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1. fejezet

Bevezetés

Talán a legfontosabb kérdések, melyek a hétköznapi emberekben és a kuta-
tókban egyaránt felmerülnek a tudomány bármely területén folytatott kutatás
megkezdése el®tt, azok a következ®k: �Miért hasznos az, amivel foglalkozunk?
Mire lehet a gyakorlati életben használni a kutatás eredményeit?� Úgy érzem,
ezek a sarkított kérdések mozgatják el®re a mindennapi munkánkat. Ezeket szem
el®tt tartva, a rájuk adható válaszainkat folyamatosan �nomítva érdemes a ku-
tatómunkát végezni. Munkánk során igyekszünk sosem szem el®l téveszteni ezt
a fonalat, és minden elért lényeges mérföldk®nél újra el®vesszük és értelmezzük
ezeket a kérdéseket. A dolgozat f®bb fejezeteinek a Motiváció és a Diszkusszió
részeiben e kérdésekre kerestük a munkát érint® válaszokat.

A jelenkor kutatói el®tt megoldásra váró problémák jelent®s része nagyon
összetett. Legtöbb esetben nem is nyílik arra lehet®ség, hogy a tárgyalás végén
egzakt formulákkal leírt, de a valóságot h¶en leíró modell szülessen. A kutatás tár-
gyát képez® makroszkopikus rendszert egészében vizsgálva számtalan, egyenként
is több paraméterrel leírható, mikroszkopikus részrendszerre bontható. Még ha jól
ismerjük is a részrendszereket egyenként leíró mozgásegyenleteket, továbbá alkal-
mas modell áll rendelkezésünkre a kölcsönhatások tárgyalására, a teljes rendszer
viselkedésér®l számot adó állapotleírók nehezen megfoghatóak maradnak. A fel-
adat bonyolultságát tovább tetézi, ha a kutatott rendszerben véletlen folyamatok
is munkálnak. Ilyen esetben a termodinamika és a statisztikus �zika eszköztárához
kell fordulnunk, hogy sikeres leírást adhassunk a komplex rendszerekr®l.

Több izgalmas példát is felsorolhatunk azokra a hétköznapi komplex rend-
szerekre, amikkel a �zikus szakma érdemben foglalkozik. Ilyenek többek között a
t®zsdén tapasztalható különböz® id®skálán meg�gyelt árfolyammozgások, melyek
mögött egyedi adás-vétel a mozgató rugó; az állatcsordák mozgásában meg�gyel-
het® mintázatok; a kritikus szinkronizációk és azok elhalása egy színházi el®adás
végén hallható tapsviharban; a járványterjedés; a biológiai rendszerek csatolt re-
akciói és a szervezet együttes nyersanyaganyagháztartása. . .

A munkánk során vizsgált rendszer a számítógépes hálózatok, illetve ennek
mindennapi életünket átszöv® még magasabb szint¶ megvalósulása, az Internet
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4 1. FEJEZET. BEVEZETÉS

is egy komplex rendszer. Nevének igazi jelentése �hálózatok hálózata�,1 ami jól
sugallja, hogy ez az egész Földet beborító hatalmas � folyamatosan növekv® �
rendszer, valójában egyedi számítógép-hálózatokat fog össze. Az Egyesült Álla-
mok Védelmi Minisztériumának (DARPA2) 1958-ban alapított kutatásokért fe-
lel®s részlege támogatta azt a kutatócsoportot, melynek tagjai közel 40 évvel
ezel®tt, 1969-ben létrehozták a mai Internet ®sét, az ArpaNet-et. Az ArpaNet
kezdetben négy számítógép központból épült fel, és a hálózatra megtervezett for-
galomvezérlés alapozta meg az azóta is uralkodó információáramlási dinamikát
leíró protokollokat. Az 1.1. ábrán vázolt történelmi jelent®ség¶ ArpaNet hálózat

1.1. ábra. Az ArpaNet vázlata Dr. Leonard Kleinrock 1969-beli jegyzetei alapján.
A mai Internet ®sének tekinthet® ArpaNet hálózat négy gépének otthont adó
intézmények sorában szerepel a Stanford Research Institute (SRI) és a Kaliforniai
Egyetem (UCLA). A számítógépeket összeköt® hálózat az AT&T telefontársaság
vonalait bérelte a földrajzi távolság leküzdésére. A kép forrása: [1].

topológiája még könnyen átlátható. Mára azonban az Internet méretét 600-millió
végpontra becsülik, azaz mérete eddigi élete során nyolc nagyságrenddel nagyobb
lett. A hálózat topológiájának bonyolultságát az 1.2. ábrán szemléltetjük.

