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1. Bevezetés

Ahogy az egyes felhasználók egyre nagyobb sávszélességű internet-hozzáféréssel rendel-
keznek, úgy n̋onek az igényeik az új, értéknövelt szolgáltatások iránt - mint például az
internetes telefon vagy az interaktív videó szolgáltatások. Ezen új szolgáltatások a na-
gyobb sávszélesség mellett szigorúbb szolgáltatás minőséget (Quality of Service (QoS))
is igényelnek a hagyományos internet forgalomnál. Ez a folyamatosan növekv̋o igény a
szolgáltató hálózatára egyre nagyobb terhet ró. Ezzel párhuzamosan a helyi hálózati szeg-
mensben az Ethernet alapú megoldások egyeduralkodóvá váltak, mind egyéni, mind válla-
lati megoldások esetén.

Az új, akár optikai alapú Ethernet megoldások folyamatosancsökken̋o ára, és az elér-
het̋o sávszélesség ezzel egyidejű növekedése az Ethernet alapú megoldásokat költséghaté-
kony városi hálózati megoldássá teszi. Ahhoz azonban, hogyaz Ethernet valóban alkalmaz-
ható megoldás legyen, új kívánalmaknak is meg kell felelnie, mint például skálázhatóság,
magasabb szintű rendelkezésre állás és szolgáltatásminőség (QoS).

A szabványosítási szervezetek a nagyobb gyártókkal karöltve folyamatosan terjesztik
ki az Ethernet képességeit. Az egyes felhasználók és forgalmaik szétválasztására az IEEE
bevezette a virtuális helyi hálózatok (Virtual Local Area Network (VLAN)) koncepcióját
(IEEE 802.1Q) [IEEE802.1Q2003], amely lehetővé tette 4096 különböző logikai hálózat
definiálását. Emellett 3 úgynevezett prioritás bitet is meghatároz a szabvány, így 8 forgalmi
osztály megkülönböztetése vált lehetségessé. A skálázhatóságra megoldást a hierarchikus
cím és VLAN szervezés bevezetése jelentett [IEEE802.1ad, IEE05a].

A hagyományos Ethernet egyszerű csomagtovábbítási eljárása – a „visszafele tanulás”
és többesküldés módszere – hurokmentes topológiát igényel. Nyilvánvaló azonban, hogy
egy ilyen topológia csak korlátozott rendelkezésre állásiés QoS képességgel rendelkezik.
Az IEEE által kidolgozott Feszítőfa Protokoll (Spanning Tree Protocol: STP) [LSJ98] és
a Gyors Feszítőfa Protokoll (Rapid Spanning Tree Protocol: RSTP) [IEEE802.1w, GP]
egy tetsz̋oleges fizikai hálózat felett egy körmentes logikai topológiát definiál. Mindkét
protokoll képes a fizikai hálózat változásaira reagálni, így például egy összeköttetés meg-
hibásodása után a csomópontok közötti kapcsolatokat helyreállítani. Ugyanakkor mindkét
esetben csak egy fa kerül kifeszítésre, amely normál működés esetén a redundáns össze-
köttetéseket kihasználatlanul hagyja. A Többszörös Feszítőfa Protokoll (Multiple Spanning
Tree Protocol: MSTP) [IEEE802.1s] esetén az Ethernet eszközökben (kapcsolókban) több,
független RSTP példány fut. Emiatt a fák egymástól függetlenül konfigurálhatóak, ezáltal
a redundáns összeköttetések is kihasználhatóak. Így a megfelelően konfigurált fák segítsé-
gével nagyobb rendelkezésre állás érhető el,és a forgalommenedzsment is megvalósítható.

Munkám során a 1. ábrán is látható hálózati architektúrát tételeztem fel. Az ábrázolt
három hálózati szegmens közül a szolgáltatói nagyvárosi (metro) hálózatokra összpontosí-
tottam, amelyek teljesen kapcsolt Etherneten alapulnak. Acsomópontok három csoportba
sorolhatók. A Hozzáférői Csomópontok (Access Node: AN) több tucat (vagy többszáz)
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1. ábra. Feltézelezett QoS architektúra

felhasználó forgalmát fogják össze; míg a Perem Csomópontok (Edge Node: EN) teremtik
meg a kapcsolatot az alkalmazás- és internetszolgáltatókkal. Ez a két osztály forgalomsza-
bályozási feladatokat látnak el, a belső csomópontok csak csomagtovábbítási funkciókat
látnak el. Ez a két osztály jelöli ki a nagyvárosi hálózat határait. A hálózati intelligencia
ezekbe a határcsomópontokba és egy további központi egységbe – az úgynevezett hálózat-
vezérl̋o egység (Network Manager Entity: NME) – koncentrálódik. AzNME fő feladata a
forgalommenedzsment támogatása, és teljes képpel rendelkezik a hálózat pillanatnyi hely-
zetér̋ol.

Az erőforrások kiosztása szolgáltatás-szinten történik, azaza hálózat két végpontja kö-
zött minden szolgáltatás számára külön logikai csatornát határozunk meg (TE csatorna), és
hálózati er̋oforrásokat rendelünk hozzájuk [BvdSBP03]. Noha a szabvány 8 forgalmi osz-
tály megkülönböztetését teszi lehetővé, a legtöbb esetben négy forgalmi osztály megkülön-
böztetése elegendő (lásd ITU-T G.1010 [G.1010] és 3GPP TS 22.105 [3GP06] ajánlások).
A csatornába belépő forgalom vezérlésére és hívásengedélyezésre van szükség, hogy egy
csatornába a fenntartott sávszélességnél több forgalom neléphessen be. Ez megvalósítható
akár központosítottan [BvdSBP03] vagy elosztottan [C3].

