt alkossak, mellyel a felhasználók által kihasznált sávszélességet lehet becsülni, figyelembe véve ezen jelenség természetes skálázódását. Ez azt jelenti, hogy ha egy szolgáltató felajánl
N felhasználó mindegyikének 1 Gbps sávszélességet, akkor az általuk kihasznált
összes sávszélesség nem lesz a tı́zszerese annak, mintha csak 100 Mbps sávszélességet
kapnának. Ezért a modellt úgy alkottam meg, hogy megfeleljen az irodalomban
található legfontosabb tulajdonságoknak, mely az alábbi három [20, 28]:
• Az egyes felhasználók által generált forgalom nagyon inhomogén, ami azt jelenti,
hogy egy nagyon kevés számú, úgynevezett nehéz felhasználó generálja az összes
forgalom egy jelentős részét.
• A felhasználók nagyon ritkán használják ki a számukra felajánlott maximális
sávszélességet, mely főleg a TCP protokoll limitációinak és a 802.11 szabványnak
megfelelő vezetéknélküli eszközök használatával indokolható.
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• Ha nagy időskálán (pl.: egy hónapra) átlagoljuk egy felhasználó által kihasznált
sávszélességet, akkor az nagyon alacsony kihasználást fog mutatni.
A kutatásom harmadik témája az úgynevezett SDN (Software Defined Networking) hálózatok köré szerveződött. Az SDN technológiát tekintik ma a jövő hálózatok
meghatározó elvének, ı́gy az 5. generációs mobilhálózatok architektúrája is erre
fog épülni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindazokat a mérési és monitorozási
eszközöket, melyek a mai klasszikus hálózatokban jelen vannak, megvalósı́tsuk SDN
hálózatok fölött is. Olyan módszerek, melyek SDN hálózatokban képesek link kihasználást, csomag vesztést vagy késleltetést mérni már be lettek mutatva az irodalomban, azonban olyan módszer korábban hiányzott, mely bármely két pont között
meg tudná adni a rendelkezésre álló sávszélességet. Kutatásom során ı́gy megalkottam
egy új módszert, ami SDN hálózatok fölött képes megadni ezt a metrikát kihasználva
a hálózati operációs rendszer nyújtotta absztrakciós mechanizmusokat. Az általam
adott módszernek a helyességét is bizonyı́tottam a Mininet emulációs környezet segı́tségével.

3

Gyakran Használt Forgalmi Mérések

Munkám során egy sokszor visszatérő elem volt a valós hálózatokból származó nagysebességű forgalmi mérések használata. Ahogy már korábban is emlı́tettem, ehhez hasonló forgalmi mérésekhez nehéz hozzáférni felhasználók jogvédelmi követelményei miatt. Azonban használatuk megengedett privát környezetben, ı́gy az UBE keretrendszer alapját is ilyen mérések képzik. Sőt, későbbi munkáim során is előkerültek ezek a
mérések, ı́gy a felhasználók által kihasznált sávszélesség becslésnél (2. Téziscsoport)
illetve az SDN hálózatok mérésénél is (3. Téziscsoport).
Az első két nagysebességű forgalmi mintát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) területén mértem, melyhez külön engedélyre volt szükségem az egyetem hálózati osztályától. Ennek megfelelően a mérések csak anonim
formában érhetőek el az alábbi linken [1]. Ugyanakkor számomra lehetséges volt
vizsgálatokat végezni a teljes csomagtartalmakon is, ı́gy felhasználni őket DPI eszközök
tesztelésére. Az első mintát 2012. december 18-án mértem, 16:31-kor kezdődött a
mérés, és összesen hat percnyi forgalmat tartalmaz, leszűrve a vezetékes hálózatot
használó felhasználókra. Erre a mérésre a dolgozatom során a BME Wired néven fogok hivatkozni. A másik mintát 2013. november 13-án mértem, 17:00-kor, és összesen
hét percnyi forgalmat tárol, de ebben az esetben csak a vezetéknélküli felhasználók
által generált forgalmat rögzı́tettem. Erre a mérésre a dolgozatom során a BME WiFi
néven fogok hivatkozni.
A harmadik gyakran használt mintát a CAIDA (Center for Applied Internet Data
Analysis) nevű amerikai kutatóintézet publikálta. Ez a mérés egy, az USA területén
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található ISP gerinchálózatáról származik, ami egy 10 GbE link Chicago és San Jose
városai között. A felhasználók védelmében a minta csak anonim formában érhető el,
amit azzal értek el, hogy az eredeti adathalmazban megváltoztatták az IP cı́meket
egy HASH függvény segı́tségével, illetve eltávolı́tották a teljes csomagtartalmakat,
ı́gy csak a fejléc információk hozzáférhetőek benne. A CAIDA kutatóintézet minden
évben megoszt hasonló méréseket, ezért a kutatók gyakran használják. Munkám során
több ilyen mintát is felhasználtam, azonban ebben a dolgozatban csak egy konkrét
mintán fogom szemléltetni az eredményeket. Ez a minta 2012. december 20-án, helyi
idő szerint 13:15-kor lett mérve és összesen négy percnyi forgalmat tartalmaz. A
továbbiakban erre a mintára a CAIDA Trace néven fogok hivatkozni.
Végezetül az 1. Táblázatban foglalom össze a három mérési minta statisztikáit.
Táblázat 1: A dolgozatomban felhasznált három nagysebességű minta statisztikái.
BME Wired minta
Csomagok száma
6804958
Felhasználók száma
1327
Folyamok száma
264117
Összes forgalom
5.66 Gbyte
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BME WiFi minta
5796495
1970
307159
4.12 Gbyte

CAIDA Trace minta
105444780
680300
3876982
65.6 Gbyte
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Új Eredmények

4.1

Kutatás a Felhasználó Viselkedés Alapú Forgalom
Generátor Körül [J1, C1, C2]

Főtézis 1. [J1]
Bemutatok egy új forgalom generátor keretrendszert, mely felhasználók viselkedésének
emulációján alapszik. A keretrendszer egyedi a már létező platformokhoz viszonyı́tva,
hiszen egyfelől képes olyan forgalmi mintákat generálni, amik statisztikailag nagyon
hasonlı́tanak valóságos mérésekhez, másfelől a generált csomagok tartalma valóságos
alkalmazások által generált mintákat tartalmaz, ı́gy a kimenet alkalmas DPI eszközök
összehasonlı́tó tesztelésére.
4.1.1

