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Bevezetés
Az optikai távközlés az utóbbi években látványosan meghódította az adathálózatokat. A korábbiakban 
használt elektromos jelátvitelt fokozatosan felváltja a fénytávközlés. Az ún. „zöld hálózatok” és „zöld 
számítástechnika”  térhódítása  komoly  fejlesztési  hajtóerőt  biztosít  a  nagy  kapcsolási  sebességet 
garantáló optikai kapcsolók számára, melyek nagy jelsebességükből adódóan gazdaságosabb megoldást 
jelenthetnek a jövő számára. Optikai hálózatok esetén a csomagalapú kapcsolás sarkalatos pontjai a 
következők: az útvonal kiválasztásához szükséges információk kiolvasása, a csomag megfelelő idejű 
késleltetése, valamint a forgalomban fellépő ütközéses helyzetek feloldása. Ütközés feloldás esetén a 
hatékony és gyors  működés,  valamint  az  optikai  jel  késleltetése/tárolása  jelent  kihívást.  Csomagok 
ütközéséről akkor beszélhetünk, ha több csomag egy időben próbál közös optikai kimenet ugyanazon 
hullámhosszán  áthaladni.  Az  optikai  késleltetők  esetében  –a  hagyományos  elektromos  jelekkel  és 
elektromos  pufferekkel  (RAM)  szemben-  az  optikai  jel  tárolása  mind  időben,  mind  pedig 
jelmennyiséget tekintve csak szűk korlátok között lehetséges. Az optikai véletlen elérésű memóriák 
(RAM)  hiányának  problémáját  többféle  megoldással  (többek  között  lassú  fény  /slow  light/,  vagy 
késleltető  vonalas  optikai  jeltárolás)  igyekeznek  napjainkban  feloldani.  Optikai  késleltető  vonalak 
használata  esetén  a  késleltető  struktúrák  ütemezése,  architektúrális  komplexitásuk  mellett  méretük, 
csillapításuk, és hatékonyságuk is igen fontos optimalizálási paramétereket jelentenek.
Jelen  disszertáció  az  optikai  csomagkapcsolt  hálózati  elemek  méretezési  problémáival  foglalkozik, 
átfogó elemzést nyújt az optikai csomagkapcsolók és útvonalválasztók ütközés feloldási stratégiáiról, 
valamint  az  optikai  csomagok  optimális  késleltetésének  lehetőségeiről.  A  felállított  téziseket 
szimulációk  segítségével,  mérésekkel,  valamint  néhány  esetben  gyakorlati  megvalósítással 
alátámasztva is igazoltam.
Az optikai csomagkapcsolás témájában komplett szimulációs eredményekkel igazolt vizsgálatok csak 
néhány  főbb  területet  érintve  -  azokon  belül  is  elsősorban  a  börszt  kapcsolást  támogató  optikai 
hálózatok  (OBS -  Optical  Burst  Switching)  sajátságaira  fokuszálva-  születtek  az  irodalomban.  Az 
optikai csomagkapcsolás esetében sokszor megfigyelhető, hogy lényeges jellemzők leegyszerűsítésével 
(pl.:  nulla  hangolási  idejű  hangolható  hullámhossz  átalakítók)  modellezik  az  optikai  hálózati 
rendszereket.  Az  irodalomban  megadott  algoritmusok  elkülönített  vizsgálata  nem  tárja  fel 
mélységeiben  a  különböző  strukturális,  valamint  algoritmikus  megoldások  egymásra  hatásának 
összefüggéseit,  így  komplexebb  rendszerek  esetén  teljesítményük,  és  hatékonyságuk  nehezen 
tervezhető.
Ezen  hiányosság  felismerése  késztetett  arra,  hogy  optikai  csomagkapcsolók  esetében  használható 
késleltetési  modelleket  rendszerezzem,  valamint  olyan  új  modelleket  készítsek,  melyek  a  külső 
paraméterek  megadásával  lehetővé  teszik  az  optikai  kapcsolók  ütközés  feloldási  lehetőségeinek 
vizsgálatát  és  különböző  szempontok  alapján  történő  optimalizálását.  Kutatásaim  során  az  optikai 
struktúrák kialakításánál: Callegati [1,2], az analitikai modellekhez: Telek [3,4], valamint German [6,7] 
munkáit használtam fel kiindulási alapul. A kutatási eredményeim között a későbbiekben bemutatott 
optikai  kapcsoló  szimulátor  modell  (NSOSS)  létrehozásához  a  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi  Egyetemen  Varga  A.  által  kifejlesztett  OMNeT++  [8,9]  programcsomagot 
használtam, az analitikai modelleket, valamint a számolási részeket Mathematica (Wolfram Inc.) illetve 
SPNica [5] programmal készítettem, a kisebb paraméterterű kiértékeléseket Microsoft Excel (Microsoft 
Corp.) program segítségével végeztem.
Disszertációm előzményeit képezik azon optikai hálózatokkal foglalkozó kutatások, melyek Dr. Berceli 
Tibor  vezetésével  folynak  évek  óta  a  Budapesti  Műszaki  Egyetem  Szélessávú  Hírközlés  és 
Villamosságtan Tanszékén azon belül is az Optikai Laboratóriumban (OptiLab), és amelyek számos 
nemzetközi  és hazai  optikai  csomagkapcsolással  foglalkozó projekthez  fejlesztettek  ki  módszereket 
[S3, S6, S7, S9-S11, S21, S24], valamint berendezéseket.
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Célkitűzések
Kutatásaim  fő  célja  egy  olyan  optikai  csomagkapcsoló  modell  kialakítása  volt,  melyben  a  puffer 
struktúra  típusa,  a  be-  és  kimenő  kapuk  száma,  valamint  útvonalválasztó  és  csomagütemező 
algoritmusok megadását követően a rendszer működési paraméterei előre meghatározhatók.
Fő célként tűztem ki, hogy továbbfejlesszem az optikai csomagkapcsolt berendezések modellezésének 
elméletét,  méretezésük  módját,  bizonyítva,  hogy  lehetséges  és  érdemes  ilyen  típusú  modelleket 
készíteni.  Az  elemzések  további  célja  az  volt,  hogy  az  alapmodellek  módosításával  egyéb 
hatékonyságnövelő  tényezők  is  elemezhetővé  váljanak  (pl.:  hangolható  lézerek  használata, 
dedikált/osztott  pufferelés).  A  probléma  összetettsége  miatt  az  alábbiakban  felsorolt  további 
részcélokat tűztem ki a feladat megoldásához:

• Az optikai csomagkapcsolás ütközésfeloldás és optikai jeltárolással foglalkozó általános 
irodalom feltérképezése.

