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1. Bevezetés

A mai Internet egyik legfontosabb szállítási protokollja a megbízható adatátvitelt
biztosító TCP protokoll (Transmission Control Protocol, szállításvezérlő protokoll)
és annak különböző verziói. Számos funkciója közül az egyik legfontosabb a torló-
dásszabályozás, a hálózat megóvása a túlterheléstől és az összeomlástól. Ez a kom-
ponens alapvető szerepet játszott az Internet sikertörténetében. Az eredeti protokoll
megjelenése, amely biztosította a megbízható adatátvitelt IP hálózatok felett, 1981-
re datálható (RFC 793 [13]). A ’80-as évek közepén azonban komoly problémákat
tapasztaltak az Internet működésében, melynek során a hálózati teljesítmény sokszor
több nagyságrenddel is visszaesett. Ez az úgynevezett „torlódási összeomlás” (con-
gestion collapse) jelenség egyértleművé tette, hogy a szállítási rétegben szükség van
kifinomultabb szabályozási mechanizmusokra, melyek lehetővé teszik az ilyen jellegű
összeomlások elkerülését. A „torlódási összeomlás” problémájára adott első megoldás
Van Jacobsontól származik [6]. A torlódásszabályozás és a hozzá kapcsolódó alap-
vető mechanizmusok ekkor lettek hozzáadva a protokollhoz. Ennek eredményeként
a kapcsolatorientált TCP protokoll zárthurkú szabályozást végez, melynek során az
adó entitás az adási sebességét a beérkező nyugták alapján állítja a hálózati körülmé-
nyekhez azzal a céllal, hogy a hálózat jó kihasználtsággal működjön, de a túlterhelés
ne okozzon összeomlást. A torlódásvezérlést két fő komponens, a Slow Start (lassú
indulás) és a Congestion Avoidance (torlódás elkerülés), illetve a hozzájuk kapcsolódó
algoritmusok valósítják meg. A TCP működése során karbantart egy változót (con-
gestion window, torlódási ablak), mellyel közvetlenül szabályozza az adási sebességet
azáltal, hogy egy csúszóablakos mechanizmus segítségével limitálja a hálózatban levő,
még nyugtázatlan csomagok számát. Ezt a változót a különböző működési fázisok-
ban különböző algoritmusok szerint állítja a protokoll. Az Internet több évtizedes
folyamatos fejlődése során jelentősen változtak a hálózati technikák és a jellemző al-
kalmazások, ami a TCP folyamatos módosítását és javítását tette szükségessé. Az
alap mechanizmust fokozatosan fejlesztették és egészítették ki újabb módszerekkel,
mint például az RTO számítás és a késleltetett nyugtázás hozzáadása 1989-ben (RFC
1122 [1]), szelektív nyugtázás bevezetése 1996-ban (RFC 2018 [9]), vagy a NewReno
verzió definiálása 2004-ben (RFC 3782 [3]).

A TCP torlódásvezérlése sikeresen látta el feladatát az Internet stabil működésé-
nek biztosításában, mára azonban bizonyos hálózati környezetekben elérte teljesítő-
képessége határait. A jövő hálózatai olyan új kihívásokat jelentenek a TCP számára,
melyeket vagy egyáltalán nem vagy csak komoly kompromisszumok árán képes ke-
zelni. Ezek az új kihívások (pl. kommunikáció nagysebességű környezetben vagy hete-
rogén környezetben) egyértelműen jelezték a jelenlegi torlódásszabályozási módszerek
sürgős továbbfejlesztésének szükségességét. A közelmúltban meghatározó kutató in-
tézetekben és egyetemeken számos új módosítási javaslat született arra vonatkozóan,
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hogy hogyan lehet javítani a hagyományos TCP működését különböző, már ma is lé-
tező vagy a jövőben teret nyerő hálózati környezetekben, illetve jövőbeli alkalmazások
mellett.

A hagyományos TCP (Reno verzió) például nem képes elfogadható teljesítményt
nyújtani vezetéknélküli vagy mobil hálózati környezetben, ahol a késleltetés és az
elérhető sávszélesség hirtelen változhat (pl. horizontális vagy vertikális handover
alatt), ami a TCP többszörös visszalépését vagy szélsőséges esetekben a kapcsolat
megszakadását eredményezheti. A probléma orvosolására új TCP verziókat java-
soltak dedikáltan vezetéknélküli, illetve mobil környezethez. A szállítási protokollok
számára komoly kihívást jelent a nagysebességű és nagykiterjedésű hálózati környezet-
ben való hatékony működés. Az ilyen nagy sávszélesség-késleltetés szorzattal (BDP,
bandwidth-delay product) jellemezhető hálózatokban a hagyományos TCP protokoll
konzervatív torlódásszabályozási mechanizmusa miatt nem képes elfogadható telje-
sítményt biztosítani. Ennek eredményeként a közelmúltban számos TCP módosítási
javaslat született, melyek a nagysebességű hálózati környezetben igyekeznek hatéko-
nyabb működést garantálni. Ezek a nagysebességű TCP variánsok vagy nagysebességű
transzport protokollok a hagyományos, konzervatív torlódásszabályozási mechaniz-
must cserélik le és az új környezethez igazodó módszereket javasolnak.

2. Kutatási célkitűzések

Abból adódóan, hogy jelenleg számos új transzport protokoll javaslat létezik, a jövő
hálózati forgalma heterogén transzport mechanizmusok által kontrollált forgalom lesz,
azonban ezen mechanizmusok egymás mellett működéséről nagyon keveset tudunk.
Ebben a tekintetben a fairness-tulajdonságok feltárása és megértése alapvető fontos-
ságú. Az első fő kutatási célkitűzésem az volt, hogy feltárjam a közelmúltban java-
solt különböző torlódásszabályozási módszerek interakciójának fontosabb jellemzőit és
fairness-tulajdonságait. A kutatási irány érvényességét az is igazolja, hogy ma már a
nagysebességű TCP javaslatok nemcsak elméleti mechanizmusok, hanem megjelentek
a legújabb operációs rendszerekben is. Például a Linux kernel 2.6.19-es verziójától
kezdődően az alapértelmezett TCP protokoll a CUBIC [14], míg a Microsoft Windows
Vista és Server 2008 a Compound TCP-t [17] használja alapértelmezésben.

A fairness-vizsgálatokkal foglalkozó munkák általában a TCP folyamok hosszútávú
viselkedését elemzik, azonban vizsgálataim alapján fontos a dinamikus tulajdonságok
figyelembe vétele is a megváltozott hálózati jellemzőkből adódóan. Ezért a következő
célkitűzésem a tranziens és dinamikus működés analitikus jellemzőinek feltárása volt
a különböző protokollok egyedi folyamainak vonatkozásában, illetve az ezek karakte-
rizálására használható megfelelő metrikák definiálása. Célom volt továbbá versengő,
egymással interakcióban levő folyamok működési dinamikájának analizálása a hálózati
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elrendezések széles körében. Ez magában foglalja az egyes folyamok indulási késlelteté-
sének a hosszútávú fairness-tulajdonságokra gyakorolt hatását is. Itt a fő hangsúly az
inter-protokoll jellemzőkön volt, amikor különböző TCP verziók folyamai versengenek
egymással. Egy másik releváns része a munkámnak arra irányult, hogy a tapasztalt
jelenségek magyarázatát is megadjam a definiált metrikák és alkalmazott módszertan
alapján.