Az Internet valójában nem egy konkrét �zikai hálózat, hanem egy módszer

1Az Internet szó az angol internetwork -b®l ered.
2Defense Advanced Research Projects Agency
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1.2. ábra. Korunk Internetének topológiáját ábrázoló gráf. Jól látható, hogy az
évek során az összeköttetések komplexitása jelent®sen megn®tt. Az ábra for-
rása: [2].

arra, hogy egymástól különböz®, akár földrajzilag is elválasztott hálózatokat kös-
sön egybe úgy, hogy azok egymással kommunikálni tudjanak. Így nem is létezik
olyan központi szerv, ami az Internet egészének fejl®déséért egy személyben fe-
lel®se lenne. Az Internetbe kapcsolt egyedi alhálózatok rendelkeznek önálló fel-
ügyelettel, saját szabályaik szerint üzemelnek és önálló életet élnek. Az alhálóza-
tok csatlakoztatásának összehangolását, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerül®
mérnöki tevékenységeket az 1992. januárjában létrehozott, pro�tmentes Internet
Society (ISOC) irányítja, melynek központja az amerikai Virginia állambeli Res-
tonban székel. A társaság magyarországi képvisel®je a Magyar Internet Társaság
Egyesület. Az Internet m¶ködtetéséért felel®s regulák tehát heterogén m¶ködési
környezetet biztosítanak, a különböz® alhálózatok bels® struktúrája folyamatosan
változhat a többi alhálózat tudta nélkül: gépeket állíthatnak üzembe, vonalakat
b®víthetnek, szüntethetnek meg, módosíthatják a megengedett forgalom fajtájá-
nak spektrumát.

Az Internet, épít®köveit vizsgálva, sem tekinthet® egyöntet¶ rendszernek. Az
egyedi hálózatokat felépít® eszközök és az azokat összeköt® vonalak nagyon széles
skáláját ismerjük, és ezek folyamatosan b®vülnek az új technológiai megoldások-
kal. A hálózatépítésre jellemz® egyik fontos vezérl® elv, hogy más kommunikációs
hálózatokból üzemkészen kapott infrastruktúrákat és módszereket is beleolvasz-
tanak a teljes rendszerbe, így például a telefonvonalak vagy a m¶holdas összeköt-
tetések is részét képezik az Internetnek. Az összeköt® csatornák heterogenitását
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jól jellemzi a következ® felsorolás, a teljesség igénye nélkül: léteznek m¶holdas,
rádiós, optikai szálon vagy különböz® típusú rézb®l készített vezetékeken kialakí-
tott vonalak. Az említett vonalakon különböz® mérték¶ zaj rakódik rá a hasznos
jelre, különböz® mértékben fordulhatnak el® hibák. A számítógépes hálózatok
kommunikációja során el®forduló hibák könnyebb javításának érdekében feladták
az addig alkalmazott vonalkapcsolt kommunikációs elvet, és a közvetíteni kívánt
információt csomagokra bontva, a hálózati elemeken közlekedve, helyi döntések
alapján irányítják célba. Fontos megemlíteni, hogy az alhálózatok között talál-
ható csomópontok illesztésénél támasztott követelményeket, mindenki számára
elérhet® szabványrendszerben3 rögzítik. A különböz® információs közegre egyedi-
leg jellemz® adattovábbítás úgy valósul meg, hogy a hálózat végpontjain m¶köd®
alkalmazások számára praktikusan láthatatlan, milyen vonalon zajlik a kommu-
nikáció.

Egykor az Internet kizárólag katonai vagy oktatási intézmények és a kutatók
számára volt elérhet®, manapság azonban a mindennapi életünk elengedhetet-
len részét képezi. A hálózat segítségével m¶köd® szolgáltatásokat felhasználjuk
munkánk és szabadid®s tevékenységeink szervezésében. Társadalmi és kulturális
életünkre er®teljes visszahatással van, egyre jobban függünk az Internet használa-
tától. Éppen ezért megbízható és kiszámítható m¶ködése gazdasági és társadalmi
érdek.

