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1 Bevezetés
Infokommunikációs korszakunkban a fejlődés egyik legfőbb hajtóereje az az igény,
hogy a világ bármely két pontja között szélessávú kapcsolat jöjjön létre. A vezetékes
vagy vezeték nélküli, fix vagy mobil, egyes- vagy többesadású, diszkrét vagy szórt jel-
legű adatkapcsolat, mind az adatátviteli módok lehetséges formáit képviseli, a globális
információs társadalom kiépítése kapcsán. Meglepő módon azonban, minél jobban
növekszik a hálózatok kapacitása, annál nagyobb az igény a sávszélesség további
növelése iránt. Egyre gyakrabban tűnnek fel hálózatok túlterhelését okozó újszerű
alkalmazások. Jóllehet gerinchálózati szinten jelenleg (bár valószínűleg nem sokáig)
a technológia vezet az igényekkel szemben, a hozzáférési hálózatokban (legyen az
vezetékes vagy vezeték nélküli) az igények messze meghaladják a rendelkezésre álló
sávszélességet.

A kapacitás-hiány enyhítésének egyik lehetséges megoldását a meglévő átviteli
hálózatok kihasználtságának növelése jelentheti. Az ilyen irányú törekvések több-
nyire az un. statisztikus multiplexálás kihasználására irányulnak. E művelet során a
különféle, váltakozó sebességű, egymástól többnyire csak lazán függő adatfolyamok,
egy közös átviteli közegen való egyesítése során fellépő un. muliplexálási nyereséget
igyekeznek megbecsülni ill. kihasználni. Ez az eljárás akkor lehet eredményes, ha
az egyes folyamok fluktuációja nagy, azaz amikor az adatsebességek átlagának és
csúcsértékének az aránya kicsi. A végtelen időskálán egy átviteli link kihasznált-
sága megegyezik a rajta átfolyó forgalom sebessége átlagának a link teljes kapaci-
tására vonatkozó hányadosával. Az egyes folyamokhoz dedikált (áramkör-kapcsolt)
csatornák világától távolodva azonban számottevő mellékhatásként jelentkezik, a folya-
monkénti átvitel-minőség garantálhatatlan jellege. Ezen probléma megoldása érdeké-
ben napjainkra számos hálózati minőségbiztosítási architektúra került kidolgozásra.
Ezen architektúrákkal kapcsolatos kutatások központi témája olyan forgalom- és
hálózatirányítási funkciók megalkotása, melyek segítségével a csomagkapcsolt forga-
lom számára (akár folyamonkénti) átvitel-minőségi garanciák nyújtása válik lehetővé.

A világméretű Internet napjainkban tipikusan az un. ”legjobb szándék” (best-
effort) elvet használja, amely ugyan a hálózat kedvező átlagos kihasználását nyújtja,
de a valós-idejű ill. kvázi-valós idejű (főként multimédiás) alkalmazások esetében a
megbízhatóságot jelentősen csökkenti. Továbbá ez az eljárás számottevő nehézséget
okoz a hálózatüzemeltetők, ill. hálózat és alkalmazás szolgáltatók számára megfelelő
árképzési mechanizmus kialakításában is.

A minőségi garanciák nyújtására alkalmas Internet létrehozásához az első lépést
mindenképp az elvárt QoS (Quality of Service) képességek megtervezése jelenti. Ehhez
olyan átvitel-minőségi mértékeket kell definiálni, amelyek hálózat oldali teljesítése
garantálható. Szükséges továbbá olyan, a forgalmi folyamatokat jellemző mutatók
meghatározása, amelyek a hálózat felhasználójától megkövetelhetők, továbbá olyan
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kapcsolódó eljárásoké, amelyek feladata óvintézkedéseket hozni arra az esetre, ha a
megállapodásban rögzített feltételek nem teljesülnek (pl. többlet forgalom kezelése).
Ugyanakkor a kialakított átvitel-minőségi mutatóknak és forgalom-leíró módszereknek
nemcsak egy meghatározott időintervallumban kell érvényesnek lenniük, de alkalma-
sak kell, hogy legyenek más szervezési feladatok ellátására is. Támogatniuk kell,
tipikusan pl. az használat-orientált árképzési eljárásokat, a költségek elszámolását,
de távlatilag a hálózat tervezésében is szerepet kell kapniuk.

A következő lépés a QoS hálózati architektúrák tervezésben, a forgalom-menedzselő
algoritmusok és a hozzájuk tartozó protokollok kidolgozása. Ezek közül is talán a leg-
fontosabbnak számítanak azok a erőforrás-lefoglaló algoritmusok, amelyek a kommu-
nikációs végpontok közötti összeköttetés létrehozásához csomópontról-csomópontra
haladva a tervezett útvonalon, lefoglalják a hálózati erőforrásokat a garantált átviteli
minőség elérése érdekében. Az új hálózati architektúrák tervezésében kiemelt jelen-
tőségűek lehetnek, azok az elképzelések, amelyek a ”best effort” elv szerinti eljárásból
a QoS alapú eljárásokba vezető konverziót szolgálják.

Dolgozatom olyan átvitel-minőségi mértékek számítására/becslésére összpontosít,
amelyek egyrészt az adatátviteli szolgáltatások minőségének mérését szolgálják, más-
részt a szolgáltatás teljesítése érdekében, jó mennyiségi forrásfelmérést is nyújtanak.
A kidolgozott eljárások egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy a hálózat/link for-
galmi állapotáról csak igen kevés információ ismeretét igénylik, amely a valós rendsze-
rekben történő alkalmazást jelentős mértékben megkönnyíti. Nyilvánvaló ugyanakkor,
hogy korlátozott mennyiségű információ használata mellett az eredményül kapott
mértékek leíró képessége behatároltabb. Mindazonáltal, széleskörű valós mérések és
szimulációk igazolják, hogy a kidolgozott módszerek és eljárások jó kompromisszumot
jelentenek az egzakt elvárások és a gyakorlati lehetőségek között.
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2 Kutatási célkitűzések

A disszertációm eredményei szerkezetileg három fő részbe sorolhatóak. Az első részben
újszerű, véletlen jelenségek kapcsán kevés statisztikai paraméter ismeretét feltételező,
a jelenségeket leíró valószínűségi változók összegének momentum-generáló függvényét
becslő eljárásokat mutatok be. Az eredmények alapján lehetőség nyílik a minőségbiz-
tosított hálózatokban átvitelminőséget jellemző mutatók kevés forgalmi paraméter
alapján történő becslésére. Az első téziscsoport részeként bemutatásra kerül az is,
hogy a kidolgozott formulák adott feltételek mellett optimális eredményt nyújtanak
(azaz az adott feltételek teljesülése esetén jobb felső becslés nem adható). E rész
eredményei általános (távközlési alkalmazásokon is túlmutató) jellegűek, melyek a
disszertáció további részeiben kiaknázásra kerülnek.

