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Továbbfejlesztett teljesítménymodellek

1. Előzmények és célkitűzések
A webalapú szoftverrendszerek a felhasználóknak időt és pénzt spórolva segítik az ügyfelek, a szállítók, és az üzleti partnerek közötti együttműködést. E szoftverrendszerek
teljesítménye egyike a legfontosabb, de ugyanakkor legbonyolultabb fejlesztési szempontoknak. Közismerten az ilyen rendszerek nagyszámú felhasználó kiszolgálására készülnek,
ezért a szolgáltatások effektív elérhetőségét, rendelkezésre állását alacsony válaszidő és
adott átbocsátóképesség1 mellett kell biztosítaniuk.
A terhelés olyan modellezési folyamatként jellemezhető, amely a felhasználói viselkedést reprodukálja [Ferrari 1972]. Az e-kereskedelemben a felhasználók különböző navigációs mintákat, különböző terheléseket használnak. Az egyik megközelítés a Customer
Behavior Model Graph-ot [Menascé 2000], a másik a Markov-láncokat [Kijima 1997] alkalmazza. Ezenkívül egyes módszerek a fázis típusú eloszlásokat vagy a kvázi születésihalálozási folyamatokat hasznosítják [Bobbio 2004].
A teljesítménymetrikák sok tényezőtől függnek. E konfigurálható tényezőket számos
cikkben vizsgálják, valamint azt is hogyan befolyásolják a webalapú szoftverrendszerek
teljesítményét [Sopitkamol 2005]. A teljesítménybefolyásoló tényezők keresésére a statisztikai módszerek és a hipotézisvizsgálatok [Trivedi 1982] hatékonyan alkalmazhatók. A
Microsoft .NET [Platt 2003] a webalapú szoftverrendszerek területén egyre nagyobb teret hódít. Egy alkalmazásszerver teljesítményét annak számos beállítása befolyásolhatja
[Meier 2004] [Wienholt 2003].
Megfelelően megtervezett teljesítménymodellek és megfelelő kiértékelő algoritmusok
segítségével a teljesítménypredikció már a fejlesztési folyamat korábbi fázisaiban is elvégezhető. Ilyen típusú feladatok megoldására különböző módszerek alkalmazhatók. A
modellezési technikák egyik csoportja sorbanállási hálózatokon vagy azok kiterjesztésein
alapul [Jain 1991] [Kleinrock 1975]. A sorbanállási modellt analitikusan vagy szimulációval
megoldva a teljesítménymetrikák előrejelezhetők. A technikák másik csoportja a Petrihálókat és általánosított sztochasztikus kiterjesztéseiket alkalmazza [Bernardi 2002], melyek a blokkolási és szinkronizációs jelenségeket hatékonyabban tudják modellezni, mint a
sorbanállási hálózatok. A harmadik megközelítés pedig a folyamat algebra-sztochasztikus
kiterjesztéseit alkalmazza, mint pl. a TIPP (Time Processes and Performability Evaluation) [Herzog 2000], az EMPA (Extended Markovian Process Algebra) [Bernardo 1998] és
a PEPA (Performance Evaluation Process Algebra) [Gilmore 1994].
A webalapú szoftverrendszerek a kliensek kéréseinek teljesítése során több erőforráshoz
férnek hozzá, tipikusan több kérés érkezik egyidőben, így versengés folyik az erőforrásokért. Ezen helyzet modellezésekor a legtöbb figyelem a sorbanállásimodell-alapú megközelítésekre irányul. A sorbanállási hálózatok széles körben elterjedt eszközök webalapú
szoftverrendszerek modellezésére [Menascé 2001] [Urgaonkar 2005].
Kutatásom célja ennek megfelelően webalapú szoftverrendszerek hatékonyságának
előrejelzésére alkalmas teljesítménymodellek felállítása és kiértékelési módszerek kidolgozása. Mindezek alapján a következő célokat tűztem ki:
• A válaszidő és az átbocsátóképesség teljesítménymetrikák tekintetében domináns teljesítménybefolyásoló tényezők azonosítása és vizsgálata.
• A válaszidő és az átbocsátóképesség teljesítménymetrikák tekintetében domináns teljesítménybefolyásoló tényezők alkalmazására épülő kiértékelési és predikciós technikák kifejlesztése és vizsgálata.
1

throughput: átbocsátóképesség, átvitel

3

Bogárdi-Mészöly Ágnes

Továbbfejlesztett teljesítménymodellek

• Webalapú szoftverrendszerek modellezésére alkalmas többrétegű sorbanállásihálózatmodellek felállítása és verifikálása.
• Az ismertetett módszerek alkalmazása valós rendszereknél, illetve a módszerek gyakorlati alkalmazhatóságának igazolása.