A legtöbb Ethernet kapcsoló az abszolút prioritás alapú ütemezést támogatja. Ekkor a
forgalmi osztályokat prioritás szerint rendezzük sorba, és az alsóbb osztályba tartozó forga-
lom csak akkor kerül kiszolgálásra, ha már nincs magasabb osztálybeli forgalom. Ahhoz,
hogy az alacsonyabb osztályba sorolt forgalom számára is képesek legyünk szolgátatásmi-
nőséget nyújtani, a felsőbb osztályok forgalmát korlátozni kell. A kézenfekvő megoldás
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esetén az egyes forgalmi osztályok számára az összeköttetés kapacitásának csak egy rögzí-
tett hányada foglalható le, amit a hálózat üzemeltetője határoz meg.

A hibatűrés megvalósításának eszköze a RSTP protokoll által nyújtott helyreállási ké-
pesség, azonban a helyreállási idő másodperc nagyságrendű is lehet, amely bizonyos szol-
gáltatások számára nem elfogadható. Mindamellett, nincs garancia arra, hogy a helyreállás
után kialakuló fa használatával az összes forgalmi igény számára biztosítani lehet az elvárt
szolgáltatás min̋oséget. MSTP alkalmazása sem oldja meg kielégítően ezeket a problémá-
kat. Megfelel̋o szintű hibatűrés biztosítására a VLAN-k kapcsolásán alapuló megoldások
a legelterjedtebbek [ITU-G8031][FTAW05]. Ekkor minden egyes forgalmi igény számára
két VLAN-t, egy üzemit és egy védelmit jelölünk ki. Alapértelmezésben csak az üzemi
VLAN-on megy a forgalom, és csak hiba esetén kapcsolunk át a védelmire.

A fenti modell hatékony működéséhez azonban elengedhetetlen a csatornák útvonala-
inak kijelölése, és a szükséges kapacitások lefoglalása. Tudományos értekezésemet ezen
problémák megoldásának szentelem.

2. Kutatási célkitűzések

Az irodalomban eddig javasolt megoldások a bevezetőben felvázolt feladatnak csak rész-
halmazait fedik le: els̋osorban a feszítőfák alkalmazásának legnagyobb hátrányára, a hiba
utáni lassú helyreállás problémájára koncentrálnak [SGNcC04, FTAW05]. A min̋oség-
biztosítás és a forgalommenedzsment megvalósítására is születtek javaslatok [LYD+03b,
LYD+03a, LLN02], ám ezek a helyreállás kérdéskörével nem foglalkoztak. A doktori
értekezésemben, a bevezetőben bemutatott architektúrát feltételezve, olyan eljárások és
hatékony algoritmusok kidolgozását tűztem ki célul, amelyek segítségével lehetővé vá-
lik a forgalommenedzsment megvalósítása, miközben megfelelő szolgáltatás-min̋oség és
rendelkezésre-állás biztosított. A munkám során a következő kutatási célokat határoztam
meg:

1. A forgalommenedzsment céljainak és feladatainak azonosítása, a célok formalizálá-
sa és megfogalmazása Egészértékű Lineáris Programként (Integer Linear Program:
ILP), amely segítségével optimális megoldás határozható meg.

2. Az ILP modell segítségével a forgalommenedzsment alkalmazhatóságának vizsgála-
ta tipikus városi hálózatokon. Továbbá a különböző védelmi megoldások – mint a
hozzárendelt és megosztott védelem – alkalmazhatóságánakvizsgálata a előbbi ILP
modellben.
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3. Heurisztikus algoritmusok kidolgozása a forgalommenedzsment hatékony megvaló-
sítására, azaz közel optimális megoldás meghatározása elfogadható id̋okorlátok mel-
lett. További cél a javasolt heurisztikus algoritmusok továbbfejlesztése, amelyek ké-
pesek statisztikus multiplexelési nyereség kihasználására és a multicast támogatásá-
ra.

3. Kutatási módszertan

Az infokommunikációs hálózatokat gráfokkal modelleztem,ahol az egyes kapcsolókat cso-
mópontokkal, míg az egyes összeköttetéseket két, egymással szemben irányított éllel írtam
le. Minden egyes élhez egy pozitív érték tartozik, amely az adott fizikai összeköttetésen
elérhet̋o kapacitást adja meg. Ezáltal a kitűzött feladatok visszavezethet̋oek gráfelméleti
problémákra, így a gráfelmélet apparátusa alkalmazható.

Az optimalizálási problémákat Egészértékű Lineáris Programozási feladatként (Integer
Linear Program: ILP) fogalmaztam meg, és a rendelkezésre álló programcsomag (ILOG
CPLEX 9.1 [CPL]) segítségével oldottam meg. A kapott megoldások a megfogalmazott
problémák globális optimumai. Azonban az ILP bizonyítottan NP-teljes [GJ79], emiatt a
módszer rosszul skálázható: a gyakorlatban előforduló hálózatok esetén nagy futási idő ta-
pasztalható. Ezáltal ez a módszer csak statikus forgalommenedzsment esetén alkalmazható,
amikor a hálózat újrakonfigurálása ritkán következik be. Ezértheurisztikus– az állapotteret
valamilyen vezérelv vagy „heurisztika” szerint bejáró – algoritmusok kifejlesztésére töre-
kedtem, amelyek noha csak közelítik az optimális megoldást, polinomiális futási id̋ovel
rendelkeznek, lehetővé téve a dinamikus forgalommenedzsmentet.

A tézisekben javasolt eljárások és algoritmusok teljesítményének elemzése összehason-
lító szimulációk segítségével történt. Mivel a lefedett témák a Metro Ethernet környezetre
koncentrálnak, ezért egy közös szimulációs környezet alkalmazható. A szimulációk során
tipikus, a gyakorlatban is előforduló metro hálózati topológiákat tételeztem fel. A hozzá-
férői csomópontok (AN) forgalmát aggregációs ágak koncentrálják a hálózat mag részébe.
A koncentrált forgalmat ez a mag, amely gyűrű vagy szövevényes topológiájú, osztja szét
a hálózat határcsomópontjai (EN) között. A [CS06] alapján atopológiák két osztályát
definiáltam, amelyek elsősorban az aggregációs ágak felépítésében térnek el, és lehetnek
Fa-Gyűrűilletve Dual-Homingosztályúak. Az osztályokon belül különböző méretű topo-
lógiákat definiáltam, ahol a csomópontok száma 12 és 48 között változik. A fokszámok
átlagos értéke 3 körül változik.