A disszertáció második részében – az első téziscsoport eredményeit felhasználva –
link telítési (szaturációs) valószínűségre (Psat) ill. munkamennyiség (csomag) vesztési
arányra (Workload Loss Ratio – WLR) vonatkozó felső becslési ill. közelítési eljárá-
sokkal foglalkozom. Ezek a formulák adatátvitel-minőségi mutatók becsléseként je-
lentős szerepet játszhatnak a jövő minőségbiztosított kommunikációs hálózataiban.
A bemutatott algoritmusok alapvető tulajdonsága, hogy a számításokhoz a forgalmi
szituációról ismertnek feltételezett paraméterek száma igen csekély – erre vonatkozik
tehát a ”kevés paraméteres” megjelölés – azoknak csak első rendű statisztikai mu-
tatói kerülnek felhasználásra. Az e részben addicionálisan közölt szuboptimális (zárt
formában megadható) formulák kifejlesztését a (valós idejű számítást célzó) algorit-
musok iránti igény motiválta.

A harmadik téziscsoport célja a Psat ill. WLR átvitel-minőségi mutatókhoz rendel-
hető un. ekvivalens kapacitás becslő módszerek bemutatása. A kifejlesztett formulák
célja, hogy a telítési ill. csomagvesztési arányra vonatkozó minőségbiztosítási korlá-
tok helyett, explicit, kapacitás típusú jellemzést segítő eljárásokat nyújtson forgalom-
menedzsment algoritmusok számára. A ilyen algoritmusok tipikusan a kommuniká-
ciós linkek sávszélességét kezelik szűkös erőforrásként, amely esetekben tehát olyan
eljárásokkal kényelmes dolgozni, mely az adott méretű forgalom adott minőségű
átviteléhez a szükséges link kapacitást explicit módon megadja. Gyakori eljárás pl.
mérésalapú híváselfogadási algoritmus kapcsán, hogy a rendszer méri a védett linken
folyó forgalom tulajdonságait, ill. megállapítja annak az adott átviteli minőség biz-
tosításához (pl. előírt maximum csomagvesztés) szükséges (ekvivalens) sávszélességet.
Ekkor egy újonnan érkező forrás azonnali beengedésére akkor van lehetőség ha a ko-
rábban megállapított ekvivalens sávszélesség és az újonnan érkező folyam csúcs sávszé-
lességének összege nem haladja meg a védett link teljes kapacitását. Ebben az eset-
ben gyors döntést akkor lehet hozni, ha az ekvivalens sávszélesség értéke az új igény
beérkezésekor már rendelkezésre áll. Mivel gyakran ekvivalens kapacitásra vonatkozó
– a számítások során ésszerűtlen pontatlanság bevezetése nélkül kreálható – zárt alakú
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formulák nem adhatók, gyors, numerikus algoritmusok kidolgozása szükséges, melyek
segítségével az eljárások valós-idejű környezetben is használhatók maradnak. Ezen
cél érdekében az utolsó tézisben olyan fix-pontos algoritmusokat mutatok be, melyek
implicit alakban adott ekvivalens kapacitás formulák gyors numerikus számítására
alkalmasak.

3 Módszertan
A modellezési keretrendszerben, a kommunikációs folyamok adatsebesség-idő függvé-
nyükkel vannak jellemezve. Ezt a függvényt a kutatás során stacioner sztochasztikus
folyamatnak tekintem. Ezáltal az egyes folyamok tehát egy-egy, a pillanatnyi sebes-
ségeloszlást reprezentáló valószínűségi változójukkal teljesen jellemezettek. E valószí-
nűségi változókat többnyire függetlennek feltételezem. A kutatás az un. folyadék-
alapú tároló-mentes átvitel koncepciójának keretében ad átvitel-minőséget jellemző
mutatókat becslő eljárásokat kevés forgalmi paraméter ismeretében. E koncepció
lényege, hogy a forgalmat tetszőlegesen oszthatónak tételezzük fel, ill. a tárolók
hatásától az átvitel során eltekintünk.

Disszertációm eredményei elsősorban analitikus eljárások alkalmazásán alapulnak.
Minthogy azonban egyes formulák kidolgozása során olyan közelítésekre vagy egysze-
rűsítő feltételezésekre is sor került, amelyek hatása analitikusan nehezen kezelhető, nu-
merikus ill. szimulációs vizsgálatokra is szükség volt az eredmények érvényességének
és egzaktságának alátámasztására. A numerikus analízist a Mathematica szoftver nu-
merikus és szimbolikus számítási eszközeivel, míg a szimulációkat az NS2 (Network
Simulator) diszkrét esemény szimulátorral végeztem.
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4 Új eredmények

4.1 Kevés paraméteres momentum-generáló függvény becs-
lési technikák nem-negatív értékű valószínűségi változók
összegére

Az átviteli jellemzők kevés paraméter alapján történő becslése igen hasznos eszköz
szolgáltatási osztályok menedzselésére modern minőségbiztosítási hálózatokban. Ilyen
modellek konstrukciója, csak igen kevés információt igényel, mégis gyakran kellő
pontossággal tudja jellemezni a valós rendszereket. Az első téziscsoport, a tároló-
mentes forgalommenedzsment modellezési koncepció keretében, nem-negatív értékű,
korlátos, adatátviteli sebességet reprezentáló valószínűségi változókkal foglalkozik. A
véletlen események becslését célzó, kevés-paraméteres közelítési technikák pusztán a
reprezentáns valószínűségi változók várható értékével és maximum értékével operál-
nak, csak ezek ismeretét tételezik fel. Jelen kutatás során, további megszorítást jelent,
hogy az egyes forgalmi folyamatok külön-külön vett várható értékeit sem ismerjük,
pusztán az aggregát várható érték ismeretét használjuk ki. Célszerűnek mutatkozik
a valószínűségi változók momentum-generáló függvényének felső becslési technikái-
val elkülönülten is foglalkozni. E területen belül, az így nyert eredmények sikeresen
használhatók fel a Csernov-alapú átvitel-minőségi mutatók approximációja során.