2. Módszertani összefoglalás
A kutatás kiindulópontját a már létező módszerek, modellek, algoritmusok jelentették. Az
irodalomkutatást követően a megismert legfontosabb modelleket, algoritmusokat gyűjtöttem össze. Ez segített abban, hogy a probléma megoldásának különböző megközelítéseit
jobban megértsem, valamint további új módszerek kidolgozásának alapját képezhetik.
A fenti követelmények határozták meg a kutatásom irányát és az egyes megoldandó
részfeladatokat. Az elméleti eredményekkel foglalkozó kutatás módszereit minden esetben
az aktuálisan kitűzött feladathoz tartozó módszerek, a már létező részmegoldások, illetve
a létező megoldások hiányosságai határozták meg.
Kutatómunkám eredményei, amelyek lehetővé teszik a jelenlegi teljesítménymodellek
továbbfejlesztését, három fő részre oszthatók.
• Teljesítménypredikció és teljesítménybefolyásoló tényezők azonosítása.
• Szálkészlet modellezése.
• Várakozásisor-hosszak modellezése.
Megvizsgáltam a jelenlegi teljesítménymodelleket és kiértékelő algoritmusokat webalapú szoftverrendszerek teljesítménymetrikáinak prediktálása céljából, valamint összehasonlítási alapként az általam adott modellek és algoritmusok számára. Új teljesítménybefolyásoló tényezőket kerestem és vizsgáltam. Az identifikált teljesítménybefolyásoló tényezőket
modelleztem a teljesítménymodellek továbbfejlesztése céljából.
A kutatási megközelítés egészére érvényes, hogy az elvárt eredmények mindegyike a
gyakorlatban is használható megoldást, eredményt célzott meg. A kutatás elméleti eredményei valós rendszereken, és egy általam kifejlesztett webalapú szoftverrendszer adott
feladathoz kapcsolódó moduljaiban kerültek megvalósításra.

3. Új tudományos eredmények
Kutatómunkám eredményeit három tézisben foglaltam össze. Az első tézisem többrétegű ASP.NET webalapú szoftverrendszerek modellezésére alkalmas sorbanállásihálózatmodelleket és kiértékelő algoritmusokat ad, amelyekről beláttam, hogy ASP.NET környezetben teljesítménypredikcióra alkalmasak. Tézisemben teljesítménymérésekkel igazolom
a modellek és algoritmusok érvényességét, a predikciók helyességét. Az első tézisem a
válaszidő és az átbocsátóképesség tekintetében domináns további teljesítménybefolyásoló tényezők keresésével és vizsgálatával is foglalkozik. A jelenlegi teljesítménymodellek
továbbfejlesztése céljából az identifikált teljesítménybefolyásoló tényezőket is modellezni
kell.
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A második és a harmadik tézisem a válaszidő és az átbocsátóképesség teljesítménymetrikák tekintetében domináns tényezők alkalmazására épülő kiértékelési és predikciós technikák kifejlesztésével és elemzésével foglalkozik. A második tézis a szálkészlet hatásainak
modellezésére ad algoritmust, a harmadik tézis a várakozásisor-hosszak modellezésével
foglalkozik. A disszertáció az algoritmusok komplexitását, valamint a modellek és algoritmusok által adott válaszidő és átbocsátóképesség sorozatok határértékét is vizsgálja.
Megmutattam, hogy az általam adott modellek és algoritmusok ASP.NET környezetben
teljesítménypredikcióra alkalmasak. Teljesítménymérésekkel igazoltam az általam adott
modellek és algoritmusok érvényességét, a predikciók helyességét.
A tézisfüzet további felépítése a következő. Elsőként az adott tézishez tartozó fő eredményeket ismertetem, majd a disszertáció megfelelő fejezetére való hivatkozás után a
kapcsolódó publikációk listája szerepel, amit az adott tézis részletes leírása követ.

I. Tézis
Teljesítménypredikció és teljesítménybefolyásoló tényezők azonosítása
Sorbanállásihálózat-modellt és kiértékelő algoritmusokat adtam többrétegű ASP.NET
webalapú szoftverrendszerek modellezésére. Beláttam, hogy ASP.NET környezetben teljesítménypredikcióra alkalmasak. Teljesítménymérésekkel igazoltam érvényességüket, a
predikciók helyességét. Megvizsgáltam komplexitásukat, valamint az általuk adott válaszidő és átbocsátóképesség sorozatok határértékét, melyek összehasonlítási alapként szolgálhatnak az általam adott modellek és algoritmusok számára.
Teljesítménybefolyásoló tényezők azonosítására és vizsgálatára alkalmas statisztikai
módszereket javasoltam. Igazoltam, hogy a szálkészlet és a várakozásisor-hosszakat korlátozó paraméterek nagymértékben befolyásolják a teljesítményt, más szóval teljesítménybefolyásoló tényezők. Megmutattam, hogy a válaszidő teljesítménymetrika normális eloszlást közelít. Meghatároztam az eloszlás paramétereit maximum likelihood becsléssel, szukcesszív approximációval.
Az I. tézis a disszertáció 4. fejezetében található. Az I. tézishez kapcsolódó publikációk:
[1] [2] [3] [7] [8] [9] [10] [12] [13] [15] [16] [18] [19] [20] [21] [34].
3.1. Definíció. Az 1. ábrán látható alap sorbanállási modell (base queueing model) többrétegű információs rendszerek modellezésére definiált [Urgaonkar 2005], ahol a Q1 , ..., QM
várakozási sorok az egyes rétegeknek felelnek meg. Egy kérés a végrehajtása során az egyes
várakozási sorokat akár többször is meglátogathatja, így minden várakozási sorból az azt
megelőző és követő várakozási sorba is van átmenet. Nevezetesen egy kérés a Qm -ből pm
valószínűséggel Qm−1 -be tér vissza, 1 − pm valószínűséggel pedig Qm+1 felé továbbítódik.
Két kivétel van: az utolsó várakozási sor QM , ahol minden kérés az előző várakozási sorba
tér vissza (pM = 1) és az első várakozási sor Q1 , ahol az előző várakozási sorba való átmenet a kérés teljesítését jelenti. Sm jelöli a kérés kiszolgálási idejét a Qm várakozási sornál
(1 ≤ m ≤ M ).

