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Tézisfüzet
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Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
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Kivonat

Ez az értekezés a forgalomjellemzési technikák alkalmazhatóságát vizsgálja kutatói-
és valódi, gyakorlati környezetben. A terület számos lehetséges kutatási irányai közül
ez a munka a következőkkel foglalkozik: mérés alapú forgalommodellezés; a mérés alapú
erőforrásbecslők konstruálása, valamint ezek alkalmazásai a mérés alapú h́ıvásengedélye-
zés és a hálózatok teljeśıtmény-menedzsmentje területén; továbbá olyan forgalomge-
nerátor architektúrák kidolgozása, amelyek a mérés alapú forgalomjellemzési módszerek
validálására hivatottak. Az első kutatási terület egy empirikus sztochasztikus hálózati
operációs rendszer modell megkonstruálása, mely megoldást nyújt azon szimulációs
vizsgálatok számára, ahol a csomagok szintjén fontos a nagy statisztikai pontosság. A
modell képes modulárisan együttműködni a TCP/IP protokollcsalád minden 4. rétegbeli
protokolljával, az Ethernet és ATM 2. rétegbeli technikákkal, valamint tetszőleges fi-
zikai rétegbeli protokollal, valamint felparaméterező egy mérés alapú eljárással. Az
értekezés második része egy analitikus vizsgálat a hang és streaming video forga-
lomt́ıpusok ekvivalens kapacitásának és puffer igényének direkt, optimális számı́tására.
Az eredmények részét képezik egy itt bemutatott általános metodológiának, amely a
már ismert hálózati teljeśıtmény becslőket formálja át erőforrás-igény t́ıpusú becslőkké.
A munka harmadik része az eddig elért eredményeket ülteti át az adapt́ıv hálózatvezérlő
megoldások gyakorlatába, egy mérés alapú h́ıvásengedélyezési algoritmus és egy hálózati
teljeśıtmény-menedzsment architektúra formájában. Mindkettő az új ekvivalens kapa-
citás becslő elosztott, valós idejű számı́tására épül. A munka negyedik részében egy
prećıziós forgalomgenerátor architektúra kerül ismertetésre, amely lehetővé teszi a fenti
erőforrás-igény becslők és hálózati teljeśıtmény becslők verifikálását. A UNIX t́ıpusú
operációs rendszerek számára kialaḱıtott új, időeltoláson alapuló prećıziós csomag ge-
neráló folyamat seǵıtségével lehetségessé válik a forgalommodellek alapján pontosan
időźıtett teszt forgalomminták előálĺıtása.
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3.2. Erőforrásigény becslés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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1. fejezet

Bevezetés

A mai távközlési hálózatok tervezési- és üzemeltetési módszereit számos mérés-
alapú forgalomjellemzési technika alaḱıtotta a jelenlegi formájára. Mérések szolgáltatták
az alapját sok forgalommodellnek, amik lehetővé tették a hálózati összeköttetések és
csomópontok méretezését. Alkalmazásuk során a forgalommodelleknek további mérési
adatokra van szüksége, hogy paramétereikkel illeszkedhessenek az adott hálózati t́ıpus-
hoz és forgalmi viszonyokhoz, amiben használják őket. Forgalomtervezéskor (traffic
engineering) és hálózati kapacitásbőv́ıtéskor szintén kulcsszerepet játszanak a helye-
sen felparaméterezett forgalommodellek. Az utóbbi évek fejlődésének eredményeként a
hálózatvezérlő alkalmazások is elkeztek valós idejű mérési adatokat használni abból a
célból, hogy a döntéseikben figyelembe tudják venni a hálózat pillanatnyi terheltségi
állapotát. Számos hálózati paraméter mérése már elterjedt gyakorlat a mai adapt́ıv
hálózatvezérlő rendszerek számára. A mért jellemzők tipikus példái az összeköttetések
terheltségének, a körülfordulási időnek, a késleletés-indadozásnak és a csomagvesztésnek
a nyomonkövetése.

Ezen disszertáció vizsgálatának tárgya a mérés alapú forgalomjellemzési technikák
alkalmazása a forgalommodellezés területén; a hálózati teljeśıtménymetrikákon és erőfor-
rásigény-becslésen alapuló adapt́ıv hálózatvezérlés területén; és a fenti alkalmazások
verifikálásában.

A forgalomjellemzés fogalma azon eljárásokat foglalja magába, amelyek léırást ad-
nak a forgalom összes, vagy néhány kiválasztott jellemzőjéről. A forgalomjellemzési
technikák sokrétűségét a szerteágazó alkalmazási igények hozták létre, amint azt a
következő példák megviláǵıtani hivatottak. Egy adott forgalomt́ıpus analitikus elemzése
egy sorbanállási rendszerben olyan fogalommodell létrehozását teszi szükségessé, amely
a forgalom teljes statisztikai viselkedését léırja. Egy adapt́ıv hálózatvezérlő rendszer
számára azonban elegendő lehet egy olyan metrika, amely a forgalomnak csak egy
kiemelt jellemzőjét foglalja magába, mint például a várható csomagvesztés, vagy a for-
galom sávszélességigénye. A forgalomjellemzést a fentiek miatt a gyakorlatban három
fő megközeĺıtés szerint használják:

1. Az első megközeĺıtés a forgalommodellezés, amely a kiválasztott absztrakciós szin-
ten a forgalomról teljes statisztikai léırást ad, azzal az egyszerűśıtéssel, hogy a
forgalmat a tényleges hálózati környezettől függetleńıtve, önmagában vizsgálja.

2. A második megközeĺıtésben a vizsgálat fókuszában azon hálózati teljeśıtmény-
jellemzők állnak, amiket a forgalom áteresztése a hálózati összeköttetéseken és
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csomópontokban gerjeszt. A hálózati teljeśıtményjellemzők a következő metrikák
egyikét ı́rják le: ráta-alapú túlcsordulási valósźınűség, csomagvesztés, késleltetés
és késleltetés-ingadozás. A fentiek kiszámı́tásához nélkülözhetetlen a forgalmat
hordozó hálózati eszközök bizonyos paramétereinek ismerete, mint az összekötteté-
sek kiszolgálási kapacitása és a csomópontokban rendelkezésre álló pufferterület
mérete. A számı́tásoknak természetesen bemenete kell, hogy legyen a hálózati
forgalmat léıró jellemzők halmaza is.

3. A harmadik megközeĺıtés ismételten a forgalomra fókuszál, azonban ez alkalom-
mal egy specifikus hálózati környezetben és megadott, elérni ḱıvánt teljeśıtmény-
kritériumok jelenlétében, ahol olyan erőforrásigény becslőket fogalmaz meg, ame-
lyek léırják a forgalom hálózattal szemben támasztott igényeit. Az erőforrásigény
becslők a forgalom igényeit testeśıtik meg egy konkrét sorbanállási rendszer-
ben (pl. sávszélességigény, pufferigény), ellentétben forgalommodellek kontextus-
független, általános statisztikai illetve algoritmikus léırásaival. Ennek megfelelően
az erőforrásigény becslők magukba foglalják a forgalmat kiszolgáló sorbanállási
rendszer paramétereit, mint a kiszolgáló kapacitása és pufferméret. Mindezek mel-
lett a becslőknek tartalmazniuk kell a megcélzott hálózati teljeśıtmény-jellemzőket,
amelyek általában vesztési valósźınűség-, illetve késleltetés kritériumokat takar-
nak. Összefoglalva tehát a hálózati erőforrásbecslő algoritmusok megjósolják a
forgalom hálózattal szembeni (sávszélesség, vagy puffer) követelményeit, amennyi-
ben a forgalom az adott hálózaton kell, hogy tovább́ıtásra kerüljön, a megadott
teljeśıtménykritériumok betartásával. Ez a forgalomjellemzési megközeĺıtés szöges
ellentétben áll az általános forgalommodellek kontextusfüggetlen megközeĺıtésével.
A hálózati erőforrásbecslő algoritmusok fejlődését az adapt́ıv hálózatvezérlő rend-
szerek iránýıtották speciális igényeikkel. Ezeknek azonnal felhasználható teljeśıt-
ménymetrikákra van szüksége, a forgalom részletes és absztrakt statisztikai jel-
lemzése helyett.

A forgalomjellemzés motivációjától függően a fenti megközeĺıtések egyike, vagy kom-
binációjuk használható arra, hogy a forgalom hálózatbéli viselkedéséről információt
szolgáltasson.

Az adapt́ıv hálózatvezérlő rendszerek elterjedése felgyorśıtotta a mérés alapú forga-
lomjellemzési technikáknak a kutatóhelyekről a gyakorlatba való átültetését, különösen
a hálózati teljeśıtménybecslők és az erőforrásigénybecslők területén. Ugyanekkor ez
a folyamat megnövelte azon verifikációs módszerek fontosságát, amelyek bizonýıtják,
hogy ezek a becslők helyesen működnek és robosztusak azon hibákkal szemben is,
amelyek a kutatólaboratóriumokban ellenőrzés alatt tarthatók, azonban a beüzemelt
hálózatokban már nem.

A teszt első és legfontosabb feladata az, hogy hiteleśıtse, hogy a forgalom-jellemzésre
használt algoritmus pontos, torźıtatlan becslést ad arról a mennyiségről, aminek mérésére
tervezték, legyen az sávszélesség-igény, puffer túlcsordulási valósźınűség, vagy késleltetés.
A következő feladat a tesztelés során a becslő érzékenységének felmérése számos hiba-
forrásra, amelyek a statisztikai becslések torźıtásaiból, vagy a pontatlan mintavételezés-
ből adódnak.

A forgalom-jellemzésre használt algoritmusok tesztelésének legelterjedtebb módja
az, hogy a mért összeköttetésre előre megadott statisztikai tulajdonságokkal rendel-
kező forgalmat vezetnek. Bizonyos forgalmi t́ıpusok esetében, mint például a Markov-
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modulált on-off források, a forgalomjellemzés analitikusan is elvégezhető, és zárt formájú
megoldást ad. Amennyiben a teszt forgalom előálĺıt egy ilyen forgalommintát, a mérések
alapján készült becslés eredményét össze lehet hasonĺıtani az analitikus számı́tások
eredményével. A legfontosabb ebben az esetben a teszt forgalom pontos előálĺıtása.
Amennyiben a teszt-csomagok időźıtése eltér az elméleti értékektől, nem lehet biztos
következtetést levonni az algoritmus működésére vonatkozóan.

