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1. Bevezetés 
 
Az új vezetékes és vezeték nélküli technológiák ma már biztosítják azokat a feltételeket, 
melyek lehetővé teszik a multimédiás alkalmazások használatát. Az audio/videó 
szolgáltatások is robbanásszerű fejlődésen mentek át, hogy kielégíthessék az újabb és újabb 
felhasználói igényeket. A multimédiás szolgáltatások minőségi paramétereit alapvetően 
befolyásoló hálózati jellemzők a hálózat késleltetése, hibavalószínűsége, illetve a 
hozzáférhető hálózati kapacitás. 

A késleltetés és csomagvesztés kezelésére, valamint a videófolyam hatékonyabb 
átvitelére új módszereket dolgoztam ki, melyek a szállítási–, illetve az alkalmazási rétegben 
használhatók. Az adatok hiba nélküli kézbesítésért a szállítási réteg felel. A mai szállítási 
protokollok vagy megbízhatatlanok, vagy teljesen megbízhatóak, amit a csomagok 
újraküldésével ér el. A multimédiás alkalmazások adatainak továbbítására azonban egy köztes 
megoldás hatékonyabbnak bizonyul, ahogy azt munkámban is igazolom. A multimédiás 
alkalmazások által használt megbízhatatlan protokollok nem küldik újra az elveszett, illetve 
sérült csomagokat, azonban a körülmények ezt sok esetben lehetővé tennék. Kidolgoztam 
több módszert, amely a DCCP protokoll [1] nyugtázási mechanizmusát kihasználva, és a 
torlódáskezelő algoritmus által mért hálózati információk alapján képes eldönteni, hogy mely 
csomagokat érdemes újraküldeni. A szelektíven újraküldött csomagok sikeres továbbítása 
esetén jelentős javulást érhetünk el a multimédiás szolgáltatás minőségében. A döntési 
mechanizmus több szempont alapján is működhet. Többen vizsgálták mind a csomag tartalma 
alapján [2][3], mind a hálózati késleltetés alapján [4][5] történő újraküldést. 

Mobil eszközeink többnyire több interfésszel is rendelkeznek, ezért a hatékonyság tovább 
növelhető, ha az elérhető hálózati kapcsolatok közül többet is használunk párhuzamosan a 
multimédiás adataink továbbítására. Az adatfolyam csomagjainak prioritása nem egyforma, 
ezért a csomagok ügyes megosztása az interfészeken a videó minőség javulását okozhatja. A 
legfontosabb adatokat a legjobb minőségű csatornákon érdemes továbbítani, azonban a 
csatornák sorrendjének meghatározása sem egyértelmű feladat. Számos sorrend meghatározó 
algoritmust mutattak be [6][7][8], azonban az ún. sorrend–felcserélődési probléma többnél is 
jelentkezik. Megfelelő normalizáló eljárások alkalmazásával ez a jelenség jelentősen 
csökkenthető és meg is szüntethető, elkerülve ezzel a fölösleges cellaváltásokat és csökkentve 
a multimédiás adatfolyamokra érzékeny késleltetést. 

Az IP alapú hálózat késleltetését sok tényező befolyásolja. Mobil hálózati struktúrák 
esetén a cellaváltások miatti késleltetés jelentős hatással van az alkalmazás minőségére. A 
késleltetés és az adminisztrációs üzenetek csökkentésére dolgozták ki a MIPv6 (Mobile IPv6) 
protokollt [9]. A MIPv6 kiterjesztett változatai, a HMIPv6 (Hierarchical MIPv6) [10] és a 
RegReg6 (Regional Registration for IPv6) [11], melyek lehetővé teszik a jelzések számának 
további csökkentését, a mobil eszköz és az otthoni ügynök között. A két protokoll 
leglényegesebb tulajdonsága, hogy hierarchikus fa struktúrát ír elő a domain–en belüli 
routerek elrendezésére, majd ezt használja ki a mobil terminálok vándorlásának hatékonyabb 
elrejtésére. A domain területen belül több potenciális hálózati ügynök közül kell kiválasztani a 
megfelelőt, amely feladata, hogy az általa lefedett területen elrejtse a terminál mozgását. A 
protokollokat leíró szabványok nem adnak útmutatást arra vonatkozóan, hogy milyen 
szempontok alapján kell választani a potenciális hálózati ügynökök közül, pedig a helyes 
választással jelentős adminisztrációs jelzéscsökkenés érhető el. Munkám során a hálózati 
ügynökök hálózati hierarchiaszintjének meghatározását tűztem ki célul, ezzel segítve a 
hatékony ügynökválasztást. 
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2. Kutatási célok 
 
Multimédiás alkalmazások rendkívül érzékenyek a csomagvesztésre és késleltetésre, ezért 
mindkét hálózati paraméter értékét a legalacsonyabb értéken kell tartani, illetve hatékonyan 
kell kezelni a jobb szolgáltatási minőség érdekében. Kutatásaim fő célja olyan módszerek 
kidolgozása volt, melyek a hálózati struktúra megfelelő elrendezésével, szelektív újraküldési 
technikák alkalmazásával és többutas adattovábbítás lehetőségével képesek hatékonyan 
csökkenteni a mérhető csomagvesztési arányt és késleltetést. 

A bemutatott problémákhoz kapcsolódóan, kutatási területem a következő három fő 
témára csoportosítható: 

 
1. Jelenlegi transzport protokollokat két kategóriába csoportosíthatjuk: megbízható és 

megbízhatatlan. A megbízható protokollok garantálják a hibamentes adatátvitelt, melyet 
újraküldéssel tud megvalósítani, növelve a késleltetést. A megbízhatatlan protokollok 
nem foglalkoznak a csomagvesztésekkel, cserébe viszont nem okoznak extra késleltetést. 
Mindkét kategória szélsőségnek tekinthető. Kutatásom egyik fő célkitűzése egy köztes 
kategória előnyeinek tanulmányozása. Célom egy részleges újraküldést megvalósító 
módszer kidolgozása volt multimédiás alkalmazások számára. Ennél a módszernél a 
legfontosabb kérdés, hogy hogyan döntsük el egy elveszett csomagról, hogy újraküldjük, 
vagy sem. A döntéshez a hálózati késleltetést és a mért csomagvesztési arányt használtam 
fel. Megmutattam, hogy a DCCP szállítási rétegbeli protokoll által szolgáltatott 
információk alapján működő eljárás a csomagvesztés minimalizálásával, a késleltetés 
adott érték alatt tartásával és additív jelzésforgalom nélkül javít a szolgáltatás minőségén. 

