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1. fejezet
Bevezetés
Az emberek számára az Internet szó általában az e-mail és web hozzáférést,
közösségi oldalakat, on-line vásárlást, vagy ügyintézést jelent. Azonban az Internet sokkal több ennél. Az Internet egy komplex felépítés¶, nagy számú számítógépet és egyéb hálózati eszközöket tartalmazó, hálózatba szervez®dött rendszer.
Minden alhálózatnak, legyen az egy Internet szolgáltató, egyetem, kormányzati
hivatal, vagy vállalat, megvan a saját felügyelete és a saját szabályai. Nin sen
olyan központi szervezet ami átlátná a teljes rendszer m¶ködését, fejl®dését, hiszen az egyes résztev®k egymástól függetlenül újabb eszközöket kap solnak be,
újabb alkalmazásokat és újabb módszereket vezetnek be a m¶ködésük során. Ennek eredményeként, ugyan a fejl®dést emberi tevékenység mozgatja, a teljes rendszer mégis inkább egy önszervez®d® rendszernek tekinthet®. A hálózat m¶ködését
nagyszámú mikroszkopikus jelenség együttese határozza meg. Így a rendszer m¶ködését általában a mikroszkopikus jelenségek vizsgálatával szeretnénk megérteni.
Az Internetet, mint gráfot vizsgálva ezek az elemi jelenségek lehetnek például az
új élek és

sú sok megjelenése, vagy azok elt¶nése. Az Internet m¶ködését, ha

azt egy kommuniká iós rendszernek tekintjük, olyan elemi jelenségek határozzák
meg, mint az egyes folyamok és

somagok egymással és a zikai rendszerrel való

köl sönhatása. A teljes rendszert rengeteg ilyen kis jelenség hajtja el®re, így végül
a rendszer egészének tulajdonságaira az egyedi jelenségek együttesének vizsgálatával tudunk következtetni.
Ezeknek a tulajdonságoknak a következtében az utóbbi id®kben megnövekedett a statisztikus zikai megközelítést alkalmazók száma, hiszen a rendszer megértése megköveteli ezt a gondolkodásmódot. A statisztikus zika olyan klasszikus
eszközeit alkalmazva, mint a diúziós folyamatok, sejt-automaták, átlagtér módszerek, vagy akár a perkolá iós elmélet, már számos nagyszer¶ eredmény született
mind a hálózati topológia, mind a forgalom modellek terén.
A hálózati topológia kérdéseit, vizsgálati módszereit és eredményeit Albert
és munkatársai [1℄, míg konkrétan az Internet zikai topológiájára vonatkozó elméleti és kísérleti eredményeket Vespignani és szert®társa foglalta össze [2, 3℄.
Palla és munkatársai [4℄ a hálózati topológiában meggyelhet® fázisátalakulások
statisztikus zikai modelljét alkották meg. Számos tanulmány született a háló1
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zati forgalom és a hálózat topológiájának összefüggéseir®l. Tadi¢ és munkatársai
a skála független hálózati topológia és az ezen a hálózaton kialakult forgalom
egészének statisztikus tulajdonságait vizsgálva megmutatták, hogy a közelítésükben hosszú távú korrelá iók jelennek meg a legtöbb fontos jellemz®ben [5, 6℄. Lee
és szerz®társai [7℄ a hálózat globális topológiájának fejl®dését kötötték össze az
sú sokon átmen® forgalom, valamint a sorbanállási késleltetés növekedésével. A
hálózati végpontok közötti kommuniká ió min®ségét Arrowsmith és szerz®társai
[8℄ vizsgálták a hálózati topológia függvényében. A hálózati torlódások kialakulását skála független hálózati topológia esetén vizsgálták Sreenivasan és szerz®társai
[9℄.
Az Internetet, annak zikai és logikai topológiáján túl, mint kommuniká iós
rendszert is sokan vizsgálják [10℄. Ezen vizsgálatokban számos kísérleti munka is
megtalálható, amik a hálózati forgalom statisztikus jellemz®it tanulmányozták.
Ennek során Csabai egy korai forgalmi mérésében kimutatta a hálózati körülfordulási id®k

1/f

spektrumát [11℄, míg Leland és szerz®társai helyi hálózatok

fogalmáról mutattak ki fraktál tulajdonságokat [12℄. Veres és munkatársai kimutatták, hogy a fraktál forgalmi tulajdonságok terjedhetnek is a hálózaton [13℄.
Ezen fraktál tulajdonságok kezelésének egy általános modelljét Molnár és szerz®társa dolgozta ki [14℄. Fukuda és munkatársai a hálózati protokollok szerepét vizsgálták a hálózati forgalom kritikus viselkedésének kialakulásában [15, 16℄. A hálózati forgalom statisztikus tulajdonágainak modellezésében elterjedten használják
a sorbanállási elméletet [17, 18, 19℄, hiszen ez a megközelítés rendkívül hasznos
számos jelenség megértésében. Az ilyen modellek aztán a forgalmi modelleken
túlmutató jelenségek kezelésében is hasznos segítséget nyújthatnak, mint például
Barabási sorbanállási modellje az emberi viselkedés tulajdonságaiban megjelen®
hatványfüggvények leírására [20, 21, 22, 23℄.
A számos érdekes terület közül a dolgozatban a hálózati forgalomnak, mint
szto hasztikus folyamatnak a vizsgálatával foglalkozunk, hiszen a hálózati forgalom rendkívüli mérték¶ növekedése megköveteli, hogy a forgalom tulajdonságait,
statisztikus jellemz®it, vagy akár dinamikus jelenségeit leíró pontos modellekkel
rendelkezzünk. Ezek a modellek hozzásegíthetnek bennünket a rendszer tulajdonságainak jobb megértéséhez. Számos esetben már nem elegend®ek a korábbi,
kevésbé összetett m¶ködés¶ rendszerre kifejlesztett forgalmi modellek. A számítógépek kommuniká iójának terén számos alapvet® fontosságú kérdést lehet megfogalmazni, amelyek közül az utóbbi évek egyik legérdekesebb kérdése, hogy a
hálózat két végpontja között mekkora pillanatnyi sebességgel lehet adatot forgalmazni. A válasz megfogalmazásához a két végpont közötti útvonal jellemz®inek
ismerete szükséges. Ezen jellemz®k közül a legfontosabbak a végpontokat összeköt® hálózati elemek zikai kapa itása, azaz sávszélessége, valamint ezen eszközök
id®ben változó szabad kapa itása, az ún. rendelkezésre álló sávszélesség. A vizsgálatok során a statisztikus zika módszereit alkalmazom a rendszer szto hasztikus
folyamatainak leírására, segítségükkel a rendszer fontos paramétereit, azok átlagos értékeit, eloszlásait, és egyéb jellemz®it kívülr®l tudjuk meghatározni.
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Az óriási számú egymástól független hálózatból álló rendszer legtöbb jellemz®je nem tanulmányozható közvetlenül,

sak közvetett módon szerezhetünk tu-

domást számos érdekes és fontos jelenségr®l. A hálózatot fenntartó szervezetek,
melyek saját jól felfogott érdekükb®l nem engednek bepillantást nyerni az általuk m¶ködtetett hálózatokba. A titkolózás okai lehetnek akár személyiségi jogok,
biztonsági, vagy gazdasági jelleg¶ek is, azonban az biztos, hogy számos számukra
meglév® informá iót nem adnak ki. Így, mint ahogyan más zikai rendszereknél is
tesszük, mérések segítségével kaphatunk informá iót a rendszer tulajdonságairól.
A hálózati forgalom tulajdonságainak meghatározására használt mérési módszereket két nagy

soportba oszthatjuk, ezek az ún. aktív és az ún. passzív mérési

módszerek. A passzív módszerek alkalmazása során egy adott hálózati eszközben,
lokálisan gy¶jtött adatok alapján határozhatunk meg különféle mennyiségeket.
Ezek a módszerek azonban

sak akkor alkalmazhatóak, amennyiben hozzáférünk

a kérdéses hálózati eszközhöz.
Az aktív módszerek általában valamely útvonal tulajdonságait igyekeznek
meghatározni, és nem szükséges az útvonalat alkotó hálózati elemekhez közvetlen
hozzáféréssel rendelkezni. Az aktív módszerek alapját ún. próba somagok adott
mintázat szerinti indítása jelenti, amely

somagok köl sönhatnak a hálózat esz-

közeivel, illetve a hálózati háttérforgalommal. Ugyan a mikroszkopikus részletek
meglehet®sen különböz®ek, az aktív méréseket a zikai szóráskísérletek analógiájának is tekinthetjük. A mérésben használt próba somagok a hálózati háttérforgalom mértékét®l függ®en különböz® mérték¶ várakozásokra, sorbanállásokra
kényszerülnek. A próba forgalom és a hálózat többi része közötti köl sönhatásnak az eredményeként megváltozik a próba somagok mintázata. A dolgozatban
során általában

somagpárokat fogunk használni. Ennek során az rögzített kü-

lönbséggel indított két próba somag távolságának megváltozását fogjuk vizsgálni.
A

somagok közötti távolság megváltozásának, azaz a mért diszperziós görbéknek

az értelmezése általában nem egyszer¶ feladat, hiszen a rendszer paramétereir®l
általában

sak közvetett informá iót tartalmaznak. Emiatt a hálózati paraméte-

rek meghatározásához modelleznünk kell a próba somagok mozgását a komplex
forgalmi dinamikájú Interneten.
A dolgozat során bemutatjuk, hogy a meggyelhet®

somagpár diszperziós

görbék pontos leírásához az általánosan használt ún. folyadék-modell paraméterei nem elégségesek, ahhoz a hálózati forgalom granuláris természetét is gyelembe kell venni. Egy adott útvonal zikai sávszélességére, illetve a rendelkezésre álló sávszélességének meghatározására adunk el®bb egy empirikus alapokon
nyugvó megközelítést, majd egy, a tranziens sorbanállási elméleteken, azon belül
a Taká s-féle integro-dieren iál egyenletet alapul vev® analitikus leírást. Ez a
megközelítés a várakozási sor hosszának alakulását egy Markov-folyamatként írja
le. Bevezetjük a háttérforgalom granularitását, mint egy új mennyiséget, amit a
valódi

somagméret eloszlás momentumaiból származtathatunk. Ez a mennyiség

írja le a folyadék-modell és a meggyelhet® diszperziós görbék eltérését. Bemutatjuk, hogy a granuláris modell leírást használva teljes egyezést kapunk az elméleti
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és kísérletileg mért diszperziós görbék között. Ezen vizsgálatok élja, hogy a mérések eredményeib®l kinyerhet® informá iók alapján megbízható be slést adjunk az
adott hálózati útvonal zikai és aktuálisan meglév® szabad sávszélességére. Széles
paraméter tartományban végzett szimulá iós eredményeken hasonlítjuk össze a
folyadék, az empirikus és a granuláris modell be sléseit, illetve azok hibáit.
Új módszert adunk a hálózati forgalom id®beli viselkedésének meghatározására. A háttérforgalom uktuá ióinak statisztikus jellemz®it számos korábbi
tanulmányban vizsgálták az elmúlt évtizedben, amelynek eredete a Interneten
tapasztalható hálózati forgalom önhasonló jellegének felismeréséig nyúlik vissza.
A hálózati háttérforgalom id®beli statisztikus jellemz®i rendkívül fontosak a forgalom dinamikus tulajdonságainak modellezése szempontjából. Bevezetünk egy
új mérési és kiértékelési módszert, amely lehet®vé teszi, hogy a hálózati forgalom
érkezési folyamatát jellemz® exponenseket aktív mérési módszer alkalmazásával
határozzuk meg. Ezek használatával mutatjuk be, hogy a megfelel® tulajdonságú próba forgalom indításával a két állapotot elválasztó kritikus pontban olyan
adatok gy¶jthet®ek, amelyekb®l meghatározhatóak a háttérforgalom érkezési folyamatát jellemz® exponensek.
A bemutatásra kerül® analitikus eredmények ellen®rzésére és a bevezetett mérési módszerek vizsgálataihoz három különböz® általunk létrehozott rendszert
használtunk. Az ideális kísérleti környezetek el®állításához, valamint a széles paraméter tartományokban történ® vizsgálatokhoz szimulá iós környezetet, az analitikus eredmények ellen®rzött körülmények közötti, valódi rendszerekben való
teszteléséhez laboratóriumi teszthálózatokat használtunk, végül demonstrá iós
éllal méréseket végeztünk nem kontrollált körülmények között is az Etomi

Há-

lózati Mérési Infrastruktúra Európa szerte telepített mér®pontjai között.
A dolgozat keretében a 2. fejezetben a várakozási sorok általános jellemz®it,
valamint az Internethez kap solódó konkrét mennyiségeket tekintjük át. A 3.
fejezetben áttekintjük a hálózati forgalom legalapvet®bb jelenségeit, valamint a
paraméter meghatározás alapvet® te hnikáit. Szintén bemutatjuk egy általunk
kidolgozott egyszer¶ empirikus kiterjesztését a folyadék-modellnek, ami mélyebb
elméleti modell nélkül leírja a valódi mérésekben meggyelhet® diszperziós görbéket. A hálózati módszerek vizsgálatának általunk fejlesztett és használt eszköztárát mutatjuk be a 4. fejezetben. A hálózat zikai sávszélességének és a háttérforgalom mennyiségének általunk kifejlesztett új módszereit, a mérési eredményként kapott diszperziós görbe granuláris modelljét az 5. fejezetben mutatjuk be.
A háttérforgalmat alkotó

somagok méreteloszlásának fontosságát, az ennek jel-

lemzésére bevezetett a granularitás paramétert mutatjuk be a 6. fejezetben. A 7.
fejezetben összehasonlítjuk a meglév® folyadék modell, valamint a kifejlesztett
empirikus és granuláris modell paraméter be slési pontosságát. A háttérforgalom érkezési folyamatát, annak meghatározására adott új megközelítésünket a 8.
fejezetben mutatjuk be. Végül a 9. fejezetben magyarul, a 10. fejezetben angol
nyelven foglalom össze a dolgozat eredményeit.

2. fejezet
Az Internet, mint sorban állási
rendszer

Számtalan sorban állási rendszert találhatunk a körülöttünk lév® világban,
ahol ezek a rendszerek jelent®s szerepet töltenek be. Az egyik ilyen sokat használt rendszer az Internet, illetve a hálózatba kötött számítógépek rendszere. A
számítógépes hálózatokon történ® kommuniká ió alapja, hogy az átvinni kívánt

somagokra bontják, ahol minden egyes

informá iót kis darabokra, ún.

tartalmazza (sok egyéb informá ió mellett) a

ímzett adatait. Ezek a

kat a hálózati eszközök adják kézr®l-kézre, amíg az elér a
ábrát). A

ímzési adatokkal felvértezett minden egyes

lenül halad a

somag
somago-

ímzetthez (ld. a 2.1

somag a többit®l függet-

ímzett felé, így elvileg akár az is el®fordulhatna, hogy az azonos

kap solathoz tartozó

somagok különböz® útvonalon haladnak. Ez utóbbi lehe-

t®ség azonban a ma használt rendszerekben nin sen kihasználva az alkalmazott
te hnológiák korlátai miatt. A

somagok továbbításuk során mindig

sak azt a

kiszolgálót terhelik, ahol éppen a hálózatban tartózkodnak. A nagyszámú összekötött számításte hnikai eszköz közötti kommuniká ió alapvet® fontosságú elemei
az útvonalválasztók (routerek), amik a beérkez® vonalaikon fogadják a különböz® helyekr®l érkez®

somagokat és azokat a

ímzésüknek megfelel® továbbmen®

vonalakra helyezik. Ezen feladat végrehajtása során alakulhatnak ki várakozási

sorok, sorban állások, amennyiben például valamely vonalon több

somag sze-

retne haladni, mint amennyit az ki tud szolgálni. Ezekbe a várakozási sorokba a
különböz® vonalakon beérkez®

somagok a megérkezésük sorrendjében kerülnek

be, azaz a különböz® helyekr®l érkez®

somag folyamok keverednek, illetve fel is

tartják egymást. Az útvonalválasztókat olyan összeköttetések (linkek ) kap solják
egymáshoz, amik a zikai jeleket

D

propagá iós késleltetéssel továbbítják a háló-

zat kiszolgálói között. A kiszolgálók feldolgozási sebessége alatt azok maximális
kiszolgálási kapa itását,

C

zikai sávszélességét értjük. Ebben a megközelítésben

a kiszolgáló egység paraméterei jelentik a rendszer beépített zikai paramétereit,
míg a

somagok forgalma a változó, szto hasztikus jellemz®ket jeleneti meg. A

dolgozat során az adott linket és a hozzá kap solódó útvonalválasztót együtte5
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R1
S

X

R2

2.1. ábra. Csomagkap solt hálózat. Az adat somagok a küld®t®l (S) a két fogadóhoz (R1, R2) az útvonal egy részén azonos er®forrásokat használva, majd az
elágazást jelent® útvonalválasztótól (X) külön útvonalakat használva folytatják
útjukat a megfelel® fogadókig. A többi útvonalválasztót üres körök, a hálózati
linkeket a vonalak szimbolizálják.

sen fogjuk kiszolgáló egységnek, vagy idegen szóval hopnak nevezni. Egy adott
hálózati útvonal els® és utolsó hopját végpontoknak szokás nevezni, mivel ezek
generálják és nyelik el a forgalmat alkotó

somagokat.

Az ilyen kommuniká iós hálózatokba kötött számítógépek alkotta sorban állási rendszereket tehát spe iális sorban állási rendszerekként is felfoghatjuk. Ezeknek a kommuniká iós sorban állási rendszereknek a fontosabb jellemz®i természetesen megfeleltethet®ek a sorok elméleti vizsgálatai során használt mennyiségeknek. Természetesen a te hnikai megvalósítás következményeként bizonyos eltérések is tapasztalhatóak. Az ilyen számítógép hálózatokban a várakozási soroknak
a memóriaelemek, a beérkez® igényeknek, ügyfeleknek a továbbítandó Internetes
somagok, a kiszolgáló egységeknek pedig például az útvonalválasztó számítógépek pro esszorai felelnek meg.
A dolgozat során a kiszolgáló egységek, várakozási sorok, illetve a hozzájuk
beérkez® igények jellemz®inek vizsgálatával fogunk foglalkozni. Munkánk során
azokat a jellemz®ket fogjuk tekinteni, amelyek ún. aktív mérési módszerek segítségével vizsgálhatóak. Ezek a jellemz®k némileg eltérnek a megszokott teljesítmény
jellemz®kt®l, hiszen maga a mérési módszer er®s korlátokat jelent a meggyelhet®
jelenségekre, így a bel®lük levonható következtetésekre is. Azonban a megszokott
teljesítmény jellemz®kt®l való eltérésünknek van egy másik fontos oka is, mégpedig az általunk vizsgált jellemz®k gyakorlati fontossága a kommuniká iós rendszerekben. A megszokott teljesítmény jellemz®k a kiszolgálókat és várakozási sorokat
tekintik a vizsgálat tárgyainak, míg az általunk alkalmazott megközelítésben a
végpont-végpont kommuniká ió szempontjai dominálnak. Ennek megfelel®en a
kérdéseink nem az egyes várakozási sorok paramétereire, hanem a két végpont
közötti teljes útvonal jellemz®ire vonatkoznak.
Mivel az általunk vizsgált hálózati paraméterek lényegében a várakozási sorok
és a kiszolgálók alapvet® tulajdonságai, ezért a következ® pontokban röviden át-
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tekintjük a sorban állási rendszerek f®bb jellemz®it, illetve a hozzájuk kap solódó
mérési módszereket.

2.1. Általános sorban állási jellemz®k
Egy általános sorban állási rendszer leírásához meg kell adnunk a rendszert
alkotó várakozási sor, a kiszolgáló egység, illetve a beérkez® igények (ügyfelek)
összes jellemz®jét, hiszen ezek együttesen határozzák meg a rendszer viselkedését.
A következ®kben ezeket a f®bb paramétereket tekintjük át röviden. Részletesebb
leírásuk minden bevezet® jelleg¶ irodalomban megtalálható [17℄.

2.1.1.

Az igények érkezési folyamata

A kiszolgálandó igények érkezési folyamata általában egy szto hasztikus folyamat, így a beérkez® folyamatot az egymás után beérkez® igények közötti id®intervallumok valószín¶ségeloszlásának segítségével írjuk le. Általában feltesszük,
hogy a feldolgozandó igények beérkezései között eltel® id®tartamok egymástól
függetlenek és azonos eloszlásból származnak (azaz a beérkezési folyamat egy

felújítási folyamat ). Gyakorlati esetekben az igények általában Poisson folyamat
szerint érkeznek (azaz a beérkezési id®pontok között eltel® id® exponen iális eloszlású), bár természetesen vannak más folyamatoknak megfelel® rendszerek is.
Az igények érkezhetnek egyesével, vagy akár

soportosan is (mint például egy

határállomásra érkez® autóbusz utasainak ellen®rizend® útlevelei).
Az igények érkezési folyamatát az

A(t) = P (két

2.1.2.

A(t)

szimbólummal jelöljük, ahol

egymás utáni beérkezési id®köz

≤ t).

(2.1)

Kiszolgálási id®

Egy másik fontos mennyiség, a beérkez® igények által a feldolgozással szemben
támasztott követelmények (munka) nagysága. Ezt kiszolgálási id®nek nevezzük.
Általában ez egy szto hasztikus mennyiség, aminek a valószín¶ségeloszlását

B(x)-

szel jelöljük, azaz

B(x) = P (kiszolgálási id® ≤ x),

(2.2)

ahol a kiszolgálási id® annak az id®intervallumnak a hosszát jelenti, amelyet az
igény a kiszolgáló egységben eltölt.
Általában feltesszük, hogy a kiszolgálási id®k egymástól függetlenek, azonos
eloszlásúak, és nem függenek az igények érkezési id®közeit®l.
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2.1.3.

Várakozási sor

A beérkez® igények egy várakozási sorba kerülnek, ahol a feldolgozásukig várakoznak. Ennek a sornak a maximális mérete gyakorlati esetekben fontos szerepet
tölthet be, ennek ellenére értékét gyakran végtelennek tekintjük.

2.1.4.

Kiszolgálási kapa itás

További fontos jellemz® a rendelkezésre álló kiszolgáló állomások ( satornák)
száma. Valódi rendszerekben ez lehet egy, vagy több párhuzamosan dolgozó kiszolgáló egység. A dolgozatban a vizsgált kommuniká iós rendszerek sajátságait
gyelembe véve minden várakozási sorhoz egyetlen kiszolgáló egységet tekintettünk.

2.1.5.

Kiszolgálási elv

A kiszolgálási elv adja meg az igények kiszolgálásának sorrendjét. Az igények
kiszolgálása történhet egyesével, vagy akár

soportokban is. Több elterjedt le-

het®ség is van a beérkezett igények feldolgozási sorrendjének megválasztására:
érkezési sorrendben - rst in rst out (FIFO),
random order (SIRO),

véletlen sorrendben - servi e in

fordított sorrendben - last in rst out (LIFO),

priori-

tásokkal (például el®ször mindig a legrövidebb feladatot ellátva), vagy amennyiben a beérkez® igényeket
lehet megállapítani,

soportosítani lehet, és a

soportok között prioritást

párhuzamosan (például a számítógépek az összes aktuális

feladat között egyenl®en megosztják a pro esszoruk számítási teljesítményét). A
dolgozatban tárgyalt vizsgálataink során a beérkez® igényeket, azaz a

somagokat

minden esetben érkezési sorrendben, FIFO-elv szerint kezeltük.

2.1.6.

Az ügyfelek magatartása

Részletes

modellekben

kiköthetjük

az

ügyfelek

magatartását

is,

hiszen

amennyiben a modellünket nem élettelen gyártósorokra, hanem például emberekre szeretnénk alkalmazni, akkor gyelembe kell vennünk, hogy az ügyfelek lehetnek türelmesek, és szívesen várakoznak a sorban akár nagyon sokáig is, azonban
türelmetlenné is válhatnak, és ki is állhatnak a várakozási sorból. Aztán a kés®bbiekben vissza is jöhetnek, vagy végleg távozhatnak az ügyfeleink közül. Ilyen
magatartás például a telefonos ügyfélszolgálatoknál gyelhet® meg: amennyiben
túl sokáig nem jelentkezik az operátor az ügyfelek megszakítják a hívásukat és
majd egy kés®bbi id®pontban új hívást kezdeményeznek. A dolgozatban vizsgált
kommuniká iós rendszerekben ez a lehet®ség nem áll fenn, a beérkez®

somagok

addig várakoznak a sorokban amíg feldolgozásra nem kerülnek.
A sorban állási rendszerek hatékonyságának és teljesítményének vizsgálata
során tradi ionálisan a következ® mennyiségeket szokták vizsgálni:

2.2. Forgalom modellek és tulajdonságok az Interneten
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•

az igények várakozási ideje,

•

a várakozó igények száma,

•

a foglaltsági intervallum hossza (vagyis az a folytonos id®intervallum,
amelyben a kiszolgáló egység állandóan foglalt),

•

az üresjárati id®szak hossza (amikor a kiszolgáló folyamatosan nem kap
munkát),

•

a pillanatnyi munkahátralék nagysága, azaz a várakozó igények maradéktalan kiszolgálásához szükséges id®.

Mindegyik mennyiség valószín¶ségi változó, és így teljes valószín¶ségszámítási
jellemzésüket (vagyis eloszlásfüggvényüket) keressük. Mivel ezt általában nehéz
megadni, ezért gyakran elegend®nek tekintjük az átlagos értékek és a szórások
megadását. Ezek a mennyiségek leginkább a várakozás jellemzésére szolgálnak,
azaz valamilyen formában az aktuálisan jelenlév® igények mennyiségét jellemzik.

2.2. Forgalommodellek és tulajdonságok az Interneten
A dolgozat során mi a kiszolgáló egységet, mint ismeretlen paraméterekkel
rendelkez®t vizsgáljuk, amihez számunkra ismeretlen tulajdonságú igények érkeznek be. A kutatásaink

élja nem annyira az aktuális várakozási sor jellemzése,

mint inkább a kiszolgáló egység zikai paramétereinek, illetve a beérkez® igények statisztikai tulajdonságainak meghatározása. A vizsgálati módszer lényege,
hogy mi is igényeket küldünk a kiszolgálóhoz, és az igényeink várakozási idejéb®l
következtetünk egyrészt a várakozási sor és a kiszolgáló fontos jellemz®ire, paramétereire, másrészt a beérkez® igények statisztikus tulajdonságaira, mint például
a folyamat típusára, átlagos mennyiségére, illetve az igények kiszolgálási idejére.
Az el®z® fejezetben röviden áttekintettük az általános sorban állási rendszerek legfontosabb jellemz®it, amiket ebben a fejezetben megfeleltetünk az Internet
bizonyos paramétereinek. Az Internet és a számítógép hálózatok felépítéséb®l
adódóan bizonyos sorban állási tulajdonságok közvetlenül, mások

sak közvetet-

ten jelennek meg. A tulajdonságok megfeleltetésén túl áttekintjük a legfontosabb
jellemz®k legelterjedtebben használt modelljeit is.

2.2.1.

Érkezési folyamatok az Interneten

Számos szerz® kimutatta az Internetes forgalmi id®sorokban tapasztalható
önhasonló viselkedést [11, 12, 15, 16, 26℄. Az önhasonló id®sorok megjelenését
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általában a hatványfarkú eloszlássokkal hozzák kap solatba. Ilyen hatványfüggvény szerinti le sengést mutat például a hálózaton átvitt fájlok méretének (azaz a
kiszolgálási id®knek) [12, 28℄, vagy a felhasználói

selekvések között eltel® id®nek

az eloszlása [26℄ is. A közelmúltban számos érdekes tanulmány jelent meg az önhasonlóság kialakulásának dinamikai okairól is [10℄. Ezek közül is

sak néhányat

említve, ismert, hogy a kaotikus leképezések miként generálnak fraktál tulajdonságokat [29℄, hogy a TCP protokoll algoritmusa miként okoz hosszútávon korrelált
forgalmat bizonyos feltételek teljesülése esetén [30, 31℄. Más szerz®k rámutattak
az adatátvitel kaotikus természetére [32℄, illetve analitikus összefüggést is találtak
a kaotikusság és a várakozási sorok túl sordulása miatti

somagvesztési valószí-

n¶ség között [33℄.
A területen megjelent nagyszámú publiká ió ellenére a háttérforgalom statisztikus jellemz®inek numerikus eredményei nem állnak széleskör¶en a közösség
rendelkezésére,

supán kis számú passzív mérésekkel gy¶jtött valódi adatsor ér-

het® el szabadon [34, 35, 36, 37℄.
A valódi mérési adatok mellett a legelterjedtebben azokat a modelleket használják, amelyek a

somagok érkezése közötti eltelt id®t, mint véletlen számsoro-

zatot tekintik. Ez a nemnegatív

n − 1-dik

és

n-dik

{An }

An = tn − tn−1 az
ilyen {An } sorozatok

véletlen sorozat, ahol

somag érkezése között eltel® id®. Az

generálására legelterjedtebben a következ® modelleket használják [38℄:

Poisson modell
Az egyik legtöbbet és legrégebben használt forgalom modell a Poisson modell.
A Poisson folyamat során a a

somagok érkezési id®pontjai között

λ

paraméter¶

λ

paraméter határozza meg a

P {An ≤ t} = 1 − e−λt .

(2.3)

exponen iális eloszlású id®tartam telik el, ahol a
forgalom rátáját.

A Poisson folyamatnak számos érdekes matematikai tulajdonsága van, amik miatt el®szeretettel használják ®ket az analitikus vizsgálatokban. Ilyen például, hogy
több egymástól független Poisson folyamat összege szintén Poisson folyamat lesz,
aminek rátája megegyezik az eredeti folyamok rátáinak összegével. Emiatt a Poisson folyamat ideális nagyszámú, független forrásból származó forgalom együttesének leírására. A Poisson folyamat eloszlás- és s¶r¶ségfüggvénye:

F (t) = 1 − e−λt
f (t) = λ e−λt .

és
(2.4)

Pareto eloszlású folyamat
A Pareto folyamat az önhasonló hálózati forgalom modellezésének egyik legfontosabb eszköze. Segítségével hatványfüggvény eloszlás szerinti érkezési id®kü-
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X valószín¶ségi változó Pareto eloszlású,
 −k
x
P (X > x) =
minden x ≥ xm -re,
xm

lönbségek generálhatóak. Az

ahol

k

pozitív paraméter és

xm

az

Xi -k

ha

(2.5)

minimális értéke. A Pareto eloszlás

eloszlás- és s¶r¶ségfüggvénye:

F (t) = 1 −

 α β

és

t
β −β−1
f (t) = β α t
,

ahol

α≥0

(2.6)

β ≥ 0 az alak paraméter és t ≥ α. A Pareto eloszlás szórása
1 ≤ β ≤ 2, valamint az átlaga is végtelen amennyiben β ≤ 1.

a hely és

végtelen, ha

Weibull eloszlású folyamat
A Weibull folyamat szintén az önhasonló forgalom generálásának eszköze,
amennyiben több ilyen eloszlású folyamat együttesét tekintjük a forgalomnak.
A Weibull eloszlás eloszlás- és s¶r¶ségfüggvénye:

F (t) = 1 − e−( β ) α
t

és

f (t) = α β −α tα−1 e−( )α ,
t
β

ahol

t > 0, β ≥ 0

2.2.2.

A

a skála és

α>0

(2.7)

a hely paraméter.

somag kiszolgálás jellemz®i

Az általános sorban állási leírásban szerepl® kiszolgálási id® megfelel®je a számítógép hálózatok vizsgálatában a hálózati
zikai sávszélességének
egy

p/C

somagok méretének és a hálózat

hányadosa. Ez a mennyiség adja meg, hogy egyetlen

somag mennyi id® alatt kerül feldolgozásra. A hálózati eszközök sebessége,

sávszélessége a zikai megvalósítástól függ®, de egy konkrét eszközre konstans érték¶. Azonban a hálózatban közleked®
így a hálózati forgalom
ség, amit a

somagjainak

x

somagok mérete változó érték¶ is lehet,
kiszolgálási ideje szto hasztikus mennyi-

somagok méreteloszlása határoz meg

xi = pi /C .