Tézis Pontok

Altézis 1.1. [J1, C3]
Bemutattam a Felhasználói Viselkedés Alapú Forgalom Generátor (UBE) rendszerarchitektúráját. A keretrendszer képes Internet felhasználók viselkedését utánozni és
emulálni az aktivitásukat távolról vezérelt teszt gépeken, miközben a generált forgalom
rögzı́tésre kerül. Ezen egyedi minták összefűzésével a keretrendszer képes valósághű
forgalmat előállı́tani tetszőleges aggregációs szinten.
Az 1. Ábrán látható az UBE rendszer architektúrája. A keretrendszer az alábbi
három főbb komponens alkotja:
1. Mérés feldolgozó: ez a rész felelős a tipikus felhasználói viselkedések kinyerésére
valós mérései minták alapján.
2. Felhasználó emulátor: képes egy előre definiált viselkedés aktivitását emulálni
egy távolról irányı́tott teszt gépen, és közben a generált forgalmi mintát eltárolni.
3. Forgalom aggregátor: a rögzı́tett egyedi mintákat képes összefűzni egy nagysebességű aggregált mintává.
A Mérés feldolgozó során a rendszernek az alábbi két fő bemenet kerül megalkotásra:
• Felhasználói interakciók rögzı́tése: amikor egy új alkalmazást szeretnénk a keretrendszerbe illeszteni (vagy amikor egy alkalmazásnak jelentősen megváltozik
a grafikus felülete), akkor ezen elem segı́tségével a rendszer egy interakciós
forgatókönyvet lehet készı́teni. Ez a valóságban azt jelenti, hogy meg kell
nevezni azokat a beviteli mezőket illetve gombokat az alkalmazás grafikus megjelenı́tőjén, melyek használata elindı́tja az adott folyamatot. Azért döntöttem
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Ábra 1: A Felhasználói Viselkedés Alapú Forgalom Generátor architektúrája
ezen módszer mellett, mert ı́gy a rendszerrel sokkal robusztusabb az operációs
rendszer aktuális állapotára, mintha az egér kurzor koordináta alapú pozı́cióival
lennének vezérelve az alkalmazások. Végezetül, ezen interakciók szkriptelt változata
futtatható állományként elhelyezésre került minden mérő gépen.
• Valós forgalmi mérések eredmény feldolgozása: egy valós hálózaton mért nagysebességű minta alapján a rendszer képes meghatározni tipikus felhasználói
viselkedéseket (erről bővebben az 1.2 Altézisben ı́rok). Továbbá, képesek vagyunk
a rendszerben egyedi felhasználói viselkedéseket is meghatározni. Például az
UBE webes felületén létre lehet hozni egy olyan felhasználót, aki öt percen
keresztül használja az Internetet, melynek során véletlenszerű weboldalakat
böngészik, miközben a háttérben egy P2P alkalmazás fut. Ezek után a rendszer eltárolja a létrehozott bejegyzéseket az úgynevezett Felhasználó viselkedés
adatbázisban, és hozzárendel egy emulációs szkriptet, mely képes megvalósı́tani
az adott folyamatot egy távolról vezérelt teszt gép grafikus felületén.
A Felhasználó emulátor készı́ti az egyedi forgalmi mintákat. Amikor egy alkalmazás forgalmi paramétereinek (pl.: új reguláris kifejezések felbukkanása a csomagokban, mely beilleszthető egy DPI eszközbe) ellenőrzéséhez szükségünk van az általa
generált legújabb mintákra, egy ezt tartalmazó bejegyzést elővesz a keretrendszer
a Felhasználó viselkedés adatbázisból, majd a megfelelő felhasználó emuláció során
keletkezett forgalmat rögzı́ti. Az emuláció során egy teszt gép GUI felületén a megfelelő
alkalmazások elindulnak, és billentyű, illetve egér bevitelek szimulálásával olyan valós
forgalom keletkezik, mely teljes mértékben megegyezik azzal, mintha az adott teszt
eszközön egy valós felhasználó Internetezett volna. A rögzı́tett egyedi forgalmi mintákat
a keretrendszer eltárolja az úgynevezett Hálózati forgalom mérési adatbázisban. Két
nagyon fontos folyamat ezen emulációk során történik: (i) mivel az alkalmazások
7

egyszerre is futhatnak az adott forgatókönyv szerint, az adatbázis tartalmazni fog
olyan mintákat is, ahol ezek egymásra okozott hatása figyelhető meg (pl.: egy webes
letöltés paraméterei teljesen mások, ha a háttérben egy P2P alkalmazás fut), (ii) a
teszt gépeken minden mérés alatt fut egy démon program, mely megjelöli az összes
csomagot annak alapján, hogy azt milyen alkalmazás generálta, ı́gy előállı́tva a referencia értékeket, melyek mindenképpen szükségesek forgalomazonosı́tó alkalmazások
összehasonlı́tó elemzéséhez.
A Forgalom aggregátor végzi egy egyedi forgalmi minták összefűzést egy nagysebességű aggregátummá. Amikor szükségünk van egy több felhasználó forgalmát
egyszerre tartalmazó forgalmi mintára, a keretrendszer elemzi az eredeti mérésben
lévő egyes felhasználók forgalmát, majd a Hálózati forgalom mérési adatbázisból megkeresi a hozzá leghasonlóbbat. Mivel az adatbázisban található mérések más időpontban
lettek rögzı́tve, mint az eredeti forgalmi minta, ezért szükség van a bennük lévő
időbélyegek módosı́tására is. Az egyedi minták összefűzése után tehát minden egyes
valós felhasználó forgalmát helyettesı́tjük egy, a keretrendszer által rögzı́tett mintával,
mindezt úgy, hogy a kimenetben az egyes felhasználó forgalma pont ugyanabban az
időpillanatban indul, mint ahogy azt az eredeti mérésben tette.
Altézis 1.2. [J3, C3]
Megadtam egy olyan új eljárást, melynek során hálózati forgalom méréseket karakterek segı́tségével lehet reprezentálni és segı́tségével közöttük egy hasonlósági metrikát
definiálni. Az UBE keretrendszer ezt a reprezentációs formát használja, hogy (i)
tipikus felhasználó viselkedéseket nyerjen ki valós forgalmi mérésekből, és (ii) egy valós
felhasználó forgalmához megtalálja a hozzá legjobban hasonló mintát a keretrendszer
adatbázisában.
Annak érdekében, hogy forgalmi mérésekben lehessen gyakran előforduló mintákat
találni, illetve két minta hasonlóságát meghatározni, javasoltam egy algoritmust,
ami képes egy felhasználó szintű forgalmi minta csomagszintű statisztikáiból karakter alapú reprezentációt készı́teni. Ebben a reprezentációban minden alkalmazáshoz
egy karaktert rendeltem, és a karakter szerepel egy forgalmi leı́róban, ha az adott
felhasználó az adott intervallumban generált ebből az alkalmazás tı́pusból forgalmat. Az időintervallum értékére egy percet határoztam meg, és a karakterláncban
az x választja el az egyes időintervallumokat. Például vegyük a PxPWxPEx leı́rót:
ebben a mintában az adott felhasználó egy három perces aktivitása látható, melynek
során végig egy P2P alkal-mazás futott a háttérben, ezen felül a második percben
webböngészést, mı́g a harmadikban e-mail kommunikációt végzett (további részletek
a leı́róról a [C3] publikációban található).
Az ı́gy keletkezett karakter alapú leı́rók már alkalmasak arra, hogy olyan algoritmusokon futtassuk keresztül, melyek képesek tipikus mintákat megtalálására. A
kiindulási alap a [29] kutatás volt, ahol szerzők egy olyan algoritmust készı́tettek, ami
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képes megtalálni a szöveges bemenetben a reguláris kifejezések olyan legkisebb halmazát, mely a lehető legnagyobb mértékben ı́rja le az adott alkalmazás által generált
forgalmat. A célom az volt, hogy a felhasználó minták egy olyan halmazát találjam
meg, mely a legnagyobb mértékben fedi le a teljes forgalmat leı́ró karakterláncot.
Ezen felül megalkottam egy olyan algoritmust is, mely képes a hasonlóságra adni
egy kvantitatı́v értéket. Ez az alábbi négy alapelvre épült:
• Ha az A és B forgalmi karakterláncokat hasonlı́tjuk össze, akkor a kimeneti
hasonlósági pont értéknek kisebbnek vagy egyelőnek kell lennie, mintha az A
láncot saját magával hasonlı́tottuk volna össze.
• Egyenlőség csak akkor állhat fönt, ha a két karakterláncban pontosan ugyanazok
a karakterek szerepelnek ugyanannyiszor.
• Ha a karakterláncok által leı́rt időintervallumok különböznek, akkor ezt az algoritmus büntesse azáltal, hogy kisebb pontot ad.
• Legyen része az algoritmusnak, hogy bizonyos alkalmazás tı́pusok jobban hasonlı́tanak egymásra, ı́gy jobb ponttal térjen vissza, ha ezeket egymással helyettesı́tjük.
Az algoritmus megvalósı́tása során definiáltam egy úgynevezett pontozási mátrixot,
ami bizonyos hasonlóságokat jutalmazza, mı́g a különbségeket bünteti a fent emlı́tett
alapelvek szerint. Ezeket az értékeket egy hosszas kutatás során kalibráltam, annak
érdekében, hogy a kimenet a lehető legjobban segı́tse az UBE keretrendszer munkáját.
Ennek részletes leı́rása a [C3] publikációban található.
Miután több helyről származó valós mérési adatot is megvizsgáltam az emlı́tett
módszer szerint, az UBE keretrendszerbe összesen 749 bejegyzést került meghatározásra
a Felhasználó viselkedés adatbázisban. Ezen viselkedések hossza 4 perctől 10 percig
terjed. Mivel a keretrendszerben a felhasználók emulálása valós idejű folyamat, ezért
az összes bejegyzés lejátszása egy adott teszt eszközön körülbelül egy teljes hetet
vesz igénybe. Továbbá, későbbi kutatásaim eredményei azt mutatják, hogy ezen felhasználó viselkedések kellőképpen lefedik a rendelkezésre álló valós mérésekben lévő
tipikus felhasználói viselkedéseket.
Altézis 1.3. [C2]
Az UBE keretrendszer Felhasználó emulátora segı́tségével ki tudtam mutat, hogy teljes
mértékben ugyanaz a felhasználó viselkedés által generált forgalmi mintákon hogyan
hagynak lenyomatot a különböző platformok (például hozzáférési hálózati technológiák,
mint 3G vagy WiFi, illetve operációs rendszer, mint a Windows és az Android).
A Felhasználó emulátor képes bejelentkezni és távolról vezérelni teszt eszközöket
(pl.: Windows gépek és Android telefonok) különböző rendszerfolyamat hı́vásokkal,
9
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Ábra 2: YouTube Measurement Results