2. A legelterjedtebb videó kódolók (MPEG–2, MPEG–4, H.264) mindegyike különböző 
fontosságú képtípusokat definiál. Az eltérő prioritású adatokban keletkezett hiba hatása is 
emiatt eltérő lesz. Célom ezért az volt, hogy a videófolyam adatait fontosságuk mértéke 
alapján továbbítsam. A mai mobil eszközeink több hozzáférési hálózatot is használhat 
párhuzamosan, melyek késleltetése, csomagvesztési aránya, sávszélessége, stb. jelentősen 
eltérhet. Bemutattam egy új eljárást, mellyel az adatok hatékony elosztása a különböző 
interfészeken javítani tudja a videó mérhető minőségét. 

3. Kutatásom harmadik területe az HMIPv6 és RegReg6 adminisztrációs üzenetei által 
okozott hálózati terhelés vizsgálata, valamint egy új módszer kidolgozása ennek 
csökkentésére. Megmutattam, hogy a cellaváltásból adódó adminisztratív forgalom 
mértéke függ a hálózati ügynök a hierarchikus struktúrában kijelölt helyétől. A 
kidolgozott módszer a domain–en belüli hierarchikus router–struktúrából és a mobil 
terminál bolyongási jellemzői alapján választ a lehetséges hálózati ügynökök 
(GMA/MAP) közül. HMIPv6 esetén a hálózati ügynök neve Mobility Anchor Point 
(MAP), míg RegReg6 esetén Gateway Mobility Agent (GMA). A megoldás 
kiegyensúlyozottabb adminisztratív forgalmat generál, miközben hatékonyan elfedi a 
mobil terminálok mozgását is. A alacsonyabb adminisztrációs forgalom csökkenti a 
hálózati terhelést, kiegyensúlyozott cellaváltási gyakoriság mellett.  

 

3. Módszertan 
 
A fenti célkitűzések különbözősége eltérő eszközök alkalmazását teszi szükségessé. A 
továbbiakban röviden ismertetem az alkalmazott módszereket. 

Az új módszerek és algoritmusok kidolgozása során kombinatorikai, 
valószínűségszámítási eszközöket alkalmaztam. Az elméleti modelleken alapuló modellek 
segítségével általánosabban leírhatók a kidolgozott algoritmusok működése és hatásai. A 
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sztochasztikus modellek és valószínűségszámítási módszerek az egyes helyzetek 
kiértékelésekor, valamint a rendszer hatékonyságával összefüggő statisztikák készítésekor 
egyaránt alkalmazhatók. 

A teoretikus megközelítés azonban nem minden esetben célravezető. Ennek oka, hogy a 
túl sok változó paraméter nehézkessé és túl bonyolulttá tenné az elméleti modellek 
használatát, valamint a valós környezet hatásait sem tudja hatékonyan figyelembe venni. Az 
analitikus vizsgálatok mellett ezért a szimuláció és valós tesztkörnyezet létrehozásának 
lehetőségeivel is éltem. 

Az első és második kutatási területen kifejezetten a szimulációs módszerek alkalmazása 
volt kifizetődőbb, hiszen a hálózat tulajdonságának szimulációjára már kiforrott eszközös 
állnak rendelkezésünkre (NS2, OMNET++). Ezek az alkalmazások könnyen 
paraméterezhetőek, módosíthatóak, és a szolgáltatott eredmények is könnyen értékelhetőek. 
Ennek ellenére, ahol lehetséges volt, éltem az általánosabb leírást nyújtó analitikus 
módszerekkel. Szimulációk egy részét saját C nyelven készített keretrendszeremben 
készítettem. 

Munkám nagyobbik része a multimédiás alkalmazások, főleg videó minőség javítására 
szolgáló új technikákra fókuszál, ezért elkerülhetetlen olyan módszer használata, amely a 
videó objektív minőségének meghatározására szolgál. A peak signal–to–noise ratio (PSNR) 
egy széles körben elfogadott mérőszám a videó minőségromlásának meghatározására. A 
szimulációk és mérések eredményei így könnyen összehasonlíthatók egyéb eljárások 
eredményeivel. 
 

4. Új eredmények 

4.1. Szelektív újraküldési eljárások 
 

A szabványosított szállítási rétegbeli protokollokat csoportosíthatjuk megbízhatóságuk 
alapján: megbízható (TCP, SCTP) illetve megbízhatatlan (UDP, UDPLite, DCCP). A 
szelektív újraküldés lehetővé teszi csupán bizonyos csomagok újraküldését, vagyis egy köztes 
utat jelent a megbízható és a megbízhatatlan szélsőség között. A sikeresen újraküldött csomag 
minden esetben javít a multimédiás adatfolyam minőségén, azonban a hibamentes újraküldés 
lehetősége nem minden esetben áll fenn. A késve megérkezett csomag már nem tud javítani a 
minőségen, miközben felesleges terhelést jelent a hálózat számára. Hasonlóképpen egy 
túlterhelt hálózatban sem helyes az újraküldéssel próbálkozni, hiszen a csomag ismét 
elveszhet, vagy más csomag elvesztését okozza. A hálózat terheltségének becslésére a DCCP 
[1] protokoll TFRC (TCP Friendly Rate Control) [14] torlódásszabályozó algoritmusát 
használtam fel. Az egyes újraküldendő csomagok között is tehetünk különbséget, hiszen a 
csomag tartalma határozza meg, hogy mekkora minőségi javulás valósítható meg az 
újraküldéssel. Többen vizsgálták a részleges újraküldés lehetőségét [2]–[5], azonban ezek a 
megoldások új üzenetek bevezetésével próbálkoztak. A videó minőségének mérésére az 
általánosan elfogadott peak signal–to–noise ratio (PSNR) mérőszámot alkalmaztam. 