A forgalom a hálózat határcsomópontjai (AN és EN) között áramlik. Ekkor minden
AN-EN párra a nyújtott szolgáltatásonként egy-egy logikaicsatorna definiálható, amelynek
mérete függ aforgalmi osztálytés aforgalom átlagos nagyságátleíró paraméterektől. A
négy forgalmi osztály közül 3 prioritásos (teljes forgalom47%-a) és a negyedik a best effort
(53%).
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Referenciaként feltételezettSTP ésMSTP protokollok a szabvány szerint megadott
alapbeállítások szerint működnek, és csak a topológiát veszik figyelembe a fák kialakítása
során. Így a módszerekettopológia vezéreltnek nevezzük. Ettől eltér̋o beállításokkal is
elvégezhetnénk a vizsgálatokat, azonban ilyen „ökölszabályok”definiálása már magában
hordoz bizonyos fokú optimalizálást.

A szimulációk során a következő jellemz̋oket vizsgáltam:

• Az elérhető átbocsátóképességsegítségével mérhető az eljárások teljesítménye. A
jellemz̋o meghatározása a forgalom skálázásával, aforgalom átlagos nagyságapara-
méternek a maximalizálásával történik.

• A lefoglalt hálózati kapacitáscélja a módszerek takarékosságának vizsgálata. Véde-
lem esetén üzemi és a védelmi utak által lefoglalt erőforrások megkülönböztetésre
kerülnek.

• Futási idősegítségével nemcsak a javasolt eljárások skálázhatóságavizsgálható, ha-
nem azok alkalmazhatósága is bemutatható: például az adottalgoritmus képes-e di-
namikus forgalommenedzsment támogatására.

4. Új eredmények

Eredményeimet három tézisben foglaltam össze, amelyek egyenként 2-3 altézisb̋ol állnak.

1. Tézis.Globális optimumot adó módszert dolgoztam ki forgalomvezérelt
feszítőfák meghatározására QoS képes és magas rendelkezésre állású Metro-
Ethernet hálózatokra.

Bevezetés A forgalomvezérelt feszítőfa-optimalizálás feladata során az egyes logikai csa-
tornákat le kell képezni VLAN-okra, majd a VLAN-okat hozzá kell rendelni a fa példá-
nyokhoz, végül pedig a fa példányokat ki kell feszíteni a hálózatban olymódon, hogy az
egyes csatornák számára a megkövetelt szintű szolgáltatásmin̋oség és rendelkezésre-állás
biztosított legyen. A bevezetőben ismertetett hálózati architektúra lehetővé teszi azt a meg-
kötést, hogy a fa példányok gyökerei a perem csomópontokbanlegyenek. Ez nagymér-
tékben egyszerűsíti a problémát, ugyanakkor a megoldást nem korlátozza, mivel a forga-
lom a hálózat határcsomópontjai (AN és EN) között áramlik. Továbbá, adminisztrációs
és számlázási feladatok megvalósítása miatt a hozzáférői csomópontok között a forgalom
közvetlenül nem folyhat, csak határcsomóponton keresztül.
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1.1. Altézis. QoS-képes Metro-Ethernet hálózatokban a feszítőfák optimalizálására és a
forgalmi igényeknek a feszítőfákhoz történő optimális hozzárendelésére Egészértékű Line-
áris Programot adtam (MSTPILP ) ([C4, C8]), amely segítségével a kihasználatlan re-
dundáns összeköttetések felhasználhatóak, így gyakorlatban előforduló városi hálózati to-
pológiák [CS06] esetén a hálózat átbocsátóképessége akár megduplázható a „topológia
vezérelt” MSTP-vel szemben.

A javasolt optimalizálási feladat bemenetei a hálózat topológiája, az egyes összekötte-
tések kapacitásai, a forgalmi osztályok leírói és az egyes osztályokhoz tartozó forgalmat
leíró forgalommátrixok. A feladat leírására két, bináris változókból álló halmazt vezettem
be: xigény, fa

él a forgalmi igények elvezetését és fákhoz történő hozzárendelését, azyfa
él a fák

kifeszítését írják le. Tipikus cél a fák élei számának és a hálózatban lefoglalt kapacitá-
soknak minimalizálása. A javasolt célfüggvény a kettő súlyozott összege (α), így mindkét
tényez̋o figyelembe vehető. A célfüggvény ekkor a következő:

min
∑

∀élre



α
∑

∀fára

y
fa
él + (1 − α)

∑

∀igényre,∀fára

x
igény, fa
él · {igény sávszélessége}



 . (1)

Első peremfeltétel, hogy az egyes forgalmi igények a hálózatban engedelmeskedjenek
a folyam-megmaradási törvénynek, azaz, (i) ha a forgalom belép egy adott csomópontba,
akkor, ha a csomópont nem célja az adott igénynek, lépjen is ki. (i) ha pedig kilép egy cso-
mópontból és nem a forrása, akkor lépjen be oda.Külön kapacitáskorlátokatfogalmaztam
meg az egyes forgalmi osztályokba tartozó igények számára,azaz egy osztályba tartozó
összes forgalom nem lépi túl a fenntartott kapacitáshányadot. A „best effort” osztály vi-
szont felhasználhatja az összes szabad kapacitást, így ekkor az összes forgalmi osztály
forgalmát figyelembe veszem. A célkitűzésben szerepelt továbbá azegyes forgalmi igé-
nyek leképezése fákra. Ez egyrészt külön korlátként fogalmazandó meg. Másik lehetséges
megoldás a folyam-leíró változók és a folyamümegmaradási törvény kiterjesztése [C4]. A
korlátok utolsó csoportjának feladata annak biztosítása,hogy afa példányok ténylegesen
fák legyenek, és a gyökereik a perem csomópontok legyenek, míg a hozzáférői csomó-
pontok legyenek a leveleik – ez utóbbi a feladat megfogalmazásából fakad, amely nem
korlátozza a megoldást.