illetve billentyű ütések és egér kattintások emulációjával. Éppen ezért képes voltam
teljesen ugyanazt a felhasználó viselkedést lejátszani többféle hálózati körülmény
között, és az ezek által generált forgalmat egymással összehasonlı́tani. Ebben az
összefoglalóban nem törekszem arra, hogy minden egyes részletet bemutassak, csak
néhány szemléletes példán keresztül bemutatom, hogy az UBE kertrendszer miképpen
alkalmas hasonló vizsgálatokhoz bemenet generálására. Minden itt bemutatott felhasználó viselkedés legalább száz alkalommal került emulálásra a különböző teszt
eszközökön, melyek más és más platformon lettek futtatva.
A 2a Ábrán ugyanazon YouTube videó lejátszásának az intenzitását tüntettem
fel különböző körülmények között. Összesen három teszt eszköz mérései láthatóak,
melyek az alábbiak: (i) Android okostelefon az BME területén 3G csatlakozással
(kék görbe) vagy az egyetemi WiFi hálózat használata esetén (piros görbe), (ii) Windows alapú PC az egyetemi vezetékes hálózatot használva (zöld görbe), és (iii) Windows alapú virtuális gép a Tokióban található National Institute of Information and
Communications Technology kutatóintézet területén (narancsszı́nű görbe). Eb-ben
a mérésben látható, hogy a zöld görbe alapjaiban különbözik a többitől, mely tulajdonképpen egy hiba a YouTube alkalmazás szintű folyam vezérlésében. Ezt a
hibát korábban kimutatták már kutatók [5] és az UBE által generált mérések meg
tudták erősı́teni, hogy akkor következik be ez a fajta nagy mértékben börsztös forgalom, ha az alábbi három feltétel teljesül: (a) nagysebességű hozzáférés, (b) alacsony
körülfordulási idő (RTT), és (c) a fogadó oldal nem veszı́t csomagot torlódás vagy
puffer limitáció miatt. Ezzel szemben, a 2b Ábrán a csomagok közötti időkülönbségek
eloszlásfüggvényét ábrázoltam. Ebben a statisztikai paraméterben az a mérés a kiugró, amelyik 3G hozzáférés használatával lett mérve. Ezen a görbén egy 10 ms értékű
periodicitás fedezhető fel, mely egybeesik a mobil hálózatok Node-B eszközeikben
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Ábra 3: Skype Measurement Results

definiált ütemezési periódussal [15], ı́gy hagyva lenyomatot a forgalmi mintán.
A 3a Ábrán Skype alkalmazás által generált forgalomban mért csomagkövetési
időközök eloszlásfüggvénye látható feltöltési irányba. Ebben az esetben négy különböző
teszt eszközön emuláltam a felhasználó viselkedést: (i) (i) Android okostelefon az
BME területén 3G csatlakozással (kék görbe) vagy az egyetemi WiFi hálózat használata
esetén (piros görbe), (ii) Windows alapú PC az egyetemi vezetékes (zöld görbe) illetve vezetéknélküli hálózatot használva (narancsszı́nű görbe), (iii) Windows alapú
virtuális gép a Tokióban található National Institute of Information and Communications Technology kutatóintézet terültén (barna görbe), és (iv) Windows alapú virtuális
gép a Recefe-ben található Federal University of Pernambuco egyetem területén (lila
görbe). Asztali Windows környezetben nagyon jól kivehető, hogy a Skype audió
kódolója 20 ms nagyságú időrésekben vesz mintát és küldi ki a csomagotat a hálózatra [19].
Azonban a mérési eredményekről látszik, hogyha az alkalmazás virtuális operációs
rendszer alatt fut, akkor ezek az időértékek nem ilyen pontosak, hanem elcsúsznak
kicsit. Ennek az oka, hogy virtuális környezetben az alkalmazások által generált
időzı́tett megszakı́tó üzenetek nem egy hardveres oszcillátor segı́tségével vannak feldolgozva, hanem egy szoftveresen emulált hardver segı́tségével, melynek kérései a
gazda gépen futó valós hardverhez késleltetődnek, illetve akár el is veszhetnek [10].
A [10] munkában a kutatók azt is belátták, hogy ennek az elcsúszásnak a mértéke
arra is használható, hogy ki lehessen mutatni vele a gazda szerver operációs rendszerét illetve a rajta futó Hypervisor tı́pusát. Hasonló indok állhat az Android
platform fölött mért csúszásnak: az Android alkalmazások egy úgynevezett Dalvik
Virtuális Gépben [2], mely hasonlóan csak egy virtualizációs rétegen keresztül biztosı́t hozzáférést a Linux kernelhez.
A 3b Ábrán Skype alkalmazás által generált forgalomban mért csomagkövetési
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időközök eloszlásfüggvénye látható letöltési irányba. Ezen az ábrán azt lehet jól
megfigyelni, hogy milyen hatása van az Internet utaknak erre a statisztikára. Azon
mérések, ahol a két végpont közel volt egymáshoz (pl.: ugyanabban a városban), a
feltöltési csomagok statisztikái szinte azonosak a letöltött csomagok statisztikáival.
Ezzel szemben, amikor a végpontok nagyon távol voltak egymástól, az Interneten
tapasztalható késleltetés ingadozás miatt a görbék elcsúsztak az eredetihez képest.
Érdemes még kiemelni, hogy a 3G hozzáférés fölött mért eredményeknél a mobil
hálózatok ütemezésének 10 ms-os periodicitása pont a fele a Skype által használt 20
ms-os kódolási időnek, ezért alakult ki a lépcsőzetes eloszlásgörbe ilyen végpontok
esetén.
Ezek az eredmények látványosan demonstrálják, hogy az egyes alkalmazások által
generált hálózati forgalmi minták között alapvető különbségek tudnak mutatkozni
annak függvényében, hogy milyen platformon lettek futtatva. Ezen jelenleség kimutatásához szükség volt egy olyan keretrendszerre, mint az UBE, melynek segı́tségével
ugyanazt a felhasználót lehet emulálni különböző teszt eszközök fölött.
Altézis 1.4. [J1]
Megmutattam, hogy a Felhasználói Viselkedés Alapú Forgalom Generátor képes olyan
többfelhasználós forgalmi mintát előállı́tani, melynek statisztikái nagy mértékben hasonlı́tanak valós hálózatokon mért adathalmazokhoz.
A legfőbb követelmény, melyet kutatásom elejét támasztottam az UBE keretrendszerrel szemben, az volt, hogy képes legyen generálni olyan többfelhasználós forgalmi
mintákat, melynek statisztikái nagy mértékben hasonlı́tanak valós hálózatokon mért
adathalmazokhoz. Annak érdekében, hogy ezt bebizonyı́tsam, egy esettanulmányt
mutatok be, melynek során egy valós mérést reprodukáltam a keretrendszer segı́tségével.
Ennek során a valós mérés statisztikáit hasonlı́tottam össze az UBE által generált
mintával, olyan metrikák szerint, melyek meghatározóak egy forgalmi minta szempontjából [C5]. Az összehasonlı́tás alapjául szolgáló metrikák az alábbiak:
• alkalmazások részesedése: az adott mintát milyen alkalmazások generálták, milyen részben,
• csomagszintű statisztikák : forgalmi intenzitás és csomagméret eloszlás,
• folyamszintű statisztika: folyam méretek eloszlása,
• skálázódási vizsgálat: másodrendű tulajdonságok elemzése wavelet analı́zis segı́tségével.
Az UBE keretrendszer segı́tségével generáltam egy mesterséges mintát a rendszer
adatbázisában található egyedi minták összefűzésével. Ennek menete az alábbi volt:
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első körben rendelkezésemre állt egy valós hálózaton rögzı́tett mérés, ami a BME
WiFi minta. A mérésben elemeztem minden egyes felhasználó által generált forgalmat, úgy, hogy az nDPI [3] alkalmazás segı́tségével megállapı́tottam, hogy milyen
alkalmazásokat használt az adott felhasználó. Következő lépésként minden egyes
felhasználóhoz tartozó eredményt összevetettem az UBE adatbázisában található
mintákkal, és mindegyikhez megállapı́tottam, hogy melyik a leghasonlóbb minta az
1.2 Altézisben leı́rt módszer szerint. Így keletkezett egy bemenet, melyet az UBE
Forgalom aggregátor része tud értelmezni: az adatbázis melyik egyedi mintáit kell
összefűzni, milyen módosı́tásokat végrehajtva. A főbb csomagszintű módosı́tások az
alábbiak:
• A csomagok időbélyegeinek módosı́tása, hogy az adott felhasználó forgalma pont
akkor kezdődjön, mint ahogy az a valós mérésben szerepelt. Mivel ez a folyamat
minden egyedi mérési mintának a csomagjait ugyanazzal az időértékkel tolja el,
ezért az egymáshoz képes lévő statisztikák (pl.: csomagkövetési idők, folyamok
időbeli hossza) nem változnak.
• IP cı́mek módosı́tása, annak érdekében, hogy a mesterséges mintában szereplő
felhasználók egyedi IP cı́mmel lehessenek beazonosı́thatóak. Erre azért van
szükség, mert az eltárolt egyedi mérésekben lévő IP cı́mek tulajdonképpen az
aktuálisan mért teszt eszköz cı́meit tartalmazzák. Továbbá lehetőség van a
csomag hasznos tartalmában is kicserélni az adott IP cı́met mind szöveges,
mind bináris formátumra szűrve. Végül az algoritmus újraszámolja a csomagok ellenőrző összegeit, hogy a módosı́tások után is helyes érték szerepeljen
a kimenetben.
A mesterséges mintában összesen 450 egyedi forgalmi mérés lett összefűzve, amelynek az összes forgalma 3.8 GB volt, 5.4 millió csomagot és 217 ezer hálózati folyamot
tartalmazott. A 4 Ábrán hasonlı́tottam össze, hogy a két mintában hogyan oszlanak
el a különböző alkalmazások által generált összes forgalom mennyiségei. Az ábrán szereplő forgalmi osztályok megfelelnek az nDPI program névkonvenciójával. Az ábráról
jól látszik, hogy az UBE által generált mesterséges mintában szereplő alkalmazások
által generált forgalmi mennyiség nagy mértékben hasonlı́t arra az összetételben, ami
az eredeti mérésben volt. Ez egy alapos bizonyı́ték arra, hogy az UBE alkalmas olyan
kimenetek generálására, melyekkel képesek vagyunk forgalom azonosı́tó eszközöket
összehasonlı́thatóan elemezni.
Annak érdekében, hogy a két minta csomagszintű statisztikáit is össze lehessen
hasonlı́tani, ábrázoltam a két adathalmaz forgalmi intenzitását (5a Ábra) és csomagméretek eloszlásfüggvényét (5b). Ugyan a két intenzitás görbe nem teljesen
fedi egymást az 5a Ábrán, mégis azt lehet mondani, hogy a két görbének hasonló
a viselkedése, melyet más statisztikák igazolnak. Az 5b és 5c Ábrákon látszik, hogy
13
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mintában.