Kidolgoztam több különböző szelektív újraküldést megvalósító eljárást a DCCP 
transzport protokoll alkalmazásával, melyek közötti különbség az újraküldés döntési 
mechanizmusában van. Bemutattam egy új modellt, amely a késleltetés és hálózati terheltség 
alapú döntési mechanizmus közötti összefüggést írja le. 

A DCCP egy megbízhatatlan szállítási rétegbeli protokoll, amely csomagsorszámozás, 
hibadetektálást és azonosítást végez, miközben torlódásszabályozó algoritmust is alkalmaz. 
Tulajdonságai alapján a DCCP protokoll kifejezetten alkalmas multimédiás tartalmak 
továbbítására. A torlódásszabályozó algoritmus szükségszerűen méri a hálózat legfontosabb 
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paramétereit (késleltetés, hibavalószínűség), amelyeket a szelektív újraküldés döntési 
mechanizmusaiban is fel tudtam használni. Több független döntési eljárást dolgoztam ki, 
melyek közül némelyik az MPEG kép struktúra tulajdonságait kihasználva dönt, míg a többi a 
TFRC torlódáskezelő algoritmus által szolgáltatott információk alapján határoz az 
újraküldésről. 

 
I.1. TÉZIS [J6, C3] Kidolgoztam a tartalom alapú szelektív újraküldés módszerét (CARS), 
amellyel javítani tudtam a vizsgált MPEG típusú videófolyam minőségén, a DCCP jelzéseinek 
kihasználásával. 
 

A kidolgozott CARS (Content–Aware selective Retransmission Scheme) eljárás egy 
DCCP/IP alapú szelektív újraküldés módszer, mely a továbbított csomagokat fontosságuk 
alapján különbözteti meg. A kiemelt fontosságú csomagok célba juttatásával jelentősen 
növelhető a szolgáltatások minősége. MPEG típusú multimédiás forgalom esetén egy I–képet 
tartalmazó csomag elvesztése sokkal nagyobb minőségromlást okoz, mint egy B–képet 
tartozó, hiszen az I–képre alapuló predikció miatt az I–kép hibája továbbgyűrűzik a többi 
képre is.  

A DCCP transzport protokoll nyugtákkal igazolja a csomagok megérkezését, így az adó 
oldal azonosítani tudja az elveszett csomagokat. Szintén az adó oldal feladata a csomagok 
szelektálása is. Egyszeres újraküldés esetén a megkülönböztetett csomagok hiba nélküli 
továbbításának valószínűsége p(1−p) –vel nő, ahol p a csomagvesztési valószínűség, a sérült 
I–képeket tartalmazó csomagok egyszeres újraküldése esetén. 
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1. ábra. Az MPEG adatfolyam sérült bitjeinek valószínűsége, figyelembe véve a hibaterjedést 

 
Megvalósított valós DCCP tesztkörnyezetben végzett vizsgálatokban, a megkülönbözetett 

csomagok veszteség nélküli átvitelét vizsgáltam, többszörös újraküldés alkalmazásával. Az 
eredmények a nagy hibaarányú csatornán, 10-2−10-4 bithiba valószínűség esetén mutattak 
jelentősebb javulást, akár 50%−kal kisebb hibavalószínűséget a CARS alkalmazásának 
hatására. 
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2. ábra Minőségjavulás a teszthálózatban mért eredmények alapján 

 
A módszer hátránya, hogy az újraküldött csomagok minimum RTT (Round Trip Time) időt 
késni fognak, ezért a vevő oldalon legalább ekkora késleltetésű tárolót (lejátszási késleltetőt) 
kell alkalmazni. 
 
I.2. TÉZIS [J7, B2, C5, C11] Kidolgoztam egy új módszert (TRS), amely a TFRC által 
meghatározott küldési sebesség és a multimédiás adatfolyam sebességének 
figyelembevételével csökkenti az eredménytelenül újraküldött csomagok számát, miközben a 
sikeres újraküldés javítani tud a vizsgált videó minőségén. Javaslatot adtam egy becslési 
eljárásra is, amellyel a TFRC alapú (TRS) és a késleltetés alapú (RSS) újraküldési módszerek 
küszöbszintjei között összefüggést modellezem. 
 

Abban az esetben, amikor a hálózati forgalom megközelíti a hálózat kapacitását, alaposan 
meg kell fontolni, hogy érdemes–e újabb csomagokat a hálózatba küldeni, hiszen ezek a 
csomagok torlódást okozhatnak, vagy a már túlterhelt hálózat terheltségét tovább fokozhatják. 
Annak megállapítására, hogy mikor tekinthető a hálózat túlterheltnek, vagy túlterheléshez 
közeli állapotban lévőnek, a DCCP TFRC (CCID3) [14] torlódáskezelő algoritmusát 
használtam fel a kifejlesztett TRS (TFRC–based selective Retransmission Scheme) 
módszerben. 

A hálózatban két módon kerülhet sor csomagvesztésre vagy csomagsérülésre. Az egyik 
lehetőség, hogy a hálózat valamelyik hálózati router bufferje túlcsordul, a másik pedig, hogy a 
csatorna hibázása miatt sérül a csomag. Az első esetben a torlódás megszűnéséig nem 
küldhetjük újra a csomagot, hiszen az csak kis valószínűséggel érkezik meg, másrészt további 
terhelést okoz a hálózatban. Ha a routereknek vannak szabad kapacitásai, csupán a rossz 
minőségű csatorna miatt sérült a csomag, a csomagot újra lehet küldeni.  
Abban az esetben, amikor a hálózat TFRC által becsült szabad kapacitása nagyobb (XTFRC), 
mint a videó folyam sebessége (XMPEG), vagyis 
 
 ( ) ( )TFRC MPEG  X t X t> , (1) 
 
az újraküldött csomag így többnyire nem fog torlódást előidézni a hálózatban. A 
torlódáskezelő algoritmus csak késéssel tud reagálni a hálózat túlterhelésére, ezért lesznek 
olyan esetek, amikor a hálózat már túlterhelt, de a számított küldési sebesség még nem 
csökkent. Ez az idő viszont elég rövid, mert TFRC gyorsan képes reagálni. 
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3. ábra A TFRC alapú döntési mechanizmus 

 
Az NS–2 szimulációs vizsgálatok eredményei megmutatták, hogy amikor a hálózat 50%–

ban túlterhelt állapotban van, az TRS által kezdeményezett újraküldésekkel 15dB 
minőségjavulást tudtam elérni anélkül, hogy a túlterhelt időszakokban további terhelést 
okoznánk. 

