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1. Bevezetés

A heterogén hálózati környezetben működő valós idejű alkalmazások megkövetelik az egyszerű
és ugyanakkor hatékony QoS (Quality of Service) biztosítását A várható csomagvesztés egyike a
legfontosabb QoS paramétereknek, mivel szinte minden forgalomtípusra hatással van, ezért vizs-
gálata kiemelkedő fontosságú. A forgalom menedzsment módszerek (mint pl. a hívásengedélyezés
(Call Admission Control CAC), csomagütemező algoritmusok) és a hálózattervezési technikák [1]
egyik legfontosabb építőköve a csomagvesztés analízis.

A ún. puffer túlcsordulási vagy más néven szaturációs valószínűséget gyakran alkalmazzák
QoS paraméterként és sok esetben használják a csomagvesztési arány (Workload Loss Ratio
WLR) közvetett becslésére [2, 3, 4, 5, 6, 7] , ezért számos sorbanálláselméleti munka foglalkozik
a szaturációs valószínűség közelítésével (végtelen pufferes rendszerekben), [8, 9, 10, 11, 12, 13, 4,
5, 6, 7]. Ez a mérték adja meg azt, hogy az idő mekkora részében halad meg a puffer foglaltság egy
küszöbértéket, valamint felső közelítést ad arra az időtartamra amelyben a véges puffer (melynek
nagysága a küszöbértékkel megegyezik) tele van.

Különös módon ezekben a munkákban a csomagvesztési folyamatokat ritkán vizsgálják és ún.
direkt (definíció szerinti) csomagvesztés becslés szinte sehol nem jelenik meg. Például a puffer
túlcsordulási valószínűséget igen sokan tanulmányozták a nagy eltérés elmélet módszereivel, mind
folytonos, mind diszkrét sorbanállási rendszerek esetén [8, 9, 10, 11, 12, 13], viszont legjobb tu-
dásom szerint részletes csomagvesztés analízis csak az [14, 15, 16]-ban található. A puffermentes
csomópont részletes csomagvesztés analízise ellenben megtalálható pl. [17, J1]-ban. Habár a
puffer túlcsordulási valószínűséget igen gyakran használják csomagvesztési arány közelítésekhez
(lásd: [2, 3, 5, 6, 7]), megmutatható, hogy bizonyos körülmények között a WLR és a szaturációs
valószínűség aránya tetszőleges lehet [4].

Az utóbbi években igen komolyan foglalkoztak a puffer túlcsordulási valósznűség közelítésével,
az ún. hálózat kalkulus berkein belül is. A hálózat kalkulus egy olyan matematikai modell, amely
burkológörbe alapú megközelítést használ az érkezési és kiszolgálási folyamatok leírására. Ennek
eredményeként, igen általános sztochasztikus felső becslések születtek ún. reguláris1 bemenetek
valamint általános kiszolgálási görbével leírható 2 bemenetek esetére [5, 6, 7]. A [6, 7]-ban cso-
magvesztési arányra vonatkozó felső becslések is szerepelnek, amelyek a szaturációs valószínűség
becsléseken alapulnak ezért indirekt (nem definíció szerinti) becsléseknek nevezzük őket. Ezek a
közelítések a determinisztikus hálózat kalkulus sztochasztikus kiterjesztésével kaphatók meg (ezt
statisztikus hálózat kalkulusnak is nevezik), amelyben a statisztikus multiplexelés eredményeit
alkalmazzák az eredeti determinisztikus forgalom leírásra. A becslések hártánya, hogy különböző
formulát kell használni ha a bemenetek statisztikus tulajdonságai megegyeznek (homogén eset),
illetve ha ezek a tulajdonságok különböznek (heterogén eset).

A determinisztikus hálózat kalkulus egy igen erős és kifejező eszköz a kommunikációs hálóza-
tok tulajdonásgainak leírására, mindazonáltal worts-case (legrosszabb eseti) rendszer-szemlélete
miatt nincs lehetőség a statisztikus multiplexelésből adódó nyereség figyelembevételére. Ez a tu-
lajdonság gyakran a multiplexelt források erőforrás igényének túlbecsléséhez vezet. A statisztikus
multiplexelés nyereségének kihasználására számos sztochasztikus hálózat kalkulus kiterjesztés ke-
rült kidolgozásra az utóbbi években [6, 20, 21, 22, 23, 24]. Ezen munkák közös tulajdonsága,
egy ún. áthágási valószínűség bevezetése, amellyel azt lehet szabályozni, hogy a bejövő forga-

1A reguláris bemeneteket úgy képzelhetjük el, mintha egy tetszőleges bemenet után egy általános forgalom-
formázót kapcsolnánk, pl. egy lyukas vödröt (lásd 1. ábra.). Forgalomformázást igen gyakran alkalmaznak QoS
architektúrákban, pl. DiffServ [19] hálózatokban.

2Szinte minden realisztikus hálózati csomópont (állandó sebességű kiszolgáló, állandó prioritású ütemező, GPS
(Generalized Processor Sharing) ütemező) leírható kiszolgálási görbével [18] (lásd 1. ábra).
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lom mennyivel haladhatja meg a sztochasztikus burkolóját. Például [24]-ban azzal a feltétellel
találkozunk, hogy a bemenetek burst mérete sztochasztikusan korlátozott, vagy [22]-ben a szer-
zők felteszik, hogy a bemenetek momentumgeneráló függvényei exponenciálisan korlátozottak.
Ez a tulajdonság igen egyszerűvé teszi a túlcsordulás jellegű mennyiségek becslését (lásd [25]),
mindazonáltal ez a fajta megoldás nem alkalmazható a csomagvesztési arány direkt közelítéséhez.

Disszertációmban a puffer túlcsordulási valószínűség és a csomagvesztési arány becslésével
foglalkozom általános pufferelt sorbanállási rendszerekben. A pufferelt rendszerek egy blokkváz-
lata látható a 1. ábrán.
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1. ábra. Általános pufferelt rendszer (balra) és egy lyukas vödör formázó α(t) ékezési görbéje,
valamint egy egyszerű prioritásos kiszolgáló β(t) kiszolgálási görbéje (jobbra).