Az első téziscsoport tehát nem-negatív valós értékű és korlátos valószínűségi vál-
tozók összegének momentum generáló függvénye (MGF) konzervatív becslési tech-
nikáival ill. azok legfontosabb tulajdonságaival foglalkozik. A valószínűségi vál-
tozókról feltételezzük, hogy függetlenek, ugyanakkor azonban nem szükséges, hogy
azonosak legyenek. A legtöbb e témával foglalkozó publikáció (pl. Hoeffding a
témában alapműnek számító publikációja [13]) valószínűségi változók összegének vizs-
gálatakor eredményeiben feltételezi nemcsak a várható érték, de a szórás ismeretét
is. A bemutatott becslések közül néhány optimálisnak bizonyul, leginkább azok,
melyek esetében a változók azonos eloszlásúak és függetlenek. Sok kapcsolódó ered-
mény javítását tartalmazza Talagrand cikke [24], ahol a Hoeffding eredményeket nagy-
eltérés típusú eredményekkel [27] kombinálja. Az úgynevezett ”hiányzó faktor” Tala-
grand művében egy olyan értékre utal, mely függ egyben a szórástól is. A későbbiek-
ben, a témában számos hasonló eredmény született még (lásd pl. [19], [12]), melyek
többnyire elsősorban pusztán matematikai érvényűek, és általában a farok-eloszlást
vizsgálja adott feltételek mellett. Kommunikációs hálózatokkal foglalkozó kutatók,
érdemben először a 90-es évek elején kezdtek foglalkozni a témával, leginkább az ATM
(Asychronous Transfer Mode) technológia bevezetése kapcsán. Számos kapcsolódó
kutatás célja [4] [9] olyan kevésparaméteres forgalomjellemző technikák kidolgozása,
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melyben a szórás ismeretét kiküszöbölik. A legtöbb ilyen eredmény ugyanakkor csak
azonos csúcsértékű folyamok esetére érvényes, az inhomogén, azaz különböző csúcs-
értékű esetet csak indirekt módon kezeli, mely végül igen pontatlan becsléseket ered-
ményez. Turányi és szerzőtársai kutatási munkájukban [25] olyan híváselfogadási al-
goritmusokat mutatnak be, melyek az ekvivalens kapacitás koncepcióján alapulnak,
és már a különböző csúcsértékű esetre is direkt megoldást szolgáltatnak.

Az ebben az alfejezetben bemutatott MGF közelítési technikák heterogén valószí-
nűségi változók (véges) összegére vonatkoznak. A változókat független, nem-negatív,
valós értékűnek és korlátosnak feltételezem. A bemutatott konzervatív becslések leg-
fontosabb tulajdonsága, hogy a felhasznált információ kizárólag a változók száma,
egyenkénti maximum értéke, valamint az összegük aggregát várható értéke. A bemu-
tatott eredményeket számos nemzetközi fórumon publikáltam, melyek közül reprezen-
tatív értékűek [J6] és [C17].

Jelentsen X1, X2, . . . , Xn n számú független valószínűségi változót, ahol 0 ≤ Xi ≤
pi, és jelölje X .= ∑n

i=1Xi, M .= E[X] (azaz pi a változók csúcsértéke, és M az
aggregát várható érték).

Jelentse továbbá GX(s) = E[esX ], s > 0 az X valószínűségi változók momentum
generáló függvényét.

Tézis 1. [J6] [C17] Két felső becslési technikát dolgoztam ki, nem-negatív, valós
értékű korlátos valószínűségi változók (véges) összegének momentum generáló füg-
gvényére, ill. megvizsgáltam azok legfontosabb tulajdonságait, valamint feltételeket ad-
tam azok optimális viselkedésére vonatkozólag is. Megmutattam, hogyan alkalmazhatók
ezen eredmények minőségbiztosított hálózatok átvitel-minőségi mutatóinak becslésére
a tároló-mentes forgalom-átviteli modellezés keretein belül.

4.1.1 Felső becslési technikák valószínűségi változók összegének momentum-
generáló függvényére

Tézis 1.1. [J6] [C17] Az alábbi egyenlőtlenségeket fogalmaztam meg nem-negatív és
független valószínűségi változók momentum-generáló függvényének felső becslésére:

GX(s) ≤ GX,ih(s) =
n∏

i=1

espi − 1
pi

(
M +

n∑

k=1

pk
espk − 1

)n
(1)

és
GX(s) ≤ GX,so(s) =

(
1− M

nyp
+ M

nyp
esp
)ny

, (2)

ahol p = maxi{pi} és ny = d
∑n

i=1 pi
p
e.
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Az (1) és (2) egyenlőtlenségek jelentősége abban áll, hogy a felhasznált információ
mindkét esetben csupán az egyes változók száma, csúcsértéke valamint az aggregát
várható érték. További számottevő előnyük, hogy a formulák különböző csúcsértékek
esetén is alkalmazhatók. A formulák optimalitására vonatkozólag az 1.3 Tézis fogal-
maz meg feltételeket. Az eredmények alkalmazhatók ugyanakkor arra az általános
esetre is ha ai ≤ Xi ≤ bi és pi = bi − ai.

4.1.2 Az MGF felső becslések fontos tulajdonságai

A valószínűségi változók momentum-generáló függvénye rendelkezik néhány olyan tu-
lajdonsággal, mely fontosnak bizonyul, hogy a közelítései esetében is igaz maradjon.
Ha ugyanis ezen tulajdonságok nem öröklődnek, a becslések használata a legtöbb
valós esetben ésszerűtlenné, nehezen felhasználhatóvá válik. A jelenlegi kutatások
keretében ezen tulajdonságok, az MGF 0 pont környezetében való viselkedésére vo-
natkoznak, nevezetesen:

GX(s)|s=0 = 1 (3)
továbbá

d

ds
GX(s)|s=0 = M. (4)

Tézis 1.2. [J6] [C17] Bebizonyítottam, az alábbi – (1) és (2) MGF közelítésekre
vonatkozó – alapvető tulajdonságokat:

lim
s→0

GX,ih(s)|s=0 = 1 (5)

lim
s→0

GX,so(s)|s=0 = 1 (6)

lim
s→0

d

ds
GX,ih(s)|s=0 = M (7)

lim
s→0

d

ds
GX,so(s)|s=0 = M (8)

Bebizonyítottam továbbá (2)-re vonatkozólag, hogy:

GX,so(s) = E[esY on/off ], (9)

ahol
Y on/off = ∑ny

i=1 Yi,on/off, Yi,on/off homogén valószínűségi változók
és
P (Yi,on/off = 0) = 1− M

nyp
és P (Yi,on/off = p) = M

nyp
így végül E[Yi,on/off] = M

ny
.
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A (9) formula adja az 1.3 Tézisben a (2) optimalitásával kapcsolatosan bemutatott
eredmények alapját.

A becslések másodrendű tulajdonságainak vizsgálatára jelen kutatás keretein belül
nincs szükség, hiszen a vizsgált eredmények a valószínűségi változóknak csak első-
rendű momentumait használják fel.

4.1.3 MGF korlátok analitikus vizsgálata

Legújabb – valószínűségi változók összegének felső becslésével foglalkozó – kutatások
gyakran validálják eredményeiket azáltal, hogy összehasonlítják azokat néhány ko-
rábbról jól ismert eredménnyel, és megmutatják, hogy azokhoz képest az újak jobban
viselkednek néhány speciális esetben (pl. néhány reprezentatív szimulációs beállítás
esetén). Általános elsőbbségük azonban gyakran még korlátozott feltételek mellett
sem bizonyított. Ezen gyakorlattal ellentétben, mind a GX,ih(s), mind a GX,so(s)
esetében adható ilyen optimalitásra vonatkozó általános kritérium.