Miel®tt a hálózati

somagok méreteloszlásának egy modelljét, a folyadék-modellt, valamint az Interneten meggyelhet® valódi

somag méreteloszlásokat bemutatnánk, még kitérünk

a valódi rendszerek kiszolgálóinak számára és m¶ködési elvére is. Az általános jellemzésben szerepl® kiszolgálási kapa itás adja meg, hogy Azt, hogy a várakozási
sorban található

somagokat párhuzamosan mennyi kiszolgáló egység dolgozza fel

az általános jellemzésben szerepl® kiszolgálási kapa itás adja meg. Ez a hálózati
modellezésben, a valódi rendszereknek megfelel®en egyetlen egy kiszolgáló egységet szokott jelenteni. A kiszolgáló egységek a számítógépes hálózatok világában
általában a FIFO kiszolgálási elv szerint m¶ködnek.
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2.2. ábra. Egy tipikus Internetes
a bal oldalon az adott
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somag méreteloszlás kétféle módon ábrázolva:

somagméretek s¶r¶ségfüggvénye látható, míg a jobb

oldalon az adott méret¶

somagoknak a teljes forgalomban vett valószín¶sége

van ábrázolva. Az adatok forrása: [34℄.

A forgalom folyadék-modellje
A háttérforgalom folyadék-modellje egy egyszer¶ határeset, mikor a háttérforgalmat alkotó

P → 0, miközben a hátCc = λ · P = konst változatlanul tarjuk a soλ = Cc /P → ∞. Ez a közelítés számos feladatban

somagok méretével nullához tartunk

térforgalom átlagos mennyiségét
magok rátájának növelésével

jól használható, azonban az 5. fejezetben rámutatunk, hogy nem minden esetben
használható jól, így például a

somagpár diszperziós görbe leírására már nem

alkalmas.

Valódi somag méreteloszlások az Interneten
Az Internet forgalom sajátossága, hogy a forgalomban részt vev®

somagok

mérete ugyan bizonyos határok között szabadon megválasztható, mégis a gyakorlati szempontok miatt a valódi forgalom túlnyomó részét
ret jellemzi. Ilyenek a

40−44 byte körüli (ez a nyugta

illetve egyetlen karaktert tartalmazó

sak néhány

somagok, kontroll üzenetek,

somagok tipikus mérete), a

körüliek (jellemz®en az adott útvonalon maximális megengedett
nem kihasználó alkalmazások
magméret körüli
kalmazások

somagjainak mérete), illetve a

somagok (a maximális

552 − 576

byte

somagméretet

1500

byte-os

so-

somagméret ismeretét felhasználó al-

somagmérete, tipikusan a TCP adat

a valódi Internet-szer¶

somagmé-

somagjainak mérete). Emiatt

somag méreteloszlást nagyon jól tudjuk imitálni három,

vagy öt komponenssel a méreteloszlásban (ld. a 2.2 ábrát) [34, 39, 40, 41℄.
Ennek megfelel®en a dolgozat során többször fogunk ún. trimodális (három
komponens¶) háttérforgalom
ben a háttérforgalom három

somag méreteloszlást használni. Ebben az eset-

Pi

somagmérettel és a hozzájuk tartozó három

λi

érkezési gyakorisággal jellemezhet®, ahol a teljes háttérforgalom mennyiséget a

Cc =

P

i

λi · Pi

összeg adja meg. A dolgozatban használt trimodális eloszlás pa-
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ramétereit valódi rendszerekben végzett mérések adatai alapján határoztuk meg.
A [34℄ adatait felhasználva a következ® paraméter párokat használtuk: P1
P3
P3
λ
)
=
0.59
byte és p1 = λ1 /(
,
P
=
576
byte
és
p
=
λ
/(
i
2
2
2
i=1
i=1 λi ) =
P
P3 = 1500 byte és p3 = λ3 /( 3i=1 λi ) = 0.23.

2.2.3.

= 40
0.18,

Várakozási sor

A hálózati kommuniká ió során várakozási sorok vannak számos helyen, minden hálózati eszköz összes bemeneti és összes kimeneti vonalán, illetve akár még a
bels® m¶ködését is segítheti több átmeneti tároló. Ezek méretének optimális meghatározása nehéz feladat, azt mindig valamilyen

élnak (általában a TCP proto-

kollon alapuló kommuniká ió igényeinek) megfelel®en állítják be, gyelembe véve
az eszköz zikai jellemz®it, a várakozási sorokat alkotó memóriaelemek árát, stb.
A hálózati modellezésben általában ezt végtelen nagynak szokás tekinteni, ha sak
a vizsgálat nem éppen a várakozási sorok hosszának tulajdonságaival foglalkozik.
Ennek el®nye, hogy ekkor nem kell foglalkozni a várakozási sorok túl sordulásából
adódó

somag vesztéssel. A valódi rendszerek vizsgálata során alkalmazott szá-

mos módszerben egyszer¶en eldobják azokat a mérési adatokat ahol az analízist
zavaró
tént

somagvesztés történt, és

sak azokat az adatok tartják meg ahol nem tör-

somag vesztés. Ez általában könnyen megtehet®, hiszen a mai hálózatokon

a meggyelhet®

2.2.4.

somagvesztés valószín¶sége ala sony.

Az ügyfelek magatartása

A hálózati

somagok napjainkban teljesen passzívak a hálózaton való haladá-

suk során, így azoknak nin sen az általános modellezésben megszokott magatartása. A hálózati

somagok nem állnak ki a sorból, nem fordulnak vissza, stb. ,

hanem addig várnak a kiszolgálásra amíg az szükséges.

2.3. Kendall jelölésrendszere
A sorban állási modellekre Kendall vezette be azt az elfogadott jelölésrendszert, ami tömören, mégis érthet®en jellemzi a szóban forgó sor összes jellemz®jét.
A dolgozatban az egyértelm¶ség kedvéért mi is ezeket a jelöléseket alkalmazzuk.
A jelölés általában három, egymást per jellel elválasztott kódból áll: A/B/m,
míg különlegesebb esetekben ez kiegészülhet egy, vagy kett® további jellel is:
N/A/B/m/K. Az három jelt tartalmazó kódban az els® bet¶ (A) jelzi az igények

érkezési folyamatát, míg a második bet¶ (B ) a kiszolgálási id® eloszlását jelzi. Az
különböz® folyamatok, eloszlások elfogadott jelzései például általános folyamatra,
eloszlásra G (General), exponen iális esetben M (Memoryless, Markovian),
míg D bet¶ jelzi a determinisztikus (azaz a konstans) feldolgozási id®t. A harmadik kód (m) adja meg a kiszolgáló egységek számát. Spe iális esetekben egy,
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akár két újabb elemmel is kiegészülhet a jelölés, amik közül a várakozási sor

maximális hosszát jelz® a kód végére (K ), míg a beérkez® igények forrásainak
számát jelz® a kód elejére kerülhet (N ). Amennyiben a beérkez® igények egy forrásból származnak, illetve a várakozási sor hossza nin sen korlátozva, akkor az
ezekre vonatkozó kódokat általában nem tüntetjük fel. A dolgozatban használt jelölések ennek megfelel®len minden esetben megmaradnak a három tulajdonságot
jelz® kódrendszernél. Így például találkozhatunk az M/G/1 szimbólummal, ami
egy egy kiszolgálós Poisson beérkezéssel és általános kiszolgálási id®vel jellemzett
rendszert jelöl, míg az M/D/1 rendszernél a beérkezések Poisson-folyamat szerint történnek, a kiszolgálási id®k pedig determinisztikusak, és ebben az esetben
szintén egyetlen kiszolgáló egység dolgozza fel az igényeket.

3. fejezet
Mérési módszerek

A telekommuniká iós hálózatokon végzett mérések hosszú múltra tekinthetnek vissza. A hálózati forgalom vizsgálata elengedhetetlen, amennyiben a hálózat
üzemeltet®i fenn kívánják tartani, vagy fejleszteni szeretnék a szolgáltatásaik min®ségét [43, 44, 45℄. A hálózati forgalom mérése szintén elengedhetetlen a hálózati
jelenségek jobb megismerése miatt [42℄. A sorban állási rendszerek vizsgálata során az egyik úttör® munka is egy akkoriban elterjed kommuniká iós rendszer vizsgálatán alapult. Ezeket a vizsgálatokat A. K. Erlang dán matematikus végezte egy
helyi telefontársaság felkérésére. A meggyelések szerint a telefonhálózatokban a
hívások közötti id®, vagy a hívások hossza exponen iális eloszlású id®tartamok,
így ezek adták az alapot az els® modelleknek. Ez a modell még a XX. század
elején született meg és azóta is kivételesen jól használható a telefon rendszerek
méretezésében és teljesítményének vizsgálatában. Erlang jól ismert eredményei
helyes be slést adnak a telefon vonalak foglaltságára [17℄. Az olyan hálózatokban,
amiket bizonyos el®re deniált foglaltsági szintre terveznek, mint például a telefon központokat, természetes a vonalak forgalmának, kihasználtságának nyomon
követése. Ilyen jelleg¶ kérdés természetesen felmerül a

somagkap solt kommuni-

ká iós rendszerekben is, ahol a rendszereket adott szint¶ szolgáltatásra tervezik.
A

somagkap solt hálózatok teljesítményének modellezése azonban sokkal bonyo-

lultabb feladat [42, 44℄, mivel számos korábbi modell feltételezései nem teljesülnek
ezekben a rendszerekben. Így a korábbi modellek nem adnak olyan megbízható
végpont-végpont teljesítmény- és min®ségi be sléseket, mint amilyeneket nyújtottak a vonalkap solt hálózatok vizsgálatai során. A

somagkap solt rendszerekben

végzett méréseknél kétféle irányzat gyelhet® meg. Az egyik, jellemz®en a szolgáltatók igényei szerint, a különböz® tradi ionális paraméterek mérésére törekszik,
mint a somagvesztési valószín¶ség, somag késleltetési id®k, míg a másik irányzat
adott útvonalak jellemz® értékeit kívánja meghatározni, mint például az átviteli
kapa itás, a szabad kapa itás, vagy a háttérforgalom statisztikus jellemz®i.
A kommuniká iós hálózatokban a mérési er®feszítéseket hagyományosan különféle hálózati elemekre kon entrálják. A legtöbb mérési módszer a modern telefonhálózatokban és a

somagkap solt rendszerekben valamilyen helyhez kötött
15
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mérésként jelenik meg, ami lokálisan vizsgálja a hálózati forgalom jellemz®it.
Ezeknek a méréseknek a fókuszában általában er®források megléte, vagy nem léte
a kérdés. Vizsgálják az indított, a sikeres, illetve a valamilyen okból meg nem valósult hívások számát, illetve a kiszolgált

somagok számát, jellemz®it gy¶jtik. Az

ilyen jelleg¶ adatgy¶jtés lehet®sége általában megvan minden hálózati eszközben,
azonban a gyakorlati felhasználás lehet®sége nagyon korlátozott a többlet számítási és adattárolási igény miatt. Továbbá az ilyen módon összegy¶jtött adatok
közkin

sé tétele nem jellemz® a bevezet®ben már említett üzleti érdekek miatt.

A viszonylag egyszer¶ alkalmazhatóságuk miatt a modern

somagkap solt háló-

zatok széleskör¶ vizsgálatában a végpont-végpont mérési módszerek terjedtek el
[43℄. Az ilyen mérések adatai, bizonyos hálózati jellemz®k be sült értékei számos
Internetes alkalmazás m¶ködése során alapvet® fontosságúak. Példaként akár tekinthetjük a jól ismert TCP protokoll algoritmusát, ami saját be sléseket tart
nyilván bizonyos mért hálózati paraméterekr®l és az ezekb®l a paraméterekb®l
levont következtetés szerint módosítja a küldési rátáját [46℄. A

somagkap solt

kommuniká iós rendszerekben meglév® alapvet® mérési módszerekr®l, illetve az
azokból levonható következtetésekr®l a következ® fejezetekben fogunk részletesebben beszámolni.

3.1. A mérési rendszer felépítése
A dolgozat során általános értelemben vett sorban állási rendszerek kísérleti
vizsgálatára az Internetet, illetve a komplex sorban állási rendszereket megvalósító számítógép hálózatokat használtuk. A számítógépek alkotta hálózatok rendkívül jól használhatóak sorban állási rendszerek vizsgálatára, hiszen az alapvet®
m¶ködésük követi a sorban állási rendszerek szabályait, valamint nagy mennyiség¶ kísérleti adatot lehet begy¶jteni rólunk, ami nagyban megkönnyíti új modellek kidolgozását.
A kísérleti adatok valódi, m¶köd® rendszerekr®l történ® begy¶jtése felveti
azt az alapvet® követelményt, hogy a mérés lehet®leg ne, vagy

sak a legkisebb

mértékben zavarja meg a rendszer m¶ködését. Így a mérési adatok valóban a
rendszer saját, esetleg id®ben változó tulajdonságait tükrözik.
Egy mérési infrastruktúra alapvet® komponenseit mutatjuk be sematikusan
a 3.1. ábrán. Meggyelhetjük, hogy a forrástól a

élig haladó forgalom áthalad

az ismeretlen hálózatot jelképez® felh®n, ahol több más, hasonló folyam halad,
amik egymással köl sönhatnak, feltarthatják, zavarhatják egymást. Az ilyen módon létrejöv® forgalom meggyelésének magától értet®d® módja, hogy valamelyik
útvonalválasztó eszköznél (az ún. monitornál ) készítünk feljegyzéseket a minket
érdekl® jellemz®kr®l. Azokat összegy¶jtve elemezhetjük a meggyelt jelenségeket, modellezhetjük azok kialakulását. Ezt a mérési kon ep iót nevezzük passzív
mérési módszernek, hiszen egy adott ponton

sak meggyeljük az ott folyó jelen-

ségeket, és ezekb®l a meggyelésekb®l vonunk le következtetéseket. Hétköznapi

3.2. A
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SOURCE

DESTINATION

NETWORK
SUBNET A

MONITOR

MONITOR
MONITOR

MONITOR

3.1. ábra. Egy passzív mérési infrastruktúra alapvet® komponensei: a hálózat
bizonyos részein áthaladó forgalom meggyelésére alkalmas eszközök (monitorok), amik lehetnek a hálózati végpontok (a küld® és fogadó) közelében, vagy
akár a hálózat belsejében, a végpontoktól messze is. Az ábra forrása: [47℄.

hasonlattal élve, kiállunk egy forgalmas útkeresztez®débe, ahol aztán számolhatjuk a különböz® irányokba haladó járm¶veket. Már ennek az egyszer¶ meggyelésnek az eredményeib®l is számos érdekes következtetést vonhatunk le. Azonban
a nagy különbség egy kommuniká iós hálózat útvonalválasztója és egy közúti
keresztez®dés között, hogy míg az utóbbihoz általában odamehetünk, á soroghatunk és számolhatjuk a járm¶veket, felírhatjuk azok színét, nagyságát, addig egy
telekommuniká iós

ég, vagy egy egyetem akár

sak egyetlen egy útvonalválasztó

eszközénél meggyelések végzése számos gyakorlati nehézségbe ütközik. Ezekre a
nehézségekre még visszatérünk a a 3.3. fejezetben.
A hálózati mérési módszerek másik nagy

saládjával az ún. aktív mérések-

kel kap solatosan nem jelentkeznek a fenti problémák. Egy aktív mérési rendszer
komponenseit a 3.2. ábrán mutatjuk be. Az aktív mérések során dedikált próba-

forgalom indul a forrástól, amely az ismeretlen hálózatot jelképez® felh®n áthaladva jut el a

élig. Ebben az esetben azonban a forrás és

él eszközök a kísérletet

végz® irányítása alatt állnak, ahol már van megfelel® jogosultsága az elindított és
a beérkez® forgalom jellemz®it megvizsgálni. Az így megszerzett adatok azonban
már

sak közvetve tartalmazzák az ismeretlen felh® tulajdonságait. Újra egy

autós példát tekintve, az aktív mérés valami olyasmi, amikor az autónkkal elindulunk az otthonunkból, mindenféle köl sönhatásba kerülünk a többi autóssal,
az útpálya min®ségével (lehet az földút, vagy akár autópálya) míg meg nem érkezünk a munkahelyünkre. Következtetéseket szeretnénk levonni az út min®ségér®l,
a forgalom nagyságáról és más hasonló mennyiségekr®l, de

sak az otthoni indu-

lásunk és a munkahelyi megérkezésünk id®pontja áll a rendelkezésünkre. Ez a két
id®pont, illetve a különbségük árulkodik valamir®l, azonban azt, hogy hogyan és
mit lehet bel®le megtudni nem egyszer¶ megválaszolni.

3.2. A somagok útja a hálózaton keresztül
A következ®kben röviden áttekintjük a legfontosabb hálózati jellemz®ket, amik
leírják a

somagok és a hálózat köl sönhatását, majd részletesen végigkövetjük a

somagok útját a küld®t®l a fogadóig.
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SENDER

RECEIVER
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SENDER
MONITOR

RECEIVER
MONITOR

3.2. ábra. Az aktív végpont-végpont mérési rendszer alapvet® komponensei:
a próba forgalmat generáló küld® és fogadó számítógép, valamint a generált
forgalom meggyelését lehet®vé tev® eszközök, amik helye általában egybeesik
a végpontok helyével. Az ábra forrása: [47℄.

A hálózat zikai felépítése alapvet®en meghatározza a

somagokat ér® hatáso-

kat, amint azok áthaladnak az egyes hálózati elemeken. Amennyiben eltekintünk a
sérülés, vagy a várakozási sorok telítettsége miatti

somagvesztést®l eltekintünk,

ezeket a hatásokat többnyire valamilyen késleltetésként foghatjuk fel. Hálózati

késleltetésnek hívjuk azt az id®t ami a

somagnak szükséges, hogy megtegye az

utat a küld® és a fogadó között. A hálózati késleltetés több összetev®b®l áll össze:

•

a zikai hálózati késleltetés, vagy propagá iós késleltetés egyszer¶en az az
id® amit a

somag haladással tölt az Interneten. Ez az id®, amíg a zikai

jelek (fotonok, elektronok) haladnak a zikai vezetékekben, illetve az a x
id® amit a somagok a hálózati eszközökön (swit h, router) való áthaladással
töltenek. A propagá iós késleltetést a továbbiakban

•

a sorban állási késleltetés az az id® amit a

D -vel

jelöljük.

somagok a hálózati elemek

soraiban való várakozással töltenek. Míg a propagá iós késleltetést adott
útvonalra konstans értéknek tételezzük fel, addig a sorban állási késleltetést
a pillanatnyi hálózati forgalom határozza meg, így az id®ben változhat. A
sorban állási késleltetés szokott jelölése

•

w.

a kiszolgálási id® késleltetés, vagy kiszolgálási id® az az id®, amíg az aktív
hálózati eszközök (swithek, routerek) kiszolgálják az adott

somagot, azaz

fogadják a bejöv® vonalaik egyikén, és továbbítják a megfelel® kimen® vonalon. Az ehhez szükséges id®t nem tekinthetjük konstansnak, mivel függ
például a kiszolgálandó
szükséges id®t a
tározza meg

somagok méretét®l. A

somagméret

p

somagok kiszolgálásához

és a kiszolgáló egység sávszélessége

C

ha-

x = p/C .

Mivel egy hálózati útvonal általában számos egymást követ® kiszolgáló egység
és az azokat összeköt® kábelek lán olata, ezért a teljes útvonalra érvényes hálózati késleltetést a fenti tagok minden egyes hálózati elemre vett összege adja
meg. Ezt a

d-vel

jelölt mennyiséget hívjuk a

somagok egyirányú késleltetésének.

Fontos megjegyezni, hogy az egyirányú késleltetés méréséhez nélkülözhetetlen a
mér®pontok óráinak pre íz szinkronizá iója. Ugyan egy általános útvonal számos
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LINK

SENDER

p

p

p

p

5

4

3

2

x

RECEIVER

C

p
1

2

D

3.3. ábra. Csomagok egy egyetlen kiszolgálóból álló útvonalon. Az ábrán egy
ún.

s® modellben

haladnak a

pi -vel

jelölt

somagok, ahol a legf®bb hálózati

paraméterek és mennyiségek a téglalap vastagsága, a
hossza, a

D

link propagá iós id®, és a

C

a zikai sávszélesség,

somag kiszolgálási id®

xi = pi /C .

Az

ábra forrása: [47℄.

hopból áll, ennek ellenére most az egyszer¶ség kedvéért tekintsük a legegyszer¶bb
hálózati útvonalat: az egyetlen egy kiszolgáló egységb®l, valamint a forgalmat indító és fogadó végpontból álló rendszert (3.3. ábra). Ezzel az ábrával egyúttal
bemutatjuk az ún. pipeline-, vagy

s®-modellt, amit a jelenségek szemléltetésére

fogunk használni. Az ábrán körökkel szimbolizáltuk a feladó és a
míg a középen lév®

s® a hálózati linket, a

iós késleltetését jelzi. A
maximális kapa itását. A

s®

s® hosszúsága, pedig annak propagá-

C -vel jelölt vastagsága szemlélteti a kiszolgáló egység

s®ben a kiszolgálandó igények,

vannak jelölve, ahol a téglalapok területe a

xi = pi /C

ímzett eszközt,

somagok téglalapokkal

somagok méretével (pi ) arányos, míg

a kiszolgálásuk id®szükségletét jelzi. A sorok általános bemutatásakor

a kiszolgálási id®t, mint szto hasztikus mennyiséget tekintettük, esetünkben ezt
a szto hasztikus jelleget a hálózati

somagok kiszolgálásában a

somagok mére-

tének szto hasztikus jellege határozza meg, hiszen a hálózati kiszolgáló állandó
sebességgel dolgozza fel a

somagokat, azaz a

somag mérete és a kiszolgálási id®

között lineáris kap solatot tételezünk fel.

3.3. Passzív mérési módszerek
A hálózatokkal kap solatos mérési módszereket a hálózatra, illetve a hálózati
forgalomra gyakorolt hatásuk alapján két f® kategóriába sorolhatjuk. Az aktív
mérési módszerekben próba

somagokat juttatunk a hálózatba és ezek meggye-

lése alapján végezzük a kiértékelést. Passzívnak nevezzük azokat a mérési módszereket, amelyekben adott mérési pontokon egyszer¶en meggyeljük a forgalmi
jellemz®ket. és azokba semmilyen módon nem avatkozunk bele. A módszer lehet®séget teremt arra, hogy az adott ponton áthaladó teljes forgalomról minden
részletre kiterjed® pontos képet alkossunk, vagy akár a teljes informá ióhalmazból
többféle szempont szerint is kisz¶rjük a minket érdekl® részleteket. Ezáltal lehet®
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válik az adott hálózati

ímek, protokollok, vagy akár alkalmazások szerinti vizs-

gálat is. Ugyanakkor lehet®ség van a teljes forgalmat egyben vizsgálva az adott
linkre vonatkozó informá iók analizálására is, mint például a
lások, vagy a

somagméret elosz-

somagok érkezési folyamatainak vizsgálatára. A passzív módszerek

kétségtelen el®nye, hogy egyáltalán nem hatnak a vizsgált forgalomra, így a meggyelt mennyiségek, jelenségek valódiak, a kísérlet elvégzése nem okoz semmilyen
torzulást, változást a vizsgált forgalomban. Fontos tulajdonsága ezen méréseknek,
hogy azok általában egyetlen hálózati eszközre vonatkoznak, így szélesebb kör¶,
általánosabb következéseket nehezebb levonni bel®lük. A passzív mérések végzésének további kétségtelen nehézsége, hogy a mérési pontokhoz való hozzáférés
problematikus, hiszen ahhoz a hálózati eszközt üzemeltet® kifejezett hozzájárulása, segítsége szükséges, miközben az adatgy¶jtés során akár az üzemeltet®t is
érint® üzleti titkok válnak megfejthet®vé (pl. milyen paraméterekkel, milyen kihasználtság mellett, milyen útvonalválasztási módszerrel, milyen prioritásokkal
üzemelteti az eszközeit) További nagyon fontos szempont, hogy a mások által
generált hálózati forgalom közvetlen meggyelése mindenféle személyiségi jogi
problémát vet fel. Ezen problémák miatt a passzív hálózati méréseket leginkább
a hálózati eszközöket üzemeltet®k maguk végzik a saját üzleti

éljaik teljesítése

miatt, így általában az eredményeiket is ritkán osztják meg tudományos közösséggel. A nehézségek miatt

sak kisszámú passzív mérési adat érhet® el publikusan

[34, 36, 37℄.

3.4. Aktív mérési módszerek
Azokat a mérési módszereket, amikor mesterséges próba forgalmat bo sátunk
a hálózatba, és a mesterséges próba forgalom különféle jellemz®it vizsgáljuk a
hálózat különböz® pontjain aktív mérésnek nevezzük. Az alapvet® ötlet, hogy indításkor az általunk generált, mesterséges próbaforgalom minden jellemz®jét ismerjük, és az ett®l való eltérések a hálózat azon részének állapotát jellemzik, ahol
a próbaforgalom áthaladt. Legelterjedtebben az ún. végpont-végpont méréseket
használják, amikor a próbaforgalom kiinduló és végpontját tekintik mérési pontnak. A próbaforgalom ezen a két ponton mért jellemz®i jelentik a kiértékelésekhez
a bemeneti adatokat [47, 60℄. A továbbiakban a mesterséges próbaforgalom kiindulási helyét küld®nek, vagy feladónak, míg a másik végpontját fogadónak, vagy

ímzettnek nevezzük. A végpont-végpont mérések során használt infrastruktúra
sematikus ábrázolása a 3.2. ábrán, az aktív mérések során használt alapjelenség
sematikus rajza a 3.4. ábrán látható.
Az aktív mérési módszerek számos el®nyös tulajdonsága ismert. A végpontvégpont aktív mérések kétségtelen el®nye, hogy nem igénylik semmiféle engedély
megszerzését, hiszen

sak kett® általunk felügyelt végpontra van szükség a méré-

sek végzéséhez. Az aktív módszerek alkalmazása nem sérthet semmilyen személyiségi jogot, hiszen nem vizsgálunk semmi olyan hálózati forgalmat, amit nem
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3.4. ábra. Az aktív mérési módszerek alapgondolata, hogy a küld® által indított próbaforgalom tulajdonságai, pl. a

somagok közötti távolság megváltozik

amint az általunk ismeretlen mérték¶ és statisztikai tulajdonságú háttérforgalommal a próbaforgalom köl sönhat (a háttérforgalom és próbaforgalom

so-

magjai egymást feltartják, extra késleltetéseket okoznak), és ezt a változást
detektáljuk a fogadónál. A megváltozott távolságokból próbálunk meg következtetést levonni az ismeretlen háttérforgalom jellemz®ire vonatkozóan.

mi generáltunk. A próbaforgalom rugalmasan összeállítható a vizsgálni kívánt jellemz®nek megfelel®en: tetsz®leges számú, típusú, méret¶

somagból állhat, amely

somagok követési ideje lehet rögzített, vagy akár valamilyen statisztikus módon
meghatározott is. Fontos lehet®ség, hogy az aktív mérések szükség szerint megismételhet®ek azonos, vagy megfelel®en változtatott paraméterekkel.
Az aktív módszerek el®nyös tulajdonságai mellett természetesen vannak hátrányosak is. A legfontosabb ezek közül a mérések elárasztó jellege. Ez annyit
jelent, hogy mesterséges próbaforgalom köl sönhat a rendszerben lév® egyéb forgalmakkal, így módosíthatja a hálózati forgalom jellemz®it. Annak érdekében,
hogy minimalizáljuk ezeket a nem kívánt hatásokat, az aktív mérések során jellemz®en nagyon ki si mennyiség¶ próba forgalmat használunk. Ennek a befolyásnak a mértékére gyelni kell, hiszen túlzott mennyiség¶ próbaforgalom generálása
akár er®sen is torzíthatja a meggyelni kívánt jellemz®ket, illetve a túlzott mérték¶ próbaforgalom akár hálózati támadásnak is min®sülhet. További nehézség,
hogy az ilyen jelleg¶ mérések

sak közvetett informá iót szolgáltatnak a vizsgált

útvonalról, így a mérési eredmények értelmezése, helyes következtetések levonása
komolyabb megfontolást igényel.
Az aktív hálózati mérések közé sorolhatunk minden olyan tevékenységet, amikor hálózati forgalmat generálunk azzal a

éllal, hogy valamilyen hálózati jellem-

z®t meghatározzunk. Ilyen lehet akár az ismert

ping,

vagy

tra eroute

paran s

futtatása is. A mérési módszereket általában az alkalmazott próba somag mintázat szerint szokás osztályozni. A legelterjedtebben használt próba somag mintázatokat szemlélteti a 3.5. ábra: a) egymás után függetlenül (elegend®en nagy
id®különbséggel) indított egyedi
ba k-to-ba k helyzet¶,
d)

somag hirpök, e)

somagokból álló próbaforgalom, b) összeér®,

somagpárok

) változó távolságon indított

somagpárok,

somagvonatok vonatonként változó indítási különbséggel.
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a)
time
b)
time
c)
time
d)
time
e)
time
3.5. ábra. Próba

somag mintázatok: a) egyedi, független

ér®, ba k-to-ba k
d)

somagpárok,

) változó

δ

somagvonatok különböz® indítási távolsággal, e)

iálisan változó

somagok, b) össze-

indítási távolságú

somagpárok,

somag hirp, exponen-

somag távolsággal. Megjegyezzük, hogy a különböz® színnel

jelölt, egyes mintázatok közötti elkülönítési id® a valóságban jóval nagyobb
(δmintázat

≫δ

somagok

), mint ebben a szemléltet® ábrában.

A fenti mintázatok sávszélesség mérésben betöltött szerepét a következ® fejezetben vizsgáljuk meg.

Egyedi somagok
A legegyszer¶bb
id®különbséggel. Ilyen

somag mintázat, egyedi

somagok kell®en nagy indítási

somagokat használnak a somagvesztési valószín¶ség, egy-

irányú késleltetés mérésére. Szintén egyedi

somagokat használnak, amikor a

so-

magok méretének függvényében veszik fel a kiszolgálásukhoz szükséges id®t, majd
a méret-késleltetés összefüggésb®l vonnak le következtetéseket a hálózati paraméterekre vonatkozóan. Ilyen független

somagok láthatóak a 3.5.a. ábrán.

Összeér® (ba k-to-ba k) somagpárok
Összeér®, vagy ba k-to-ba k

somagoknak nevezzük azokat a

somagokat amik

a lehet® legközelebb vannak egymáshoz, egymást érintik. Ezeket a

somagpárokat

jellemz®en a hálózat zikai sávszélességének meghatározására használják, általában azonos

p

somagmérettel[48℄. Négy összeér®

somagpár látható a 3.5.b. ábrán.

Általános somagpárok
A változó intenzitású próbaforgalom hatásának vizsgálatára használják ezeket a

somagpárokat. A próba

somagokat nem közvetlenül egymás után indítjuk,

23

3.4. Aktív mérési módszerek

hanem közöttük egy kis szünetet tartunk (ld. a 3.5. . ábrát), így szabályozva a
próbaforgalom sávszélességét

Cp = p/δ ,

p

ahol

δ

a próba somagok mérete,

az

indítási id®közük. Általában a próba somagok indítási távolságának függvényében a próba somagok közötti távolság növekedését gyeljük meg. A két egymást
követ® próba somag közötti távolságot id® mennyiségként kifejezve:

δi = τi − τi−1 ,
′
δi′ = τi′ − τi−1
,

indulási id® különbség:
érkezési id® különbség:
ahol az indulás alatt a

(3.1)

somagok rendszerben való megjelenését (a kezd®pontból

való indulást), míg érkezés alatt a rendszerb®l való távozását (a

élponthoz való

megérkezést) értjük.

Csomag-vonatok
A

somagvonatok egymást követ®

[49℄. Csomag-vonatot

n darab pi

somagok, melyek forrása és

élja is azonos

méret¶ próba somagból, azokat egymástól

volságra indítva hozhatunk létre. Az

n, pi

és

δi

δi

tá-

aktuális megválasztása határozza

meg, hogy a vonat milyen hálózati jellemz®k meghatározására lesz érzékeny. A
sávszélesség mérési eljárások esetén a vonatban lév®
általában konstans

somagok indítási távolsága

δi = δ minden i ∈ {1 . . . n}, ahol eszerint a paraméter szerint a

somagvonat, mint próbaforgalom sávszélessége szabályozható. A
rete általában azonos a vonatban lév® összes
somagból álló

n=4

somagvonat szemléltetése látható a 3.5.d. ábrán, ahol az egyes

somag vonatokon belüli

δ

távolság rögzített. A

pár általánosabb változata, illetve tekinthetjük a
hosszúságú

somagok mé-

somagra. Három különböz®
somagvonat tehát a
somagpárt, mint egy

somag-

n = 2

somagvonatot.