Szimulációk segítségével megmutattam, hogy a gyakorlatban alkalmazott topológiák
körében az elérhető átbocsátóképesség jelentősen megnövelhető a topológia vezérelt meg-
oldásokkal szemben. A topológia vezérelt MSTP protokollhoz képest a nyereség topoló-
giától függ̋oen 50%–100% (2. ábra). A vizsgált dual-homing struktúrát követ̋o topológiák
esetén jelentősen megnövekedett átbocsátóképesség (100%) figyelhető meg. Ennek oka a
redundáns élek hatékonyabb kihasználásában rejlik.
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2. ábra. Átbocsátóképesség különböző topológiák esetén

1.2. Altézis. Nagy rendelkezésre-állású és minőségbiztosított Metro Ethernet hálózatok fe-
lett optimális megoldást adó, ILP-n alapuló módszert adtama forgalmi igények feszítőfák-
ra történő leképezésére hozzárendelt védelem alkalmazásának esetére [C6, C8]. A definiált
Dual-Homing topológia osztály esetén a kapott átbocsátóképesség megegyezett a referen-
cia megoldással, azonban a javasolt eljárás garanciát nyújt a szolgáltatás minőségének
megőrzésére egy összeköttetés meghibásodása esetén is.

A VLAN kapcsoláson alapuló módszer az útvonalvédelmi eljárások csoportjába sorol-
ható. Ekkor a védelmi utakra is fel kell írni a folyammegmaradási törvényt, és figyelembe
kell venniőket a kapacitás korlátok megfogalmazásakor. Egy további korlátot is meg kellett
fogalmaznom, amely biztosítja, hogy az üzemi és a védelmi utak éldiszjunktak legyenek
azáltal, hogy megtiltsuk a két útnak ugyanazon összeköttetések használatát. A fa hozzá-
rendelési korlátok megfogalmazásakor a kétféle VLAN-t egyenrangúnak kezelem.

A vizsgált topológiák esetén a hozzárendelt védelem miatt csökken̋o átbocsátóképes-
séget a hatékony forgalommenedzsment képes ellensúlyozni, így hasonló átbocsátóképes-
séget képes nyújtani, mint a topológia vezérelt MSTP (3(a) ábra). Hiba esetén az MSTP
a forgalmi viszonyok figyelembe vétele nélkül alakítja újraa fákat, ezért sem a megfelelő
QoS sem a lefoglalt kapacitás nem biztosítható. Ezzel szemben a javasolt eljárás esetén
garanciát nyújt a QoS-t és a védelmet illetően.
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3. ábra. Átbocsátóképesség és erőforrásfoglalás 1:1 hozzárendelt védelem esetén.

1.3. Altézis. Újszerű védelmi megközelítést javasoltam minőségbiztosított, nagy rendelke-
zésreállású Metro Ethernet hálózatok esetére, amely sorána minőségbiztosított forgalom
számára fenntartott védelmi kapacitások megosztásra kerülnek a „best effort” forgalommal
([C6]). Megmutattam, hogy Dual-Homing topológia osztály esetén, ha a best effort forga-
lom a teljes forgalom 53%-a, az átbocsátóképesség akár 40%-kal növelhető a hozzárendelt
védelemhez képest.

Az üzemi és védelmi utak számára lefoglalt kapacitások vizsgálata (3(b) ábra) rávilá-
gított arra, hogy a hozzárendelt védelem önmagában pazarolja a kapacitásokat. Cél olyan
védelmi eljárások alkalmazása, amelyek kevesebb erőforrást használnak. Ebből a szem-
pontból a megosztott védelem az egyik leghatékonyabb megoldás [GDC+02], azonban ILP
feladatként történ̋o megfogalmazása csak egészen kis hálózatok esetén ad megoldást elfo-
gadható id̋okorlátok mellett.

Ezért az általam javasolt védelmi eljárás (QoS védelem) esetén a prioritásos forgalom
hozzárendelt védelemmel van ellátva, azonban a védelmi útvonalaik számára fenntartott
kapacitás megosztásra kerül a best-effort forgalommal. Hafeltételezzük, hogy a forga-
lomnak legalább az 50%-a best effort, akkor a prioritásos forgalom számára garantálha-
tó a szolgáltatásmin̋oség egy összeköttetés hibája esetén. A módszer hátránya azonban,
hogy a best effort forgalom számára alapértelmezésben nem nyújt sávszélesség garanciát.
Amennyiben bizonyos best effort osztályú igények számára mégis védelmet kell nyújtani,
akkor számukra szintén van lehetőség két VLAN definiálásra.

Az eljárás teljesítményét megvizsgálva megmutattam, hogya definiált Dual-Homing
topológia osztály esetén a QoS védelem alkalmazásával az átbocsátóképesség akár 40%-kal
nagyobb a hozzárendelt védelemnél; igaz, a teljes forgalom47%-a védett (3(a)). A mód-
szer hatékonyságát mutatja, hogy az optimizáló algoritmusQoS védelemmel csak 16%-kal
foglalt több kapacitást, mint a védelem nélkül. Ezzel szemben hozzárendelt védelmet alkal-
mazva az üzemi útvonalakra fordított kapacitás 130%-a letta védelem számára fenntartva.
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2. Tézis.Skálázható feszítőfa-optimalizálási eljárásokat dolgoztam ki és vizs-
gáltam meg minőségbiztosított és nagy rendelkezésreállású Metro Ethernet
hálózatokban.