Bár az Internet ember alkotta rendszer és az egyedi felépít® elemek m¶ködése
jól ismert, az együttes viselkedés, a bonyolult hálózati geometria és az alkalma-
zások er®forrásokért folytatott dinamikus harca következtében nehezen tárgyal-
ható. Egyre nagyobb az igény jó, minél szélesebb körben alkalmazható modellek
megalkotására. Kezdetben az Internetet praktikus mérnöki szempontok alapján
vizsgálták, ám az id® során összegy¶lt mérési és a szimulációs modellezésekb®l
származó adatok sokasága ráébresztette a kutatókat, hogy komplex rendszerként
lehet és kell vizsgálni az Internetet is [3]. Nem csoda hát, hogy a természet-
tudomány érdekl®dési körébe került az Internet és a hozzá köthet® jelenségek
vizsgálata és modellezése. Az Internetet, mint kommunikációs hálózatot számos
kutató vizsgálja [4].

Barabási és Albert [3] áttekint® munkájukban megvizsgálják az Internet to-
pológiájára is érvényes véletlen gráf modelleket. Számba veszik azokat az épít®-
és rendez®elveket, amelyek az empirikus adatokkal összevetve megválaszolják a
komplex gráfok legfontosabb statisztikai jellemz®ir®l és a dinamikai tulajdonsá-
gokról feltett kérdéseket. Faloutsos és szerz®társai [5, 6, 7] tanulmányaikban a
hálózat érdekes tulajdonságait mutatják meg, úgymint a hálózati elemek össze-
kötöttségi gráfjára jellemz® hatványfüggvény szerint es® fokszámeloszlás, akár az
útvonalválasztó egységek szintén, akár autonóm rendszerek4 szintjén képezzük

3Az Internetet érint® szabványok elfogadását és rendszerezését az Nemzetközi Szabványügyi
Hivatal (ISO) végzi.

4Az egy szabályozás alá es® (al)hálózati elemek összességének autonóm rendszer a neve.
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azt. Vazquez, Pastor-Satoras és Vespignani [8, 9] munkáikban az Internet és az
autonóm rendszerek topológiáját és a gráfjaik id®fejl®dését több évre visszame-
n®legesen elérhet® mérési adatok segítségével vizsgálják. Megállapítják, hogy a
hálózat topológiája skálafüggetlen tulajdonságokat mutat és a növekedési folya-
mat során a kötési valószín¶ségek lineáris preferencia-függést mutatnak az élszám
függvényében. Rámutatnak továbbá arra, hogy a hálózat hierarchiájából adódó
struktúrák jelennek meg a klaszterezettségi együttható és a korrelációs függvények
tulajdonságaiban. Az Internet kutatásával kapcsolatos szakirodalomban a hálózat
topológiájára és az ezen keresztül megfogható hiba- és támadást¶résére irányuló
kérdésekkel Albert és szerz®társai [10] keresték a választ. A hálózati topológia
folyamatos fejl®dését, a kötések átrendez®désének vizsgálatára alkotott modellt
Palla szerz®társaival [11], amely modell a rácsgázok analógiájának tekinthet®, és
számot ad a gráfátrendez®déseknél tapasztalható fázisátalakulásokról.

A hálózat folyamatos növekedésének fényében, a topológia kutatási területe
mindig érdekes téma marad, de a teljes rendszer leírása szempontjából szükséges
a topológiai adatokat a forgalom dinamikájára jellemz® tulajdonságokkal is felvér-
tezni. Az erre irányuló úttör® lépéseket Vazquez [8] és de Menezes [12] tették meg,
akik a forgalom ingadozásait jellemz® skálázási tulajdonságokat tártak fel. Szá-
mos munka t¶zi ki céljául, hogy a topológia és a hálózati forgalom között tárjon fel
hasznos összefüggéseket. Például Tadi¢ és szerz®társai tanulmányaikban [13, 14]
a skálafüggetlen gráfokon kialakuló forgalom tulajdonságait vizsgálják. A hálózat
pu�ereit összekapcsoló kölcsönhatásokat tárnak fel, amiért az id®r®l-id®re kor-
relálttá váló csomagfolyamok felel®sek. Hosszú távú korrelációkat mutatnak ki a
csomagok beérkezési id®sorainak teljesítményspektrumában. Szimulációs eredmé-
nyeik alapján a várakozási sorokban eltöltött id® hatványfüggvény szerint esik,
és az átlagos sorbanállási id® a hálózat méretével skáláz. Sreenivasan és szer-
z®társai [15] különböz® útvonalválasztási stratégia mellett vizsgálják a hálózati
topológia hatását a sorbanállási id®kre és a torlódások kialakulására.