• A kutatási terület pontos definiálása az új eredmények elkülöníthetőségének érdekében. A 
szakirodalomban fellelhető algoritmusok és architektúrák osztályozása, a nem publikált típusok 
elemzése.

• Az egyes architektúrák működtetéséhez szükséges algoritmusok megalkotása.
• A megalkotott algoritmusok és architektúrák összehasonlítása, az optimális kombinációk 

kiválasztása és további optimalizálása.
• Az elméleti modellek elkészítéséhez szükséges irodalom feltárása.
• Az elméleti modellek megalkotása.
• A rendszer komplexitása miatt (állapottér robbanás optikai kimenet és hullámhossz mennyiség 

növelésekor) szimulációk elkészítése, a rendszer vizsgálata diszkrét esemény szimulátorral.
• A szimulációs eredményekből a teljesítmény egyenletek megadása több paraméterre.
• Az elméleti modellek és a szimulációs eredmények összehasonlítása, validálása.
• A modellek alkalmazási köreinek meghatározása, a rendszer használhatóságának és az 

eredmények érzékenységének elemzése. 

Módszer
Első  lépésként  a  meglévő  irodalom  áttekintése  során  megbizonyosodtam  arról,  hogy  az  optikai 
csomagkapcsolás  tárgyán  belül  az  ütközés  feloldás,  és (a  téma újszerűségéből  adódóan)  az optikai 
jelkésleltetés  is  a  hagyományos  elektronikus  csomagkapcsoláshoz,  optikai  vonal-,  illetve  börszt 
kapcsoláshoz képest még kevés (bár az utolsó két évben egyre intenzívebben növekedő) irodalommal 
rendelkezik. A kevés irodalom elsősorban az ilyen típusú berendezések alkotóelemeinek költségei, és a 
feladat komplexitásának köszönhető. Mindazonáltal a piacvezető berendezésgyártók kutatási irányai, 
valamint a legutóbbi időszak tendenciózus növekedést mutató publikációs számai is híven tükrözik a 
téma aktualitását. 
A teljesen optikai  hálózatok méretezési,  valamint  optimalizálási  problémája alapvetően két oldalról 
közelítettem a kutatásaim során; diszkrét esemény szimulációk használatának módszerével, valamint 
analitikai  modellek  létrehozásával,  és  az  erre  épülő  numerikus  analízissel.  A  szimulációkhoz 
definiáltam,  majd  később  megalkottam  egy  diszkrét  esemény  szimuláción  alapuló  optikai 
csomagkapcsoló  szimulátort:  az  NSOSS-t  (Non-Synchronized  Optical  Switch  
Simulator /Szinkronizálatlan Optikai Kapcsoló Szimulátor/) [S25]. A szimulátor elkészítése mellett, az 
analitikai elemzéshez megalkottam az aktív és passzív késleltető puffer struktúrák sztochasztikus Petri-
hálókkal  leírt  modelljeit,  valamint  az  analízisek  során  kapott  eredményeket  összehasonlítottam  a 
diszkrét  esemény  szimuláción  alapuló  modellek  eredményeivel.  Az  elemzett  modellek  mellé 
kidolgozásra  kerültek  a  működéshez  szükséges  ütemező  algoritmusok  is,  melyeket  a  megvalósítás 
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során tovább optimalizáltam. A problémák szimulációs elemzése során különböző programcsomagok 
kerültek  felhasználásra;  diszkrét  esemény  szimulátorok  (OMNeT++,  ns2),  valamint  általános 
szimulátorok (Matlab/Simulink, SPNica és LabView).
Általánosságban minden témakör esetében az angol nyelv használata volt jelentős, mindazonáltal az 
elméleti kutatásokhoz egyes témaköröknél kiindulási pontként német, és magyar nyelvű szakirodalmat 
is felhasználtam.

Alkalmazott módszerek
•Rendszer működésének modellezése diszkrét esemény szimulátor segítségével
•Analitikai rendszermodellezés és numerikus analízis sztochasztikus Petri-hálók segítségével
•Adatok statisztikai elemzése
•Szimulációs ellenőrző mérések

Új tudományos eredmények

1. Tézis
Megvalósítottam szoftveresen egy aszinkron működésű optikai csomagkapcsoló diszkrét esemény 
szimuláción alapuló modelljét, mely többszintű ütközésfeloldást végez a 2.1 tézisben definiált 
késleltető pufferek, útvonal elkerülési stratégiák, valamint hangolható hullámhossz átalakítók 
segítségével. A modell szoftveres megvalósítása (NSOSS) túlmutat egy egyszerű szoftvereszközön. 
Újdonságtartalma abban rejlik, hogy tartalmazza a különböző késleltető struktúrák és nem nulla 
hangolási idejű hangolható hullámhossz átalakítók használatára kidolgozott ütemező algoritmusokat, a 
több szinten visszacsatolt (puffer, optikai kimenet, és kapcsoló szintek) ütközés feloldási stratégiákat, 
valamint támogatja a magasabb kommunikációs rétegbeli protokollok teljesen optikai kapcsolón 
végezhető szimulációját is. Mindezek összessége eddig egyetlen szimulációs modellben sem kerültek 
még megvalósításra. A modell részeként szoftveresen kialakított alap puffer struktúrák, valamint az 
ezekhez kifejlesztett ütemező algoritmusok analitikai modellekkel is igazolva lettek (4. téziscsoport). 
Az első tézishez kapcsolódnak a [S3, S6, S7, S9, S10, S11, S21, S24] saját publikációk.