5

Bogárdi-Mészöly Ágnes

Továbbfejlesztett teljesítménymodellek

1. ábra. Többrétegű információs rendszer modellezése sorbanállási hálózattal
Az internetes terhelések általában munkamenet-alapúak. A modell a munkamenetalapú terhelést Q0 végtelen kiszolgálós sorbanállási rendszerként kezeli, amely kérésekkel
látja el a várakozási sorok hálózatát és alakítja ki a zárt sorbanállási rendszert. Minden
aktív munkamenet egy szervert foglal el Q0 -ban. A Q0 -ban töltött idő a gondolkodási időnek
(Z) felel meg.
Egy webalkalmazás bejövő kérései osztályokba sorolhatók. Az alap sorbanállási modell
egyik kiterjesztése [Urgaonkar 2005] több kérésosztály kezelésére is alkalmas.
3.2. Definíció. A középérték analízis algoritmus (Mean-Value Analysis, MVA) [Reiser 1980] az alap sorbanállási modellhez a 3.1. algoritmussal definiált, az alkalmazott
jelöléseket az 1. táblázat tartalmazza.
Algorithm 3.1 Az MVA algoritmus pszeudokódja
1: for all m = 1 to M do
2:
Lm = 0
3: for all n = 1 to N do
4:
for all m = 1 to M do
5:
Rm = Vm · Sm · (1 + Lm )
M
P
Rm
6:
R=
m=1

7:
8:
9:

τ = n/(Z + R)
for all m = 1 to M do
Lm = τ · Rm

Több kérésosztály esetén az MVA idő- és helykomplexitása arányos a lehetséges populációk számával, így már relatívan kevés osztály és felhasználószám esetén is nagy a
komplexitás. Ezekben az esetekben MVA helyett megéri közelítő MVA-t vagy kétoldali
határszámítást (balanced job bounds) alkalmazni.
Az alkalmazott közelítő MVA algoritmus [Sinclair 2005] pszeudokódja a következő (a
jelöléseket lásd az 1. táblázatban).
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Algorithm 3.2 Az alkalmazott közelítő MVA algoritmus pszeudokódja
1: for all m,c do
2:
Lm,c = NMc
3: repeat
C
P
4:
Em,c = NNc −1
L
+
Lm,i
m,c
c
i=1
i6=c

Compute Rm,c and τc using Em,c
Compute newLm,c using τc and Rm,c
newLm,c −oldLm,c
7: until
<δ
oldLm,c
5:
6:

A kétoldali határszámítás azon alapul, hogy egy kiegyensúlyozott rendszer teljesítménye jobb, mint egy nem kiegyensúlyozotté [Zahorjan 1982]. Kiegyensúlyozott rendszernek nevezzük azt a rendszert, amelyben nincs szűk keresztmetszet, azaz minden várakozási
sorban azonos a kiszolgálási idő. Az alsó és felső határok nagyon közel esnek egymáshoz,
a valódi teljesítményt is jól közelítik.
3.3. Definíció. A balanced job bounds a 3.1. és a 3.2. egyenletekkel definiált, az alkalmazott jelöléseket az 1. táblázat tartalmazza.
©
ª
D
max N Dmax − Z, D + (N − 1)Davg D+Z
≤
(N −1)D
≤ R ≤ D + (N − 1)Dmax (N −1)D+Z
(

N
−1)D
Z + D + (N − 1)Dmax (N(N−1)D+Z

≤ τ ≤ min

(3.1)

1

N
,
D
Dmax Z + D + (N − 1)Davg D+Z

)
(3.2)

1. táblázat. Kiértékelő algoritmusok jelölései
Jelölés

Jelentés

Jelölés

Jelentés

C
D
Davg
Dm
Dmax
δ

kérésosztályok száma
teljes kiszolgálási igény
átlagos kiszolgálási igény
kiszolgálási igény Qm -nél
maximális kiszolgálási igény
maximális megengedhető hiba
Qm elvárt hossza
c osztályú kéréseknél
Qm hossza
Qm hossza c osztályú kéréseknél
rétegek száma

N
Nc
R
Rm
Rm,c
Sm

felhasználók száma
c osztályú kérések száma
válaszidő
válaszidő Qm -nél
c osztályú kérések válaszideje Qm -nél
kiszolgálási idő Qm -nél