A fenti okokból bármely forgalomjellemzési módszer gyakorlatban való alkalmazása
előtt részletekbe menő anaĺızisen kell, hogy átmenjen, amelyhez nagy precizitású for-
galomgenerátorok szükségesek.
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2. fejezet

Kutatási célkitűzések

Ez az értekezés a forgalomjellemzési technikák alkalmazhatóságát vizsgálja kutatói-
és valódi, gyakorlati környezetben. A terület számos lehetséges kutatási irányai közül
ez a munka a következőkkel foglalkozik: mérés alapú forgalommodellezés; a mérés alapú
erőforrásbecslők konstruálása, valamint ezek alkalmazásai a mérés alapú h́ıvásengedélye-
zés és a hálózatok teljeśıtmény-menedzsmentje területén; továbbá olyan forgalomge-
nerátor architektúrák kidolgozása, amelyek a mérés alapú forgalomjellemzési módszerek
validálására hivatottak.

A forgalommodellezés területén egy feltáratlan téma a forgalomforrások részletes,
csomagszintű modellezése hálózati szimulátorokban. Itt a cél az, hogy a szimulátorban a
csomagszintű forgalom statisztikai tulajdonságai megegyezzenek a valódi hálózatokban,
hasonló körülmények között rögźıtett forgalmi minták tulajdonságaival. A szimulátorral
végzett ḱısérletek általában arra alkalmasak, hogy visszaadják a forgalom hosszú távú
jellemzőit, mint az átlagos adatátviteli sebesség vagy csomagvesztés, de a löketek (burst)
illetve a csomagok szintjén már nem képesek reprodukálni a finom forgalom-ingadozáso-
kat. Az adapt́ıv adatkommunikáció viszont egy tipikus példája azon forgalomt́ıpusnak,
ami analitikusan nehezen kezelhető. Emiatt jellemző a szimulátoros vizsgálatuk, ahol
tipikusan a teljes protokoll implementálásra kerül, azaz nem modellekkel helyetteśıtik a
protokollt. A valódi hálózatokban azonban a forgalmat nemcsak a protokoll állapotgépe
formálja. A részletes modellezéshez szükséges a nem adapt́ıv részek léırása is, ami a
hálózati operációs rendszer forgalomra gyakorolt hatását modellezi. Az 1. téziscsoport
egy mérés alapú hálózati operációs rendszer modellt vezet be, amely a szimulátorban
kiterjeszti a protokoll állapotgép implementációt azzal a sztochasztikus viselkedéssel,
amely a valódi számı́tógépes végpontokban figyelhető meg és amely által a szimulált
hálózatban a valószerű forgalomminták álĺıthatók elő.

Az adapt́ıv hálózatvezérlő rendszerek szükségletei jelentősen megváltoztatták a mé-
rés alapú forgalomjellemzési technikákra vonatkozó követelményeket. Az erőforrásigény
becslő eljárások könnyű mérnöki értelmezhetősége és egyszerű használata előtérbe he-
lyezte ezen technikákat. Felmerült az igény az erőforrásigény becslők olyan új ge-
nerációja iránt, amelyek a hálózati szolgáltatás minőségre vonatkozó célok figyelem-
bevételével direkt módon számı́tják ki a hálózati forgalom sávszélesség- vagy puffe-
rigényét, és mindezt számı́tási szempontból kedvező tulajdonságokkal. A 2. téziscsoport
a sokforrásos aszimptotikán alapuló direkt formájú sávszélességigény becslőt és puffe-
rigény becslőt definiál, valamint bevezeti a korábbi túlcsordulási valósźınűségen alapuló
indirekt becslők direkt formára való alaḱıtásának módszertanát. A 3. téziscsoport az
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előzőekben léırt új erőforrásbecslők előnyeit kihasználó adapt́ıv hálózatvezérlő rendsze-
reket mutatja be. A cél egy hálózati csomópontokban használható beengedés szabályozó
rendszer megtervezése, amely kihasználja a mérés alapú erőforrásbecslő algoritmus
szolgáltatás minőségi célokat magába foglaló sávszélesség értékét. Mindemellett a rend-
szernek meg kell felelnie a szigorú időźıtési korlátoknak, amelyeket a valós idejű alkal-
mazási környezet támaszt az algoritmussal szemben. Az erőforrásbecslők alkalmazásai-
nak vizsgálata kiterjed egy olyan hálózatmenedzsment architektúrára, amely központi
döntési stratégiát használ.

A forgalomgenerátoroknak kulcsszerep jut a mérés alapú forgalomjellemzési tech-
nikák, illetve az ezekre épülő adapt́ıv hálózatvezérlő rendszerek verifikálásában. Az
ilyen berendezéssel szemben támasztott követelmények a megszokottnál szigorúbbak,
ha mérés alapú a tesztelendő forgalomjellemzési algoritmus. Az általános elvárás mel-
lett, miszerint az eszköznek nagy pontossággal kell a csomagokat a hálózatba jut-
tatnia, szintén elvárás, hogy a forgalom generálásakor kifinomult forgalommodelleket
támogasson az eszköz mind a h́ıvások, mind a csomagok szintjén. Minden teszteléssel
foglalkozó szervezetben, de főleg kutatóhelyi hálózatokban, az eszköz költsége fontos
tényező, emiatt az olcsó PC-n, illetve munkaállomáson futó eszközök jelentősége megnő.
A 4. téziscsoport olyan munkaállomás alapú forgalomgeneráló eszköz architektúrális
elemeit definiálja, amellyel az imént vázolt követelményeknek megfelelő eszköz kon-
struálható.
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3. fejezet

Új tudományos eredmények

3.1. Forgalommodellek kiegésźıtése a hálózati operációs

rendszer hatásaival

Az ATM hálózatok cellaszintű vizsgálata és az IP hálózatok csomagszintű anaĺızise
szimulációk seǵıtségével megfelelően pontos forrásmodellek használatát teszi szükséges-
sé. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy nagy sebességű helyi- vagy gerinchálózattal összekö-
tött számı́tógépek és kiszolgálók kommunikációjában a szűk keresztmetszetet maguk
a okozzák, nem a hálózat [1]. Természetesen az Intenetre kötött végpontok által ge-
nerált csomag-folyamok jellemzőit elsősorban a hálózati alkalmazás és a felhasznált
4. rétegbeli protokoll határozza meg. Mégis, az ezek által létrehozott forgalmi mintát
az operációs rendszerből és a hálózati hardverből eredő korlátozó tényezők interakciói
tovább modulálják. Ezen tényezők között szerepelnek a processzor és az operációs
rendszer teljeśıtménye, ütemezési algoritmusok és a socket pufferek tartalmának moz-
gatására szolgáló szabályrendszerek. Ezen korlátozó tényezők gyakran kimaradnak a szi-
mulátorokban használt forrásmodellekből. Ez az egyszerűśıtés néhány esetben elfogad-
ható, de más esetekben pontatlan eredményekhez és hibás következtetésekhez vezethet.
Sorbanállási rendszerek tranziens viselkedésének és a forgalommenedzsment eszközök
forgalomra gyakorolt hatásának vizsgálata (veszteség, késleltetés és késleltetés-ingado-
zás szempontjából) tipikus példái azon eseteknek amikor a fenti korlátozó tényezők
modellezése szükséges a helyes eredmények eléréséhez.

A korábbi ḱısérletek ezen operációs rendszer és hardver általi forgalmi hatások
léırására több módszer szerint történtek: forgalommintákkal [2], analitikus modellek-
kel, és alacsony szintű struktúrális vagy viselkedési modellekel [3].

1. Tézis. Egy empirikus modellt definiáltam, amely léırja a hálózati operációs rend-
szer hatását arra a forgalomra, amit hosszú élettartamú és a sávszélesség kihasználás
maximalizására törekvő TCP kapcsolatok generálnak.

1.1. Tézis. A modell elhelyezkedése a szimulált végpontok protokoll hierarchiájában
[J3], [C3].

Megállaṕıtottam, hogy a végpont operációs rendszerét és hálózati kártyáját repre-
zentáló modellt a szimulátorban a 2. és 3. rétegbeli protokollok között legalkalmasabb
elhelyezni.

9



A bevezetett modell egy algoritmusba aggregálja az operációs rendszerhez köthető
összes teljeśıtmény korlátozó tényező hatását, és léırja a végpont viselkedését a hálózat-
ban. Az algoritmus azt az feldolgozási időközt befolyásolja, amit a számı́tógép két
egymást követő csomag kiküldése között tölt el. Ezeket az időközöket a továbbiakban
csomagközti résnek, vagy csomagközti időnek nevezzük.

Elméleti megfontolásokból a végpont modellt a szimulált protokoll hierarchia 2.
(adatkapcsolati) és 3. (hálózati, azaz tipikusan az IP) rétege közé célszerű beillesz-
teni, külön rétegként (3.1. ábra). A döntés helyességét a későbbiekben a szimulációs
eredmények megerőśıtették.

3.1. ábra. A modell elhelyezése a protokoll hierarchiában

A végpontban fellépő szük keresztmetszet egy egyszerű, determinisztikus modellje
egy nagy méretű pufferrel ellátott kiszolgáló. A puffer átveszi a csomagokat a TCP/IP
protokolloktól és d késleltetéssel tovább́ıtja azokat.

d = dpacket + ldbit . (3.1)

A (3.1) kifejezés komponensei úgy értelmezhetők, hogy minden csomag dpacket cso-
magolási késleltetést és ldbit átviteli késleltetést szenved el, mely utóbbi a csomag
hosszától (l) függő mennyiség. Számos mérés és egy hasonló következtetés [1] erőśıti
meg a késleltetés csomaghossztól lineárisan függő természetét. Ezen modell által a for-
galomforrás által elérhető maximális átviteli sebességet maga a forrás számı́tógép is
korlátozhatja, nemcsak a hálózat. A fenti késleltetés-komponensekkel kiszámı́tható a
hosszútávú, applikációs szinten érzékelhető R átviteli sebesség, amelyet az átviendő
adategység és az átvitelhez szükséges idő hányadosa ad meg:

R =
luser unit

dpacket + lpacketdbit
. (3.2)

A (3.2) kifejezésben luser unit megadja az átviendő adatok hosszát a transzport protokoll-
hoz érkezés előtt (ami esetünkben a maximális TCP szegmensméret, MSS), valamint
lpacket a csomag teljes hossza, minden fejrészt beszámı́tva (IP maximális átviteli egység,
ami tipikusan MTU = MSS + 40, TCP protokollt feltételezve, opcionális fejrészek
nélkül).