mind a csomagméretek, mind a folyam méretek eloszlása igen közeli a két mintát
tekintve, ami tovább igazolja a minták hasonlóságát.
A forgalmi minták egy nagyon mély tulajdonsága az úgynevezett skálázódás,
melynek segı́tségével becslést lehet adni az adathalmaz önhasonló tulajdonságára.
Annak érdekében, hogy a BME WiFi és a mesterséges mintákat ebből a szempontból is össze lehessen hasonlı́tani, egy wavelet analı́zis segı́tségével elkészı́tettem a
másodrendű log-skála diagramjukat. Az analı́zishez a forgalmi minták wavelet alapú
elemzése során gyakran használt MATLAB kódot használtam föl [?] (az módszer
részleti a [24] publikációban találhatóak). Az 5d Ábrán látható a két minta másodrendű
skálázódási diagramja. A közel lineáris növekmény a 4 ≤ j ≤ 11 értékeknél arra
enged következtetést, hogy a minták rendelkeznek az úgynevezett lassan lecsengő tulajdonsággal, mely az egyik meghatározó eleme az Internet forgalomnak [24]. Tovább
egy lineáris regresszió segı́tségével becslést lehet adni a tulajdonság Hurst paraméterére:
HBM Ewif i = 0.875 és Hmesterseges = 0.842. Ennek a két eredmények a közelsége arra
enged következtetni, hogy az eredeti és a mesterségesen generált forgalmi mintáknak
nagyon hasonló a komplex skálázódási felépı́tése.
Összegezve az eredményeket elmondható, hogy a Felhasználói Viselkedés Alapú
Forgalom Generátor képes olyan nagysebességű forgalmi mintát előállı́tani, melynek
statisztikái nagy mértékben hasonlı́tanak valós hálózatokon mért adathalmazokhoz.
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Ábra 5: A BME WiFi és mesterséges minta összehasonlı́tás különböző metrikák
szerint

4.1.2

Eredmények Alkalmazhatósága a Gyakorlatban

A fő célja a Felhasználói Viselkedés Alapú Forgalom Generátor megalkotásának az
volt, hogy képesek legyünk olyan forgalmi mintákat generálni, melynek segı́tségével
össze lehet hasonlı́tani különböző forgalom felismerő alkalmazások pontosságát és teljesı́tményét, beleértve a DPI eszközöket is. Ahogy az előzőekben bemutatásra került,
az UBE teljesı́ti ezt a követelményt. Munkám során több hallgatóval is dolgoztam,
akik fölhasználták az UBE által generált forgalmi mintákat ilyen célokra.
Továbbá kiemelném, hogy szintén lényeges tulajdonsága a keretrendszernek, hogy
a kimenetek megoszthatóak más kutatókkal is, hiszen nem tartalmaznak semmilyen jogvédett adatot. 2016-ban ezért egy együttműködés során az UBE forgalmi
adatbázisát megosztásra került Valentı́n Carela-Español és Pere Barlet-Ros kutatókkal
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Ábra 6: Forgalmi intenzitás és csomag követési idő eloszlásfüggvénye az elefánt felhasználók és elefánt folyamok összehasonlı́tására a BME Wired és CAIDA mintákban
a UPC Barcelona Tech egyetemről. Az ő csoportjuk kiemelkedő eredményeket publikált az utóbbi években ebben a témakörben [31], [9].

4.2

Internet Felhasználók Pareto Karakterizációja

Főtézis 2. [C6, C7]
Bemutatok egy új forgalmi karakterizációs módszert, melyben a felhasználók által kihasznált sávszélességet felül lehet becsülni egy Pareto eloszlás segı́tségével. Ezen Pareto
eloszlás paramétereit felhasználva megadok egy képletet, amit hálózat tervezők tudnak
felhasználni aggregációs linkek méretezése során.
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4.2.1