τ

átbocsátóképesség

τc
Vm
Z

c osztályú kérések átbocsátóképessége
látogatási szám Qm -nél
gondolkodási idő

Em,c
Lm
Lm,c
M
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A webalapú szoftverrendszereket érdemes rétegekre bontani és az 1. ábrán látható
módon modellezni, mert az egyes rétegek független és additív kiszolgálási ideje nagymértékben eltérhet egymástól.
I.1. Altézis
Megmutattam, hogy az alap sorbanállási modell (3.1. definíció) és az MVA (3.2. definíció),
a közelítő MVA (3.2. algoritmus), a balanced job bounds (3.3. definíció) algoritmusok alkalmasak többrétegű ASP.NET webalapú szoftverrendszerek modellezésére. Beláttam, hogy
ASP.NET környezetben teljesítménypredikcióra alkalmasak: a válaszidő, az átbocsátóképesség, és a rétegkihasználtság teljesítménymetrikák prediktálhatók. Teljesítménymérésekkel igazoltam érvényességüket, a predikciók helyességét.
Megvizsgáltam az MVA algoritmus komplexitását, valamint az alap sorbanállási modell és az MVA algoritmus által adott válaszidő és átbocsátóképesség sorozatok határértékét, melyek összehasonlítási alapként szolgálhatnak az általam adott modellek és algoritmusok számára.
A 3.1. rekurzív algoritmus 5. 6. 7. és 9. lépéseit egymásba helyettesítve a válaszidő
sorozata a következő egyenlettel írható le:

R(n) =

M
X

(n − 1)

M
P

Dm Rm (n − 1)

m=1

Dm +

Z + R(n − 1)

m=1

,

(3.3)

az átbocsátóképesség sorozata pedig a következő:
τ (n) =
Z + (D1 + D2 + ... + DM ) +

n
P
i=2

(

n

i
(D1i + D2i + ... + DM
)

i−1
Q

).

(3.4)

τ (n − j)

j=1

I.2. Altézis
Beláttam, hogy az MVA algoritmussal (3.2. definíció) az alap sorbanállási modell (3.1. definíció) kiértékelhető. Igazoltam, hogy az MVA algoritmus komplexitása Θ(N ·M ), ahol N
a felhasználók, M a rétegek száma. Megmutattam, hogy az alap sorbanállási modell és
az MVA algoritmus által adott válaszidő sorozat (3.3. egyenlet) végtelenhez konvergál (ha
n → ∞, ahol n a felhasználók száma). Bebizonyítottam, hogy az alap sorbanállási modell
és az MVA algoritmus által adott átbocsátóképesség sorozat (3.4. egyenlet) határértéke
1/Dmax (ha n → ∞, ahol n a felhasználók száma), ahol Dmax a maximális kiszolgálási
igény.
A jelenlegi teljesítménymodellek és kiértékelő algoritmusok elemzése után új teljesítménybefolyásoló tényezőket kerestem és vizsgáltam a teljesítménymodellek továbbfejlesztése céljából. Az értekezés a vizsgálatok módszertanát illetően statisztikai módszereket
javasol.
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2. ábra. Az ASP.NET környezet architektúrája
Szálkészlet esetében az alkalmazás a beérkező kéréseket várakozási sorba helyezi [Carmona 2002] (2. ábra). A szálak ebből a várakozási sorból veszik ki a kéréseket és dolgozzák fel azokat. Amikor egy szál felszabadul, a következő kérést veszi ki és hajtja végre.
A várakozási sor méretét célszerű limitálni annak érdekében, hogy a beérkező kérések ne
telíthessék meg a szerver- valamint az alkalmazás-várakozásisorhoz rendelt memóriát.
Az IIS-ből a HTTP-kérések a megnevezett csővezetékbe kerülnek, amely egy globális várakozási sor az IIS és az ASP.NET között, ahol a kérések natív kódból a felügyelt
szálkészlethez továbbítódnak. Ezt a globális várakozási sort az ASP.NET által futtatott
folyamat kezeli, és a requestQueueLimit tulajdonság által konfigurálható. Amikor a „Requests Current” számláló – amely a sorba állított, végrehajtás alatt álló, és a kliensre
várakozó kéréseket egyaránt tartalmazza – eléri ezt a küszöbértéket, a további kérések
elutasításra kerülnek [Marquardt 2003].
A globális várakozási sorból a kérések egy alkalmazás-várakozásisorba kerülnek,
amely az appRequestQueueLimit tulajdonság által konfigurálható. Minden alkalmazástartományhoz külön alkalmazás-várakozásisor tartozik, amelyet a worker és I/O szálak elérhetősége is befolyásol. A kérések száma akkor nő ebben a várakozási sorban, ha az elérhető
worker és I/O szálak száma a minFreeThreads tulajdonságban beállított érték alá esik.
Ha a kérések száma eléri a küszöbértéket, akkor a szerver visszautasítja a kéréseket.
A maxWorkerThreads tulajdonság a worker szálak, a maxIOThreads az I/O szálak
maximális számát határozza meg a .NET-szálkészletben (thread pool). A minFreeThreads
tulajdonság a konkurens kérések számát korlátozza, oly módon, hogy minden bejövő kérés
várakozási sorba kerül, ha az elérhető szálak száma a szálkészletben ezen érték alá esik.
A minLocalRequestFreeThreads hasonló a minFreeThreads-hez, csak lokális kérésekre vonatkozik. Ez utóbbi két tulajdonság a holtpontok megelőzése miatt fontos.
I.3. Altézis
Beláttam, hogy a khi-négyzet függetlenségvizsgálat teljesítménybefolyásoló tényező azonosítására alkalmas. Igazoltam, hogy a szálkészlet szálait (maxWorkerThreads, maxIOThreads, minFreeThreads, és minLocalRequestFreeThreads), valamint a várakozásisorhosszakat (requestQueueLimit és appRequestQueueLimit) korlátozó paraméterek teljesítménybefolyásoló tényezők. Statisztikai módszerekkel megmutattam, hogy a válaszidő teljesítménymetrika normális eloszlást közelít, ha a valószínűségi változók a szálkészlet paramétereknek felelnek meg (név szerint maxWorkerThreads, maxIOThreads, minFreeThreads és minLocalRequestFreeThreads). Meghatároztam az eloszlás paramétereit maximum likelihood becsléssel, szukcesszív approximációval.
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A webalapú szoftverrendszerek teljesítménymodelljeinek továbbfejlesztése érdekében
az általam azonosított teljesítménybefolyásoló tényezők (szálkészlet és várakozásisorhossz) modellezése elengedhetetlen.