Mérésekre alapozva Leland és szerz®társai [16, 17] kimutatták, hogy az alháló-
zatokban megvalósuló forgalom fraktáltulajdonságokat mutat. Veres és Boda [18],
hálózat szimulátorban végzett kutatásaikra alapozva, rávilágítanak arra, hogy a
forgalom dinamikáját leíró szabályok inherensen hozzájárulnak a fázistérbeli ka-
otikus pályák kialakulásához. Csabai [19] mérései adatokon nyugvó adatokból,
a csomagok körüljárási idejének spektrumát elemezve 1/f -zajra jellemz® tulaj-
donságokat állapított meg, ugyancsak a forgalmat jellemz® 1/f tulajdonságokat
talált Takayasu szerz®társaival [20] munkájában.

A fent említett érdekes kutatási területek közül, munkám során � kollégáimmal
együttm¶ködve � a hálózati forgalom vizsgálatára és mélyebb megértésére tettem
elméleti és gyakorlati lépéseket. A hálózaton �beszélget®� alkalmazások pillanat-
nyi forgalmára jelent®s hatással vannak a hálózati késleltetések, melyek számot
adnak a hálózat aktuális teljesít®képességér®l. A várakozásokból ered® extrém
késleltetések torlódáshoz vezetnek, amik természetesen rontják a kommunikáció
feltételeit, és következésképp el®fordulási valószín¶ségük minimalizálandó. Kuta-
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tásunk célja, hogy képet alkossunk a számítógépes kommunikációs hálózatokat
jellemz® késleltetésekr®l és feltárjuk az ebb®l ered® esetleges torlódásokat.

A dolgozat a 2. fejezetében a számítógépes hálózatok történelmi áttekinté-
sét adjuk és bevezetjük a tárgyalás megértéséhez szükséges fogalmakat. A ku-
tatómunkánk gerincét képez® kísérletek elvégzéséhez és az európai Internet for-
galmi térképének megalkotásához mér®rendszert terveztünk és építettünk, melyet
a 3. fejezetben ismertetünk. Ezt követ®en a hálózati mérések virtuális obszervató-
riumának alapjait fektettük le, hiszen a hálózati mérések archiválása és publiká-
lása fontos, a tudomány el®rehaladását szolgáló feladat. Az obszervatórium ötletét
röviden a 4. fejezetben mutatjuk be. A kutatócsoportunk hálózati mérései közül
az egyik legfontosabb méréstípus a hálózattomográ�a, melynek segítségével a há-
lózat belsejét leíró, közvetlenül nem mérhet® késleltetések statisztikai jellemz®it
becsüljük meg. Az 5. fejezetben tomográ�ás kísérleteink nyersadatait kiértékel®
statisztikus �zikai módszereket mutatjuk be. Kísérleteink tanúsága szerint, a for-
galom fraktál tulajdonságára utaló jeleket mutat. A sorbanállási id®kre jellemz®
új skálázási tulajdonságot fedezünk fel.

A 6. fejezetben egy elméleti modellt alkotunk, amely számot ad a hálózatban
kialakuló torlódási mintázat tér- és id®beli fejl®désér®l. Modellünk a hálózati
szimulátorok jóslataival összecseng® eredményekkel szolgál.

A 7. és a 8. fejezet a dolgozat magyar és angol összefoglalása.



2. fejezet

Az Internet modellezéséhez
szükséges alapfogalmak

E fejezet célja, hogy tömören összefoglalja azokat az alapvet® fogalmakat, ame-
lyek a számítógépes kommunikációs hálózatok modellezésével foglalkozó irodalom
és kutatások mindennapos szókincsét alkotják.

A technikai valóság részleteit leegyszer¶sítve, de a lényeget megragadva, a
számítógéphálózatokat alkotó aktív elemeket, két csoportra bonthatjuk m¶ködé-
süket tekintve. Lehetnek végpontok vagy útvonalválasztó egységek, idegen szó-
használattal terminálok vagy routerek. Ezeket az eszközöket passzív, irányított
vonalak, linkek kötik össze. Az esetek jelent®s részében, a hálózatokon a kom-
munikáció végpont-párok között, irányítottan valósul meg. Az egyik végpont a
küld®, a másik végpont a fogadó szerepét tölti be. Az átvitelre szánt információ
feldarabolva, szabványos csomagok folyamaként közlekedik a hálózati elemeken.
A folyamot alkotó összes csomagban megtalálható a címzés, ami elengedhetetlen
ahhoz, hogy a hálózat csomópontjaiban az útvonalválasztó egységekben, � azaz
ahol több vonal összefut és több vonal vezet ki, � megoldható legyen a csomagok
helyes irányítása. A kommunikációra jellemz®, hogy a csomagok egymástól telje-
sen függetlenül közlekednek, útvonalválasztásuk helyi döntések alapján történik.
Tehát az Interneten nem követelmény az, hogy a csomagok a kommunikáció so-
rán végig ugyanazon az úton haladjanak, amennyiben több útvonal is található
a �beszélget®� végpont-pár között. Mérési tapasztalataink azonban (lásd a 3.3.2.
fejezet) azt mutatják, hogy a jelenkori Interneten minden információs folyam els®
csomagja, mintegy kifúrja magának a lehetséges útvonalak közül azt az egyet,
amelyet ezután az információs folyam többi csomagja is bejár.