2. Téziscsoport

 Ütközéselkerülés és feloldás optikai csomagkapcsolást használó 
kapcsolókban
Rendszereztem a meglévő, valamint megalkottam új alapvető optikai késleltető struktúra modelleket: 
konstans késleltetési idejű (méretű) sorba kapcsolt (C-TOBS), degeneratív párhuzamosan kapcsolt (D-
POBS),  valamint  visszacsatolt  sorba  (R-TOBS),  illetve  párhuzamosan  kapcsolt  (R-POBS)  optikai 
puffer  struktúrákat  (1.  ábra).  Protokoll  független  csomagokkal  végzett  szimulációs  eredményeimet 
felhasználva  megvizsgáltam  ezen  alap  struktúra  modellek  paraméterei  közötti  összefüggéseket,  és 
megadtam a működésükre vonatkozó fontosabb egyenleteket, valamint megadtam a puffer struktúrák 
optimális felhasználásához szükséges csomagütemező algoritmusokat.
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1. ábra: C-TOBS, D-POBS, R-TOBS, R-POBS alap puffer struktúra modellek

2.1. Altézis
Rendszereztem  a  jelenlegi  architektúrális  megvalósításokat  (részleges  modelleket),  valamint 
megadtam a különféle puffer struktúrák, és hullámhossz konverterek optimális felhasználásához 
szükséges  csomagütemező  algoritmusokat. Az  alábbi  új  ütemezési  algoritmusok  kerültek 
meghatározásra  a  magasabb  szintű  (hullámhossz,  valamint  optikai  kiment  szintű) 
ütközésfeloldáshoz:
•C-TOBS, D-POBS, R-xOBS struktúrák optimalizált ütemező algoritmusai
•Hangolható hullámhossz átalakítók ütemező algoritmusa
•Elkerülő útvonalválasztás optimalizált algoritmusa
Az első tézisben kifejlesztett modell (NSOSS) az egyes algoritmusok implementációját is tartalmazza. 
Az altézis részletes kifejtése a 3/2, 3/3, 3/7, alfejezetekben található.

2.2. Altézis
Megvizsgáltam  a  C-TOBS,  D-POBS,  R-TOBS,  és  R-POBS  optikai  puffer  struktúrák  teljesítmény 
jellemzőit.  Megvizsgáltam  és  elemeztem  a  különböző  optikai  puffer  struktúrák  puffer  szám  és 
teljesítmény  közötti  kapcsolatát.  Megmutattam,  hogy már  minimális  darabszámú  optikai  késleltető 
puffer  használatával  megnövelt  kapacitás  kihasználtság  érhető  el  a  kommunikációs  csatornában  a 
puffer nélküli rendszerekhez képest (2. ábra). 
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2. ábra: Puffer struktúrák teljesítményei a csomagméret, valamint a puffer szám függvényében

Megmutattam, hogy a C-TOBS, D-POBS, R-TOBS, és R-POBS késleltető pufferekből megvalósítható 
optikai  csomagkapcsoló  architektúra  teljesítmény  méretezése  jó  közelítéssel  megvalósítható  véges 
paraméterterű  zárt  egyenletrendszer  segítségével,  a  disszertációban megadom a mérési  eredmények 
regressziós analízisének menetét, valamint az egyenletek alkalmazásához szükséges peremfeltételeket.
Megalkottam  az  1500  bájt  állandó  csomagméret  (és  erre  optimalizált  puffer  méret)  esetén 
alkalmazható,  csatorna  kapacitásra  normalizált  kihasználtsági  szint  számolásához  szükséges 
egyenleteket  a  C-TOBS,  D-POBS,  R-TOBS,  és  R-POBS késleltető  puffer  modellekre  (2.  -  5. 
egyenletek),  valamint  meghatároztam  az  egyenletek  alkalmazásánál  várható  négyzetes  közép 
hiba eltérést (R.M.S.D.), azaz az eltérések négyzetösszegének gyökét. Az R.M.S.D. számolásához a 
következő elterjedten alkalmazott eljárást követtem: 
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(1)

, ahol Θ1 és Θ2 a szimulációkkal kapott tapasztalati érték illetve a méretezésekhez megadott egyenlet 
értékei a vizsgált pontokban, MSE pedig a két adathalmaz közötti négyzetes közép hiba értéke.  Az 
egyenlet  felhasználásának  fontossága  abban  rejlik,  hogy  segítségével  még  implementálás  előtt 
teljesítmény  alapú  méretezés  végezhető  a  rendszeren,  melynek  során  megadható  az  adott 
kommunikációs  csatorna  (hullámhossz)  csomagáteresztő  képessége,  egyéb  kommunikációt  tekintve 
terheletlen kapcsolón.
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C-TOBS késleltető puffer

x

xxx
P TOBSC 10

6.955.682]log[7.4 −+−=− (2)

R.M.S.D. < 0.211

D-POBS késleltető puffer

x

xxx
P POBSD 10

8.645.651]log[38.2 −+−=− (3)

R.M.S.D. < 0.207

R-TOBS késleltető puffer

x

xxxx
P TOBSR 10

1077.7597.3]log[1.55 2 −+−=− (4)

R.M.S.D. < 1.108

R-POBS késleltető puffer

x

xxxx
P POBSR 10

96748]log[62 2 −+−=− (5)

R.M.S.D. < 0.61

, ahol az x paraméter a pufferek számát jelöli az egyes késleltető puffer struktúrákban, P pedig a 
csatorna kapacitásra normalizált kihasználtság szintet  (átviteli teljesítményt). Az altézis részletes 
kifejtése a 3/8.3.1. alfejezetben található.