II. Tézis
Szálkészlet modellezése
Algoritmus dolgoztam ki a szálkészlet teljesítménybefolyásoló tényező hatásainak modellezésére. Megvizsgáltam az általam adott algoritmus komplexitását, valamint az algoritmus által prediktált válaszidő és átbocsátóképesség sorozatok határértékét. Beláttam,
hogy a javasolt algoritmus ASP.NET környezetben webalapú rendszerek teljesítménypredikciójára alkalmas: a válaszidő és az átbocsátóképesség teljesítménymetrikák prediktálhatók. Teljesítménymérésekkel igazoltam az általam adott algoritmus érvényességét, az
algoritmussal végzett predikciók helyességét. Megmutattam, hogy az általam adott algoritmus átlagos abszolút hibája kisebb az eredeti algoritmus átlagos abszolút hibájánál.
Megvizsgáltam a javasolt és az eredeti algoritmusok hiba hisztogramjait is.
Az II. tézis a disszertáció 5. fejezetében található. Az II. tézishez kapcsolódó publikációk:
[4] [5] [6] [22] [23] [24] [25] [26] [27].
A szálkészlet viselkedését figyelembe véve az MVA kiértékelő algoritmus (3.2. definíció)
hatékonyan továbbfejleszthető.
3.4. Definíció. A szálkészlettel kibővített MVA (extended MVA with thread pool, MVATP) a 3.3. algoritmus által definiált, ahol a CPU index a CPU réteg indexe, az I/O index
pedig egy a 1 ≤ m ≤ M intervallumból vett I/O réteg indexnek felel meg.
Algorithm 3.3 Az MVA-TP algoritmus pszeudokódja
1: for all m = 1 to M do
2:
Lm = 0
3: for all n = 1 to N do
4:
for all m = 1 to M do
5:
Rm = Vm · Sm · (1 + Lm )
M
P
6:
R=
Rm
m=1

7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

τ = n/(Z + R)
for all m = 1 to M do
if m is an I/O tier then
U
· LCP U
LI/O = τ · RI/O − SSCP
I/O
if LI/O < 0 then
LI/O = 0
for all m = 1 to M do
if if m is a CPU tier then
Lm = τ · Rm
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II.1. Altézis
Algoritmust (3.4. definíció) dolgoztam ki a szálkészlet hatásainak modellezésére. Megmutattam, hogy az általam adott MVA-TP algoritmussal az alap sorbanállási modell (3.1. definíció) kiértékelhető. Igazoltam, hogy az algoritmus komplexitása Θ(N · M ), ahol N a
felhasználók, M a rétegek száma.
Ez a kibővítés nem növeli a kiértékelő algoritmus komplexitását, mivel az megegyezik
az eredeti algoritmus komplexitásával (lásd I.2. Altézis).
II.2. Altézis
Bebizonyítottam, hogy az általam adott MVA-TP algoritmus (3.4. definíció) által prediktált
átbocsátóképesség sorozat határértéke 1/Dmax (ha n → ∞, ahol n a felhasználók száma),
ahol Dmax a maximális kiszolgálási igény. Megmutattam, hogy az MVA-TP algoritmus
által prediktált válaszidő sorozat végtelenhez konvergál (ha n → ∞, ahol n a felhasználók
száma). Beláttam, hogy a javasolt MVA-TP és az eredeti MVA (3.2. definíció) különbsége
az átbocsátóképesség és a válaszidő esetén is nullához konvergál (ha n → ∞, ahol n a
felhasználók száma).
Az általam adott MVA-TP algoritmus által prediktált válaszidő és az átbocsátóképesség sorozatok határértéke megegyezik az eredeti algoritmus által számolt teljesítménymetrikák határértékeivel (lásd I.2. Altézis).
lim an = A, a határérték definíciója a következő: ∀ε > 0 (ε ∈ R) ∃N (ε) ∈ N hogy
n→∞