Csomag-trillák ( hirp-ök)
A
ben a
egyre

somagtrilla, vagy idegen szóval

somag hirp egy olyan

somagvonat ami-

somagok közötti indítási távolság nem azonos, hanem exponen iálisan
sökken®[50℄, amint az a 3.5.e. ábrán is látható, ahol két darab,

n=5

so-

γ faktort alkalmazó, N somagot
N −2
0
tartalmazó hirpben az indítási távolságok δ · γ
-tól δ · γ -ig sökkennek, hiszen
magból álló

somag hirpöt ábrázoltunk. Egy

N darab somag között N − 1 darab indítási köz van.
[p/δ, p/(δγ N −2 )] sávszélesség tartományt tudja N darab

az
a

lönböz® próba rátával végigmérni, amihez hagyományos
darab lenne szükséges. Így a

Ezzel a megoldással
somaggal

N − 2 kü2N − 2

somagpárokból

somag hirpöket tekinthetjük akár

N

darab

so-

magpárnak, akár egy egyre nagyobb sávszélességet igényl® folyamnak, ahol a két
esetben vagy a

somagok diszperzióját, vagy a mintázat egy részén a növekv® ter-

helés miatt megnövekv® kiszolgálási késleltetést vizsgáljuk. Mindkét jelenségb®l
a a rendszer maximális kiszolgálási és aktuálisan szabad kapa itására következtethetünk.
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A fenti alfejezetekben bemutatott mintázatokat elterjedten használják a sávszélességbe slésen kívül más hálózati jellemz®k vizsgálatára is, mint például a
somagvesztések és egyirányú késleltetések analízise [52, 53, 54℄, a hálózati tomográák (késleltetés,

somagvesztés) [55, 56, 57, 58℄, vagy a topológia-felderítések,

változások követése [3, 39, 59℄, azonban ezekhez

sak hivatkozásokat adunk meg,

mivel ezek vizsgálati területe és az alkalmazott módszereik távolabb állnak a
dolgozat témájától.

3.5. Sávszélesség be slés
A hálózati paraméter-be slési te hnikák két f® területre kon entrálnak: egyrészt valamely hálózati késleltetéssel összefügg® jellemz®, másrészt a hálózati sávszélességek és a hozzájuk tartozó mennyiségek meghatározására törekednek. Az
ebben a fejezetben bemutatásra kerül® aktív módszerek mindegyike a hálózati
sávszélesség, a kiszolgálási kapa itás, illetve az aktuálisan szabad kiszolgáló kapa itás meghatározására született. Ezen mennyiségek ismerete számos gyakorlati
felhasználás szempontjából nagyon fontos, azonban ezen módszerek fejlesztése a
hálózati jelenségek mélyebb megértését is szolgálja.
Röviden tekintsük át a legfontosabb sávszélesség jelleg¶ mennyiségeket és azok
jelentését [47, 60, 61℄:

•

zikai sávszélesség alatt az id®egyég alatt maximálisan kiszolgálható adatmennyiséget értjük, jele

C,

bit/sec

dimenziója

egyébként nem terhelt kiszolgálóba

(bps ). Amennyiben egy

somagokat küldünk, akkor azok

C

ki-

szolgálási rátával haladnak át a hálózaton, még abban az esetben is amikor
a

somagok beküldési rátája nagyobb a

C

maximális kiszolgálási rátánál. A

zikai sávszélességet tekinthetjük állandónak a valódi rendszerekben, hiszen
az

•

sak te hnikai fejlesztések során változik.

a háttérforgalom átlagos sávszélessége adja meg az id®egység alatt áthaladó
háttérforgalom mennyiségét, jele

Cc ,

szintén

bit/sec

egységekben mérjük.

A háttérforgalom semmilyen esetben sem haladja meg a
séget:

Cc ≤ C .

C

Z

t

Cc (t)dt,

Cc (t),

(3.2)

t−τ

a rendszer zikai sávszélessége és

átlagos mennyisége

•

zikai sávszéles-

A háttérforgalom id®ben változó mennyiség, átlaga:

1
Cc =
τ
ahol

C

t

id®pillanatban a háttérforgalom

ahol az átlagolást

τ

id®tartamra végeztük.

a rendelkezésre álló sávszélesség a kiszolgáló id®egységre vett szabad kapaitása, vagyis az a kiszolgálási kapa itás, amit nem köt le a háttérforgalom
kiszolgálási igénye. A dení iót egzakt matematikai formába öntve kapjuk
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a következ®t [47, 61℄:

1
A = C − Cc =
τ
ahol

A

t

(C − Cc (t))dt,

Cc (t)

(3.3)

t−τ

a rendelkezésre álló sávszélesség

sávszélessége és

•

Z

t

id®pontban,

C

a rendszer zikai

a háttérforgalom mennyisége.

a folyamatos átviteli kapa itás adja meg egy újonnan megjelen®

T CP

pro-

tokoll szerint m¶köd® szál által hosszú id® alatt elérhet® sávszélességet. Ez a
mennyiség a

T CP

protokoll m¶ködésével szorosan összefügg, és a rendszer

sávszélesség-jellemz®inek protokoll szerinti függését szemlélteti. Az el®z®
három mennyiséggel szemben ez nem alapvet® zikai mennyiség, hiszen ez
nem a zikai mennyiségek id®beli átlagát, hanem egy elterjedten használt
protokoll adott körülmények közötti hatékonyságát adja meg.
Vizsgálataink túlnyomó részében egyetlen egy kiszolgálóból álló rendszereket
fogunk vizsgálni. Amennyiben valamiért mégis szükséges lesz több kiszolgáló egységb®l álló rendszereket tekintenünk, ott erre külön felhívjuk a gyelmet. Azokban
a rendszerekben, ahol több kiszolgálót is tekintünk, ott az egész útvonalra vett
zikai és rendelkezésre álló sávszélességet az egyes kiszolgálókra vett értékek minimumaként deniáljuk. Mivel az eredményeink többségét egyetlen kiszolgálóból
álló rendszerekre mutatjuk be, felmerülhet az eredmények valódi rendszerekben
való alkalmazhatóságának kérdése. Általában azonban a valódi több egymást követ® kiszolgálóból álló rendszert is tekinthetjük egyetlen releváns, és több, a mérési eredményt nem befolyásoló kiszolgáló sorozataként.
A fejezet további részeiben röviden áttekintjük a korábbi aktív sávszélességmér® te hnikákat. El®ször a

somagméret és a hálózati késleltetés közötti össze-

függést tárjuk fel, amivel egy adott hálózati útvonal egyes linkjeinek zikai sávszélességét lehet meghatározni, majd bemutatjuk a rendelkezésre álló sávszélesség meghatározásának módját a késleltetés mérésen, valamint a diszperziós görbe
folyadék-modelljén alapulva. Ismertetjük a diszperziós görbét befolyásoló mennyiségeket, és azok hatásának kvalitatív vizsgálatát is. Ugyan a bemutatandó módszerek nem fedik le a területen megjelent összes mérési és eljárási módszert, azonban az elterjedt alapkon ep iókat összefoglalják, valamint betekintést engednek
mind a mérési és be slési eljárásokba, mind a modellezés területén elért eredményekbe.
Az utóbbi id®ben új aktív mérési te hnikák láttak napvilágot. Közülük kiemelkedik az ún. köl sönhatási osztály, amelynek néhány el®nyös jellemz®je [64℄:

•

nem szükséges az útvonalon található link zikai sávszélességének ismerete
(bár a fenti dení ió során elengedhetetlennek t¶nt),

•

nem szükséges feltevésekkel élnünk, hogy az útvonalon melyik link a sz¶k

link, azaz melyik hopon a legkisebb a rendelkezésre álló sávszélesség.
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Ez a te hnika a próba somagok távolságának megnövekedésén alapul, ami a sz¶k
linken való áthaladás miatt következik be (ld. a 3.6. ábrát). Ezt a jelenséget ön-

indukált torlódásnak hívjuk [50℄.
A köl sönhatási osztály alapgondolatát mutatja be a 3.6. ábra egy egyirányú késleltetés-adatsor segítségével. A bemutatott ábra egy szimulá iós kísérlet
eredménye, ahol a próba forgalmat azonos méret¶
rok alkották, és az id® el®rehaladtával a
egyre

sökkentettük, így növelve a

somagpá-

somagpárra értelmezett próbaforgalom inten-

zitását. A vizsgálatokban szerepl® egymást követ®
különítve, így a szomszédos

somagokból álló

somagpárok közötti indítási távolságot
somagpárok kell®en el vannak

somagpárok nem hatnak köl sön, egymástól függet-

len méréseket végeznek a rendszeren. Ennek megfelel®en a vizsgálatok a rendszer
adott háttérforgalom melletti válaszát tükrözik. Ez a késleltetés az adott háttérforgalom és az aktuális próbaforgalom együttesének kiszolgálásából ered. Az
ábrán látható, amint az id®ben növekv® intenzitású próbaforgalom

somagjai ál-

tal tapasztalt egyirányú késleltetés egy kritikus ponton az addigi stabil, állandó
értékr®l hirtelen növekedni kezd. Ennek oka, hogy a beérkez® forgalom a feldolgozandó igényeket kiszolgáló egység kapa itását egy ponton már meghaladta, így
az már nem képes a

somagokat azok érkezésének frekven iájával feldolgozni és

továbbítani. Ennek megfelel®en az újonnan beérkez®

somagok várakozni kénysze-

rülnek, azaz az általuk tapasztalt késleltetés megnövekszik. Könnyen belátható,
hogy az éles átmeneti pont a kiszolgáló szabad kapa itását jelzi, hiszen az átmeneti pontnál indított próbaforgalom rátája éppen a kiszolgáló aktuálisan szabad
kapa itását foglalta le. A kísérlethez

PSIM szimulá

somag szint¶ szimulá iókat végeztünk a

iós eszközzel, amit részletesebben a 4.1. fejezetben mutatunk be. A

szimulá iók során a vizsgált rendszer paraméterei a következ®ek voltak: a zikai

C = 10 Mbps, a Poisson folyamat szerinti háttérforgalom somagjainak
P = 12000 bit, átlagos mennyisége Cc = 4 Mbps, míg a próba somagok
p = 12000 bit volt. Ezek az értékek a valódi rendszerekre jellemz® para-

kapa itás
mérete
mérete

méterek.
Tekintsük át egy próba somag útjának f®bb eseményeit a hozzájuk tartozó
id®pontokkal. Az

i-dik

somag megérkezik az adott hopra, azaz megjelenik az

adott kiszolgáló várakozási sorában

τi

id®pillanatban.

wi ≥ 0

sorban állási id®

múltán megkezd®dik a feldolgozása, ami xi > 0 ideig tart, majd végül D > 0
′
konstans propagá iós késleltetés után τi -kor elhagyja a kiszolgálóegységet. Így a
kiszolgálóban töltött teljes id®:

di = τi′ − τi = wi + xi + D.

(3.4)

Ennek a mennyiségnek a megváltozását követtük a 3.6. ábrán. A (3.4) összefüggésben a

D

a forgalmi viszonyoktól független, konstans mennyiség,

szintén független a hálózati forgalomtól, míg

wi ,

xi = pi /C

a várakozási sorban töltött id®

hossza megn®, amikor a kiszolgálóhoz gyorsabban érkeznek a

somagok, mint

ahogy azokat fel tudja dolgozni. A (3.4) meghatározásához azonban, mint arról
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3.6. ábra. Egyirányú késleltetés az id® függvényében, ahol a id® el®rehaladtával
egyre nagyobb és nagyobb rátájú próba forgalmat bo sátottunk a rendszerbe.
A meggyelt késleltetés, 11 se -nál tapasztalható, hirtelen megugrása és stabil
növekedése jelzi, amint a kiszolgáló elérte a kapa itásának maximumát és az
érkez® újabb

somagok már várakozni kényszerülnek.

már korábban volt szó, a fogadó és küld® számítógép óráinak szinkronban kell
lennie, vagy legalábbis azonos ütemben kell járniuk, nem

súszhatnak egymás-

hoz képest. Ez utóbbi követelmény sajnos általában nem teljesül, így további
eljárásokat kell alkalmazni az órák

súszásának kisz¶résére.

A következ®kben két algoritmust mutatunk be, amelyek a fent vázolt jelenség
alapján próbálják a hálózat rendelkezésre álló sávszélességét meghatározni.

pathload
A

pathload

[65℄ minden egyes mérési körben egy

zaton keresztül és vizsgálja a vonatban lév®

somagvonatot küld a háló-

somagok sorszáma alapján az adott

somaghoz mért egyirányú késleltetés értékét, a fent leírt példával teljesen analóg
módon. A mérési végpontok órái általában nem szinkronizáltak (megjegyezzük,
hogy a hálózatba között számítógépek id®szinkronizálására elterjedten használt

NT P

protokollal elérhet® kb.

±1 − 10msec

pontosság nem elegend®), ezért a

mért egyirányú késleltetés és a valódi késleltetés között egy
Ezt a

Θ eltolást az adott

Θ

érték¶ eltolás van.

somagvonatra konstansnak tételezik fel. Amennyiben a

somagvonat által elfoglalt sávszélesség (R) kisebb, mint a rendszer rendelkezésre
álló sávszélessége (R

< A),

akkor nem várunk növekedést az egymást követ®

magok késleltetésében, hiszen a kiszolgáló még fel tudja dolgozni a

so-

somagokat

azok érkezési ütemében (3.7.a. ábra). Amennyiben viszont a próba vonat sávszélessége meghaladja a kiszolgáló szabad kapa itását

R>A

az egymást követ®

somagok késleltetésében növekedést várunk (3.7.b. ábra). Pontosan ez a két eset
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3.7. ábra. Az egyirányú késleltetés változása a próba vonat egymást követ®
somagjaira: a)

R < A,

azaz a próba vonat által elfoglalt sávszélesség nem

haladta meg a rendszer szabad kapa itását, b)

R > A,

sávszélessége meghaladta a szabad kapa itást, így a
zásra kényszerültek,

)

R ≈ A,

amikor a próba vonat

somagok extra várako-

amikor a próba vonat éppen kitölti a szabad

kapa itást, ekkor a vonat eleje még nem, míg a vége már túlterheli a kiszolgálót.
Az ábrák forrása: [65℄.

adja a bináris keresés feltételeit, ha a mért késleltetés értékek közel azonosak a
vonat
kez®

somagjaira akkor a rendszer szabad kapa itása (A
somagvonatot jelent®sen nagyobb

R

> R),

akkor a követ-

sávszélességnek megfelel®en indítja,

amennyiben a késleltetés értékek növekednek, akkor

A < R,

azaz a következ®

somagvonatot kisebb próba sávszélességgel indítja. Az egymást követ® indítási
sávszélességeket úgy határozza meg, hogy azok egy bináris keresést valósítsanak
meg, végül megtalálva az

R = A

rendelkezésre álló sávszélesség értéknek meg-

felel® próba sávszélességet (3.7. . ábra). Valójában minden egyes küldési rátát
többször használ egymás után és az egyes vonatokra meghozott egyedi döntéseken alapulva határozza meg az új küldési rátát. A

pathload

algoritmus az itt

vázolt eljáráson kívül a mérés során használt számos egyéb paramétert, mint a
somagvonat hossza, a

somagok mérete, vagy az azonos rátájú vonatok száma,

igyekszik a hálózatról éppen feltételezett jellemz®knek megfelel®en beállítani. A
késleltetési id®sorok trendjének meghatározásához kétféle sz¶rést is alkalmaznak,
amiknek külön-külön ugyanazt a megállapítást kell tennie, hogy az adott vonatot
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3.8. ábra. A pathload keresési módszere, az aktuális vonat ráta eredményeit
kiértékelve dönt a következ® vonat indítási rátájáról. Az ábra forrása: [66℄.

kiértékelhet®nek tekintse. Amennyiben az egymást követ®, azonos rátájú vonatok
közül elegend®en nagy arányban vannak, amik az

R > A, vagy R < A eredményre

vezetnek akkor az algoritmus meghozza a döntést. Amennyiben nem egyértelm¶
a döntés, akkor újabb vonatokat indít a korábbi rátával.
A

pathload

módszere számos egyszer¶ lépést követ®en hozza meg a végs®

be slését. Ehhez számos

somagvonat elküldése és kiértékelése szükséges, így a

mérés id®tartama meglehet®sen széles tartományban mozog.

pathChirp
A

pathChirp

[50℄ algoritmus a

pathloaddal

ellentétben rögzített számú mé-

rés alapján hozza meg a rendelkezésre álló sávszélességre vonatkozó be slését,
azonban az általa alkalmazott te hnikák sem mutatnak túl az egyszer¶ sz¶rési
módszereken. A

pathChirp

a

somag hirp próba mintázatot (azaz a mintázat-

ban egyre növekv® próba rátát) használja a vizsgált hálózat pillanatnyi túlterhelésére. Ezt a módszert hívjuk ön-indukált torlódásnak, amikor a próbaforgalom
intenzitásának változtatásával tapogatjuk ki azt a határt amikor a hálózati kiszolgálók már nem képesek a próba forgalmat annak intenzitásával kiszolgálni. Ennek
meggyeléséhez a

pathload-hoz

hasonlóan a próba ráta függvényében a

soma-

gok egyirányú késleltetéseiben keresi a megnövekedett kiszolgálási id® nyomát.
Mivel minden egyes

hirp megvalósítja az ala sony és magas sávszélesség¶ próba

rátát, ezért elegend® egyetlen
magok
a

hirp

somagjaira vett késleltetést vizsgálni a

so-

hirp-ön belüli sorszámának függvényében, tehát megtalálhatóak benne

R<A

és

R>A

értékekhez tartozó szakaszok (ld. a

pathload

leírásánál). A

két viselkedés közötti átmenet elméleti modell nélküli meggyelése azonban nem
egyszer¶ feladat, így a

pathChirp

kiértékel® algoritmusa is számos heurisztikus

elemet tartalmaz. Mivel a háttérforgalom szto hasztikus folyamat szerint érkezik
a kiszolgálóhoz, így a
nek be újabb

hirp

somagjai közé is véletlenszer¶ mennyiségben ékel®d-

somagok, randomizálva az egymást követ®

A véletlenszer¶ség ellenére a

somagok késleltetését.

somag hirp két végének hatásában biztosak lehe-

tünk, hiszen kell®en ki si próba sávszélesség esetén az egymást követ®

somagok

azonos késleltetést szenvednek el, hiszen a hálózatot nem telítik a próba somagok, míg a nagy sávszélesség¶ végén, amikor a próba somagokat már a hálózat
zikai sávszélességénél is nagyobb rátával indítjuk, akkor a

somagok biztosan
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3.9. ábra. Egy tipikus késleltetés id®sor a
rint. A

hirpben kés®bb található

hirp

somagjainak sorrendje sze-

somagok az egyre kisebb és kisebb indítási

id®közök miatt egyre nagyobb terhelést jelentenek. Az ábra forrása: [66℄.

torlódást okoznak, így a kés®bbi

somagoknak nagyobb késleltetést szenvednek

el, a megnövekedett sorban állási várakozás miatt. A két széls®séges viselkedés
között az átmeneti pont adja meg azt a próba sávszélességet, amivel a próba- és
háttérforgalom együttese éppen kihasználja a kiszolgáló zikai kapa itását, azaz
az éppen használt próbaforgalom adja meg a rendszer (próbaforgalom nélküli)
szabad kapa itását. Az így kapott be sléseket aztán további sz¶réseknek, átlagolásoknak lehet alávetni.
A

pathChirp módszer a pathload bizonytalan kiértékelési idejét rögzítettre és

sokkal gyorsabbra

seréli, miközben lényegesen kevesebb

somag kiküldésével jár

használta, így kisebb hatással van a vizsgálni kívánt rendszerre. Azonban, mint
azt a 7. fejezetben látni fogjuk, az 5. fejezetben bemutatandó elméleti modellek
alapján sokkal pontosabb be slést lehet a szabad sávszélességre is adni, mint az
itt alkalmazott heurisztikus töréspont-detektálással.

3.6. Diszperziós modellek
A változó intenzitású próbaforgalom hatásának vizsgálatára használjuk az
ún. probe gap eljárásokat [67℄, amikor a próba somagokat nem közvetlenül egymás után indítjuk, hanem közöttük egy kis szünetet tartunk (ld. a 3.5. ., d. és
e. ábrát). Ekkor a próba somagok indítási távolságának függvényében a próbasomagok közötti távolság növekedését gyeljük meg. Két egymást követ® próbasomagra felírhatjuk a közöttük lév® távolságot id® mennyiségként kifejezve:
indulási id® különbség:
érkezési id® különbség:
ahol az indulás alatt a

δi = τi − τi−1 ,
′
δi′ = τi′ − τi−1
,

somagok rendszerben való megjelenését (a kezd®pontból

való indulást), míg érkezés alatt a rendszerb®l való távozását (a
megérkezést) értjük. A
tározásakor

(3.5)

élponthoz való

somagok indítási és megérkezési különbségének megha-

sak a küld®, vagy

sak a fogadó számítógép óráját használjuk, így

minden az órák szinkronitásával kap solatos probléma érvényét veszti, ami a gyakorlati alkalmazások szempontjait gyelembe véve nagyon el®nyös tulajdonság.
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A vizsgálataink során a

somagok közötti távolság változásainak kétféle reprezen-

tá ióját fogjuk használni. A 3.6.3. fejezetben bemutatandó empirikus modellben
′
a hδi /δi i relatív növekedést fogjuk vizsgálni a próbaforgalom intenzitásának p/δi
függvényében, míg a 3.6.1. és az 5. fejezetben az elméleti leíráshoz jobban illesz′
ked® δ −hδ i közvetlen függvénykap solatot fogjuk használni. A két ábrázolásmód
tartalmilag azonos, hiszen mindkett®ben ugyanazokat a mennyiségeket használjuk.
A következ®ekben bemutatunk egy-egy szemléltet® ábrát mindkét ábrázolásmód használatára. A 3.10. ábrán egy

Cc = 4

C = 10 Mbps-os zikai kapa

itású kiszolgáló

Mbps háttérforgalom mennyiség melletti relatív diszperziós görbéjét áb-

rázoltuk. A háttérforgalmat rögzített
érkez®

P = 1000

bites, Poisson folyamat szerint

somagok alkották. Az ábrán látható, amint a próbaforgalom rátájának

növekedése ellenére eleinte a meggyelhet® relatív diszperzió nem növekszik, majd
egy adott töréspontot követ®en az indított próba somagok közötti távolság megnyúlik, nagyobb relatív diszperzió értéket eredményezve, végül a növekedés beáll
egy egyenes mentén. A meggyelhet® szakaszok megfeleltethet®ek a rendszer terheletlen és terhelt fázisainak. Amíg

p/δ = R < A = C −Cc , azaz a próbaforgalom

rátája nem éri el a rendszer szabad kapa itását, addig a
átlagosan nem változik meg, viszont ha

somagpárok távolsága

p/δ = R > A = C − Cc ,

azaz a próbafor-

galom intenzitása meghaladja a rendszer szabad kapa itását, akkor a

somagok

távolsága megn® a hálózaton való áthaladás során. A két aszimptotikus esetet
egy átmeneti tartomány köti össze.
A 3.11. ábrán az el®z®vel teljesen azonos kísérleti rendszer

δ − hδ ′ i

közvetlen

diszperziós görbéjét ábrázoltuk. Az el®z® ábra kap sán megtárgyalt két eset itt
′
is meggyelhet®, kis terheltség mellett hδ i ≈ δ adja a törésponttól jobbra lév®
egyenest, míg a terhelt fázisban

δ → 0 a meggyelhet® görbe aszimptotikusan egy

másik egyeneshez tart. A kett® között egy átmeneti tartomány gyelhet® meg.
Ennek az átmeneti tartománynak a vizsgálata központi szerepet fog játszani a
kés®bbi fejezetekben.
A háttérforgalom mennyiségét®l függ® változásokat mutatja be a 3.12. és
a 3.13. ábra a két vizsgált ábrázolásmódban. Mindkét görbe pontjai egy

10Mbps

zikai sávszélesség¶ hálózatban,

Cc = 1, 3, 5, 7Mbps

C =

háttérforgalom ér-

tékek mellett lettek felvéve. A háttérforgalom jellemz®i azonosak voltak az el®z®
esetben használtakkal. A 3.12. ábrán, amint az várható, a növekv® mennyiség¶
háttérforgalom mellett egyre kevesebb és kevesebb próbaforgalom szükséges a kiszolgáló terheléséhez, így a töréspont balra, az egyre kisebb próbaforgalom ráta
felé vándorol. A 3.13. ábrán a ki si

δ

értékekhez tartozó szakaszokon látható,

amint azok meredeksége változik a háttérforgalom mennyiségének függvényében,
és a töréspont az egyre nagyobb háttérforgalom mellett jobbra tolódik, azaz már
nagyobb

δ

indítási különbség¶

somagpár is telíti a hálózati kapa itást.
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relative dispersion, <δ’/δ>
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hδ ′ /δi relatív diszperzió a próbaforgalom rátájának p/δ függvényé-

ben. A kezdeti vízszintes tartomány, amikor a próba somagok még nem hatnak
köl sön a háttérforgalom somagjaival, átmegy egy konstans meredekség¶ emelkedésbe. Az átmeneti pont szemlélteti a rendelkezésre álló sávszélesség értékét,
az emelked® egyenes meredeksége pedig a zikai sávszélesség re iprokát adja.

output spacing, <δ’> [msec]

4

3

2

1
0

3.11. ábra. A
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2
input spacing, δ [msec]

3

4

somagpár diszperziós görbéje, amiben a két aszimptotikus egye-

nest egy nemtriviális átmeneti tartomány köti össze. A két aszimptota meredekségei és az alsó aszimptota tengelymetszete jól magyarázható a háttérforgalom
folyadék közelítésében, míg a töréspont környezetének leírásához fejlettebb eszközökre van szükségünk.

3.6.1.

A diszperzió folyadék-modellje

Ebben a fejezetben bemutatunk egy a diszperziós görbe leírására szolgáló modellt, ami a háttérforgalmat folyadék közelítésben kezeli[48℄. A folyadék közelítés
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3.12. ábra. A relatív diszperzió görbéje különböz® mennyiség¶ háttérforgalom
esetén különböz® próbaforgalom ráta mellett kezd növekedni, rámutatva a töréspont helyének forgalomfügg® jelentésére.
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somagpár diszperziós görbéje négy különböz® mennyiség¶ hát-

térforgalmat tartalmazó rendszerben. A négy görbe alsó aszimptotájának meredeksége jelzi a háttérforgalom mennyiségét. A fels® aszimptota mind a négy
′
esetben a hδ i = δ egyeneshez tart.

egy egyszer¶ határeset, mikor a zikai sávszélesség
sávszélessége

C

és az háttérforgalom átlagos

Cc állandó értéken tartása mellett az átlagos háttérforgalom

mérete nullához tart. Ekkor a

somagpár tagjai közé

somag

sak a távolságuknak ponto-

san megfelel® mennyiség¶ háttérfogalom ékel®dhet be. Amennyiben megengedjük,
hogy a

somagok mérete az innitezimálistól nagyobb legyen, akkor el®fordulhat

olyan háttérforgalom

somag, ami el®bb érkezik a várakozási sorba, mint a máso-
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output spacing, <δ’> [msec]
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3.14. ábra. Egy szimulá ión alapuló diszperziós görbe, és az azonos paraméterekkel készített folyadék-modell diszperziós görbéje. Jól látható, amint a szimulá iós görbe két aszimptotája megegyezik a folyadék-modell eredményével,
ugyanakkor a töréspont körül tapasztalható eltérés tisztán felismerhet®.

dik próba somag, de a háttérforgalom

somag mérete miatt a próba somag még

hosszabb feltartást kénytelen elszenvedni, hiszen a megel®z® háttérforgalom

so-

mag végének feldolgozását is meg kell várnia. A folyadék közelítés helyesen írja le
a ki si és nagy

δ

értékek melletti viselkedést. Olyan rendszerekben, ahol egyetlen

sorban alakul ki torlódás, folyadék közelítést használva a diszperziós görbe két
egyenes szegmensb®l áll

ahol

p a próba



 p + Cc δ
C
C
hδ ′ i =


δ

(3.6)

p
azt az átlagos sávszélességet
C−Cc
somagpár éppen elfoglalta a rendelkezésre álló szabad sáv-

somag mérete. A töréspont

jelzi, amikor a próba

p
C − Cc
p
δ≥
,
C − Cc
δ<

δc =

szélességet a rendszerben. A töréspont felett a próba somagok anélkül haladnak
át a rendszeren, hogy a

somagok közötti átlagos távolság megváltozna. A törés-

pont alatt a próba somagok torlódást okoznak és a kimeneti távolság arányossá
válik a háttérforgalom intenzitásával. Ugyan a folyadék közelítés helyesen írja le
a ki si és nagy

δ

értékek melletti viselkedést, azonban pontatlanul módon írja

le a két határeset közötti átmeneti tartományt. A

δ = δc

töréspont környezeté-

ben a folyadék-modell által adott görbe egyértelm¶en eltér a helyes (szimulá iós)
diszperziós görbét®l. A 3.14. ábrán egy szimulált hálózat diszperziós görbéjét és
az azonos paraméterekkel ábrázolt folyadék görbét mutatjuk be, amin jól meggyelhet®ek a helyesen megadott aszimptotikus részek, és a folyadék-modell által
gyelembe sem vett átmeneti tartomány. A folyadék-modell nem alkalmas pon-
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3.15. ábra. A szimulá ión alapuló diszperziós görbe és bemutatott összefüggések
által leírt elméleti határok. Mindkét elméleti görbe paraméterei azonosak a
szimulá ióban használtakkal.

tos hálózati paraméter-be slésekre, hiszen a diagonális rész eleve nem tartalmaz
semmilyen paramétert, az átmeneti tartományra pedig nem illik egyik egyenes
szegmens sem. A kis

δ

értékekhez tartozó lineáris szakasz ugyan hordozza a hát-

térforgalom mennyiségét, mint paramétert, azonban általánosan ez az illesztés
sem megbízható. Ennek oka, hogy számos valódi hálózati kísérletben pontosan ez
az a tartomány ami

sak részben, vagy egyáltalán nem fedhet® le mérési adatok-

kal. Ezekre a problémákra a bemutatott modellek paraméter-be slési pontosságát
összehasonlító a 7.1. fejezetben fogunk részletesen kitérni.

3.6.2.

Valódi diszperziós görbék kvantitatív jellemzése

Az el®z®leg bemutatott folyadék-modell túlzott egyszer¶sítéssel élt a háttérforgalom tulajdonságait tekintve. A szimulá iós és kísérleti eredményekben meggyelhet® valódi diszperziós görbék leírása a hálózati link kihasználtságán

Cc /C

kívül további paramétereket is igényel [68, 69, 70℄. A meggyelhet® diszperziós
görbe, illetve annak eltérése a folyadék-modell eredményét®l, függ a próba somagok méretét®l, a próba mintázattól (pl. a
forgalom

somagvonat hosszától), vagy a háttér-

somósodottságától (burst-össégét®l).
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Belátható, hogy a meggyelhet® diszperziós görbe a következ® két határ közé
esik[68℄:

hδ ′ ialsó

határ

és

hδ ′ ifels®

határ



 p + Cc δ
C
C
=


δ

p
C − Cc
p
,
δ≥
C − Cc
δ<


p
Cc


+ δ


C
C





Cc
=
δ+ δ

C






p


+δ
C

δ<

(3.7)

p
C

p
p
≤δ<
C
Cc

(3.8)

p
≤ δ.
Cc

A fenti két határ egy szimulá iós eredményb®l származó meggyelt diszperziós
görbével együtt látható a 3.15. ábrán. A szimulá ió paraméterei azonosak a két
határgörbe megfelel® paramétereivel (C
byte,

P = 1500

= 10

Mbps,

Cc = 3

Mbps,

p = 1500

byte, Poisson folyamat).