A αi-vel jelölt forrásokból bejövő forgalom, a β-val jelölt kiszolgálóhóz kapcsolt bemeneti
sorba (pufferbe) kerül. Puffer túlcsordulás akkor következik be, amennyiben a bejövő forgalmat
a kiszolgáló nem tudja kiszolgálni és a bemeneti sorban is elfogyott a hely. A túlcsordult bitek
általában elvesznek, ami indokolja a puffer túlcsordulás és a vesztés kapcsolatát.

Az analízist a hálózat kalkulus segítségével végzem két okból is. Egyrészt a más módsze-
rekkel levezetett eredmények csak állandó sebességű kiszolgálók esetén alkalmazhatók. Az én
eredményeim a sorbanállási rendszerek egy sokkal szélesebb körére igazak, mégpedig olyan rend-
szerekre, amelyek kiszolgálási görbével leírhatók. Egy kiszolgáló β kiszolgálási görbével leírható
[18], amennyiben minden t-re a kimeneten a [0, t] intervallumban távozó bitek száma legalább
A(s) + β(t − s) valamely s-re, ahol A(s)a [0, s] intervallumban beérkezett forgalom mennyisége.
Ezáltal a levezetett új eredmények a hálózati csomópontok sokkal nagyobb halmazára igazak
lesznek, és nem csak állandó sebességű kiszolgálókra. Másrészt a hálózat kalkulus terminoló-
giának köszönhetően az új eredmények nemcsak egyes csomópontokra lesznek igazak, hanem
egymás után kapcsolt csomópontok hálózatára3 is. Érdemes megjegyezni, hogy jelenleg nincs
más leírásmód amely rendelkezik hasonló tulajdonsággal.

A disszertációm a puffer túlcsordulási valószínűség és a csomagvesztési arány becslése terén
elért legfontosabb eredményeimet tartalmazza. A téziseket a következő három téziscsoportba
rendeztem:

• 1. Téziscsoport: Új sztochasztikus hálózat kalkulus kiterjesztés csomagvesztési arány vizs-
gálatához

3A hálózat kalkulusban a csomópontok egy hálózata tekinthető egy csomópontnak is, amelyet egy ún. end-to-
end (hálózat) kiszolgálási görbével lehet leírni. A hálózat kiszolgálási görbe alkalmazásával figyelembe lehet venni
a csomópontok közötti egymásrahatásokat is.
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• 2. Téziscsoport: Puffer túlcsordulás korlátok reguláris bemenetekkel rendelkező hálózati
csomópontokban

• 3. Téziscsoport: Direkt és indirekt felső korlátok a csomagvesztési arányra pufferelt hálózati
csomópontokban

2. Célkitűzések

A 2. Téziscsoport esetén szerettem volna kiküszöbölni a meglévő, determinisztikus hálózat kalku-
luson alapuló puffer túlcsordulás korlátok nem kívánatos tulajdonságát, amely azt eredményezi,
hogy különböző formulákat kell használni ha a bemenetek statisztikus tulajdonságai megegyeznek
(homogén eset), illetve ha ezek a tulajdonságok különböznek (heterogén eset). Olyan univerzá-
lis felső becslések levezetése, volt a legfontosabb kutatási célkitűzésem az 2. Téziscsoportban,
amely mindkét esetet lefedi. A 3. Téziscsoport motivációja a definíció szerinti csomagvesztési
arány becslések hiánya volt. Az 2. Téziscsoport eredményeinek felhasználásával új univerzális
indirekt (nem definíció szerinti) WLR közelítések levezetése mellett célkitűzésem volt egy olyan
keretrendszer felállítása, amelyben lehetőség van direkt (definíció szerinti) csomagvesztési arány
becslésekre. A 3. Téziscsoportban levezetett eredmények bonyolultsága megmutatta, hogy a
csomagvesztési arány becslések nem következnek egyszerűen a jelenlegi sztochasztikus hálózat
kalkulus verziókból. Éppen ezért az 1. Téziscsoportban a problémát egy sokkal természetesebb
módon fogalmaztam meg, és egy új sztochasztikus hálózat kalkulus kiterjesztést definiáltam ki-
fejezetten definíció szerinti WLR becslésekhez.

3. Vizsgálati módszerek

Mivel a disszertációm felső becsléseket tartalmaz a puffer túlcsordulási valószínűségre és a cso-
magvesztési arányra, a fő alkalmazott vizsgálati módszer a matematikai analízis. Mindazonáltal
a kapott eredmények numerikus összehasonlításához illetve illusztrálásához a vizsgált rendszerek
szimulációs vizsgálatát is elvégeztem, és a numerikus eredményeket a szimulációs eredményekkel
illusztráltam.

4. Jelölések és feltételek

A disszertációban a köveztkező jelöléseket használom: Ai(s, t] jelenti az (s, t] intervallumban az i
folyamhoz tartozó beérkezett, illetve Di(s, t] az i folyamhoz tartozó távozó bitek számát. Ha csak
Ai(t)-t és Di(t)-t használok az Ai(0, t]-t és Di(0, t]-t fog jelenteni. Egy csomópont bemeneteinek
(I elemszámú) halmaza legyen I, ekkor AI(t) =

∑I
i=1 Ai(t), és DI(t) =

∑I
i=1 Di(t). A rendszer-

ben lévő bitek száma a t időpontban legyen B(t) = A(t)−D(t) és a t időpontban távozó csomag
késleltetése legyen W (t) = inf{d ≥ 0 : A(t − d) ≤ D(t)}. Hálózati kontextusban jelölje AN (t)
és DN (t) az érkezéseket és távozásokat az N csomópontban. Az alsó és felső indexek ahol csak
lehet elhagyásra kerülnek a jelölés egyszerűsítése érdekében. v(f, g) = supt≥0{f(t)− g(t)} jelölje
a maximális vertikális és h(f, g) = supt≥0{inf{u ≥ 0 : f(t) ≤ g(t + u)}} a maximális horizontális

távolságot f és g között. Legyen ᾱ =
∑I

i=1 ᾱi, ahol limu→∞ Ai(0, u]/u ≤ limu→∞ αi(u)/u = ᾱi,
és α =

∑I
i=0 αi a bemenetekből képzett aggregált érkezési görbe4. Legyenek γ1, γ2, ..., γI pozitív

valós számok melyekre
∑I

i=1 γi ≤ 1, hozzárendelve az 1, 2, ..., I bemenetekhez. Végül a pozitív
rész operátor jelölése legyen: (expr)+ = max[expr, 0].