Bevezetés A forgalomvezérelt feszítőfa-optimalizálási probléma ILP feladatként történő
megoldása, noha az optimális megoldást találja meg, rosszul skálázható algoritmust ered-
ményez. A skálázhatatlanság további oka a problématér gyors növekedése, különösen a
fák és a forgalmi igények számának növelése esetén. Így a problématér szisztematikus be-
járása esetén sem oldható meg. Emiatt olyan heurisztikus algoritmusokra teszek javaslatot,
amelyek a dekompozíció alkalmazásával a feladatot több, kisebb részre bontják, majd azo-
kat speciális heurisztikák segítségével oldják meg. A javasolt algoritmusok hatékonysága
kiemelt cél, azaz közel optimális megoldás meghatározására legyenek képesek elfogadható
időkorlátok mellett nagyobb hálózatok esetén is.

Az ILP model strukturáját vizsgálva a részfeladatok menténtörtén̋o dekompozíciót vá-
lasztottam. Az 1. tézisben kitűzött részfeladatok két csoportba sorolhatóak, melyek a kö-
vetkez̋oek:

• Igény elvezetéssorán a feladat az egyes forgalmi igények elvezetése a hálózatban a
kapacitás és QoS korlátok figyelembevételével. Ez a feladata jól ismert többtermé-
kes folyamprobléma egy módosított változata, mivel itt QoSkorlátok is megjelennek.
Több heurisztikus megoldás is ismert, ezeket azonban tovább kellett fejlesztenem,
hogy képesek legyenek a QoS osztályok és korlátok kezelésére.

• Fa lefedésfeladat során az elvezetett igényeket a lehető legkevesebb fával kell le-
fedni. Mivel két különböz̋o perem csomóponthoz tartozó igény nem rendelhető egy
közös fához, a feladat tovább bontandó perem csomópontonkénti fa-lefedési felada-
tokra.

A két azonosított feladatot egymás után, egyszer-egyszer hajtjuk végre. Az így kialakí-
tott algoritmus esetén ugyan az optimális megoldás meghatározása nem garantált – mivel az
igények elvezetése során nem lehet figyelembe venni a később kifeszítend̋o fa példányokat
–, azonban várhatóan jól skálázható lesz.
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2.1. Altézis. A minimális fa lefedési részfeladatra skálázható eljárástdolgoztam ki, amely
a vizsgált topológia-osztályok felett a topológiától függően, 60-100%-ban minimális számú
fával fedi le a bemeneti útvonalkészletet [C9].

A javasolt Fa Hozzárendelési és Lefedési (Tree Assigner & Placer (TAP)) algoritmus
célja, hogy adott útvonalhalmazt minimális számú fával fedjen le. A komplexitás csök-
kentése érdekében feltettem, hogy a különböző perem csomópontokba futó igények nem
kerülhetnek egy fába. Ekkor az útvonalhalmaz diszjunkt részhalmazokra bontható a cél EN
szerint, így a diszjunkt halmazokat egyesével fedjük le fákkal. Az algoritmus ezt a felada-
tot elemifa kiterjesztésiéstörlési műveletek sorozataként írja le, és a megoldási módszer
a Szimulált Helyfoglalás koncepcióján alapul. A két művelet közül az algoritmus véletlen-
szerűen választ. Hogy az algoritmus a teljes megoldásokhoz konvergáljon, a fa kiterjesztés
műveletet nagyobb valószínűséggel kell választani, mint a fa törlését: jelen esetben ez 0,8
valószínűséggel történik. Ha az összes útvonalat hozzárendeltük már fához, akkor a megol-
dást tároljuk. El̋ore meghatározott számú iteráció után a megoldás a tároltakközül az lesz,
amely a legkevesebb számú fát használta fel. Az algoritmus alapműveletei:

Fa kiterjesztés Az eljárás a hozzá nem rendelt útvonalak közül véletlenszerűen választ
egyet (egyenletes eloszlással). Ezután a kiválasztott úthoz rendelt útvonal számára egy
olyan fa példányt keres, amelybe az adott út beilleszthető, azaz nem alakul ki kör, ha a fába
beszúrjuk az útvonalat. Ez a következőképp történik. Tegyük fel, hogy azi. lépés után már
létezik n fa példány. Ekkor az algoritmus a kiválasztott útvonalat azels̋o fához próbálja
illeszteni. Ha sikerül, azaz nem formálnak kört, akkor a műveletnek vége. Ellenkező
esetben a következő fával próbálkozik. Amennyiben egyik fához se lehet az adott útvonalat
illeszteni, egy új fa kerül létrehozásra, amely a vizsgált útvonalat tartalmazza.

Fa törlése Ekkor a már létez̋o fák közül azt töröljük, amelyikhez korábban a legkeve-
sebb útvonalat illesztettük. Az illesztett útvonalak felszabadulnak: átkerülnek a hozzá nem
rendelt igények közé.

Útvonal illeszkedésének ellen̋orzése Annak ellen̋orzése, hogy egy útvonal kört formáz-e
egy fával nem triviális. Jelen modellben azonban kihasználható, hogy az útvonalak irányí-
tottak a perem csomópont, és így a fa gyökere felé. Ezért egyo(n) komplexitásu algorit-
must javasoltam, amely sorraveszi az útvonal éleit a forrástól a nyel̋o felé és ellen̋orzi, hogy
az adott él kört formáz-e a fával. Ha nem, akkor átmenetileg beilleszti az élet a fába. Ha
az út összes éle beilleszthető volt a fába, akkor az út is illeszthető a fába, ellenkez̋o esetben
nem illeszthet̋onek tételezzük fel.

Mivel az algoritmus teljesítménye nagymértékben függ a kapott útvonalhalmaztól, ezért
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az algoritmus értékeléséhez az 1.1 altézisben bemutatott eljárás által eredményezett úthal-
mazokat használtam fel. A szimulációk segítségével megmutattam, hogy a vizsgált topoló-
gia osztályok felett 60–100%-ban képes volt optimális (minimális) számú fával lefedni az
útvonalhalmazt.