Szimulá iós eredmények

analízisével szintén

megmutatható [68℄, hogy

folyadék-modell és a meggyelhet® diszperziós görbe közötti különbség
illetve határesetben elt¶nik a

a

sökken,

somagvonat hosszának, vagy a próba somagok

méretének növelésére. Ezek a jelenségek gyelhet®ek meg a 3.16. és a 3.17. ábrákon. A 3.16.a. ábrán szimulá iós eredmények láthatóak, amelyekben több, különböz®

n

hosszúságú

somagvonattal mintavételeztük ugyanazt a hálózati rend-

szert. A hálózati és forgalmi paraméterek azonosak a 3.15. ábránál használtakkal.
A próba somag-vonatok hossza

n = 2, 4, 10, 20, 50, 100.

het®, amint az egyre hosszabb és hosszabb

Az ábrán jól meggyel-

somagvonatok diszperziós görbéje

egyre közelebb és közelebb található a folyadék-modellt jelz® vastag fekete görbéhez. A 3.16.b. ábrán közvetlenül a meggyelt és a folyadék-modell szerinti
′
′
diszperziós görbe eltérése hδ i − δf luid látható. Itt szintén jól kivehet®, hogy a
hosszabb somagvonatokhoz tartozó görbék egyre jobban megközelítik a folyadékmodell görbéjét. A próba somagok méretének hatása látható a 3.17. ábrán.
A 3.17.a. ábrán négy

somagpár diszperziós görbe és a folyadék-modell görbéje

látható. A négy szimulá iós görbe négy különböz® próba somag mérettel készült
(p

= 500, 1000, 1500, 3000 byte), majd az eredményül kapott diszperziós görbéket
′
′
átskáláztuk (δ̃ = δ/p és hδ̃ i = hδ i/p), így azok a különböz® méret¶ próba somagok ellenére összehasonlíthatóakká váltak. Az ábrán látható, amint a próba somag méretének növelésével a meggyelt diszperziós görbe és a folyadék-modell
közötti különbség

sökken. Közvetlenül ezt a különbséget ábrázoltuk a 3.17.b. áb-

rán, ahol a meggyelt szimulá iós görbékb®l levontuk a folyadék-modell szerinti
görbét. Az így kapott különbség görbén szintén jól meggyelhet®, amint a próba
somagok méretének növelésével a két görbe közötti eltérést jelent® tartomány
sz¶kül, és a legnagyobb eltérést jelent® töréspontban az eltérés amplitúdója is
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(b)
3.16. ábra. Csomag-vonat diszperziós görbék különböz® hosszúságú

somag-

vonatok használata esetén. A fels®, a) ábrán látható, amint a próba somagvonatok hossza növekszik a meggyelhet® görbék egyre jobban megközelítik a
folyadék határeset görbéjét. Az alsó, b) ábrán közvetlenül a szimulá iós diszperziós görbe és a folyadék-modell görbéje közötti különbséget ábrázoltuk, ahol
szintén jól meggyelhet®, amint a vonat hosszának növelésére az eltérés tartománya zsugorodik, az eltérés amplitúdója pedig

sökken.

sökken. Megjegyezzük, hogy ugyan elvileg ez a jelenség alkalmas lehetne olyan
diszperziós görbék felvételére, amik már jól modellezhet®k a folyadék-modellel,
azonban gyakorlati esetekben ez nem kivitelezhet®, hiszen a hálózati

somagok

lehetséges mérete korlátok közé van szorítva, így a gyakorlatban nem használhatunk jelent®s javulást hozó, elegend®en nagy próba somagot.
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(b)
3.17. ábra. Egymásra skálázott

somagpár diszperziós görbék, különböz® pró-

ba somag méretekkel. A fels®, a) ábrán látható, amint a próba somagok méretének növelésére a szimulá iós görbe eltérése a folyadék-modellt®l

sökken.

Az alsó, b) ábrán a diszperziós görbék és a folyadék-modell görbéjének különbsége látható, ahol szintén jól meggyelhet®, amint az eltérés tartománya
és amplitúdója is

3.6.3.

sökken a próba somagok méretének növelésével.

A diszperziós görbe empirikus közelítése

Ebben a fejezetben bevezetjük a már korábban bemutatott folyadék-modell
egy egyszer¶ kiterjesztését. Ez a kiterjesztett modell a kísérleti meggyeléseinken
alapul, és ezzel a modellel megadtuk a meggyelt diszperziós görbék egy analitikus függvénnyel való közelítését [71℄. A modell az egyszer¶sége ellenére is jól
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alkalmazható két fontos paraméter, a várakozási sort kiszolgáló egység maximális
zikai, és pillanatnyi szabad kapa itásának meghatározására valódi rendszerekben gy¶jtött kísérleti adatok alapján (ld. a 7. fejezetben).
A próbaforgalom intenzitásának függvényében a relatív diszperzióban jól látható jellegzetességek gyelhet®ek meg. Ezek alapján a következ® tulajdonságokat
követeljük meg a meggyelhet® görbékre illeszked®

• f (x) → 1

ahogy a próbaforgalom intenzitása

•

legyen sima és monoton növekv®,

•

legyen aszimptotikusan lineáris nagy

f (x)

analitikus függvényt®l:

x → 0,

x-re: f (x) → Ax + B .

A fenti követelményeket gyelembe véve megalkottuk a relatív diszperzió görbéjét
leíró függvényt. Egy ilyen függvénynek legalább három paraméterrel kell rendelkeznie: egy a szabad aszimptota meredekségének, egy a háttérforgalom mennyiségét®l függ® töréspont és még egy paraméter a háttérforgalom statisztikus paramétereit®l függ® átmeneti tartomány illesztéséhez. A következ® függvény kielégíti
a fenti követelményeket:

tanh(b · (x − c)) + 1
a·
dx
2


a
a·x
= log (cosh(b · (x − c))) 2·b · e 2 + d,

f (x; a, b, c) =

ahol az

a, b, c, d

Z

paraméterek közül a

d

megszorítást adhatunk. A függvény az

f (x = 0) =

értékére az

x=0

f (x → 0) → 1

d

tulajdonságból

helyen

a
· log (cosh(−bc)) + d,
2b

alakban írható fel. Ebben a határesetben a függvényérték
a

(3.9)

(3.10)

f (x = 0) = 1,

amib®l

paraméter értéke megkapható

d=1−

ac
a
a
log(cosh(−bc)) = 1 −
+ log(2),
2b
2
2b

(3.11)

ahol az átalakítás során felhasználtuk a

cosh(z) =

ez + e−z
2

egyenl®séget, valamint gyelembe vettük, hogy

b · c ≫ 0,

(3.12)

ekkor

eb·c
e−b·c + eb·c
) ≈ log(
) = b · c − log(2).
log(cosh(−bc)) = log(
2
2

(3.13)

40

Az

3. Mérési módszerek

f (x)

függvény nagy

x

melletti aszimptotikus alakja



a
a·x
f (x → ∞) = log (cosh(b(x − c))) 2·b · e 2 + d
 a·x 

a
b(x−c)
log e
+ log e 2 + d
=
2b
ax
a
=
− log(2) + d,
2
2b

(3.14)

felhasználva a (3.12) átalakítást, valamint gyelembe véve, hogy x → +∞ esetén
e−b(x−c) → 0. A fenti eredménybe a (3.11)-t behelyettesítve, majd a tagokat
összevonva kapjuk, hogy

ac
a
a
log(2) + 1 −
+ log(2)
f (x → ∞) = ax −
2b
2
2b
ax ac
= 1+
− .
2
2

(3.15)

A két aszimptota összefoglalva a következ®:

f (x → 0) = 1,
f (x → +∞) = 1 +
Metszéspontjuk egyenlete

1=1+

ax ac
− .
2
2

ax ac
− ,
2
2

(3.16)

(3.17)

amib®l az

x = c,

(3.18)

x érték könnyen meghatározható. A két
x = c metszéspontja nem okoz meglepetést, hiszen eleve így építettük

az aszimptoták metszéspontjához tartozó
aszimptota

f (x) függvényt.
Az f (x) függvény paraméterei a vizsgált hálózati útvonal fontos paramétereit

fel az

adják meg:

•

az a paraméter inverze adja meg a kiszolgáló egység zikai kapa itását (C
1
),
a

•

a

=

c paraméter értéke adja meg a rendszerben található szabad sávszélességet
− Cc = c), illetve ennek megfelel®en a várakozási sorba id®egység alatt
Cc = 1/a − c mennyiség¶ háttérforgalom érkezik,
(C

•

a

b paraméter egy a háttérforgalom statisztikus tulajdonságaira, a

érkezési folyamatára és a

somagok

somagok méreteloszlására jellemz® érték. Ezen

tulajdonságok elméleti vizsgálatára a 6. és a 8. fejezetben térünk vissza.
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3.18. ábra. A relatív diszperzió görbéi a különböz® mennyiség¶ háttérforgalom
esetén szimbólumokkal, míg az illesztett

f (x)

függvények folytonos vonallal

vannak jelölve. Jól látható, hogy az illesztett görbék nagyon jól egyeznek a
kísérleti adatokkal.

A következ®ekben bemutatunk

somagszint¶ szimulá iókkal végzett kísérle-

tekb®l származó relatív diszperziós görbéket, és a meggyelt adatpontokhoz illesztett
A

f (x)

3.18.

függvényeket.
ábrán

a

már

korábban

is

bemutatott

szimulá iós

(ld. 3.12. ábrát) és a meggyelt adatpontokra illesztett
juk. Az adatpontok 10000 darab meggyelt

f (x)

eredmények

függvényt láthat-

somagpár diszperzió átlagolásával

készültek. A mérési adatok egy C = 10Mbps zikai sávszélesség¶ hálózatban,
Cc = 1, 3, 5, 7Mbps háttérforgalom értékek mellett lettek felvéve. A háttérforgalmat rögzített P = 1000bites, Poisson folyamat szerint érkez® somagok alkották.
Az illesztett analitikus f (x) görbék nagyon jól leírják a meggyelhet® átlagos somagpár relatív diszperziót. Az analitikus görbék illesztését Levenberg-Marquardt

algoritmussal végeztük [86℄. Az illesztett

0.3%-kal, a
1.5%-kal tér

C

zikai sávszélesség értéke mind a

négy esetben kevesebb, mint

rendszerben található szabad sávszéles-

ség be slése pedig kevesebb

el a valódi értékét®l.

A 3.19. ábrán látható különféle szín¶ szimbólumok egy
kai kapa itású hálózaton,

Cc = 7Mbps-os

C = 10Mbps-os

zi-

átlagos háttérforgalom mellett felvett

relatív diszperziós görbék. Ebben a szimulá iós rendszerben a háttérforgalom
érkezési folyamata Weibull-folyamat, aminek egyik jellemz®je, hogy a folyamat
eredményeképpen keletkez® forgalom átlagos értéke és szórása egymástól függetlenül megadható. Az ábrán látható három görbe három
ahol a

σ

az érkez® forgalom szórását, a

µ

σ/µ érték mellett készült,

pedig átlagos értékét határozza meg.

Az ábrán folytonos vonallal az illesztett görbék láthatóak. Jól meggyelhet®,
hogy az érkezési folyamattól hogyan függnek a szimulá iós adatpontok, amiket
az illesztett görbék mindhárom esetben nagyon pontoson követnek. Az illesztett
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3.19. ábra. A relatív diszperzió görbéi a különböz®

σ/µ

6

7

arányú Weibull háttér-

forgalom folyamat mellett. A meggyelt szimulá iós adatok szimbólumokkal,
míg az illesztett

f (x) függvények folytonos vonallal vannak jelölve. Jól látható,

hogy az illesztett görbék nagyon jól egyeznek a kísérleti adatokkal.

C zikai sávszélesség és Cc átlagos háttérforgalom értékei mindhárom esetben
3%-os hibán belül maradtak. Az illesztett hálózati paraméterek pontosságának
vizsgálatára a 7. fejezetben fogunk visszatérni, most

f (x)

sak a meggyelt görbék

függvénnyel való leírhatóságát ellen®riztük.

Ebben a fejezetben bemutattunk egy nagyon egyszer¶, de robusztus, jól m¶köd® analitikus függvényt, ami helyesen írja le a

somagpár mérések eredményei-

b®l kapható relatív diszperziós függvényt. Az bemutatott analitikus függvény jól
használható a vizsgált hálózatok maximális zikai kapa itásának, és az aktuális
háttérforgalom mennyiségének meghatározására.
Végül fontosnak tartjuk felhívni a gyelmet, hogy a zikai sávszélesség ilyen
módon történ® meghatározása jobb eredményt ad, mint a ba k-to-ba k

somag-

párokon alapuló módszerek [51℄, hiszen az ott jelentkez® hibafaktorok ugyan itt
is szerepet játszanak, de itt a be slést nem

sak a ba k-to-ba k

somagpárok

megérkezési távolságára alapozzuk, hanem egy szélesebb tartományban felvett
diszperziós görbére.

4. fejezet
Szimulá iós és mérési infrastruktúra

Az el®z® fejezetben bemutatott, diszperziós görbéken alapuló paraméter meghatározási te hnikák alapfeltétele, hogy a diszperziós görbét felvegyük a vizsgált
rendszerben. A diszperziós görbék kell® pontosságú meghatározása a rendkívül
ki si id®különbségek miatt nem egyszer¶ feladat, hiszen gyakran akár a másodper

milliomod részét kell pontosan mérni. Ez a feladat számos nehézséget rejt,

hiszen az általános

élú számítógépekkel történ® mérések eredményei szisztema-

tikus és véletlenszer¶ mérési hibákat is tartalmaznak [72℄, így a pontos mérési
eredmények felvételéhez spe iális eszközök szükségesek. Természetesen alkalmazhatóak a szakirodalomban fellelhet® korrek iós és sz¶rési módszerek, azonban a
dolgozat során az elméleti eredmények valódi rendszerekben való vizsgálatához
rendelkezésünkre álltak olyan pre íz mérési eszközök, amik lehet®vé tették a diszperziós görbék pontos meghatározását. A dolgozatban használt három különböz®
rendszer közül a vegytiszta kísérleti környezetek el®állításához, valamint a széles
paramétertartományokban való vizsgálatokhoz szimulá iós környezetet használtunk; az analitikus eredmények valódi rendszerekben való teszteléséhez valódi

1

számítógépek alkotta hálózatokat használtunk a HeHOK tesztlaboratóriumban ,
ahol a vizsgálatok ellen®rzött körülmények között zajlottak, míg végül demonstráiós

éllal méréseket végeztük teljesen valódi, nem kontrollált körülmények között

is az Etomi

Hálózati Mérési Infrastruktúra

2

mér®pontjai között is. A felsorolt

három mérési környezet három különböz® szintjét valósítja meg a hálózati rendszereknek. A szimulá iós környezet minden tekintetben jól átlátható, a szimulá iós futások teljesen kontrolláltak. A tesztlaboratóriumban végzett kísérletek
már valódi számítógépek és egyéb hálózati eszközök felhasználásával történnek,
így ezeken a vizsgálatokat tekinthetjük valódi rendszereken végzett méréseknek
1 Heterogén Kommuniká iós Hálózatok Optimális Kihasználását Szolgáló Eszközök Kutatása
és Fejlesztése

ím¶ pályázat keretében felállított tesztlaboratórium. További részletekért lásd

a 4.2 fejezetet.

2 Az Európai Unió VI. keretprogramjának EVERGROW integrált projektjében megvalósított

rendszer (European Tra Observatory Measurement InfrastruCture). További részletekért lásd
a 4.3 fejezetet.
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is, azonban az alkalmazott hálózati paraméterek, forgalmi beállítások minden
esetben mesterséges eredet¶ek, azaz ugyan a mérési rendszer valódi, a rajta futó
háttérforgalom azonban mesterséges eredet¶. A teljesen valódi rendszert az Internetre kötött számítógépek jelentik, azonban  éppen a mérést végz®t®l való
teljes függetlenség miatt  az ott fellép® hálózati viszonyok teljes mértékben ismeretlenek a kísérlet idején, így a be sült paramétereket nem lehet összevetni a
valódiakkal. A következ® fejezetekben ennek a három környezetnek az ismertetése
következik.

4.1. Szimulá iós környezet
Szinte minden mérési módszer fejlesztéséhez elengedhetetlen megfelel® szimulá iós környezet használata, amely lehet®vé teszi, hogy a kifejlesztett modelleket
széles paramétertartományokban vizsgálni lehessen. Tudományos körökben számos hálózati szimulá iós környezet terjedt el. Ezen szoftver somagok között létezik néhány megbízható, megfelel®en dokumentált, nagy volumen¶ is, amik azonban pontosan a széles skálájú felhasználási területnek köszönhet®en nem igazán
hatékonyak egy sz¶k területen való felhasználáshoz. A dolgozat során használt

Pa ket Level Simulator (PSIM)

szimulátor [47℄ nem törekszik a kommuniká-

iós hálózatok minden jellemz®jét megvalósítani, sak a végpont-végpont mérések
szimulá iós környezeteként kíván m¶ködni. A f® követelményünk a használt szimulátorral szemben az volt, hogy segítsen megérteni az egy és több hopos aktív
mérések karakterisztikáját. Ennek a követelménynek a kielégítésére fejlesztettük
tovább a

PSIM

szimulátort.

A szimulátor maga eseményvezérelt szimulá ión alapul, azaz a szimulá ió központi vezérlése a szimulá ióban résztvev® összes

somag pillanatnyi helyzetét

követi és id®zít®n keresztül lépteti a rendszerid®t. Ennek, és a feladatspe ikus implementálásnak közvetlen következményeként a szimulá ió er®forrástakarékos, azaz egy adott végpont-végpont mérés szimulá iója lényegesen kisebb
számításte hnikai er®forrás felhasználásával oldható meg a

PSIM szimulátor haszNS2 szoftver so-

nálatával, mint például a sokkal szélesebb felhasználási terület¶
maggal [73℄. A szimulá iós környezet

C nyelven íródott, futtatását Linux operá

iós

rendszer alatt végeztük. Az alapváltozat módosításával, továbbfejlesztésével lehet®vé tettük, hogy a vizsgálatokban számos különböz® statisztikus tulajdonságú
háttérforgalom is generálható legyen.
Szimulátorunk a rendszerben aktuálisan bent lév®

somagok mozgását követi,

természetesen a paraméterként megadott hálózati paramétereknek megfelel® módon. Ezek a kezdeti paraméterek a teljes útvonal minden egyes linkjének zikai
sávszélessége, zikai késleltetése, maximális puermérete, valamint az adott linkhez tartozó pueren áthaladó háttérforgalom min®sége és mennyisége. A szimulá ió kimeneteként a próba somagokhoz tartozó id®bélyegeket kapjuk meg, amik
minden mérési hibától mentesek így kit¶n®en használhatóak az elméleti eredmé-
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nyek ellen®rzésére. A kapott id®bélyegek a valódi hálózati mérésekkel ellentétben
nem

sak a mért útvonal két végén, hanem minden közbens® kiszolgálón is ren-

delkezésre állnak, ami hasznos többlet informá iót jelent több hopos rendszerek
vizsgálata során.

Háttérforgalom
A kommuniká iós hálózati mérések szimulá iójának elengedhetetlen része a
megfelel® háttérforgalom használata a vizsgálatok során. Ennek az igénynek a
kielégítésére a szimulá iós szoftver somagban kifejlesztettük és implementáltuk a
legfontosabb hálózati háttérforgalom modelleket (Poisson, Pareto, Weibull érkezési folyamatok), illetve számos gyakorlati jelent®ség¶, illetve
szempontból érdekes

sak elméleti

somagméret eloszlást (konstans, egyenletes, Gauss, Pareto,

bimodális és trimodális eloszlások). Ezeken a háttérforgalom modelleken kívül
azonban bármely egyéb típusú háttérforgalom alkalmazható a szimulá ió során
a küls® háttérforgalom generáló modulunk felhasználásával. Ez a küls® modul
egy nyílt forráskódú matematikai szoftver somag, az
val készült. Ez az elterjedt matematikai

o tave2

[74℄ felhasználásá-

somag lehet®vé teszi számunkra számos

matematikai modellnek, eloszlásfüggvénynek az egyszer¶ és gyors használatát. Az
általunk kifejlesztett

Cross Traffi

háttérforgalom-leíró állományt

Generator (CTGen) modul olyan kimeneti
eredményez, amit a PSIM szimulátor bemenetére

lehet kap solni, ezáltal biztosított a teljesen általános háttérforgalom használata
a szimulá iók során. Az ilyen módon generált háttérforgalom-leíró állományok
természetesen újra felhasználhatóak egy másik szimulá ió során, ami lehet®vé teszi különböz® mérési módszerek vizsgálatát teljesen azonos (nem

sak statisztikai

értelemben azonos) háttérforgalom esetén is. A háttérforgalom tulajdonságait a
rugalmasság érdekében megadhatjuk egyszer¶ statisztikai jellemz®ikkel, illetve
arra is van mód, hogy a háttérforgalomban résztvev® minden

somag idejét és

méretét megadjuk, így adva lehet®séget a valódi mérésekb®l származó általános
háttérforgalom adatsorok felhasználására.

Próba somag mintázat
Az aktív mérésekhez használt próba somagok a háttérforgalommal teljesen
analóg módon adhatók meg. A próba somagok mintázatát megadhatjuk teljesen általános alakban, amikor leírunk egy tetsz®leges hosszúságú próba somag
sorozatot, ami tetsz®leges számú, méret¶, követési idej¶
módon könnyen deniálhatunk egyszer¶

somagból állhat. Ilyen

somagpárokat, különböz® hosszúságú

vonatokat, vagy akár bonyolultabb mintázatokat is.
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4.2. Tesztlaboratórium
A Heterogén Kommuniká iós Hálózatok Optimális Kihasználását Szolgáló
Eszközök Kutatása és Fejlesztése

ím¶ 2004-es Nemzeti Kutatási és Fejlesztési

Program keretében a pályázatban résztvev® három intézetben (Budapesti M¶szaki Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem és Eri sson Magyarország Kft.)
egy tesztlaboratórium épült. Ez a laboratórium a tervezett tevékenységének megfelel®en rendkívül széles kör¶ kongurá iókra ad lehet®séget, amely lehet®ségek
közül a dolgozatban használt vizsgálatokban keveset használtunk ki. Emiatt ebben a fejezetben röviden mutatjuk be a tesztlaboratóriumot, azokra a részekre
fokuszálva, amik fontosak az általunk végzett vizsgálatok szempontjából.
A laboratóriumban olyan különböz® hálózati te hnológiákhoz tartozó eszközök találhatók, amelyek biztosítják heterogén kommuniká iós rendszerek felépíthet®ségét. A gerin hálózat egyes funk ióit nyújtó, valamint általános feladatokat
ellátó asztali számítógépeken és a mérésekhez, adatgy¶jtéshez alkalmazandó eszközökön kívül felhasználhatunk többek közt vezeték nélküli elérhet®séget adó
hozzáférési pontokat, valamint a hálózati

somagok pre íz id®bélyegzését biz-

tosító mér®kártyákat is. Az általunk alkalmazott hálózati mér®kártyák lehet®vé
tették a végpontokon a próba
kez®

somagok pontos id®közzel való indítását és az ér-

somagok távolságának pontos meghatározását (DAG 3.6GE mér®kártyák-

kal [75℄), valamint az éppen vizsgált hálózati útvonal teljes forgalmának, így az
aktuálisan foglalt és szabad sávszélesség mérését is (DAG 3.5E, és DAG 3.7T
mér®kártyákkal [75℄). Ezen mér®eszközök id®felbontása

60

ns, így akár ilyen kis

id®különbségek pontos mérésére is lehet®ség nyílik. A hálózat részét képezi egy
gigabites mér®hálózat, amely a nagy sebesség¶ kap solatok vizsgálatára szolgál.
A

somópontok kongurá iója lehet®vé teszi többféle tulajdonságú link emulálá-

sát. A

somópontok beállítási lehet®ségei között szerepelnek a várakozási sorok és

kiszolgálók legfontosabb jellemz®i, mint például a sávszélesség, a

somagvesztés,

a várakozási hossz, valamint a késleltetés. Mindegyik paraméter széles tartományban állítható, de természetesen a zikailag létez®eknél jobb feltételeket nem lehet
el®állítani. A tesztlaboratóriumban található eszközökb®l bonyolult topológiájú
rendszerek is felépíthet®ek, így a mi vizsgálatainkhoz szükségesek összeállítások
létrehozása sem okoz gondot.
A kísérletek futtatásához, vezérléséhez, mérési adatok gy¶jtéséhez, feldolgozásához és megjelenítéséhez nagy teljesítmény¶ asztali számítógépek állnak rendelkezésre. A számítógépek

Linux

operá iós rendszerrel vannak ellátva. Ezeken

a számítógépeken tudjuk futtatni a mérést végz®

somagküld® és fogadó alkal-

mazásokat, illetve a háttérforgalmat biztosító szoftvereket. A használt programok között saját fejlesztés éppúgy el®fordul, mint publikusan elérhet® eszköz
[47, 50, 74, 76℄. A mérési és egyéb adatok megbízható tárolása
fájlszerver található a hálózatban.

éljából egy külön

4.3. Az Etomi
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Hálózatmenedzsment
Az egyes kísérletek más-más hálózati topológiát igényelhetnek, ezért a laboratórium gépeit párhuzamosan többféle elrendezésnek megfelel®en kötötték össze.
Ezek közül az éppen használni kívánt topológiát az útvonalválasztók megfelel®
beállításával érhetjük el.
A hálózat menedzselése egy külön erre a
zaton keresztül történik. Minden

élra fenntartott menedzsment háló-

somópont rendelkezik egy erre a

élra fenntar-

tott interfésszel, melynek kongurálása a labor felhasználói számára nem lehetséges. Ezen hálózati kártya beállításai a hálózat többi részét®l függetlenül mindig állandóak, egy esetleges újraindítás esetén is megmaradnak. A menedzsment
feladatok megkönnyítésére egy webes vezérl® felület lett létrehozva. A felület kiszolgálója egy direkt erre a

élra használt kongurá iós szerveren fut. A felületr®l

mindenekel®tt lehet®ség van az interfészek engedélyezésére és tiltására, valamint
az IP- ímek kongurálására. Az IP- ímeken kívül minden interfészen lehet®ség
van mind a kimen®, mind a bejöv® forgalom tulajdonságainak kongurálására,
ezáltal elérhet®, hogy különféle tulajdonságú kap solatokat szimuláljunk. Ez jelenti a sávszélesség, a

somagvesztés, a várakozási hossz, valamint a késleltetés

tulajdonságainak állítását is. Az interfészek tulajdonságainak menedzselésén túl
lehet®ség van a

somópontok útvonalválasztási tábláinak módosítására is. A web-

oldal elérése biztonságos kap solaton keresztül történik (https). A weboldalon
lehet®ség van az egyes kongurá iók elmentésére, valamint az elmentett kongurá iók kés®bbi visszatöltésére. Mivel a hálózat eredeti beállításai (az induló
kongurá ió) biztosan m¶köd®képesek, lehet®ség van ezek visszatöltésére is. A
beállítások módosítását a kongurá iós szerver biztonságos kap solaton keresztül
(ssh) végzi. Miután létrehozta a kap solatot az adott

somóponttal, végrehajtja

a módosítást elvégz® paran sokat.

4.3. Az Etomi Infrastruktúra
A European Tra

Observatory Measurement InfrastruCture (Etomi )

3

egy

pre íziós mérési infrastruktúra, amit az Európai Unió VI. keretprogramjában (IST
FET Complexity) az EVERGROW
meg [77, 78℄. Ennek

4

integrált projekt részeként valósítottunk

élja nagy pre izitású, GPS szinkronizált mér®pontok által

gy¶jtött mérési adatok szolgáltatása a tudományos közösség számára. A mérési
infrastruktúra nemzetközi együttm¶ködésben (Collegium Budapest, Universidad
Públi a de Navarra, Eri sson AB, valamint Tel Aviv Univesity) valósult meg.
Az Etomi

rendszer tervezésekor az egyik legfontosabb alapelvünk szerint a

felhasználók, kutatók számára biztosítani szerettük volna a lehet® legrugalmasabban kongurálható rendszert. Ennek érdekében a felhasználók nem
3 http://www.etomi .org
4 http://www.evergrow.org

sak egy el®re
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4.1. ábra. Az Etomi

adott

mér®pontok elhelyezkedése Európában.

sokorból válaszhatnak kísérleteket, hanem saját maguk tervezte mérése-

ket is végrehajthatnak a rendszer segítségével. A mér®pontok ennek megfelel®en
teljesen átkongurálhatóak, extrém pontosságú id®felbontással, és GPS által biztosított id®szinkronitással rendelkeznek. A hálózati mérések alapvet® eszköze az
Enda e DAG 3.6GE hálózati mér®kártya [75℄, ami a induló és beérkez®

soma-

gokat rendkívül pontos id®bélyeggel látja el (60 ns felbontás). A mér®kártya és
az id®-szinkronitás együttes használatával számos alapvet® hálózati mérés pontos
elvégzése is lehet®vé válik, amely mérések egyébként

sak hibákkal terhelve lenne

kivitelezhet®, vagy lehetetlen lenne. A teljes infrastruktúra így, mint a hardver- és
szoftvermegoldások, a vezérl® rendszer és a hozzájuk kap solt adatbázis rendszerek, az Etomi

rendszert a világon egyedülálló képesség¶ mérési infrastruktúrává

tették. Ezt bizonyítja az IEEE TridentCom 2005 konferen ián elnyert legjobb
tesztkörnyezetnek járó Best Testbed Award

ím is.

A mérési infrastruktúra jelenleg 18 mérési pontot tartalmaz, amelyek Európa szerte vannak telepítve. A mérési pontok elhelyezkedése a 4.1 ábrán látható,
míg a mér®pontok listája a 4.1. táblázatban található meg. A mérési pontok az
EVERGROW projekt együttm¶köd® és társult intézeteiben lettek elhelyezve.
A rendszer felépítését sematikusan a 4.2. ábrán mutatjuk be. A Központi
Vezérl® Rendszer (CMS) felel®s a teljes infrastruktúra vezérléséért, beleértve a
kísérletek futtatását, a rendszer kongurálását, valamint karbantartását is. A
Központi Vezérl® Rendszert egy szerver számítógép és a hozzákap solódó adattá-
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Abbreviation

IP address

Lo ation

SICS

193.10.64.81

Sto kholm, Sweden

TELI

217.209.228.122

Sto kholm, Sweden

ERIC

192.71.20.150

Sto kholm, Sweden

UNAV

130.206.163.165

ASTN

134.151.158.18

Birmingham, England

HUJI

132.65.240.105

Jerusalem, Israel

Pamplona, Spain

OVGU

141.44.40.50

Magdeburg, Germany

ROME

141.108.20.7

Rome, Italy

UNIV

193.6.205.10

Budapest, Hungary

COLB

193.6.20.240

Budapest, Hungary

ELTE

157.181.172.74

Budapest, Hungary

UPAR

193.55.15.203

SALZ

212.183.10.184

Salzburg, Austria

UBRU

193.190.247.240

Brussels, Belgium

CRET

147.27.14.7

Chania, Gree e

KRAK

149.156.203.242

Krakow, Poland

LAUS

192.33.210.30

SKOP

62.162.154.149

4.1. táblázat. Az Etomi
kedésük Európában.

Paris, Fran e

Lausanne, Switzerland
Skopje, Ma edonia

mér®pontok Internet

ímei, valamint elhelyez-
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Software upload
Experiment control

Central management system:
− Management kernel
− Account database
Measurement boxes
Software upload
and measurement data download

User (researcher)

4.2. ábra. Az Etomi

mérési infrastruktúra sematikus felépítése: a felhasználó a

központi vezérl® rendszeren keresztül állítja be a kívánt kísérletet, amit aztán
a központi egység hajtat végre a mér®pontokkal, végül a begy¶jtött kísérleti
adatokhoz a felhasználó szintén a központi egységen keresztül jut hozzá.

roló egység alkotja. Ez utóbbi végzi a kísérletekhez kap solódó minden állomány
tárolását. A vezérl® rendszer szoftverét hívjuk vezérl® kernelnek, ezt részletesebben a 4.3.2. fejezetben mutatjuk be. A felhasználók a 4.3.3. fejezetben leírt módon
tervezhetik meg és hajthatják végre a kísérleteiket. Ugyanezen a felhasználói felületen tudják a rendszer adminisztrátorai a karbantartási m¶veleteket elvégezni.

4.3.1.

Mér®pontok felépítése

A mérési infrastruktúra

éljainak megfelel® mér®pontoknak számos olyan tu-

lajdonsággal kell rendelkezniük, amiknek egy hagyományos asztali számítógép
általában nin sen birtokában. Ilyenek a pontos id®bélyegek készítése, a globális
id®szinkron, vagy akár

sak a megbízható, stabil m¶ködés. Ebben a fejezetben az

általunk kialakított mér®pontok hardver felépítését mutatjuk be.