|an − A| < ε ha n > N (ε). A definíció alapján minden tetszőleges ε-hoz létezik egy közös
küszöbindex: max(N1 (ε), N2 (ε)), ahol N1 (ε) az általam adott és az eredeti algoritmusok által prediktált válaszidő különbség sorozathoz, valamint N2 (ε) az átbocsátóképesség
különbség sorozathoz tartozik. Ha a felhasználók száma nagyobb, mint a küszöbindex,
az általam adott MVA-TP és az eredeti MVA is használható. Ha a felhasználók száma
kisebb, mint a küszöbindex, akkor az általam adott MVA-TP algoritmust kell alkalmazni.
A teljesítménypredikciók helyességének verifikálására két módszert alkalmaztam: az
átlagos abszolút hibafüggvényt és a hiba hisztogramot.
3.5. Definíció. Az átlagos abszolút hibafüggvény a 3.5. egyenlettel definiált, ahol az alg
index az algoritmus által prediktált, az obs index pedig a megfigyelt értékeket jelenti, valamint R a válaszidő, és N a mérések száma.

erroralg−obs = (

N
X

|Ralgi − Robsi |)/N.

i=1
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II.3. Altézis
Megmutattam, hogy az általam adott MVA-TP algoritmus (3.4. definíció) ASP.NET
környezetben webalapú szoftverrendszerek teljesítménypredikciójára alkalmas, a javasolt
algoritmus az eredeti algoritmusnál (3.2. definíció) pontosabban prediktálja a teljesítménymetrikákat. Teljesítménymérésekkel igazoltam a javasolt MVA-TP érvényességét, az algoritmussal végzett predikciók helyességét. Megmutattam, hogy az általam adott MVA-TP
algoritmus átlagos abszolút hibája (3.5. definíció) kisebb az eredeti MVA algoritmus átlagos abszolút hibájánál. Megadtam a javasolt MVA-TP és az eredeti MVA algoritmusok
hiba hisztogramjait is. Az átlagos abszolút hibafüggvény és a hiba hisztogram eredményei
is azt mutatják, hogy az általam adott algoritmus az eredeti algoritmusnál pontosabban
prediktálja a teljesítménymetrikákat.

III. Tézis
Várakozásisor-hosszak modellezése
Sorbanállási modelleket adtam és kiértékelő algoritmusokat dolgoztam ki a várakozásisorhossz teljesítménybefolyásoló tényező modellezésére. Megvizsgáltam az általam adott algoritmusok komplexitását, valamint a javasolt modellek és algoritmusok által prediktált
válaszidő és átbocsátóképesség sorozatok határértékét. Megmutattam, hogy a javasolt
modellek és algoritmusok ASP.NET környezetben webalapú rendszerek teljesítménypredikciójára alkalmasak: a válaszidő és az átbocsátóképesség teljesítménymetrikák előrejelezhetők. Teljesítménymérésekkel bizonyítottam az általam adott modellek és algoritmusok érvényességét, a predikciók helyességét. Beláttam, hogy az általam adott modellek
és algoritmusok átlagos abszolút hibája kisebb az eredeti modell és algoritmus átlagos
abszolút hibájánál. Megvizsgáltam a javasolt és az eredeti modellek és algoritmusok hiba
hisztogramjait is.
Az III. tézis a disszertáció 6. fejezetében található. Az III. tézishez kapcsolódó publikációk:
[28] [29] [30] [31] [32].
A várakozásisor-hosszakat figyelembe véve az alap sorbanállási modell (3.1. definíció) és
az MVA kiértékelő algoritmus (3.2. definíció) hatékonyan kibővíthető.
3.6. Definíció. A globális várakozásisor-hosszal kibővített sorbanállási modell (extended
queueing model with global queue limit, QM-GQL) a 3. ábra szerint definiált, ahol Qdrop
végtelen kiszolgálós sorbanállási rendszer, Zdrop a Qdrop -ban eltöltött idő, GQL a globális várakozásisor-hossz maximuma, amely ASP.NET környezetben a requestQueueLimit
paraméternek felel meg. Ha GQL kisebb, mint a sorbanálló kérések számának összege
M
P
(
Lm ), a következő kérések a Qdrop -ba kerülnek. Qdrop -ból a kérések pedig Q0 továbm=1

bítódnak, vagyis újra kibocsátásra kerülnek.
3.7. Definíció. A globális várakozásisor-hosszal kibővített MVA (extended MVA with global queue limit, MVA-GQL) a 3.4. algoritmus által definiált, ahol Zdrop a Qdrop -ban eltöltött idő, GQL a globális várakozásisor-hossz maximuma, amely ASP.NET környezetben a
requestQueueLimit paraméternek felel meg.
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...
Z
L1

Z

S1V1

L2

S2V2

LM

SMVM

...
Q1

Z

Q2

QM

GQL

...

Zdrop

Q0

Zdrop
Zdrop

...