2.3. Altézis
Megvizsgáltam a C-TOBS, D-POBS, R-TOBS, és R-POBS optikai puffer struktúrák puffer szám, 
csomagméret és csatorna kapacitás kihasználtság szintje közötti kapcsolatát. Az egyenletek 
kialakításához regressziós illesztést alkalmaztam, a felhasznált szimulációs mérési eredményeknél az 
optikai puffer struktúrák alap késleltetési ideje 1500 bájtra volt optimalizálva. Egyenletek segítségével 
megadtam az optikai késleltető vonalakból megvalósított C-TOBS, R-TOBS, D-POBS, R-POBS 
típusú optikai csomagkapcsoló struktúrák várható teljesítményét 1500 bájtnál nagyobb konstans 
csomagméret tartományban [3000-16000 bájt], valamint meghatároztam a számoláshoz 
szükséges - a konstans (1500 bájtos) csomagméretből származtatott- különböző puffer típusokhoz 
tartozó tapasztalati állandót, illetve a felhasznált kötött paramétereket.

xOBSRDCxOBSRDC
D

DK PP
L

LL
P −− +








∆

−
= ////

)(
log (6)

, ahol LK az új csomag méret, LD az alapértelmezett csomagméret (1500 bájt), PC/D/R-xOBS a puffer 
architektúra teljesítmény egyenlete 1500 bájt esetén és ∆PC/D/RxOBS a különböző puffer típusokhoz 
tartozó tapasztalati állandó, melynek értékeit az alábbi táblázat részletezi (1. Táblázat). Az altézis 
részletes kifejtése a 3/8.3.2. alfejezetben található. 
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Puffer struktúra típus ∆PC/D/R-xOBS Négyzetes hiba (R.M.S.D.)

C-TOBS 1.0
74.0

29654.6 xe x

− R.M.S.D. < 0.963

D-POBS
047.0

18.0

58571.2

x

e x
R.M.S.D. < 0.963

R-TOBS 59.1
07.0

55.2

139457.0 xe
x

x
+ R.M.S.D.  < 1.671

R-POBS 65.0
41.0

5

1

xe x
+ R.M.S.D. < 1.229

1. Táblázat:A különböző puffer struktúrákhoz rendelt ∆PC/D/R-xOBS értékek

2.4. Altézis
Megvizsgáltam  az  optikai  késleltető  struktúrákból  és  hullámhossz  átalakítókból  felépített  ütközés 
feloldási  rendszerek  működési  sajátosságait  több  szempont  alapján.  Megvizsgáltam  milyen 
hatékonysággal  lehet  hangolható  hullámhossz  átalakítókat  használni  ütközéselkerüléshez  és  az 
elemzéseknél különválasztottam az egyetlen, valamint több hullámhosszon történt vizsgálatok. A több 
hullámhosszas méréseknél külön vizsgálatokat végeztem a nulla (hipotetikus modell),  valamint nem 
nulla  hangolási  idejű  hullámhossz  átalakítók  működésével  kapcsolatban.  A  vizsgálatokat  az 
alábbiakban felsorolt rendszerjellemzők szempontjából végeztem:

Jelszint változás különböző típusú puffer struktúrák valamint puffer szám esetén

Megvizsgáltam,  hogy  a  késleltető  pufferek,  illetve  a  belőlük  építetett  struktúrák  azonos  forgalmi 
körülmények esetén, milyen befolyásoló tényezőt jelentenek a jelcsillapítás szempontjából.
Megmutattam, hogy az aktív POBS típusú (párhuzamosan kapcsolt) késleltető struktúrák csillapítási 
értékei azonos (maximális) forgalmi terheltség esetén magasabbak, mint a passzív puffereké. 
Megmutattam, hogy a vizsgált  aktív puffer struktúrák közül az R-POBS típusú (párhuzamos és 
visszacsatolt)  rendelkezik  alacsonyabb  csillapítással,  mely az  R-TOBS  (soros  és  visszacsatolt) 
típusú puffer struktúrával ellentétben - hatékonyabb működésének köszönhetően - azonos vizsgálati 
tartomány (forgalmi terheltségi szint) esetén felülről korlátos.

Késleltető vonalak késleltetési ideje a teljesítmény függvényében

Megvizsgáltam,  hogy a  pufferek  késleltetési  ideje  milyen  befolyásoló  tényezőt  jelent  a  maximális 
csatorna kihasználtsági szint szempontjából.
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3. ábra: Puffer késleltetési idő és teljesítmény (csomag méret=1500 bájt /300 ns/, 40Gbit/sec)
Megmutattam,  hogy állandó csomagméret esetén az optimális puffer késleltetési  időtől (amely 
megegyezik a csomagméret és a csatorna jelterjedési sebességének hányadosával)  való pozitív illetve 
negatív  irányba  történő  eltérés  nem  szimmetrikusan  befolyásolja (rontja)  a  csatornán  átvihető 
adatforgalom szintjét.  A kisebb  késleltetési  idejű  (-100  ns)  puffer  struktúrák  jelentősen  kisebb a 
teljesítményromlást  okoznak,  mint  az  optimálisnál  nagyobb  (+100  ns)  késleltetési  idejű  puffer 
struktúrák. Ez a megfigyelés érvényes  mind párhuzamosan, mint pedig sorban kapcsolt pufferek 
esetén (3. ábra).

Hangolható hullámhossz átalakítók optimális száma (nulla és nem nulla hangolási idő)

Megvizsgáltam különböző hangolási idővel rendelkező hangolható hullámhossz átalakítók esetében az 
átviteli sebesség, valamint a puffer szám közötti kapcsolatot. A mérések során hangolható hullámhossz 
átalakító egyszerre csak egy adott hullámhosszon üzemelhetett, de természetesen az optikai kimenten 
lévő összes hullámhosszra szabadon hangolható volt. Megmutattam, hogy a pufferek számának 
növelésével a hangolható hullámhossz átalakító hatékonyságnövelő hatása fokozatosan csökken, 
melynek mértéke a hangolható hullámhossz átalakítók hangolási idejével arányos. 