Tézis Pontok

Altézis 2.1. [C6]
Megvizsgáltam az elefánt-egér jelenséget valós hálózatokból származó mintákon, és
megállapı́tottam, hogy bár az elefánt felhasználók és az elefánt folyamok aggregált
statisztikái nagyon hasonlı́tanak egymásra, a két jelenség közötti átfedés csupán 1040%.
Kutatásaim során az elefánt felhasználókra az irodalomban sokszor idézett definı́ciót
használtam [18], mely a következő: egy felhasználó akkor számı́t elefántnak, ha az
általa generált összes forgalom nagyobb, mint az felhasználók által generált forgalom
átlaga plusz háromszor a szórása. Mivel hasonló felhasználó elemzést nem találtam a
fellelhető irodalomban, ezen definı́ció szerint elemeztem a BME Wired és CAIDA
mintákat. A 6a és a 6b Ábrákon mutatom be az elefánt felhasználók és elefánt
folyamok forgalmi intenzitást és csomag követési idő eloszlásfüggvényét a két mintára.
A relatı́v eltérés is fel van tüntetve az ábrákon. Ezekből leolvasható, hogy a BME
Wired adathalmaz esetén az az elefánt felhasználók generálták az összes forgalom
80%-85%-át, mı́g a CAIDA minta esetén ez az arány kicsit kisebb, kb. 60%-70%.
A másik érdekes jelenség, hogy az elefánt felhasználókhoz és elefánt folyamokhoz tartozó görbék között még kevesebb a relatı́v különbség: a BME Wired minta esetén
mindössze 2%-4%, mı́g a CAIDA minta esetén 8%-12%.
Az egymás után beérkezett csomag között eltelt idő eloszlását ábrázolja a 6c (BME
Wired minta) és a 6d (CAIDA minta) Ábrák. A görbék nagy hasonlóságot mutatnak
az elefánt felhasználók és elefánt folyamok csomagszintű tulajdonságai között. Az
elefántok forgalmának eloszlásfüggvényei lassabban emelkednek, mint az eredeti forgalom görbéi, melynek oka, hogy az elefántok által generált csomagok tulajdonképpen
részhalmazai az eredeti adathalmaznak. Mindazonáltal, az elefánt felhasználók és
elefánt folyamok görbéi között lévő kis távolság megerősı́ti, hogy két jelenség csomagszintű tulajdonságai közel vannak egymáshoz.
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Ábra 7: Elefánt felhasználók által generált elefánt és nem-elefánt folyamok
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Ugyanakkor a 7. Ábrán minden egyes pont egy elefánt felhasználónak felel meg:
az egyes jelölő pontok az ábrázolják, hogy az adott elefánt felhasználó hány darab
elefánt folyamot és hány darab nem-elefánt folyamot generált. Mint az leolvasható
az ábrákról, a semmilyen összefüggés nincs aközött, hogy egy elefánt felhasználó
hányszor annyi elefánt folyamot generál, mint nem-elefánt folyamot. Továbbá, érdekes
felfedezés, hogy számos olyan elefánt felhasználó van, aki egyáltalán nem generált
elefánt folyamot (ennek száma a CAIDA minta esetén 53 volt, mı́g a BME Wired
minta esetén csak 3). Szintén lényeges megállapı́tás az, hogy CAIDA minta esetén az
elefánt folyamok mindössze 9.13%-át generálták elefánt felhasználók, mı́g ez a szám a
BME Wired minta esetén 37.85% volt. Ezek az eredmények megerősı́tik azt az állı́tást,
hogy az elefánt felhasználók és elefánt folyamok csomagszintű statisztikái hasonlóak,
még sincs akkora átfedés a két jelenség között, mint arra előzetesen számı́tani lehetett.
Altézis 2.2. [C7]
Megmutattam, hogy független hálózati mérésekben található felhasználók által kihasznált
sávszélességet becsülni lehet egy megfelelő paraméterekkel rendelkező Pareto eloszlással.
Ezen modell alapján javasoltam egy új méretezési módszert, aminek segı́tségével felül
lehet becsülni több felhasználó teljes Internet forgalmát.
Az általam javasolt modellben a felhasználók által aktuális kihasznált sávszélességet
egy Pareto eloszlással lehet közelı́teni. Hogy megerősı́tsem ezt a feltételezést a 8
Ábrán bemutatom a komplementer eloszlásfüggvényét a felhasználok által kihasznált
sávszélességnek 10 ms és 100 ms időablakokra átlagolva mind a BME Wired és a
CAIDA minták esetén. Annak ellenére, hogy ezen két adathalmaz teljesen különböző
helyekről származik (magyar egyetemi hálózat, illetve amerikai gerinchálózat), a görbék
nagyon hasonló viselkedést mutatnak.
Ennek alapján az ı́gy értékül kapott eloszlásfüggvényt modellezni lehet egy módosı́tott Pareto eloszlással, melyhez bevezettem egy új Sm paramétert, mely a felhasználók számára felajánlott maximális sávszélességet jelöli. Abban az esetében, ha
egy felhasználó a Pareto modellnek megfelelően ennél a maximális értéknél nagyobb
sávszélességet használna ki, a forgalma korlátozásra kerül, ı́gy a maximális Sm értékkel
fog forgalmat generálni. Ennek alapján a módosı́tott Pareto eloszlás eloszlásfüggvényét
az alábbi módon lehet felı́rni:



0
if x < Xm



(1)
Fbx (x, Sm , Xm , α) = 1 − ( Xxm )α
if Xm ≤ x ≤ Sm




1
if x > Sm
Miután a valós adathalmazokra illesztettem a Pareto eloszlást (8 Ábrán szaggatott
görbe), az eredményül kapott α és Xm paramétereket a 2 Táblázatban gyűjtöttem
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(a) BME Wired minta

(b) CAIDA minta

Ábra 8: Pareto eloszlás illesztése felhasználók által kihasznált sávszélességre a BME
Wired és a CAIDA minták esetén
Táblázat 2: Paraméter becslések Pareto eloszlás illesztése után a BME Wired és a
CAIDA minták esetén
Ablak méret
100 ms
10 ms

BME Wired minta
α
Xm
0.90
250 kbps
0.89
831 kbps

CAIDA minta
α
Xm
0.85 144 kbps
0.78 1016 kbps

össze. Ahogy az eredményeken is látszik, az eredmények a BME Wired és a CAIDA
minták esetében közeliek lettek, annak ellenére, hogy alapjaiban más jellegű hálózatról
származnak a mérések. Ez megerősı́ti a modell általánosan való alkalmazhatóságát.
Továbbá, a hálózati forgalomra jellemző alaptulajdonság is kivehető a modellből,
melyben az látszik, hogy minél nagyobb időskálán átlagoljuk a felhasználók által
kihasznált sávszélességet, Xm paraméter értéke annál kisebb lesz.
Altézis 2.3. [C7]
Megadtam egy képletet, melynek segı́tségével Internet szolgáltatók képesek
regációs link méretét tervezni egy megadott  rendelkezésre állási szinthez.
alapja az általam bevezetett Pareto becslés, melyben az eloszlás paramétereit
újra lehet számı́tani és hozzáigazı́tani az exponenciálisan növekvő hálózati
trendekhez.

egy aggA képlet
könnyen
forgalmi

Az 1 Egyenletben megadott módosı́tott Pareto eloszlás azt is megengedi, hogy a
paraméter becslés után α < 1 értékekkel számoljunk, ami az eredeti eloszlás esetén
végtelen várható értéket adna. Így a módosı́tott eloszlás várható értéke az alábbi
képlet szerint számı́tható:
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ZSm
M=


fx x dx + 1 − Fbx (Sm ) Sm =

α
α Xm α
Xm −
+
α−1
α − 1 Sm α−1



Xm
Sm

α
Sm

(2)

Xm

Továbbá kihasználva, hogy egy eloszlás szórásának a négyzetét megkaphatjuk a
második momentum és a várható érték négyzetének különbségeként, a szórásra az
adott képletet lehet felı́rni:
ZSm

2

σ =

fx x dx+(1−Fbx (Sm ))Sm 2 −M 2 =
2


α
α
α Xm α
Xm
2
Xm −
+
Sm 2 −M 2
α−2
α − 2 Sm α−2
Sm

Xm

(3)
Az aggregált modell megalkotásához a Centrális Határeloszlás Tételét (CHT) alkalmaztam. A CHT szerint meg lehet adni, hogy mekkora ε eséllyel fogja meghaladni
N felhasználó által kihasznált összes sávszélesség az aggregált link CR kapacitását.
Általában azonban egy szolgáltató ennek az ellenkezőjére kı́váncsi, tehát hogy adott
ε rendelkezésre állás és N felhasználó esetén mekkora link kapacitással kell terveznie.
Így invertálva a formulát az alábbi képletet adtam meg:
√
CR = N M +
4.2.2

2 N σ Erfcinv (2 ε)

(4)