Hardver-felépítés
A mér®pontok szabványos szerver számítógépeken alapulnak, Intel Pentium
4 2.6 GHz pro esszorral szerelt Intel S875WP1-E alaplap, 1GB zikai memória
és 200GB merevlemez adja a f®bb alkotókat. A mér®gépek kett® hálózati

sat-

lakozóval (egy gigabitessel és egy 10/100 megabitessel) rendelkeznek. A gépeken
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módosított Debian GNU/Linux 3.0 (Woody) operá iós rendszer fut, ahol a módosítások a szokott operá iós rendszer hozzáférési jogait érintették, hiszen a hálózati
mérések végrehajtása miatt felhasználói szinten is hozzá kell férni bizonyos alasony szint¶ hálózati eszközökhöz.
A hálózati mérések egyik legfontosabb eleme az Enda e DAG 3.6 GE mér®kártya, ami egy spe iális, ethernet

somagok pre íz küldésére és fogadására

kifejlesztett eszköz. Ezeket a mér®kártyákat az Etomi
mára fejlesztette ki és gyártotta le az Enda e
dolgozzák fel a

mérési infrastruktúra szá-

ég. A mér®kártyák autonóm módon

somagokat, így azok indítási, illetve érkezési id®pontjainak meg-

határozása nem függ a kernel megszakításoktól. A mér®kártyák bels® óráinak
szinkronizálásáról a

satlakoztatott GPS vev®k szinkron jelei gondoskodnak. A

DAG mér®kártyák ilyen módon nem
magokat, illetve tetsz®leges

sak fogadni, hanem küldeni is tudnak

somagmintázatokat. A

so-

somagok indítása közötti id®

rendkívül nom lépésekben, 60 nanoszekundumos egységekben szabályozható.
Az id®referen iaként használt GPS vev® a Garmin GPS 35 HVS típusú eszközön alapul. Ez egy kis költség¶, vízálló kivitel¶ típus. A GPS vev®k kültéri
egysége és a mér®pontok közötti akár száz méteres távolságot az RS422-es szabványú kommuniká iós protokoll hidalja át. Ehhez egy RS232-RS422 jelkonverziós
elektronikai áramkört terveztünk és építettünk, mivel a fenti típusú GPS vev®
berendezés a megszokott szabványos RS232-es soros kommuniká iót használja.
Általában szükséges, hogy a GPS vev®k kültéri egységét épületek tetejére szereljék fel, így biztosítva a megfelel® rálátást az égboltra. Ez utóbbira a GPS vev®
adatainak pontossága miatt van szükség. Az általunk épített jelkonverziós egység,
a DAG mér®kártya és GPS kültéri egysége a 4.3 ábrán látható.

A mérési pontok szoftverei és a programozási interfész
A használt eszközök szoftverei

Linux

operá iós rendszer alá lettek implemen-

tálva. A mér®pontok folyamatosan készenlétben állnak a vezérl® rendszer utasításainak végrehajtására. A kihasználatlan id®ben a mér®pontok tevékenysége minimálisra van

sökkentve, ezzel is növelve a rendszer robusztusságát,

sökkentve a

meghibásodások valószín¶ségét. Ennek megfelel®en a mér®pontok szoftverei

sak

a legalapvet®bb átviteli és karbantartó eszközöket tartalmazzák.
Egy

C

nyelv¶ API (appliká iós program interfész) került kifejlesztésre, amely

magas szint¶ kap solódási felületet biztosít a mér®kártyák vezérléséhez. Az appliká iós interfész a hagyományos BSD so ket-es hálózati felület jellegeit viseli,
megkönnyítve a felhasználó munkáját.

4.3.2.

Vezérl® kernel

A vezérl® kernel tartalmazza a mér®pontok központi vezérlésének legfontosabb részeit. Ez felel a kísérletek id®zítéséért és a mérési eredmények központi
adattárolókban való elhelyezésért.
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4.3. ábra. A DAG 3.6GE kártya, a GPS vev® és a konverter kártya

A felhasználó egy web alapú felületen keresztül tud mér®pontokat és mérési
id®t foglalni a tervezett mérés igényeinek megfelel®en, majd ugyanitt tudja feltölteni a méréseket végz® appliká iókat. Ezek a foglalások egy, a következ® fejezetben
leírt, adatbázis szerveren vannak tárolva. Itt

sak annyit jegyeznénk meg, hogy

ebben az adatbázisban van tárolva az összes kísérlet minden leírása, informá iója,
illetve a méréshez szükséges szoftverek szintén itt kaptak helyet. A vezérl® kernel
ezen adatbázis alapján vezérli biztonságos (SSL alapú) kommuniká iós

satornán

a mérésben részt vev® mér®gépeket. Mihelyst egy új kísérlet indításának ideje
közeleg a vezérl® kernel a következ® lépéseket hajtja végre:

•

feltölti a szükséges szoftvereket és kongurálja a mér®pontokat,

•

végrehajtja a kísérletet,

•

a kísérlet végeztével letölti a mérési eredményeket.

Ezek a lépések a felhasználók számára láthatatlanok, a vezérl® rendszer automatikusan hajtja végre ®ket. A felhasználónak

sak a kísérletek webes felületen

keresztül történ® beállításával, valamint a mér®pontok és mérési id®k lefoglalásával van dolga.
A szoftver feltöltés és mér®pont kongurálás lépés a kísérlet beállított kezdési
id®pontja el®tt hajtódik végre. Ekkor kerülnek a kijelölt mér®pontokra a megfelel®
appliká iók, a szükséges adatállományok és a kongurá iós fájlok. A szükséges
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4.4. ábra. A vezérl® kernel által felügyelt bels® naptár, amely nyilvántartja a
szabad és már foglalt id®intervallumokat minden egyes mér®pontra.

fájlok átvitele után a mérési pontok megkapják a teljes kísérlet alatt futtatandó
paran sokat a megfelel® id®zítésekkel ellátva.
A kísérlet végrehajtása során a vezérl® kernel készenlétben áll, a mérésben
résztvev® mér®pontokkal kap solatban nin sen semmilyen tennivalója, hiszen egy
adott id®szakban

sak egyetlen egy kísérlet használhatja az adott mér®pontot.

Ennek oka, hogy a kísérletek teljesen el legyenek különítve egymástól, ne történjen
semmiféle interferen ia a mérések között.
A kísérlet befejeztével a vezérl® kernel letölti a mérés során keletkezett összes
eredmény fájlt. Ezután törlésre kerülnek a mérési adatok, majd a mér®pontok
visszakerülnek alapállapotba.
A fent részletezett, a kísérletek végrehajtásához kap solódó feladatokon kívül
karbantartási feladatokat is ellát a központi vezérl® rendszer. Ezek a feladatok
ala sony prioritásúak, a kísérletek közötti holtid®ben kerülnek végrehajtásra.
A vezérl® kernel a kísérletek és karbantartási feladatok id®zítésének érdekében
minden mér®pontra egy, a 4.4. ábrán bemutatott, naptárt tart nyilván. Ebbe
a naptárba kerülnek be az adott mér®pontra vonatkozó foglalási id®tartamok,
így téve elkerülhet®vé két kísérlet azonos id®pontban való futtatását az adott
mér®ponton. A 4.4. ábra egy példát mutat be, ahol a (2,3) és (4,5) módon jelölt
kísérletek kerültek egymást nem átfed® módon beosztásra.

4.3.3.

A központi adatbázis és a felhasználói felület

Az Etomi

rendszer webes felülete alkalmas mind felhasználói, mind admi-

nisztrátori beállítások megtételére, feladataik végrehajtására. A felhasználók új
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kísérleteket deniálhatnak, mér®pontokat, vagy mérési id®t foglalhatnak, illetve
letölthetik a mérési eredményeiket a saját munkaállomásukra kés®bbi feldolgozás
éljából.
Az adminisztrátorok kezelhetik, kongurálhatják a felhasználói ókokat, mér®pontokat, szoftvereket, vagy akár a kísérleteket is. A központi adatbázis és a
vezérl® kernel szorosan kap solódnak egymáshoz, hiszen ebben az adatbázisban
vannak tárolva a mér®pontok adatai, a naptárak, a kísérletekre vonatkozó informá iók, szoftverek, illetve a kísérletek eredményeképp keletkez® mérési adatok
is.
A felhasználói felület kialakítására komoly gyelmet fordítottunk, hiszen ennek használhatósága er®sen befolyásolja a teljes rendszer használhatóságát. A felhasználók grakus kezel®felületen keresztül érhetnek el minden funk ionalitást.
Ez a felület HTML4, Javas ript, PHP4 és Apa he Web szerver alapjain biztosítja
a web alapú kiszolgálást.
Mivel az Etomi

kezel®i felület a felhasználó szintek szerint ad különböz® le-

het®ségeket (kutató, vagy adminisztrátor), így most ebben a bontásban mutatjuk
be az általunk elérhet® funk iókat.

Kutatók
Az Etomi

infrastruktúrát használó kutatók számára a következ® lehet®ségek

állnak rendelkezésre a kísérletek megszervezésére:

• új szoftver hozzáadása:

számos szkript és jól ismert alkalmazás áll a

felhasználók rendelkezésre, hogy egyszer¶ méréseket végezhessenek. Egy
C-API segítségével új alkalmazások, mérési módszerek implementálhatók,
amik a mér®gépek képességeinek teljes palettáját kihasználhatják. Ennek
megfelel®en szükséges, hogy a felhasználók a forráskódjaikat, vagy futtatható állományaikat feltölthessék a központi egységbe.

• adatállomány hozzáadása: lehet®ség van további adat állományok feltöltésére, amik a futás során használt bemeneti állományokat, paramétereket,
vagy további bináris állományokat tartalmazhatnak.

• új kísérleti séma létrehozása:

a kísérletek végrehajtásához el®re rögzí-

tett menetrend szükséges, hogy a kísérlet során mikor, melyik mér®ponton,
milyen alkalmazások, milyen paraméterekkel induljanak el. Ennek a menetrendnek a leírására szolgál a kísérleti séma (Experimental Bundle). A
séma megadásához ki kell választani, hogy melyik mér®pontokra lesz szükség a kísérlet során, majd minden mér®pontra be kell állítani a futtatandó
paran sokat, alkalmazásokat a megfelel® paraméterekkel. Végül meg kell
határozni, hogy a kísérlet kezdete után mennyi id®vel legyenek az el®z®ekben megadott szoftverek elindítva. A kísérleti sémát minden a mérésben
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részt vev® mér®pontra egyesével is meg lehet adni, így azok teljesen aszinkron módon is m¶ködhetnek, teljes szabadságot adva a felhasználóknak a
kísérletek összeállításában.

• mérési id® foglalása: Miután a kísérleti séma elkészült már

sak a kísérlet

kívánt id®pontját kell beállítani. Mivel a séma már tartalmazza, hogy melyik mér®pontok lesznek használatban a kísérlet során, a központi rendszer
megjeleníti az adott mér®pontokban a még rendelkezésre álló id®intervallumokat, hiszen más kísérletek már foglalhattak mérési id®t a rendszerben.
A felhasználó

sak a szabadon maradt id®intervallumokból választhat, így

a kísérletek nem ütköznek, hiszen egy mér®ponton egyszerre

sak egyetlen

kísérlet folyhat. A kísérletekhez több id®pont is rendelhet®, így akár több
napszakban is elvégezhet® ugyanaz a vizsgálat.
A mérési id® lefoglalása után a felhasználónak nin sen más dolga, mint megvárni, hogy a kívánt mérés lefusson, aminek végeztével a rendszer üzenetet
küld.

• mérési eredmények letöltése: A kísérlet végeztével

az eredményként ke-

letkez® állományokat a vezérl® kernel összegy¶jti a központi adatbázisban.
A felhasználó ezen keresztül éri el az adatokat, amiket azután akár oine
feldolgozásra le is tölthet a személyi számítógépére.

Adminisztrátorok
Az Etomi

rendszerben többféle adminisztrátort különböztetünk meg, akik el-

tér® feladatokkal, és ennek megfelel®en eltér® jogokkal rendelkeznek. A mér®pontok telepítési helyein, a mér®pontot fogadó intézetekben dolgoznak a helyi adminisztrátorok, akik az adott intézetben lév® mér®pont helyi hálózatának spe ikus
beállításait végezhetik, illetve bizonyos karbantartási munkákban vehetnek részt.
A teljes Etomi

rendszerre kiterjed® fennhatósággal rendelkezik a másik két ad-

minisztrátor típus. Az egyik az új és már meglév® felhasználók jogait menedzseli.
Ilyen beállítások például a felhasználó által egyid®ben maximálisan indítható kísérletek száma, vagy a mér®pontokon/adatbázisban maximálisan felhasználható
tárhely. Végül a harmadik típusú adminisztrátor fér hozzá az ala sony szint¶
rendszer-beállításokhoz, illetve az összes kísérlethez, amiket szükség szerint akár
meg is szakíthat.
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5. fejezet

A

somagpár diszperzió granuláris

modellje

Mind a hétköznapi életben (például az áruházi pénztároknál), mind a kommuniká iós hálózatok terén számtalan példával lehet találkozni, amikor a háttérforgalom intenzitásának, illetve a kiszolgáló egység szabad kapa itásának ismerete
nagy jelent®séggel bír. Ebben a fejezetben a hálózati kiszolgálóhoz beérkez® igények átlagos mennyiségét, azaz a háttérforgalom átlagát fogjuk megvizsgálni egy
elméleti, sorban állási modellen alapuló megközelítésben. A mérési eredmény 
azaz a kiértékeléshez használható informá ió  a háttérforgalom (vagyis a kiszolgálóhoz t®lünk függetlenül beérkez® forgalom) és az általunk generált próbaforgalom köl sönhatásából származik. Mindössze a próba

somagok távolságának

megváltozását fogjuk felhasználni a vizsgálataink során. A

élunk az, hogy a

somagpár mérések eredményeib®l kinyerhet® informá iók alapján megbízható
be slést tudjunk adni a sorbanállási rendszer kiszolgálójának maximális kapa itására, valamint a kiszolgáló aktuálisan meglév® szabad kapa itására (illetve a
kiszolgáló aktuális terheltségére, ami az el®z® kett® különbsége), valamint leírjuk
a meggyelhet® diszperziós görbék eltérését a folyadék közelítést®l.
A következ®kben bemutatunk egy elméleti modellt a

somagpárok szepará i-

ójára [79, 80℄. Ez a modell a sorbanállás elméletben jól ismert Taká s-féle integrodieren iál egyenlet [17, 18, 81℄ tranziens megoldásán alapul. Felírjuk a várakozási
sor hosszát a

somagpár

somagjainak érkezési pillanataiban, ahol a Taká s-féle

integro-dieren iál egyenlet a várakozási sor hosszának id®fejl®dését írja le. A
minket érdekl® mennyiségeket a következ® részben bemutatott és a függelékben
részletezett levezetésekkel kaphatjuk meg.
Ebben a fejezetben áttérünk a

somagpár diszperzió

δ



δ′

ábrázolásmódjára,

mivel az jobban illeszkedik a matematikai levezetések során használt formalizmushoz.
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A várokozási sor pillanatnyi hosszának tipikus id®sora. Meggyelhet®, hogy
a sor hosszával kétféle dolog történhet, egyrészt konstans rátával folyamatosan ürül
(amikor nem érkezik újabb somag), másrészt amikor somag érkezik, akkor a sor hossza
felugrik a somag méretének megfelel® mértékben.

5.1. ábra.

5.1. A Taká s-féle integro-dieren iál-egyenlet
A várakozási sor pillanatnyi hossza egy folytonos állapotter¶ Markov-folyamat
diszkrét ugrásokkal. A kiszolgálás alatt lév®
san hagyják el, míg az újonnan beérkez®

somagok a várakozási sort folytono-

somagok méretével ugrik a sor hossza,

abban a pillanatban amikor azok megérkeznek.
A

somagok beérkezési folyamatát az egyszer¶ség kedvéért vegyük Poisson

folyamatnak, a beérkez®

somagok méretét pedig válasszunk valamely általános

eloszlásból. Így a vizsgált rendszerünk egy M/G/1 sort alkot, aminek id®fejl®dését
a Taká s-féle integro-dieren iál-egyenlet írja le [17, 81, 82℄. A várakozási sor
hosszának eloszlásfüggvényét szeretnénk levezetni, a

t=0

w(t)

id®pontban megadott

kezdeti érték mellett. Ennek megfelel®en legyen

F (w, t; w0) = P [w(t) ≤ w|w(0) = w0 ] ,
ahol a

P [w(t) ≤ w|w(0) = w0 ]

feltételes valószín¶ség jelöli

(5.1)

w(t)

eloszlását a

w0

kezdeti feltétel mellett. Az egyszer¶bb jelölések érdekében a továbbiakban elhagyjuk a

t = 0-ban

lév®

w0

F (w, t) = F (w, t; w0) rövidebb
w(t + ∆t) < w állapot a t id®pontból úgy jöhet létre,

kezdeti sorhosszat, így a

jelölést fogjuk használni. A
hogy
1. a

t id®pontban meglév® munkahátralék (sorhossz) nem haladta meg w +∆t-

t és közben nem fordult el® újabb

1 − λ ∆t),

így a sorhossz

∆t

somag beérkezése (ennek valószín¶sége

id® alatt

w

alá

sökken, vagy
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2. ha ezen id® alatt egyetlen

somag érkezik be (ennek valószín¶sége

λ ∆t)

és

az általa okozott sorhossz növekedés a korábbról megmaradt munkahátraléka együtt sem haladja meg a
A fenti két lehet®ségb®l az

w -t.

F (w, t + ∆t)-re

a következ® Master-egyenletet

írhatjuk fel:

F (w, t + ∆t) = (1 − λ∆t) · F (w + ∆t, t) + λ∆t ·

Z

B(w − x)

0

∂F (x, t)
dx,
∂x

(5.2)

ahol az els® tag jelenti az 1. esetet, míg a második tag adja a 2. eset járulékát,
ahol

B(x)

a a háttérforgalom

somagok kiszolgálási idejének eloszlása (ld. a 2.1

(∂F (w, t)/∂x)dx = dxf (x, t) adja annak a valószín¶ségét, hogy t
w(t) aktuális sorhossz x és x + dx közé esik: x < w(t) ≤ x + dx.
eloszlásfüggvényt sorba fejtve w szerint a következ® formulát kapjuk:

fejezetben).

id®pillanatban a
A fenti

F (w + ∆t, t) = F (w, t) +

∂F (w, t)
∆t.
∂w

(5.3)

Ezt behelyettesítve a fenti (5.2) Master-egyenletbe:



∂F (w, t)
∆t
F (w, t + ∆t) = (1 − λ∆t) · F (w, t) +
∂w
Z w
∂F (x, t)
dx.
+λ∆t ·
B(w − x)
∂x
0
Mindkét oldalból kivonva
tárátmenetet, megkapjuk

(5.4)

F (w, t)-t, elosztva ∆t-vel, majd véve a ∆t → 0
a w(t) függvényre a Taká s-féle integro-dieren

haiál-

egyenletet:

∂F (w, t)
=λ
∂t

Z

w
0


∂F (w, t)
∂F (x, t)
dx − F (w, t) +
.
B(w − x)
∂x
∂w

Az integrálban par iális integrálást majd változó serét (y
végrehajtva, végül

y -t x-re

(5.5)

= w − x, dy = −dx)

visszajelölve kapjuk a következ® alakot:

Z w
∂F (x, t)
w
dx = [B(w − x)F (x, t)]0 −
b(w − x)F (x, t)dx
B(w − x)
∂x
0
0
Z w
Z w
(5.6)
=+
b(y)F (w − y, t)dy =
F (w − x, t)b(x)dx,

Z

w

0

ahol

b(x)

0

a háttérforgalom

somagok kiszolgálási idejének s¶r¶ségfüggvénye. Ezt

az összefüggést behelyettesítve az (5.5) Taká s egyenletbe kapjuk a dolgozat során
használt alakot:

∂F (w, t)
=λ
∂t

Z

w



F (w − x, t)b(x)dx − F (w, t) +
0

∂F (w, t)
.
∂w

(5.7)
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5.2. ábra. A várakozási sor állapotai közötti kétféle átmenetét szemlélteti, amint 1 −
λ ∆t valószín¶séggel folytonosan ürül a sor a kiszolgálás következtében, vagy λ ∆t

valószín¶séggel az érkez® somag méretével megnövekszik.

5.2. A kimeneti távolság eloszlása egy hopos rendszerben
Ebben a fejezetben meghatározzuk a kimeneti távolság
somagpár mérésekre, ahol a bemeneti távolság a próba
A

p

somagpár kett®

bit méret¶

δ ′ eloszlását egy hopos
somagok között δ volt.

somagból áll, a sorról feltételezzük, hogy vég-

telen méret¶, a kiszolgálási sebesség

Cbps

és FIFO rendszer¶. A sorhossz az els®

próba somag érkezésekor w1 bit, ami a próba somag érkezésének következtében
w1 + p-re változik. A második próba somag δ id®vel kés®bb érkezik, amikor a sor
hossz w2 . A távolság a sor elhagyásának idejekor a két próba somag között

Sta ionaritást feltételezve

δ ′ = δ + (w2 − w1 )/C.

(5.8)

kimeneti távolság

áll a

a

eloszlása kap solatban

F (w, t|w0) feltételes valószín¶séggel, azaz t id®pillanatban a sorhossz w , feltéve,
hogy t = 0-ban a sorhossz w0 volt. A mi esetünkben t = δ , w = w2 , w0 = w1 + p,
míg a kimeneti távolság s¶r¶ségfüggvénye

P (δ ′ |δ, w1 ) = F ((δ ′ − δ)C + w1 , δ|w1 + p),
ami a sorhossz kezdeti értékét®l,

w1 -t®l

(5.9)

függ. A mérés során a kezdeti sorhossz

egy véletlen változó, aminek a s¶r¶ségfüggvénye a

ρ0 (w1 ) sta

ionárius eloszlás. A

mért kimeneti távolság eloszlás a sorhossz eloszlásnak a kezdeti sorhossz szerinti
átlaga:

′

P (δ |δ) =

Z

∞

F ((δ ′ − δ)C + w, δ|w + p)ρ0 (w)dw.

(5.10)

0

Célunk, hogy meghatározzuk a fenti feltételes eloszlásfüggvényt és a sta ionárius
s¶r¶ségfüggvényt. A kezdeti

t = 0-ra

vett, feltételes eloszlás az egység ugrás

függvény

F (w, 0|w0) = Θ(w − w0 ),

(5.11)
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míg

t→∞

határesetben ez a sta ionárius eloszlást adja

F (w, ∞|w0) = F0 (w) =

Z

w

ρ0 (x)dx.

(5.12)

0

Ahhoz, hogy folytatni tudjuk a levezetést, feltételezéssel kell élnünk a sorba
belép® háttérforgalom tulajdonságait illet®en. A legfontosabb a két próba somag
érkezése közötti

δ

id® alatt beérkez® háttérforgalom mennyisége. A szakiroda-

lomban jól ismert, hogy a háttérforgalom hosszútávú függést mutat nagy, néhány
másodper es id®skálán, míg a másodper alatti id®skálákon jól közelíthet® Poisson
érkezési folyamattal [54, 83℄. A tipikus mérések során a

δ

távolság a próba so-

magok között a néhány ezredmásodper , és az ez alatti tartományban van, ezért
tekinthetjük ezt a háttérforgalom kvázi véletlenszer¶ mintavételezésének. A követ−1
kez®kben a háttérforgalmat Poisson érkezési folyamattal modellezzük, λ (sec )
érkezési rátával. Az érkez®

somagok

x

(bit) mérete egy

b(x)

valószín¶ség s¶r¶-

ségb®l származik. Az elméleti modellünk a Poisson feltételezésen alapul, mivel ez
a járható út az átlagos kimeneti távolságra vonatkozó expli it formula levezetése
során. A

b(x)

s¶r¶ségfüggvény konkrét alakja függ a háttérforgalom modelljének

részleteit®l. Egy egyszer¶ példaként tekintsünk olyan háttérforgalmat, ahol
méret¶

somagok érkeznek

Pi

λi

Poisson rátával. Ebben az esetben az érkezési ráta
PN
P
λi ,, b(x) = N
és a valószín¶ség s¶r¶ség felírható λ =
i=1
i=1 pi δ(x−Pi ) alakban,
PN
ahol pi = λi /
i=1 λi a Pi méret¶ somagok valószín¶sége a teljes háttérforgalom
folyamban. δ() a Dira -delta függvény.
A fenti háttérforgalom modell egy M/G/1 sort deniál, azaz a kiszolgálás

id®tartama (ill. a beérkez® igények kiszolgálásához szükséges id®) általános eloszlású, míg a beérkezési folyamat
id®közök

λ paraméter¶ Poisson-folyamat, azaz a beérkezési

λ paraméter¶ exponen

iális eloszlású valószín¶ségi változók. A beérkez®

igények kiszolgálási idejének eloszlása tetsz®leges lehet, eloszlásfüggvényét

b (x) jelöli.
általános t-re vett,

B (x),

s¶r¶ségfüggvényét
A fenti,

feltételes valószín¶ség az (5.7) Taká s-egyenlet

spe iális megoldása:

F (w, t|w0) = F (w, t),
amikor a kezdeti feltétel lép s® függvény

(5.13)

F (w, 0) = Θ(w − w0 ).

5.3. Az átlagos kimeneti távolság
Az átlagos kimeneti távolságot két lépésben számoljuk ki. El®ször feltesszük,
hogy a sorhossz az els® próba somag érkezésekor

w1 ,

majd meghatározzuk az

átlagos kimeneti távolság feltételes valószín¶ségét. A második lépésben átlagoljuk
az eredményt a

w1

sta ionárius eloszlás szerint.

Átlagolva az (5.8) egyenletet a következ® összefüggést kapjuk:

hδ ′i = δ + (hw(δ)i − w1 )/C,

(5.14)
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hw(δ)i a sorhossz átlaga t = δ id®ben, feltéve, hogy a kezdeti sorhossz
w0 = w1 + p volt. Ezt az átlagot az (5.7) spe iális megoldásának komplementer
ahol

eloszlásával tudjuk kiszámolni.

hw(t)i =

Z

∞
0

dF (w, t|w1 + p)
dw =
w
dw

ahol a komplementer eloszlásfüggvény

Z

∞

Fc (w, t|w0 )dw,

(5.15)

0

Fc (w, t|w0) = 1 − F (w, t|w0)

id®fejl®dését

a az (5.7) Taká s-egyenletbe való direkt behelyettesítéssel kapjuk. Ennek megfelel®en a Taká s-szer¶ integro-dieren iál egyenlet a komplementer eloszlásra

∂Fc (w, t)
=λ
∂t

Z

w



Fc (w − x, t)b(x)dx − Fc (w, t) + C

0

∂Fc (w, t)
+ λBc (w),
∂w
(5.16)

Rw
Bc (w) = 1 − 0 b(x)dx a b(x) komplementer eloszlása. Integrálva mindkét
oldalát (5.16) w szerint nullától végtelenig egy dieren iális egyenlet vezethet® le
ahol

a sorhossz id®fejl®désére

dhw(t)i
= Cc − CFc (0, t|w0 ),
dt
ahol

Fc (0, t|w0 )

annak a valószín¶sége, hogy a sor adott

Cc =

Z

∞

∞

Z

λBc (w)dw = λ
0

xb(x)dx =

0

(5.17)

t

id®ben üres, míg a

X

λi Pi ,

i

integrál a háttérforgalom átlagos sávszélességét adja a modellünkben.
Az (5.17) egyenlet mindkét oldalát integrálva az id® szerint nullától
gyelembe véve a

w0 = w1 + p

t = δ -ig

kezdeti feltételt kapjuk

hw(δ)i − w1 − p = Cc δ − C

Z

δ

dtFc (0, t|w0 ).

(5.18)

0

Az eredményt behelyettesítve az (5.14) kifejezésbe az átlagos kimeneti távolság
a következ® alakot veszi fel

Cc
p
hδ i = + δ +
C
C

Z

′

ahol

δ

dtF (0, t|w1 + p),

(5.19)

0

F (0, t|w1 + p) annak a valószín¶sége, hogy a sor üres,
w0 = w1 + p volt.

feltéve, hogy a kezdeti

értéke

Az (5.19)-es egyenlet megadja az átlagos kimeneti távolságot a

w1

kezdeti

sorhossz függvényeként. Most már végrehajthatjuk a második lépést, azaz átlagolhatjuk a fenti eredményt a sorhossz sta ionárius s¶r¶ségfüggvénye

Cc
p
hδ i = + δ +
C
C
′

Z

0

δ

dt

Z

0

∞

F (0, t|w1 + p)ρ0 (w1 )dw1.

ρ0

szerint:
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A képlet átírható könnyebben kezelhet® formába az integrálási változó eltolásával

Cc
p
hδ i = + δ +
C
C
′

Z

δ

dt
0

Z

∞

F (0, t|w0)ρ0 (w0 − p)dw0 .

0

Bevezethetünk egy új sorhossz eloszlásfüggvényt:

Fp (w, t) =

Z

∞

F (w, t|w0)ρ0 (w0 − p)dw0 ,

(5.20)

0

ami az (5.7) Taká s egyenlet megoldása. A kezdeti feltétel

Fp (w, 0) = F0 (w − p),
a sta ionárius eloszlás eltolva a próba

(5.21)

somag méretével. A végs® formula az

átlagos kimeneti távolságra

Cc
p
hδ i = + δ +
C
C
′

ahol

Pp (t)

Z

δ

Pp (t)dt,

annak a valószín¶sége, hogy a sor nem üres egy adott

Pp (t) = Fp (0, t) =

Z

(5.22)

0

t

id®ben:

∞

F (0, t|w)ρ0(w − p)dw.

(5.23)

0

Ez az eredmény megteremti a kap solatot az átlagos kimeneti távolságot és az
üres sorok

Pp (t)

valószín¶sége között.

A fenti összefüggés nagy el®nye, hogy közvetlen módon köti össze a tranziens sorok elméletét a

somagpár mérésekkel. A kimeneti távolság meghatá-

rozható az eltolt sorhossz eloszlás egyensúlyhoz való relaxá iójából. Általános
M/G/1 sorokra a Taká s integro-dieren iál egyenlet numerikusan megoldható
a F (w, 0) = F0 (w − p) kezdeti eloszlástól, míg a nulla sorhossz valószín¶sége
Pp (t) = F (0, t) numerikusan integrálható. Az új képlet ki si és nagy δ -hoz tartozó
viselkedése a Pp (t) valószín¶ség ki si és nagy idej¶ tulajdonságaival van összefüggésben. Ki si δ -ra a Pp (t) valószín¶ség ki si, és az átlagos kimeneti távolság

hδ ′ i ≈
δ -ra a nulla sorhossz
Pp (∞) = 1 − Cc /C , így az

Nagy

Cc
p
+ δ
C
C

δ→0

esetén .

(5.24)

valószín¶sége konvergál a sta ionárius állapothoz
átlagos kimeneti távolság a következ® alakot veszi

fel:

hδ ′ i ≈ δ

δ→∞

esetén.

(5.25)

A következ® fejezetben bemutatjuk, hogy a kimeneti távolság eloszlását analitikusan is meg lehet határozni bizonyos egyszer¶ esetekben.
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5.4. Expli it megoldás M/D/1 sorokra
A legegyszer¶bb M/G/1 típusú sor az M/D/1 sor. Az M/D/1 típusú sorokban

P méret¶ somagokat tartalmaz, melyek Poisson érλ rátával érkeznek. A Taká s integro-dieren iál egyenlet

a háttérforgalom egységes,
kezési folyamat szerint,

a következ® egyszer¶ alakot veszi fel

∂F (w, t)
∂F (w, t)
= λ [F (w − P, t)Θ(w − P ) − F (w, t)] + C
,
∂t
∂w
ahol

(5.26)

Θ(x) a Heavy-side függvény: Θ(x) = 1 ha x ≥ 0 és Θ(x) = 0 ha x < 0. Az átCc = λP . A sta ionárius eloszlásfüggvény

lagos háttérforgalom ekkor egyszer¶en
az id®független egyenlet megoldása:

λ [F0 (w − P, t)Θ(w − P ) − F0 (w, t)] + C

∂F0 (w, t)
= 0.
∂w

(5.27)

Ez az egyenlet expli iten megoldható [24, 84, 85℄, a megoldása a következ® alakú:


 ∞
λP X (−1)n λn (w − nP )n λ(w−nP )/C
F0 (w) = 1 −
e
Θ(w − nP ).
n n!
C
C
i=0

(5.28)

A függelékben bemutatott módon belátható, hogy a nulla sorhossz valószín¶sége
felírható zárt alakban:

Pp (t) =

 ∞



λP
e− C )k (k + Pp )k−1 − λp p
p
P
λP X ( λP
C
,
e C ·Θ t− −k
1−
C k=0
k!
P
C
C

(5.29)

és az átlagos kimeneti távolság expli iten felírható:



λp p
p
λP
λP
′
¯
e− C ×
δ+ + 1−
hδ i = δ M/D/1 (δ, C, Cc , P ) =
C
C
C
P




λP
∞
p
X ( λP e− C )k (k + )k−1
p
p
P
P
C
P
δ− −k
· Θ δ − − k (5.30)
.
×
k!
C
C
C
C
k=0
′

hδ ′ i

értékét numerikusan könny¶ kiszámítani, hiszen a Θ függvény felvágja a

 Cδ
p
−
szummát kmax =
-nál. Az (5.30) egyenletben az összegzési határokat
P
P
átírva a következ®t kapjuk:
A



λp p
λP
p
λP
hδ i = δ¯′ M/D/1 (δ, C, Cc , P ) =
e− C ×
δ+ + 1−
C
C
C
P


kX
p
max
λP − λP
k
k−1
( C e C ) (k + P )
p
P
δ− −k
,
×
k!
C
C
k=0
′

(5.31)
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− Pp .
P
Ez az egzakt megoldás az M/D/1 sorokra lehet®vé teszi, hogy az átlagos ki-

ahol

kmax =

 Cδ



meneti távolságot a háttérforgalmat alkotó

somagok méretének függvényében

vizsgálhassuk. Ilyen módon a fenti eredmény túlmutat a

somagpár diszperzió

folyadék-modelljén. A következ®kben megvizsgáljuk a modell alkalmazhatóságát,
és megmutatjuk, hogy az eredmény túlmutat az M/D/1 eseten, ezáltal komplikáltabb rendszerekben is eredményesen használható.