A valódi hálózatokban rögźıtett forgalmi minták azonban azt mutatják, hogy dpacket

valójában egy véletlen érték, azaz a (3.2) összefüggésben a Dpacket valósźınűśıgi változó-
val kell helyetteśıteni.
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1.2. Tézis. Létrehoztam egy sztochasztikus modellt, amely léırja a végpontok operációs
rendszerének hatását a csomagok érkezési időközeire [J3], [C3].

A valódi Internetes végpontokban a csomagok érkezési időközeit egy sztochasztikus
csomagolási késleltetés Dpacketi

és egy determinisztikus átviteli késleltesés komponens
lidbit összege adja meg:

Di = Dpacketi
+ lidbit . (3.3)

A csomagolási késleltetést egy három-állapotú folyamattal lehet modellezni, mely az első
és második állapotába szigorú periodicitás szeint lép be. A modell determinisztikus kom-
ponense két méréssel határozható meg: dbit értéke a két különböző csomaghosszal (lpacket1
és lpacket2) folytatott ḱısérletben mért R1 és R2 átviteli sebességből számı́tható:

dbit =
R2luser unit1 − R1luser unit2

R1R2(lpacket1 − lpacket2)
. (3.4)

Forgalomminták megfigyeléséből megállaṕıtható, hogy a csomagolási késleltetés fo-
lyamatban a csomagok közötti időközök három különböző kategóriába sorolhatók:

• nagy értékek, amiknek kicsi a szórása és periodikusan fordulnak elő;

• közepes értékek amelyek nagy szórásúak és szintén periodikusan jelennek meg;

• kis értékek, amelyen nem periodikusak és egy jól meghatározható sávba esnek.

A mérések azt mutatják, hogy ugyanaz a rétegelt struktúra fedezhető fel az ATM és
Ethernet hálózatokban rögźıtett forgalommintákban. Egyrészről ez azt bizonýıtja, hogy
a nagysebességű helyi- és gerinchálózatokban a forgalom tulajdonságait nagyrészt a
forrás végpont befolyásolja, másrészről azt, hogy a jelenség független az alsó rétegekben
elhelyezkedő csomagkapcsolt technika t́ıpusától.

A bevezetett modell a fenti három állapotú véletlen folyamatot ḱısérli meg repro-
dukálni. Az i. csomag csomagolási késleltetése (Dpacketi

) egy olyan valósźınűségi változó,
melynek eloszlása más és más a három állapotban.

Dpacketi
=





X ha imod B = 0
Y ha imod M = 0, imodB 6= 0 ,

Z egyébként
(3.5)

Di = Dpacketi
+ lidbit , (3.6)

Itt a X, Y és Z valósźınűségi változók a háromállapotú csomagolási késleltetés kom-
ponenseit reprezentálják, eloszlásfüggvényeik pedig F , G és H. A nagy és közepes cso-
magolási késleltetés értékek előfordulási periodicitását B és M adja meg, ahol B > M .

A (3.5) és (3.6) kifejezésekkel definiált sztochasztikus végpont operációs rendszer
modell realizációja alkalmas statisztikai tulajdonságaiban valósághű forgalomminták
előálĺıtására szimulátorokban. Jelölje bi, mi és si az X, Y és Z valósźınűségi változók re-
alizációit, azaz b1, b2, . . . független mintái X-nek; m1,m2, . . . független mintái Y -nak; és
s1, s2, . . . , sM−1, sM+1, . . . , sB−1, sB+1, . . . , sBM−1, sBM+1, . . . független mintái Z-nek.
Tehát Di egy realizációját a következő módon adhatjuk meg:

dpacketi
=





b i
L

ha imod B = 0

m i
M

ha imod M = 0, imod B 6= 0 ,

si egyébként

(3.7)

di = dpacketi
+ lidbit . (3.8)
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A B és az M periódusok értékei, valamint az F , G és H eloszlások és ezek pa-
raméterei mérés alapú módon határozhatók meg.

1.3. Tézis. Mérés alapú módszert adtam a sztochasztikus végpont modell periodicitás
paramétereinek, valamint a csomagolási késleltetési idő eloszlásainak és paramétereinek
meghatározására [J3], [C3].

A sztochasztikus csomagolási késleltetés folyamat periodicitás paramétereit a for-
galommintákban megfigyelt csomagközti idők autokorrelációs függvényének domináns
periodikus komponensei határozzák meg. Az első állapot B periodicitási paraméterét a
teljes mérési mintából kivonható csomagközi idők autokorrelációs függvénye határozza
meg. A második állapot M periodicitási paraméterének meghatározásához először a for-
galommintában az első állapothoz tartozó értékeket le kell cserélni olyan mesterséges
értékekkel, amelyek nagysága a második és harmadik állapothoz tartozó minták tapasz-
talati átlagával egyezik meg. Az ı́gy kapott adathalmaz autokorrelációs függvényének
domináns periodikus csúcsai megadják a második állapot periodicitás paraméterét. Az
egyes állapotokban a csomagolási késleltetési időket az állapotnak megfelelő parametrikus
eloszlásokkal közeĺıthetjük. A csomagközti idők mintáit három halmazra lehet bontani
annak kihasználásával, hogy az első és a második állapothoz tartozó minták szigorú peri-
odicitás szerint követik egymást. Az egyes állapotokhoz tartozó mintahalmaz statisztikai
elemzésével meghatározhatók az F , G és H eloszlások, valamint ezek paraméterei.

A kalibrációs folyamathoz szükség van néhány forgalommintára, amit a model-
lezendő hálózatban kell rögźıteni úgy, hogy a végpontokat összekötő nagysebességű
hálózat terheletlen legyen. A forgalom generálását az átviteli sebesség maximalizálására
törekvő, perzisztens kapcsolatot kiéṕıtő alkalmazás kell, hogy végezze, mint például
a file átviteli programok. A forgalommintában az IP csomagok érkezési idejét kell
rögźıteni, ı́gy ha az adatkapcsolati réteg ATM alapú, akkor a csomagokat rekonstruálni
kell a cellafolyamból.

A csomagolási késleltetés értékek (dpacketi
) meghatározhatók a forgalommintából az

egyes csomagok átviteli idejének (lidbit) kivonásával a csomagok érkezési időközeiből.
A módszer helyes eredményt ad, mivel az egyes csomagokat a fizikai réteg konstans
átviteli sebességével tovább́ıtják a hálózati kártyák (azaz pl. az ATM kártyák az egy
csomaghoz tartozó cellákat közvetlenül egymás után a vonali sebességen tovább́ıtják).

A nagy csomagolási késleltetés értékek periodicitási paramétere (B) a csomagolási
késleltetési időközök autokorrelációs függvényéből számı́tható (3.2a ábra). A második
állapothoz tartozó periodicitási paraméter (M) meghatározásához az első állapothoz
tartozó nagy mintaértékeket (b i

L
) le kell cserélni olyan értékekkel amelyek megegyeznek

a második és harmadik állapot mintáinak tapasztalati átlagával. Fontos megjegyezni,
hogy a mintákat nem lehet kitörölni, mivel az megváltoztatná az adathalmaz korrelációs
struktúráját. Az ı́gy lecserélt nagy értékek hiányában a módośıtott késleltetési időközök
autokorrelációs függvénye felfedi az M periodicitási paraméter értékét (3.2b ábra).
Végezetül a nagy (b i

L
) és a közepes minták (m i

M
) értékének a harmadik állapotbeli kis

minták átlagának szintjére csökkentése után kapott csomagközti idők autokorrelációs
függvénye megerőśıti, hogy a kis késleltetés értékek nem periodikusak (3.2c ábra).

Amint ismertté váltak a periodicitási paraméterek, a csomagolási késleltetés fo-
lyamat egyes állapotaihoz tartozó eloszlások és azok paraméterei is meghatározhatók,
amihez elegendő egy forgalomminta anaĺızise. A nagy és a közepes minták szigorú peri-
odicitása lehetővé teszi a teljes mintahalmaz három részhalmazra való part́ıcionálását,
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3.2. ábra. Egy ”Klasszikus IP ATM felett” technológiát használó TCP kapcsolat csoma-
golási késleltetéseiben megfigyelhető 3 réteg autokorrelációs függvényei (MTU = 1500
byte, 95%-os konfidencia intervallum)

amelyek ı́gy az egyes állapotokhoz tartozó mintákat tartalmazzák. Az állapotokat léıró
tapasztalati eloszlásokat (F , G és H) paraméteres eloszlásokkal közeĺıthetjük. Az el-
oszlás t́ıpusát a tapasztalati eloszlásfüggvény anaĺızise, valamint kvantilis-kvantilis ábrák
és a mintahalmazok további statisztikai vizsgálata adja meg.

3.2. Erőforrásigény becslés

Az utóbbi években a kutatók jelentős erőfesźıtéseket tettek, hogy olyan keretrend-
szereket hozzanak létre, amelyek a jelenlegi Internet ”best effort” szolgáltatása mel-
lett lehetővé teszik a garantált szolgáltatásminőség bevezetését. Ennek a munkának
eredménye az Integrált Szolgáltatások (Integrated Services) [4] és a Megkülönbözte-
tett Szolgáltatások (Differentiated Services) [5] keretrendszerek. Ezek a megoldások a
szolgáltatás-minőség (quality of service, QoS) garantálásához szükséges architektúrát
specifikálnak, azaz algoritmusokat és protokollokat, amelyeket a végpontoknak és útvo-
nalválasztóknak implementálniuk kell a szolgáltatások megkülönböztetése végett. A
szabványok meghatározzák a szolgáltatás minőség nyújtásához szükséges funkciókat
a hálózati szinttől egészen az alacsony szintű csomagkezelésig, a szolgáltatások de-
finiálásától a forgalmi szerződés betartatásáig és a csomagklasszifikációig.

Azonban egy fontos összetevő nem része ezeknek a keretrendszereknek: a hálózati
összeköttetések terheltségének meghatározási módja. Jónéhány felsőbb szintű funkció
természetesnek veszi ezen metrika rendelkezésre állását és használja ezt az információt
az egész hálózat kihasználtságát érintő döntésekben. Ilyen erőforrás-gazdálkodó en-
titás a szabályzat vezérlő és számlázási szabályok funkciója (policy control and char-
ging rules function, PCRF), a sávszélesség bróker és más vezérlő-funkciók mint a
QoS útvonalválasztás, erőforrás-kiegyensúlyozás és használat-alapú számlázás. Jelen-
leg a fenti funkciók nagyon egyszerű terheltségi információk alapján dolgoznak, mint
az összeköttetésen átvitt aggregált forgalom átlagsebessége. Az ilyen t́ıpusú becslők
pontossága könnyen alkalmatlannak bizonyulhat olyan túlterhelt hálózatokban, ahol
szolgáltatás-minőségi garanciákat is kell adni.