Eredmények Alkalmazhatósága a Gyakorlatban

A fejezetben tárgyalt új felhasználó modell segı́tésével az volt a célom, hogy új
módszert alkossak, melynek segı́tségével szolgáltatók tervezni tudják a jövőbeli hálózataikat.
Manapság a lakossági Internet hozzáférés vezető technológiája az úgynevezett Passzı́v
Optikai (PON) hálózatok, melyet gyorsasága miatt alkalmaznak szemben az olyan
elődökkel, mint az xDSL vagy a DOCSIS. Ezért a PON hálózatok tervezhetősége ma
egy kritikus feladata a szolgáltatóknak.
Kollégáimmal való közös munkám során sikeresen tudtuk alkalmazni az általam
megadott modellt ilyen feladatokra [C7]. Felhasználva a 4 Egyenletben megadott
képletet és különböző költségmodelleket időosztásos (TDM) illetve hullámhossz osztásos (WDM) PON technológiákra, meg tudunk állapı́tani egy inflexiós pontot a két
technológia között. Ennek alapján egy szolgáltatónak csak akkor éri meg a drágább,
ám nagyobb sávszélességet biztosı́tó WDM PON technológiát telepı́tenie, ha minden
egyes felhasználónak legalább 600 Mbps sávszélességet akar felajánlani. Ha ennél
kevesebb felhasználónkénti értékkel számol, akkor inkább a TDM PON telepı́tését
ajánlottuk.
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Ábra 9: Az SDN hálózatok felépı́tése

4.3

Forgalmi Mérések Szoftverizált Hálózatokban

Főtézis 3. [J2, C8]
Bemutatok egy új módszert, mely képes egy szoftverizált (SDN) hálózat bármely két
végpontja között megadni a rendelkezésre álló sávszélességet, kihasználva a hálózati
operációs rendszer által nyújtott funkciókat. Továbbá kimutattam, hogy az ilyen mérések
miden esetben egy hiba rátával adják meg a végeredményt, melynek okai az OpenFlow
protokoll felépı́téséből fakadnak.

4.3.1

Tézis Pontok

Altézis 3.1. [C8]
Kihasználva a hálózati operációs rendszer által biztosı́tott absztrakciós mechanizmusokat, megadtam egy új módszert, mely képes egy SDN hálózat bármely két végpontja
között megadni a rendelkezésre álló sávszélességet.
Első lépésben az algoritmus lekérdezi a hálózati operációs rendszertől az aktuális
topológiát, melyre egy kötelező absztrakciós az SDN hálózatokban [17]. A visszakapott információk alapján épül fel a G(V, E) irányı́tott topológia gráf, ahol V a
csomópontokat, mı́g E a közöttük lévő linkeket jelöli (az összes jelölést a 3 Táblázatban
gyűjtöttem össze). Szintén az absztrakciós mechanizmusoknak köszönhetően, az
összes link ci kapacitása is ismert a topológia gráfban. Ezek után az alkalmazás
méréseket végez az összes link bi aktuálisan kihasznált sávszélességére. Ennek során
hasonló módszert alkalmaztam, mint ami az irodalomban már fellelhető volt [11, 32,
21

27]: az SDN eszközök portjaihoz tartozó számlálókat periodikusan lekérdezem az
úgynevezett FlowStatsReq OpenFlow üzenet segı́tségével. Ezen a ponton az algoritmus ki tudja számolni az összes linken jelen lévő ai szabad kapacitást. Az ai értékek
ismeretében meg lehet adni egy adott P úton lévő szabad kapacitást az alábbi képlet
segı́tségével:
ABWP = min ai .
ei ∈P

(5)

Az általam definiált algoritmus három különböző esetben is meg tudja határozni
két végpont között fennálló szabad kapacitást:
1. Szabad kapacitás rögzı́tett útvonalakon. Ebben az esetben a hálózaton
lévő útválasztási irányelv rögzı́tett, ı́gy adott két pont között a csomagok fix
útvonalon közlekednek. Ilyen esetben az alkalmazás képes lekérdezni az irányelveknek megfelelő utat, majd visszakapott útra kiszámolni a rendelkezésre álló
sávszélességet az 5 egyenlet alapján. Az ilyen jellegű útvonal lekérésre a legtöbb
gyakorlatban használt SDN kontroller (pl.: Floodlight, OpenDaylight, ONOS)
biztosı́t API elérést.
2. Elérhető legjobb út. Ebben az esetben az útválasztás nem rögzı́tett, hanem
lehetőség van a legjobb rendelkezésre álló út kiszámı́tására, majd a csomagok
megfelelő irányba való kapcsolására. A megoldás az a P útvonal lesz, ahol a
rendelkezésre álló sávszélesség a maximális adott A és B végpont között. Tehát
ezt az értéket, az alábbi képlet szerint számolja az algoritmusom:
ABWA→B = max min ai .
P ∈PA→B ei ∈P

(6)

A probléma megoldására módosı́tott Dijkstra algoritmus alkalmaztam, melyben
egy út mértékét nem az általa alkotott élek távolság összege adja meg, hanem az
éleken lévő szabad kapacitások minimuma (ahogy az 5 egyenlet ı́rja le). Továbbá
az algoritmus komplexitása O(|E| + |V | log |V |), csak úgy, mint a klasszikus
legrövidebb út számı́tó Dijkstra algoritmus esetén.
Táblázat 3: Jelölések
Jelölés
G(V, E)
ei
ci
bi
ai
PA→B

Jelentés
irányı́tott gráf reprezentációja a hálózati topológiának, ahol V a csomópontokat,
mı́g E a közöttük lévő linkeket jelöli
az i-edik link a topológia gráfban
az ei link maximális kapacitása
az aktuálisan kihasznált sávszélesség az ei linken
a rendelkezésre álló sávszélesség az ei linken, ai = ci − bi
az A és B pontok között lévő összes út halmaza
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Ábra 10: Az S2 és S3 között lévő link kihasználtsága, valamint a rendelkezésre álló
sávszélesség Mininet teszthálózat fölött.
3. Többutas hálózat. Ebben az esetben két végpont között nem csak egy úton
közlekedhetnek a csomagok, hanem az összes lehetséges utat lehet egyszerre
használni. Ez a probléma egy maximális folyam - minimális vágás problémára
vezethető vissza a G(V, E) topológia gráfon, melyet megold a Ford-Fulkerson
algoritmus. Az algoritmus komplexitása O(|E|f ), ahol f a maximális folyam
mérete a gráfban.
Az algoritmus helyes működésének igazolására számos mérést végeztem Mininet
emulációs környezetben. Az erdményeket a 10. Ábra foglalja össze, ahol három
különböző forgalomtı́pus látható: (i) egyenletes bitrátájú forgalom (10a Ábra), (ii)
változó bitrátájú forgalom (10b Ábra), és (iii) valós forgalom, melynek során a BME
WiFi minta került visszajátszásra a hálózaton (10c Ábra). Az ábrákról leolvasható,
hogy az általam megadott algoritmus jól közelı́ti a Mininet rendszer naplóiból kiolvasott referencia értékeket.
Altézis 3.2. [J2]
Megmutattam, mik azok a tényezők, melyek befolyásolhatják egy számláló alapú forgalmi mérés pontosságát SDN hálózatokban. Ezek az alábbiak: (i) mérés költsége, (ii)
idő szinkronizáció hiánya, (iii) kritikus idő-skála függőség, és (iv) lokális időbélyegzés
hiánya.
Mérés költsége
A tradicionális hálózatokhoz képest, az SDN architektúra más jellegű felépı́tése különböző hatást gyakorolhatnak az aktı́v passzı́v mérések költségei. Forgalmi szempontból vizsgálva, SDN hálózatok mérése esetén a többlet költség keletkezhet a kontroll csatornán (passzı́v mérés esetén), az adatsı́kon (aktı́v mérés esetén), vagy mind
két helyen. A számı́tási költségeket tekintve egy mérés kihathat a hálózati operációs
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rendszer valamit az SDN kapcsolók teljesı́tményére is. Ez utóbbi tovább bontható
abból a szempontból, hogy a többlet költség az úgynevezett lassú úton keletkezik
(melynek elsődleges funkciója az adott eszköz menedzsmentje), vagy a gyors úton.
Az általam javasolt módszer költségét tekintve inkább a hálózati operációs rendszernek jelent többletet, hiszen az SDN kapcsolóknak mindössze egy egyszerű feladatot kell végrehajtaniuk (számlálók kiolvasása). A teljes mérési költség kiszámı́tásához
az OpenFlow 1.5.1 protokoll specifikáció 7.3.5.5 fejezetében leı́rtakkal számoltam: ennek alapján egy portról lekérdezett információ mennyisége 80 byte. Ennek értelmében
összesen 18 port aktuális adat fér bele egyetlen 1500 byte-os csomagba, tehát egy 48
portos eszközzel számolva egy lekérdezés három hálózati csomagot fog generálni. Abban az esetben, ha másodpercenként kéri le a monitorozó eszköz az adatokat (ami
egy igen gyakori mérésnek számı́t), ez összesen 5 Kbps forgalom feldolgozásával jár
percenként, mely egy 200 eszközből álló hálózat (mely szintén nagynak tekinthető)
esetén kevesebb, mint 1 Mbps.
Idő szinkronizáció hiánya
Az SDN hálózatokban lévő centralizált hálózati operációs rendszer következménye,
hogy több mérése esetén a lekérdező csomagokat a hálózatra csak sorrendben tudja
kiküldeni, illetve visszakapni azokat csak egymás után feldolgozni. Abban az esetben ha az eszközöket egy lapos LAN topológián képzeljük el, a hálózati operációs
rendszer egy interfész segı́tségével kommunikál a többi eszközzel, ezért a monitor
csomagok várakozni fognak az interfészen kifelé, illetve a bejövő válaszok befelé.
Egy felső korlátot határoztam meg erre a hibára, mely mindenképpen előfordul
hasonló mérések esetén. Ebben jelölje δmax azt az időkülönbséget, ami eltelik aközött,
hogy az első és utolsó eszköz megkapta a számláló lekérdező csomagot egy adott mérési
periódusban. Ebben az esetben egy C kapacitású link mérésének hibája a
δL1 = C · δmax
adható meg, és ebből két egymás után következő mérés legrosszabb esetére számolva
az alább becslés adható meg:
Berr =