5.5. Ellen®rzés somag szint¶ szimulá iókban
A továbbiakban szeretnénk igazolni az elméleti eredményt, illetve összehasonlítani azt

somagszint¶ szimulá iók eredményeivel. A következ®kben három esetre

fogunk kon entrálni. El®ször egy M/D/1 sort vizsgálunk, amikor a háttérforgalom leírására egyetlen paraméter párost

(λ, P ) használunk,

vagyis azonos méret¶

somagokból áll a háttérforgalom. Ebben az esetben a szimulá iós és analitikus
eredmények közvetlenül összehasonlíthatóak. Másodjára, túllépve az M/D/1 modellen, a valódi Internetre jellemz®
háttérforgalom

somagméret eloszlást használunk, végül a

somagok méretét egy egyenletes eloszlásból választjuk.

Az 5.3.a. ábrán az M/D/1 esetre vonatkozó eredmények vannak ábrázolva két
paraméter beállítás mellett. A rendszerben használt zikai sávszélesség
Mbps és a próba

somagok mérete

p = 12000

C = 10

bit azonosak mindkét esetben.

Szintén azonos a két esetben használt háttérforgalom somagjainak mérete is:
P = 9600. A kimeneti távolság hδ ′ i átlagát ábrázoltuk a δ bementi távolság
függvényében. A háromszög szimbólummal jelzett értékek azon
mulá ió eredményét jelzik, ahol a háttérforgalmat

λ = 520.8

somagszint¶ szi-

érkezési rátájú Po-

isson folyamat szerint generáltuk, így az átlagos háttérforgalom értéke ebben az

Cc = λP = 5 Mbps volt. Körökkel jeleztük azt az esetet, amikor a háttérλ = 208.3 rátájú folyamat alkotta, azaz a háttérforgalom átlagos értéke
Cc = λP = 2 Mbps volt. Minden egyes ábrázolt szimbólum 6000 somagpár kiesetben

forgalmat

meneti távolságának átlagolásából származik. Mindkét esetben folytonos vonalak
jelzik az (5.31) M/D/1 modell elméleti görbéjét. Meggyelhet®, hogy az elméleti
görbék nagyon jól illeszkednek a szimulá iós eredményekhez. Összehasonlításképpen ábrázoltuk a folyadék közelítéshez tartozó görbéket is, amelyekr®l látható,
hogy a töréspontok környezetében jelent®sen eltérnek a meggyelt szimulá iós
adatoktól. A karakterisztikus töréspontok a

p/(C − Cc ) = 2.4

mse

és

1.5

mse

értékeknél találhatóak.
A következ®kben túllépve az M/D/1 modellen, ahol egyelten háttérforgalom
somagméret volt jelen, a valódi Internetre jellemz®

somagméret eloszlást hasz-

nálunk. Amint azt már a 2.2.2. fejezetben bemutattuk, az Internet forgalom sajátossága, hogy ugyan az abban részt vev®

somagok mérete bizonyos határok

között szabadon megválasztható, mégis a gyakorlati szempontok miatt a valódi
forgalom túlnyomó részét

sak néhány

somagméret jellemzi. Ezeket a valódi
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<δ’> [msec]

4

3

2

1
0

1

2

3

4

δ [msec]
(a) konstans

somagméret, M/D/1 eset

<δ’> [msec]

4

3

2

1
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δ [msec]
(b) trimodális

somagméret eloszlás

<δ’> [msec]

4

3

2

1
0

1

2

3

4

δ [msec]
( ) egyenletes

somagméret eloszlás

Az átlagos kimeneti távolság görbék a) M/D/1 háttérforgalom esetén, b) trimodális somagméret eloszlás esetén, ) egyenletes somagméret eloszlás esetén. Az
adatpontok a somagszint¶ szimulá ió eredményeit, a folytonos vonalak pedig a) az
expli it M/D/1 modell, b) és ) a Taká s egyenlet numerikus integrálásával kapott görbéket jelzik.

5.3. ábra.

5.5. Ellen®rzés
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somagméret eloszlásokat nagyon jól tudjuk imitálni három, vagy öt

komponenssel a méret eloszlásban. Ennek megfelel®en a következ® vizsgálatban

trimodális (három komponens¶) háttérforgalom
lunk. Ebben az esetben a háttérforgalom három
tartozó három

λi

Pi

somagméret eloszlást hasznásomagmérettel és a hozzájuk

érkezési gyakorisággal jellemezhet®. A trimodális eloszlás pa-

ramétereit valódi rendszerekben végzett mérések [34℄ adatai alapján határoztuk
meg. Ezek alapján a következ® paraméter párokat használtuk: P1 = 40 byte és
P
P3
p1 = λ1 /( 3i=1 λi ) =
0.59
, P2 = 576 byte és p2 = λ2 /(
i=1 λi ) = 0.18, P3 = 1500
P3
λ
)
=
0.23
byte és p3 = λ3 /(
.
Az
5.3.b.
ábrán
háromszögek
jelzik annak
i=1 i
P3
a somagszint¶ szimulá iónak az eredményét, ahol a
i=1 λi paramétereket úgy
határoztuk meg, hogy a háttérforgalom átlagos sávszélessége Cc = 5 Mbps legyen.

Körök jelzik annak a szimulá iónak az eredményét, ahol a háttérfogalom átlagos

sávszélessége

Cc = 2 Mbps volt. A zikai sávszélesség és a próba

somagok mérete

azonos volt az 5.3.a. ábra elkészítése során használttal. Mindkét esetben folytonos vonalak jelzik a Taká s egyenlet numerikus megoldásával kapott az (5.22)
elméleti görbéket, természetesen gyelembe véve a megfelel® trimodális háttérforgalom

somagméret eloszlás paramétereit. Látható, hogy az elméleti görbék

ebben az esetben is jól illeszkednek a meggyelt szimulá iós adatokhoz, miközben a megfelel® paraméterekkel ábrázolt folyadék-modell nem írja le helyesen a
töréspont környezetét.
Végül az 5.3. . ábrán egyenletes

somagméret eloszlású háttérforgalommal

készült szimulá iós görbéket mutatunk be. A háttérforgalom
a

[0 : 6400]

somagok mérete

bits intervallumon egyenletes eloszlású. A zikai sávszélesség és a

próba somagok mérete megegyezik az el®z® két esetben használttal. Az ábrán
háromszögek jelölik a
a

Cc = 2

Cc = 5

Mbps-os háttérforgalom melletti, míg körök jelölik

Mbps-os háttérforgalom melletti szimulá ió eredményét. Mindkét eset-

ben folytonos vonallal jelöltük az (5.22) alapján, a megfelel®

b(x)

somagméret

eloszlással felvett elméleti görbéket. Látható, hogy az elméleti görbék ebben az
esetben is nagyon jól illeszkednek a szimulá iós eredményekhez. Az összehasonlíthatóság érdekében ábrázoltuk a folyadék-modell szerinti görbéket is, amik a
töréspont közelében jól láthatóan eltérnek, nem illeszkednek a meggyelt szimulá iós eredményekhez.
Amint azt a fenti vizsgálatokból láthattuk a bevezetett (5.22) elméleti görbe
teljes egyezést mutat a meggyelt szimulá iós adatokkal, míg a folyadék-modell
nem képes helyesen leírni a diszperziós görbét. A bemutatott görbe megvilágítja
a már a 3.6.3. fejezetben is megjelent harmadik paraméter egyik jelentését is,
hiszen az fent bemutatott esetekben a háttérforgalom

somagok méretével van

összefüggésben. Ezt az összefüggést vizsgáljuk meg közelebbr®l a következ® fejezetben.
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6. fejezet
A háttérforgalom

somagméret

eloszlása

Valós körülmények között végzett mérések esetén a
háttérforgalom

λ

C

zikai sávszélesség, a

érkezési rátája, valamint a háttérforgalom

somagok

b(x)

mé-

reteloszlása ismeretlen. Ezen fontos paraméterek meghatározására a mért átlagos
kimeneti távolság értékekb®l felvehet® diszperziós görbét használjuk. Ebben a
fejezetben megvizsgáljuk, hogy a fenti paraméterek hogyan hatnak ki az átlagos kimeneti távolság görbékre. Az el®z® fejezetben láthattuk, hogy a Taká segyenleten alapuló számítások a teljes tartományon helyesen írják le a szimulá iókkal meghatározott diszperziós görbéket, ehhez azonban szükség van egy a
folyadék-modellben nem szerepl® paraméter, a háttérforgalom granularitásának,
a

somagok méretének gyelembe vételére. Ezzel a harmadik paraméterrel kiegé-

szítve a zikai kapa itást és a háttérforgalom átlagos mennyiségét, már meghatározható a várakozási sor dinamikája, valamint a

somagok szepará iójának összes

fontos eloszlása és átlaga [79, 80℄.

6.1. Az átlagos kimeneti eloszlás paraméterezése
a granulatitással
A folyadék-modell egy durva közelítése az átlagos kimeneti távolság görbének. Sta ionárius háttérforgalmat feltétélezve, a meggyelt görbe és a folyadékmodell eltérésének oka a háttérforgalmat alkotó

somagok granuláris természete

(ld. a 2.2.2. fejezetben). Az el®z® fejezetben láthattuk, hogy általános háttérforgalom

somagméret eloszlás használata esetén a diszperziós görbéket a Taká s-

egyenlet numerikus integrálásával ((5.22) összefüggés) lehet meghatározni, míg
konstans

somag méret esetén zárt alakra lehet hozni a diszperziós görbe leírá-

sát (ld. az (5.31) összefüggést). Ebben a fejezetben bevezetjük a háttérforgalom
somagméret granularitását, ami a valódi
tott eektív

somagméret eloszlásból származta-

somagméret, amivel jól jellemezhet® a teljes eloszlás. A granulari69
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3

<δ’> [msec]

2.5

2
M/D/1 - Pg =9786 bits
M/D/1 - Pg =4272 bits
M/D/1 - Pg = 800 bits
fluid limit, Pg=0

1.5
1

1.5

2
δ [msec]

2.5

3

6.1. ábra. Diszperziós görbék három különböz® háttérforgalom
eloszlás mellett: egyetlen egy
eloszlás. A

somag szint¶ szimulá iók eredményeit szimbólumokkal, míg a

mag méret eloszlásoknak megfelel® granularitás értékekkel (Pg

9786

somagméret

somag méret (M/D/1), egyenletes és trimodális
so-

= 800, 4800

és

bit) számított elméleti M/D/1 görbéket folytonos vonallal ábrázoltuk.

tás hatásának megvizsgálására olyan esetek összehasonlítását végezzük el, ahol
a folyadék-modell

C

és

Cc

paraméterei rögzítettek, miközben a háttérforgalom

granulatitását változtatjuk. Megmutatjuk, hogy ezzel az új mennyiséggel parametrizálhatjuk a diszperziós görbéket.
Rögzített átlagos háttérforgalom mellett a háttérforgalom granularitását a
somagméret eloszlás második és els® momentumának arányával lehet jól jellemezni:

R∞
P
λ 0 x2 b(x)dx
λi Pi2
= Pi
,
Pg = R ∞
λ 0 xb(x)dx
i λi Pi

(6.1)

ami, máshogyan fogalmazva a háttérforgalmat alkotó

Psomagok méretének súlyoWi = λi Pi / i λi Pi arányosak az adott

Pg = i Wi Pi , ahol a súlyok
somagok által elfoglalt sávszélességgel. A 6.1. ábrán három különböz®

zott átlaga
méret¶

P

háttérforgalom

somagméret eloszlás használatával készített szimulá iós eredmé-

nyeket ábrázoltunk. A szimulá iós során a zikai sávszélesség értéke
Mbps, a háttérforgalom átlagos mennyisége
mérete

p = 12000

Cc = 4

bit volt. A háttérforgalom

kez®k voltak: egyetlen rögzített

somagméret

C = 10

Mbps és a próba somagok

somagok méreteloszlásai a követ-

P = 800

bit (a vonatkozó granu-

Pg = 800 bit) az ábrán háromszögekkel feltüntetve, egyenletes eloszlás
[0 : 6400bit] intervallumon (Pg = 4272 bit) négyzetekkel jelölve, és trimodá-

laritás:
a

lis eloszlású

somagméretek, a már korábban is használt realisztikus Internetes

paraméterekkel (Pg

= 9786

bit) körökkel jelölve.

Az ábrán tisztán látható, hogy a granularitás növekedésével a szimulá iós
görbe a folyadék-modellt®l való eltérése is egyre markánsabb. A folytonos gör-
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<δ’> [msec]

2.5

2
trimodal, Pg = 9786 bits
uniform, Pg = 9786 bits
fixed, Pg = 9786 bits
fluid limit, Pg = 0

1.5
1

1.5

2
δ [msec]

2.5

3

6.2. ábra. Diszperziós eredmények a már el®z®leg is alkalmazott három
méret eloszlással típussal (azonos

somag-

somag méret, egyenletes eloszlás, trimodá-

lis eloszlás), azonban olyan paraméterekkel, amik azonos granularitás értéket
(Pg

= 9786

bit) eredményeznek. Jól látható, amint a szimulá iós eredmények-

nek megfelel® szimbólumok egymásra esnek.

bék az M/D/1 sorokra levezetett (5.31.) egzakt összefüggést szemléltetik, amely
szerint a paraméterként használt háttérforgalom somagméret értékét a megfelel®
granularitásra állítottuk be (P

= Pg ), míg a

somagok érkezési rátája

λ = Cc /Pg -

ra lett állítva. A megfelel® görbék nagyon jól illeszkednek a szimulá iós eredményekhez. Ez azt jeleneti, hogy az M/D/1 modell szerinti átlagos kimeneti távolság
a helyes granularitás paraméterrel nagyon jól közelíthet®, függetlenül a háttérforgalom

somagméret eloszlásának egzakt alakjától. Szinte

sak a granularitás

paraméterezi a kimeneti távolságot. Erre utal az, hogy olyan diszperziós görbék illeszkednek egymásra, amelyek különböz® háttérforgalom
mellett, de azonos

Pg

somagméret eloszlások

granularitással lettek felvéve.

A következ®ben esetekben ugyanazokat a

somagméret eloszlásfüggvényeket

használjuk, mint a 6.1. ábra eseteiben, azonban az eloszlásfüggvények paramétereit úgy választottuk meg, hogy a (6.1.) összefüggéssel meghatározható háttérforgalom granularitás értékek azonosak legyenek a három esetben. A 6.2. ábrán
látható a három

somagszint¶ szimulá ióban felvett diszperziós görbe. A három

szimulá ió során használt háttérforgalom
ret¶

somagok (P

= 9786

somagméret eloszlások: konstans mé-

bit), egyenletes eloszlású méretek a

intervallumon, és trimodális eloszlású

[7200 : 12000bits]

somag méreteket az Internet-szer¶ para-

méterekkel (mint amiket a korábbiakban is használtunk). A granularitás paraméterek mindhárom eloszlásra azonosak (Pg

= 9786

bit). Az ábrán meggyelhet®,

amint a különböz® szimbólumok majdnem tökéletesen egymásra esnek. Ezekb®l
a vizsgálatokból levonhatjuk a következtetést, hogy a háttérfogalom granularitása

Pg

mennyire fontos paraméter. Ennek értékét gyelembe véve, kiegészítve a

72

6. A háttérforgalom

somagméret eloszlása

folyadék-modellt, megfelel®en paraméterezhetjük a diszperziós görbét, függetlenül a háttérforgalom

somagméret eloszlás

b(x)

valódi alakjától. A gyakorlatban

ez azt jelenti, hogy a kísérleti görbék illesztése során nem szükséges a Taká s
egyenletet numerikusan integrálni, hanem elegend® a M/D/1 modell egzakt formuláját használni, ahol a

P

Pg értékét kell adni.
egyetlen Pg paraméter az átla-

paraméternek a granularitás

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan paraméterezi

gos kimeneti távolság görbét, újra meg kell vizsgálnunk a Taká s-egyenletet. A
próba somag megérkezésekor eltolja a sorhossz

F0 (w − p)

egyensúlyi eloszlását,

és ennek az egyensúlyhoz való relaxá iójából határoztuk meg a kimeneti távolság
eloszlását. Helyettesítsük be a sorhosszeloszlás

F (w − x, t) = F (w, t) −

1 ∂ 2 F (w, t)
∂F (w, t)
x + x2
− ...
∂w
2
∂2w

Taylor sorát a Taká s egyenletbe, majd az eredményt írjuk sor alakba:

 Z w
 2


Z w
∂F (w, t)
∂ F (w, t)
∂F (w, t) 1
2
λ
b(x)x dx
= C−λ
+
− ... .
xb(x)dx
∂t
∂w
2
∂2w
0
0
A háttérforgalom

somagjainál nagyobb sorhosszakra

w > Pi

az integrálok fels®

határa le serélhet® végtelenre, így az egyenlet a következ® alakot veszi fel

∂F (w, t)
∂F (w, t) 1
∂ 2 F (w, t)
= [C − Cc ]
+ [Cc Pg ]
− ... .
∂t
∂w
2
∂2w
Azokban az esetekben amikor az eloszlás elegend®en sima, a magasabb rend¶
deriváltakat elhanyagolhatjuk, mivel leginkább az egyenlet bal oldalán álló els®
két tag határozza meg a relaxá iós folyamatot. A diúziós közelítésben
következ® három paraméter játszik szerepet: a
térforgalom által elfoglalt sávszélesség és a

Pg

C

zikai sávszélesség, a

sak a

Cc

hát-

granularitás, amik meghatározzák

a sta ionárius eloszlásfüggvényt, az eltolt eloszlás relaxá iós folyamatát, és végül
az átlagos kimeneti eloszlást az (5.22.) összefüggésen keresztül.
A következ® fejezetben bemutatjuk, hogy nem sak a kimeneti távolság átlaga,
hanem a kimeneti távolság eloszlása sem érzékeny a háttérforgalom

somagméret

eloszlások részleteire, lényeges tulajdonságait a granularitás paraméter határozza
meg.

6.2. A kimeneti távolság eloszlása
Az 5.10. fejezetben deniáltuk a kimeneti távolság eloszlását. A Taká segyenlet numerikus megoldásával lehet®ségünk van a kimeneti távolság eloszlását
meghatározni. A 6.3. ábrán összehasonlítjuk a már korábban is vizsgált esetek
kimeneti távolság eloszlásait (ld. a 6.1. és a 6.2. ábrát). A 6.3. ábra bal oldalán
′
a P (δ | δ) eloszlás látható többféle δ bemeneti távolság mellett. A különböz®
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equal granularities
kumulatív eloszlásfüggvényei több

δ

bemeneti

távolságnál felvéve, ez el®z® ábrákon is használt három háttérforgalom

somag

méret eloszlás típusra. A bal oldali oszlopban a megfelel® granularitás értékek
különböznek (mint a 6.1 ábrán), míg a jobb oldali oszlopban megegyeznek (mint
′
a 6.2 ábrán). Látható, hogy azonos granularitás értékek esetén nem sak a hδ i
′
értéke, hanem az egészen nom részletekt®l eltekintve a δ értékek eloszlása is
megegyezik.

granularitás mellett készített szimulá iós eredmények a 6.1. ábráéval azonos pa′
raméterekkel készültek. Az ábra jobb oldalán szintén a P (δ | δ) eloszlás látható,
ahol a szimulált esetek paraméterei a 6.2. ábráéival azonosak, azaz a granularitás
′
paraméterek azonosak. Míg a P (δ | δ) eloszlások a különböz® granularitások melletti esetekben egyértelm¶ eltérést mutatnak, addig azokban az esetekben ahol a
P (δ ′ | δ) eloszlások, a nom struk-

granularitás paraméterek megegyeznek, ott a

túráktól eltekintve, azonos görbére esnek. A meggyelhet® nom struktúrák a

b(x)

háttérforgalom

somagméret eloszlások konkrét alakjának következményei.

Levonhatjuk a következtetést, miszerint amíg a diúziós közelítés feltételei teljesülnek, addig a

Pg

somagpárok szepará ióját egy hopos rendszerben a

C, Cc

és

paraméter hármas határozza meg. A következ® fejezetben megmutatjuk, hogy

ugyanez igaz több hopos rendszerekben, illetve a legtöbb gyakorlati esetben is.

74

6. A háttérforgalom

somagméret eloszlása

6.3. Több hopos esetek
Az el®z®ekben bemutatott analízis könnyen általánosítható több hopos rendszerekre is, amennyiben a különböz® linkek háttérforgalmai függetlenek egymástól. Egy tipikus gyakorlati esetben a

somagpárok számos kiszolgálón, és így

számos várakozási soron haladnak át a hálózati végpontok között. A

somagpár

δ . Az els® soron való áthaladás után a

somagpár

kezdeti távolságát most is jelölje
tagjai között a távolság

δ1 ,

ami az els® sor utáni kimeneti távolság. Ez szolgál

bemenetéül a második sornak, ahol kialakul a

δ2

kimeneti távolság, és így to-

vább a többi soron is. A második sor bemeneti távolsága nem rögzített, hanem
egy valószín¶ség eloszlás. A kimeneti távolság eloszlása rögzített
távolságra az

n-dik

sor után

Pn (δn | δn−1 ),

ahol

δn−1

és

δn

δn−1

bemeneti

a távolságok a sor

el®tt és után. Az az (5.10.) eloszlásfüggvény egy hopos eloszlás, ami az aktuális sor paramétereit®l függ. A kimeneti távolság s¶r¶ségfüggvénye az n-dik sort
követ®en:

Kn (δn , δn−1 ) =

d
Pn (δn | δn−1 ).
dδn

(6.2)

Ez felfogható úgy, mint egy átmeneti valószín¶ség, és a bemeneti és kimeneti
′
távolságok közötti átmenetet leíró Markov-folyamat generátora. A δ valószín¶ség
eloszlása a végpontnál meghatározható a fenti generátor egymás után többszöri
alkalmazásával:

′

P (δ | δ) =

Z

dδn−1 dδn−2 ...dδ1 Pn (δ ′ | δn−1 )Kn−1 (δn−1 | δn−2 )...K1 (δ1 | δ).

(6.3)

Ez a fontos eredmény lehet®vé teszi, hogy általánosítsuk az egy hopra vonatkozó
eredményeinket több hopos rendszerekre.
Az el®z® fejezetekben láthattuk, hogy az átmeneti valószín¶séget egy hopos
rendszerben f®ként a háttérforgalom granularitása határozza meg. A következ®kben bemutatjuk, hogy a granularitás paraméterezi a több hopos rendszerekben
mérhet® diszperziós görbéket is. Els® lépésként tekintsünk egy két hopos rendszert, amin bemutatjuk, hogy az átlagos kimeneti távolságokat a hopok zikai
sávszélessége, átlagos háttérforgalma és a háttérforgalmak granularitása határozza meg.
A 6.4. ábrán bemutatjuk a két hopos rendszerre vonatkozó diszperziós görbéket. Az els® hop zikai sávszélessége 30 Mbps, míg a másodiké 50 Mbps. A
két hopon használt háttérforgalmak függetlenek, átlagos értékeik rendre 10 és
40 Mbps. Mindkét linken változtattuk a háttérforgalom
A vizsgálatok során három különböz®
tans
a

somagméret eloszlásait.

somagméret eloszlást használtunk: kons-

somag méret (M/D/1) (Pg

= 800 bit), egyenletes eloszlású somag méretek
(Pg = 4272 bit) és trimodális somagméret elosz-

[0 : 6400bit] intervallumon
= 9786 bit). A 6.5. ábrán

lás (Pg

bemutatjuk a szimulá ióval készített átlagos

kimeneti távolság görbéket a különböz® háttérforgalom
mellett. Ábrázoltuk a háromféle

somagméret eloszlások

somag méret eloszlás mind a 9 féle kombiná ió-

ját. Tisztán látható, hogy a különböz® esetekhez tartozó szimbólumok nem fedik
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Cc=10 Mbps

C=30 Mbps

Cc=40 Mbps

C=50 Mbps

C zikai
30 és 50 Mbps, a megfelel® Cc háttérforgalom sávszélességek

6.4. ábra. A vizsgált két hopos hálózati elrendezése és paraméterei: a
sávszélesség értékei

10 és 40 Mbps. A háttérforgalom

somagok méreteloszlásai a konkrétan vizsgált

eseteknek megfelel®en volt megválasztva.

egymást, vagyis az azonos folyadék-modellbeli paraméterek nem elegend®ek a
diszperziós görbék teljes leírásához,
A 6.6. ábrán újabb

sak azok aszimptotikus közelítéséhez.

somagszint¶ szimulá iók eredményeit mutatjuk be. A

folyadék-modellbeli paraméterek azonosak az el®z® ábrákon (6.4. és 6.5.) látott esetek paramétereivel, míg a háttérforgalom

somagméret eloszlások pa-

raméterei úgy lettek állítva, hogy a hozzájuk tartozó granularitás értékek azonosak legyenek. A használt eloszlások és paramétereik a következ®ek: konstans
somagméret (M/D/1) (Pg

= 9786 bit), egyenletesen eloszló somagméretek a
[7200 : 12000bits] intervallumon (Pg = 9876 bit) és trimodális eloszlású somagméretek az Internetes paraméterekkel (Pg = 9786 bit). Látható, hogy az átlagos
kimeneti távolság görbék a különböz®

somagméret eloszlások ellenére is fedik

egymást, hiszen a

somagméret eloszlások granularitásai azonosak. A bemutatott
n
n
n
eredmények igazolják, hogy a három vizsgált paramétertípus (C ,Cc és Pg ) nhopos környezetben is meghatározza a somagpár diszperziós görbe f® paramétereit. Ez a fontos felismerés

sökkenti a rendszer leírásához szükséges paraméterek

számát.
A következ® részben megmutatjuk, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén
a több hopos rendszerek analízise tovább egyszer¶síthet®.

6.4. Átlagérték analízis
Ugyan a (6.3.) átmeneti valószín¶ségét további analitikus és numerikus analízisnek lehet alávetni, el®bb hasznos volna általánosan látni az átlagos kimeneti
távolság teljes viselkedését sok hopot tartalmazó rendszerekben. Ebben a fejezetben bevezetünk egy közelítést, ami lehet®vé teszi az átlagos kimeneti távolság
számítását olyan több hopos rendszerekben, ahol a háttérforgalmi viszonyok nem
állnak távol a folyadék képt®l.
Abban az esetben amikor a háttérforgalom granularitása nulla, a kimeneti távolság egyszer¶en a folyadék-modell alapján meghatározható a bemeneti távolság
függvényeként:

δ ′ = f (δ),

(6.4)
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6.5. ábra. A két hopos rendszeren felvett diszperziós görbék különféle

somag-

méret eloszlásokkal. A korábban is használt háromféle eloszlást (konstans
magméret (Pg

= 800

bit), egyenletes (Pg

= 4272

bit) és trimodális (Pg

so-

= 9786

bit), variáltuk a két linken az összes lehetséges leosztásban. Látható, hogy a
hδ ′ i átlagos kimeneti távolságok különböznek egymástól a külön-

meggyelhet®
böz®

somagméret eloszlásoknak megfelel®en.

<δ’> [msec]

2

1.5

1

0.5
0

0.5

1
δ [msec]

1.5

2

6.6. ábra. A két hopos rendszeren felvett diszperziós görbék különféle típusú,
de azonos granularitású

somagméret eloszlásokkal. A korábban is használt

somagméret (Pg = 9786 bit), egyenletes (Pg =
9786 bit) és trimodális (Pg = 9786 bit) variáltuk a két linken az összes lehetséges
′
leosztásban. Látható, hogy a meggyelhet® hδ i átlagos kimeneti távolságok

háromféle eloszlást (konstans

nem különböznek egymástól a különböz®

somagméret eloszlások szerint.
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Cc=10 Mbps
C=40 Mbps

Cc=10 Mbps

C=30 Mbps

Cc=40 Mbps

C=50 Mbps

6.7. ábra. A vizsgálatokban használt három kiszolgálóból álló rendszer para-

C zikai sávszélesség értékei sorrendben 40, 30 és 50 Mbps, a megCc háttérforgalmak: Cc1 = 10 Mbps egyenletes somag méret eloszlás2
sal ([0 : 6400bit]) az els® hopon, Cc = 10 Mbps rögzített somag mérettel
3
(P = 2000bit) a második hopon és Cc = 40 Mbps Internet-szer¶ trimodális

méterei: a
felel®

somagméret eloszlással a harmadik hopon.

ahol egy hop esetén



 p + Cc δ
C
C
f (δ) =


δ

p
C − Cc
p
.
δ≥
C − Cc
δ<

(6.5)

Amennyiben a granularitás ki si, a kimeneti távolság eloszlása keskeny a várható
értéke körül, amit az (5.31.) összefüggés ad meg.

hδ ′ i = f (δ) = δ¯′ M/D/1 (δ, C, Cc , Pg ).

(6.6)

Amennyiben a granularitás ki si a rendszer összes hopján, akkor a bemeneti és
kimeneti eloszlások keskenyek a várható értékeik körül, és a fenti egyenlet jobb
oldalát közelíthetjük a következ® módon:

hδ ′ i = hf (δ)i ≈ f (hδi).
Ebben a közelítésben az átlagos kimeneti távolságot a kezdeti

(6.7)

δ bemeneti távolság

értékének iterálásával kapjuk, ahogy az egymást követ® függvényeket alkalmazzuk
rá

fi (δ) = δ¯′ M/D/1 (δ, C i , Cci , Pgi)

(6.8)

a rendszer hopjainak megfelel®en:

hδ ′i = fn (fn−1 (...f1 (δ)...)).

(6.9)

A fenti közelítés hatékonyságának bemutatására készítettünk egy három hopos rendszert különböz® zikai sávszélességekkel (ld. a 6.7. ábrát), háttérforgalom
mennyiségekkel és háttérforgalom
zett

somagméret eloszlásokkal. A rendszeren vég-

somagszint¶ szimulá ió eredményét jelzik a 6.8. ábra szimbólumai, míg a

folytonos vonal szemlélteti a (6.9.) iterá ió eredményét. Az ábrán jól látható,
ahogy az elméleti görbe egyezésben van a meggyelt szimulá iós adatokkal.
Pontozott vonallal a folyadék-modell eredményét ábrázoltuk. A folyadék-modell
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6.8. ábra. A három hopos rendszerben felvett diszperziós görbe, a három linken különböz®

somagméret eloszlásokkal és különböz® granularitás értékekkel.

A szimbólumok jelzik a szimulá iós eredményeket, míg a folytonos vonalat a
(6.9.) formula alkalmazásával kaptuk. A három hopra egymásba ágyazással kapott folyadék-modell görbéjét pontozott vonal jelzi. Nyilakkal jelöltük a három
hopon külön-külön meglév® szabad kapa itást.

eredményér®l jól látható, hogy a teljes

δ

tartományban helytelenül adja vissza

a szimulá iós értékeket. A folyadék közelítés görbéjén felfedezhet® töréspontok
megfelelnek a szabad sávszélességnek (a zikai sávszélesség mínusz a háttérforgalom által elfoglalt sávszélesség) a rendszer különböz® hopjain. Az els® töréspont
helye (δ

= 0.4

mse ) megfelel a 30 Mbps szabad sávszélességnek, a

megfelel a 20 Mbps, és a

δ = 1.2

mse

δ = 0.6

mse

megfelel a 10 Mbps-os szabad sávszéles-

ségnek. Ezek a töréspontok meggyelhetetlenek mind a szimulá iós adatokban,
mind a granuláris modell eredményeiben.