3.2.1. A sávszélesség-igény becslése

Sávszélesség t́ıpusú erőforrás-becslőket két különböző úton lehet megadni. Mindkét
kifejezési forma ugyanazokra a statisztikai tulajdonságokra alapoz, amelyek léırják a
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hálózati adatfolyamok erőforrás igényét.

A továbbiakban a sávszélesség-igény azt a minimális sávszélességet jelenti, amit a
forgalom számára hosszú távon garantálni kell ahhoz, hogy a QoS célok teljesüljenek
az adott sorbanállási rendszerben1. Kissé formálisabban ez a következőképpen ı́rható
le:

Cequ
def
= inf

{
C : P

(
overflow

)
≤ ε

}
, (3.9)

mivel P (overflow) a kiszolgáló kapacitás (C) függvénye. Ebben a kontextusban feltételez-

zük, hogy az elsődleges QoS cél egy korlátos szaturációs valósźınűség (ε
def
= e−γ).

Amennyiben a QoS cél késleltetés formájában van megadva, a feladat visszavezethető
a szaturációs valósźınűségre a puffer méretének a megengedett maximális késleltetés
szerinti megválasztásával. Az egyes sorbanállási modellekben P (overflow) közeĺıtése a
pontos szaturációs valósźınűségnek, amely valamilyen t́ıpusú felső korlátból (puffermen-
tes esetben [7], [8], [9], [10], [11], [12]) vagy valamilyen aszimptotikából származik (nagy
pufferes aszimptotika [13], vagy sokforrásos aszimptotika esetén [14], [15]).

A sávszélesség-igény (3.9) szerinti számı́tása a szaturációs valósźınűség iterat́ıv kiszá-
mı́tásán keresztül történik egy olyan absztrakt sorbanállási rendszerben, amelynek C ki-
szolgálói kapacitása fokozatosan csökken. Mivel a (3.9) defińıcióban a sávszélesség-igény
a szaturációs valósźınűségen keresztül számı́tódik, az ı́gy definiált Cequ mennyiséget in-
direkt sávszélesség-igény becslőnek nevezzük. Érdemes megjegyezni, hogy a valós idejű
rendszerekben az iteráció miatt a sávszélesség-igény becslőt nem mindig lehet a rendel-
kezésre álló időkeret alatt kiszámolni.

2. Tézis. Általános képletet adtam az interakt́ıv beszéd, valamint streaming hang és kép
forgalom sávszélesség igényének direkt kiszámı́tására, és ezt alkalmaztam a sokforrásos
aszimptotika t́ıpusú absztrakt sorbanállási rendszer modellre.

A sávszélesség-igény becslő direkt formájának létrehozásához szükséges az effekt́ıv
sávszélesség fogalmának definiálása. Kelly defińıciója [16] szerint az effekt́ıv sávszélesség
az X[0, t) érkezési folyamat és két paraméter (s, t) függvénye:

α(s, t)
def
=

1

st
log E

[
esX[0,t)

]
. (3.10)

Ez a kifejezés léırja a forrás statisztikai tulajdonságait a QoS követelményeivel egye-
temben. A függvény két változója igaźıtja az effekt́ıv sávszélesség értékét az aktuális
hálózati környezethez, ezek a paraméterek foglalják magukba a sorbanállási rendszer
és az adott forgalmi összetétel statisztikai jellemzőit. Amennyiben ezek a paraméterek
optimálisan vannak beálĺıtva (sopt, topt), az effekt́ıv sávszélesség függvény egy skalárt
ad, amely direkt összefüggésben van a forgalom sávszélesség igényével. Az optimalizáló
(sopt, topt) pár értéke függ az absztrakt sorbanállási rendszer t́ıpusától, ami a tényleges
multiplexert modellezi. A topt paraméter minden esetben azzal a tipikus időskálával
van összefüggésben, amin a túlcsordulások keletkeznek a multiplexerben. Az sopt pa-
raméter az érkezési folyamat statisztikus viselkedésével van direkt összefüggésben (azaz
az elérhető statisztikus multiplexálási nyereséggel és a börsztösséggel).

2.1. Tézis. Megadtam az ekvivalens kapacitás direkt defińıcióját a sávszélesség-igény
számszerűśıtésére és léırtam a kapcsolatát az effekt́ıv sávszélességgel [J4].

1Guérin és szerzőtársai cikkükben [6] hasonló defińıciót adtak puffermentes rendszerekben.
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Az ekvivalens kapacitásnak létezik egy modell-független direkt formája, amely az
α(s, t) effekt́ıv sávszélesség függvény és egy κ(s, t,B, ε) kiegésźıtő tag összegéből áll,
mindkettőt a rendszer (sopt, topt) optimális működési pontján véve. Az általános ekviva-
lens kapacitás kifejezés modell-specifikussá tételéhez a κ(sopt, topt, B, ε) kiegésźıtő tagot
kell az adott absztrakt sorbanállási modellhez igaźıtani, amely már léırja a konkrét mul-
tiplexert.

A forgalom effekt́ıv sávszélessége (3.10) és a sávszélesség-igénye (3.9) közötti kapcso-
lat mibenlétéről több félreértés történt a kutatói társadalomban. Az effekt́ıv sávszélesség
csak az érkezési folyamat stiatisztikai viselkedését ı́rja le. A kiszolgáló sorbanállási rend-
szer jellemzőit az s tér és a s idő paraméterek hozzák be a kifejezésbe. Mégis, a meg-
felelő (sopt, topt) értékekkel paraméterezett effekt́ıv sávszélesség függvény önmagában
általában nem egyenlő a forgalom adott hálózat-kontextusbeli sávszélesség-igényével.
Szükség van a κ(s, t,B, ε) kiegésźıtő tagra, amely a B pufferméret és a ε QoS kritérium
(pl. szaturációs valósźınűség) függvénye a már megismert s és t paramétereken felül. Ez
az addit́ıv tag ı́rja le a nagyszámú forgalom-folyam nagy (B méretű) pufferben történő
statisztikus multiplexálásának nyereségét és az ε QoS céltól való függését. A fentiekkel
a sávszélesség-igény tehát kifejezhető direkt formában:

C̃equ = α(sopt, topt) + κ(sopt, topt, B, ε), (3.11)

ami bizonýıthatóan azonos a korábban bevezetett indirekt sávszélesség-igény defińıcióval
(3.9). A továbbiakban a (3.9) és az (3.11) képletek által definiált mennyiségeket ekviva-
lens kapacitásnak nevezzük. A κ(s, t,B, ε) kifejezés konkrét értéke a multiplexert léıró
absztrakt sorbanállási modell feléṕıtésétől függ. Ennek illusztrálására három különböző
modellezési technika esetére következnek κ(s, t,B, ε) kifejezései:

• κ(s0,γ, 0, 0, e
−γ ) = γ

s0,γ
, ha az ekvivalens kapacitás a ráta túlcsordulási valósźınűségre

feĺırt Csernov korlátból származik egy puffermentes rendszerben;

• κ
(

γ
B

,∞, B, e−γ
)

= 0 abban az esetben ha a nagypufferes aszimptotikát használja
az ekvivalens kapacitás becslő;

• κ(sB,γ, tB,γ, B, e−γ) = γ
s
B,γ

t
B,γ

− B
t
B,γ

ha a sokforrásos aszimptotika az alap.

2.2. Tézis. Általános módszertant definiáltam a szaturációs valósźınűség t́ıpusú becslők
sávszélesség t́ıpusúra konvertálásához [J4], [J6], [C5], [C6].

A szaturációs valósźınűség t́ıpusú (indirekt) becslők (3.9) alaḱıtása sávszélesség t́ıpusú
becslőkké (3.11) és kettőjük azonosságának bizonýıtása azonos alapokon nyugszik min-
den absztrakt sorbanállási modell esetén (puffermentes, nagy pufferes, sok forrásos).
A konverzió alapja a szaturációs valósźınűség (vagy ráta függvény) t́ıpusú beengedési
kritérium és a sávszélesség t́ıpusú beengedési kritérium ekvivalenciája (3.12)-(3.14), va-
lamint a rátafüggvények C kiszolgálói kapacitás függvényében mutatott monoton csökkenő
tulajdonsága.

Függetlenül a sorbanállási rendszer léırására használt absztrakt modelltől (puffer-
mentes, nagypufferes vagy sokforrásos aszimptotika), a konverzió folyamata azonos a
ráta függvény t́ıpusú Cequ indirekt becslökről (3.9) a sávszélesség t́ıpusú direkt becslőkre
(3.11).
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Az ekvivalencia lényege a szaturációs valósźınűség t́ıpusú beengedési kritérium és a
sávszélesség-igény t́ıpusú beengedési kritérium felcserélhetősége:

log P
(
overflow

)
< −γ ⇔ C̃equ < C, (3.12)

log P
(
overflow

)
= −γ ⇔ C̃equ = C, (3.13)

log P
(
overflow

)
> −γ ⇔ C̃equ > C. (3.14)

A P (overflow) szaturációs valósźınűséget meghatározó ráta függvény a C kiszolgálói
kapacitás függvényében szigorúan monoton csökkenő tulajdonságából következik, hogy

Cequ = inf
{
C : P

(
overflow

)
≤ ε

} str.mon.decr.in C
=

= inf
{
C : P

(
overflow

)
= ε

} (3.13)
=

= inf
{
C : C̃equ = C

}
=

= C̃equ. (3.15)

Ennél a pontnál kihasználhatjuk a (3.13) egyenlőséget, amiből az következik, hogy a
kifejezés C-től függetlenné válik és emiatt az optimalizációk száma eggyel csökken. Az
általános konverziós módszertan ezen lépésével bizonýıtást nyert, hogy a Cequ ekvivalens
kapacitás (3.9) és (3.11) szerinti defińıciói egyenértékűek.

2.3. Tézis. Megadtam az ekvivalens kapacitás sokforrásos aszimptotika modell szerinti
kifejezését [J4], [J6], [C5], [C6], [C7]:

Cequ = sup
t>0

inf
s>0

{
α(s, t) +

γ

st
−

B

t

}
def
= α(sB,γ, tB,γ) +

γ

sB,γtB,γ

−
B

tB,γ

.