Tézis 1.3. [J6] [C17] A GX,ih(s), nem-negatív, valós értékű, korlátos valószínűségi
változók összegének MGF becslése optimális az s-ek egy S halmazán, ha a következő
feltételek teljesülnek:

1. Minden ismert információ: n a valószínűségi változók száma, M az aggregát
várható érték, ill. p1, p2, . . . , pn a valószínűségi változók csúcsértéke.

2. A következő egyenlőtlenség teljesül:

0 ≤
M −∑n

k=1

(
pi

espi−1 − pk
espk−1

)

n
≤ pi, ∀i, s ∈ S. (10)

A GX,so(s) optimális, feltéve, hogy – hasonlóan a GX,ih(s) esetéhez – csak n a valószí-
nűségi változók száma, M az aggregát várható érték, ill. p1, p2, . . . , pn a valószínűségi
változók csúcsértéke ismertek, továbbá, hogy a maximum értékek megegyeznek.

Megmutattam továbbá, hogy ha (10) nem teljesül, vagy a maximum értékek nem
azonosak, GX,ih(s) és GX,so(s) akkor is jobb eredményt ad, mint GX,hoe(s) számos
eloszlás és sok s esetében, ahol

GX,hoe(s) = esMe
s2
∑n

i=1 pi
2

8 . (11)

A (10) feltételt alaposabban megvizsgálva, látható, hogy az tulajdonképpen a
pi maximum értékek valamifajta diverzitására vonatkozó korlátot szab meg, egy
az egyenként vett várható értékek által felállított korlát közé szorítja a maximum
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értékeket (könnyen látható, hogy az egyenlőtlenség nyilvánvalóvá válik ha a max-
imum értékek megegyeznek). Másrészről, az eredmények s-nek az MGF független
változójának is függvényei. Amint az a következő téziscsoportban forgalom-átvitel
jellemzési célok kapcsán látható lesz, az ott használt formulák (melyek az MGF
becsléseit is tartalmazzák) s szerinti optimalizálást igényelnek, mely jellemzi az s
tipikus működési tartományát. Jelen kutatást érintő gyakorlati alkalmazásokban, az
(10) feltétel által meghatározott S halmaz, kiterjedt szimulációs eredmények alapján,
többnyire magában foglalja a keresett s∗ működési pontot (számos szélsőséges eset-
ben, egyéb egyszerűsítő feltételezésekkel is élni lehet, mely esetekben a formulák végül
elfogadható eredményeket szolgáltatnak).

Megjegyzendő, hogy a GX,hoe(s) MGF becslő, az egyik – független valószínűségi
változók összegével kapcsolatos kutatások alapjául szolgáló – híres Hoeffding formula
[13] levezetésében alapvető szerepet játszik. Ez a tény is hangsúlyozza a jelen tézis-
füzetben közölt eredmények jelentőségét.
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4.2 Telítési valószínűségre és csomagvesztési arányra vonat-
kozó konzervatív becslési technikák

Távközlési alkalmazásokban, a tároló-mentes folyadék-alapú multiplexelési modell,
melyet olyan esetekben alkalmazunk, amikor az adatfolyamok átvitele során a tárolás
minimális, pl. a késleltetés alacsonyan tartása érdekében, egy link forgalmának agg-
regát (adat)átviteli sebessége az egyes különálló folyamok pillanatnyi sebességének
összegével adható meg. Ezen keretrendszerben, stacionárius rendszert feltételezve, a
különálló folyamok sebessége nem-negatív, valós értékű (jelen kutatás keretei között
független) valószínűségi változók segítségével modellezhető.

Valós távközlési alkalmazásokkal kapcsolatos kutatások legtöbbször igen erős meg-
szorításokkal élnek a hálózat állapotáról vagy a hálózati forgalomról ismertnek fel-
tételezett információk kapcsán. Számos kutatás esetében [23], [1] még a rendszer
stacionaritásának feltételezését is elvetik. A forgalom-átvitel jellemzési kutatások
kapcsán sztochasztikus modellezési megfontolások gyakran csak a várható érték ill. a
szórás ismeretét követelik meg az egyes folyamok adott valószínűségi jellemzői kap-
csán. A vizsgálatok egy jelentős része a folyamok pillanatnyi sebességének várható
értékével operál. Számos kutatás, pl. mérés-alapú hívásengedélyezési eljárások vizs-
gálata [21] még ennél is tovább megy, és csak folyamok aggregát várható értékének
ismeretét tételezi fel. Ilyen körülmények között a Hoeffding formulák alkalmazása
természetesen adódik. F.P. Kelly számos munkájában [17] [16] használja ezeket
az eredményeket távközlési hálózatokban alkalmazható díjazási eljárások kidolgo-
zására. Sok más kutatóval egyetemben S. Floyd, Jamin et al., Brichet et al., Gibbens
et al. alkalmazzák a Hoeffding formulákat mérés-alapú hívásengedélyezési algorit-
musok konstrukciójára [8] [15] [2] [4] [10] főként tároló-mentes multiplexelési mo-
dellezési megfontolások mellett, egyszerű forgalomjellemzést használva. Ezekben a
munkákban a híváselfogadási algoritmus a link-telítési (szaturációs) valószínűséget
mint átvitelminőség jellemzőt használja fel a döntések meghozatalára, de néhány e-
setben a csomagvesztési arány használata is javasolt [18].

A következő téziscsoportban konzervatív felső becslési és közelítési technikákat
javasolok a telítési valószínűség (Psat) ill. a munkamennyiség (csomag) vesztési arány
(WLR) számításához, tároló-mentes rendszermodellt használva.

A levezetett formulák a Csernov felső-korlátozási technikán alapulnak [5]. A tézis-
csoportban közölt eredmények számos idegen-nyelvű nemzetközi fórumon (folyóirat
ill. konferencia) került publikálásra, melyek közül a legfontosabbak: [J5], [C9] és
[C10].

Az eredmények levezetése során az alábbi két formula használta alapvető szerepet
játszott:

Psat ≤ einfs>0 ΛX(s)−sC (12)
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és
WLR ≤ 1

s∗M
einfs>0 ΛX(s∗)−s∗C ,

ahol s∗ = arginfs ΛX(s)− sC.
A téziscsoport első tézisében, az első téziscsoportban bemutatott MGF korlá-

tozási technikákat közvetlenül alkalmaztam, melynek eredményeképp az ott bemuta-
tott optimalitási tulajdonságok, ezen téziscsoport esetében is alkalmazhatók (a Cser-
nov korlátok halmazán). A 2.2 ill. 2.3 Tézisben, ugyanakkor a levezetéskor alkal-
mazott egyszerűsítő feltételezések alkalmazása okán, az eredmények validálása már
csak numerikus ill. szimulációs technikák segítségével oldható meg. A ezen tézisek
eredményei összehasonlító elemzésének célja, a széles körben alkalmazott Hoeffding
formulákkal való viszony megállapítása.