A TCP protokoll egy fontos eleme az Internet torlódásszabályozásának, azon-
ban a hálózat dinamikus viselkedését nemcsak a TCP vezérlési mechanizmusai, ha-
nem a hálózati routerek, különösképpen az aktív sorkezelést (Active Queue Manage-
ment, AQM) alkalmazó eszközök is alapvetően befolyásolják. Ebben a vonatkozás-
ban, a Random Early Detection (RED) [4] mechanizmus érdemel különös figyelmet,
ugyanis számos jelenleg elérhető router eszközben implementálták. A HighSpeed TCP
(HSTCP) [2] mint a szabályozás másik résztvevője egy korai, bíztató tulajdonságok-
kal bíró transzport protokoll javaslat, melyet dedikáltan nagy sávszélesség-késleltetés
szorzattal jellemezhető hálózatokhoz terveztek. Munkám második felében ezen két
mechanizmust alkalmazó, HSTCP/RED hálózatok teljesítményvizsgálatával foglal-
koztam. Célom az volt, hogy egy szabályozáselméleti modellt adjak, melynek segít-
ségével leírható a HSTCP protokoll működése nagy sávszélesség-késleltetés szorzattal
rendelkező hálózatokban, ahol a várakozási sorok menedzselése a RED mechanizmus
szerint történik. Ezen megközelítés mögötti motiváció az volt, hogy analitikus képet
kapjunk a HSTCP protokoll teljesítményéről. Szintén része volt kutatási célkitűzé-
seimnek a HSTCP/RED hálózatok stabilitásvizsgálata, melynek eredményeként olyan
módszerek, feltételek határozhatók meg, amelyek segítségével a RED paraméterek úgy
konfigurálhatók, hogy a hálózat stabil működést mutasson.

3. Kutatási módszertan

A kutatási célok elérése érdekében különböző eszközöket alkalmaztam a matematikai
modellezés és a hálózatszimuláció területeiről.

Az első téziscsoportban a különböző TCP verziók széleskörű fairness-vizsgálata
során egyrészt csomagszintű szimulációkat alkalmaztam, amihez az Ns-2 [12] háló-
zatszimulátort használtam fel. Másrészt a protokollok analitikus karakterizálásához
olyan új metrikákat vezettem be, mint a szaturációs idő és a fő működési frekvenciák
azonosítása.

A különböző szabályozási mechanizmusok által eredményezett torlódási ablak fo-
lyamatokat csomagszintű analitikus vizsgálatok során megkapott formulákkal írtam
le. Bizonyos esetekben approximációkat alkalmaztam, melyek érvényességét csomag-
szintű szimulációkkal validáltam.

A fairness-tulajdonságok leírásában újszerű módszerként alkalmaztam egyedülálló
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és versengő folyamokra a spektrálanalízist. Ennek segítségével meghatároztam az
egyes protokollok fő működési frekvenciáit, amit felhasználtam a tapasztalt jelenségek
magyarázásához. Az egyes folyamok által elért sávszélesség, torlódási ablak és a
várakozási sorok időbeli alakulásának dinamikáját széleskörűen analizáltam idő- és
frekvenciatartományban. A vizsgált toplógiák az 1. ábrán láthatók.���� �������� � ���	
� �	

(a) Dumb-bell

��� ���� ������ ������ �� � ������ ��
(b) Egyszerű parking-lot (c) Inhomogén parking-lot���� ���� � �� ! "#$%&' (% �) �*�*! "#$%&' (%�� ! "#$%&' (% ! "#$%&' (%� � �) �) �*

(d) Összetett parking-lot

1. ábra. Vizsgált hálózati topológiák

A második téziscsoportban szabályozáselméleti eszközökkel vizsgáltam a HSTCP/
RED hálózatokat azzal a céllal, hogy részletes analitikus képet kapjak azok teljesít-
ményéről. Folyamszintű folyadékmodelleket javasoltam a HSTCP protokoll és egyéb
hálózati elemek leírására. A felállított nemlineáris modell egy bonyolult differenciál-
egyenlet-rendszer, amely összetett függőségeket ír le a változók között, illetve változó
késleltetéseket is tartalmaz, ezáltal analitikusan nem jól kezelhető. Ezért numerikus
approximációs módszereket alkalmaztam és egy implementációs módszertant dolgoz-
tam ki, melynek segítségével a differenciálegyenlet-rendszer különböző kezdeti érték
feltételek mellett megoldható. Egy MATLAB/Simulink keretrendszert terveztem és
implementáltam a javasolt folyadékmodellek analizálásához. A felállított modellt
Ns-2 segítségével végzett csomagszintű szimulációkkal validáltam.

Ezenkívül a javasolt modell segítségével vizsgáltam a HSTCP/RED hálózatok
mint visszacsatolt rendszerek stabilitási tulajdonságait. A nehezen kezelhető nem-
lineáris modell munkaponti linearizálása után lokális stabilitási feltételt származtat-
tam, melynek során a szabályozástechnikából, illetve a klasszikus lineáris visszacsa-
tolt rendszerek területéről ismert eszközöket használtam fel, mint például a Laplace
transzformáció vagy a Nyquist kritérium. A lineáris rendszerre vonatkozó stabilitási
feltétel érvényességét a nemlineáris folyadékmodell eredményeivel és csomagszintű szi-
mulációk segítségével validáltam.
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4. Új eredmények

4.1. Nagysebességű TCP protokollok fairness-vizsgálata

A hagyományos TCP protokoll konzervatív torlódásvezérlési mechanizmusából adódó
problémák orvosolására az elmúlt években számos TCP módosítási javaslat, mecha-
nizmus született a világ meghatározó kutatóintézeteiben és egyetemein, melyek egy
része különböző TCP verziókban, illetve implementációkban jelent meg. Ezen új ja-
vaslatok a jövő Internetjének különböző kihívásaira adnak válaszokat, azonban úgy
tűnik, hogy a jövő transzport protokolljának megtalálása nem egyszerű feladat, és az
erre irányuló folyamat lelassult. Ennek egyik fő oka – a számos publikált javaslat el-
lenére – az, hogy ezek közül a legjobb kiválasztása nagyon nehéz, mivel ezek független
kutatási eredmények és a különböző csoportok nem hasonlították össze egymás ered-
ményeit, javaslatait. Vagy ha összevetették, rendszerint az a gond, hogy nem létezik
egy közös kiértékelési keretrendszer (azonos metrikákkal, topológiákkal, stb.), ahol az
új verziók széleskörű teljesítményelemzése elvégezhető lenne. Az ilyen széleskörű vizs-
gálatok nagyon ritkák, azonban ezek nélkül lehetetlen megtenni a következő lépést a
jövő transzport protokolljának kiválasztásában. Ez volt munkám fő motivációja.