Természetesen a hálózatban, lásd a 2.1. ábrán, egyid®ben több végpont-pár
beszélget, csomagjaik találkoznak a hálózati csomópontoknál, majd a vonalakon
megosztva közlekedhetnek tovább. Gyakran el®fordul az az eset, hogy egy útvo-
nalválasztó gyorsabban kapja a csomagokat a beérkez® vonalairól összességében,
minthogy azokat pillanatnyilag ki tudná szolgálni. A kiszolgálás pillanatnyi aka-
dályoztatása mögött két kézenfekv® ok található. Az egyik, hogy a helyes irányvá-

9
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lasztás döntésének meghozásához id® szükséges, a másik kézenfekv® indok, hogy
a kimen® vonal pillanatnyilag foglalt lehet. Ilyen esetekben az útvonalválasztó
ideiglenes tárolókba, pu�erekbe teszi a csomagokat, hogy alkalomadtán kés®bb
rendre kiszolgálhassa azokat is.
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2.1. ábra. Kommunikációs séma egy csomagkapcsolt hálózaton. Két forrás és
három nyel® m¶ködik egyszerre: F1, F2;Ny1, Ny2, Ny3. Az F1 → Ny3 és az
F2 → Ny1 irányú beszélgetés az X-el jelölt útvonalválasztó pu�erében keve-
redik, csomagjaik egymás mögött sorba kényszerülhetnek. Az F2 → Ny2 irányú
beszélgetéshez az A-val jelölt útvonalválasztón több lehetséges út is megvalósul-
hat.

2.1. A hálózati elemek �zikai paraméterei

Az eddig felmerült hálózati elemeket, �zikai tulajdonságaikat jól megragadó
paraméterekkel írhatjuk le. Az összeköt® vonalakra jellemz® a propagációs id®
(jele: τ , mértékegysége: s), amely megadja mennyi id® szükséges ahhoz, hogy a
�zikai jel, és így az információs csomagok a vonal egyik végér®l a másikra eljus-
sanak. Az útvonalválasztó egységet jól jellemzi a kapacitása (jele: C, mértékegy-
sége: bit/s), az a legnagyobb sebesség, amivel fel tudja dolgozni és kiszolgálja
a csomagokat. Az útvonalválasztókba beépített pu�erek méretét B-vel jelöljük
(mértékegysége: bit, vagy csomag darabszám).

2.2. A kiszolgálási sorokról

A számítógéphálózatok és az Internet valójában egy bonyolult sorbanállási
rendszer, amiben a bemen® vonalak, az útvonalválasztó pu�ere és csomagkiszol-
gáló egysége, valamint a kimen® vonal együttese egy kiszolgáló egységnek, idegen
szóval egy hopnak tekinthet®. A kiszolgáló egységek viselkedésének teljes leírá-
sához meg kell határozni a beérkezési igényeket, a sort és a kiszolgálást jellemz®
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paraméterek teljes rendszerét. A sorbanállási rendszerek részletes leírása megta-
lálható az irodalomban [21], a minket érint® fogalmakat itt tömören vázoljuk.

A beérkezési igényeket legtöbb esetben sztochasztikus felújítási folyamatnak
tekintjük, a beérkez® csomagok között eltelt tcs id® az P(tcs ≤ t) eloszlást követi,
ami fels® szinten a felhasználói szokásokból és az alkalmazást jellemz® információs
igényekb®l, alsóbb szinten egy-egy hálózati protokoll saját vezérlési tulajdonsá-
gaiból együttesen, bonyolult módon áll el®. P(tcs ≤ t) tipikusan Pareto illetve
Weibull folyamat.