A sokforrásos aszimptotika absztrakt sorbanállási rendszer modelljében az ekviva-
lens kapacitás direkt formájú, (3.11) szerinti kifejezése levezethető a 2.2. altézisben
vázolt általános módszertan szerint.

Ebben a sorbanállási rendszer modellben egy végtelen kapacitású pufferrel ellátott
kiszolgáló a vizsgálat tárgya, aminek a véges kapacitása a kapcsolatok számával növek-
szik: C = cN . A valódi rendszer véges B = bN tárolókapacitását úgy lehet figyelembe
kell venni, hogy számı́tjuk azon idő arányát, amikor a Q(C,N) sorhossz a véges B

pufferméret felett van, ami megadja a puffer túlcsordulási valósźınűséget. Ebben a
rendszerben a rendszerléıró paraméterek (cN, bN) és a beérkező munka mennyisége
a források számával (N) skálázódik. Ezt a szaturációs valósźınűségre feĺırt közismert
aszimptotika ı́rja le:

lim
N→∞

1

N
log P

(
Q(cN,N) > bN

)
=

= sup
t>0

inf
s>0

{st αv(s, t) − s(b + ct)}
def
= −I . (3.16)

Itt az αv(s, t) kifejezés egy virtuális forrás effekt́ıv sávszélességét ı́rja le. Ez az N forrás
által generált aggregált beérkező munkamennyiség X[0, t) effekt́ıv sávszélességéből szá-

mı́tható: αv(s, t)
def
= α(s,t)

N
2.

2Amennyiben az X[0, t) aggregált folyamatot alkotó összetevők αi(s, t) effekt́ıv sávszélességei ismer-

tek, akkor αv(s, t) =
P

N

i=1
αi(s,t)

N
. Tehát a gyakorlatban nem követelmény, hogy az összetevők egyformák

legyenek. Homogén források esetén az egyes források effekt́ıv sávszélessége megegyezik a fent definiált
virtuális források effekt́ıv sávszélességével: αv(s, t) = αi(s, t).
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Lényegében a (3.16) kifejezésből az következik, hogy az alábbi aszimptotikus egyen-
lőség alkalmazható:

P
(
overflow

)
= P

(
Q(C,N) > B

)
≍ e−NI . (3.17)

A Cequ ekvivalens kapacitás ráta függvény t́ıpusú defińıcióját kézenfekvően adja az az
optimalizáció, amely megadja azt a minimális kiszolgálói kapacitást, amely esetén a
P

(
Q(N,C) > B

)
≤ e−γ puffer túlcsordulási valósźınűségre feĺırt beengedési kritérium

teljesül:

Cequ
def
= inf

{
C : sup

t>0
inf
s>0

{
st α(s, t) − s(B + Ct)

}
≤ −γ

}
=

= inf
{
C : sB,CtB,C α(sB,C, tB,C) − sB,C(B + CtB,C) ≤ −γ

}
. (3.18)

A 2.2 altézis metodikájának seǵıtségével a Cequ ekvivalens kapacitás fenti kife-
jezése átalaḱıtható a sávszélesség-igény t́ıpusú formára. Mint minden ráta függvény, a
skálázott sokforrásos aszimptotika supt>0 infs>0

{
st α(s, t)−s(B +Ct)

}
ráta függvénye

is monoton csökkenő C-ben, tehát a függvény a supt>0 infs>0

{
st α(s, t)−s(B+Ct)

}
=

−γ egyenlőség esetén veszi fel az infimumát. A szaturációs valósźınűség t́ıpusú és a
sávszélesség-igény t́ıpusú beengedési kritériumok (3.12)-(3.14) kifejezések szerinti fel-
cserélhetősége érvényes, emiatt C kifejezhető a képletből. Az ı́gy kapott kifejezés az
ekvivalens kapacitás sokforrásos aszimptotika modelljében a Cequ direkt formáját adja:

Cequ = C̃equ = sup
t>0

inf
s>0

{
α(s, t) +

γ

st
−

B

t

}
def
=

= α(sB,γ, tB,γ) +
γ

sB,γtB,γ

−
B

tB,γ

. (3.19)

A (3.19) kifejezést a 2.1. altézis általános, modellfüggetlen formájával összevetve

látható, hogy ebben a modellben a (3.11) szerinti paraméterek értéke sopt = sB,γ(tB,γ)
def
=

sB,γ, topt = tB,γ, ε = e−γ and κ(sB,γ, tB,γ, B, e−γ) = γ
s
B,γ

t
B,γ

− B
t
B,γ

.

3.2.2. A puffer-igény becslése

Az ekvivalens kapacitáshoz (3.18) hasonlóan a forgalom puffer-igénye is definiálható
a sokforrásos aszimptotika modelljében.

A puffer-igény az a minimális pufferméret, aminél a C kiszolgálói kapacitású rend-
szer X[0, t) érkezési folyamat esetén teljeśıti az elő́ırt ε = e−γ szaturációs valósźınűséget:

Breq
def
= inf

{
B : sup

t>0
inf
s>0

{
st α(s, t) − s(B + Ct)

}
≤ −γ

}
(3.20)

a (3.16) aszimptotikus egyenlőség szerint. A (3.20) kifejezés puffer-igény indirekt de-
fińıcióját adja meg, mivel a számı́tás a szaturációs valósźınűségen keresztül történik.

2.4. Tézis. Meghatároztam a puffer-igény sokforrásos aszimptotika modell szerinti ki-
fejezését [J4], [J6], [C5], [C6], [C7]:

Breq = sup
t>0

inf
s>0

{
t α(s, t) +

γ

s
− Ct

}
def
= tC,γα(sC,γ, tC,γ) +

γ

sC,γ

− CtC,γ . (3.21)
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A 2.2. altézishez hasonló megfontolások alapján a (3.20) szerinti indirekt formából
levezethető a puffer-igény direkt formája. Itt is a supt>0 infs>0

{
st α(s, t) − s(B +

Ct)
}

skálázott sorforrásos aszimptotika t́ıpusú ráta függvény B-ben szigorúan monoton
csökkenő tulajdonsága miatt infimumát a supt>0 infs>0

{
st α(s, t) − s(B + Ct)

}
= −γ

egyenlőség teljesülésekor veszi fel B-ben. A ráta függvény t́ıpusú és a sávszélesség-igény
t́ıpusú beengedési kritériumok felcserélhetősége kiegésźıthető a puffer-igény t́ıpusú be-
engedési kritériummal:

Cequ < C ⇔ log P
(
overflow

)
< −γ ⇔ Breq < B , (3.22)

Cequ = C ⇔ log P
(
overflow

)
= −γ ⇔ Breq = B , (3.23)

Cequ > C ⇔ log P
(
overflow

)
> −γ ⇔ Breq > B . (3.24)

A (3.23) egyenlőség felhasználásával a B-ben való optimalizálásban szereplő kifejezés
átrendezhető B-re, ami szükségtelenné teszi a (3.20)-ben az optimalizálást és ı́gy a
puffer-igény direkt formáját adja:

Breq = sup
t>0

inf
s>0

{
t α(s, t) +

γ

s
− Ct

}
def
= (3.25)

= tC,γα(sC,γ, tC,γ) +
γ

sC,γ

− CtC,γ . (3.26)

A puffer-igény direkt formája az ekvivalens kapacitáshoz hasonlóan (3.11) át́ırható
az effekt́ıv sávszélesség (3.10) defińıciójára épülő általános alakba:

Breq = topt α(sopt, topt) + λ(sopt, topt, C, ε) . (3.27)

A (3.27) kifejezésben szereplő addit́ıv tag a λ(sC,γ, tC,γ, C, e−γ) = γ
s
C,γ

− CtC,γ alakot ölti,

sopt = sC,γ(tC,γ)
def
= sC,γ, topt = tC,γ és ε = e−γ paraméter értékekkel.

3.2.3. Alternat́ıv idő és tér skálák

2.5. Tézis. Azonośıtottam a különbségeket azon idő- és tér skála értékpárok tartomá-
nyai között, amelyek a szaturációs valósźınűség, ekvivalens kapacitás, illetve puffer-
igény optimalizácókból származnak, azonos nagy eltérés t́ıpusú modell keretein belül
[J4], [J6], [C5], [C6].

Az optimális (s, t) értékpárok, amelyeket a szaturációs valósźınűség, az ekvivalens
kapacitás és a puffer-igény becslések kiszámı́tásához használt optimalizációk megoldásai-
ként nyerünk ugyanabban a multiplexerben, különböző értéket vesznek fel a három op-
timalizációs tartományban. Az egyik tartomány megoldásaként kapott optimális (s, t)
értékpár nem jelöli ki a másik tartományok felületeinek nyeregpontját. Az egyedüli eset,
amikor a három tartományban kapott optimális (s, t) értékpárok megegyeznek, tehát fel-
cserélhetőek, az az eset, amikor a rendszer a beengedési altér határfelületén működik.
Ekkor a forgalom ekvivalens kapacitása megegyezik a rendszer kiszolgálói kapacitásával,
a szaturációs valósźınűség megegyezik az elő́ırt valósźınűséggel, a forgalom puffer-igénye
pedig megegyezik a rendszerben rendelkezésre álló puffer méretével.