A TFRC küldési sebessége és az aktuális RTT között fordított arányosság figyelhető meg, 
melyet a TFRC alapú (TRS) és a késleltetés alapú (RSS) újraküldési módszerek 
küszöbszintjei között összefüggést meghatározására fel lehet használni. Küszöbszintnek 
tekintem azt a késleltetés–, illetve küldési sebesség értéket, amely az újraküldés 
engedélyezéséhez/tiltásához köthető. A TFRC és RTT közötti összefüggést kihasználva 
megbecsülhető, hogy egy adott újraküldést engedélyező küldési sebesség értékhez, mekkora 
késleltetési küszöbérték tartozik úgy, hogy az újraküldött csomagok száma ugyanakkora 
legyen TFRC alapú újraküldés és késleltetés alapú újraküldés esetén is. Adott XThreshold TFRC 
küszöbérték jelenti azt az értéket, amely felett az újraküldés engedélyezett, vagyis az elveszett 
csomag újraküldhető, ha XTFRC > XThreshold. 

A modell alapján meghatározhatjuk egy adott XThreshold –hoz tarozó késleltetési küszöböt 
(RTTThreshold) úgy, hogy az újraküldések száma megegyezzen mindkét újraküldési eljárás 
esetén. A késleltetési küszöb becslése a következő lineáris modellel írható le. 

 

 ( )
2
min max

Threshold Threshold max
recv

RTT RTTRTT X RTT
X
−

=
⋅

+  (2) 

 
A képletben Xrecv jelöli a vevő által mért fogadási sebességet, RTTmin és RTTmax a késleltetés 
minimum és maximum értéke. RTTmin akkor mérhető, ha a csomag úgy halad végig a 
hálózaton, hogy nem kell várakoznia egyetlen router tárolójában sem. RTTmax torlódás esetén 
lesz mérhető.  

A becslési modell és a szimulációs módszerekkel meghatározott küszöb–párok a 
következő ábrán láthatók, eltérő mértékben torlódott hálózatokban. 
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 a) 5 WWW users b) 10 WWW users c) 25 WWW users 

4. ábra  Az RTTThreshold becslése különböző mértékben terhelt hálózatok esetén 
 
I.3. TÉZIS [C6] Kidolgoztam egy új ARC (Analytical Rate Control) algoritmuson alapuló 
újraküldés−döntési eljárást (ARS), melynek legfontosabb tulajdonsága, hogy képes 
megkülönböztetni a torlódás és csatornahiba okozta csomagvesztéseket. 
 
A DCCP protokollban is megvalósított torlódáskezelő algoritmus (TFRC), nem képes 
különbséget tenni a rossz minőségű csatorna okozta csomagvesztés és a hálózat túlterheltsége 
miatti csomagvesztések között. A TFRC ezért akkor is csökkenti a küldési sebességet, amikor 
a pl. rádiós csatorna okozza a hibát, de a hálózati forgalom nem érte el a hálózat kapacitását. 
A felesleges sebességcsökkenés, és az újraküldés lehetőségének teljes kihasználása érdekében 
az ARC (Analytical Rate Control) [15] torlódáskezelő algoritmust használtam az ARS (ARC–
based selective Retransmission Scheme) döntési mechanizmusban. Az ARC, hasonlóan a 
TFRC–hez, képletet használ a küldési sebesség meghatározásához: 
 

 1 3 25
4ARC

c

X 24
RTT p

⎛ ⎞
= + +⎜⎜

⎝ ⎠
⎟⎟  (3) 

 
A képletben RTT a körbefordulási idő, pc pedig a torlódás okozta csomagvesztés 
valószínűsége, mely a következő képlettel számolható (π a teljes csomagvesztési 
valószínűség, ω pedig a csatornahiba miatti csomagvesztés valószínűsége): 
 

 
1cp π ω

ω
−⎛= ⎜ −⎝ ⎠

⎞
⎟

  

 (4) 

 
Hasonlóan a TFRC alapú újraküldéshez (TRS), az ARC torlódáskezelő algoritmust 

használó módszerem (ARS) is akkor engedélyezi az újraküldéseket, ha a számított küldési 
sebesség (XARC) nagyobb, mint a videó sebessége (SMPEG): 
 
 ( ) ( )ARC MPEGX t S> t  (5) 
  

Az ARS döntési mechanizmus olyankor is hatékonyan tudja vezérelni az újraküldéseket, 
amikor a csatorna hibája magas, amit a TFRC torlódásnak érzékelne. Az ARC hátránya, hogy 
csatornahiba becsléséhez, más rétegek információjára van szükség. Nagy csomagvesztési 
arány (10%) mellett, az ARC alapú újraküldési eljárás (ARS) hatása a videó minőségére a 
következő ábrán látható. 
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5. ábra Videó minősége újraküldés nélkül, ARC– és TFRC alapú újraküldési módszer esetén 
 
I.4. TÉZIS [C7] Új módszer alkottam (CNRS), amely torlódásközeli állapotban tovább növeli 
a videófolyam minőségét, az MPEG (H.264) képtípusok megkülönböztetésének hatására. A 
módszerem a szabad sávszélesség függvényében dönt arról, hogy mely típusú (MPEG 
képtípus) csomagok újraküldését engedélyezi. 
 