Abban az esetben, amikor a beérkezési igény nagyobb, mint amit ki tud szol-
gálni a rendszer, azaz gyorsabban érkeznek a csomagok, mint amilyen nagy a
kiszolgálási kapacitás (C < 1/〈tcs〉T ), akkor a csomagok sorokba kényszerülnek.
Általánosan egy sor kiszolgálása több vezérlési elv szerint is megvalósulhat. Az In-
terneten egy kiszolgáló egység tipikusan érkezési sorrendben szolgálja ki a sorban
álló csomagokat, a �rst in �rst out elvet követve, de a hálózatban el®fordulhatnak
olyan sorok, amikben külön megjelölt csomagok nagyobb prioritást élveznek, és
a sor elejére kerülnek. Ez utóbbira eklatáns példa a gyors válaszid®t megköve-
tel® alkalmazások, mint az él® kép- és hangtovábbítás. Az Interneten közleked®
információs csomagok soraira nem jellemz® a sorbanállás elméletében sokszor tár-
gyalt veremszer¶ kiszolgálás elve (last in �rst out elv), sem a véletlen sorrend¶
kiszolgálás (serial in random out elv).

A várakozási sorok mérete a gyakorlatban véges (B) nagyságú, ha az újonnan
érkez® csomag nem fér a sor végére, elveszik1.

2.3. Az egyedi csomagküldési dinamikáról

A hálózatban a kommunikáció jellemz®en végpont-párok között valósul meg,
az egyik végpont a forrás, a másik a nyel® szerepét tölti be. A forrás végpont
feladata felmérni a hálózatban pillanatnyilag rendelkezésre álló er®forrásokat és
ennek megfelel®en beállítani a csomagküldés sebességét. Ezeket a mérés alapú
vezérléseket összefoglalóan a protokolloknak hívjuk. Az egyedi csomagküldés di-
namikáját a TCP/IP protokoll [22, 23] írja le. A protokoll szerint a csomagküldési
sebességet a forrás terminál mindaddig növeli, amíg szabad kihasználatlan kapaci-
tást érez a hálózatban és azonnal csökkenti, amint torlódást tapasztal. A TCP/IP
protokoll ténylegesen megvalósított algoritmusa az évek során sokat �nomodott,
részletes ismertetése nem képezheti a dolgozat tárgyát. Ebben a részben csak a
minket érint®, talán a legelterjedtebb megvalósításban is megtalálható protokoll
tulajdonságait vázoljuk fel.

A számítógéphálózatokban minden kommunikálni szándékozó terminál páros
el®ször felépíti egymás között a kapcsolatot, majd megindul a tényleges informá-

1Léteznek olyan sorok (random early detection elv), amikben nem feltétlenül az újonnan
beérkez® csomag veszik el, hanem a várakozási sor végér®l, pár csomag mélységig megengedve,
véletlenül kilök egy, már eleve ott várakozó csomagot.
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ciócsere, mely során a csomagküldés sebességét a TCP algoritmus szabályozza.
Kezdetben a forrás csak egyetlen csomagot küld a hálózatba, amit miután a nyel®
megkap, egy kis méret¶ csomaggal (ACK) nyugtáz. Azt az id®t, ami egy csomag
kiküldése és az arra válaszul küldött nyugtacsomag megérkezése között eltelik,
körüljárási id®nek (RTT) hívjuk. A szabályzó algoritmus különböz® állapotának
leírására több bels® paraméterrel és változóval is rendelkezik. Egyik fontos bels®
változója a w ablakméret (congestion window), ami egy nyugta beérkezése után a
kiküldend® csomagok számát méri. Kezdeti értéke w = 1, ami a w 7→ w+ 1/w le-
képezés alapján módosul, amint a küld® terminál nyugtát kap. Abban az esetben
ha az ablakméret w értéke egész számot átlépve változik, két csomagot küld a
terminál, ellenkez® esetben csak egyet. Így az ablakméret alsó egész értéke (bwc)
számot ad a hálózatba kiküldött de még nem nyugtázott csomagok pillanatnyi
darabszámáról. Állandó körüljárási id®t feltételezve mind az ablakméret, mind a
hálózatban közleked® csomagok száma id®ben közel lineárisan n®. Ez a tendencia
csak addig tart, amíg valahol, a hálózatban kialakult dugulás következtében el
nem veszik egy csomag. A vesztésre reagálva a csomagküldési sebességet csökken-
teni kell. A TCP algoritmus a w 7→ βw leképezés szerint, multiplikatív csökkenti
az ablakméretet. (β < 1), és a nyugták érkezésekor mindaddig vár újabb cso-
magok hálózatba küldésével, amíg a hálózatban kinn lev® csomagok száma meg
nem egyezik az új ablakméret alsó egész részével. Amint újra teljesül, hogy az
ablakméret helyesen méri a hálózatban közleked®, nyugtázatlan csomagok szá-
mát, a csomagküldési sebességet szabályzó algoritmus visszatér eredeti lineárisan
növekv® fázisába.