A ráta függvényt, sávszélesség-igényt és puffer-igényt léıró felületek szélsőértékeit
megadó s és t értékek jelölésére gyakran használt a kritikus tér- és időskála termi-
nológia. A bemutatott módszerek a szaturációs valósźınűség, az ekvivalens kapacitás és
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a puffer-igény becslésére három különböző idő és tér skála-párt definiálnak a sokforrásos
aszimptotika modelljének területén. A következő optimalizációk

log P
(
overflow

)
= sup

t>0
inf
s>0

{
st α(s, t) − s(B + Ct)

}
;

Cequ = sup
t>0

inf
s>0

{
α(s, t) +

γ

st
−

B

t

}
;

Breq = sup
t>0

inf
s>0

{
t α(s, t) +

γ

s
− Ct

}
;

mind különböző (sopt, topt) értékpárt adnak: (sB,C, tB,C); (sB,γ, tB,γ) és (sC,γ, tC,γ). A különböző
optimalizáló párok nem is összehasonĺıthatók, hiszen más rendszerparaméterektől függe-
nek (3.3. ábra). Tehát az egyik optimalizálásból származó értékpárt egy másik idő és
tér skálán definiált kifejezésbe behelyetteśıtve a számı́tás helytelen eredményt ad, mivel
az optimalizáló (sopt, topt) értékek általában nem esnek egybe.

sup
t>0

inf
s>0

sup
t>0

inf
s>0

sup
t>0

inf
s>0 γγ

Povf
X [0, t) X [0, t)X [0, t)

BB
BreqC

C

Cequ

szaturációs valósźınűség sávszélesség-igény puffer-igény
t́ıpusú t́ıpusú t́ıpusú

3.3. ábra. A különböző t́ıpusú becslők függése a rendszer paramétereitől

A rendszer kiszolgáló kapacitása és a forgalom ekvivalens kapacitásának megegyezése
(C = Cequ) az egyedüli eset, ami megengedi a különböző tartományokból származó
idő és tér skálák felcserélését. Ekkor a h́ıvásengedélyezésben használt terminológiát
kölcsönözve az az eset áll fent, hogy a rendszer a beengedési altér határfelületén mo-
zog, tehát a megfigyelt veszteség megegyezik az elő́ırt szaturációs valósźınűséggel, és a
forgalom puffer-igénye azonos a rendszerben levő puffer méretével.

A különböző tartományokból származó idő és tér skálák szigorú megkülönböztetését
a direkt formájú ekvivalens kapacitás és puffer-igény becslők bevezetése indokolja.
Az irodalomban fellelhető erőforrás becslési módszerek túlnyomó többsége [7], [8], [9],
[10], [11], [12], [13], [14], [15] a komparat́ıv t́ıpusú anaĺızisre fókuszált. Itt a vizsgálat
központjában a becsült mennyiség (szaturációs valósźınűség, ekvivalens kapacitás, puffer-
igény) és az elő́ırt kritérium (vesztési valósźınűség, kiszolgálói kapacitás, pufferméret)
közötti összehasonĺıtás bináris értéke (igaz/hamis) van. A fókusz eltolódásával a direkt
formájú ekvivalens kapacitás és puffer-igény felé, már a tényleges becsült érték a fontos,
és itt már minden vizsgálati tartománynak megvan a maga idő és tér skálája.

3.3. Az ekvivalens kapacitás alkalmazásai

3. Tézis. Erőforrás menedzselő megoldásokat definiáltam egy mérés alapú beengedés-
szabályozási algoritmus, valamint egy elosztott forgalomjellemzési sémára épülő hálózati
teljeśıtmény menedzsment és forgalomtervezési (traffic engineering) módszer formájában.
Mindkét megoldás az ekvivalens kapacitás becslő direkt formáját használja fel.
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Az ekvivalens kapacitás becslő (3.19) szerinti direkt formája olyan kedvező számı́tási tu-
lajdonságokat vezet be, amik alapján felhasználhatóvá válik a hálózati csomópontokban
végzett valós idejű beengedés szabályozásban és dinamikus útvonalválasztásban, vala-
mint a hálózat menedzsment rendszerek általi forgalomtervezésben.

3.3.1. Mérés alapú h́ıvásengedélyezés és útvonalválasztás

Az irodalomban javasolt sokforrásos aszimptotikán alapuló mérés alapú h́ıvásenge-
délyezési módszerek [14], [15] rengeteg hátrányos tulajdonsággal küszködnek amik meg-
neheźıtik a felhasználásukat valós rendszerekben. Az ekvivalens kapacitás indirekt formá-
jában szereplő hármas optimalizáció olyan nagy számı́tási komplexitást hoz be, ami
miatt a becslő kiszámı́tása nem lehetséges a h́ıvásengedélyezési döntés meghozására
tipikusan rendelkezésre álló pár milliszekundumban.

3.1. Tézis. Egy sokforrásos aszimptotikát használó mérés alapú h́ıvásengedélyezési al-
goritmust hoztam létre, amely a Cequ becslés háttérfolyamatban való számı́tására épül
és egy új folyam érkezésekori azonnali frisśıtésére [J4], [J6], [C5], [C6].

Az ekvivalens kapacitás direkt formája lehetővé tesz egy olyan új h́ıvásengedélyezési
sémát, amiben a Cequ becslő gyakori, periodikus újraszámı́tásával mindig rendelkezésre
áll a forgalom ekvivalens kapacitása. Új folyam érkezése esetén a h́ıvásengedélyezési
döntés azonnal végrehajtható a Cequ becslés és az új folyam maximális rátájának összeadá-
sával, majd az eredmény és a kiszolgálói kapacitás összehasonĺıtásával. Az indirekt Cequ

becslőn alapuló algoritmussal összehasonĺıtva az új módszer eggyel kevesebb beágyazott
optimalizálást tartalmaz, valamint az időigényes optimalizációk elvégzése lehetővé válik
az időźıtés-kritikus döntési pillanat előtt (3.4 ábra).

Megmutatható, hogy a sokforrásos aszimptotikát használó direkt ekvivalens kapa-
citás becslő alkalmasabb a valós idejű működésre, mint az aszimptotikus ráta függvény
alapú indirekt becslők. A Cequ direkt becslője (3.19) három fő előnnyel rendelkezik az in-
direkt becslővel való összehasonĺıtásban, és ezek az előnyök egy újfajta h́ıvásengedélye-
zési sémát tesznek lehetővé:

• a Cequ becslő három helyett két egymásbaágyazott optimalizálással számı́tható;

• az optimalizálásokat magába foglaló, még mindig számı́tásigényes feladat elvégez-
hető a h́ıvásengedélyezési döntések között, mint háttérszámı́tás; valamint

• a h́ıvásengedélyezési döntés azonnal meghozható a legfrissebb Cequ becslés és az
érkező folyam forgalmi léırója seǵıtségével.

A Cequ formulájának egyszerűśıtése három beágyazott optimalizációs lépésről kettőre
hatalmas teljeśıtmény növekedést jelent. Ezt még nyilvánvalóbbá teszi az, hogy a sok-
forrásos aszimptotika használatakor az (sB,γ, tB,γ) kritikus idő és tér skálák meghatározása
zárt formában általában nem lehetséges, és emiatt mindegyik optimalizációs lépésben
numerikus módszerek alkalmazása szükséges.

A ráta függvényen alapuló h́ıvásengedélyezési módszerek esetén minden döntési
pillantban a szaturációs valósźınűség becslését újra kell számolni a rendszer visel-
kedésének felmérésére arra a hipotetikus esetre, ha az új folyam beengedésre kerülne.
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3.4. ábra. A Cequ indirekt és direkt számı́tásán alapuló h́ıvásengedélyezés

Ez azt jelenti, hogy az effekt́ıv sávszélesség függvényt módośıtani kell, hogy vegye fi-
gyelembe az új folyamot. Példaként feltételezzük, hogy az új folyamot a p maximális
sebessége jellemzi. Ekkor α+(s, t) = α(s, t) + p konzervat́ıv módośıtásnak számı́t. A
ráta függvény alapú beengedési módszer esetén újra kell futtatni a kettős optima-
lizálást, hogy a szaturációs valósźınűség új becslését megkapjuk: log P (overflow)+ =
supt>0 infs>0 {st α+(s, t) − s(B + Ct)}. A tényleges h́ıvásengedélyezési döntést, azaz az
elő́ırással való összehasonĺıtást (log P (overflow)+ < −γ) csak akkor lehet elvégezni,
amikor ez a kettős optimalizálás megtörtént.

Az új h́ıvásengedélyezési séma hatékonyabb, mivel kihasználja azt, hogy a sávszéles-
ség-igény t́ıpusú metrikát direktben frisśıteni lehet az újonnan érkező folyam paraméte-
rével, mindezt az optimalizálások újraszámı́tása nélkül, egy egyszerű összeadással: C+

equ =
Cequ+p. Ezzel lehetővé válik a számı́tás- és időigényes kettős optimalizálás kiemelése az
időźıtés-kritikus döntési időpillanatból és áthelyezése egy háttérfolyamatba. Így a már
beengedett folyamok Cequ ekvivalens kapacitás becslése periodikusan újraszámı́tható a
legfrissebb mérési adatok alapján. Új folyam érkezése esetén csak a C+

equ = Cequ+p ≤ C

kritérium ellenőrzésére van szükség.

3.3.2. Az ekvivalens kapacitásra épülő hálózati teljeśıtmény menedzs-

ment

A mai hálózatmenedzsment rendszerek általában átlagszámı́táson alapuló csomag-
számlálókat, sávszélesség adatokat és körülfordulási idő méréseket szolgáltatnak. Az
áltagolási folyamatot a hálózatmenedzsment rendszer végzi centralizáltan, amelyet a
csomópontokból kinyert, perc de jellemzőbben negyedórás vagy órás gyakoriságú méré-
sekből végez. Mindezt összevetve a forgalomban lejátszódó milliszekundum időskálájú
ingadozásokkal, megállaṕıtható, hogy a hálózatmenedzsment rendszert elérő statisz-
tikai adatok nem alkalmasak a forgalom valódi jellemzőinek (erőforrás igényeiek) re-
konstruálására. A 3.2 alfejezetben ismertetettek szerint azonban a központośıtott erőfor-
rás kezelők, mint a sávszélesség brókerek és forgalomtervező rendszerek, szintén ilyen
t́ıpusú adatokra támaszkodnak a hálózat forgalmi viszonyait befolyásoló döntéseikben.
A hálózati teljeśıtményt léıró statisztikai adatok elégtelen minősége lecsökkenti a fenti
erőforrás kezelő entitások beavatkozásainak hatékonyságát.

3.2. Tézis. Egy továbbfejlesztett forgalomjellemzési módszert adtam hálózati teljeśıt-
mény menedzsment és forgalomtervezés céljaira.

A 2.3 és 2.4 altézisek erőforrás becslői lehetővé teszik a hálózatmenedzsmentben egy
új forgalomjellemzési séma bevezetését a következő architektúra szerint:
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• mindegyik vagy néhány kiválasztott hálózati csomópontban mintavevő ügynökök
nagy mintavételezési frekvenciával gyűjtik a forgalomról a statisztikákat (csomag-
számlálók, időbélyegek) interfészenként és szolgáltatási osztályonként;

• a fenti csomópontokban – elosztott módon – forgalomjellemző ügynökök valós
időben kiszámı́tják a (3.19) és (3.27) erőforrás-igény becslőket;

• a hálózatmenedzsment rendszer összegyűjti ezeket az érőforrás becslőket a hálózati
csomópontoktól és összerakja belőlük a hálózat szintű terheltségi képet.