1. Téziscsoport. Különböző ígéretes nagysebességű TCP protokoll, illetve torlódás-
vezérlési algoritmus széleskörű szimulációs- és analitikus vizsgálatát végeztem el a fair-
ness szempontjából. A vizsgálatok során a hosszútávú viselkedés mellett a tranziens
működésre és a dinamikus jellemzőkre helyeztem a hangsúlyt azzal a céllal, hogy mé-
lyebb betekintést kaphassunk különböző torlódásvezérlési mechanizmusok egymás mel-
lett működésébe és interakciójába. Egyrészt feltártam a tranziens és dinamikus mű-
ködés fontosabb analitikus jellemzőit egyedül működő TCP folyamokra vonatkozóan,
valamint új metrikákat javasoltam ezek karakterizálásához. Másrészt számos hálózati
elrendezés mellett vizsgáltam egymás mellett működő, versengő TCP folyamok egy-
másrahatását különös tekintettel a dinamikus tényezőkre és azok hosszútávú működésre
gyakorolt hatására. Széleskörű vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan, hogy a tran-
ziens állapot milyen módon képes befolyásolni a hosszútávú fairness-tulajdonságokat,
aminek részeként a TCP folyamok indulási késleltetésének hatását elemeztem. Itt a fő
hangsúly az „inter-protokoll” jellemzők feltárásán volt, amikor különböző típusú TCP
verziók versengtek a közös erőforrásokért. Ezenkívül a tapasztalt jelenségek magyará-
zatát is megadtam az új metrikák és alkalmazott metodológia alapján.

Annak érdekében, hogy általános megállapításokat tehessek, különböző torlódás-
vezérlési elvek egymásrahatását vizsgáltam ahelyett, hogy minden kombinációban
elemezném a protokollok együttműködését. A torlódásszabályozási mechanizmusok
következő csoportjait definiáltam. Az első csoportba a csomagvesztés alapú protokol-
lok tartoznak. Ez tovább osztható az MIMD (Multiplicative Increase Multiplicative
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Decrease, multiplikatív növelés multiplikatív csökkentés) mechanizmusra épülő és az
AIMD-jellegű (Additive Increase Multiplicative Decrease, additív növelés multiplika-
tív csökkentés) algoritmusokat alkalmazó verziókra [21]. Az MIMD csoport legfon-
tosabb képviselőjét, a Scalable TCP-t (STCP) [8] vizsgáltam, míg az AIMD-jellegű
protokollok közül két biztató javaslatot, a HighSpeed TCP (HSTCP) [2] és a BIC
TCP [22] verziókat választottam. A második csoportba a késleltetés alapú protokol-
lok tartoznak és ezek közül az egyik legfontosabb változatot, a FAST TCP [7, 20]
protokollt vizsgáltam.

4.1.1. Különböző TCP verziók tranziens és egyensúlyi analízise

Ahhoz hogy megértsük sok TCP folyam valós hálózati környezetben mutatott vi-
selkedését, az első lépés a különböző TCP verziókhoz tartozó egyedülálló folyamok
működésének analizálása kell legyen. Ebben a részben a vizsgálatok minden esetben
a dumb-bell topológiára vonatkoznak (lásd 1a. ábra).

Egy egyedül működő TCP folyam teljesítménye két különböző működési tarto-
mányban vizsgálható. Az első fázis a tranziens fázis, míg a második az egyensúlyi
viselkedéshez tartozik. A két működési fázis vonatkozásában új metrikákat vezet-
tem be a rövidtávú és hosszútávú dinamikus jellemzők karakterizálására, melyek a
későbbiekben fontos szerepet játszanak versengő folyamok fairness-tulajdonságainak
jellemzésében.

1.1. Tézis. [J1, J2, C1, C2] 1 (Section 3.4) 2 Javaslatot tettem egy új, fairness-
vonatkozású, a dinamikus jellemzőkhöz köthető teljesítménymetrika alkalmazására,
mely alkalmas a torlódásvezérlési mechanizmusok kezdeti viselkedésének karakteri-
zálására. Általánosságban a szaturációs idő a tranziens szakasz hosszát adja meg.
Csomagvesztés alapú protokollokra az indulástól az első csomagvesztésig eltelt idő-
ként definiáltam, míg késleltetés alapú protokollok esetében az indulástól az egyensúlyi
állapotba való eljutásig eltelt idővel azonosítottam.

Ezenkívül analitikus és közelítő formulákat származtattam a Scalable TCP, HSTCP,
BIC TCP és FAST TCP protokollok szaturációs idejére vonatkozóan. Az approximá-
ciókat Ns-2 alatt végzett csomagszintű szimulációkkal validáltam.

A 2a. ábrán egy egyedülálló Scalable TCP folyam szaturációs ideje és a külön-
böző működési fázisok láthatók illusztrációként. A torlódási ablak (és ezzel az adási
sebesség) növelésével egy idő után a szűk keresztmetszetet jelentő link telítődik (link
szaturáció). Ezt követően az új érkező csomagok a linkhez tartozó várakozási sort töl-
tik. A szaturációs idő a kapcsolat kezdetétől a várakozási sor első telítődéséig eltelt
idővel egyezik meg.

1A konferenciacikkeket „C”, míg a folyóiratcikkeket „J” kezdőbetűk jelölik.
2A hivatkozások a disszertáció megfelelő fejezeteire vonatkoznak.
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1. táblázat. Szaturációs idő közelítések különböző protokollokra

Scalable TCP: t̂sat = tLSS + R0

lg
R0C

WLSS

lg(1+a) + R̃
lg

R0C+B

R0C

lg(1+a) ≈ 26 sec

HSTCP: t̂sat = tSS + R0
R0C−max_ssthresh

max_ssthresh/2 + R̃
B

max_ssthresh/2 ≈ 42 sec

BIC TCP: t̂sat = R0
lg max_ssthresh

lg 2 + R0
lg

R0C

max_ssthresh

lg(1+a) + R̃
lg

R0C+B

R0C

lg 1+a ≈ 12 sec

FAST TCP: t̂sat = R0
lg R0C

2 + tAIAD ≈ 2 sec
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ω
scalable

≈ 0.34 1/s 

ω
hstcp

≈ 0.065 1/s 

ω
bictcp−1

≈ 0.041 1/s 
ω
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≈ 0.061 1/s 

(b) Egyedülálló folyamok cwnd folyamatainak
spektruma: STCP (felül), HSTCP (középen),
BIC TCP (alul)

2. ábra. Tranziens és egyensúlyi viselkedés

A különböző működési fázisokhoz tartozó időintervallumok analitikusan meghatá-
rozhatók vagy approximálhatók. A Scalable TCP, HSTCP, BIC TCP és FAST TCP
szaturációs idejére vonatkozó analitikus erdményeket az 1. táblázat foglalja össze.

1.2. Tézis. [J1, J2, C1, C2] (Section 3.4) Bevezettem a torlódási ablak folyamatok
spektrális jellemzői alapján azonosítható fő működési frekvenciákat mint új metrikát,
ami a csomagvesztés alapú torlódásvezérlési mechanizmusok részletesebb karakterizá-
lására ad lehetőséget. A fő működési frekvenciák a protokollok hosszútávú dinamikáját
jellemzik, továbbá ezek identifikálása fontos szerepet játszik az „inter-protokoll” vizs-
gálatokban is. Ezenkívül meghatároztam analitikusan ezeket a frekvenciákat egyedül
működő Scalable TCP, HSTCP és BIC TCP protokollokra.
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A szaturációs idő után egy csomagvesztés alapú protokollt alkalmazó folyam peri-
odikus hosszútávú működést mutat, melynek során periodikusan történnek a csomag-
vesztések. A releváns paraméterek, melyek ezt a viselkedést leírják, szintén analitiku-
san származtathatók az egyes protokollokra. Ezzel ellentétben egy egyedül működő
késleltetés alapú protokoll stabil egyensúlyi állapot realizálására képes, amely műkö-
dés során nem történik csomagvesztés és nincs jelen oszcilláció a hálózatban.