Qdrop

3. ábra. A QM-GQL modell

Algorithm 3.4 Az MVA-GQL algoritmus pszeudokódja
1: for all m = 1 to M do
2:
Lm = 0
3: nql = 1
4: for all n = 1 to N do
5:
for all m = 1 to M do
6:
Rm = Vm · Sm · (1 + Lm )
M
P
7:
R=
Rm
m=1

11:

τ = nql/(Z + Zdrop + R)
for all m = 1 to M do
Lm = τ · Rm
M
P
if
Lm > GQL then

12:
13:
14:
15:
16:
17:

for all m = 1 to M do
Lm = oldLm
else
nql = nql + 1
for all m = 1 to M do
oldLm = Lm

8:
9:
10:

m=1
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...
Z
L1

Z

S1V1

L2

S2V2

LM

SMVM

...
Q1

Z

Q2

QM

AQL + WT

...

Zdrop

Q0

Zdrop
Zdrop

...

Qdrop

4. ábra. A QM-AQL modell

Algorithm 3.5 Az MVA-AQL algoritmus pszeudokódja
1: for all m = 1 to M do
2:
Lm = 0
3: nql = 1
4: for all n = 1 to N do
5:
for all m = 1 to M do
6:
Rm = Vm · Sm · (1 + Lm )
M
P
Rm
7:
R=
m=1

11:

τ = nql/(Z + Zdrop + R)
for all m = 1 to M do
Lm = τ · Rm
M
P
if
Lm − W T > AQL then

12:
13:
14:
15:
16:
17:

for all m = 1 to M do
Lm = oldLm
else
nql = nql + 1
for all m = 1 to M do
oldLm = Lm

8:
9:
10:

m=1
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3.8. Definíció. Az alkalmazás-várakozásisorhosszal kibővített sorbanállási modell (extended queueing model with application queue limit, QM-AQL) a 4. ábra szerint definiált, ahol Qdrop végtelen kiszolgálós sorbanállási rendszer, Zdrop a Qdrop -ban eltöltött
idő, AQL az alkalmazás-várakozásisorhossz maximuma, amely ASP.NET környezetben
az appRequestQueueLimit paraméternek felel meg, valamint WT a dolgozó szálakat jelenti, amely ASP.NET környezetben egyenlő a maxW orkerT hreads + maxIOT hreads −
− minF reeT hreads értékkel. Ha AQL + W T kisebb, mint a sorbanálló kérések számának
M
P
összege (
Lm ), a következő kérések a Qdrop -ba kerülnek. Qdrop -ból a kérések pedig Q0
m=1

továbbítódnak, vagyis újra kibocsátásra kerülnek.
3.9. Definíció. Az alkalmazás-várakozásisorhosszal kibővített MVA (extended MVA with
application queue limit, MVA-AQL) a 3.5. algoritmus által definiált, ahol Zdrop a Qdrop -ban
eltöltött idő, AQL az alkalmazás-várakozásisorhossz maximuma, amely ASP.NET környezetben az appRequestQueueLimit paraméternek felel meg, valamint WT a dolgozó szálakat
jelenti, amely ASP.NET környezetben egyenlő a maxW orkerT hreads+maxIOT hreads−
− minF reeT hreads értékkel.
III.1. Altézis
Sorbanállási modelleket (3.6 és 3.8. definíció) adtam és kiértékelő algoritmusokat (3.7 és
3.9. definíció) dolgoztam ki a globális és alkalmazás-várakozásisorhosszak modellezésére.
Megmutattam, hogy az MVA-GQL közelítő algoritmussal a QM-GQL modell, az MVAAQL közelítő algoritmussal pedig a QM-AQL modell kiértékelhető. Igazoltam, hogy az
általam adott algoritmusok komplexitása Θ(N · M ), ahol N a felhasználók, M a rétegek
száma.
Ezek a kibővítések nem növelik a kiértékelő algoritmus komplexitását, mivel azok
megegyeznek az eredeti algoritmus komplexitásával (lásd I.2. Altézis).
III.2. Altézis
Megmutattam, hogy az általam adott modellek és algoritmusok (3.6. és 3.7. definíció, valamint 3.8. és 3.9. definíció) által prediktált válaszidő sorozat határértéke RQL (ha n → ∞,
n a felhasználók száma), ahol RQL konstans értéket a 3.6. egyenlet adja, QL pedig az
M
P
az index, amikor
Lm elsőként nagyobb mint GQL vagy AQL + W T . Bebizonyítotm=1

tam, hogy a javasolt modellek és algoritmusok által prediktált átbocsátóképesség sorozat
min {1/Dmax , τ QL}-hoz konvergál (ha n → ∞, n a felhasználók száma), ahol Dmax a maximális kiszolgálási igény, továbbá τ QL konstans értéket a 3.7. egyenlet adja, QL pedig az
M
P
az index, amikor
Lm elsőként nagyobb mint GQL vagy AQL + W T .
m=1

RQL =

M
X

Dm +

m=1

τ QL =
Z + Zdrop +

M
P

QL

M
P
m=1

Dm Rm (QL)

m=1

(3.6)

Z + Zdrop + R(QL)