4Az érkezési görbe definíciója megtalálható a 4.1. fejezetben.
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Az eredmények és feltételezések megfelelő megértéséhez a következő rövid áttekintés a deter-
minisztikus hálózat kalkulusról elengedhetetlen.

4.1. Determinisztikus hálózat kalkulus

A determinisztikus hálózat kalkulusban a bemeneti forrásokat ún. érkezési görbével, a kiszolgá-
lókat pedig kiszolgálási görbével jellemezzük. A következőkben felidézem ezen fogalmak [18]-ban
adott pontos definícióit. Jelölje f ⊗ g(t) = inf0≤s≤t{f(t − s) + g(s)} az ún. min-plusz konvolú-
ciót és f ⊘ g(t) = sup0≤u{f(t + u) − g(u)} a min-plusz dekonvolúciót f és g függvények esetén,
hasonlóan a min-plusz algebrában adott definíciókhoz [26] [18].

1. Definíció (Érkezési görbe [18]). Azt mondjuk, hogy egy adott A(t) érkezési folyamat 5 α
érkezési görbével leírható ha minden s és t esetén:

A(t) − A(s) ≤ α(t − s). (1)

Ilyenkor azt is mondhatjuk, hogy A(t) α szerint reguláris.

2. Definíció (Kiszolgálási görbe [18]). Vegyünk az N csomópontot és egy folyamot N -en ke-
resztül, amelynek bemeneti függvénye A(t), kimeneti függvénye pedig D(t). Azt mondjuk, hogy
N felajánl a folyamatnak egy β kiszolgálási görbét akkor és csak akkor ha:

D(t) ≥ A ⊗ β(t). (2)

A 1. ábrán egy lyukas vödör érkezési és egy prioritásos kiszolgáló kiszolgálási görbéjét lát-
hatjuk illusztrációként. Számos becslés a fontosabb rendszer paraméterekről közvetlenül adódik
ezekből a búrkológörbékből, úgymint a rendszerben levő bitek maximális száma (worst-case
backlog) (B(t) ≤ v(α, β)), a legnagyobb késleltetés (worst case delay) (W (t) ≤ h(α, β)), vagy a
kimeneti folyamat érkezési burkológörbéje (α∗ = α ⊘ β).

A hálózat kalkulus legfontosabb újítása, hogy az egy csomópontra vonatkozó eredményeket
alkalmazhatjuk csomópontok hálózatára is. Ezt az ún. hálózat kiszolgálási görbe definiálása
teszi lehetővé, amellyel kifejezhető a csomópontok egy hálózata által biztosított kiszolgálási ké-
pesség. A hálózat kiszolgálási görbe használata pl. teljesítmény analízis esetén, sokkal jobb
eredményeket szolgáltat, mintha a csomópontokat egymástól függetlenül vizsgálnánk és egysze-
rűen összeadnánk az eredményeket. Ha a h-adik csomópont a (h = 1, 2, ..., H) csomópontok
láncolatában βh kiszolgálási görbével jellemezhető, akkor a láncolat hálózat kiszolgálási görbéje
a következő formában adható meg βnet = β1 ⊗ β2 ⊗ ... ⊗ βH .

A tésizek és tételek feltételei a következő feltételek részhalmazai lesznek:

• (A1) A beérkezések minden csomópontban függetlenek.

• (A1m) A beérkezések minden csomópontban részlegesen függetlenek6.

• (A2) A beérkezések érkezési görbével jellemezhetők.

• (A3) Meghatározható egy felső korlát a beérkező bitek várható értékére az érkezési görbéből.

• (A4) A beérkezési és távozási folyamatok stacionárius és ergodikus folyamatok.

5Az általánosság megsértése nélkül a továbbiakban folyadék alapú bit feldolgozó rendszereket vizsgálok, meg-
jegyezve, hogy az eredmények alkalmazhatók durvább granularitás (cellák, csomagok) esetén is.

6Lásd: 2. Tézis.
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• (A5) A kiszolgáló kiszolgálási görbével leírható.

• (A6) Az aggregált kiszolgálási görbe egy bizonyos τ időpillanattól kezdve nagyobb, mint a
bemenetek aggregált érkezési görbéje.

• (A7) β szuper-additív.

Ezek közül (A2) és (A5) biztosítja, hogy a rendszer analizálható a hálózat kalkulussal. Mivel
a bemenetek aggregált forgalmat bocsátanak ki az (A1) megalapozott feltevés. (A3) és (A6)
stabilitási kritériumok, és majdnem minden valós rendszerre fennállnak. Az (A4) biztosítja, hogy
a sorhossz eloszlása (Q(t)) eléri az állandósult állapotot és függetlenné válik t-től. Az (A6)-ban
szereplő küszöbérték egy a foglaltsági időtartamra vonatkozó felső korlátnak is tekinthető.

5. Új tudományos eredmények

1. Téziscsoport: Új sztochasztikus hálózat kalkulus kiterjesztés csomagvesztési
arány vizsgálatához

Ebben a téziscsoportban egy újfajta sztochasztikus hálózat kalkulus kiterjesztést adok a de-
terminisztikus hálózat kalkulushoz, amellyel lehetővé válik a csomagvesztési arány direkt becslése
[J2] [C7]. Ha a rendszer stacionárius és ergodikus a következő definíció használható a WLR-re:

WLR =
E[elveszett bitek száma]
E[beérkező bitek száma]

. (3)

A csomagvesztési arány definíciójából (3) kiindulva, egy új kalkulust építek fel, amely különö-
sen direkt csomagvesztési arány becsléshez használható. Az új sztochasztikus kalkulus matemati-
kai háttere az ún. min-plusz algebra [26] [18], hasonlóan a determinisztikus hálózat kalkulushoz,
amely lehetővé teszi, hogy a több csomópontos eset vizsgálatát visszavezessük az egy csomópontos
esetre. Az új elmélet ezen tulajdonsága különösen fontos, mivel a legtöbb létező sztochasztikus
kiterjesztés feláldozza az end-to-end eredményeket azért, hogy pontosabb becsléseket kapjon az
egy csomópontos esetre.