2 · C · δmax
δL2 + δL1
=
τ
τ

ahol τ a mérési periódus értéke, L1 és L2 pedig az első és második mérési periódusban
mért számláló értékek.
A δmax érték a hálózaton lévő eszközök számával szintén felülbecsülhető, hogyha
tudjuk, hogy a kontroll csatorna kapacitása Cctl illetve egy lekérdezés mérete Lenquery :
δmax = (N − 1)
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Lenquery
Cctl

Így abban az egyszerűsı́tett esetben, ha minden link kapacitása egyenlő C = Cctl ,
az alábbi képlettel lehet a mérési hibát becsülni:
Berr =

2 · (N − 1) · Lenquery
τ

Felhasználva, hogy egy FlowStatsReq üzenet mérete Lenquery = 56Bytes1 , és feltételezve, hogy a hálózat N = 101 eszközből áll, egy nagyon gyakori τ = 0.5s lekérdezési
periódussal számolva a hiba maximumára 44.7Kbps adódik, ami egy 1Gbps linkre
vetı́tve 4.4 · 10−5 relatı́v hibát jelent.
Kritikus idő-skála függőség
Definı́ció szerint a rendelkezésre álló sávszélesség függ a megválasztott τ időalap
mértékétől, amire az átlagolást elvégezzük. A tradicionális hálózatokban ez az érték
általában a monitorozási szükségletek határozták meg, de általánosságban elmondható, hogy ezeknek az eszközöknek a konvergencia ideje legalább fél percig tart [14].
Az általam bemutatott új módszer azonban képes SDN hálózatokban akár másodperc
törtrésze alatt is új eredményt adni. Ezzel viszont egy új jelenség befolyásolhatja a
mérés pontosságát: egy adott csomag ideje, amit a hálózaton tölt akár összemérhető
lehet a rendelkezésre álló sávszélességet mérő alkalmazás periódus idejével, ezért
előfordulhat, hogy mı́g a csomag átért a hálózat egyik részéből a másikba, ott már
megváltoztak a körülmények.
Általánosságban törekedni kell arra, hogy a megválasztott τ mérési periódus legalább akkora legyen, mint egy csomag áthaladási ideje a hálózaton. Jelölje δingr−egr
a maximális időt, amit egy csomag a hálózaton keresztülutazva tölthet. Ebben az
esetben τ  δingr−egr egy megfelelő választás a mérési periódusra. Ez a feltétel
egy teljesen vezetékes hálózat esetén könnyen teljesı́thető, azonban manapság már
előfordulnak olyan hálózatok, melyek több vezetéknélküli linket is tartalmaznak, ı́gy a
csomagok eltöltött ideje a hálózatban akár nagyságrendekkel is nagyobb lehet. Ebben
az esetben mindenképp törekedni kell a feltétel betartására, hogy ezen kritikus hibát
a mérések ne szenvedjék el.
Lokális időbélyegzés hiánya
Mivel az OpenFlow protokoll nem kötelezi a mért SDN eszközöket arra, hogy egy
lekérdezésre adott választ lokális időbélyeggel lásson el, a mérési értékeket idejére
csak a hálózati operációs rendszer tud becslést adni, abban a pillanatban, amikor
a válasz visszaér hozzá. Ez szintén egy hibát visz a rendszerben, mely az alábbiak
szerint becsülhető.
1

OpenFlow Protokoll Specifikáció 1.5.1 Verzió, 7.3.5.2 Fejezet
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i
Jelölje TGT
azt az időpillanatot, amikor az Li számláló értéke ki lett olvasva az
adott SDN eszközből i-edik mérési periódusban. A csomag a hálózaton egy későbbi
i
Tmeas
időpillanatban érkezik meg a hálózati operációs rendszerhez, ami hozzá rendeli
a méréshez ezt az időpontot, mely minden esetben különbözik az eredeti értéktől.
Jelölje ∆L az Li és Li+1 számlálók különbségét, ekkor a következő képlet adódik a
mérési hibára:

=

∆L
i+1
i
−Tmeas
Tmeas
∆L
i+1
i
TGT
−TGT

∆L
i+1
i
TGT
−TGT

−

=

1
i+1
i
TGT
−TGT

−

1
i+1
i
−Tmeas
Tmeas

1

(7)

i+1
i
−Tmeas
Tmeas

Ha feltételezzük, hogy a mérések periodicitása egy tökéletes τ rátával történik,
i+1
i
(tehát ∀i : TGT
= τ ), és δi a hálózaton lévő késleltetése az ith mérési periódusban
−TGT
i
i
(δi = Tmeas − TGT ), akkor a 7 Egyenlet egyszerűsı́thető az alábbi szerint:
=

τ
τ + δi+1 − δi

−1=−

δi+1 − δi
τ + δi+1 − δi

(8)

Altézis 3.3. [J2]
Megmutattam, hogy SDN hálózatok forgalmi mérése során a végeredményben mindenképpen hiba fog keletkezni az OpenFlow protokoll felépı́tése miatt. Továbbá megmutattam, hogy ennek a hibának a mértéke nem a hálózati operációs rendszer és
az SDN eszközök között fellépő hálózati késleltetéstől függ, hanem az egymás után
beértekező mérési csomagok késleltetésének ingadozásától.
Számos Mininet alapú emulációt végeztem annak érdekében, hogy a megadott rendelkezésre álló sávszélesség mérési módszert pontosságát megismerjem. Ennek során
különböző mesterségesen előidézett késeltetést állı́tottam a hálózatra, hogy a mérési
értékeket tartalmazó csomagok más paraméterek mentén érkezzenek vissza a hálózati
operációs rendszerhez, ahol időbélyegzésre kerülnek. Első körben egy ideális esetet
vizsgáltam meg, amikor a lehető legkisebb a hálózati késleltetés, ezt mutatom be a
4. Táblázatban. Az értékekből látszik, hogy még egy nagyon gyakori, 0.5 másodperces
mérési periódussal számolva is a hiba átlaga 1% alatt van, ami nagyon pontosnak
tekinthető. Továbbá megfigyelhető, hogy minél nagyobb a τ periódus értéke, a hiba
annál kisebb. Ennek oka, hogy nagyobb mérési periódus esetén nagyobb időskálán
történik a forgalom átlagolása, ezért a hiba is csökken.
Következő lépésként különböző várható értékű és szórású késleltetést emuláltam
a teszthálózaton, hogy a késleltetés hatását vizsgáljam meg a mérés pontosságára.
Ehhez normális eloszlású késleltetést használtam a következő várható értékekkel: 5
ms, 10 ms, 25 ms és 100 ms. A hozzájuk tartozó szórás értékek 5 ms, 10 ms és 25 ms
voltak.
A 11. Ábrán láthatóak az egyes mérések relatı́v hibái a referencia értékekhez
képest. Összesen 300 emuláció eredménye látható az ábrán, melynek során különböző
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Táblázat 4: Rendelkezésre álló sávszélesség mérésének relatı́v hibája valós forgalom
visszajátszása esetén
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Ábra 11: Rendelkezésre álló sávszélesség mérésének relatı́v hibája különböző várható
értékű és szórású késleltetést emulálva a hálózaton