7. fejezet
Az empirikus és granuláris modellek
alkalmazása paraméter be slésre

Ebben a fejezetben áttekintjük a korábbi eredmények alkalmazását a hálózati
paraméterek be slésében. Megvizsgáljuk a be sült paraméterek pontosságát mind
a folyadék, mind az empirikus és granuláris modell keretében. El®ször megvizs2
gáljuk a paraméter illesztés χ felületét, majd szimulá iós környezetben gy¶jtött
nagy számú adat alapján megvizsgáljuk a három fent említett modell alapján
történ® illesztés pontosságát. A 7.3. fejezetben laboratóriumi körülmények között
végzett kísérleteket tekintünk meg, ahol garantálni tudjuk a feltevéseink teljesülését, így kontrollált, de mégis valódi rendszerben vizsgálhatjuk a modelleket. Végül
a 7.4. fejezetben a valódi Interneten az Etomi

mér®rendszerben (ld. a 4.3. feje-

zetben) végzett kísérleteink közül mutatunk be néhányat.
Vizsgálataink során a már korábban is használt feltevésekkel élünk a hálózat
felépítésével és a rajta folyó forgalommal kap solatosan. Az egyik ilyen feltevésünk, hogy a rendszer egy hopos rendszerként vizsgálható, azaz, hogy a rendszerben található legkisebb zikai sávszélesség¶ link egyben a legkisebb szabad
sávszélesség¶ is. Ez a feltevés általában a valódi rendszerekben is igaz. A másik
fontos feltevésünk, hogy a háttérforgalom Poisson érkezési folyamat szerint érkezik a várakozási sorba. Ez a feltételezés szintén elfogadható a valódi rendszereket
tekintve, hiszen korábbi tanulmányok megmutatták, hogy valódi rendszerekben
a másodper

alatti id®skálákon a hálózati forgalom jól modellezhet® Poisson ér-

kezési folyamattal [83℄.

7.1.

χ2

felületek

A be slések során a korábban már megszokott három f® paraméter értékére
leszünk kíván siak: a

C

zikai sávszélesség, a

szélesség és a háttérforgalom

δi , i = 1, 2, ..., N

Pg

Cc háttérforgalom által elfoglalt sáv-

granularitása. A kísérletek során minden egyes

bemeneti távolságon számos
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7.1. ábra. A paraméter be slés

χ2

felülete. A színek jelzik a

χ2

értékét, piros -

nagy érték, zöld - kis érték. Mindhárom ábrán egy-egy paramétert rögzítettünk,
2
míg a χ értékét a másik két paraméter függvényében ábrázoltuk. a) rögzített

Pg

granularitás, b) rögzített

Cc

háttérforgalom és

) rögzített

C

zikai sávszé-

lesség.

megfelel®

hδ ′ ii

kimeneti távolságok átlagos értékét. A paraméterek be sléséhez
2
minimalizálnunk kell a χ értékét, ami a szórással súlyozott elméleti és a meggyelt átlagos kimeneti távolságok négyzetes eltérése:

2

χ =

2
N  ′
X
hδmeasured ii − δ¯′ M/D/1 (δi , C, Cc, Pg )
σi

i=1

ahol

σi

a megfelel® azonos

δi

,

(7.1)

bemeneti távolsághoz tartozó kimeneti távolságok

szórása. A kérdéses paramétereket különböz® pontossággal lehet be sülni. Egy
2
adott konden ia szinten a χ értéke adhat rá jelzést, mely be sült paraméte2
reket fogadhatjuk el jó be slésnek. A 7.1. ábrán a χ (C, Cc , Pg ) felület három
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metszetét mutatjuk be. Az ábrázolhatóság kedvéért a

χ2

felületet

sak két para-

méter függvényében mutatjuk be, a harmadik paraméter rögzített értéke mellett.
A 7.1.a. ábrán tisztán látható a korrelá ió a zikai sávszélesség és a háttérforgalom által elfoglalt sávszélesség között. A 7.1.b. és a 7.1. . ábrákon látható, hogy
a

Pg

granularitás nem határozható meg élesen, hiszen a granularitás paraméter-

hez tartozó konden ia-felületek elkentebb, laposabb minimummal rendelkeznek.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a zikai sávszélességet és a háttérforgalom
által elfoglalt sávszélességet viszonylag pontosan lehet be sülni, míg a granularitás be slése pontatlanabb.
Mivel a minimum felület nem bonyolult, bármely szokványos minimalizá iós
eljárás használható, mint például a Levenberg-Marquardt Algoritmus [86, 87℄. A
dolgozat során egy egyszer¶bb módszert használtunk, azaz egy diszkretizált pa2
raméter tér minden egyes (C, Cc , Pg ) elemére meghatároztuk a megfelel® χ értéket, majd egyszer¶en kiválasztottuk közülük a legkisebbet. Ehhez a legkisebb

χ2

érték¶

ellához tartozó paraméterek adják meg a legjobban illeszked® görbe

paramétereit, azaz a minket érdekl® paraméterek be slését.

7.2. A diszperziós modellek összehasonlítása
A korábbi fejezetekben már láthattuk, hogy a
a korábban meglév® folyadék modell

somagpár diszperzió leírására

sak nagyon durva közelítésként használ-

ható. Bevezettünk két új modellt, egy empirikus alapokon nyugvót, valamint a
granuláris modellt, amelyhez a diszperziós görbét annak töréspontja közelében is
képesek leírni. A következ®kben az ezeken a modelleken alapuló paraméterbe slések pontosságát vizsgáljuk meg és hasonlítjuk össze a folyadék-modell be slési
pontosságával [88℄.
A vizsgálatok alapjául szolgáló adatokat széles paraméter tartományban elvégzett

somagszint¶ szimulá iók adják. A köveket® ábrákon bemutatott eredmé-

nyekben a hálózatok zikai sávszélessége
lom átlagos értéke

C = 2 és 20 Mbps között, a háttérforga-

Cc = 0 és 18 Mbps között változott a különböz® futtatásokban.
somagok konstans p = 12000

A Poisson folyamat szerint érkez® háttérforgalom

bit méret¶ek voltak. A szimulá iós eredményekb®l kapott diszperziós görbéket
megillesztettük mind a (3.6) folyadék, mind az (3.9) empirikus és (5.31) granuláris modellel.
A be slési pontosságot két különböz® esetben vizsgáltuk meg. Az els® esetben olyan

δi

indítási távolság sorozatot alkalmaztunk, amely a diszperziós gör-

béket a teljes, nemtriviális tartományon felvette, míg a másik esetben a valódi
mérési szituá iókhoz jobban hasonlító hiányos diszperziós görbékkel dolgoztunk
(ld. a 7.2. ábrát). Ez utóbbi esetben a

δmin = p/C

δi

indítási távolságok legkisebbike a

értékre volt állítva, így modellezve azt, hogy a mérést végz® számí-

tógép hálózati kap solatának zikai sávszélessége nem nagyobb, mint a vizsgált
hálózat zikai sávszélessége. Ez a helyzet számos nagy sávszélesség¶ kap solattal

82

7. Az empirikus és granuláris modellek alkalmazása

output spacing, <δ’> [msec]
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ideal δi values
real δi values
fluid curve
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7.2. ábra. A be slési pontosságot vizsgáló két szimulá ió szemléltetése. A  +
alakú szimbólumok olyan

δi

indítási távolságsorozatot jeleznek, amelyek a disz-

perziós görbéket a teljes tartományon leírják, míg az  x alakú szimbólumok
a valódi mérési szituá iókhoz jobban hasonlító hiányos diszperziós görbéket
szemléltetik. Jól látható az ábrázolt folyadék görbéb®l, hogy a hiányos mérési
adatsorban pontosan a folyadék görbe alsó lineáris része hiányzik, megnehezítve
az illesztést.

rendelkez® végpont esetében. A két eset megkülönböztetésének oka, hogy míg a
folyadék-modell ideális körülmények között (amikor a teljes

δ

tartományon fel-

vesszük a diszperziós görbét) ugyan elfogadható be slési pontosságot ér el, addig
a valóságoshoz jobban közelít® esetben a teljesítménye leromlik, hiszen az utóbbi
esetben a diszerpziós görbéb®l pontosan az a rész hiányzik amelyre a folyadékmodell a paramétereket illesztené. A másik két modell nem sak a diszperziós
görbe aszimptotáira illeszt, hanem az azokat összeköt® átmeneti tartományra is,
így e két módszer által adott be slések a valódi
maradnak. Az teljes

δ

δi

sorozatok mellett is pontosak

tartományt tartalmazó diszperziós görbéken végzett illesz-

tések eredményeit a 7.3. ábra foglalja össze. A legfels® sorban a folyadék-modell,
a második sorban az empirikus modell, a harmadikban pedig a granuláris modell

C zikai sávszélesség, a középs®
Cc háttérforgalom, míg a jobb oldali oszlopban az A = C −Cc rendel-

eredményei láthatóak. Az bal oldali oszlopban a
oszlopban a

kezésre álló sávszélesség be sült értékeit láthatjuk a valódi értékek függvényében.
Az paraméter be slés pontosságának mértékeként, az eredmények szórási ábráin
kívül bemutatjuk a relatív hiba
Err
kumulatív eloszlásfüggvényét is, ahol

x∗ -gal a be

=

x − x∗
x

x-szel

(7.2)

jelöltük a kérdéses paraméter valódi,

sült értékét. Ezeket a legalsó sorban láthatjuk az oszlopoknak megfe-

lel®en. A nagyszámú szimulá ióra végzett kiértékelések során a zikai sávszélesség
értékét mindhárom modell viszonylag pontosan be sli. A háttérforgalom mennyiségének be slése is elfogadható, azonban tisztán felismerhet®, hogy a folyadék-
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bementi távolság értékek esetén. A

C = 10 Mbps.
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szimulá iókban egyetlen zikai sávszélesség értéket használtunk
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modell adja a három modell közül a legpontatlanabb, míg a granuláris modell a
legpontosabb be sléseket.
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7.5. ábra. A be sült és valódi granularitás értékek szórási ábrái: a) az ideális
bemeneti távolságok, b) a valódi méréseknek megfelel® bemeneti távolságok
esetén.

A valódi mérési körülményeknek megfelel®, reális

δi

bemeneti távolságok mel-

lett felvett diszperziós görbékre illesztésének eredményeit a 7.4. ábrán láthatjuk.
Ebben az esetben az egyszer¶bb kiértékelési eljárás miatt a szimulá iók során
sak

C = 10

Mbps zikai sávszélesség¶ kísérleteket végeztünk, ami azonban nem

befolyásolja az eredményekb®l levonható következtetéseket. Az ábra elrendezése
azonos az el®z® ábráéval, a szórási ábrák soraiban: felül a folyadék, középen az
empirikus, alul a granuláris modell, az oszlopokban: bal oldalon a zikai sávszélesség (a be sült értékeket

±2.5 Mbps-os tartományban szétszórtuk a valódi C = 10

Mbps érték körül, hogy láthatóvá tegyük a be sült értékek s¶r¶ségét), középen a
háttérforgalom, jobb oldalon a rendelkezésre álló sávszélesség be slései láthatóak.
A legalsó sorban a relatív hiba eloszlásfüggvényeit ábrázoltuk. Jól látható, hogy
a zikai sávszélesség be slésében mindhárom modellnek vannak problémái, azonban a relatív hiba eloszlásából kit¶nik, hogy a granuláris modell messze jobban
teljesít a másik két modellnél, hiszen az illesztési hiba nagyon nagy valószín¶séggel kisebb

±0.25

Mbps-nál, ami a valódi érték

2.5%-a.

A be sült háttérforgalom

értékek mind a folyadék, mind az empirikus modell esetén fur sa szórási ábrákat
eredményeznek, azonban ezeket a be sült értékeket a be sült zikai sávszélességb®l levonva mégis viszonylag elfogadható rendelkezésre álló sávszélesség be slést
adnak a szórási ábrákat tekintve. A granuláris modell pontossága is
bemeneti

δ sorozat meg

sökkent a

sonkításával, azonban mivel mind a zikai, mind a háttér-

forgalom értékét pontosan be sli, így a bel®lük származtatott rendelkezésre álló
sávszélesség is helyes érték¶. A relatív hiba eloszlásfüggvényeket tekintve azonban
még szembet¶n®bb a modellek be slési pontossága közötti különbség. A granulá-
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C

[Mbps℄

ideális

δi

Cc

[Mbps℄

A = C − Cc

[Mbps℄

Pg

[bit℄

bemeneti távolságok esetén

folyadék-modell

0.623

1.740

1.130

-

empirikus modell

0.308

0.964

0.664

-

granuláris modell

0.046

0.154

0.134

1681

reális

δi

bemeneti távolságok esetén

folyadék-modell

7.982

9.934

2.077

-

empirikus modell

6.506

7.804

1.920

-

granuláris modell

1.290

1.663

0.508

3429

7.1. táblázat.

A különféle modellek paraméter be slési pontossága (RMS).

ris modell által a két szituá ióban be sült granularitás paraméterek szórási képei
láthatóak a 7.5 ábrán. A bal oldalon az ideális bemeneti
oldalon a valódi mérési

δ

sorozat, míg a jobb

sorozat melletti paraméterbe slés pontossága látható.

Meggyelhet®, hogy ugyan
ahogy

δ

sökken a granularitás érték be slésének pontossága,

sonkítottuk a bemeneti

δ

értékeket, azonban még így is

sak elfogadható

mérték¶ hiba terheli a be sült értékeket. A be sült paraméterek négyzetes eltérését azok valódi értékeit®l, azaz a be slés Root Mean Square (RMS) értékéit
szintén meghatároztuk:

ahol

x

és

x∗

v
u
N
u1 X
t
(x − x∗ )2 ,
RMS =
N i=1

(7.3)

a kérdéses paraméter valódi és be sült értékei. Az RMS értékeket

a 7.1 táblázatban foglaltunk össze. Mind a táblázat értékeib®l, mind a relatív hiba
eloszlásfüggvényeib®l egyértelm¶en látható, hogy a granuláris modell paraméter
be slései pontosak, míg a másik két modell jelent®s hibával dolgozik.

7.3. Laboratóriumi kísérletek
A következ® kísérletek során megvizsgáljuk, hogy valódi rendszerekben végzett
somagpáros mérések eredményei mennyire illeszthet®k meg az 5.4. fejezetben bemutatott (5.31.) görbével. A kísérletek során a háttérforgalmak intenzitását a mérések ideje alatt rögzített értéken tartottuk, illetve az adatgy¶jtések id®tartama
rövid volt (kb. 1 másodper ). Ebben az értelemben a különböz® somagpárok által
gy¶jtött informá ió mintegy a rendszerr®l készített pillanatfelvételt tekinthetjük,
azaz mentes mindenféle id®függést®l.
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A tesztlaboratóriumban összeállított mérési elrendezésekben
zikai sávszélesség¶ linkeket,

p = 11520

tunk. Valódi rendszerekben a próba

10

és

100

Mbps

bit méret¶ próba somagokat használ-

somagok küldését végz® számítógép háló-

zathoz való kap solódási sebessége korlátozza a mérés során elérhet® legkisebb

δ

bemeneti távolság értékét, így az nem lehet tetsz®legesen ki si. Jelen esetben

ez

δmin = p/C = 0.1152

ezredmásodper , mivel a méréseket végz® számítógé-

C = 100 Mbps. Ennek értelmében a
lehetséges a δmin -nél kisebb δ értékekhez tar-

pek mindegyikének a kimeneti sávszélessége

vizsgált diszperziós görbéken nem
′
tozó hδ i értékek meghatározása. A rendszer paramétereinek meghatározásához

sak a diszperziós görbe maradék részét tudjuk használni. Ennek jelent®ségét már
a 7.2. fejezetben is láthattuk.
A 7.6. ábrán egy tipikus diszperziós görbét láthatunk, amit egy

10

Mbps

sávszélesség¶ linken vettünk fel. A rendszerben található legkisebb zikai sávszé-

C = 10 Mbps, a háttérforgalom Poisson érkezési folyamat szerinti, λ = 333
és P = 12000 bit paraméterekkel, azaz a háttérforgalom átlagos sávszélessége
Cc = 4 Mbps. A mérés során a próba somagok mérete p = 11520 bit, ahogy
′
azt már említettük, a mért δ értékeket 100 párra átlagoltuk, adott δ mellett.
lesség

Az ábrán szimbólumokkal jelöltük a mért adatpontok átlagát, folytonos vonallal
az illesztett granuláris modell görbéjét (5.31.), míg a pontozott görbe jelzi az
illesztett folyadék-modell görbéjét (3.6.).

C = 10
Pg = 12000 bit, ahol az illesztés során használt diszkfelbontása C -ben és Cc -ben 0.1 Mbps, míg Pg -ben 1000 bit

A legjobban illeszked® granuláris görbe paraméterei a következ®k:
Mbps,

Cc = 3.7

Mbps és

retizált paramétertér

volt. Látható, hogy az illesztéssel meghatározott paraméterek jól illeszkednek a
kísérlet során manuálisan beállítotthoz. A zikai sávszélesség és a granularitás
értékei az illesztés hibáján belüliek, míg a háttérforgalom értékének hibája kb.

10%. A folyadék-modell hasonló illesztésével láthatjuk, hogy felülbe süli mindkét
általa használt paramétert: C = 10.5 Mbps és Cc = 5.1 Mbps. A 7.7. ábrán egy
100 Mbps-os esetet mutatunk be. A legkisebb zikai sávszélesség ebben a kísérleti
elrendezésben 100 Mbps volt, a háttérforgalom Poisson folyamat szerint érkezett,
és P = 12000 bit méret¶ somagok alkották. Az érkezési ráta λ = 1833 volt, így a
háttérforgalom átlagos sávszélessége Cc = 22 Mbps volt. A vizsgált rendszer paraméterei miatt a bemeneti δ távolságokban lév® korlát egyértelm¶en meggyelhet®
δmin = 0.1152 ezredmásodper nél. Folytonos vonallal jelöltük az illesztett granu′
láris görbét (5.31.). A mért δ értékek 20 egymást követ® értékre lettek átlagolva.
A granuláris modell illesztett paraméterei C = 100 Mbps, Cc = 22.5 Mbps és
Pg = 15000 bit. A C zikai sávszélesség a paraméter illesztés hibáján belül lett
meghatározva, a háttérforgalom be slésének hibája meglehet®sen ki si, míg a
granularitás

Pg

hibája

25%.

várható volt a granularitás

Látható, hogy amint az a 7.1. fejezetben látottakból
sak kisebb pontossággal határozható meg.

Az illesztett folyadék-modellhez tartozó görbe is látható az ábrán a következ®
illesztett paraméterékkel:

C = 120 Mbps és Cc = 58 Mbps. Az illesztett folyadék-

modell paraméterei jelent®sen eltérnek a használt rendszer valódi beállításaitól.
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C = 10 Mbps sávszélesség¶ linken. A hátCc = 4 Mbps-ra volt állítva. A mérési adatok

7.6. ábra. Laboratóriumi kísérlet egy
térforgalom átlagos sávszélessége

100 egymást követ®

somagpárra lettek átlagolva. A meggyelt diszperziós gör-

bére illesztett granuláris modell paraméterei

Pg = 12000 bit,
Cc = 5.1 Mbps.

C = 10

Cc = 3.7
C = 10.5

Mbps,

az illesztett folyadék-modell paraméterei:

Mbps és
Mbps és

0.4

<δ’> [msec]

0.3

0.2

fitted fluid model
fitted granular model
average of the measured data

0.1
0

0.1

7.7. ábra. Laboratóriumi kísérlet egy
lom átlagos értéke

Cc = 22

0.2
δ [msec]

C = 100

0.3

0.4

Mbps-os linken. A háttérforga-

Mbps-ra lett állítva. A mérési adatokat

20

somag-

párra átlagoltuk. A meggyelt diszperziós görbére illesztett granuláris modell
paraméterei

C = 100

Mbps,

folyadék-modell paraméterei:

Cc = 22.5 Mbps és Pg = 15000 bit,
C = 120 Mbps and Cc = 58 Mbps.

az illesztett

A fenti laboratóriumi kísérletekb®l látható, hogy a hálózati paraméterek meghatározhatóak a valódi rendszerekben végzett mérések segítségével. A granuláris
görbék illesztésével megbízhatóan kapjuk meg a vizsgált rendszer paramétereit.
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A 7.1. fejezetben látottakkal összhangban, a zikai sávszélesség határozható meg
a legnagyobb, míg a háttérforgalom átlagos sávszélessége és a granularitás kisebb pontossággal. Az így illesztett granuláris modell nem sak a ki si és nagy
bemeneti távolságokon írja le jól a diszperziós görbét, hanem az teljes átmeneti
tartományban is. Ezzel szemben láthatjuk, hogy a folyadék modell nem sak, hogy
nem tudja leírni az átmeneti tartományt, hanem az általa be sült paraméterek is
megbízhatatlanok, felülbe slik a valódi paramétereket.

7.4. Internetes kísérletek
Ebben a fejezetben megvizsgáljuk, hogy valódi környezetekben mért adatokra
is teljesül-e a kísérleti és az elméleti görbe között az el®z®ekben látott jó egyezés.
A kísérleteket az Etomi

mérési infrastruktúra mér®pontjai között végeztük. A

mérési infrastruktúra részletesebb leírását lásd a 4.3. fejezetben. A

somagpáros

mérési módszerek adatainak pontossága a mérés jellegéb®l adódóan a próba somagok pontos küldési id®zítésén, illetve a végpontnál történ® pontos id®bélyegzésén múlik. Esetünkben az Etomi

mér®rendszer pontossága nagyszer¶ lehet®-

ségeket nyújt ilyen jelleg¶ mérési adatok pontos felvételére.
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7.8. ábra. Internetes kísérlet két Etomi

0.6

0.7

0.8

aktív mérési pont Pamplona, (Spa-

nyolország) és Budapest (Magyarország) között. A mérési adatokat

100

egy-

mást követ® párra átlagoltuk. Az illesztett paraméterek a granuláris modellre

C = 100 Mbps, Cc = 58.2 Mbps
C = 118 Mbps és Cc = 89 Mbps.

és

Pg = 9000

bit, míg a folyadék-modellre

Valódi rendszerekben, végzett mérések esetén, mint amilyen az Internet is,
nem áll módunkban lokálisan megvizsgálni a háttérforgalom tulajdonságait, így
összehasonlítást sem tudunk végezni a végpont-végpont mérések adatain alapuló
be sült paraméterek és a rendszer pillanatnyi paraméterei között. Ezért a fontos
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7.9. ábra. Internetes kísérlet két Etomi

0.6

0.7

0.8

aktív mérési pont Stokholm (Svédor-

100 egymást követ® párra
C = 100 Mbps,
folyadék-modellre C = 119 Mbps és

szág) és Jeruzsálem (Izrael) között. A mérési adatokat

átlagoltuk. Az illesztett paraméterek a granuláris modellre

Cc = 62.7 Mbps
Cc = 93 Mbps.

és

Pg = 6000

bits, míg a

kérdés esetünkben az, hogy vajon az elméleti görbe elfogadhatóan illeszthet®-e a
meggyelt mérési adatokhoz. A következ® ábrákon bemutatjuk, hogy az elméleti
görbe jól illik a meggyelt adatokhoz, és az illesztett paraméterek számszer¶
értékei közül a zikai sávszélesség a helyes értéket adja, míg a másik két paraméter
értéke is az egyébként lehetséges tartományba esik.
A következ®kben az Etomi

mér®pontok között elvégzett számos kísérlet kö-

zül kett®nek az eredményét mutatjuk be. Mivel a végpontok közötti mérési útvonal az Internet általunk nem felügyelt részén is áthalad, ezért a valódi hálózati
paramétereket nem ismerjük, azonban mégis feltehetjük, hogy a rendszer egyetlen releváns hoppal is modellezhet®. Ennek magyarázata, hogy ugyan a mérési
útvonal számos, akár 15-20 hopból is állhat, azonban
utolsó link sávszélessége
Gigabit/másodper

100

sak a legels® és a leg-

Mbps, a többi link zikai sávszélessége akár több

is lehet [89℄. Ilyenformán a meggyelhet® diszperziós görbe

kialakulásában várhatóan

sak ez a kett® link játszik szerepet. A rendszer ezen

vonását a be sült paraméterek jóságának megítélésében is felhasználhatjuk, hiszen a mérési útvonal zikai sávszélességének minimumát jól ismerjük, tehát ezt
összehasonlíthatjuk a be slésb®l származó értékkel.
A 7.8 ábrán a Budapesten (Magyarország) és a Pamplonában (Spanyolország)
′
található mér®pontok között végzett kísérlet δ -hδ i diszperziós görbéjét ábrázoltuk. A kísérlet során a budapesti végpont szolgált küld®ként, a pamplonai mér®pont fogadóként. A meggyelt mérési adatokhoz a legjobban illeszked® granuláris
modell paraméterei a következ®k:

C = 100

Cc = 58.2 Mbps és Pg = 9000
C = 118 Mbps és Cc = 89 Mbps.

Mbps,

bit. Az illesztett folyadék-modell paraméterei
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Az illesztésb®l származó paraméterek értékei közül a zikai sávszélességet módunkban áll összevetni a valódi értékkel, hiszen az ismert:

100

Mbps. Látható,

hogy a granuláris modell a paraméter illesztés hibáján belül helyes eredményt
adott, míg a folyadék modell paramétere ett®l jelent®sen eltér.
A következ® 7.9 ábra a Sto kholmban (Svédország) és a Jeruzsálemben (Izrael) lév® mér®pontunk közötti mérés adatait, illetve a hozzá kap solódó illesztett
görbéket mutatja be. A kísérlet során a sto kholmi mér®pont a küld®, míg a jeruzsálemi mér®pont a fogadó gép szerepét töltötte be. Az illesztett granuláris görbe

Cc = 62.7 Mbps és Pg = 6000 bit, míg az illesztett
folyadék modell paraméterei C = 119 Mbps és Cc = 93 Mbps. A legkisebb zikai
sávszélesség a vizsgált útvonalon ezúttal is 100 Mbps volt, amit összevethetünk

paraméterei

C = 100

Mbps,

az illesztések során be sült sávszélesség értékekkel. A granuláris modell ezúttal
is az illesztés hibáján belül be sülte meg a helyes értéket, míg a folyadék-modell
jelent®sen felülbe sülte azt.
A bemutatott kísérleti eredményekb®l látható, hogy a valódi rendszerekben
gy¶jtött adatokra illesztett kétféle modell szemre ugyan jól illeszkedik, az illesztett paraméterek azonban jelent®sen eltérhetnek. Amíg illesztett paraméterek közül a granuláris modell zikai sávszélesség paramétere pontos, addig a folyadékmodell zikai sávszélesség paramétere jelent®sen eltér a pontos értékt®l. A bemutatott kísérletek demonstrálják, hogy a granuláris modell jól alkalmazható a
kísérleti adatok kiértékelése során.

7.5. Folyamatos paraméter követés
Laboratóriumi körülmények között megvalósítottuk a granuláris modell által
be sült paraméterek folyamatos nyomon követését. Ehhez a próbaforgalmat a folyamatosan ismételtük (megfelel® elkülönítéssel), hogy az próbaforgalom átlagos
rátája az elfogadott

200 − 300

kbyte/se

közé essen [50℄. A mért diszperziós gör-

bék közül az utolsókat átlapoló módon újra és újra átlagoltuk, amint új adatok
álltak a rendelkezésre. Ezeken az átlagolt görbéken aztán elvégeztük a paraméterek illesztését. A használt háttérforgalom értékét a kísérlet során változtattuk,
hogy a be slési pontosságot változó hálózati körülmények között vizsgálhassuk.

10 Mbps, a háttérforgalmat alkotó somagok rögzített P = 12000 bit méret¶ek, míg a próba somagok mérete p = 11520
bit. A háttérforgalom sávszélességét a somagok λ érkezési rátájával szabályozA kísérleti rendszer zikai sávszélessége

tuk. A kísérlet eredményét a 7.10. ábrán mutatjuk be. Folytonos vonallal jelöltük a rendszer rendelkezésre álló sávszélességét, míg szimbólumokkal a granuláris
modell be sléseit. Jól látható, hogy a be slések nagyon jól visszaadják a valódi
rendelkezése álló sávszélességet.
A következ® kísérletben a

pathChirp

mérési szoftvert módosítottuk, aminek

során az általa mért nyers adatokból végeztük a rendelkezésre álló sávszélesség
be slését. Az eredeti

pathChirp (ld. a 3.5. fejezetben) be

slési módszere a

soma-
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Available Bandwidth [Mbps]

10
8
6
4
2
0
0

50

100
time [sec]

150

200

7.10. ábra. Laboratóriumi kísérlet a rendelkezésre álló sávszélesség monitorozására. A kísérlet során DAG mér®kártyákkal határoztuk meg az indított próba
forgalom indítási és érkezési távolságait. Folytonos vonallal jelöltük a rendszer rendelkezésre álló sávszélességét, míg szimbólumokkal a granuláris modell
be sléseit.
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7.11. ábra. Különböz® rendelkezése álló sávszélesség be sl® módszerek összehasonlítása. Kétféle szaggatott vonallal a

pathload és a pathChirp be sléseit,
pathChirp mérési adatai

pontozott vonallal a granuláris modell be sléseit a

alapján, míg folytonos vonallal a rendszer valódi szabad sávszélességét jelöltük.

gok késleltetésén alapul, míg az általunk használt granuláris modell a

somagpár

diszperziós görbén, amit szintén meghatározhatunk az eredeti, nyers mérési adatokból. A kísérlet eredményét a 7.11. ábrán mutatjuk be. A használt rendszer
zikai sávszélessége

100

Mbps volt, a háttérforgalom, és így a rendelkezésre álló

7.5. Folyamatos paraméter követés
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sávszélesség értékét átfolyós DAG 3.5E mér®kártyával határoztuk meg. Folytonos vonallal jelöltük a mér®kártya által meghatározott valódi rendelkezésre
álló sávszélességet, míg a kétféle szaggatott vonallal a 3.5 fejezetben bemuta-

pathload és pathChirp szoftverrel meghatározott értékeket. Látható, hogy
a pathload be slései ritkák (a keresési algoritmusa miatt), míg a pathChirp soktott

kal s¶r¶bben ad be sléseket. A granuláris modellen alapuló be slések gyakorisága
azonos a

pathChirp-ével, hiszen ugyanazokat a mérési adatokat használjuk, azon-

ban a be sült értékek (pontozott vonallal jelölve) sokkal szorosabban követik a
valódi értékeket jelöl® folytonos vonalat.
A fenti két kísérletb®l látható, hogy az általunk bemutatott granuláris modell
hatékonyan használható a hálózati paraméterek folyamatos nyomon követésére is.
A granuláris modell azonban nem sak a rendelkezésre álló sávszélességet be sli
pontosabban, mint el®dei, hanem be slést ad a rendelkezésre álló sávszélességen
kívül a zikai sávszélességre és a háttérforgalom

somagméret granularitására is.
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8. fejezet

A háttérforgalom érkezési folyamata

A korábbi fejezetekben a hálózat zikai sávszélességét, valamint a hálózatban
megjelen® háttérforgalom mennyiségét és a háttérforgalmat alkotó

somagok mé-

reteloszlását vizsgáltuk. A fenti forgalmi tulajdonságokon kívül azonban a hálózati háttérforgalom érkezési folyamatára tett feltételezések, vagy ezen folyamatok
pontos ismerete is alapvet® fontosságú a hálózati forgalom modellek fejlesztésének
szempontjából. Ennek megfelel®en ebben a fejezetben a háttérforgalom érkezési
folyamatának meghatározási módját vesszük gór s® alá. Egy új megközelítést
vezetünk be a jól ismert

somagvonat diszperzió adatainak kiértékelése során,

aminek a segítségével a várakozási sorba érkez® háttérforgalom

somagok érke-

zési folyamata vizsgálható [90℄. Ez az új módszer lehet®vé teszi a háttérforgalom
érkezési folyamatának meghatározását végpont-végpont mérési módszerrel gy¶jtött adatok alapján, azaz nem igényel semmiféle együttm¶ködést a hálózat fenntartóitól. A háttérforgalom érkezési folyamatát számos korábbi tanulmányban
vizsgálták az elmúlt évtizedben. Ezek eredete a Interneten tapasztalható hálózati
forgalom önhasonló jellegének felismeréséig nyúlik vissza. Az igények érkezési folyamata rendkívül fontos a dinamikus tulajdonságok modellezésének szempontjából. A korábbi vizsgálatokban passzív módszerekkel gy¶jtött adatokon alapulva
határozták meg az adott várakozási sorba érkez® igények érkezési folyamatát. A
passzív adatgy¶jtés azonban, mint arra már többször utaltunk, általánosan nem
alkalmazható módszer. A most bemutatandó mérési eljárás viszont lehet®vé teszi
számunkra, hogy az érkezési folyamatot aktív végpont-végpont mérési módszer
alkalmazásával határozzuk meg. Bemutatjuk, hogy a

somagvonatok diszperzi-

ója érzékeny a kiszolgálónál jelentkez® torlódásra. Bevezetjük a

somagvonat

megnyúlását, mint a torlódott és nem torlódott állapot közötti fázisátalakulás
rendparaméterét. Ennek használatával mutatjuk meg, hogyan határozható meg
a háttérforgalom érkezési folyamata a rendszer kritikus pontjában tapasztalható
viselkedésb®l.
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8.1. Fázisátalakulás a somagvonatok
diszperziójában
A korábbiaktól eltér®en ebben a fejezetben nem

somagpárokat, hanem

so-

magvonatokat használunk, hogy felvegyük a már jól ismert diszperziós görbét.
A vonat diszperziójának meghatározásához azonos
lyezett, azonos méret¶,

n

somagokból álló

δ

indítási távolságokra elhe-

somagvonatokat indítunk a rend-

szerbe (ld. 3.5.d. ábrát). Az egymást követ® vonatokat kell®en nagy elkülönítéssel indítjuk, hogy azok függetlenül, egymással nem köl sönhatva haladjanak át a
rendszeren. A

somagvonatok indítási és érkezési távolság adataiból a következ®

származtatott mennyiségeket fogjuk vizsgálni:

n

1 X
δi
δ =
n − 1 i=1

(8.1)

n

1 X ′
δ,
hδ i =
n − 1 i=1 i
′

ahol

δ a vonat

(8.2)

somagjaira vett átlagos bementi távolság,

vett átlagos kimeneti távolság, míg

n

a

hδ ′ i a vonat

somagvonatban lév®

somagjaira

somagok száma,

azaz a vonat hossza.
′
A δ  hδ i diszperziós görbe egyszer¶ modellje a már korábban is tárgyalt
folyadék-modell. A folyadék közelítés egy egyszer¶ határeset, amikor a
sávszélesség és a