Ez az architektúta számos szempontból jav́ıtja a hálózati teljeśıtmény-becslők minő-
ségét. A mintavételezési folyamat decentralizálása lehetővé teszi a nagy mintavételezési
frekvenciát, ami nem lenne lehetséges ha ezt a nagy adatmennyiséget a csomópontokból
egy központi helyre kellene juttatni. A hálózati folyamokról ilyetén rendelkezésre álló
statisztikai információk alkalmat adnak a 2.3 és 2.4 altézisek erőforrás-igény becslőinek
alkalmazására. Az egyszerű mintaátlagot az architektúra lecseréli egy fejlettebb hálózati
teljeśıtmény metrikával, amely figyelembe veszi a csomópontokban alkalmazott sor-
banállási és kiszolgálási algoritmusokat, valamint a forgalom szolgálatminőségi igényeit.
Az elrendezés további előnye, hogy az erőforrás-igény becslők minősége függetlenné
válik attól, hogy a hálózatmenedzsment rendszer milyen ütemben kérdezi le a csomópon-
tokban működő ügynököket, mivel ezek egymástól függetlenül és folyamatosan frisśıtik
a becslőket a legfrissebb mérések alapján.

A javasolt forgalomjellemzési séma [17] kiküszöböli a jelenlegi mintaátlag t́ıpusú
becslők hibáit azzal, hogy lehetővé teszi a hálózatmenedzsment rendszereknek, sávszé-
lesség brókereknek és a forgalomtervezési eszközöknek a szolgálatminőségi elő́ırásokat
magukba foglaló erőforrás-igény becslők használatát.

3.4. Erőforrásmenedzsment módszerek ellenőrzése

kontrollált tulajdonságú mesterséges forgalommal

Bármely erőforrás-igény becslő algoritmus gyakorlati értékét csak a valós hálózati
eszözök korlátokkal teli környezetében lehet felmérni. Az algoritmusnak mindenekelőtt
meg kell felelnie a becslő kiszámı́tására rendelkezésre álló időkeret valós idejű köve-
telményeinek, ami tipikusan párszor 10 milliszekundum. Az algoritmusnak szintén szem-
besülnie kell a mintavételezési folyamat korlátaival. A nagy eltérések elméletén alapuló
módszereknek legalább 1-10 mintára van szükségük az optimális működéshez, de a je-
len munka ı́rásakor ennek a követelménynek csak nagyon kevés hardver és szoftver
eszköz képes megfelelni. A jelenlegi rendszerekben a mintavételezés nagyságrendekkel
ritkábban történik.

Az erőforrás-igény becslőket a számı́tási folyamat különböző szintjein más és más
hibák befolyásolhatják (3.5 ábra). A kutató társadalom a becslőkben előforduló ana-
litikus hibákat már nagyrészt kiküszöbölte. A második – valósźınűleg legjelentősebb –
hibaforrást az analitikus kifejezések a nekik megfelelő statisztikai becslőkkel való le-
cserélése okozza, amelyek már a tényleges mintákkal dolgoznak valósźınűségi változók
helyett. Ez a terület még nagyrészt kidolgozásra szorul, csak kevés cikk [18] szüle-
tett erről az irodalomban. A becslők analitikus hibái és a statisztikai torźıtások teljes
mértékben kezelhetők analitikusan és szimulációkkal.
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3.5. ábra. Erőforrás-igény becslők verifikálásakor fellépő hibaforrások

Az algoritmus teljeśıtményének kiértékelése jelentősen bonyolultabbá válik, amikor
az egy hálózati eszközben implementálásra kerül. Ebben a környezetben egy harmadik
hibaforrás is megjelenik: a mintavételezési folyamat.

A forgalomtovább́ıtó eszközöket (hálózati processzorok, forgalommenedzsment chip-
setek) úgy tervezték, hogy a csomagfeldolgozási feladatokat a statisztika gyűjtés elé
rangsorolják, ı́gy jellemzően a számlálókat csak szerv́ız időrésekben lehet kiolvasni. Ez
a tulajdonság jelentős torźıtást visz be a mintavételezési folyamatba.

A negyedik t́ıpusú hiba az erőforrás-igény becslő algoritmusok tesztelésekor jelenik
meg. Az megvalóśıtott algoritmusokat csak valódi forgalommal lehet vizsgálni, mivel
nincs más interfésze az implementációnak. Ebben a fázisban a teszt forgalom időźıtési
precizitása az egyik legfontosabb tényező. A forgalom statisztikai tulajdonságaiba vetett
teljes bizalom szükséges ahhoz, hogy a felmerülő hibákat a mérésnek vagy az algorit-
musnak lehessen tulajdońıtani.

3.4.1. Prećıziós forgalomgenerátor architektúra

Az erőforrás-igény becslők verifikációja szigorú követelményeket támaszt a felhasz-
nált forgalom-generátorral szemben. Az eszköznek támogatnia kell összetett forgalom-
modelleket, ideértve az olyan absztrakt modelleket amelyekre a sorbanállási rendszer
viselkedése analitikus vagy numerikus módszerekkel előre jelezhető. Emellett a vizsgált
berendezést teszt forgalommal terhelő forgalom-generátornak biztośıtania kell, hogy
a felhasznált forgalommodell szerinti csomagméretek és a csomagközi idők prećızen és
torźıtás nélkül valósuljanak meg. A fenti kritériumoknak megfelelő eszköz lehetővé teszi
az olyan forgalmi viszonyok létrehozását, ahol a mért erőforrás-igényt össze lehet ha-
sonĺıtani az analitikusan vagy numerikusan meghatározott elméleti erőforrás-igénnyel.

A közelmúltig egyetlen forgalomgeneráló eszköz sem felelt meg a fenti két kritérium
mindegyikének. A hardver alapú eszközök [19], [20], [21], [22], [23], [24] megfelelnek
a prećızitási követelménynek. Az ilyen eszközöket vezérlő szoftverek azonban meg-
lehetősen korlátozottak a forgalommodellek terén. A PC- vagy munkaállomás alapú
eszközök [25], [26] lehetővé teszik az egyedi forgalommodellek használatát, azonban
nem képesek a csomagok a feladat által igényelt mikroszekundum nagyságrendű pon-
tossággal való ütemezésére. Ezek az eszközök jellemzően az áltanános operációs rend-
szerekre épülnek, amelyeket nem szigorú valós idejű feladatok elvégzésére terveztek.
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4. Tézis. Bevezettem egy forgalomgenerátor architektúrát pontos és zajmentes teszt
forgalom létrehozására.

4.1. Tézis. Egy prećıziós forgalomgenerátor architektúrát definiáltam, amely három
összetevőből áll (3.6 ábra) [C4]:

• egy forgalommodellező modulból, amely konfigurálható valósźınűségi eloszlások sze-
rint csomagméreteket és csomag ind́ıtási időket generál több párhuzamosan emulált
forgalom-folyam számára;

• egy időeltolásos ütemezőből, amely az ind́ıtási idők szerint sorbarendezi a csoma-
gokat (minden új csomag létrejöttekor) és amely egy adapt́ıv ofszet által vezérelve
letölti a csomagokat az ind́ıtási idejük előtt az időźıtő modulba; valamint

• egy prećız időźıtő modulból, amely vagy hardver alapú, vagy egy valós idejű operációs
rendszer kernelében fut, és amely biztośıtja a csomagok folyamatos, nagy prećızitású
kiküldését a csomagok időbélyegei alapján.

Traffic models

UNIX kernel space or hardware

Kernel space /

UNIX user space

Time−shifted
Scheduler & buffer hardware timer

3.6. ábra. Prećıziós forgalomgenerátor architektúra

4.2. Tézis. Kidolgoztam egy nagy pontosságú, kétfokozatú csomagküldési módszert egy
UNIX felhasználói módban futó időeltolásos pufferrel és egy prećıziós csomagidőźıtővel,
amely vagy egy hardveres időźıtő vagy egy UNIX kernel módban futó időźıtő seǵıtségével
küldi a csomagokat [C4].

A javasolt kétfokozatú csomagküldési módszerrel a PC- vagy munkaállomás alapú
forgalomgenerátorok is elérhetik a mérés alapú forgalomjellemzési technikák verifikálá-
sához szükséges 5-10µs pontosságot. Az első fokozat a UNIX felhasználói módban fut.
Feladata a forgalomgeneráló modul által létrehozott csomagok pufferelése és sorrendbe
álĺıtása, valamint a csomagok letöltése a következő fokozatba, amennyiben azok beüte-
mezett ind́ıtási ideje a valós időhöz képest az aktuális időeltolási ofszeten belülre kerül.
A második fokozat a UNIX kernel módban fut, vagy hardverben kerül megvalóśıtásra.
Feladata a csomagok előre beütemezett időpontban való kiküldése, amelyet egy nagyfel-
bontású időźıtő seǵıtségével tesz meg.

A prećıziós forgalomgenerátor architektúra a csomagind́ıtások pontosságát garantáló
időźıtő komponens köré kell, hogy épüljön. Az architektúrának biztośıtania kell, hogy
az időźıtő komponens számára mindig elegendő CPU idő áll rendelkezésre a meg-
szaḱıtások nélküli futáshoz. Ennek elérése érdekében el kell külöńıteni a többi CPU
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intenźıv műveletet, mint az ütemezőben a csomagok időbélyeg szerinti újrarendezését,
vagy a valósźınűségi eloszlások szerinti csomagméret és időbélyeg generálást. A ha-
gyományos operációs rendszerek csomagküldési folyamatát nem a pontosság szem előtt
tartásával tervezték: a felhasználói módban még pontos időźıtéssel kezelt csomag a
kernelen illetve a hálózati kártyán való áthaladás során nem determinisztikus és nagy
szórású késleltetéseket szenved. Emiatt a korlátozás miatt vagy az operációs rendszer
kernelébe kell valós-idejű képességeket beéṕıteni, vagy egy dedikált hardver eszközt
kell használni. A megvalóśıtás módjától függetlenül az időźıtő modulnak képesnek kell
lennie a csomagok pontos kiküldésére az időbélyeg és a nagyfelbontású referencia idő
alapján. Szoftveres megoldás esetén a csomagidőźıtés a kernelnek való delegálása meg-
oldást nyújt mind az elkülöńıtési, mind a prioritizálási követelményekre.