Tézis 2. [J5] [C9] [C10] Újszerű felső becslési és közelítési technikákat adtam
meg két fontos forgalom-átvitel minőségi mutató, a telítési (szaturációs) valószínűség
valamint a munkamennyiség (csomag) vesztési arány számításához. A javasolt for-
mulák számításához szükséges processzálási kapacitás csökkentése érdekében, praktiku-
san használható zárt formulában megfogalmazható alternatívákat adtam a javasolt for-
mulák helyettesítésére.

4.2.1 Konzervatív Psat és WLR becslések

Tézis 2.1. [J5] [C9] Kevés paramétert használó, telítési valószínűségre (Psat) vonatkozó
felső becsléseket adtam a következő formában:

P (X > C) ≤ e−s
∗C



M +∑n

j=1
pj

es
∗pj−1

n



n

n∏

k=1

es
∗pk − 1
pk

, (13)

ahol s∗ a következő egyenlet megoldásával kapható:

n∑

k=1

espkpk
espk − 1 −

n
∑n
j=1

espj p2j
(espj−1)2

M +∑n
j=1

pj
espj−1

− C = 0, (14)

valamint

P (X > C) ≤
(
M − nY p
C − nY p

)nY −Cp (M
C

)C
p

, (15)

ahol p = max(pi, i = 1, . . . , n), nY = d∑n
i=1 pi/pe.

Kevés paramétert használó, munkamennyiség arányra (WLR) vonatkozó felső becslé-
seket adtam a következő formában:

WLR ≤ 1
s∗M

eΛ̂X,ih(s
∗)−s∗C , (16)
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ahol s∗ = arginfs ΛX,ih(s)− sC és Λ̂X,ih(s) = logGX,ih(s),

WLR ≤ 1
s∗M

eΛ̂X,so(s
∗)−s∗C , (17)

ahol s∗ = arginfs ΛX,so(s)− sC és Λ̂X,so(s) = logGX,so(s),

WLR ≤ 1
s∗hoeM

eΛ̂X,hoe(s
∗
hoe)−s∗hoeC , (18)

ahol s∗ = arginfs ΛX,hoe(s)− sC és Λ̂X,hoe(s) = logGX,hoe(s).

Megmutattam, hogy a fent közölt telítési (szaturációs) valószínűség formulák öröklik a
levezetéskor felhasznált megfelelő MGF becslési technikák előző téziscsoportban meg-
mutatott optimalitási tulajdonságait. Ez annyit jelent tehát, hogy a közölt Csernov-
típusú közelítések a legjobbak, amik adhatók, ha az első téziscsoportban megfogalmazott
feltételek teljesülnek.

Könnyen látható, hogy a Psat és az annak megfelelő WLR korlátok (13) és (16)
esetében az optimális s, csak olyan implicit egyenletek megoldásával határozhatók
meg, melyek s-et nem-algebrai formában tartalmazzák. Ezen hátrány igen sajnálatos,
hiszen, amint azt az analitikus és szimulációs vizsgálatok mutatják, (13) számot-
tevően pontosabb eredményeket szolgáltat, mint korábbi eredmények (amelyek pl.
csak azonos csúcsértékű folyamok esetén alkalmazhatók direkt módon), olyan esetek-
ben, amikor az aggregát forgalom igen heterogén jellemzőkkel rendelkező folyamokból
tevődik össze. A 2.2 tézisben, módosított, tovább közelített (tehát a korábban em-
lített értelemben nem optimális, mégis sok esetben kellően pontos) zárt formában
megadható formulákat javasolok, a fent említett probléma kiküszöbölésére, mely a
valós időben történő számítás lehetőségét hivatott elősegíteni.

4.2.2 Valós időben számítható és zárt formában megadható konzervatív
Psat és WLR becslések

A 2.1 Tézisben javasolt (13) és (16) felső becslések implicit formulákban megadott,
valós idejű kiértékelésre kevéssé alkalmas eredmények, melyek számítása többnyire
csak numerikus algoritmusok segítségével lehetséges. Valós alkalmazások, ugyanakkor,
sok esetben, valós időben kezelhető formulák alkalmazását igénylik, számításigényes
eljárások alkalmazása számottevő nehézségekbe ütközik. A következő tézis erre a
problémára nyújt megoldást:

Tézis 2.2. [J5] [C9] Újszerű, valós időben számítható, zárt formában megadható
konzervatív felső becsléseket adtam a telítési (szaturációs) valószínűségre:
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P (X > C) ≤

1
n


M +

n∑

j=1

pj

e
C−M
K

pj − 1





n

e−
(C−M)C

K

n∏

k=1

e
C−M
K

pk − 1
pk

, (19)

ahol

K = 1
4

n∑

k=1
p2
k −

1
n

(
M − 1

2

n∑

k=1
pk

)2

és

P (X > C) ≤ e
−C√ n

P2
log C(P−M)

M(P−C)


M +∑n

j=1
1
Lj

n



n

n∏

k=1
Lk, (20)

ahol

Lj = 1
pk



(
C(M − P )
M(C − P )

)pk√ n
P2 − 1


 , P =

n∑

k=1
pk, valamint P2 =

n∑

k=1
pk

2

valamint a munkamennyiség (csomag) vesztési arányra (WLR):

WLR ≤ 1
s̃∗M

eΛ̂X,ih(s̃
∗)−s̃∗C , (21)

ahol s̃∗ a következő két lehetőség valamelyike:

s̃∗1 = C −M
1
4
∑n
k=1 p

2
k − 1

n

(
M − 1

2
∑n
k=1 pk

)2

s̃∗2 =
√

n∑n
k=1 p

2
k

log C (∑n
k=1 pk −M)

M (∑n
k=1 pk − C)

Megmutattam, hogy (10-20 forgalmi folyamot tartalmazó) átlagos multiplexálási nye-
reséget felmutató, (MPEG2 ill. MPEG4 tömörített) videó és hang forgalomi folyamo-
kat tartalmazó aggregátumok esetében, a fenti formulák alkalmazása a szükséges erő-
források megbecslésére, akár 40%-os javulást is eredményezhet a korábban alkalmazott
technikákkal (többnyire a GX,hoe(s) közelítésből származó formulák felhasználásával)
elérhető eredményekhez viszonyítva.