A 2b. ábra egyedülálló folyamok torlódási ablak folyamatának spektrumát mutatja
be illusztrációként. A Scalable TCP fő működési frekvenciája ω = 0.34 1/s értéknél
figyelhető meg, ami jelentősen magasabb, mint a másik két csomagvesztés alapú pro-
tokoll esetében. A HSTCP protokoll körülbelül ω = 0.065 1/s frekvencián oszcillál,
míg a BIC TCP szabályozási mechanizmusa két fő működési frekvenciát eredményez
0.04 1/s és 0.06 1/s értékekkel.

4.1.2. Az MIMD mechanizmus fairness-tulajdonságai

Ma és a jövőben is fontos kérdés lehet, hogy a közelmúltban javasolt transzport pro-
tokollok hogyan képesek egymás mellett élni megosztott hálózati környezetben. A
következő fejezetek erre a kérdésre igyekeznek választ adni a legfontosabb torlódás-
vezérlési módszerek interakciójának széleskörű vizsgálatából származó eredmények
összefoglalásával. Ez a vizsgálat képezi munkám egyik legfontosabb részét és ebből
származnak a legizgalmasabb és sokszor nem várt, meglepő eredmények. Egyrészt
már ismert jelenségeket is újra elővettem, de a vizsgálatokat jóval szélesebb érvé-
nyességi körben végeztem mind a hálózati elrendezések, mind a forgalmi szituációk
vonatkozásában, ezáltal általánosabb következtetésekre jutottam. Másrészt a jelen-
ségek magyarázatát is megadtam.

Egy csomagvesztés alapú transzport protokoll alapvető komponense az adekvát
torlódási ablak (és adási sebesség) növelési mechanizmus, amikor az aktuális hálózati
körülmények mellett lehetőség van rá. A multiplikatív növelési algoritmus konstans
értékkel növeli a torlódási ablakot minden beérkező nyugtára függetlenül a torlódási
ablak aktuális értékétől. Ezzel szemben az adaptív additív növelést alkalmazó me-
chanizmusok a növekmény mértékét változtatják a torlódási ablak konkrét értékének
függvényében. (Az egzakt paraméterek és a dinamikai tulajdonságok eltérőek a kü-
lönböző AIMD-jellegű protokollokra.) Egy érdekes kérdés, hogy ezen két torlódási
ablak növelési startégia milyen módon képes egymás mellett működni egy közös há-
lózati környezetben. A következő tézis erre ad választ hálózati elrendezések széles
körének analízise alapján.

1.3. Tézis. [J1, C2] (Section 3.5 és 3.6) A fő megállapításaim az MIMD mechaniz-
mus, illetve speciálisan a Scalable TCP protokoll fairness-tulajdonságaira vonatkozóan
a következők:
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• Az MIMD mechanizmus nem fair más csomagvesztés alapú protokollokkal a
hálózati elrendezések széles körében és az adaptív AI algoritmusokat alkalmazó
AIMD-jellegű folyamokat mindig kiéhezteti. Bizonyos esetekben a Scalable TCP
folyam képes más folyamokat arra kényszeríteni, hogy normál működési mód-
jukból visszaessenek a hagyományos TCP Reno működési módba. Ezenkívül a
spektrálanalízis megmutatta, hogy a protokoll ezen tulajdonsága az MIMD me-
chanizmus (pontosabban az MI mechanizmus) tervezési alapjaiban gyökerezik.

• Az MIMD mechanizmus agresszív jellege megfigyelhető a parking-lot topológián
és más TCP aggregátumokkal való versengés mellett is.

• Az MIMD és AIMD-jellegű protokollok hosszútávú interakciójára nincs hatás-
sal az indulási késleltetés; az csupán a tranziens fázist és a konveregnecia időt
befolyásolja. Azonban MIMD folyamok versengése esetén az indulási késleltetés
direkt módon meghatározza a hosszútávú működést, és ezáltal az intra-protokoll
fairness nem garantálható szinkronizált csomagvesztések mellett.

• A megállapítások mellett a jelenségek magyarázatát is megadtam a bevezetett
metrikák és alkalmazott metodológia alapján.

Példaként tekintsük versengő HSTCP és Scalable TCP folyamok működését az
egyszerű dumb-bell topológián. Vizsgáljuk azt az esetet, amikor egy HSTCP folyam
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3. ábra. HSTCP – Scalable TCP, indulási késleltetés: 50s

és egy 50 sec késéssel induló Scalable TCP folyam verseng a sávszélességért. Ez a
késleltetés nagyobb, mint a HSTCP szaturációs ideje a vizsgált környezetben. A
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szimulációs eredmények a 3. ábrán láthatók. A Scalable TCP indulásánál a HSTCP
folyam már elérte egyensúlyi állapotát és a thstcp periódus időnek megfelelő oszcillációt
mutat. A Scalable TCP a Slow-Start/Limited Slow-Start mechanizmusokkal indul és
a szűk keresztmetszet linkhez tartozó várakozási sor a két folyam aggregált forgalmá-
val töltődik. A Scalable TCP által behozott extra forgalom hatására az időállandó
csökkenni kezd, ugyanis a szinkronizált, mindkét folyam által észlelt csomagvesztések
egyre gyakrabban jelentkeznek. Ezen rövidebb periódus alatt a HSTCP cwnd válto-
zója nem képes elérni azt az értéket, ami közvetlenül a leszabályozás előtt volt. Ezzel
szemben a Scalable TCP által a multiplikatív növelési mechanizmus szerint vezérelt
cwnd változó meghaladja az előző periódusban elért maximumot. Így a közös periódus
idő a Scalable TCP saját időállandójához (tscalable) konvergál, mialatt a HSTCP tor-
lódási ablaka csökkenő, míg a Scalable TCP torlódási ablaka növekvő trendet mutat.
Egyensúlyi állapotban a HSTCP cwnd változója a protokoll Low_Window paramé-
tere alá süllyed, ami a TCP Reno működési módba (a(W ) = 1, b(W ) = 0.5) való
visszaesést és nagyon rossz teljesítményt jelent. Ez a jelenség a frekvenciatartomány-
ban is megfigyelhető. A 3. ábra az idő diagramok mellett a spektrum diagramokat is
tartalmazza. A spektrum ábrák is alátámasztják, hogy a hosszútávú hálózati műkö-
dést alapvetően a Scalable TCP folyam határozza meg, és a várakozási sor spektruma
a Scalable TCP-vel megegyező domináns frekvenciát tartalmazza.

4.1.3. A FAST TCP protokoll fairness-tulajdonságai

A FAST TCP protokoll egyike az ígéretes késleltetés alapú protokolloknak, azonban
nagyon keveset tudunk a csomagvesztés alapú protokollokkal való együttműködési
képességéről. A következő tézisekben a FAST TCP különböző hálózati környezetek-
ben érvényes fairness-tulajdonságairól tett legfontosabb megállapításaimat foglalom
össze.