Új sztochasztikus hálózat kalkulus kiterjesztés csomagvesztési arány vizsgálatához

Először is az ún. w-érkezési és w-kiszolgálási görbéket definiálom, amelyekkel lehetővé válik
a bemenetek és a kiszolgáló sztochasztikus jellemzése. Ezután alapvető egy csomópontra vo-
natkozó állításokat bizonyítok be ezen görbék segítségével a rendszerben levő bitek számára, a
késleltetésre és a kimeneti w-érkezési görbére vonatkozóan. Végül megmutatom, hogy hogyan
lehet visszavezetni a több csomópontos eset vizsgálatát az egy csomópontos esetre, a sztochasz-
tikus hálózati w-kiszolgálási görbe segítségével. Megmutatom azt is, hogy milyen kapcsolatban
áll a w-érkezési görbe az ún. effektív sávszélességgel [27], amely egy széles körben alkalmazott
erőforrás igényt leíró mérték. A tételek igazolásához csak a beérkezési és a távozási folyamatok
stacionaritását és ergodicitását tételezem fel.

1.1. Tézis (A w-érkezési és a w-kiszolgálási görbe definíciója [J2]). Zϕ-t az A érkezési
folyamattal jellemzett folyam w-érkezési görbéjének nevezzük, ha minden t, τ és ϕ ≥ 0-ra:

E[(A(t + τ) − A(t) − Zϕ(τ))+] ≤ ϕ. (4)
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Legyen T < ∞ egy felső korlát egy csomópont foglaltsági periódusára. Egy A érkezési folyamattal
leírt bemeneti folyamnak a csomópont Sϕs w-kiszolgálási görbét ajánl fel, ha minden t ≥ 0 esetén:

E[( inf
0≤s≤T

{A(t − s) + Sϕs(s)} − D(t))+] ≤ ϕs (5)

Megjegyzem, hogy ha ϕ és ϕs tart nullához, akkor a determinisztikus hálózat kalkulus eredeti
erkezési és kiszolgálási görbe definícióit kapjuk vissza. Ebben az értelemben a determinisztikus
hálózat kalkulus az új sztochasztikus kiterjesztésnek egy speciális esete.

A következő tézisekben sztochasztikus felső becsléseket adok olyam alapvető rendszer para-
méterekre, mint a rendszerben levő bitek száma, a késleltetés vagy a kimeneti sztochasztikus
burkoló. Ezekből a w-érkezési és w-kiszolgálási görbékből kaphatjuk meg min-plusz kalkulus
műveletek felhasználásával. A továbbiakban olyan rendszert vizsgálok, amelyben a bemenet Zϕ

w-érkezési, a kiszolgálás pedig Sϕs w-kiszolgálási görbével leírható.

1.2. Tézis (Munkahátralék felső becslés [J2]). Igazoltam, hogy Zϕ ⊘Sϕs(0) egy sztochasz-
tikus felső becslés a rendszerben levő bitek számára abban az értelemben, hogy minden t ≥ 0
esetén,

E[(B(t) − Zϕ ⊘ Sϕs(0))+] ≤ Tϕ + ϕs. (6)

A figyelmes olvasó észreveheti, hogy a (6) bal oldala egy Zϕ ⊘ Sϕs(0) puffer szint felett levő
bitek várható értékét fejezi ki, egy végtelen pufferrel rendelkező rendszerben. Más szavakkal, ha
elképzelünk egy pufferelt rendszert Zϕ ⊘ Sϕs(0) méretű pufferrel, akkor (6) egy felső becslést
ad a csomagvesztési rátára7. Ha ezt elosztjuk a beérkezett bitek várható értékével, akkor felső
becslést kapunk a csomagvesztési arányra.

1.3. Tézis (A kimenet w-érkezési görbéje [J2]). Megmutattam, hogy a Zϕ ⊘ Sϕs függvény
a kimeneti forgalom egy w-érkezési görbéje abban az értelemben, hogy:

E[(D(t + τ) − D(t) − Zϕ ⊘ Sϕs(τ))+] ≤ Tϕ + ϕs. (7)

1.4. Tézis (Késleltetés felső becslése [J2]). Bebizonyítottam, hogy ha d : Zϕ(τ−d) ≤ Sϕs(τ)
(ahol d-t egy késleltetés küszöbnek tekintjük) minden τ -ra akkor:

E[A(t − d) − D(t)] ≤ Tϕ + ϕs. (8)

Észrevehetjük, hogy a 1.4. Tézis becslést ad azon bitek várható értékére, melyek d-nél na-
gyobb késleltetést szenvednek. Ahhoz, hogy az eddigi egy csomópontra érvényes becslésekből
end-to-end korlátokat lehessen levezetni, a következőkben megmutatom, hogyan lehet kifejezni
csomópontok egy hálózatának w-kiszolgálási görbéjét. A következő tézisben két csomópont egy-
más után kötésével létrehozott rendszer hálózati w-kiszolgálási görbéjét adom meg. Legyen AN

a beérkezési folyamat az N -edik csomópontban.

1.5. Tézis (Konkatenációs tétel [J2]). Vegyünk egy folyamot, amely N1 és N2 csomóponto-
kon halad keresztül ebben a sorrendben. Ha E[(AN1 ⊗ Sϕ1

N1(t) − AN2(t))+] ≤ ϕ1 és E[(AN2 ⊗
Sϕ2

N2(t) − DN2(t))+] ≤ ϕ2, akkor

E[(AN1 ⊗ Sϕ1

N1 ⊗ Sϕ2

N2(t) − DN2(t))+] ≤ Tϕ1 + ϕ2, (9)

ami azt jelenti, hogy Sϕ1

N1 ⊗ Sϕ2

N2 a két csomópont konkatenálásából adódó rendszer w-kiszolgálási
görbéje Tϕ1 + ϕ2 paraméterrel.