Dm +

QL
Ã
QL
M
P
P
i=2

15
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i
Dm

i−1
Q
j=1

!
τ (QL − j)
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Amíg valamennyi kérés kiszolgálása sikeres, az általam adott modellek és algoritmusok
által prediktált válaszidő és átbocsátóképesség megegyezik az eredeti modell és algoritmus
által adott teljesítménymetrikákkal. Amennyiben a sorhossz túllépése miatt a rendszer
kéréseket kényszerül elutasítani, a javasolt modellek és algoritmusok által prediktált átbocsátóképesség sorozat egy konstans értékhez konvergál, ez az érték a legtöbb esetben
megegyezik az eredeti modell és algoritmus által meghatározott értékkel, néhány esetben
pedig különbözik. Továbbá az általam adott modellek és algoritmusok által prediktált
válaszidő sorozat határértéke nem végtelen, hanem egy konstans értékhez konvergál.
III.3. Altézis
Megmutattam, hogy az általam adott modellek és algoritmusok (3.6. és 3.7. definíció, valamint 3.8. és 3.9. definíció) ASP.NET környezetben webalapú szoftverrendszerek teljesítménypredikciójára alkalmasak, a javasolt modellek és algoritmusok az eredeti modellnél
és algoritmusnál (3.1. és 3.2. definíció) pontosabban prediktálják a teljesítménymetrikákat. Teljesítménymérésekkel igazoltam az általam adott modellek és algoritmusok érvényességét, az algoritmussal végzett predikciók helyességét. Megmutattam, hogy az általam
adott modellek és algoritmusok átlagos abszolút hibája (3.5. definíció) kisebb az eredeti modell és algoritmus átlagos abszolút hibájánál. Megadtam a javasolt és az eredeti modellek és
algoritmusok hiba hisztogramjait is. Az átlagos abszolút hibafüggvény és a hiba hisztogram
eredményei is azt mutatják, hogy a javasolt modellek és algoritmusok az eredeti modellnél
és algoritmusnál pontosabban prediktálják a teljesítménymetrikákat.
A szálkészlet és a várakozásisor-hossz bővítmények függetlenek és additívak, így együtt
és külön-külön is használhatók.

4. Az új tudományos eredmények alkalmazása
Az új tudományos eredmények alkalmazása a disszertáció 7. fejezetében található. Az
alkalmazásokkal kapcsolatos publikációk: [28][29].
Az eredmények – teljesítménypredikció és teljesítménybefolyásoló tényezők azonosítása,
szálkészlet modellezése, várakozásisor-hosszak modellezése – együttese webalapú szoftverrendszerek továbbfejlesztett teljesítménymodelljeit képezi. Ezeket a technikákat sikeresen
alkalmaztam valós rendszereknél, mint pl. a Microsoft Felsőoktatási Portál [MsPortal].
Továbbá kifejlesztettem egy webalapú szoftverrendszert az általam adott módszerek gyakorlati alkalmazhatóságának igazolására.
A disszertáció eredményeit az alábbi szoftvercsomaggal valósítottam meg, amely a
disszertáció eredménycsoportjait moduláris felépítéssel tartalmazza. A disszertáció folyamatábrákat és esettanulmányokat is tartalmaz, melyek lehetővé teszik az alkalmazhatóság bemutatását mind a tudományos világ, mint az ipar számára.
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Megjelenítési réteg

ASP.NET webformok
C# osztályok, MATLAB

Alkalmazáslogika réteg
Adathozzáférési réteg

ADO.NET

Adatbázis réteg

SQL szerver

5. ábra. A kifejlesztett webalapú szoftverrendszer architektúrája
Az általam kifejlesztett webalapú szoftverrendszer architektúrája az 5. ábrán látható.
A javasolt módszereket MATLAB segítségével valósítottam meg, melyeket .NET környezetben alkalmaztam.
Az alkalmazás füles elrendezéssel három fő részre tagolódik:
• Teljesítmény mérése.
Módszertant adtam a teljesítménymérések elvégzéséhez szükséges folyamat leírására.
A teljes folyamat nem automatizálható. A mérési folyamat a megadott lépéseket
követve végezhető el. A teljesítménymérési folyamat eredményeit az I. tézisben statisztikai módszerekkel analizáltam, továbbá az I. tézisben a jelenlegi, a II. és a III.
tézisben pedig az általam adott modellek és algoritmusok validálására, a teljesítménypredikciók helyességének verifikálására használtam. A modell paramétereinek
becsléséhez és a modell kiértékeléséhez csupán egy mérésre vagy becslésre van szükség egyetlen felhasználó szimulálása mellett.
• Teljesítménybefolyásoló tényezők azonosítása.
A teljesítménybefolyásoló tényező azonosításának folyamatát dolgoztam ki. Az I.
tézisben javasolt statisztikai módszereket valósítottam meg itt.
• Teljesítménymetrikák előrejelzése, teljesítménymodellek és kiértékelő algoritmusok
validálása, hiba elemzése.
A következő funkciókat valósítottam meg. A teljesítménymetrikák prediktálhatók
az eredeti és az általam adott – a szálkészlet hatásait és a várakozásisor-hosszakat
figyelembe vevő – modellekkel és algoritmusokkal. Az általam adott modellek és algoritmusok teljesítménymérésekkel validálhatók. A javasolt modellek és algoritmusok
pontossága hiba analízissel ellenőrizhető. Az I. II. valamint III. tézis eredménycsoportjait valósítottam meg itt.
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