Nem nulla hangolási idejű hangolható hullámhossz átalakítók optimális száma

A  valós  rendszerekben  a  hangolható  hullámhossz  átalakítók  hangolási  ideje  nem  elhanyagolható, 
mértéke  összehasonlítható  nagyságrendbe  esik  a  csomag  feldolgozási  idővel.  A  hangolható 
hullámhossz  átalakítók  száma,  valamint  az  optikai  kimenet  teljesítménye  közötti  kapcsolat 
vizsgálatánál  a  optikai  kimenetenként  számított  optimális  hangolható  hullámhossz  átalakítók 
mennyiségére megadtam egy közelítő tartományt 200 ns hangolási időt feltételezve (7. egyenlet). 





=

2
;

3
WW

TWC

NN
N (7)

, ahol NTWC az optikai kimenetenként számított optimális hullámhossz átalakítók száma és Nw az 
optikai  kimenet  hullámhosszainak  száma. A  felhasznált  szimulációs  mérési  eredményeknél  az 
optikai puffer struktúrák alap késleltetési ideje 1500 bájtra volt optimalizálva. A pufferek típusukat és 
méretüket tekintve homogének voltak, a hangolható hullámhossz átalakítók hangolási ideje függetlenül 
a  hullámhossztól  állandó volt,  és  két  hangolás  között  a  hangolási  időn kívül  más  időtényező  nem 
befolyásolta  a  működését.  Az  altézis  részletes  kifejtése  a  3/8.1.3,  3/8.1.4,  3/8.2.  és  3/8.3.5. 
alfejezetekben található.
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A második téziscsoporthoz kapcsolódnak a [S3, S6, S7, S9, S10, S11, S21, S24] saját publikációk.

3. Téziscsoport

Végpontok közötti kommunikáció hatásfokvizsgálata
Az OSI (magyarul a „nyílt rendszerek összekapcsolása”) referencia modell alapján definiált második, 
illetve harmadik hálózati kommunikációs rétegbeli szinteken működésvizsgálatot végeztem végpontok 
közötti csomagkapcsolt kommunikáció során optikai berendezések használatára vonatkozóan.

3.1. Altézis
UDP alapú, Ethernet (100Base-X szabvány) végponti kapcsolatokat feltételezve (maximális 100 Mbit/
másodperc adatátviteli sebesség) megvizsgáltam az optikai kapcsoló különböző terheltségi szintjei, a 
puffer struktúra típusa, a struktúrában található pufferek száma, valamint az átlagos csomag késleltetési 
idő közötti kapcsolatot.
A disszertációban részletezett vizsgálatok eredményeképpen megállapítottam, hogy UDP csomagokat 
használó végpontok közötti kommunikáció esetében, 1500 bájtos csomagméretet (a pufferek is ehhez a 
mérethez  vannak  optimalizálva)  és  50%  feletti  kommunikációs  csatorna  kapacitás  telítettséget 
feltételezve  a  párhuzamosan  összekötött  késleltető  struktúrák  (R-POBS  és  D-POBS)  alkalmazása 
alacsonyabb késleltetési időket okoz, mint a sorba kapcsolt puffer struktúrák, függetlenül attól, hogy 
aktív, vagy passzív pufferek vannak a struktúrában felhasználva. 
A vizsgálatok eredményeivel regressziós analízist végeztem, majd a kapott értékek alapján megadtam 
az UDP alapú végponti kommunikáció során tapasztalható átlagos késleltetési időkre vonatkozó 
egyenletet R-POBS típusú puffer struktúrák esetén (8. egyenlet).

( ) xAexAPD x 3138102-4 101.1106.1104.1A106.155)( −−−− ∗+∗−∗+∗= (8)
, ahol  APD az átlagos csomag késleltetési idő (másodpercben),  x a pufferek száma az R-POBS 
típusú puffer struktúrában, és A a kapcsoló terheltségi szintje.
Az egyenlet ajánlott működési tartománya 1 - 20 puffer. Az egyenlet négyzetes hiba tartománya: 

510*326030.2 −
− <APDRPOBSRMSD a teljes rendszer terheltségi tartományban. Az altézis részletes 

kifejtése a 4/2.3.1. alfejezetben található.

3.2. Altézis
A disszertációban a 4/2.3.2 alfejezetben kifejtett mérési elrendezés felhasználásával megvizsgáltam az 
UDP,  valamint  TCP alapú  végponti  kommunikáció  teljesítményváltozásának  sajátosságait  Ethernet 
kapcsolati  sebességet  feltételezve  (100Base-X szabvány),  az  optikai  kapcsoló különböző terheltségi 
szintjei  esetén  (10%,  50%,  80%,  90% -os  forgalomi  terheltség  mellett),  a  puffer  struktúra  típusa, 
valamint  a  struktúrában  található  pufferek  számának  függvényében.  Összehasonlítottam  a  TCP, 
valamint UDP alapú pont-pont kommunikáció teljesítmény diagramjait különböző terheltségi szintű és 
puffer architektúrával rendelkező teljesen optikai hálózati kapcsolók esetében. Megállapítottam, hogy 
TCP kommunikációnál a visszacsatolt, aktív (R-TOBS, és R-POBS) késleltető vonali struktúrák 
adatátviteli hatásfoka jobb a passzív struktúrákhoz képest, valamint a késleltető struktúrában 
lévő pufferek megnövelt száma 50% alatti terhelés estén teljesítménykompenzációt biztosít. Az 
összehasonlító  elemzés  során  igazoltam azt  a  korábban  már  ismert  állítás,  miszerint  a  végpontok 
közötti  TCP  kommunikáció  erősebben  függ  az  optikai  kapcsoló  forgalom  terheltségétől  az  UDP 
kommunikációhoz képest. 
Megállapítottam, hogy UDP alapú kommunikációt feltételezve kis mennyiségű puffer 
alkalmazása is már előnyösen befolyásolja az adatátviteli sebességet (elérhető több mint 70%-a a 
maximális adatátviteli sebességnek), még nagy terheltséggel rendelkező hullámhosszak esetében is. 
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Megállapítottam, hogy nagy (50%-nál nagyobb) terheltséggel rendelkező hullámhosszak esetében 
TCP alapú kommunikációt feltételezve, a különböző késleltető puffer struktúrák alkalmazása 
csak nagy mennyiségű puffer esetén okoz adatátviteli sebesség növekedést, de ez a növekedés még 
így is messze alulmúlja az UDP kommunikációnál azonos forgalmi feltételek mérhető értékeket. Az 
altézis részletes kifejtése a 4/2.3.2. és 4/2.3.3. alfejezetekben található.