7Belátható [4] [15], hogy egy véges pufferrel rendelkező rendszerben elveszett bitek várható értéke felülről be-
csülhető, a rendszer végtelen pufferrel rendelkező módosításában a túlcsorduló (vagyis amikor a sorhossz meghalad
egy puffer küszöbértéket) bitek várható értékével.
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A 1.5. Tézist többször egymás után alkalmazva csomópontok egy hálózatára a következőt
kapjuk.

1.6. Tézis (Hálózati w-kiszolgálási görbe [J2]). Megmutattam, hogy ha egy folyam számára
felkínált w-kiszolgálási görbék a h = 1, ..., H útvonalon Sϕsh

h -val adottak, akkor a hálózati w-
kiszolgálási görbe (Sϕω

net) a folyamra nézve:

Sϕω

net = Sϕs1
1 ⊗ Sϕs2

2 ⊗ ... ⊗ SϕsH

H , (10)

ϕω = ϕsH +
H−1
∑

h=1

Thϕsh (11)

paraméterrel.

A w-érkezési görbe és az effektív sávszélesség

Az effektív sávszélesség elmélete [27] egy olyan módszertan, amely az ún. effektív sávszéles-
séggel jellemzi a forgalomforrások minimális sávszélesség igényét. Az effektív sávszélesség egy
sztochasztikus mennyiség, ami a forrás átlag- és csúcssebessége közötti értéket vesz fel. Ez a
megközelítés egy olyan erőforrás igény mértéket ad, amely megfelelően figyelembe tudja venni
a forgalomforrások változó statisztikus tulajdonságait és QoS igényeit. Az effektív sávszélesség
egy széles körben hivatkozott definíciója a következő.

3. Definíció (Effektív sávszélesség [27]). Egy A(t) érkezési folyamattal leírt forrás effektív
sávszélessége a következő:

αe(s, τ) = sup
t≥0

{

1

st
log E[es(A(t+τ)−A(t))]

}

, 0 < s, τ < ∞. (12)

A következő tézis kapcsolatot teremt a w-érkezési görbe és az effektív sávszélesség között.

1.7. Tézis (A w-ékezési görbe és az effektív sávszélesség kapcsolata [J2]). Igazoltam, hogy
egy forrás w-érkezési görbéje kifejezhető az effektív sávszélességéből, a következő egyenlet szerint:

Zϕ(τ) = inf
s>0

{

ταe(s, τ) −
log(ϕs)

s

}

. (13)

Mivel az elmúlt évtizedben igen sokféle forgalomforráshoz megadták az effektív sávszélessé-
get, a w-érkezési görbe minden ilyen forráshoz származtatható a 1.7. Tézis alapján. Megjegyzem,
hogy a 1.7. Tézis két széles körben alkalmazott rendszerelméletet kapcsol össze, a statisztikus
hálózat kalkulust és az effektív sávszélességet. Illusztrációként multiplexelt reguláris bemenetek
w-érkezési görbéje látható a 2. ábrán. A w-érkezési görbét a folyamok számával normalizáltam,
és a folyamonkénti determinisztikus érkezési görbe is látható a könnyebb érthetőség kedvéért.
Láthatjuk, hogy a w-érkezési görbe jól képes figyelembe venni a multiplexelésből adódó nyeresé-
get.

2. Téziscsoport: Puffer túlcsordulás korlátok reguláris bemenetekkel rendelkező
hálózati csomópontokban

Már korábban utaltam rá, hogy a létező determinisztikus hálózat kalkulus alapú sztochaszti-
kus puffer túlcsordulás becslések [6, 7] különböző formulát adnak a homogén és a heterogén eset
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2. ábra. W-érkezési görbék.

kezelésére. Ez a nemkívánatos tulajdonság ösztönzött arra, hogy univerzális korlátokat adjak a
puffer túcsordulásra, amelyek mind a két esetet lefedik.

Az egyik leggyakrabban használt közelítési módszer korlátos valószínűségi változók összegére
az ún. Chernoff korlát, amely így néz ki a rendszerben levő bitek becslése esetén [J1]:

P (Q > q) ≤ inf
θ>0

GQ(θ)

eθq
≤ inf

θ>0

ĜQ(θ)

eθq
, (14)

ahol GQ(θ) = E[exp(θQ)] a puffer foglaltság momentumgeneráló függvénye (MGF). (14)-ból
láthatjuk, hogy ha egy jobb becslést adunk az MGF-re (ĜQ(θ)) akkor, jobb becslést kapunk a
rendszerben levő bitek számára is.

Ebben a téziscsoportban szereplő becslések a valószínűségi változók növekvő konvex sorren-
dezését (Increasing Convex Ordering ICX8) [28] használó MGF becslésen alapulnak. Ezzel lehe-
tővé válik a statisztikus multiplexelésből adódó nyereség kihasználása [C2, C6]. Megmutatható,
hogy a heterogén esetre levezetett új korlátok speciális esetként tartalmazzák a homogén esetre
érvényes felső korlátokat is. Ez azt is jelenti, hogy a két esetet egy formulába lehet integrálni,
megszüntetve a korábban említett problémát. Az is megmutatható, hogy az új eredmények a
legtöbb esetben jobb becslést adnak a létező becsléseknél9.

Az új korlátokat két korlátozó technika segítségével határoztam meg. Az első a [29] a hálózati
csomópontok virtuális mini csomópontokká transzformálásán alapul. Ezek a mini csomópontok
egy mikro-folyamot kapnak bemenetként, és bizonyos kiszolgálási kapacitással is rendelkeznek,
amely általában a teljes kiszolgálási kapacitás töredéke. A mini csomópontokban levő bitek
számának összege becslést ad az eredeti rendszerben levő bitek számára. A továbbiakban erre a
technikára Virtuális Csomópont Dekompozíció (VCSD) néven fogok hivatkozni. A puffer túlcsor-
dulás becslésének másik módja [30] az ún. Foglaltsági Periódus szerinti Felosztás (FPF), mivel

8Növekvő konvex sorrendezés: X ≤ic Y ha Ef(X) ≤ Ef(Y ) minden f : R → R esetén, amely növekvő és
konvex.

9A disszertációban részletes teljesítmény analízis található.
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itt a foglaltsági periódust idő szerinti felosztjuk, és az egyes időrésekben kapott túlcsordulási
valószínűségek összege adja a kívánt puffer túlcsordulás korlátot.