normális eloszlás értékeket használtam a késleltetésre, illetve különböző τ mérési
periódusokat. A 11a Ábra megerősı́ti az állı́tást, hogy a relatı́v mérés hiba és a
hálózaton lévő késleltetés átlaga között nincsen összefüggés. Ezzel szemben a 11b Ábrán
tisztán látszanak a lineáris trendvonalak a relatı́v hiba értékek és a hálózati késleltetés
szórása között.
Továbbá, ebben az esetben a speciális N (m, σ 2 ) normális eloszlású késleltetés, a
8 Egyenlet használatával ki lehet számolni az abszolút relatı́v hiba átlagos értékét. Ha
független tekintjük két egymás utáni monitor csomag késleltetését, akkor két normális
eloszlású független valószı́nűségi változó különbségét a N (0, 2σ 2 ) eloszlás adja. Ebben
2
az esetben a 8 Egyenlet alapján a hiba eloszlása N (0, 2στ ) lesz feltéve, hogy τ  σ.
Ennek alapján a relatı́v hiba abszolút értékére az alábbi érték adódik:
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A 9. Egyenlet megerősı́ti a 11b Ábrán mért eredményeket,
ahol leolvasható hogy
q
a σ és τ értékek között lineáris kapcsolat van éppen π4 meredekséggel.
4.3.2

Eredmények Alkalmazhatósága a Gyakorlatban

Ebben a Téziscsoportban bemutatott eredményeim alapján szerzőtársaimmal javasoltuk, hogy az OpenFlow protokoll legyen kiegészı́tve olyan időbélyegző mechanizmussal, mellyel elkerülhető a számláló alapú mérések során fellépő hiba. Konkrétabban,
két különböző módszert is javasoltunk, mellyel a lokális időbélyegzés megvalósı́tható
lenne a protokollban. Az első az OpenFlow úgynevezett kı́sérleti (“experimenter”)
üzenettı́pusát használja ki, melyet pont arra találtak ki, hogy hasonló egyedi tulajdonságokat tudjanak a kutatók könnyen implementálni a protokoll működésébe.
Azonban, mivel ezen kı́sérleti üzenettı́pusok megvalósı́tása nem kötelező a gyártók
számára, javasoltunk egy másik módszert, mely visszafelé kompatibilitást garantál a
már meglévő verziókkal. Ebben az esetben a OpenFlow protokoll fejlécében található
8 bites üzenet tı́pusára utaló mező első bitjét használjuk arra a célra, hogy jelezzük
az eszköznek, hogy szeretnénk lokális időbélyegzést kérni a mérések pontosságának
növelése céljából. Mivel ezen 8 bites mező összesen 256 fél üzenet tı́pust enged
meg, ezen bit használta ezt az értéket 128-ra csökkentené. Azonban, ez nem okozna
problémát az OpenFlow protokoll mai használata során, hiszen a legfrissebb, 1.5.1-es
verzióban is összesen 35 féle üzenet van definiálva.

5

Összefoglalás

A doktori kutatásom során a forgalmi mérések elemzésével és emulációjával foglalkoztam számos aspektusból megközelı́tve a problémát. Munkám első része a Felhasználó
Viselkedés Alapú Forgalom Generátor megalkotásával telt, ami egy új keretrendszer
mesterséges forgalmi minták generálására. Megmutattam, hogy a rendszer hogyan
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képes felhasználó viselkedéseket emulálva olyan forgalmi adatbázis létrehozni, melyben valóságos alkalmazások mintái találhatóak, jogi aggályok felmerülése nélkül. Az
eltárolt egyedi minták összefűzésével a keretrendszer képes olyan nagysebességű forgalmi minták előállı́tására, melynek főbb statisztikai paraméterei nagymértékben hasonlı́t valós hálózatokon mért adathalmazokhoz. Ezen tulajdonságait figyelembe
véve a Felhasználó Viselkedés Alapú Forgalom Generátor mindenképpen egyedi tulajdonságokkal rendelkezik a mesterséges forgalom generátorok széles palettáján.
Kutatásom folytatva a felhasználók forgalmának mélyebb elemzésébe kezdtem,
melynek során definiáltam egy új forgalmi karakterizációs módszert, melyben a felhasználók által kihasznált sávszélességet felül lehet becsülni egy Pareto eloszlás segı́tségével. Ezen modell megalkotása során figyelembe vettem az irodalomban felmerülő
három legfontosabb tényezőt, mely a mai felhasználók Internet forgalmára jellemző. A
modell segı́téségével megadtam egy képletet, melynek segı́tségével Internet szolgáltatók
képesek egy aggregációs link méretét tervezni egy megadott  rendelkezésre állási
szinthez. Továbbá, a képletben szereplő paramétereket könnyen újra lehet számı́tani
és hozzáigazı́tani az exponenciálisan növekvő hálózati forgalmi trendekhez.
Doktori munkám utolsó szakaszában az úgynevezett Szoftverizált (SDN) hálózatok
architektúráját elemeztem, hogy milyen új lehetőségeket biztosı́tanak a bevezetett
absztrakciós mechanizmusok, hogy segı́tsék a hálózatok mérését és monitorozását.
Ennek során megadtam egy új módszert, mely képes egy SDN hálózat bármely két
végpontja között megadni a rendelkezésre álló sávszélességet, kihasználva a hálózati
operációs rendszer által nyújtott funkciókat. Továbbá kimutattam, hogy az ilyen
mérések miden esetben egy hiba rátával adják meg a végeredményt, melynek okai az
OpenFlow protokoll felépı́téséből fakadnak. Munkám eredményeként két kiegészı́tésre
is javaslatot tettünk, melyben az OpenFlow protokollba beépülhet egy lokális időbélyegzést végző mechanizmus, ı́gy elkerülve a számláló alapú mérések hibáit.
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[25] Konstantina Papagiannaki, Nina Taft, Supratik Bhattacharyya, Patrick Thiran, Kavé Salamatian, and Christophe Diot. A pragmatic definition of elephants in internet backbone traffic. In
Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Internet measurment, pages 175–176.
ACM, 2002.
[26] Kevin Phemius and Mathieu Bouet. ”monitoring latency with openflow”. In 9th International
Conference on Network and Service Management (CNSM), pages 122–125, 2013.

31

[27] D. Raumer, L. Schwaighofer, and G. Carle. Monsamp: A distributed sdn application for qos
monitoring. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS),
Sept. 2014.
[28] Srikanth Sundaresan, Walter De Donato, Nick Feamster, Renata Teixeira, Sam Crawford, and
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[23-C6] L. Polčák. Challenges in Identification in Future Computer Networks. ICETE 2014 Doctoral
Consortium, 2014.
[24-C6] R. Addanki et al. A measurement-based study of big-data movement. European Conference
on Networks and Communications (EuCNC), 2015.
[25-C6] Z. Feng et al. BLOC: A generic resource allocation framework for hybrid packet/circuitswitched networks. Journal of Optical Communications and Networking 8:9, 2016.
[26-C7] R. Kaur et al. Investigation of Performance Analysis of EDFA Amplifier Using Different
Pump Wavelengths and Powers. International Journal of Advanced Research in Electronics
and Communication Engineering 5:8, 2016.
[27-C7] Tomas Horvath, Radko Krkos, Lubos Dubravec. Deep data analysis in gigabit passive
optical networks. Optica Applicata 47.1, pp. 157–170, 2017.
[28-C8] J.M. Jimenez et al. Study of Multimedia Delivery over Software Defined Networks. Network
Protocols and Algorithms 7:4, 2016.
[29-C8] Y.R.M. Benisha. An Extensive Review on Software Defined Networking (SDN) Technologies.
Journal of Advances in Electronics and Communication Engineering 2:1, 2016.

36