Cc

C

zikai

háttérforgalom átlagos sávszélessége rögzítettek, míg az át-

lagos háttérforgalom

somag mérete nullához tart (ld. a 3.6.1. fejezet és [68℄). A

somagszint¶ szimulá iókban, és valódi hálózati mérésekben meggyelhet® diszperziós görbe eltér a folyadék-modell által leírttól. Ennek egyik oka, hogy a valódi rendszerekben nem teljesül a végtelenül ki si
feltételezés. A másik ok, hogy a korábbiakban

somagméretekre vonatkozó

somagpárokat használtunk a vizs-

gálataink során, ami nem teszi lehet®vé, hogy egy-egy rövid idej¶ uktuá ió hatása kiátlagolódjon. Egy egyszer¶ gondolatkísérlettel könnyen megérthetjük, hogy
amennyiben nem

somagpárokat, hanem hosszabb

somag sorozatokat,

somag-

vonatokat használunk, akkor egy rövid idej¶ uktuá ió hatása el is t¶nhet a teljes
somagvonatot tekintve. Képzeljük el, hogy egy
álló vonatot indítunk,

δ

n = 3 darab p méret¶ somagból
δ > Cp . Ek-

indítási különbségekkel, ahol természetesen

kor a próba somagok között, például az els® somag vége és második eleje között
p
szabad hely marad.
C
Amennyiben még az els® somag feldolgozása során P > C · τ és P < 2 · C · τ

τ =δ−

közé esik a beérkez® háttérforgalom mennyisége, akkor az sak az els® két próp+P
′
> δ kimeneti távolságot eredméba somag közé ékel®d® somagok δ1−2 =
C
nyeznek. Ha azonban a teljes somagvonatot  azaz mindhárom próba somagot
′
tekintjük  akkor δ1−3 = δ távolságot eredményeznek, hiszen a második somag várakozása nem tartott olyan sokáig, hogy az akadályozta volna a harmadik
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8.1. ábra. Az átlagos kimeneti távolság görbék különböz® vonat hosszúság esetén.

somagot. A gondolatkísérletet folytatva belátható, hogy minél hosszabb so′
somagra es® hδ i megnyú-

magvonatot tekintünk annál kisebb lesz az egyetlen
lás. A

somagvonat hosszát széls®ségesen megnövelve

(n → ∞),

a meggyelhet®

diszperziós görbe a folyadék-modell már jól ismert, két egyenes szakaszból álló
görbéjéhez tart. A folyadék-modell minden
si és a nagy

δ

n

hosszúságú

somagvonatra a ki-

melletti viselkedést helyesen adja vissza, viszont

n 6= ∞

esetén

nem alkalmas a torlódott és a nem torlódott állapotot elválasztó tartományban a
meggyelhet® diszperziós görbe leírására. A folyadék-modell a valódi diszperziós
görbék alsó burkolóját adja meg [68℄.
A továbbiakban a valódi rendszerekben meggyelhet® diszperziós görbék és a
folyadék-modell közötti eltérést fogjuk vizsgálni a

somagvonatok hosszúságának

függvényében. Ehhez a folyadék-modell már jól ismert leírását fogjuk használni:

ahol

δc = p/(C − Cc ),


 p + Cc δ
′
C
C
δ =

δ

δ ≤ δc

(8.3)

δ ≥ δc ,

a torlódott és a nem torlódott fázisokat elválasztó kritikus

pont.
A következ®kben

somagszint¶ szimulá iók segítségével vizsgáljuk meg a disz-

perziós görbék változását a kísérletek során használt

somagvonatok

n hosszának

függvényében. A szimulá iók során a többi hálózati és forgalmi paraméter azonos,
a zikai sávszélesség

C = 10

Mbps, a háttérforgalom érkezési folyamata Poisson

folyamat, míg átlagos sávszélessége
mérete

P = 12000

hosszúságú
ható. Itt a

δ

Cc = 6

Mbps. A háttérforgalom

bit, míg a próba somagok mérete

p = 12000

somagok

bit. A különböz®

somagvonatokkal meghatározott diszperziós görbe a 8.1. ábrán lát′
átlagos bemeneti távolság függvényében ábrázoltuk a hδ i átlagos
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train length, n=10
n=20
n=50
n=100
n=500
n=1000
0.4
fluid limit

order paramter, ∆ [msec]

0.6

0.2

0
0

2
4
6
8
probe traffic intensity, p/δ [Mbps]

10

8.2. ábra. A rendparaméter (∆) a bemeneti távolság (δ ) függvényében különböz®

somagvonat hosszúságokra.

kimeneti távolságot. A különböz®

somagvonat hosszúságú szimulá iók eredmé-

nyeit különböz® szimbólumok jelölik (n
adatpont

600

egymástól független

= 10-t®l n = 1000-ig).

Minden ábrázolt
δ ′ érték átlaga.

somagvonatra meghatározott

Szintén ábrázoltuk a folyadék-modell görbéjét, ami az

n → ∞ határesetet, illetve

az alsó burkolót adja. A szimulá iók eredményeit tekintve látható, hogy a meggyelhet® diszperziós görbék eltérnek az azonos paraméterek melletti folyadékmodell diszperziós görbéjét®l, hiszen a szimulá ió gyelembe veszi mind a próba,
mind a háttérforgalom

somagjainak helyes méretét. A meggyelt görbék és a

folyadék-modell görbéje közötti eltérés tisztán látható, illetve meggyelhet®, hogy
ez az eltérés

sökken a

somagvonatok hosszának növelésére. A görbékben szintén

meggyelhet® a karakterisztikus töréspont a
A

p/(C − Cc ) = 3

somagvonat hálózaton való áthaladása során a

mse -nál.

somagok átlagos távolsá-

gának megváltozását a megnyúlással is mérhetjük:

∆ = hδ ′ i − δ.

(8.4)

Ez a mennyiség szolgál a torlódott és nem torlódott fázisok közötti átalakulást
leíró rendparaméterként. A 8.2 ábrán látható a próba forgalom rátájának (sávszélességének,

p/δ )

∆ rendparaméter értéke. Tisztán látható, hogy
= 4 Mbps, ami megfelel az el®z® ábrán is látható
meggyelt ∆ rendparaméter nulla a folyadék-modell határ-

függvényében a

a kritikus pont alatt (p/δc

δc = 3

mse -nak) a

esetben, míg a kritikus pontot meghaladó értékekre a rendparaméter hirtelen
növekedni kezd. A véges méret¶

somagokkal végzett többféle

somagvonat disz-

perziós görbe rendparaméterei véges méret skálázást mutatnak. A

somagvonatok

hosszának növelésével a folyadék-modellt®l való eltérés elt¶nik. Ezt a konvergeniát vizsgáljuk meg közelebbr®l a következ® részben.

8.2. Az érkezési folyamat meghatározása a kritikus pontban
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8.3. ábra. A somag szint¶ szimulá iókban meggyelhet® átlagos kimeneti távolság és a folyadék modell szerinti megfelel® távolság eltérése a kritikus pontban,
különböz® hosszúságú

somagvonatokra.

8.2. Az érkezési folyamat meghatározása a
kritikus pontban
Vizsgáljuk meg a kritikus pontban a számított folyadék-modell, és az ugyanott
meggyelhet®

somagszint¶ szimulá iók eredményei közötti eltérést. Az eltérés a

következ® módon írható fel:

η(n) = hδ ′ (n)i − δf′ luid ,

(8.5)

′
ahol δ (n) az n somag hosszúságú somagvonat átlagos kimeneti távolsága, míg
δf′ luid a kimeneti távolság folyadék közelítést alkalmazó értéke (ld. a (8.3) összefüggést). Ez a mennyiség szoros kap solatban van a háttérforgalom érkezési folyaα
matával. A központi határeloszlás tétel segítségével megmutatható, hogy η ∼ n ,
ahol az

α

exponens a háttérforgalom érkezési folyamatának függvénye. Szintén

belátható, hogy


 −0.5
α=
1
 −1
µ

Poisson érkezési folyamatra
Pareto érkezési folyamatra,

(8.6)

µ a Pareto eloszlás alak paramétere (exponense). A Pareto eloszlás hatvány1 < µ < 2 exponensekre. Amennyiben µ > 2 a
meggyelhet® viselkedés Poisson-szer¶, α = −0.5 értékkel.
ahol

farkú tulajdonságokat mutat

A hatványfüggvény-viselkedés lehet®vé teszi a háttérforgalom érkezési folyamatának meghatározását. Következ® lépésként megvizsgáljuk a

somagvonatok
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számított exponens

illesztett exponens

-0.50

-0.51

-0.50

-0.50

-0.41

-0.40

-0.33

-0.33

-0.23

-0.22

Poisson folyamat
Pareto,
Pareto,
Pareto,
Pareto,

µ = 2.1
µ = 1.7
µ = 1.5
µ = 1.3

8.1. táblázat. A számított és illesztett exponensek összehasonlítása. Az értékek
nagyon jól egyeznek a különféle érkezési folyamatok esetén, így az illesztett
értékek használatával képet kaphatunk az általában ismeretlen háttérforgalom
érkezési folyamatáról. Az táblázatban szerepl® adatok azonosak a 8.3. ábrán
szerepl®ekkel.

hossza és megnyúlása közötti hatványfüggvény kap solat exponensét. A háttérforgalom érkezési folyamatán kívül a többi paramétert rögzítettük:

Cc = 6

Mbps,

P = 12000

bit és

p = 12000

C = 10 Mbps,

bit. A vizsgálatok során számos kü-

lönböz® paraméter¶ érkezési folyamattal készített szimulá ió eredményét vetjük
össze. Poisson és Pareto eloszlásokat használtunk a rövid- és hosszútávú függést
mutató viselkedés megvalósításához. A Pareto eloszlás alak paraméterét is változtattuk a hatvány le sengés gyorsasága szerinti függés vizsgálatához. A 8.3. ábrán
bemutatjuk az átlagos megnyúlást a somagvonat hosszának függvényében különféle érkezési folyamatokat tekintve. Az ábra tengelyeit logaritmikusan skáláztuk,
hogy a hatványfüggvény kap solatok jól érzékelhet®ek legyenek. Az ábrázolt adatok mindegyike a vizsgált rendszer fázisátalakulásának kritikus pontjában lett
felvéve (δc

= 3

mse ,

p/δc = 4

Mbps). Az illesztett egyenesek meredekségéb®l

látható, hogy a különböz® folyamatok esetén a meredekségek is különböznek egymástól. Az illesztett és számított exponenseket a 8.1. táblázatban foglaltuk össze.
A számított exponenseket a (8.6) összefüggés alapján határoztuk meg. Az illesztett értékek egyeznek a számított elméleti értékekkel, ami lehet®vé teszi, hogy a
somagvonat méréseket az általában ismeretlen háttérforgalom érkezési folyamatának meghatározására használjuk fel.

8.3.

η(n)

függés a δ 6= δc tartományokban

Az el®z® fejezetben bemutattuk, hogy hogyan határozza meg a háttérforgalom
somagok érkezési folyamata a
meggyelhet®

η(n)

hogyan írható le a

somagvonat diszperziós görbe töréspontjában

megnyúlást. Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy

δ > δc és δ < δc tartományokban az η(n) függvény.
δ > δc tartományt. Ebben az esetben a próba

El®ször tekintsük a

forgalom

már nem telíti a hálózati kiszolgálót. Így az esetlegesen beékel®dött háttérforgalom

somagok hatása a

somag vonat végére elt¶nik, hiszen a vonat többi

somagja közötti hely szabad. Ennek megfelel®en valójában

sak azok a háttér-

8.3.

η(n)

függés a

δ 6= δc
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tartományokban

ln(<δ’(n)> - <δ’fluid>) at δ=4ms

-7
-8
-9
-10
-11
-12
Pareto µ=1.3
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µ=1.7
µ=2.1
Poisson

-13
-14
-15
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8.4. ábra. A

4

6
ln(train length, n)

8

10

somag szint¶ szimulá iókban meggyelhet® átlagos kimeneti tá-

volság és a folyadék-modell szerinti távolság eltérése a kritikus ponttól jobbra
(δ

=4

forgalom

mse

> δc = 3

mse ) különböz® hosszúságú

somagvonatokra.

somagok okoznak megnyúlást, amelyek a vonat végén lév®

somagokat

tartják fel, hiszen ha nem így lenne, akkor nem teljesülne a

δ > δc

megnyúlást egy olyan vonatra felírva, aminek

somagját tartotta

sak az utolsó

feltétel. A

fel a háttérforgalom, kapjuk, hogy

n

η(n) = hδ ′ i − δf′ luid =

1X ′
δ − δf′ luid =
n i=0 i

1
((n − 1) δ + δ ′ − n δf luid ) =
n
1 ′
1
=
(δ − δ) = · K ∼ n−1 ,
n
n

=

mivel ha a vonat els®

n−1
n-t®l

somagját nem tartotta fel a háttérforgalom, akkor
′
független mennyiséget jelöltünk, hiszen δ − δ egy-

δf′ luid = δ ,

és

szer¶en a

somagvonat utolsó két

K -val

egy

somagjára vonatkozó mennyiség. Ugyanezt a

gondolatmenetet alkalmazva arra az esetre, amikor a háttérforgalom
utolsó el®tti próba

(8.7)

somag az

somag elé ékel®dött be, kapjuk a következ®t:

n

1X ′
η(n) = hδ i −
=
δ − δf′ luid =
n i=0 i

1
p
′
=
(n − 2) δ + δ + − n δf luid =
n
C

 1
1 ′ p
δ + − 2 δ = · K ∼ n−1 .
=
n
C
n
′

δf′ luid

(8.8)
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ln(<δ’(n)> - <δ’fluid>) at δ=1.5ms

-7

Pareto µ=1.3
µ=1.5
µ=2.1
Poisson

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
2

8.5. ábra. A

4

6
ln(train length, n)

8

10

somag szint¶ szimulá iókban meggyelhet® átlagos kimeneti tá-

volság és a folyadék modell szerinti megfelel® távolság eltérése a kritikus ponttól
jobbra különböz® hosszúságú

somagvonatokra (δ

= 1.5

mse

< δc = 3

mse ).

A fenti két esetet általánosítva kapjuk, hogy

n

′

η(n) = hδ i −

δf′ luid

1X ′
δ − δf′ luid =
=
n i=0 i


p
1
′
=
(n − l) δ + δ + (l − 1) − n δf luid =
n
C

 1
1 ′
p
=
δ + (l − 1) − l δ = · K ∼ n−1 ,
n
C
n
ahol a beékel®dött háttérforgalom
dik

(8.9)

δc + O(δc ),

lδ >

somag a vonatban a hátulról számítva

somag elé ékel®dött be. Megjegyezzük, hogy olyan esetekben amikor
nagyon ki si annak valószín¶sége, hogy olyan

somag-beékel®dések

keletkezzenek, amelyek miatt bonyolultabb eseteket is vizsgálnunk kellene. Így
−1
végeredményként kapjuk, hogy δ > δc esetén η ∼ n . Ezt a viselkedést láthatjuk
a 8.4. ábrán, ahol a meggyelt pontok mellé behúztuk a
neseket is. A következ®kben vizsgáljuk meg az
az esetekre, amikor

δ < δc .

η

−1

megnyúlás

meredekség¶ egye-

n-függését

azokra

Ezt az esetet tekinthetjük úgy is, mint egy er®sen

túlterhelt rendszert, amiben a háttérforgalom és a próbaforgalom együttese már
meghaladja a kiszolgáló zikai kapa itását, és mi egyre több és több próba somagot küldünk ebbe a rendszerbe. A

δ < δc − O(δc )

esetekben már lényegében

megsz¶nik a háttérforgalom érkezési folyamatának jelent®sége, hiszen a háttérforgalom és a próbaforgalom sávszélessége azonos nagyságú, így a háttérforgalom
és a próbaforgalom somagjai lényegében felváltva kerülnek kiszolgálásra, azaz a
′
próba somagok δi távolságai közel azonosak lesznek. Ennek megfelel®en a fenti

8.3.

η(n)

függés a

δ 6= δc

103

tartományokban

módon a megnyúlást részletesen felírva

n

′

η(n) = hδ i −
=

δf′ luid

1X ′
δ − δf′ luid =
=
n i=0 i

1
1
· n · (δ ′ − δf′ luid ) = · n · K = K ∼ n0 ,
n
n

ahol a nagy terhelés miatt

δi′ ≈ δ ′

minden i-re, és

K = δ ′ − δf′ luid n-t®l

(8.10)
független

érték. Ezt ez eset látható a 8.5. ábrán, ahol a nagy szórás ellenére egyértelm¶en
felismerhet®, hogy

δ

A három

η

független a

somagvonat hosszától.

tartományban meggyelhet®

η

megnyúlást tehát egyszerre felírva

kapjuk, hogy

η(n) ∼
ahol

α







n0
nα
n−1

δ < δc
δ = δc
δ > δc

(8.11)

értékét a (8.6) összefüggés adja meg.

Ebben a fejezetben bemutattuk a jól ismert

somagvonatos mérési módszer

használatának, kiértékelésének új módját. Bevezettük a megnyúlást, mint a sorbanállási rendszer torlódott és nem torlódott fázisai közötti átmenetet leíró rendparamétert. Megvizsgáltuk a rendszer kritikus pontjában tapasztalható skálázási
jelenséget, és azt tapasztaltuk, hogy a meggyelhet® hatványfüggvény viselkedés szoros kap solatban van a háttérforgalom érkezési folyamatával. Megmutattuk, hogy a meggyelhet® exponensek és az elméleti módon számított értékek jól
egyeznek egymással. Ez lehet®vé teszi, hogy az ismeretlen háttérforgalom érkezési
folyamatát

somagvonatos mérési módszerekkel meghatározzuk.
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9. fejezet
Összefoglalás
A dolgozatban az Internet forgalom aktív végpont-végpont mérési módszerei
közül a diszperzió mérésén alapuló modelleket vizsgáltuk. Megmutattuk, hogy az
általánosan használt folyadék-modell paraméterei nem elégségesek a meggyelhet® diszperziós görbék pontos leírásához, ahhoz a hálózati forgalom granuláris
természetét is gyelembe kell venni. Egy adott útvonal zikai sávszélességére,
illetve a rendelkezésre álló sávszélességének meghatározására adtunk el®bb egy
empirikus alapokon nyugvó megközelítést, majd egy, a tranziens sorbanállási elméleteken, azon belül a Taká s-féle integro-diere iál egyenletet alapul vev® analitikus leírást. Ennek során a várakozási sor hosszának változását egy Markovfolyamatként írtuk fel. Bevezettük a háttérforgalom granularitását, mint egy új
mennyiséget, amit a valódi

somagméret eloszlás momentumaiból származtatha-

tunk. Ez a mennyiség határozza meg a folyadék-modell és a meggyelhet® diszperziós görbék közti eltérést. Bemutattuk, hogy a granuláris modellt használva
teljes egyezést kapunk az elméleti és kísérletileg mért diszperziós görbék között.
Széles paraméter tartományban végzett szimulá iós eredményeken hasonlítottuk
össze a folyadék, az empirikus és a granuláris modell be sléseit, illetve azok hibáit.
Bevezettünk egy új mérési és kiértékelési módszert, amely lehet®vé teszi, hogy
a hálózati forgalom érkezési folyamatára jellemz® exponenseket aktív mérési módszer alkalmazásával határozzuk meg. Megmutattuk, hogy a

somagvonatok disz-

perziója érzékeny a kiszolgálónál jelentkez® torlódásra, valamint bevezettük a
somagvonat megnyúlását, mint a torlódott és nem torlódott állapot közötti fázisátalakulás rendparaméterét. Ezek használatával megmutattuk, hogy a megfelel®
tulajdonságú próbaforgalom indításával a két állapotot elválasztó kritikus pontban olyan adatok gy¶jthet®ek, amelyekb®l meghatározhatóak a háttérforgalom
érkezési folyamatát leíró exponensek.
A leírt mérési módszerek vizsgálatait, és a bemutatásra került analitikus eredményeket valódi rendszerekben is ellen®riztük. Ennek során a szimulá iós környezeten kívül, tesztlaboratóriumban, és demonstrá iós éllal, az általunk létrehozott
Etomi

Hálózati Mérési Infrastruktúra Európa szerte telepített mér®pontjai kö-

zött is végeztünk kísérleteket, amelyekkel bizonyítottuk az eredményeink valódi
rendszerekben való használhatóságát.
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10. fejezet
Summary
In this thesis we dis uss those a tive end-to-end measurement te hniques that
are based on the pa ket-pair dispersion analysis. We show that the parameters
of the general uid model are insu ient to des ribe the observed experimental
dispersion

urves. The observed dispersion

urve provided by the
have to take into a

urve deviates from the theoreti al

orresponding uid model. To eliminate the deviation we

ount the granular nature of the real ba kground tra . In

the thesis we gave an empiri al model to des ribe the observed dispersion
whose parameters are the physi al

urve,

apa ity and the available bandwidth of the

measured network path. Next, we derived an analyti

formula for the pa ket-pair

dispersion, whi h is based on a transient solution of the Taká s integro-dierential
equation. A new quantity, the granularity is introdu ed to des ribe the pa ket size
distribution of the ba kground tra . This quantity parameterizes the deviation
between the observed dispersion

urve and the uid approximation. We showed

that the results of our analyti formula mat hes the observed experimental urves.
We

ompared the a

ura y of the parameter estimations provided by the uid,

empiri al and granular models in simulated s enarios with wide parameter ranges.
We introdu ed a new approa h in the evaluation of the well known pa kettrain measurement te hnique in order to be able to investigate the arrival pro ess
of the ba kground tra
approa h is that the tra

at the bottlene k queue. The main advantage of this
arrival pro ess

an be investigated by means of end-to-

end a tive measurements. We showed that the pa ket-train dispersion is sensitive
to the

ongestion appearing at the bottlene k queue, and we introdu ed the

stret h of the pa ket-train, as the order parameter of the phase transition between
the

ongested and the un ongested phases.
The exponent of the ba kground tra

from the pa ket-train stret h values
transition. This

arrival pro ess

olle ted at the

an be determined

riti al point of the phase

an be a hieved by using suitable probe pa ket patterns.

We validated the des ribed measurement te hniques and the introdu ed analyti

results in three kind of measurement environment. We veried our results in

simulations with wide parameter range, and in a

ontrolled laboratory testbed,

while other large s ale experiments were performed in the Etomi
vatory Measurement Infrastru ture.
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10. Köszönetnyilvánítás

A dolgozat a Nemzeti Kutatási és Te hnológiai Hivatal (NKFP 02/032/2004 és
NAP 2005/ KCKHA005), és az Európai Unió IST FET Complexity EVERGROW
Integrált Projektjének támogatásával jött létre.

A. Függelék
Függelék

A következ®kben bemutatjuk a Taká s-egyenlet sta ionárius és tranziens megoldását M/D/1 esetben.

A.1. A Taká s egyenlet sta ionárius eloszlása
Általánosan a sta ionárius sorhossz eloszlás kielégíti a következ®t:

0=λ

Z

w



F0 (w − x)b(x)dx − F0 (w) +
0

∂F0 (w)
.
∂w

(A.1)

R∞

F0 (w)e−sw dw , Lapla e transzformáltat a megoldás Lap0
la e transzformáltját a következ®képpen írhatjuk

Bevezetve a

F̃0 (s) =

F̃0 (s) =

F0 (0)
,
λ(b(s) − 1) + s

(A.2)

R∞

b(x)e−sx dx. w → ∞ esetén a kumulatív eloszlásnak F0 (w) →
0
1-hez kell tartania, következésképpen a Lapla e transzformáltja F̃0 (s) → 1s ha
s → 0. Ez teljesül is, amennyiben F0 (0) = 1 − λ-t állítunk be. F̃0 (s)-t írjuk fel
ahol

b(s) =

geometriai sorban, hogy a megoldást vissza tudjuk transzformálni:

∞
X
(−1)n λn n
b (s).
F̃0 (s) = (1 − λ)
(s − λ)n+1
n=0

(A.3)

A sor tagonként transzformálható vissza:

F0 (w) = (1 − λ)

Z
∞
X
(−1)n λn
n!

n=0

w

(w − x)n eλ(w−x) Θ(w − x)bn (x)dx,

ahol

bn (x) =

Z

0

∞

...

(A.4)

0

Z

∞

δ x−

0

n
X
i=1
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xi

!

n
Y
i=1

b(xi )

n
Y
i=1

dxi

(A.5)
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b(x) és b0 (x) = δ(x) n-szeres konvolú
δ(x − n), ekkor a sta ionárius eloszlás

iója. Az M/D/1 spe iális esetben

a

F0 (w) = (1 − λ)

∞
X
(−1)n λn

n!

n=0

(w − n)n eλ(w−n) Θ(w − n).

bn (x) =

(A.6)

A.2. Tranziens megoldás
Szeretnénk megoldani a

∂F (w, t)
=λ
∂t
egyenletet az

Z

w



F (w − x, t)B(x)dx − F (w, t) +

0

∂F (w, t)
∂w

(A.7)

F (w, 0) = Θ(w−q) kezdeti megoldás mellett. A következ® jelöléseket

vezethetjük be a különböz® Lapla e transzformáltakra:

F̃ (s, t) =

Z

∗

F̃ (s, r) =
∗

F (0, r) =

∞

F (w, t)e−sw dw ,

(A.8)

0

Z

∞

F̃ (s, t)e−rt dt,

(A.9)

F (0, t)e−rt dt.

(A.10)

0

Z

∞

0

Véve (A.7)

w

és

t

szerinti Lapla e transzformáltját, majd megoldva

F̃ ∗ (s, r)-ra,

kapjuk, hogy

F ∗ (0, r) − F̃ (s, 0)
.
λ(b(s) − 1) + s − r

F̃ ∗ (s, r) =

(A.11)

Ekkor visszatranszformálhatjuk a megoldást. Vegyük az inverz Lapla e transzformáltat

r -nek

megfelel®en:

[λ(b(s)−1)+s]t

F̃ (s, t) = F̃ (s, 0)e

Θ(t) −

Z

t
′

F (0, t′ )e[λ(b(s)−1)+s](t−t ) Θ(t − t′ )dt′ ,

0
(A.12)

ahol a kezdeti feltétel Lapla e transzformáltja

F̃ (s, 0) =
(A.12)-t kifejtve

eλb(s)t
−λt

F̃ (s, t) = e
t

∞
X
λn tn

n!
′

F (0, q, t′)e−λ(t−t )
0

∞

e−sq
.
s

F (w, 0)e−sw dw =
0

(A.13)

hatványok szerint kapjuk, hogy

n=0

Z

Z

bn (s)

es(t−q)
−
s

∞
X
λn (t − t′ )n
n=0

n!

′

bn (s)es(t−t ) Θ(t − t′ )dt′ .

(A.14)
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Ez

s

szerint visszatranszformálható, így kapjuk a megoldást:

∞
X
λn tn

−λt

F (w, t) = e

n!

n=0

Z

t

−λ(t−t′ )

′

F (0, t )e

0

Bn (t + w − q)−

∞
X
λn (t − t′ )n

n!

n=0

Rx

bn (t − t′ + w)dt′ ,

(A.15)

b (x′ )dx′ a bn (x) kumulatív eloszlása. Ez F (w, t)-re egy impli it
0 n
összefüggés, hiszen F (0, t)-t nem ismerjük. A következ® fejezetben meghatározzuk

ahol

Bn (x) =

ezt az egyenletet zárt alakban is M/D/1 esetre.

A.3. Tranziens megoldás M/D/1-re
Az M/D/1 esetben

Θ(w − q)-t

bn (x)

expli it alakját,

Bn (x) = Θ(x − n)-t

és

F (w, 0) =

behelyettesíthetjük az (A.15) kifejezésbe, majd elvégezhetjük az in-

tegrálást, ami a következ®t adja:

−λt

F (w, t) = e

∞
X
λn tn
n=0

X

n!

Θ(t + w − q − n)−

F (0, t + w − n)

t<n≤t+w
Behelyettesítve

e−λt G(q, t),

w = 0-t F (0, t)-be

λn (n − w)n −λ(w−n)
.
e
n!

és bevezetve

G(q, t)-t,

(A.16)

mint

F (0, t) =

(A.16)-t átírva adódik, hogy

X
λn tn
λn nn
G(q, t) =
−
G(q, t − n)
.
n!
n!
0≤n≤t−q
0<n≤t
X

(A.17)

Átrendezve a tagokat

X
X
λn tn
λn nn
λn nn
,
=
G(q, t − n)
+
G(q, t − n)
n!
n!
n!
0≤n≤t−q
0≤n≤t−q
t−q<n≤t
X

(A.18)

G(q, t − n) = 0 a t − q ≤ n ≤ t tartományon.
Gn (t) = {G(q, t) : q + n ≤ t < q + n + 1} (n ≥ 0)

ahol a második tag elt¶nik, hiszen
Az egyenletet átírhatjuk a
polinomokat bevezetve

n
X
λk tk
k=0

k!

=

n
X

Gn−k (t − k)

k=0

λk k k
.
k!

(A.19)

Ezt megoldva kapjuk a következ®t:

Gn (t) =

n
X
λk tk
k=0

k!

−λ

n−1 k k
X
λ t
k=0

k!

.

(A.20)
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Behelyettesítve az (A.16) összefüggésbe végül a következ® formában kapjuk meg
az M/D/1 eset tranziens megoldását

F (0, t) = e−λt

(∞
X λn tn
n!

n=0

Θ(t − q − n) − λ

∞
X
λn tn

n!

n=0

)

Θ(t − q − n − 1) .

(A.21)

A.4. A hδ′i expli it alakjának levezetése M/D/1
esetben
Annak a valószín¶sége, hogy a várakozási sor nem üres adott

id®ben:

∞

Z

Pp (t) = Fp (0, t) =

t

F (0, t|w)ρ0(w − p)dw,

(A.22)

0

∂F0 (q)
a s¶r¶ség, míg F0 (q) a kumulatív eloszlásfüggvény. Behelyet∂q
tesítve (A.21)-t (A.22)-be a következ® integrált kapjuk:

ahol

ρ0 (q) =

P0 (t) = e−λt

(∞
X λn tn Z

∞

Θ(t − p − q − n)ρ0 (q)dq −
n!
−0
n=0
)
∞
X λn tn Z ∞
Θ(t − p − q − n − 1)ρ0 (q)dq .
−λ
n!
−0
n=0

(A.23)

Tagonként elvégezve az integrálást, kapjuk, hogy

P0 (t) = e−λt

(

∞
X
λn tn
n=0

n!

Felhasználva az (A.6)
argumentumú

Θ

F0 (t − p − n) − λ

F0 -ra

∞
X
λn tn
n=0

n!

)

F0 (t − p − n − 1) .

(A.24)

vonatkozó összefüggést, és összegy¶jtve az azonos

függvényeket, kapjuk, hogy

P0 (t) = (1 − λ)e−λp

(

Θ(t − p) + p

∞
X
(λe−λ )k (k + p)k−1

k!

k=1

Ezt behelyettesítve az (5.22)-be,

P0 (t)-t

)

Θ(t − p − k) .

(A.25)

expli it módon integrálhatjuk, így az

M/D/1 esetben az átlagos kimeneti távolság a következ®képpen írható fel:

′

−λp

hδ i = λδ + p + (1 − λ)e
+p



(δ − p)Θ(δ − p)+

∞
X
(λe−λ )k (k + p)k−1
k=1

k!



(δ − p − k)Θ(δ − p − k) .

(A.26)
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