1.4. Tézis. [J1, J2, C1] (Section 3.5 és 3.6) A késleltetés alapú FAST TCP proto-
koll fairness-tulajdonságaira a következő megállapításokat tettem feltételezve, hogy a
hálózatban egy torlódott link van:

• A csomagvesztés alapú protokollokkal ellentétben a FAST TCP megfelelő para-
méter beállításokkal mindig képes fair vagy majdnem fair működésre csomag-
vesztés alapú protokollok (pontosabban HSTCP, Scalable TCP és BIC TCP)
mellett abban az esetben, ha a hálózatban egy torlódott link van.

• A FAST TCP hasonló hosszútávú fair viselkedést mutat különböző hálózati el-
rendezésekben, azonban az indulási késleltetéstől függően ez az állapot különböző
módon realizálódik. Ha a FAST TCP folyam indul először, akkor az egyensúlyi
állapot közvetlenül elérhető, míg később induló FAST TCP folyam esetében az
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egyensúlyi állapot egy oszcillációs tranziens szakasz után realizálódik, melynek
hossza függ az indulási késleltetéstől és a másik protokolltól is. A FAST TCP fo-
lyam spektrális jellemzői a csomagvesztés alapú protokoll periodikus viselkedését
követik.

• A FAST TCP fair viselkedése robusztus tulajdonsága a protokollnak, ami fenn-
áll csomagvesztés alapú TCP verziók (HSTCP, Scalable TCP és BIC TCP)
aggregátuma mellett is, továbbá egyszerű parking-lot topológián is, amikor egy
torlódott link van a hálózatban.

• A megfelelő paraméter beállítások mellett a FAST TCP kedvező intra-protokoll
fairness-tulajdonságokat mutat, azonban a FAST TCP folyamok közötti hosszú-
távú interakció függ az indulási késleltetéstől, a baseRTT paraméter becslésétől
és a protokoll egyéb paramétereitől is.

Fontos megjegyezni, hogy a teljesítményt és a fent összefoglalt fairness-jellemzőket
szignifikánsan befolyásolják a FAST TCP paraméterei (lásd 1.6. tézis). Ez a paramé-
terekre való érzékenység jelzi a megfelelő paraméterek megválasztásának fontosságát.
Ebben a munkában az α paramétert mindig úgy állítottam be, hogy a FAST TCP a
rendelkezésre álló buffer felét próbálja elfoglalni. Más paraméterekkel természetesen
a FAST TCP is képes nem fair állapotba jutni vagy még egyszerű hálózati elrende-
zésekben is könnyen kiéheztethetik más protokollok.

A FAST TCP kedvező fairness-tulajdonságainak demonstrálására nézzük az egy-
szerű parking-lot topológián mutatott működést, ahol a különböző körülfordulási idők
(round-trip time, RTT) hatása vizsgálható.
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4. ábra. Egyszerű parking-lot topológia: csomagvesztés alapú protokoll hosszabb
RTT-vel – FAST TCP
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A vizsgált elrendezésben a FAST TCP folyam megy a rövidebb úton (kisebb RTT),
míg a csomagvesztés alapú folyam a hosszabb úton (nagyobb RTT). Egy később induló
Scalable TCP, illetve egy HSTCP folyammal való versengéshez tartozó szimulációs
eredmények láthatók a 4. ábrán. A várakozási sor és a torlódási ablakok dinamikája
mellett az ábra a sávszélesség diagramokat is tartalmazza. Az egyszerű dumb-bell
topológián mutatott viselkedéshez hasonlóan itt is mindig a fair vagy majdnem fair
egyensúlyi működés tapasztalható. A kisebb körülfordulási idővel rendelkező FAST
TCP folyam nem éhezteti ki a hosszabb úton haladó csomagvesztés alapú protokol-
lokat. A FAST TCP egészen a fair egyensúlyi állapotig csökkenti adási sebességét.

Valós hálózati környezetben egy kapcsolathoz tartozóan több linken is lehet tor-
lódás. A következő tézis a több szűk keresztmetszet linket is tartalmazó hálózati
elrendezések vonatkozásában tesz megállapításokat.

1.5. Tézis. [J1, J2, C1] (Section 3.5 és 3.6) A FAST TCP protokoll fairness-
tulajdonságaira a következő megállapításokat tettem arra az esetre, ha a hálózatban
egyszerre több torlódott link van:

• A FAST TCP kedvező fairness-tulajdonságai megmaradnak bizonyos hálózati
elrendezésekben, ahol több torlódott link van (találhatók megfelelő paraméte-
rek), azonban általánosságban a szűk sávszélességű linkek számának növekedése
teljesítmény-visszaeséshez vezet.

• Az interakció jellegét tekintve különböző MIMD és AIMD-jellegű folyamokkal.
AIMD-jellegű protokollokkal történő versengés során a FAST TCP egyensúlyi
viselkedésének spektrális tulajdonságait alapvetően az AIMD-jellegű folyam ha-
tározza meg. MIMD folyamok esetében a FAST TCP komoly oszcillációt vagy
súlyos teljesítmény-visszaesést mutat a hálózati elrendezésektől függően. Álta-
lánosságban azt a megállapítást tettem, hogy több torlódott link esetén a FAST
TCP fairness-tulajdonságai mindig kedvezőbbek AIMD-jellegű folyamokkal, mint
MIMD folyamokkal.

• Ha a FAST TCP kapcsolat több linken halad keresztül, képes a szeparált linkeken
működő csomagvesztés alapú protokollok összeszinkronizálására.

A szinkronizációs effektus jól illusztrálható az inhomogén parking-lot topológián,
amikor a két torlódott linken keresztülhaladó FAST TCP folyam verseng egy-egy,
szeparált linken működő HSTCP és Scalable TCP folyammal (a topológia részletei az
1c. ábrán láthatók). A példában a HSTCP folyam használja az első, nagyobb terjedési
késleltetésű linket, míg az STCP folyam a másikat. Az 5. ábra az egyensúlyi működés
egy tipikus szegmensét mutatja idő- és frekvenciatartományban. Az alacsonyabb
frekvencián működő HSTCP protokoll modulálja a magasabb frekvencián működő
Scalable TCP torlódási ablak folyamatát. Ez a jelenség az amplitúdó modulációhoz
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5. ábra. Inhomogén parking-lot topológia: FAST TCP – HSTCP, STCP

hasonló: az első folyam megfelel a moduláló jelnek, míg a második a vivőnek. Ebben a
vizsgálati elrendezésben a FAST TCP dinamikus tulajdonságait részben befolyásolja
a másik két protokoll, de spektrumában saját oszcillációs frekvenciája is megjelenik.
Azonban a fair átlagos sávszélesség-megosztás itt is megvalósul.

Összetett parking-lot topológia esetén, amikor négy torlódott link van a hálózat-
ban, a FAST TCP teljesítményromlása figyelhető meg. Először tekintsük a 6a. ábrát,
ahol a gerincen (négy torlódott link) haladó FAST TCP és négy, szeparált linken mű-
ködő AIMD-jellegű (itt HSTCP) folyam versengése látható. A FAST TCP torlódási
ablaka hasonló egyensúlyi állapotot ér el, mint a többi négy folyam. Ebből adódóan
a FAST TCP által elért sávszélesség jelentősen kisebb a fair állapotnál. Az egyensú-
lyi viselkedést bizonyos mértékben befolyásolja a folyamok indulási ideje is. Hasonló
viselkedés tapasztalható BIC TCP folyamokkal való interakció során is (további rész-
letekért lásd [15]).