Nagy forgalmi intenzitás esetén az időźıtő modul esetenként kiéheztetheti az üte-
mező és a forgalommodellező modulokat. Emiatt az időźıtő modulban szükség van egy
pufferre, amely az aktuálisan kiküldendő csomag mellett még további csomagokat tud
tárolni a megszaḱıtásmentes forgalomfolyam érdekében. A pufferben tárolt csomagok
számát azonban minimalizálni kell, mivel az itt tárolt csomagok már áthaladtak az
ütemezőn és emiatt egy esetlegesen korábbi időbélyeggel generált új csomag már nem
kerülhet eléjük, ami pedig torźıtja csomagküldési folyamat pontosságát.

Az időźıtő modul pufferét az időeltolással működő ütemező modulból érkező csoma-
gok töltik. Az időeltolás azt jelenti, hogy az egyes csomagok kivétele az ütemező mo-
dulból az időbélyeg által meghatározott időnél egy változó ofszettel korábban történik
meg. Ezáltal a csomagküldő modul jóval a kiküldés időpontja előtt megkapja a csoma-
got. Az ofszet változó mérete korlátok között tartja az előre letöltött csomagok számát,
ı́gy csökkentve a nem sorrendhelyesen kiküldött csomagok számát.
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4. fejezet

Az eredmények hasznośıtása

Ez az értekezés a következő eredményekkel gazdaǵıtotta a mérés alapú forgalommo-
dellezés, az erőforrás-igény becslés, az adapt́ıv hálózatvezérlő rendszerek és a verifikációs
eszközök kutatási területeit:

• Egy empirikus sztochasztikus hálózati operációs rendszer modellel és mérés alapú
felparaméterezési eljárással. A modell képes együttműködni a TCP/IP proto-
kollcsalád minden 4. rétegbeli protokolljával, az Ethernet és ATM 2. rétegbeli
technikákkal, valamint tetszőleges fizikai rétegbeli protokollal;

• Új, analitikus kifejezésekkel a hang és streaming video forgalomt́ıpusok ekvivalens
kapacitásának és puffer igényének direkt, optimális számı́tására, valamint egy me-
todológiával a már ismert hálózati teljeśıtmény becslők átformálására erőforrás-
igény t́ıpusú becslőkké, és az utóbbiakhoz kapcsolódó optimális idő és tér skálák
meghatározásával;

• Adapt́ıv hálózatvezérlő megoldásokkal: egy mérés alapú h́ıvásengedélyezési algo-
ritmus és egy hálózati teljeśıtmény-menedzsment architektúra formájában. Mind-
kettő az új ekvivalens kapacitás becslő elosztott, valós idejű számı́tására épül.

• Egy prećıziós forgalomgenerátor architektúrával, amely lehetővé teszi a fenti erő-
forrás-igény becslők és hálózati teljeśıtmény becslők verifikálását. A UNIX t́ıpusú
operációs rendszerek számára kialaḱıtott új, időeltoláson alapuló prećıziós cso-
mag generáló folyamat seǵıtségével lehetségessé válik a forgalommodellek alapján
pontosan időźıtett teszt forgalomminták előálĺıtása.

A 1. téziscsoport a mérés alapú forgalomjellemzési technikák közül a mérés alapú
modellalkotást ülteti át a gyakorlatba. A tézicsoportban bemutatott hálózati operációs
rendszer modell egy moduláris megoldást nyújt azon szimulációs vizsgálatokhoz, ahol
a csomagok szintjén fontos a nagy statisztikai pontosság. A modell egy könnyen fel-
paraméterezhető fekete doboz t́ıpusú léırását adja a hálózati operációs rendszer által
a csomagküldési folyamatra gyakorolt hatásának, és mindezt a három legjellemzőbb
időskálán. A modell modularitása lehetővé teszi az együttműködést bármelyik IP transz-
port protokollal, illetve számos adatkapcsolati és fizikai réteggel. Bemutatásra került,
hogy a javasolt operációs rendszer modell egy TCP implementációval együttműködve
nemcsak, hogy rekonstruálja a felparaméterezéshez használt forgalomminta statisztikai
tulajdonságait a szimulátorban, hanem statisztikailag helyes eredményeket ad merőben
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más hálózati környezet modellezése esetén is. Az ilyen szintű statisztikai hűség jel-
lemzően az erőforrás-kezelő algoritmusok szimulációs vizsgálatához szükséges.

A 2. téziscsoport a mérés alapú forgalomjellemzési technikák erőforrás-igény becslési
szempontjait vizsgálta analitikus módszerekkel. Bemutatásra került, hogy az erőforrás-
igény becslők alkalmasabbak az adapt́ıv hálózatvezérlő alkalmazások számára, mint a
hagyományos hálózati teljeśıtmény becslők, mivel az előbbiek jobban kézzelfogható,
könnyebben értelmezhető mennyiségeket adnak, jobbak a számı́tási tulajdonságaik, és
a forgalmi folyam-struktúra megváltozása esetén könnyebb őket kezelni. A fenti igények
felismerése után egy konverziós módszer került ismertetésre, amellyel a korábbi hálózati
teljeśıtmény becslők átalaḱıthatók erőforrás-igény becslőkké. Ennek az általános kon-
verziónak az alkalmazása a három különböző szaturációs valósźınűség becslőre (Csernov
t́ıpusú puffermentes, nagy pufferes aszimptotika és sokforrásos aszimptotika t́ıpusú)
eredményezte az ezeknek megfelelő direkt ekvivalens kapacitás becslőket. Az ekviva-
lens kapacitás direkt formájához vezető megfontolások analógiájaként az erőforrás-igény
becslőknek egy új t́ıpusa került definiálásra: a forgalmi folyamok puffer-igénye a sok-
forrásos aszimptotika modelljében.

A 2. téziscsoport analitikus vizsgálatainak fókuszában a mérések legcélszerűbb hasz-
nálata volt a különböző absztrakt sorbanállási modellek szerinti erőforrás-igény becslők
kifejezéseiben. Amellett, hogy a becslők minél jobban kihasználják a statisztikus mul-
tiplexálásból származó nyereségeket, cél volt a kedvező számı́tási és megvalóśıthatósági
tulajdonságok elérése. Ennek eredményeképpen a 2. téziscsoportban javasolt ekviva-
lens kapacitás becslő nemcsak a statisztikus multiplexálást használja ki maximálisan
a sokforrásos aszimptotika seǵıtségével, hanem egyúttal a számı́táshoz szükséges op-
timalizációk számát is lecsökkenti háromról kettőre. A megvalóśıthatóságra helyezett
plusz hangsúlyt motiválta a kiindulási cél, azaz hogy a becslőket fel lehessen használni
az adapt́ıv hálózatvezérlő alkalmazásokban. A 3. téziscsoportban bevezetett új mérés
alapú h́ıvásengedélyezési séma a direkt ekvivalens kapacitás becslőnek arra az egyedi
tulajdonságára éṕıt, hogy a számı́tásigényes optimalizációkat háttérfeladatként is el le-
het végezni, az időźıtés-kritikus h́ıvásengedélyezési döntések között. Így a gyorsaságot
igénylő döntési pillanatban rendelkelkezésre áll a már beengedett forgalom legfrissebb
sávszélesség-igény becslése, amit csak össze kell adni az újonnan érkező folyam kért
sávszélességével, aminek a számı́tásigénye elhanyagolható. Ez a h́ıvásengedélyezési al-
goritmus felhasználható a vezetékes és mobil softswitch megoldások átjáróiban, vala-
mint az IP Multimédia Alrendszer (IP Multimedia System, IMS) átjáróiban. A jelen
munkában ismertetett másik felhasználási terület a hálózati teljeśıtmény menedzsment,
mely az ekvivalens kapacitás elosztott módon való kiszámı́tására éṕıt az intelligens
csomópontokban. Az ismertetett elosztott architektúra szerint a forgalomjellemzési fel-
adatok áthárulnak a hálózati csomópontokra, amelyek interfészenként és azon belül
szolgálatási osztályonként kiszámı́tják a forgalom ekvivalens kapacitását. A forgalom-
jellemzési feladatok hálózati csomópontokba delegálásával nagyságrendekkel megnövel-
hető a mintavételezési frekvencia, ami által lehetségessé válik a sokforrásos aszimp-
totikán alapuló ekvivalens kapacitás becslő használata. A hálózatmenedzsment rend-
szer által ı́gy megkapott hálózati teljeśıtmény metrika már tartalmazza a szolgáltatás-
minőségi cél eléréséhez szükséges sávszélesség biztonsági tartalékot, ellentétben a je-
lenlegi mintaátlagon alapuló módszerek metrikáival. A bevezetett architektúrával a
szolgáltatók szorosan nyomon követhetik az ügyfeleik által tapasztalt szolgáltatás-
minőséget.
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A mérés alapú forgalomjellemzési technikák verifikálása hatalmas kih́ıvást jelent
a teszteszközök tervezői számára. A 4. téziscsoport egy olyan forgalomgenerátor ar-
chitektúra megalkotására vállalkozott, amely megfelel a fenti forgalomjellemzési tech-
nikák szigorú elő́ırásainak. Az architektúra egyrészt lehetővé teszi, hogy a teszt for-
galmat a h́ıvások és a csomagok szintjén is forgalommodellek vezéreljék, másrészt
garantálja a csomagok ind́ıtásának nagy pontosságú időźıtését, a forgalommodellek
elő́ırása szeint. Az architektúrának köszönhetően az új időeltolásos mechanizmus a
UNIX t́ıpusú operációs rendszerek által a csomagküldési folyamatban okozott időźıtési
zavarokat kiküszöböli, ezáltal megb́ızható csomagküldést biztośıt a kommersz PC vagy
munkaállomás alapú rendszereken is. Az időeltolási mechanizmus és a prećız időźıtő mo-
dul (mely megvalóśıtható hardverben vagy valós idejű operációs rendszerben) együtt-
működésének köszönhetően a csomagok kiküldésének időźıtése mikroszekundum pon-
tosságot is elérhet. A vázolt architektúrát az Ericsson Research Traffic Analysis and
Network Performance laboratóriuma megvalóśıtotta mind ATM, mind IP változatban,
a mérés alapú forgalomjellemzési algoritmusok verifikációja végett. Az eszköz ATM
verziója egy Sun munkaállomásra épül, mely egy speciális hardver alapú időźıtővel
ellátott hálózati kártyát tartalmaz. Az IP kiadás általános PC hardverre és Linux
operációs rendszerre épül, a prećız időzitő modul pedig Real Time Linux alapon került
megvalóśıtásra.
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