Érdemes megjegyezni, hogy mindkét a tézisben közölt Psat korlát a (13) formulából
való közelítésből származik, addicionális felső korlátozási lépések alkalmazásával. Szin-
tén érdemes megjegyezni, hogy a (20) konzervatív becslés a (13) becsléshez hasonlóan
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szintén rendelkezik azzal az optimalitási tulajdonsággal, hogy a legjobb Csernov-
típusú közelítés, ami adható, akkor, ha a forgalom homogén, azaz az egyes folyamok
csúcsértéke megegyezik. Ezen tulajdonság rendkívül hasznos, mivel egy homogénhez
közeli forgalmi szituáció esetén, zárt formában megadható jellege mellett, jobb ered-
ményeket ad, egyes csak implicit alakban megadható formulák eredményeivel szemben
is.

4.2.3 Telítési (szaturációs) valószínűségre és munkamennyiség (csomag)
vesztési arányra vonatkozó közelítő formulák

Előre definiált minőségi garanciák nyújtása többnyire felső becslések alkalmazásával
lehetséges. Ezen esetekben a becsült átvitel-minőségi mutatók a vállalt szolgáltatás
szigorú feltételek közötti biztosításához szükségesek. Ilyen eset pl. ha áramkör-
kapcsolt jellegű szolgáltatást nyújtunk egy folyam számára. Gyakran ugyanakkor
(pl. un. kvázi-valós idejű folyamok esetén) általános közelítések alkalmazása is
elfogadható. Ezen esetekben a multiplexálási nyereség jelentősen növekszik, mivel a
közelítési hiba sokkal kisebb lehet, jobb erőforrás kihasználást eredményezve ezáltal.
A következő tézisben a Bahadur-Rao javító eljárás segítségével ilyen kevés forgalmi
paraméter ismeretét igénylő közelítő formulákat adok meg a telítési valószínűségre és
a munkamennyiség (csomag) vesztési arányra vonatkozólag.

Tézis 2.3. [C10] Hatékony, kevés forgalmi paraméter ismeretét igénylő eljárást dol-
goztam ki telítési (szaturációs) valószínűség közelítésére:

Psat ≈ e−I−
1
2 log 4πI , (22)

ahol
I = − inf

s
ΛX(s)− sC (23)

valamint a a munkamennyiség (csomag) vesztési arányra vonatkozólag:

WLR ≈ e−I−
1
2 log 4πI−log s∗M , (24)

ahol
s∗ = arginfsΛX(s)− sC. (25)

Numerikus és szimulációs vizsgálatok is azt mutatják, hogy a fenti tézisben közölt
becslések, nagyon gyakran konzervatív felső korlátnak bizonyulnak, azonban ezen
tulajdonság létezése általános esetben nyilván nem garantált
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4.3 Ekvivalens sávszélesség közelítő eljárások és azok kapcso-
lata telítési valószínűség és csomagvesztési arány becslők-
kel

Kommunikációs hálózati forgalom egyszerű jellemzésére szolgáló módszer, az un. ek-
vivalens kapacitás érték meghatározása. Ez az a sávszélesség mennyiség, amely al-
kalmazásakor ismert hálózati forgalom mellett, az átvitel-minőségi jellemzők, pl. a
link-telítési valószínűség vagy a csomagvesztési valószínűség adott értéken tarthatók.
Ilyen értelemben létezik tehát ekvivalens sávszélesség, mely a telítési valószínűséghez
tartozik (Cequ,sat) ill. van olyan, ami a csomagvesztéshez (Cequ,wlr). Újabb, minőség-
biztosítási garanciát nyújtó hálózatokkal kapcsolatos kutatások igen gyakori célja
Cequ,sat ill. Cequ,wlr becslő eljárások kidolgozása, különböző forgalmi paraméter hal-
mazok ismerete mellett. Turányi et al [25] olyan hívás engedélyezési algoritmusokat
javasol, melyek a szaturációs valószínűség alapján határozzák meg kevés-paraméterrel
definiált forgalom ekvivalens kapacitását. Közismert tudományos munkájában [17]
F. P. Kelly egy ekvivalens sávszélességhez hasonló paraméterezhető eljárást elemez,
melyre a kutatói közösség általában az effektív sávszélesség néven hivatkozik.

Az ekvivalens sávszélesség direkt használatával operáló eljárásoknak számos előnye
van. Sok távközlési alkalmazás esetén, alapvető, hogy a forgalom menedzsment dön-
tések valós időben történjenek meg, akár szuboptimális erőforrás-kihasználást ered-
ményező formulák használata árán is. Ilyen esetekben, jelentős idő takarítható meg
azáltal, hogy az ekvivalens sávszélességet explicit módon határozzuk meg, a hozzá
tartozó pl. telítési valószínűség vagy csomagvesztési valószínűség helyett, annak el-
lenére, hogy ez utóbbiak gyakran sokkal pontosabban és gyorsabban számíthatók,
zárt formulák alkalmazásával, míg az előbbi igen gyakran pl. csak numerikus op-
timalizálást tartalmazó eljárásokkal közelíthető kellő pontossággal. Az ekvivalens
sávszélesség számítására alkalmazott eljárások tehát gyakran számottevően nehezebb-
nek és pontatlanabbnak bizonyulnak, mint a kapcsolódó minőség-átviteli mutatók
meghatározása, ugyanakkor Seres et al. [22] megmutatja, hogy ez az addicionális
idő általában átkerül nem kritikus időszakaszokba. A jobb érthetőség kedvéért,
tekintsünk egy mérésalapú hívásengedélyezéssel kapcsolatos példát. A feladat dön-
tést hozni egy újonnan érkező folyam beengedéséről vagy elutasításáról, attól füg-
gően, hogy a jelenlegi link forgalom adott átvitelminőséghez kötött ekvivalens sávszé-
lességének és az újonnan érkező folyam csúcs adatátvitel sebesség értékének összege
meghaladja-e a link kapacitását vagy nem. Könnyű látni, hogy a döntés egy művelet
(ti. összeadás) és egy összehasonlítás elvégzésével meghozható, ha a jelenlegi link-
forgalom ekvivalens sávszélesség értéke rendelkezésre áll, mely – akár numerikus op-
timalizálást is tartalmazó – számítására bármikor a hívás beérkezése előtt idő van.
Ugyanakkor ha a szabály explicite pl. a csomagvesztés vagy a szaturációs valószínűség
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szinten tartására van megadva, a kiértékelés csak akkor végezhető el ha már az új for-
galmi hívás beérkezett.

A következő téziscsoportban, kevés forgalmi paraméter ismeretét igénylő ekvi-
valens kapacitást becslő formulák kidolgozásával foglalkozom. Megvizsgálom továbbá
azok kapcsolatát az előző téziscsoportban megadott telítési valószínűség (Psat) ill.
csomagvesztési arány (WLR) konzervatív becslésére ill. közelítésére vonatkozó for-
mulákkal. Egyes javasolt eljárások alkalmazása esetében további teljesítmény javulást
érhetünk el numerikus számítási algoritmusok alkalmazásával. E célból újszerű re-
kurzív fix-pont típusú egyenletek kerülnek ismertetésre. Az eredmények több rangos
idegen nyelű nemzetközi fórumon is publikálásra kerültek, melyek közül a legfontosab-
bak [J2],[J5] és [C13].