Másodszor nézzük az MIMD folyamokkal való együttműködést hasonló környe-
zetben, melyet a 6b. ábra szemléltet. Az AIMD-jellegű folyamokkal ellentétben a
Scalable TCP mindig kiéhezteti a gerincen közlekedő FAST TCP folyamot. Amikor
a Scalable TCP források indulnak először, a később belépő FAST TCP nem képes
szignifikáns sávszélesség elérésére. Fordított esetben – amit az ábra is mutat –, ami-
kor a Scalable TCP folyamok belépnek a hálózatba, egy nem fair tranziens állapoton
keresztül (amikor a FAST TCP alacsony sávszélességgel képes csak működni) egy
olyan állapotba jutunk, ahol a FAST TCP teljes kiéheztetése figyelhető meg. Ter-
mészetesen a FAST TCP teljesítménye javítható bizonyos esetekben a protokoll α és
β paraméterének növelésével, azonban ez instabil hálózati működést és rossz hálózati
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(a) FAST TCP – HSTCP, FAST indul később
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(b) FAST TCP – Scalable TCP, FAST indul előbb

6. ábra. Összetett parking-lot topológia: 5 csomópont, FAST TCP – csomagvesztés
alapú protokoll

kihasználtságot eredményezhet.
A FAST TCP fairness-tulajdonságait számos paraméter befolyásolja, melyek adek-

vát megválasztása szükséges a kedvező viselkedés biztosításához. Ennek megfelelően
alapvető fontosságú a széleskörű hálózati feltételekhez igazodó paraméterek megvá-
lasztása vagy egy adaptív algoritmus kidolgozása, amely képes a változó hálózati
körülményekhez igazodóan hangolni a szükséges paramétereket. A FAST TCP pro-
tokoll paramétereinek megfelelő beállításával számos cikk foglalkozik (pl. [7, 11, 18]),
azonban általánosan alkalmazható módszer a paraméterek optimális meghatározá-
sára jelenleg nem létezik. A következő tézis a FAST TCP bizonyos paramétereinek
fairness-tulajdonságokra gyakorolt hatását összegzi.

1.6. Tézis. [J1] (Section 3.6) A FAST TCP paramétereinek fairness-tulajdonságokra
gyakorolt hatásáról a következőket állapítottam meg:

• Egyrészt FAST TCP és AIMD-jellegű folyamok egymás mellett működésénél a
fairness-jellemzők a hálózati elrendezések széles körében kontrollálhatók az α
paraméter hangolásával. Másrészt a FAST TCP és Scalable TCP protokollok
közötti inkompatibilitás nem mindig orvosolható az α paraméter állításával. Kü-
lönösen több torlódott link vagy több MIMD folyam esetében a teljesítményrom-
lás a FAST TCP protokoll nagyfrekvenciás oszcillációjából adódik, ami nagyon
magas csomagvesztési arányt eredményez.

• A torlódási ablak frissítési periódus paraméter szintén jelentős mértékben képes
befolyásolni a hosszútávú dinamikus jellemzőket, és bizonyos esetekben az in-
stabil működés ezen paraméter nem megfelelő beállításából adódik. Ezenkívül a
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frissítési periódus paraméter az egyensúlyi sávszélesség-megosztásra szintén ha-
tással lehet. Egy megfelelő paraméterválasztás valamivel a FAST TCP folyam
körülfordulási ideje alatt van, azonban a túl alacsony értékek felesleges oszcillá-
cióhoz vezetnek.
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7. ábra. A torlódási ablak frissítési periódus paraméter hatása: FAST TCP – STCP

Példaként tekintsük a torlódási ablak frissítési periódus hatását. Ehhez vizsgáljuk
az STCP – FAST TCP interakciót az inhomogén parking-lot topológián három kü-
lönböző frissítési periódus mellett. Pontosabban a 100ms (RTT-nél nagyobb), 30ms
(RTT körüli) és 10ms (RTT-nél kisebb) értékekhez tartozó szimulációs eredmények
láthatók a 7. ábrán. Az Ns-2 implementáció alapértelmezett beállítása 10ms (míg az
egyik alapcikkben [7] 20ms értéket javasolnak a szerzők). A sávszélesség ábrák egyér-
telműen mutatják, hogy a hosszútávú fairness-t alapvetően befolyásolni képes a fris-
sítési periódus paraméter. Továbbá a FAST TCP (bizonyos esetekben megfigyelhető
MIMD-szerű működésének) oszcillációs frekvenciája ezen paraméter csökkentésével
növekszik.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a protokoll más paraméterei, mint
például γ, mi_threshold vagy a baseRTT becslés is hatással lehetnek a fairness-
tulajdonságokra. A γ és mi_threshold paraméterek a konvergenciasebességre és a
tranziens viselkedésre vannak hatással, míg a baseRTT becslés az egyensúlyi állapotot
képes befolyásolni.
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4.2. HSTCP/RED hálózatok stabilitásvizsgálata

A HighSpeed TCP (HSTCP) [2] protokoll egy bíztató eredményeket mutató transz-
port protokoll javaslat dedikáltan nagy sávszélesség-késleltetés szorzattal jellemez-
hető hálózatokhoz. Azonban keveset tudunk teljesítőképességéről és más hálózati
elemekkel (mint például a RED aktív sorkezelési mechanizmus [4]) való interakciójá-
ról. Ezenkívül kevés munka foglalkozik a HSTCP protokoll teljesítményelemzésével,
illetve alkalmazásának hatásaival (lásd pl. [16, 19]). Ezen szempontok motiválták
munkámat.

2. Téziscsoport. A HSTCP protokoll széleskörű szabályozáselméleti vizsgálatát vé-
geztem el azzal a céllal, hogy analitikusan leírjam a protokoll működését nagy sáv-
szélesség-késleltetés szorzattal jellemezhető hálózatokban, ahol a várakozási sorok me-
nedzselése a RED aktív sorkezelési mechanizmus szerint történik. A fő motiváció a
munkám mögött az volt, hogy analitikus betekintést nyerjek a HSTCP protokoll telje-
sítményébe. Ehhez először felállítottam a HSTCP/RED hálózatok egy folyadékmodell-
jét, majd a nemlineáris modell vizsgálatához egy szisztematikus megoldási módszertan
részletes leírását adtam meg. A modell eredményeit csomagszintű szimulációkkal vali-
dáltam. Végül egy stabilitási feltételt adtam HSTCP/RED hálózatokhoz, ami alapján
a RED paraméterei úgy állíthatók be, hogy a hálózat stabil működést mutasson.

A fejezet további részében a következő változókat használom:

W
.
= torlódási ablak várhatóértéke (csomag),

q
.
= sorhossz várhatóértéke (csomag),

x
.
= sorhossz becslés várhatóértéke (csomag),

R
.
= körülfordulási idő (RTT) = q

C
+ Tp (sec),

C
.
= link kapacitás (csomag/sec),

Tp
.
= fix körülfordulási terjedési késleltetés (sec),

N
.
= terhelés (TCP folyamok száma),

p
.
= csomagvesztési/csomagjelölési valószínűség.