Abban az esetben, ha ablakméret magas értékeket vesz fel, annak lépcs®s,
granuláris természete elhanyagolható lesz, és lehet®ség nyílik a változó folytonos
közelítésére. A lineáris növekedést leíró állapotban az ablakméretet az jellemzi,
hogy minden körüljárási id® elteltével, TRTT id®közönként eggyel n®, így az eredeti
dinamikát jól közelíti a következ® di�erenciális formula:

dw

dt
=

1

TRTT (t)
, (2.1)

ahol a TRTT (t) kifejezés a terminál által pillanatnyilag mért körüljárási id®t je-
lenti. Csomagvesztés után az ablakméret a

w(t+) = βw(t−) (2.2)

képlet szerint változik. A képletben szerepl® t± = t±0 közvetlenül a csomagvesztés
után illetve el®tt bekövetkez® pillanatot jelenti, valamint β ∈ [0; 1].

2.4. Szimulációs környezetek

A számítógéphálózatok vizsgálatának manapság elengedhetetlen kellékei a szi-
mulációs környezetek. Ezekben valódi hálózati komponensek huzalozása nélkül,
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tetsz®leges kísérleti hálózat építhet® össze, és a hálózaton különböz® dinamikájú,
az Interneten is m¶köd®, forgalomforrás és nyel® m¶ködtethet®. A legtöbb háló-
zati szimulátor környezet diszkrét idej¶, eseményvezérelt elven m¶ködik, azaz az
egyedi beépített elemek mozgásegyenleteit numerikus módszerekkel oldja meg, és
az összes állapotleírót csak az érdekes id®pontokban értékeli ki. Tipikusan érdekes
id®pont például egy csomag bekerülése egy útvonalválasztó pu�erébe vagy egy
új alkalmazás bekapcsolása. A szimulátorban megvalósított hálózat a forgalmát
leíró paraméterek id®beli fejl®dése kényelmesen nyomon követhet® és kinyerhet®
további elemzés céljából. A szimulátorok tervezése mögött alapos mérnöki munka
húzódik meg annak érdekében, hogy a valóságos hálózat alkotó elemek tulajdon-
ságait h¶en követ®, m¶termékekt®l mentes modellt vizsgálhasson a szimulátort
felhasználó kutató. A mérnöki irodalomban [24] sokat foglalkoznak a szimulá-
tor h¶ség kérdésével. Munkánk során mérvadónak fogadjuk el a szimulátor ered-
ményeit, szem el®tt tartva annak a lehet®ségét, hogy a leg�nomabb részleteket
tekintve a valóság eltérhet a szimulációs eredményekt®l. A 6. fejezetben bemuta-
tandó munkánk során a Berkley Egyetemen 1989. óta folyamatosan fejlesztett ns
hálózati szimulátort használjuk [25].
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3. fejezet

A mér®hálózat

3.1. Motiváció

Az él® hálózaton el®forduló torlódások folyamatos monitorozó vizsgálata hasz-
nos célkit¶zés. A kritikus dugulások észrevétele és helyének meghatározása fontos
feladat, mert a torlódások közvetlenül hatással vannak az Interneten m¶ködte-
tett alkalmazások megbízhatóságára, hatékonyságára. Kutatómunkánk gyakorlati
céljául t¶ztük ki, hogy egyre megbízhatóbb új mérési eljárásokat dolgozzunk ki
és egyre pontosabb mér®eszközöket építsünk, melyek együttes használata meg-
teremtik annak lehet®ségét, hogy az Internet hálózatban mérhessük a torlódá-
sokat. Remény szerint, mérési eredményeink megbízható és hasznos adatokkal
szolgálnak mind a különböz® hálózati modellek valós adatokon nyugvó felpara-
méterezéséhez, mind pedig mint új szolgáltatás pozitív hatással lesznek a jöv®ben
tervezend® alkalmazási protokollok vezérlési mechanizmusaira.

3.2. Helyi monitorozó mérések

A méréseket a kísérlet helyének szempontjából alapvet®en két osztályba so-
rolhatjuk, vannak helyi monitorozó illetve vannak végpontmérések.