3.3. Altézis
Összehasonlító elemzést végeztem SCTP, és TCP alapú végponti kommunikációra. Megvizsgáltam, és 
megadtam a mérésekkel is igazolt várható teljesítményre vonatkozó értékeket egy és több utas TCP-n 
folytatott elosztott kommunikáció esetén, lokális hálózati környezetben Gigabit Ethernet alapú hálózati 
kommunikációt feltételezve. A kezdeti mérésekből kitűnt, hogy az SCTP nagyon implementációfüggő. 
A BSD-re készített SCTP implementáció sok esetben jobb teljesítmény paraméterekkel rendelkezik, 
mint a TCP. Mindazonáltal, mivel az elterjedten használt nagysebességű lokális hálózatok túlnyomó 
többsége  Linux  operációs  rendszert  használ,  a  mérési  környezetben  ez  az  operációs  rendszer  lett 
felhasználva.  (a  mérési  környezet  szoftver  és  hardver  paramétereit  a  disszertáció  4/3.3.  alfejezete 
részletezi). Méréseim során megvizsgáltam a pont-pont, és pont-multipont SCTP, valamint TCP alapú 
végponti  kommunikáció  esetén  tapasztalható  adatátviteli  sebességeket  (100  Mbps  és  1000  Mbps 
Ethernet  alapú)  lokális  hálózati  környezetben.  A  mérésekből  kiderült,  hogy  az  alapbeállításokat 
használó  egy  adatfolyamos  SCTP  alapú  kommunikáció  adatátviteli  teljesítménye 
összehasonlítható a TCP alapú kommunikáció adatátviteli  teljesítményével  (100 Mbps hálózati 
sebességet  és  1500-2000  bájtos  hasznos  csomagméretet  feltételezve). A  TCP  jobb  adatátviteli 
teljesítménnyel rendelkezik (a két kommunikációs protokoll között mérhető különbség kevesebb, mint 
3% /SCTP lassabb/ 100 Mbps Ethernet-en). Az SCTP-nél használt 4-utas kézfogás nem befolyásolja 
jelentősen  a  kapcsolat  felépítési  időt  lokális  nagysebességű  hálózati  környezetben  még 
nagymennyiségű kapcsolat esetén sem. SCTP-ben a komplexebb kapcsolat felépítés átlagosan plusz 
1/2 csomag kürülfordulási időt (RTT) jelent a hagyományos kapcsolat felépítési eljáráshoz képest, ez 
azonban extra védelmet biztosít a kommunikációs kapcsolat számára.  Pont-pont típusú SCTP alapú 
adatforgalom esetén,  azonos  alkalmazás  és  függvényhívások  használatát  feltételezve,  a  küldő 
oldal processzor terheltsége közel kétszer nagyobb, mint a TCP alapú adatforgalom során. Az 
altézis részletes kifejtése a 4/3. alfejezetben, valamint a C mellékletben találhatók. 
A harmadik téziscsoporthoz kapcsolódnak a [S1-S9, S15, S18, S20, S22-S24] saját publikációk.

4. Téziscsoport

Késleltető puffer struktúrák analitikai modelljei
Az analitikai modellek elkészítése során definiáltam a korábban megalkotott különböző típusú puffer 
struktúrákat  Petri-hálók  segítségével.  Fő  célom  az  analitikai  modellek  elkészítésével  a  diszkrét 
esemény  szimulációra  épülő  modellek  igazolása  volt.  Elkészítettem  a  puffer  nélküli  kiszolgáló 
struktúra  analitikai  modelljét  konstans  és  változó  csomagméret,  valamint  exponenciális  eloszlású 
csomagközi idő használata esetén sztochasztikus Petri-háló segítségével. A továbbiakban megalkottam 
az  második  téziscsoportban  definiált  alap  késleltető  puffer  struktúrák  analitikai  modelljeit.  A 
megalkotott  analitikai  modelleket  összehasonlítottam  az  1.  tézisben  kialakításra  került  diszkrét 
esemény szimulációs modellel, valamint megvizsgáltam a két modellépítési eljárás eredményei közötti 
eltéréseket,  egy  mindkettőben  definiálható  teljesítményparaméter  alapján.  Az  összehasonlító 
vizsgálatok  eredményeit  a  disszertáció  5./7.  alfejezetében  részleteztem,  melyben  többek  között 
megállapítom, hogy az analitikai modellek és a diszkrét esemény szimulációs modellek alátámasztják 
egymást. A modellek közötti mérhető eltérés konstans csomagméret esetén kisebb (négyzetes eltérés az 
egyes teljesítmény görbék között kisebb, mint 2.5), a változó csomagméretek esetén nagyobb (de a 
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négyzetes eltérés értéke még így is kisebb, mint 3.1). Ezek az eltérésértékek igen jók, ha figyelembe 
vesszük,  hogy  az  analitikai  modellek  kiindulási  feltételeinél  milyen  egyszerűsítések  kerültek 
alkalmazásra  (pl.:  csomagok  közötti  „guard  time”  eltörlése,  stb.).  A kialakított  analitikai  modellek 
alkalmazhatósága  (a  modellek  komplexitás  növekedési  eredményeiből  jól  megfigyelhető  közel 
exponenciális állapottér robbanás miatt) erősen korlátos, és nem éri el a második, valamint harmadik 
téziscsoportban diszkrét esemény szimulációkkal megoldott problémák méretét. A kialakított analitikai 
modellek a diszkrét esemény szimulációkkal megvalósított alap késleltető puffer struktúra modelleket 
viszont jól igazolják.