4.2.1. HSTCP/RED hálózatok folyadékmodellje

Először a HSTCP/RED hálózatokra felállított nemlineáris folyadékmodell kerül be-
mutatásra. Ez a modell a TCP Reno/RED hálózatok modelljének [5, 10] általánosí-
tása.

2.1. Tézis. [J3, C4] (Section 4.2) Folyadékmodellt adtam HSTCP/RED hálózatok-
hoz, ahol identikus HSTCP források generálják a forgalmat egy szűk sávszélességű
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linken. A HSTCP forrás torlódási ablak várhatóértékének (átlagos) dinamikája ebben
a hálózati környezetben a következő differenciálegyenlettel írható le:

Ẇ (t) =
a(W (t))

R(t)
− b(W (t)) W (t)

W (t − R(t))

R(t − R(t))
p(t − R(t)) (1)

Az 1. egyenletben az első tag írja le az algoritmus additív növelési részét, ahol
a növelési paraméter a(W (t)). Ez a rész azt fejezi ki, hogy a torlódási ablak értéke
körülfordulási időnként a(W (t)) csomaggal növekszik. Az egyenlet második tagja írja
le a multiplikatív csökkentést, melynek paramétere b(W (t)). A RED mechanizmus
arányos jelölési sémát valósít meg, melynek során az egyes folyamokhoz tartozó cso-
magokat az általuk elért sebességgel arányos módon jelöli meg. Így a torlódási ablak
csökkentését súlyozzuk az elért adási ráta késleltetett értékével, melyet W (t−R(t))

R(t−R(t))
jelöl

és a csomagdobási valószínűséggel, amit p(t−R(t)) jelöl az egyenletben. Hangsúlyozni
kell, hogy ez a differenciálegyenlet a torlódási ablak várhatóértékének dinamikáját írja
le. A fő külünbség az általam felállított HSTCP modell és a publikált TCP Reno mo-
dell [10] között abból adódik, hogy a HSTCP torlódási ablak növelési és csökkentési
paramétere függ a torlódási ablak aktuális értékétől (W (t))-től (és azon keresztül az
időtől), ezáltal egy lényegesen bonyolultabb differenciálegyenletet kapunk.

A hálózat többi elemét az irodalomból ismert modellekkel (lásd [10]) írtam le
a következő módon. Egy szűk sávszélességet jelentő linket tartalmazó hálózatot és
identikus TCP forrásokat feltételezve a várakozási sor várható tranziens viselkedése a
következő differenciálegyenlettel írható le:

q̇(t) = N(t)
W (t)

R(t)
− 1q(t)C, (2)

ahol az első tag a sor növekedését adja meg, ami a beérkező aggregált forgalom rátá-
jával egyezik meg, míg a második tag a kiszolgálási sebességnek megfelelő csökkenést
írja le. 1q(t) = 1, ha q(t) > 0, és 0 különben. A RED [4] aktív sorkezelési mechanizmus
egy csomagjelölési függvénnyel, p(x) jellemezhető, amelynek bemeneti argumentuma
a sorhossz becslése, átlagolt értéke x(t). Ez a simítási mechanizmus a következő diffe-
renciálegyenlettel közelíthető (elsőrendű aluláteresztő szűrő K vágási frekvenciával):

ẋ(t) = −Kx(t) + Kq(t), (3)

ahol K = −C ln(1 − α) és α a felejtési faktor. A szabályozáselméleti terminológiát
követve a szabályozóként működő AQM modul egy, a paramétereitől függő torlódásjel-
zést (jelzési vagy dobási valószínűség) csatol vissza a TCP adóknak. A TCP források
mint a szabályozott szakasz részei adási sebességüket a tapasztalt jelzési vagy dobási
valószínűség szerint állítják.
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4.2.2. A modell implementációja és validációja

A HighSpeed TCP források és a hálózat dinamikáját leíró egyenletek (1, 2 és 3) egy
differenciálegyenlet-rendszert alkotnak, mely a HSTCP/RED hálózatok dinamikáját
modellezi. Ez a differenciálegyenlet-rendszer bonyolult összefüggéseket tartalmaz a
változók között és bizonyos helyeken változó késleltetések is megjelennek az argumen-
tumokban, így analitikusan nehezen kezelhető. Ezért egy numerikus approximációkra
épülő szisztematikus megoldási módszertant dolgoztam ki és implementáltam.

2.2. Tézis. [J3, C4] (Section 4.3 és 4.4) Egy szisztematikus megoldási módszertant
dolgoztam ki azzal a céllal, hogy különböző kezdeti értékek mellett megoldható legyen a
2.1 tézisben megadott nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer. MATLAB/Simulink
környezetben egy keretrendszert terveztem és implementáltam, ahol a folyadékmodell
analizálható numerikus approximációs megoldási módszerek segítségével. A nemline-
áris folyadékmodellt Ns-2 alatt végzett csomagszintű szimulációkkal validáltam.

A differenciálegyenlet-rendszer által leírt nemlineáris rendszert a MATLAB prog-
ram Simulink környezetében implementáltam. A létrehozott keretrendszerben az
egyes blokkok a megfelelő elemek működését írják le, illetve lehetőség nyílik a vissza-
csatolt rendszer viselkedésének vizsgálatára. A modell fő elemeit a 8. ábra mutatja
be.

R

p

q
q

To Workspace q

pTo Workspace p

W To Workspace W

RTo Workspace R

qR

Round-Trip Time

R

W

N

q

Queue dynamics

qp

Packet-marking
feedback (AQM)

R

p
W

Cwnd dynamics

1

N_input

W

8. ábra. A modell fő elemei (top-level)

A Simulink modellt Ns-2 alatt végzett csomagszintű szimulációkkal validáltam.
Egyszerű illusztrációként nézzük az egyfolyamos esetet. A Simulink alatt végzett
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9. ábra. A modell validálása - egy HSTCP folyam

folyamszintű vizsgálatok és az Ns-2 segítségével nyert csomagszintű szimulációk ered-
ményeit hasonlítja össze a 9. ábra. A diagramokon a torlódási ablak és a sorhossz
dinamikája látható. Mivel a torlódáselkerülési fázisra (Congestion Avoidance) fó-
kuszálunk, csak az állandósult állapot látható az ábrán. (Ns-2 alatt a Slow Start
mechanizmus a kapcsolat kezdetétől addig működik, amíg a torlódási ablak el nem
ér egy küszöb értéket. Ezt a működést a modellben egy a küszöbértékhez köthető
torlódási ablak kezdeti értékkel veszem figyelembe.) Látható, hogy a modell jól kö-
veti a HSTCP folyam és a várakozási sor oszcilláló dinamikáját. Fontos megjegyezni,
hogy egy egyedülálló TCP folyam nemcsak csomagszinten, hanem folyamszinten is
oszcilláló működést mutat.