A vizsgált ekvivalens kapacitás mutatók a következő két definíción alapulnak:

Cequ,sat
def= inf{C : Psat ≤ e−γ} , (26)

Cequ,wlr
def= inf{C : WLR ≤ e−γ}. (27)

Tézis 3. [J2] [J5] [C13] Az ekvivalens kapacitás kapcsán

• ekvivalencia-relációk segítségével összefüggést teremtettem a telítési valószínű-
séget ill. csomagvesztési arányt becslő eljárások ill. az ekvivalens kapacitás
számítása között,

• felső becsléseket ill. közelítéseket vezettem le különböző javasolt eljárások alkal-
mazásával ekvivalens kapacitás számításához,

• fix-pont típusú egyenleteket javasoltam csak numerikusan kiértékelhető ekvivalens
kapacitás ill. telítési valószínűség becslő formulák számításához.

4.3.1 Kapcsolat az ekvivalens sávszélesség ill. a (link)telítési valószínűség
és a csomagvesztési arány becslő formulák között

Legyenek

CCH
equ,sat

def= inf{C : inf
s>0

exp(ΛX(s)− sC) ≤ e−γ}, (28)

CCH
equ,wlr

def= inf{C : inf
s>0

exp(ΛX(s)− sC − log sM) ≤ e−γ}, (29)

ahol ΛX(s) az X kumuláns generáló függvénye (CGF), az ekvivalens kapacitás számí-
tásához használt definíciók adott telítési valószínűség és csomagvesztési arány mellett
(a jelölések értelmezéséhez ld. a 2. Téziscsoportot tartalmazó alfejezetet). Jelölje
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továbbá ĈCH
equ,sat és ĈCH

equ,wlr a fent definiált CCH
equ,sat valamint CCH

equ,wlr ekvivalens kapaci-
tások felső becsléseit, melyeket az alábbi módon definiálunk:

ĈCH
equ,sat

def= inf{C : inf
s>0

exp(Λ̂X(s)− sC) ≤ e−γ}, (30)

ĈCH
equ,wlr

def= inf{C : inf
s>0

exp(Λ̂X(s)− sC − log sM) ≤ e−γ}, (31)

ahol Λ̂X(s) az X CGF-ének tetszőleges felső korlátja.

Tézis 3.1. [J5] [C13] Eljárást adtam telítési valószínűséghez ill. csomagvesztési
arányhoz tartozó ekvivalens kapacitás felső becslésére az alábbi állítások bizonyításá-
nak alapján:

inf
s

ΛX(s)− sC < −γsat ⇔ inf ΛX(s) + γsat
s

< C, (32)

inf
s

ΛX(s)− sC = −γsat ⇔ inf ΛX(s) + γsat
s

= C, (33)

inf
s

ΛX(s)− sC − log sM < −γloss ⇔ inf ΛX(s) + γloss − log sM
s

< C, (34)

inf
s

ΛX(s)− sC − log sM = −γloss ⇔ inf ΛX(s) + γloss − log sM
s

= C, (35)

ahol ΛX(s) az X CGF-ének tetszőleges, s szerint monoton, felső korlátja.

Következmény:

ĈCH
equ,sat = inf

s

Λ̃X(s) + γsat
s

(36)

valamint

ĈCH
equ,wlr = inf ΛX(s) + γloss − log sM

s
(37)

A tézis közvetlen következménye, pl. a téziscsoport bevezetésében felvázolt telítési
valószínűség (Psat) vagy csomagvesztési arány (WLR) alapú, vagy alternatív módon
Cequ,sat ill. Cequ,wlr mutatókra vonatkozó hívás-elfogadási algoritmus esetében, hogy
az ebben a tézisben bemutatott algoritmusok alapján a két típusú feltétel ekvivalens,
az eltérő optimalizációs feladat ellenére is. Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy az
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ekvivalencia csak az optimális s paraméter esetén igaz. Mivel a gyakorlatban sokszor
szuboptimális (cserébe viszont zárt formában megadható) formulák alapján történik
a döntés, a két eljárás alapján kivitelezett híváselfogadás jelentősen különböző ered-
ményeket adhat.

Szintén fontos megjegyezni, hogy a fent felvázolt tézis eredményei nem függenek
a ΛX(s) függvény becslési eljárásától. Az egyetlen szükséges feltétel, az ekvivalens
kapacitás és a telítési valószínűség vagy csomagvesztési arány között fennálló monoton
csökkenő kapcsolat. Előfordulhat, hogy a Csernov korlátra vonatkozó bizonyos (pl.
az egyszerű átláthatóságot célzó) becslési lépések után az adódó felső korlát [C27], [7]
esetében ez a tulajdonság eltűnik.

4.3.2 Hatékony telítési valószínűségre ill. csomagvesztési arányra vonat-
kozó ekvivalens kapacitás formulák

A 3.1 Tézis eredményei alapján lehetővé válik az ekvivalens kapacitás explicit formulák
alapján történő becslése az alábbi módokon:

ĈCH
equ,sat = inf

s

Λ̂X(s) + γsat
s

(38)

ill.

ĈCH
equ,wlr = inf Λ̂X(s) + γloss − log sM

s
. (39)

A fenti formulákat felhasználva kevés paraméteres konzervatív felső becsléseket ill.
közelítéseket vezettem le az ekvivalens kapacitás számításához, melyeket a következő
tézis foglal össze:

Tézis 3.2. [J2] [C13] Levezettem az ekvivalens kapacitásra vonatkozó alábbi két
felső becslést:

• adott telítési valószínűség mellett:

Ĉequ,sat = inf
s>0

Λ̂X(s) + γsat
s

. (40)

• adott csomagvesztési arány mellett:

Ĉequ,wlr = inf
s>0

Λ̂X(s) + γloss − log sM
s

, (41)
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ahol Λ̂X(s) az alábbi két lehetőség valamelyike: Λ̂X,ih(s) = logGX,ih(s) vagy Λ̂X,so(s) =
logGX,so(s),

és két közelítési eljárást:

• adott telítési valószínűség mellett:

C̃equ,sat ≈ inf
s>0

{
Λ̂X(s)
s

+ γ

s
− γ log 4πγ
s(1 + 2γ)

}
def= C̃B−R

equ,sat , (42)

• adott csomagvesztési arány mellett:

C̃equ,wlr ≈ inf
s>0





Λ̂X(s) + γ − 1 + logM + 2γ
1+2γ log 1+2γ

4M
√
πγ

3
2

− 1
M

+ s





def= C̃B−R
equ,wlr , (43)

ahol Λ̂X(s) a ΛX(s) tetszőleges felső korlátja, pl. Λ̂X,ih(s) vagy Λ̂X,so(s).