2.2. Altézis. Skálázható algoritmust fejlesztettem ki az útvonalkészlet meghatározásához,
és a 2.1 tézisben javasolt algoritmussal együtt alkalmazvajól skálázható módszert kaptam
eredményül. A vizsgált topológia-osztályok esetén ez a módszer azMSTPILP -vel azonos
átbocsátóképességet ért el, azonban annál több (+2-4 db) fapéldányt használt fel [C9].

A forgalmi igény elvezetési problémára javasolt algoritmus (Demand Routing: DR) a
szimulált foglalás metaheurisztikát (Simulated Allocation (SAL)[Pio97]) alkalmazza: az
optimalizálási feladatot felbontja az egyes igények egyenkénti elvezetésére adott kapacitás
és QoS korlátok mellett. Erre a részfeladatra Dijkstra javasolt hatékony algoritmust [Dij59],
amely minimális összsúlyú utat talál meg irányított gráfban. Az egyes igények elvezetése-
kor az összeköttetések kapacitáskorlátja mellett egy további kapacitás jellegű korlát jelenik
meg, amely a QoS követelményekből adódik. A javasolt teljes eljárás (DRTAP)els̋o lé-
péseként lefuttatott DR algoritmus által generált megoldást használja fel a másik lépésben
a 2.1. altézisben javasolt TAP algoritmus.

A DRTAP teljesítményét azMSTPILP (1.1. altézis) eredményéhez hasonlítottam, ahol
egy fa szerepelt határcsomópontonként. A 4. ábrán látható az elérhet̋o átbocsátóképesség
különböz̋o fa példányszám korlátok mellett. Az egyik megállapítás, amit tehetünk, hogy
a javasolt heurisztika által elérhető átbocsátóképesség megközelíti az optimálist, azonban
több fa példányt használt fel, mint az ILP alapú megoldás. Ugyanakkor látható, hogy a
felhasznált fa példányok növelése esetén az átbocsátóképesség csak egy bizonyos korlátig
növekszik. Például Dual homing struktúra esetén (4(a). ábra) 6-nál több fa példány (perem
csomópontonként 3-3) használata nem jelent átbocsátóképesség-többletet. Ugyanakkor fa
jellegű struktúra esetén is elegentő 5 fa határcsomópontonként az átbocsátóképesség-korlát
eléréséhez.

A nagyobb átbocsátóképesség biztosításához nyilvánvalóan több er̋oforrásra van szük-
ségünk. Azonban a ténylegesen lefoglalt kapacitások összehasonlításából következtethe-
tünk az algoritmus hatékonyságára is. A hatékonyság egy további jellemz̋oje a igények
számára meghatározott útvonalak hossza. Az 1. táblán a DRTAP által lefoglalt hálózati
kapacitások láthatóak. Referenciaként feltüntettem a topológia vezéreltSTP ésMSTP

protokoll és azMSTPILP segítségével meghatározott megoldások erőforrásigényét. A
DRTAP algoritmus azMSTPILP által megadott optimális megoldás kapacitásigénynél 6–
10%-kal többet foglal. Egyúttal az útvonalak hossza valamivel nagyobb, amely magyaráz-
za a nagyobb erőforrásfoglalást is.
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4. ábra. Az elérhető átbocsátóképesség fa példány korlátok mellett

A megoldás meghatározásához szükséges idő a javasolt algoritmus alkalmazhatóságá-
nak szintén kritériuma. A különböző hálózati méretek esetén mért átlagos futási idők látha-
tóak a 2. táblázatban. Megállapítható, hogy minden esetbenjobb a DRTAP azMSTPILP -
nél és ez a különbség egyre nagyobb lesz, ahogy a hálózat méretét egyre növeljük. Míg
például 42 csomópontos hálózat esetén az optimális megoldás megtalálásához 5 óra kellett,
addig a DRTAP 5 perc alatt talált megoldást. A tendenciák kisebb er̋oforrásigényt mutat-
nak, azaz a javasolt algoritmus várhatóan alkalmas nagy hálózatok esetén is támogatni a
dinamikus forgalommenedzsmentet.

2.3. Altézis. Skálázható algoritmust javasoltam, amely a igény elvezetési és a fa lefedési
problémákat együttesen, egy lépésben oldja meg, és egyben hozzárendelt vagy megosztott
védelem biztosítására is alkalmas.

A 2. tézisben bevezetőjében bemutattam a probléma két részre bontását, és a két részfel-
adatra heurisztikus algoritmusokat javasoltam (2.1 és 2.2altézisek). Azonban az útvonalak
meghatározásakor nem veszi az algoritmus figyelembe, hogy az utak kés̋obb fákba szerve-
ződnek, ami befolyásolja a megoldást. A probléma megoldására javasol új algoritmust ez
az altézis.

A javasolt algoritmus – Együttes Útvonalválasztás és Fa Lefedés (Joint Router and
Tree Placer (JRTP)) – azeredetifeladatot az igények egymás utáni elvezetésére, és fa pél-
dányokhoz történ̋o hozzárendelésére bontja fel. Az ebből adódó sorrendezési problémát a
Szimulált Foglalás (SAL) heurisztikát alkalmazva oldja meg. Szemben a TAP „fa hozzá-
rendelés” műveletével a javasolt algoritmus „igény elvezetése” művelete során az aktuális
igényt még annak elvezetése előtt rendeljük hozzá a kiválasztott fához. Így már az igény
elvezetése során lehetőség nyílik annak megelőzésére, hogy az igény a fával kört formáz-e.
Ezért az út keresése egy redukált gráf felett történik, amelyet a következ̋oképp képezünk:
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1. táblázat. DRTAP algoritmus hatékonysága: a lefoglalt kapacitások mennyisége és az
átlagos útvonalhosszak.