4.2.3. Stabilitásvizsgálat

A szabályozáselméleti terminológiát követve a RED modul tekinthető a szabályozó-
nak, míg a hálózat többi része a szabályozandó szakasznak. A szabályozótervezés
célja, hogy stabil és robusztus működést realizáló visszacsatolt rendszert kapjunk el-
fogadható válaszidő mellett. Ahhoz, hogy stabilitási feltételt adjak HSTCP/RED
hálózatokhoz, a következő metodológiát követtem. A nemlineáris folyadékmodellek
által leírt rendszer (lásd 4.2.1. fejezet) közvetlen viszgálata nagyon nehéz. Ezért első
lépésben a modellt egy munkaponti környezetben linearizáltam, majd a lineáris rend-
szer globális aszimptotikus stabilitását vizsgáltam. Ezt követően feltételt adtam a
RED paramétereinek beállítására, melyek biztosítják a stabil működést a hálózati
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paraméterek adott tartományában. A feltétel alapján az eredeti modell (és a fizikai
rendszer) lokális aszimptotikus stabilitására következtethetünk adott tartományban.
Végül az eredményeket csomagszintű szimulációkkal (melyek egy másik nemlineáris
rendszerből származnak) validáltam és illusztráltam.

A TCP Reno/RED hálózatokra vonatkozó hasonló stabilitásvizsgálat található
[5]-ben.

2.3. Tézis (Stabilitási feltétel). [J3, C4] (Section 4.5) A következő stabilitási fel-
tételt adtam HSTCP/RED hálózatokra. Ha Lhstcp és Khstcp paraméterekre teljesül,
hogy

Lhstcp b0 (R+C)
3

2a0 (N−)2 ≤

√

ω2
g

K2
hstcp

+ 1 (4)

ahol

ωg = 0.1 min

{

2a0N
−

(R+)2 C
,

1

R+

}

(5)

akkor a 10. ábrán bemutatott visszacsatolt lineáris szabályozási rendszer stabil minden
N ≥ N− és R0 ≤ R+ esetén, ahol Lhstcp, Khstcp a RED-alapú szabályozási rendszer
paraméterei, a0, b0 a HSTCP protokoll növelési/csökkentési paramétere a munkapont-
ban, C a link kapacitása, N− a minimális folyamszám és R+ a maximális RTT.+,-./01 2/0134 356

P (s) =
b0C2

N
e−sR0

(

s + 2a0N
R2

0
C

)(

s + 1
R0

) ; Cred(s) =
Lhstcp
s

Khstcp
+ 1

10. ábra. A linearizált visszacsatolt rendszer blokk diagramja

Ez a feltétel a HSTCP/RED hálózatok egy stabilitási tartományát adja meg.
Amikor a paraméterek kielégítik a kritériumokat, akkor a nemlineáris visszacsatolt
rendszer lokális aszimptotikus stabilitási tulajdonsággal rendelkezik. Illusztrációként
tekintsünk három különböző hálózati elrendezést egy szűk keresztmetszet linkkel és az
ehhez kapcsolódó folyadékmodell és csomagszintű szimulációk eredményeinek össze-
vetését. Itt a RED paraméterek ugyanazok a három esetben (Khstcp = −C ln(1−α) =
166.83, Lhstcp = 2.5 · 10−6), az egyetlen változtatott paraméter a HSTCP folyamok
száma.
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11. ábra. Várakozási sor dinamikája, modell és szimuláció: 10 folyam (felül), 50 fo-
lyam (középen) és 165 folyam (alul)

Először vegyünk olyan paramétereket, melyek instabil működést eredményeznek.
A szűk keresztmetszet linken működő HSTCP folyamok száma N = 10. Ebben az
esetben a stabilitási feltétel instabil viselkedést jelez. A modellből és a szimulációból
eredő várakozási sor dinamika a 11. ábra felső részén látható. A modell jól követi a
sorhossz dinamika hosszútávú jellemzőit és a komoly oszillációt, azonban a tranziens
viselkedés eltérő, mivel a modell nem tartalmazza a Slow Start fázist. A folyamatos
oszcilláció, melyet a nemlineáris folyadékmodell mutat, a sorhossz folyamat várható-
értékére vonatkozik. Az oszcilláció amplitúdója nem cseng le időben, ami azt mutatja,
hogy az aszimptotikus stabilitás nem teljesül.

A folyamszám növelésével a visszacsatolt rendszer a stabil működés irányába moz-
dul el. A második esetben az N = 50 érték mérsékelt oszcillációt okoz a sorhosszban,
ahogy ezt a 11. ábra középső diagramja mutatja. Azonban az aszimptotikus stabilitás
most sem teljesül és az oszcilláció nagyjából konstans amplitúdóval figyelhető meg a
vizsgált időintervallumban. Pontosabban az előbbi esetnél magasabb frekvencián és
kisebb amplitúdóval történik az oszcilláció. Meg kell jegyezni, hogy ennél (és a kö-
vetkező) diagramnál a függőleges tengely 3000-től 5000-ig van skálázva azért, hogy
a hosszútávú viselkedés jobban látszódjon. A stabilitási feltétel szerint a megfelelő
stabilitási tartalék melletti stabil működés határa nagyjából N = 160 foyamnál ta-
pasztalható. Az alsó diagram a 165 HSTCP folyamot tartalmazó esethez tartozó
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analitikus és szimulációs eredményeket szemlélteti. A modell aszimptotikus stabili-
tása jól látható, ugyanis az oszcilláció amplitúdója lecseng, egészen nulláig csökken.
Egyensúlyi állapotban a sorhossz várhatóértéke egy konkrét sorhossznál stabilizáló-
dik. A csomagszintű szimuláció esetében kis perturbáció figyelhető meg ugyanezen
egyensúlyi érték környezetében. A tranziens működésben itt is megfigyelhető az elté-
rés hasonló okokból adódóan, mint az előző esetekben.

5. Az eredmények alkalmazása

Az első téziscsoportban bemutatott széleskörű fairness-analízis a közelmúltban ja-
vasolt fontosabb torlódásvezérlési mechanizmusok fairness-karaktereisztikájának mé-
lyebb megértését szolgálja. Abból adódóan, hogy több javaslat már különböző ope-
rációs rendszerekben is megjelent, az egymás mellett működés kérdése egyre nagyobb
hangsúlyt kap. Ezen protokollok és mechanizmusok az alkalmazások teljesítményét
és a felhasználói minőségérzetet szintén alapvetően képesek befolyásolni. Ebben a
munkában a fontosabb transzport protokoll javaslatok előnyeit és hátrányait tártam
fel a hálózati helyzetek széles körében. Az eredmények és a bemutatott metodológia
alapján az új TCP verziók különböző szempontok szerint karakterizálhatók, illetve
alkalmazhatóságuk és elterjeszthetőségük értékelhető ki. Ezek az eredmények felhasz-
nálhatók a jövő transzport protokolljainak tervezésében vagy módszerekben, melyek
bizonyos protokollok adekvát paramétereit hivatottak megtalálni különböző hálózati
környezetekhez.

A második téziscsoportban felállított folyamszintű modell képes leírni, illetve meg-
becsülni olyan hálózati elemek dinamikus viselkedését, mint a HSTCP források és a
RED mechanizmust alkalmazó routerek, valamint segítenek az egész hálózat működé-
sének megértésében. A megadott stabilitási feltétel felhasználható hálózattervezési és
dimenzionálási feladatokban. A kritérium alapján a RED paraméterei úgy konfigu-
rálhatók, hogy a hálózat stabilan működjön abban az esetben, ha a hálózati forgalom
HSTCP források forgalmából adódik. Továbbá a bemutatott keretrendszer lehetővé
teszi más transzport protokoll modellek integrálását és egyéni, illetve együttműködési
teljesítményének kiértékelését.
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