A torlódáskezelő algoritmusok igyekeznek minél nagyobb küldési sebességet elérni, anélkül, 
hogy torlódás történne. A küldési sebesség növelésével, azonban egyre kevesebb szabad 
sávszélesség marad, amelyet az elveszett csomagok újraküldésére használhatunk. Célom az 
volt, hogy az MPEG videó képstruktúrája alapján határozzak meg különböző képtípushoz 
tartozó újraküldési szinteket. Mindaddig, amíg a szabad sávszélesség elegendően nagy, 
minden újraküldést engedélyezhetünk. Ha a szabad hálózati kapacitás lecsökken 
(torlódásközeli állapot), már nem lesz lehetőség minden elveszett csomagot újraküldeni. 
Javaslatom alapján, ilyen esetekben már a képtípusok alapján kell szelektálnunk az 
újraküldésre váró csomagok között. A CNRS (Content–aware and Network–based selective 
Retransmission Scheme) módszert a következő ábra szemlélteti: 
 

 
6. ábra Tartalom alapú újraküldés torlódásközeli állapotban 

 
A módszer működése egzakt módon is leírható. A különböző MPEG képtípust tartalmazó 

csomagok akkor küldhetők újra, ha a következő táblázat egyes elemei igaznak bizonyulnak. 
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1. Táblázat Újraküldési feltételek 
 MPEG videó struktúra (ρI, ρP, ρB) 

I–kép 'cc IXμ μ μ< < +  

I+P kép '  'ccI IX Pμ μ μ μ ++ < < +  

minden képtípus 'cc allX μ μ> +  

 
A képletekben Xcc jelöli a torlódásszabályozó által meghatározott küldési sebességet, μ a 
videó sebességét, μ’ pedig az I–, I– és P–,  valamint minden képtípus újraküldéséből adódó 
extra sávszélesség igényt. 

Szimulációs eredményeim bizonyítják a CNRS módszer hatékonyságát, változó 
csomagvesztési arány és torlódási mérték mellett. Az eljárás hatását a videó minőségére a 
következő ábrán mutatom be. Az ábráról három különböző struktúrájú videó átlagos 
minősége olvasható le a bemutatott képtípus megkülönböztetés esetén, megkülönböztetés 
nélküli esetben (TFRC alapú újraküldés) és újraküldés nélküli esetben. 

 

 
7. ábra Videó minősége (PSNR) 

 
I.5. TÉZIS [J1, C4, C8] Kifejlesztettem a késleltetés alapú részleges újraküldést (RRS), a 
TFRC algoritmus folyamatos hálózati méréseit kihasználva. Megmutattam, hogy a késleltetés 
alapú újraküldés hatékonyan csökkenti a feldolgozás szempontjából későn érkező csomagok 
számát, miközben az időben megérkezett újraküldött csomagok javítani tudják a videófolyam 
minőségét. A vevő oldali playout buffer hatékony feltöltésére is adtam javaslatot (Flood 
method) és megmutattam, hogy a javasolt eljárással az újraküldés nagyobb, mint 95%–os 
valószínűséggel sikeres lesz. 
 
Valós idejű szolgáltatások esetén egy csomagot újraküldeni csak akkor érdemes, ha az a 
feldolgozás időpontja előtt megérkezik. A késleltetés alapú szelektív újraküldés döntési 
mechanizmus (RSS: RTT–based selective Retransmission Scheme) a hálózati jellemzők, és a 
kliens oldali tároló telítettségétől függően dönt az újraküldés engedélyezéséről. Annak 
eldöntésére, hogy van–e elegendő idő egy csomag újraküldésére, ismerni kell a csomag 
feldolgozásáig hátralévő időt, valamint a hálózat késleltetését. A feldolgozásig hátralévő idő 
meghatározásához, a küldő oldalnak tudnia kell, hogy mennyi adat van a lejátszási tárolóban 
(playout buffer) és az mekkora késleltetést okoz (Tbd). Mivel a cél az volt, hogy külön 
üzenetek nélkül tudjunk dönteni az adó oldalon az újraküldésről, ezért a forrás a Flood 
method-nak elnevezett módszer alapján tölti fel a vevő oldali tárolót. 
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Tbd

RTT/2TE=t0−t1 

 
8. ábra Az eljárás idő szekvenciája 

Az ábrán t0 jelöli a döntési pillanatot, amikor megérkezett a DCCP nyugta, amely jelzi, 
hogy a t1 időpontban elküldött csomag elveszett. A csomag újraküldéséhez a csatorna 
körbefordulási idejének felére van szükség. Az elveszett csomag tehát újraküldhető, ha: 

 
 0 1( ) /bdT t t RTT 2− − >  (6) 

 
A szimulációs eredmények igazolták, hogy javulás elérhető a videó minőségében. A 

minőségi javulás mértéke függ a vevő oldali tároló késleltetésétől (Tbd), hiszen ha az 
elegendően nagy, akkor akár minden elveszett csomagot is újraküldhetünk. 
 

 
9. ábra MPEG videó minősége (PSNR) 

 
Az újraküldést megvalósító eljárások hatékonyságát jelentősen befolyásolja a vevő oldali 

tároló késleltetése (Tbd). Túl nagy buffer–késleltetés valós idejű alkalmazások esetén 
elfogadhatatlan, míg túl kis késleltetés esetén az újraküldött csomag nem fog időben 
megérkezni. A vevő oldali tároló késleltetését ezért a lehető legkisebbre kell állítani, 
miközben az elegendően nagy marad ahhoz, hogy az újraküldés okozta késleltetést 
kompenzálni tudja. A buffer–késleltetés beállításához szintén a TFRC által szolgáltatott 
körbefordulási időt használtam fel, így a tároló késleltetése minden esetben rugalmasan 
illeszkedik a hálózat tulajdonságaihoz. 

Annak érdekében, hogy a vevőnek ne kelljen külön üzeneteket küldeni a bufferszint 
állapotáról, a kapcsolat felépítése után a küldő szabályozott módon árasztja el (flood) a vevőt 
Tbd késleltetést okozva a további később érkező csomagok számára. A Flood módszer 
segítségével a playout bufferben felhalmozott csomagok így késleltetést fognak okozni, 
lehetővé téve a hiányzó csomagok újraküldését. 