4.1. Altézis
Megalkottam a második téziscsoportban definiált passzív késleltető puffer struktúrákhoz 
használható analitikai modellt (1 kiszolgáló egység, valamint egy passzív puffer) konstans és változó 
csomagméret, valamint exponenciális eloszlású csomagközi idő esetén sztochasztikus Petri-háló 
segítségével (4. ábra). Az altézis részletes kifejtése az 5/6.1. alfejezetben található.

4. ábra: Passzív késleltető puffer struktúra és PN modellje (konstans csomag méret)

4.2. Altézis
Megalkottam a második téziscsoportban definiált aktív késleltető puffer struktúrákhoz 
használható analitikai modellt konstans és változó csomagméret, valamint exponenciális eloszlású 
csomagközi idő esetén sztochasztikus Petri-háló segítségével (5. ábra). Az altézis részletes kifejtése 
az 5/6.2. alfejezetben található.

5. ábra: Aktív késleltető puffer struktúra (1 kiszolgáló + 1 késleltető egység)

4.3. Altézis
Megalkottam a második téziscsoportban definiált késleltető struktúrák több pufferes analitikai 
modelljeit:
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- A C-TOBS késleltető puffer struktúra több pufferes analitikai modelljét konstans csomagméret, 
valamint exponenciális eloszlású csomagközi idő esetén sztochasztikus Petri-háló segítségével (6. 
ábra).

6. ábra: C-TOBS alapú késleltető puffer struktúra (1 kiszolgáló + 2 késleltető egység)

- A D-POBS késleltető puffer struktúra több pufferes analitikai modelljét konstans csomagméret 
és exponenciális csomagközi idő esetén sztochasztikus Petri-háló segítségével (7. ábra). 

7. ábra: D-POBS alapú késleltető puffer struktúra (1 kiszolgáló + 2 késleltető egység)

- Az R-TOBS késleltető puffer struktúra analitikai modelljét konstans csomagméret és 
exponenciális csomagközi idő esetén (eDSPN) sztochasztikus Petri-háló segítségével (8. ábra). 

8. ábra: R-TOBS alapú késleltető puffer struktúra (1 kiszolgáló + 2 késleltető egység)
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- Az R-POBS késleltető puffer struktúra több pufferes analitikai modelljét konstans csomagméret 
és exponenciális csomagközi idő esetén sztochasztikus Petri-háló segítségével (9. ábra).

9. ábra: R-POBS alapú késleltető puffer struktúra (1 kiszolgáló + 2 késleltető egység)

Az altézis részletes kifejtése az 5/6.3. alfejezetben található. 
A negyedik téziscsoporthoz kapcsolódnak az [S3, S6, S24] saját publikációk.

Az eredmények hasznosítása
Jelen disszertáció eredményei számos tudományos konferencián, folyóirat cikkben és egyéb fórumokon 
lettek  bemutatva.  A  disszertáció  témája  szorosan  kapcsolódik  a  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi  Egyetem  Szélessávú  Hírközlés  és  Villamosságtan  Tanszék  tudományos 
tevékenységéhez, az előzményekre való építkezésen kívül további kutatások is összefüggésben állnak a 
témával. Az európai FP6-os IST LABELS projektben az optikai kapcsoló felhasználói szintű vezérlő 
szoftverének kifejlesztése mellett az optikai késleltető pufferek előzetes számolása is ezen eredmények 
felhasználásával történt [S7, S10, S22]. A disszertációban kidolgozott modell és méretezési módszer 
beépült  az  Ericsson-nal  közösen  folytatott,  ETIK  által  támogatott  tanulmányba  [S11],  Az  általam 
kifejlesztésre  került  NSOSS  szoftver  csomag  (a  kidolgozott  optikai  kapcsoló  diszkrét  esemény 
szimulátora) a teljesen optikai hálózatokkal foglalkozó tudományos közösség számára hozzáférhető az 
OMNeT++ keretrendszer honlapján keresztül. A kifejlesztett szoftvercsomag, valamint a segítségével 
készített mérések több konferencián sikerrel megjelentek. A hálózati kommunikációs protokollokkal 
kapcsolatos kutatásaimból származó, ugyancsak általam fejlesztett ClusterPerf mérőszoftver elsősorban 
a  CERN-ben  (European  Organization  for  Nuclear  Research-Svájc),  másodsorban  a  FermiLab-ban 
(Fermi  National  Accelerator  Laboratory-USA)  használatos  lokális,  nagysebességű,  elosztott 
adatkommunikációs  méréseinél  került  alkalmazásra.  A  ProtocolPerf  mérőalkalmazás  a  BMF-en 
(Budapesti  Műszaki  Főiskola)  folytatott  SCTP  kommunikációs  vizsgálatoknál,  valamint  az  ehhez 
kapcsolódó protokolloptimalizálásnál  lett  felhasználva.  A ptATCP szoftvercsomag,  mely  több TCP 
alapú alkalmazásrétegbeli kommunikációs teljesítményméréshez lett felhasználva a CERN-ben, a 2008. 
év második felétől beindított LHC kísérlet CMS adatgyűjtő hálózatának belső aszinkron TCP alapú 
kommunikációjáért felelős. A kutatási eredmények későbbi továbbfejlesztése az alábbi tervezett, főbb 
irányokban folytatódik majd; az optikai  puffer struktúrák hatékonyságának vizsgálata  összetett  (pl.: 
önhasonló)  hálózati  forgalom  esetén,  valamint  több  optikai  kapcsolóból  felépülő  teljesen  optikai 
hálózat  végpontok  közötti  kommunikáció  hatékonyságvizsgálata.  Bízom  abban,  hogy  a 
disszertációmban lefektetett  új  eredmények,  néhány év múlva a bevált  gyakorlat  részeként jelennek 
meg  az  optikai  csomagkapcsoló  rendszerek  tervezése,  méretezése  során.  Reményeim  szerint  a 
kommunikációs  protokollok,  illetve  hálózati  struktúrák teljesítmény mérésére,  illetve  modellezésére 
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fejlesztett  szoftvercsomagjaim a továbbiakban is  hatékony eszközként  szolgálnak az ilyen  területen 
kutató szakemberek munkájához.
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Rövidítésjegyzék