2.1. Tézis (Univerzális VCSD korlát [C1]). Univerzális hálózat kalkulus alapú felső köze-
lítést vezettem le a puffer túlcsordulásra az ICX alapú MGF közelítéssel és a VCSD korlátozó
technikával.

Tegyük fel (A1) − (A3)-at, (A5)-öt és, hogy minden i ∈ I-re, (A4) fennáll arra a virtuális
csomópontra, amely γiβ kiszolgálási görbét ajánl fel az Ai érkezési folyamatnak. Ha

I∗ =

⌈

∑I
i=1 v(αi, γiβ)

maxi∈I(v(αi, γiβ))

⌉

,

akkor ᾱh(α, β) < q < v(α, β)-ra:

P (Q > q) ≤ exp

(

−I∗
q

v
ln

q

ᾱh
+ I∗

(

1 −
q

v

)

ln
v − ᾱh

v − q

)

, (15)

ahol a tömörség érdekében v = v(α, β) és h = h(α, β).

Azt is megmutattam, hogy a 2.1. Tézis jobb eredményt ad a létező puffer szaturációs korlátoknál.
Minden K ∈ N -re, és minden t ≥ 0-ra, legyen TK(t) a [0, t) intervallum K részre osztott

partícióinak halmaza: TK = {(t0, t1, ..., tK) : 0 = t0 ≤ t1 ≤ ... ≤ tK = t}.

2.2. Tézis (Univerzális FPF korlát [C1]). Univerzális hálózat kalkulus alapú felső közelítést
vezettem le a puffer túlcsordulásra az ICX alapú MGF közelítéssel és az FPF korlátozó techniká-
val.

Tegyük fel (A1)−(A7)-et. Ekkor minden K ∈ N -re, és minden s ∈ TK(τ) esetén, q < v(α, β)-
ra

P (Q > q) ≤
K−1
∑

k=0

exp
(

−I∗k+1g(tk, tk+1)
)

, (16)

g(u, v) =























∞, ha q>α(v)−β(u)

0, ha q < ᾱv − β(u)
β(u)+q

α(v) ln β(u)+q
ᾱv

+
(

1 − β(u)+q

α(v)

)

ln α(v)−β(u)−q

α(v)−ᾱv
, egyébként

ahol,

I∗k+1 =

⌈

∑I
i=1 αi(tk+1)

α̂tk+1

⌉

, (17)

és α̂tk+1
= maxi∈I αi(tk+1).

Azt is megmutattam, hogy a 2.2. Tézis megjavítja a létező puffer szaturációs korlátokat.
Az előző eredmények független valószínűségi változók összegével reprezentálják a rendszerben

levő bitek számát, amelyre ICX alapú MGF korlátot alkalmazok. A következő két tézisben a
függetlenségi feltételen fogok lazítani. Ezt egy speciális korlátozó technika használatával érem
el, amely a homogén esetre olyan eredményeket szolgáltat, melyekhez megengedhető a beme-
netek részleges összefüggése, sőt a homogén esetre további javulást eredményez. A következő
állítások abban az esetben különösen hasznosak, ha a bemenetek nem aggregált forgalmak, vagy
valamilyen formában korreláltak.
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4. Definíció. Véletlen változók egy V halmaza s-független, ha bármely s vagy kevesebb elemű
részhalmazában levő változók együttesen függetlenek, vagyis az együttes eloszlásfüggvényük az
egyes eloszlásfüggvények szorzataként megkapható. A tulajdonság akkor értelmes, ha s ≤ ||V ||.

Az új, homogén esetre vonatkozó puffer túlcsordulás korlátot a [31]-ben található részlegesen
összefüggő valószínűségi változók összegére alkalmazható felső becslés segítségével állítom elő.
Legyen

s(I, E[Q], δ)
def
=

⌈

E[Q]δ

1 − E[Q]
I

⌉

, (18)

definíció szerint, úgy, hogy 0 ≤ Q ≤ 1, δ > 0 és E[Q] jelöli a Q várható értékét.

2.3. Tézis (VCSD korlát a homogén esetre [C3]). Hálózat kalkulus alapú felső közelítést
vezettem le a puffer túlcsordulásra a VCSD korlátozó technikával és a részlegesen összefüggő
valószínűségi változók összegére alkalmazható MGF korláttal, homogén bemenetek esetén.

Tegyük fel (A1m)-et, (A2) − (A5)-öt, és hogy v(α, β) < ∞, h(α, β) < ∞, αi = α1 minden
i ∈ I-re, valamint (A4) fennáll arra a virtuális csomópontra, amely β

I
kiszolgálási görbét ajánl

fel az Ai érkezési folyamatnak. Ekkor a puffer túlcsordulás ᾱh(α, β) < q < v(α, β) esetén:

P (Q > q) ≤

(

I

s

)

(

ᾱh
Iv

)s

(

q/v

s

) , (19)

ahol a tömörség kedvéért v = v(α1, β/I), h = h(α, β), s = s(I, ᾱh, δ) és δ = q
ᾱh

− 1.

Numerikus analízissel azt is megmutattam, hogy a 2.3. Tézisben szereplő korlát nem kívánja
meg a bemenetek teljes függetlenségét.

2.4. Tézis (PFP korlát a homogén esetre [C3]). Hálózat kalkulus alapú felső közelítést ve-
zettem le a puffer túlcsordulásra az FPF korlátozó technikával és a részlegesen összefüggő való-
színűségi változók összegére alkalmazható MGF korláttal, homogén bemenetek esetén.

Tegyük fel (A1m)-et és (A2) − (A7)-et. Ekkor minden K ∈ N -re, és minden ~t ∈ TK(τ)-ra,
q < v(α, β) esetén

P (Q > q) ≤
K−1
∑

k=0

(

I

sk

)

(

ᾱtk+1

Iα1(tk+1)

)sk

( q
α1(tk+1)

sk

) , (20)

ahol a tömörség érdekében sk = s(I, ᾱtk+1, δtk+1
) és δtk+1

= q
ᾱtk+1

− 1.

Numerikus analízissel megállapítottam, hogy a FPF esetében, a teljes függeltenség követel-
ménye nem kerülhető meg. Szintén megmutattam, hogy az új korlátok kissé megjavítják a létező
eredményeket.