Fontos megjegyezni, hogy a fenti tézis eredményei (néhány egyszerűbb megszorí-
tástól eltekintve) nem rögzítik az alkalmazott CFG becslési eljárást, az itt javasolttól
eltérő, esetleg valamilyen szempont alapján jobb tulajdonságúak, is felhasználhatók.

4.3.3 Hatékony fix-pont típusú algoritmusok ekvivalens kapacitás gyors
számításához

A korábbi tézisekben javasolt technikák, sok esetben tartalmaznak olyan, telítési
valószínűség, csomagvesztési arány vagy ekvivalens kapacitás becslésére alkalmas for-
mulákat, melyek implicit módon adottak, vagy valamilyen optimalizációs feladatot
tartalmaznak. Néhány esetben ez a kiértékelését jelentősen megnehezítő tulajdonság
könnyen, számottevő hatékonyság vesztést nem okozó egyszerűsítéssel kiküszöbölhető.
Gyakran ugyanakkor ez, az eredmények számottevő – ésszerű – romlása nélkül, nem
kivitelezhető. Ez a helyzet az előző 3.2 Tézisben adott ekvivalens kapacitást becslő
formulák esetén. Ezen esetekben a formulák hatékony, zárt formában való megadására
vonatkozó törekvések sikertelennek bizonyultak. A formulák kiértékeléséhez jelentős
processzálási kapacitást igénylő eljárásokra van szükség, mely valós-idejű rendszerek
esetében igen gyakran okoz – sokszor feloldhatatlan jellegű – problémát.

A probléma enyhítésére fix-pontos típusú algoritmusok alkalmazását javasoltam,
melyek legfontosabb előnye, hogy általában igen gyorsan konvergálnak, és adnak kellő
pontosságú eredményt. További szempont volt, hogy a javasolt közelítések jellegénél
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fogva, a formulák második deriváltjainak alkalmazása ésszerűtlen mértékű pontat-
lanságot eredményezett volna a számítások kapcsán. A fix-pont jellegű optimalizáló
algoritmusok ennek kapcsán is megfelelőnek bizonyultak.

Tézis 3.3. Rekurzív, fix-pont típusú egyenleteket adtam meg a közölt ekvivalens sávszé-
lesség becslő formulák hatékony, gyors számításához:

sn+1 =
√√√√ γs2

n

−Λ(sn) + sn
∂sΛ(s)
∂s
|s=sn

(44)

sn+1 =
√

γ
∂sα(s)
∂s
|s=sn

, (45)

és a szaturációs valószínűségre (Psat = e−γ) a (12) formában:

sn+1 =
sn

2(C + ∂sΛ(s)
∂s
|s=sn)− 2snΛ(sn)

2sn ∂sΛ(s)
∂s
|s=sn −2Λ(s)

(46)

valamint

sn+1 =
C − α(sn) + s∂sα(s)

∂s
|s=sn

2∂sα(s)
∂s
|s=sn

(47)

Megmutattam, hogy a javasolt eljárások sok, gyakorlatban előforduló forgalmi szituá-
cióban általában már kevés lépés után is (tipikusan 3-6) kellő pontosságú (ε = 10−6

relatív hibájú) eredményeket szolgáltatnak.

Érdemes megjegyezni, hogy a javasolt egyenletek X CGF-étől (Λ(s)) vagy effektív
sávszélességétől (α(s)) függenek, egyikük vagy másikuk alkalmazása attól is függhet,
tudjuk-e valamelyiket közvetlenül is mérni.

5 Az eredmények alkalmazhatósága
Az első téziscsoportban javasolt momentum-generáló függvény becslő eljárásokkal
kapcsolatos eredmények messze túlmutatnak távközlési alkalmazásokon, igen fontos
következményeik lehetnek pl. a statisztikus mérnökségben. Az optimalitási feltéte-
lekkel támogatott becslések hatékony eszközök lehetnek minden olyan területen, ahol
statisztikus jelenségek tulajdonságainak vizsgálata a cél, kevés rendelkezésre álló in-
formáció alapján. A javasolt két momentum-generáló felső becslés az alapja a 2. ill.
3. Téziscsoportban bemutatott telítési (szaturációs) ill. munkamennyiség (csomag)
vesztési arány becslő formuláknak.
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A javasolt formulák direkt módon felhasználhatók minőség-biztosított hálózatok-
ban alkalmazható olyan forgalommenedzsment eljárások konstrukciójára, ahol a cél
a link-telítési valószínűség vagy a csomagvesztési arány adott szinten (vagy alatt)
tartása. Ilyen menedzsment algoritmusok fejlesztése a célja számos távközlési ku-
tatásnak [14], [3], [8]. A valószínűségi változók összegének farok-valószínűségére
vonatkozó eredményeket ugyanakkor a megbízhatóság elméletben ill. a biztosítás-
matematikában ill. azon belül a kockázat elemzésben és még számos egyéb területen
is hasznosítják [6]. A tézisekben javasolt egyszerűsített, hatékonyan számítható for-
mulák olyan valós-idejű rendszerekben alkalmazhatók, ahol az egyes műveletek elvég-
zésére vonatkozó időre igen szoros korlátok vonatkoznak.

A 3. Téziscsoportban bemutatott, zárt alakban megfogalmazható ekvivalens ka-
pacitás becslő formulák célja kettős. Először is, sok forgalommenedzsment eljárásban,
ahol a központi erőforrás a link kapacitás, ilyen jellegű formulák alkalmazása sokkal
kényelmesebb és kiértékelésük jelentősen kevesebb számítási kapacitást igényel. Má-
sodszor pedig, ezen formulák pontossága sokkal könnyebben összemérhető korábbi
kutatásokból származó eredményekével [11], [26], [20]. A gyorsabb számíthatóság
érdekében, azon formulák esetében, melyek csak numerikusan kezelhetőek, a 3. tézis-
csoport hatékony fix-pont típusú algoritmusokat ad meg, melyek alkalmazása forga-
lommenedzsment eljárásokban, valós-idejű környezetben nyilvánvaló.

A disszertációban bemutatott eredményeket számos, többnyire hazai kutatási ill.
alkalmazott kutatási porjekt hasznosította, pl. IKTA, NKFP, Jedlik Ányos Program.
A legutolsó Internetes keresés 12, a kutatás során publikált cikkekre vonatkozó (ide-
gen) hivatkozást mutatott ki, melyek közül 5 rangos idegennyelvű folyóiratokban,
7 pedig nemzetközi konferenciákon történt. A publikált cikkek, 2 esetben nyertek
”legjobb cikk” (Best Paper Award) díjat.
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