Rövidítés Teljes név
AON All-Optical Networks
ATM Asynchronous Transfer Mode
API Application Programming Interface
APD Average Packet Delay
ASIC Application Specific Integrated Circuit
AVBL Average Virtual Buffer Length
AWG Arrayed Wave Guide
BER Bit Error Rate
CERN European Organization for Nuclear Research
CIOQ Combined Input Output Queuing
CMS Compact Muon Solenoid 
CPO Coherent Population Oscillations
C-TOBS Constant Buffer in Tandem Optical Buffer Structure
CWDM Coarse Wavelength Multiplexing
DAQ Data Acquisition
DET Deterministic Time Transition
DES Discrete Event Simulation
DLOB Dual-Loop Optical Buffer
D-POBS Degenerate Buffers in Parallel Optical Buffer Structure
DPSK Differential Phase-Shift Keying
DSPN Deterministic and Stochastic Petri Net 
DR Deflection Routing
DWDM Dense Wavelength Multiplexing
ECS Electronical Circuit Switching
EIT Electro-magnetically Induced Transparencies
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EPS Electronical Packet Switching 
EXP Exponentially Distributed Time Transition
FB Feedback Buffering
FCFS First Come First Served
FDL Fiber Delay Line
FPGA Field-Programmable Gate Array
Gbps Gigabits per second
HOL Head-Of-Line
IATime Inter arrival time distribution 
IP Internet Protocol
IQ Input Queuing
LAN Local Area Network
LHC Large Hadron Collider
MAN Metropolitan Area Network
Mbps Megabits per second
MRGP Markov Regenerative Stochastic Processes
NIC Network Interface Card
NSOSS Non-Synchronized Optical Switch Simulator
OBS Optical Burst Switching
OCS Optical Circuit Switching
O/E/O , O-E-O Optical-Electrical-Optical
OPS Optical Packet Switching
OTN Optical Transport Network
OQ Output Queuing
PFBS Port Level Feedback Buffering
PLP Packet Loss Probability
PLD Packet Loss Distribution
PN Petri Net
POBS Parallel Optical Buffer Structure
PPS Photonic Packet Switching
PS Packet Switching
QoS Quality of Service
RAM Random Access Memory
RFC Request For Comments
RMSD Root-Mean-Square Deviation
RPR Resilient Packet Ring
R-xOBS Recirculating Buffers in Parallel  / Tandem Optical Buffer Structure
R-TOBS Recirculating Buffers in Tandem Optical Buffer Structure
R-POBS Recirculating Buffers in Parallel  Optical Buffer Structure
SFBS Switch Level Feedback Buffering
SC System Configuration
SCML Subcarrier Multiplexed Label
SCTP Stream Control Transmission Protocol
SCWP Scattered Wavelength Path
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SHWP Scattered Wavelength Path
SOA Semiconductor Optical Amplifiers
SOHO Small Office/Home Office
Tbps Terabits per second
TCP Transmission Control Protocol
TDM Time Division Multiplexing
TOBS Tandem Optical Buffer Structure
TWC Tunable Wavelength Converter
UDP User Datagram Protocol
VBL Virtual Buffer Length
WAN Wide Area Network
WDM Wavelength Division Multiplexing
WFB Wavelength Level Feedback Buffering

19/20



Ütközés feloldás és optikai jeltárolás…                                                         Doktori értekezés tézisei

20/20


	Bevezetés
	Célkitűzések
	Módszer
	Alkalmazott módszerek

	Új tudományos eredmények
	1. Tézis
	2. Téziscsoport
	 Ütközéselkerülés és feloldás optikai csomagkapcsolást használó kapcsolókban
	2.1. Altézis
	2.2. Altézis
	C-TOBS késleltető puffer
	D-POBS késleltető puffer
	R-TOBS késleltető puffer
	R-POBS késleltető puffer

	2.3. Altézis
	2.4. Altézis
	Jelszint változás különböző típusú puffer struktúrák valamint puffer szám esetén
	Késleltető vonalak késleltetési ideje a teljesítmény függvényében
	Hangolható hullámhossz átalakítók optimális száma (nulla és nem nulla hangolási idő)
	Nem nulla hangolási idejű hangolható hullámhossz átalakítók optimális száma


	3. Téziscsoport
	Végpontok közötti kommunikáció hatásfokvizsgálata
	3.1. Altézis
	3.2. Altézis
	3.3. Altézis

	4. Téziscsoport
	Késleltető puffer struktúrák analitikai modelljei
	4.1. Altézis
	4.2. Altézis
	4.3. Altézis


	Az eredmények hasznosítása
	A doktori értekezéshez kapcsolódó saját publikációk jegyzéke
	Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikkek
	Magyarországon megjelent magyar nyelvű folyóiratcikk
	Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent  előadások
	Magyarországi konferencia-kiadványban megjelent magyar nyelvű előadások
	Magyarországi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások
	Technical Reports
	A disszertáció témájában megjelent egyéb publikációk
	Mérési utasítások, segédletek

	Nem publikáció értékű munkák
	Nemzetközi konferencia poszter
	Elektronikus publikációk


	További saját publikációk jegyzéke
	Hivatkozási lista

	Hivatkozásjegyzék
	Rövidítésjegyzék