A körbefordulási idő (RTT) Gauss illetve Gamma modellel leírva becsültem a 
csomagvesztés detektálási idejét. Megmutattam, hogy 3RTT késleltetés bevezetésével, az 
újraküldött csomagok már elegendően nagy valószínűséggel (95%) a feldolgozás előtt 
megérkeznek. Az analitikus eredményeket szimulációval is alátámasztottam. 
 

t1 t0
time
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10. ábra Playout buffer késleltetésének (Tbd) hatása az újraküldési valószínűségre 
 

4.2. Videó streaming több útvonalon 
A mai mobil eszközök többsége már több interfésszel is rendelkezik, amelyeken 

keresztül különböző hozzáférési technikát (Ethernet, WLAN, UMTS, stb.) alkalmazó 
hálózathoz kapcsolódhat. A hatékonyság növelése érdekében a különböző hozzáférési 
technikát egy időben is használhatjuk. Az elérhető hálózatok jellemzői (sávszélesség, 
késleltetés, csomagvesztési arány, költség) azonban jelentősen eltérhetnek egymástól. 
Célom egy adatfolyam elosztó módszer kidolgozása volt, amely a csomagok prioritásának 
megfelelően küldi a csomagokat a különböző hálózati interfészekre. A bemutatott módszer 
előnye, hogy megszünteti a hibaarány homogenitását, és hatékonyan változtatja azt meg az 
I–, P–, B–képek adataiban. A videó minőségének javítása érdekében a célom az volt, hogy a 
legnagyobb prioritással rendelkező I–képek adatait tartalmazó csomagok esetén kisebb 
legyen az elveszett csomagok száma, mint más képtípushoz tartozó csomagok esetén. Az 
általam kifejlesztett módszer először az elérhető hálózatokat rendezi sorba azok minősége 
alapján, majd a csomagok prioritásuk alapján kerülnek az egyes hálózati interfészek küldési 
tárolóiba.  

Az eljárás nélkülözhetetlen eleme az elérhető hálózatok sorrendbe rendezése, annak 
előnyei és hátrányai alapján. A hálózati interfészek sorrendbe állítása nem triviális feladat, 
hiszen több hálózati paramétert kell figyelembe venni, melyek súlya eltérő lehet. Az 
irodalomban több módszer is fellelhető, melyek különböző attribútumok alapján történő 
sorrendezési módszereket írnak le. Ezek közül több is használható interfész sorrendezési 
célokra (pl. TOPSIS, GRA, stb.) [16]–[18]. A GRA (Grey Relational Analysis) a 
legelterjedtebb, amelyet hálózatválasztásra is alkalmaznak, azonban hasonlóan sok más 
sorrendezési technikához, a GRA is szenved a sorrend–felcserélési (rank reversal) 
problémától. A jelenség lényege, hogy a sorrend felcserélődhet, ha új hálózat jelenik meg 
vagy tűnik el. Hálózatválasztási célok esetén a sorrend–felcserélési probléma gyakori 
cellaváltásokat okozhat, emiatt pedig jelentősen megnőhet a késleltetés és adminisztrációs 
többletforgalom. Az interfészek sorrendbe állításához alkalmazott GRA módszer esetében 
megoldást találtam az ún. sorrend–felcserélési (rank reversal) jelenség hatásainak 
csökkentésére, illetve megszüntetésére. 
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II.1. TÉZIS [J3, C10] Kidolgoztam egy csomagelosztó eljárást (COMPAS), amely az MPEG 
videófolyam többutas továbbítására ad hatékony módszert. A módszer az MPEG képtípusai 
közötti prioritáskülönbségek alapján dönt, hogy mely csomagot melyik hálózati interfészre 
továbbítsa. 
 
A több interfész egyidejű használata nagyobb sávszélességet biztosít a videófolyam átvitelére, 
amely jobb minőségű mozgókép átvitelét teszi lehetővé. A csomagok hatékony elosztásával a 
videó minősége tovább növelhető. A rendelkezésre álló csatornák tulajdonságai eltérő, ezért a 
csomagokat is ennek megfelelően kell szétosztani az interfészekre. Egy olyan eljárást 
dolgoztam ki, amely a csomag tartalma alapján (I–, P–, B–kép) osztályozza a csomagokat. Az 
MPEG videófolyamban az I–képben keletkezett hiba okozza a legnagyobb 
minőségcsökkenést, ezért az I–képet tartalmazó csomagokat kell leginkább védeni, vagyis a 
legjobb csatornán továbbítani. Az általam bemutatott COMPAS (COntent–aware interface 
selection Method for multi–PAth video Streaming) eljárás egy felhalmozó tárolót (heap up 
buffer) alkalmaz, amely növeli azoknak a csomagoknak a számát, melyekből szelektálni lehet, 
így növelve a csomagelosztás hatékonyságát. Ennek ára, hogy késleltetést visz a rendszerbe. 
Minél nagyobb a felhalmozó tároló, annál több csomagot osztályozhatunk, így hatékonyabban 
töltve fel az interfészek küldési bufferjeit, cserébe viszont a késleltetés is egyre nagyobb lesz.  
 

 
 

11. ábra I–, P– és B–képtípusokat tartalmazó csomagok elosztása a minőségük alapján sorrendbe állított 
interfészeken 

 
A kidolgozott COMPAS módszer képes csökkenteni a hibák terjedését, amely az MPEG 

kódolóban használt predikciós módszer okoz. A legnagyobb prioritással rendelkező I–
képekben jóval kisebb lesz a hibaarány, mint a B–képek adatainak hibaaránya. Az általam 
javasolt szelektív módszer összességében nem csökkenti a csomagvesztések számát, viszont 
megszünteti a csomagvesztések homogenitását az I–, P–, B–képekben.  

 
12. ábra Csomagvesztési arányok az I–, P–, B–képekben, folyamatos–, szelektív–(COMPAS) és egyforma 

csomageloszlási módszer használata esetén 
 

A csomagvesztési arány homogenitásának megszüntetésével minőségjavulást tudtam 
elérni, hiszen sikerült csökkentenem a hibák továbbterjedését, amely az MPEG kódolásból 
adódik. Vizsgálataimat saját szimulációs keretrendszeremben végeztem, amelyet a COMPAS 
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módszer elemzéséhez implementáltam. A vizsgálatokban a mother_and_daughter MPEG–4 
referencia videót használtam. Az átlagosan mért minőségjavulás átlagosan 1dB PSNR körül 
mozgott, mely függ a hálózati jellemzőktől és a felhalmozó tároló méretétől is. 