3. Téziscsoport: Direkt és indirekt felső korlátok a csomagvesztési arányra puf-
ferelt hálózati csomópontokban
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Ebben a téziscsoportban új, konzervatív, direkt (definíció szerinti) és indirekt közelítéseket
adok a csomagvesztési arányra olyan pufferelt rendszerekben, amelyek kiszolgálási görbével le-
írhatók és bemeneteik regulárisak. Megmutatom, hogy a csomagvesztés direkt módon (a 3-as
definíció szerint) való közelítése zárt formulákat eredményez, amelyek jobban teljesítenek mint a
létező [6, 7]-ban található indirekt becslések. Az új korlátokhoz kevés információ kerül felhasz-
nálásra a bemeneti forgalomról (csúcssebesség, felső korlát az átlagsebességre), ezért közveltenül
felhasználhatók a forgalom menedzsment területén, pl. hívásengedélyezésben.

Indirekt WLR korlátok

A WLR indirekt közelítése azt jelenti, hogy nem azt a mennyiséget becsüljük, ami a WLR
definíciójában szerepel, hanem felírjuk más jól becsülhető paraméterek szorzataként, és felső
korlátokat adunk ezen rokon mennyiségekre. Mivel a puffer szaturációs valószínűség gyakran
használatos indirekt csomagvesztési arány becslésekben [2, 3, 4, 5, 6, 7], a 2.1. és 2.2. Tézisben
szereplő puffer túlcsordulás becslésekből indirekt WLR becsléseket vezettem le. Ehhez, a [6]-
ban található, kiszolgálási görbével leírható rendszerekre vonatkozó, indirekt korlátozó technikát
alkalmaztam. A WLR felírható a puffer túlcsordulási valószínűség és egy másik tag szorzataként,
amely egy merev determinisztikus felső becslés az elvesző bitek számára. A következő tételben
felidézem a [6]-ban található eredményt.

1. Tétel ([6]). Tegyük fel (A1) − (A5)-öt, (A7)-et és hogy v(α, β) < ∞, h(α, β) < ∞. Ekkor

WLR ≤
l̂(1)α(1)

ρ̄
P (Q > q), (21)

ahol ρ̄ az aggregált bemeneti forgalom intenzitása, l̂(t) = 1 − infs≤t
β(s)+q

α(s) , és Q a stacionárius

munkahátraléka (a rendszerben levő bitek száma) egy olyan virtuális rendszernek, amely minden-
ben megegyezik az eredetivel, csak elég nagy pufferrel rendelkezik ahhoz, hogy csomagvesztés ne
forduljon elő.

3.1. Tézis (Indirekt WLR korlátok [C4]). Univerzális indirekt csomagvesztési arány becs-
léseket adtam a 2.1. és 2.2. Tézis eredményeit kombinálva az (21)-as egyenlőtlenséggel.

Mivel a l̂(t) tényező a (21)-ban egy merev determinisztikus korlát a t idő alatt elvesző bitek
számára, ezek a korlátok nem adnak igazán jó eredményt, mint az a disszertációban is kiderül.

WLR becslés direkt formulákkal

Ebben a részben direkt csomagvesztés korlátok katalógusa szerepel, amelyek a WLR (3)-ben
stacionárius és ergodikus rendszerekre adott definícióján alapulnak. Abból a tényből indulok
ki, hogy egy véges pufferrel rendelkező rendszerben elvesző bitek száma felülről becsülhető, a
rendszer végtelen pufferrel rendelkező módosításában a túlcsorduló bitek várható értékével [4].
Ha Q jelöli a végtelen pufferes rendszer stacionárius munkahátralékát (a rendszerben levő bitek
számát), ezt a következő formális módon fogalmazhatjuk meg:

WLR ≤
E[(Q − q)+]

E[A]
, (22)

ahol E[A] = E[A(0, 1)] az egy időegység alatt beérkező bitek száma. Mivel a direkt WLR
becsléseim a független, korlátos valószínűségi változók összegére adott korlátokon alapulnak,
különböző becslések adhatók a különböző MGF korlátok alkalmazása révén.
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3.2. Tézis (Direkt VCSD korlátok [C4]). 3.2/ICX: Direkt, univerzális, hálózat kalkulus alapú
felső közelítést vezettem le a csomagvesztési arányra, a VCSD korlátozó technikával és az ICX
alapú MGF közelítés használatával.

Tegyük fel (A1) − (A3)-at, (A5)-öt, legyen v(α, β) < ∞, h(α, β) < ∞ és tegyük fel hogy
minden i ∈ I-re, (A4) fennáll arra a virtuális csomópontra, amely γiβ kiszolgálási görbét ajánl
fel az Ai érkezési folyamatnak. Ekkor ᾱh(α, β) < q < v(α, β) esetén,

WLR ≤

(

ᾱh

q

)
qI∗

v
(

v − ᾱh

v − q

)I∗− qI∗

v v

I∗ᾱh log
(

q
ᾱh

v−ᾱh
v−q

)h, (23)

ahol I∗ =
⌈

PI
i=1 v(αi,γiβ)

vmax

⌉

és vmax = maxi∈I{v(αi, γiβ)}.

A következő két állításban az ICX alapú MGF közelítés helyett Hoeffding egyenlőtlenségeit
[32] alkalmazom. Ekkor különválik a homogén és a heterogén eset.

3.2/HOM: Direkt, hálózat kalkulus alapú felső közelítést adtam a csomagvesztési arányra,
a VCSD korlátozó technikával és Hoeffding homogén esetre érvényes egyenlőtlenségével. Azt is

láthatjuk, hogy a 3.2/ICX. Tézis magában foglalja ezt a korlátot I∗ =
PI

i=1 v(αi,γiβ)
vmax

=
Iv(α1, 1

I
β)

v(α1, 1
I
β)

=

I esetén.
3.2/HET: Direkt, hálózat kalkulus alapú felső közelítést adtam a csomagvesztési arányra, a

VCSD korlátozó technikával és Hoeffding heterogén esetre érvényes egyenlőtlenségével.
Tegyük fel (A1)−(A3)-at, (A5)-öt, és hogy v(α, β) < ∞, h(α, β) < ∞, valamint hogy minden

i ∈ I-re, (A4) fennáll arra a virtuális csomópontra, amely γiβ kiszolgálási görbét ajánl fel az Ai

érkezési folyamatnak. Ekkor q >
∑I

i=1 ᾱih(αi, γiβ) esetén

WLR ≤

∑I
i=1 v(αi, γiβ)2

4(q −
∑I

i=1 ᾱihi)
∑I

i=1 ᾱihi

exp

(

−2(q −
∑I

i=1 ᾱihi)
2

∑I
i=1 v(αi, γiβ)2

)

h(α, β), (24)

ahol hi = h(αi, γiβ).