Topológiák Módszerek
Referenciák DrTAP

STP MSTP MSTPILP > 4 TpR

Relatív lefoglalt kapacitás(STP -hez viszonyítva)
Dual homing 1.00 1.33 2.66 2.80

Fa tipusú 1.00 0.85 1.07 0.82

Átlagos VLAN hossz (hopszám)
Dual homing 4.50 3.00 3.00 3.10

Fa tipusú 2.95 2.95 2.99 3.03

2. táblázat. A DRTAP algoritmus futási ideje különböző méretű hálózatokon [sec]
Csomópontok száma Algoritmusok

Bels̋o/Szél/Hozzáfér̋oi ILP DrTAP
12 / 2 / 4 5 1,2
18 / 2 / 8 7 5
24 / 2 / 12 170 15
42 / 2 / 24 18100 240

• Töröljük azokat az éleket, amelyeken sérülnének a kapacitás és a QoS korlátok.

• Továbbá azokat az éleket is töröljük, amelyek az aktuális fából „kifele mutatnak”,
azaz a forrás csomópontjuk eleme a fának, míg semők maguk sem pedig a cél cso-
mópontjük nem az.

Útvonalvédelem megvalósításához a forgalmi igény számárakét vagy több élfügget-
len útvonalat kell a hálózatban kijelölni, amelyre többféle algoritmus ismert, mint például
a Edmonds-Karp [Kar75], a Suurballe [ST84] vagy a Kettős Dijkstra algoritmusok [C1].
A javasolt eljárásban ez utóbbi algoritmust alkalmaztam. Továbbá azigény elvezetésmű-
veletet ki kell terjeszteni: a két út meghatározása külön történik. El̋oször az üzemi utat
határozunk meg, és rendeljük hozzá egy fához, majd pedig a védelmi utat, azonban ebben
az esetben azok az élek is törlésre kerülnek, amelyeket az üzemi út használ. Megosztott
védelem esetén a kapacitáskorlátok számítása is megváltozik: alkalmazásra kerül az úgy-
nevezett Védelmi Foglalási Mátrix [C1].

A javasolt algoritmust a DRTAP-hoz hasonlóan értékeltem: az elért átbocsátóképessé-
get vizsgálom különböz̋o számú fa példány mellett és összehasonlítom azMSTPILP által,
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(b) Közepes méretű (18 csomópont)

5. ábra. Elérhető átbocsátóképesség hozzárendelt és megosztott védelem esetén különböz̋o
fa példányszám-korlátok mellett (a Dual-Homing topológiaosztály esetén).

gyökerenkénti egy fa mellett adott megoldásával. A szimulációk során a Dual-Homing
topológia osztályt használtam. Az 5. ábrán a javasolt algoritmus által elérhet̋o átbocsátó-
képesség látható. Ekkor hozzárendelt védelem esetén az átbocsátóképesség 50%-a, míg
megosztott védelemnél 75–80%-a a védelem nélküli esetnek.Hasonlóan a DRTAP-hoz,
itt is megfigyelhet̋o az átbocsátóképesség folyamatos növekedése egy küszöbszintig, ahon-
nan az már nem növekszik tovább. Látható továbbá, hogy enneka köszöbnek az értéke
nemcsak a topológiától függ, hanem az alkalmazott védelem tipusától is: védelem bizto-
sításához több mint kétszer annyi fára van szükség, mint a védelem nélküli esetben. A
megosztott védelem teljes kihasználásához még ennél is több fára van szükség.

Az algoritmus skálázhatóságát a mért futási időknek az iterációk számától és a topo-
lógia méretét̋ol való függésével jellemeztem. A mért futási idők a 6. ábrán láthatók. Két
fontos megfigyelést tehetünk, a futási idő közel lineárisan függ az iterációk számától –
ahogy ez várható volt. Ugyanakkor az is látható, hogy a futási idő a topológia méretétől
nem lineárisan, hanem polinomiálisan függ. A függés jobb illusztrálása kedvéért a mért
futási id̋okre egy másodfokú polinomot illesztettem. Az itt mért futási idők nem hasonlít-
hatóak össze a DRTAP-nál közölt értékekkel, mivel a vizsgálati környezet eltért.
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(b) Futási id̋o az a csomópontok számának függvé-
nyében

6. ábra. A JRTP algoritmus futási ideje.

3. Tézis.Kiterjesztettem a kidolgozott eljárásokat statisztikus multiplexelés
kihasználására és kétrétegű optikai alapú architektúra kialakítására.

3.1. Altézis. A 2.3. altézisben javasolt algoritmuson alapulva új megoldást javasoltam,
amely a statisztikus multiplexelési nyereség kihasználására [C7] képes a hálózat optimali-
zálása során: a Dual-Homing topológia osztály esetén 20%-kal nagyobb átbocsátóképes-
séget értem el a determinisztikus nyalábolással összevetve.

A hálózati er̋oforrások hatékonyabban használhatóak ki, ha a hálózat konfigurációja
során a logikai csatornákban folyó forgalom statisztikus jellemz̋oit figyelembe vesszük a
szükséges sávszélességek meghatározásakor. Az általam áttekintett modellek [GAN91,
Flo96, Lin94] közül a Guerin által javasolt modellt választottam teljesítménye miatt [M1],
amely feltételezi, hogy a forgalom pillanatnyi sávszélesség-foglalása a normális eloszlás
szerint változik. Ekkorn logikai csatorna számára lefoglalandó sávszélesség:BW =
∑n

i=1 mi + α · σ, aholmi az egyes csatornák bitrátáinak átlagértéke ésσ az aggregátum
bitrátájának szórása, amely az egyes csatornák rátáinak szórásából számolható (és a csúcs-
átlag ráták arányaiból becsülhető), ésα, amely függ csomagvesztési valószínűségtől.

Annak érdekében, hogy a fenti aggregációs modellt alkalmazhassam, a 2.3 tézisben
javasolt heurisztikus algoritmust kiterjesztettem.