 
II.2. TÉZIS [J3] Megmutattam, hogy az általam javasolt módosított normalizálási 
módszerekkel kevesebb, mint 10%–ra csökkenthető, illetve meg is szüntethető a sorrend–
felcserélési probléma GRA sorrendezési technika alkalmazása esetén. 
 
A Grey Relational Analysis (GRA) [18] egy elfogadott eljárás hálózatválasztási feladatokhoz. 
A sorrend meghatározásának módja a következő öt pontban foglalható össze: 

1. a j darab hálózati paraméterek csoportosítása (alacsonyabb érték a jobb, magasabb 
érték a jobb) 

2. az egyes paraméterek minimumának (lj) és maximumának (uj) meghatározása 
3. Az i. csatorna j. paraméterének normalizálása: 
 

alacsonyabb érték a jobb: * ( )
( ) j i

i
j j

u s j
s j

u l
−

=
−

 (7) 

magasabb érték a jobb:  * ( )
( ) i

i
j j

s j l
s j

u l
j−

=
−

 (8) 

 
4. Grey Relational Coefficient (GRC) kiszámolása az i. csatornára: 
 

 
*

1

1

( ) 1 1
i k

j i
j

GRC
w s j

=

=
− +∑

 (9) 

 
5. a csatornák sorrendbe rendezése a GRC értékek alapján 

 
Belátható, hogy a GRC értékek akkor módosulhatnak, ha egy paraméter minimuma vagy 

maximuma megváltozik. Ez úgy történhet, hogy olyan új hálózat jelenik meg, vagy tűnik el, 
mely tartalmaz olyan paramétert, amely legkisebb vagy legnagyobb volt. Ez okozza a 
sorrend–felcserélés jelenséget is. Célom az volt, hogy olyan normalizálási módszert adjak, 
amely csökkenti, esetleg megszűnteti a GRC változásának mértéket. 

Megmutattam, hogy a paraméterek minimumának, illetve maximumának alkalmazása 
helyett előre definiált min–max (Emin j, Emax j) értékeket használva a GRC érték nem változik 
meg, ha új hálózat lesz elérhető, vagy tűnik el. Emiatt a sorrend sem változhat meg. A 
hátránya a módszernek (norm_1), hogy a GRC értékek közötti különbség esetenként nagyon 
kicsi is lehet.  

A második javasolt módszerem (norm_2) egy adott paraméterhez, vagy előre definiált 
minimum értéket, vagy maximum értéket határoz meg. Az alacsony érték a jobb paraméter 
esetén maximumot, magasabb érték a jobb esetén minimumot. Ennek oka az a feltételezés, 
hogy általában az a hálózat lesz elérhetetlen melynek paraméterei (pl. jelerősség, késleltetés, 
stb.) leromlanak. 

A harmadik javasolt normalizálási technika (norm_3) szintén kihasználja az előbbi 
feltételezést, azonban nincs szükség előre definiált minimum és maximum értékekre. 

Az eredeti és a három általam javasolt normalizálási módszert a következő táblázat 
foglalja össze: 
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2. Táblázat Normalizálási módszerek a GRA sorrendezési algoritmusban 
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Az bemutatott normalizálási technikák hatékonyságát szimulációs vizsgálatokkal is 

alátámasztottam. Megmértem a sorrend–felcserélési jelenség gyakoriságát a legrosszabbnak 
tekintet hálózat eltűnése esetén. A norm_1 módszer esetén nem történt változás a sorrendben, 
míg norm_2 és norm_3 közötti eltérés elhanyagolható. 

 

     
 a) eredeti GRA normalizálás b) norm_2 (norm_3) normalizálás 
 

13. ábra Sorrend–felcserélési gyakoriság különböző normalizálási módszerek esetén 

4.3. Hierarchikus mobil hálózatok (HMIPv6, RegReg6) vizsgálata 
 
A HMIPv6 és a RegReg6 hierarchikus hálózatokban használható mobilitás kezelő protokoll, 
melyek két szinten végeznek mozgás elrejtést. A MIPv6–tal ellentétben a két protokoll 
nemcsak az otthoni ügynök szintjén, de a meglátogatott domain–ben található hálózati ügynök 
(GMA/MAP) szintjén is végez mozgás elfedést. A cellaváltásból adódó adminisztrációs 
üzenetek száma nagyban függ a mozgás elrejtésének hatékonyságától, ami a hálózati ügynök 
által lefedett cellák számától és azok nagyságától függ. Egy hierarchikus fa struktúrában a 
hálózati ügynök által kiszolgált cellák számát a GMA/MAP hierarchikus szintje határozza 
meg. 
 

14 



GMA1 
MAP1

GMA2 
MAP2 

 

Access Routers 

MN1 MN2 

 
14. ábra Hierarchikus domain struktúra HMIPv6 és RegReg6 esetén 

 
A hierarchia csúcspontjában elhelyezkedő GMA/MAP az összes cellát kiszolgálja, 

azonban domain–en belüli üzenetek a teljes utat be kell, hogy járják a legalsó szinttől a 
csúcsig. Egy alsó szinten lévő GMA/MAP esetén az üzenetek ugyan rövid utat járnak be, 
azonban a GMA/MAP váltások okozta adminisztrációs terhelés lesz sokkal nagyobb. Ennek a 
problémának a kezelésére az elsők között próbáltam megoldást találni, azonban az elmúlt 
években már újabb javaslatok is megjelentek [12][13]. 

A hatékonyabb mobilitás kezelés érdekében kidolgoztam egy hálózati ügynök 
(GMA/MAP) választó algoritmust (MASA), és megvizsgáltam ennek a hálózati 
ügynökváltások számára, valamint az adminisztratív forgalomra gyakorolt hatását. A MASA 
módszer kihasználja, hogy a hierarchiában elhelyezkedő routerek között több olyan is van, 
amelyek a GMA/MAP hálózati ügynök szerepét is el tudják látni. Ezek közül a mobil terminál 
tetszőlegesen választhat, a HMIPv6 és a RegRegv6 protokollok Router Advertisement 
üzenethez csatolt lista alapján. A listában a Regional Care–of–Address–ek szerepelnek, 
melyek egy–egy különböző hierarchiaszinteken elhelyezkedő GMA/MAP routert 
azonosítanak.  
 