A következőkben az FPF megközelítés segítségével vezetek le direkt WLR korlátokat. Minden
K ∈ N -re, és minden t ≥ 0-ra, legyen TK(t) a [0, t) intervallum K részre osztott partícióinak
halmaza: TK = {(t0, t1, ..., tK) : 0 = t0 ≤ t1 ≤ ... ≤ tK = t}.

3.3. Tézis (Direkt FPF korlátok [C5]). 3.3/ICX: Direkt, univerzális, hálózat kalkulus alapú
felső közelítést vezettem le a csomagvesztési arányra, az FPF korlátozó technikával és az ICX
alapú MGF közelítés használatával.

Tegyük fel (A1) − (A7)-et. Ekkor minden K ∈ N és minden p ∈ TK(τ) esetén,

WLR ≤
K−1
∑

k=0

(

ᾱtk+1

β(tk) + q

)

β(tk)+q

α̂tk+1
Ψ

I∗
k+1−

β(tk)+q

α̂tk+1 ·
α̂tk+1

ᾱtk+1 log
(

Ψβ(tk)+q
ᾱtk+1

) tk+1, (25)

ahol Ψ =
α(tk+1)−ᾱtk+1

α(tk+1)−(β(tk)+q) , I∗k+1 =
⌈

PI
i=1 αi(tk+1)

α̂tk+1

⌉

és α̂tk+1
= maxi∈I(αi(tk+1)).

Természetesen ebben az esetben is lehetőség van Hoeffding egyenlőtlenségeit használni.
3.3/HOM: Direkt, hálózat kalkulus alapú felső közelítést adtam a csomagvesztési arányra,

az FPF korlátozó technikával és Hoeffding homogén esetre érvényes egyenlőtlenségével. Azt

is láthatjuk, hogy a 3.3/ICX. Tézis magában foglalja ezt a korlátot I∗k+1 =
⌈

PI
i=1 αi(tk+1)

α̂tk+1

⌉

=
⌈

PI
i=1 α1(tk+1)
α1(tk+1)

⌉

= I esetén.
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3.3/HET: Direkt, hálózat kalkulus alapú felső közelítést adtam a csomagvesztési arányra, az
FPF korlátozó technikával és Hoeffding heterogén esetre érvényes egyenlőtlenségével.

Tegyük fel (A1) − (A7)-et. Ha (q > max{ᾱtk+1 − β(tk)}), akkor minden K ∈ N és minden
s ∈ TK(τ) esetén,

WLR ≤
K−1
∑

k=0

∑I
i=1 αi(tk+1)

2

4(q + β(tk) − ᾱtk+1)ᾱtk+1
exp

(

−2(q + β(tk) − ᾱtk+1)
2

∑I
i=1 αi(tk+1)2

)

tk+1. (26)

Az eredmények ismertetése mellet a disszertáció kimerítő és szisztematikus teljesítmény ana-
lízist is tartalmaz, melyben megmutatom, hogy a direkt megközelítés a legtöbb esetben jobb
eredményt ad.

6. Az eredmények hasznosítása

A valós idejű internetes alkalmazások számának növekedése, új szolgáltatások megjelenését okozza
a best effort átvitel mellett a telekommunikációs hálózatokban. Ezen szolgáltatásoknak meg kell
felelniük számos QoS előírásnak, amely általában az átviteli minőséggel kapcsolatos QoS para-
méterek megfelelő szinten tartását jelenti. Mivel az internetes forgalmak túlnyomó része érzékeny
a csomagvesztésre, a csomagvesztési arány (WLR) becslése központi kérdés.

Az általam adott új puffer túlcsordulás és csomagvesztési arány korlátok, igen kis mennyiségű
információt (csúcssebesség, átlagsebesség felső korlátja) használnak fel a bemeneti forgalmakról
és zárt alakban állnak elő ezért használatuk nem igényel további optimalizálást. Ezek a tulaj-
donságok biztosítják az alacsony számítási komplexitást, egyszerűsítik a kívánt bemeneti para-
méterek előállítását és sokrétű felhasználási lehetőséget biztosítanak a forgalom menedzsment
(pl. hívásengedélyezés CAC) területén, komplex mérések és információ terjesztési algoritmusok
felhasználása nélkül. Egy másik felhasználási területe az új eredményeknek a hálózattervezés [1]
és csomagütemezési algoritmusok tervezése. Az új eredmények felhasználásával olyan kérdésekre
kaphatunk választ, hogy mekkora puffert kell elhelyeznünk a hálózatban ahhoz, hogy a WLR egy
küszöbérték alatt maradjon, vagy hogy ehhez mekkora kiszolgálási kapacitás kell. A 1. Téziscso-
portban szereplő út sztochasztikus hálózat kalkulus egy olyan matematikai eszközt ad, amellyel
lehetséges az end-to-end csomagvesztési analízis elvégzése. Az end-to-end csomagvesztés megha-
tározása igen fontos kérdés a QoS biztosításában. Ezen felül a 1.7. Tézis összekapcsol két fontos
rendszerelméletet a hálózat kalkulus és az effektív sávszélesség elméletét.

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet mondok a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék veze-
tőségének amiért biztosították a nyugodt munka feltételeit. Külön köszönet kedvenc témaveze-
tőmnek, Bíró Józsefnek a sok segítségért, a körülötte levő emberek felé mutatott kedvességéért,
és a vicces és örömteli együtt átdolgozott órákért. Hálával tartozom Heszberger Zalánnak, aki
mindenben segített az elmúlt években, és a szobatársaimnak az I.E. 326/A-ban.
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