A vizsgálatok során Triple-Play szolgáltatási modellt tételeztem fel. Ekkor az egyes
szolgáltatások az alap paraméterei (a forgalom átlagos nagysága, amely függ a szolgál-
tatástól) mellett a forgalom inhomogenitását is le kell írni. Ezt a forgalom maximális és
átlagos nagyságának arányával definiáltam, és ezek felvettértékei a következ̋ok: 1,0 Vo-
IP, 1,2 videófolyam és 2,0 hagyományos internet esetében. Nyilvánvaló kérdés az, hogy
a statisztikus nyalábolás alkalmazása az útvonalválasztáskor miként befolyásolja a lefog-
lalt erőforrások nagyságát és végsősoron az elérhető átbocsátóképességet. A szimulációk
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7. ábra. Hálózati erőforráshasználat különböző forgalmi szinteken (átbocsátóképesség mel-
lett)

során a Dual-Homing tipusú topológiákat használtam fel. A 7. ábrán a statisztikus és a de-
terminisztikus nyalábolás által lefoglalt hálózati erőforrások mennyisége látható különbö-
ző átbocsátóképességek esetén. Azon forgalmi szinteket (átbocsátóképesség), amelyeket a
hálózatban biztosítani nem lehet, nem ábrázoltam. Az eredmények azt mutatják, hogy vizs-
gált topológiák felett a Guerin modelljét alkalmazva a lefoglalt er̋oforrások mértéke mint-
egy 15%-kal csökkent. Ráadásul ez a csökkent kapacitásigény eredményeképp 15–20%-kal
nagyobb átbocsátóképesség érhető el. Fontos kiemelnem, hogy habár az átbocsátoképesség
növekedése triviálisnak tűnhet, a javasolt kiterjesztésben a statisztikus nyalábolás hatásait
is figyelembe veszi az algoritmus az útvonalak kiválasztásakor.

3.2. Altézis. Megvizsgáltam a ritka hullámhosszosztás alkalmazhatóságát Metro-Ethernet
környezetben, és a védelmi megoldások szempontjából kritikus problémákat az ILP modell
módosításával oldottam meg. Megmutattam a hullámhosszosztás további előnyét: meg-
felelően kialakított hullámhosszutak segítségével a felhasznált optikai interfészek száma
jelentősen ( 50%-kal) csökkenthető, kis mértékű, elfogadható átbocsátóképesség csökkenés
mellett [C13].

Az optikai jelátvitel az elmúlt években a Metro Ethernet környezetben is megjelent. A
hálózati összeköttetések növelésére az egyik életképes módszer a hullámhossz-osztás, azon
belül a ritka hullámhossz-osztás (Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM))
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alkalmazása. Ekkor több párhuzamos hullámhosszcsatornátössze lehet fogni az IEEE
802.3ad protokoll segítségével. Ha a fizikai topológia felett a hullámhosszcsatornák segít-
ségével egy logikai topológia kerül kialakításra, a felhasznált optikai-elektromos átalakítók
száma ezáltal a hálózat összköltége csökkenthető. Ekkor eddig nem szomszédos kapcsoló-
kat is közvetlen összekötünk.

Ez a megoldás azonban komoly védelmi problémákat hoz magával, hisz egy fizikai
összeköttetés megszakadása esetén több logikai összeköttetés is sérülhet. Ennek feloldása
érdekében az 1.2 tézisben javasolt ILP megfogalmazást felruháztam a Megosztott Kocká-
zatú Szakaszcsoportok (Shared Risk Link Group (SRLG)) kezelésének képességével.
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8. ábra. Az elérhető átbocsátóképesség és a felhasznált interfészek költségei

A továbbfejlesztett formula képességeit egy teszteseten keresztül illusztráltam, ahol egy
összekapcsolt gyűrűkből álló fizikai topológia felett különböz̋o szempontok szerint több lo-
gikai topológiát határoztam meg, majd 1:1 védelmet valósítottam meg. Az egyes logikai
hálózatok esetében a kiépítési költség (amelyet az interfészek darabszámával) a 8. ábrán
látható. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált topológia esetén a távo-
li csomópontok között lértehozott közvetlen hullámhosszcsatornák, amelyeket a közbenső
csomópontok „alatt átbujtattunk”, a felhasznált optikai-elektromos átalakítók számát jelen-
tősen csökkentették, míg a kiszolgálható forgalom nagyságának csökkenése csak a hálózat
csökkent átbocsátóképességének számlájára írható. Továbbá csökkenthető a logikai hálózat
átmér̋oje, így a levél és gyökér közötti útvonalak hossza csökkenthet̋o (3. táblázat).
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3. táblázat. A legkisebb / átlagos / legnagyobb úthosszak.
Teszt eset Mélységkorlát nélkül Fa mélysége<= 7

Üzemi Védelmi Üzemi Védelmi
Teljes aggregáció 1.00 / 3.17 / 5.00 4.00 / 6.17 / 8.00 - -
Teljes átkötés 1.00 / 1.67 / 2.00 2.00 / 2.34 / 3.00 1.00 / 1.67 / 2.00 2.00 / 2.34 / 3.00
Fényút heurisztika
az aggregációban

1.00 / 2.16 / 3.00 2.00 / 3.76 / 5.00 1.00 / 2.16 / 3.00 2.00 / 3.76 / 5.00

Teljes fényút opti-
malizáció

1.00 / 2.00 / 3.00 2.00 / 5.03 / 11.00 1.00 / 2.73 / 5.00 2 / 4.28 / 7.00

5. Eredmények alkalmazhatósága

A disszertációban a kitűzött feladat olyan forgalommenedzsment eljárások kidolgozása
volt, amelyek segítségével egy jól specifikált architektúrális környezetben magas rendel-
kezésreállás és minőségbiztosítás érhető el. Ez az architektúrális környezet bizonyítja az
algoritmusok alkalmazhatóságát is.

Mind az Egészértékű Lineáris Program alapú, mind pedig a heurisztikus algoritmusok
alkalmasak az Ethernet alapú városi hálózatokban hatékonykonfiguráció meghatározásá-
ra. A heurisztikák kiterjesztésévél olyan, terjedőben lév̋o szolgáltatások támogatása válik
lehet̋ové, mint például a Triple-Play, azaz telefon, televízió ésinternet nyújtása közös inf-
rastruktúrán.
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