III.1. TÉZIS [B1, C2] Kidolgoztam egy HMIPv6 és RegReg6 hierarchikus hálózatokban 
alkalmazható hálózati ügynök (GMA/MAP) választó algoritmust (MASA). Megmutattam, hogy 
amennyiben a GMA/MAP választás a mobil terminál cellaváltási gyakoriságának 
figyelembevételével történik (MASA algoritmus), a hálózati ügynökváltások száma csökken, 
miközben az ügynökváltások okozta additív forgalom közel állandó marad. 
 

A mobil terminál cellaváltási gyakorisága nehézség nélkül mérhető (pl. a múltbeli 
események alapján), így ezt felhasználva adhatunk útmutatást, hogy melyik hierarchiaszintről 
válasszunk GMA/MAP ügynököt. Ezt úgy tesszük, hogy az ügynökváltások száma minimális 
legyen miközben a kijelölt GMA/MAP router és a mobil terminál közötti út pedig a lehető 
legrövidebb maradjon. Ha az ügynökváltások számát alacsony szinten tartjuk, az ebből fakadó 
adminisztráció forgalom (Binding Update) is alacsony szinten marad. A Router 
Advertisement üzenet rendezett listájából a következő képlet alapján választunk: 

 
max

l n nη
η
⎢ ⎥

= − ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (10) 

A képletben l a GMA/MAP javasolt helye a hierarchiában, n a szintek száma a 
hierarchikus domain–ben, η a cellaváltás gyakorisága, ηmax a cellaváltások gyakoriságának 
elvi maximuma. 

Az ügynökváltás gyakoriságának szempontjából a HMIPv6 és a RegReg6 ugyanúgy 
viselkedik. Analitikus módszerekkel megmutattam, hogy egy háromszintű bináris fa 
struktúrában, ahol minden router képes GMA/MAP funkciókat ellátni, átlagosan 37%–kal 
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csökken az ügynökváltások száma MASA algoritmus használata esetén a véletlenszerű 
választáshoz képest. Összetettebb hierarchikus struktúrák vizsgálatára szimulációs eszközöket 
használtam. Szimulációs módszerekkel megmutattam, hogy nagyobb méretű hierarchikus 
domain struktúrák esetén is jelentősen csökken az ügynökváltások száma. Hatszintű bináris fa 
hierarchiában átlagosan 54%, míg kilencszintű hierarchiában 30%–kal csökkent a GMA/MAP 
váltások gyakorisága. 
 
III.2. TÉZIS [B1, C2] Megmutattam, hogy HMIPv6 protokoll esetén a jelzésforgalom 
csökken, a mobil terminál cellaváltási gyakoriságának figyelembevételével történő GMA/MAP 
választás esetén (MASA). 
 

A lokális mozgás elrejtéséhez szükséges HMIPv6 adminisztrációs üzenetek (Regional 
Binding Update), a mobil terminál és a hálózati ügynök közötti csatornát terheli. Mivel a 
hálózati ügynökválasztó algoritmus a lehető legalacsonyabb hierarchiaszintről próbál 
GMA/MAP–t választani, ezért a választott hálózati ügynök és a mobil terminál közötti út is a 
legrövidebb lesz kis és közepes cellaváltási gyakoriság mellett. Gyakori cellaváltás mellett az 
algoritmus egy magasan elhelyezkedő GMA/MAP–t jelöl ki, így a mobil terminál és a 
hálózati ügynök közötti út is megnő. A szimuláció ideje alatt a leggyorsabban mozgó terminál 
190 cellaváltás kezdeményezett. A szimulációs eredmények megmutatták, hogy hatszintű 
hierarchikus domain–ben a HMIPv6 jelzésüzenetek száma 12%–kal, míg egy kilencszintű 
hierarchiában 24%–kal csökken. A hierarchiaszintek növelésével a MASA algoritmus 
hatékonysága javul a véletlenszerű ügynökválasztáshoz képest, mivel egyre kisebb a 
valószínűsége annak, hogy véletlenszerű esetben a megfelelő ügynök legyen kiválasztva. 
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15. ábra Adminisztrációs üzenetek számának és ügynökváltások alakulása HMIPv6 esetén 9 mélységű 

hierarchiában 
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5. Az eredmények alkalmazása 
 

A valós idejű alkalmazások számára rendkívül fontos a csomagvesztés minimalizálása, a 
késleltetés alacsony szinten tartása éppúgy, mint a kiemelt tartalmú csomagok védelme. A 
disszertációmban bemutatott módszerek és eljárások ebben jelent előrelépést. 

Az első téziscsoport szorosan köthető multimédiás adatátvitelhez. A bemutatott 
módszerek a csomagok szelektív újraküldésével képesek javítani az átvitt videó minőségét, 
miközben minimális szinten tartja a feleslegesen újraküldött csomagok számát. Módszereim 
több esetben kihasználják az MPEG videó struktúráját és a képtípusok közötti különbségeket. 
A eljárások egy részét implementáltam és valós teszthálózatban teszteltem. 

Az MPEG képstruktúra a videófolyam többutas átvitele esetén is kihasználható, mint 
ahogy az a második téziscsoport eredményei alátámasztják. A különböző képtípusokat 
tartalmazó csomagok hibaarányának megváltoztatásával további minőségjavulást tudtam 
elérni. A többutas videó streaming megoldáshoz sorrendezési eljárásra volt szükségem. Az 
ismert technikákban, melyek normalizálást használnak, szinte kivétel nélkül megjelenik 
sorrend–felcserélési jelenség. A sorrend cseréje bizonyos esetekben (pl. nem használjuk ki az 
összes csatornát) handover–hez vezet, ami késleltetést, rosszabb esetben a kapcsolat 
megszakadását okozhatja.  

A harmadik csoportban bemutatott hálózati ügynökválasztással, adott szinten tarthatjuk 
az ügynökváltások számát, így az adminisztrációs üzenetek okozta forgalom és késleltetés 
mértékét is. A bemutatott módszer így hatással van a késleltetésre érzékeny multimédiás 
alkalmazások minőségére is. 
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