Helyi monitorozó mérésr®l beszélünk, amikor a kutató vagy az operátor va-
lamelyik hálózati eszközön futtat mér®programokat. A felhasználó rendszerint
megfelel® adminisztratív jogokkal bír, és az eszköz állapotát jellemz® változókat
folyamatosan meg�gyelheti, naplózhatja. Így például a kísérletez® egy útvonalvá-
lasztó eszközön áthaladó forgalom teljes keresztmetszetéb®l képes mintát venni,
befolyással bír a csomagok útvonalválasztását leíró szabályrendszerre, sz¶rheti az
átfolyó csomagforgalmat, nyomon követheti a várakozási sorok viselkedését vagy
leolvashatja az eszköz mutatóit. A kísérlet során keletkez® mérési naplókat hely-
ben tárolja az eszközön, el®zetesen feldolgozza, majd az adatok begy¶jtése után
tovább elemezheti azokat. Fontos megemlíteni, hogy az ilyen helyi kísérletekben
keletkez® adatok hálózaton keresztül történ® rendszeres mozgatása a hálózatban
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plusz forgalmi terhelésként jelentkezik, a forgalom eredeti képét torzítja.
A kutatók gyakorlatilag helyi monitorozó mérést soha sem végezhetnek, ami-

nek egyik akadálya az, hogy a hálózat belsejében m¶köd® céleszközök er®forrá-
sai, az esetek zömében, nem teszik lehet®vé az adatok bonyolult helyi elemzését
és a hosszú naplófájlok ideiglenes tárolását. A helyi monitorozó mérések széles-
kör¶ elterjedésének másik akadálya, hogy az eszközöket üzemeltet® szolgáltató
legtöbbször ellenérdekelt abban, hogy a felügyelete alá es® hálózat jóságát fel-
táró adatok közkinccsé váljanak, valamint a hálózat felhasználóinak jogait szem
el®tt tartva, eleve nem adhat ki semmilyen forgalmat jellemz® információt. Meg
kell jegyeznünk azonban, hogy léteznek olyan mérési projektek [26, 27, 28], ahol
tudományos indíttatásból ilyen jelleg¶ referencia adatokat publikálnak, például
csomagforgalom mintát tesznek közzé. Ilyen esetben a nyersadatokat alaposan
anonimizálják [29, 30, 31], vagy megfelel® kumulatív statisztikákat publikálnak
csupán, hogy ne lehessen visszaélni a bel®le kinyert információval.

3.3. Végpont-végpont mérési módszerek

A hálózati mérések másik osztályát a végpontmérések [32] alkotják. Amint azt
az el®z® fejezetben láttuk, gyakorlatilag a hálózat belsejét leíró paraméterek köz-
vetlen mérésére nincs módunk, mérési eljárásaink segítségével azonban becslést
adhatunk ezekr®l az adatokról is. A következ® alfejezetben azokkal a végpont mé-
rési módszerekkel ismerkedünk meg mélyebben, amiket felhasználunk a hálózat
belsejében m¶köd® sorok dinamizmusának feltárására irányuló munkánk során.

Az ismertetésre kerül® végpontmérések alapegysége a hálózati csomag. A mé-
rések során a mintacsomagok segítségével valamilyen célzott hatást váltunk ki a
hálózatból, amit meg�gyelünk, vagy a csomagot érint® különböz® késleltetéseket
mérjük meg.

Számos hálózati jellemz® meghatározása visszavezethet® a csomaggal kapcso-
latos id®mérésekre. A következ® id®zítéssel kapcsolatos fogalmak merülnek fel
egy-egy hálózati csomag élete során. A hálózati késleltetés az az id®, amely ah-
hoz szükséges, hogy a csomag a feladó termináltól eljusson a cél végpontba. A
hálózati késleltetés hordozza magában az összes információt, ami számot ad a
csomag és a hálózat valamint a különböz® csomagok közti kölcsönhatásokról. A
hálózati késleltetést a következ® összetev®kre szokás bontani: �zikai késleltetés,
sorban állási id® és kiszolgálási id®.

A �zikai késleltetés vagy idegen kifejezéssel propagációs id® számot ad arról,
hogy egy adott vonalon a �zikai jelek továbbításához mennyi id® szükséges. Hall-
gatólagosan a propagációs id®be értjük bele a csomagok a vonalhoz kapcsolódó
hálózati eszközök áramköreiben elszenvedett állandó id®késleltetését is. Ennek a
mennyiségnek a jele dolgozatomban τ .

A sorbanállási id® írja le, hogy mennyi id®t várakoznak az egyes hálózati cso-
magok az útvonalválasztó elemek pu�ereiben addig, amíg az el®ttük beérkezett
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csomagokat kiszolgálja az eszköz. Ez az id®tartam véletlen változó, számot ad
a hálózat terheltségi állapotáról, a dolgozat az 5. fejezetében ezt a mennyisé-
get vizsgáljuk meg alaposabban, jele x. A sorbanállási id® a hálózat viselkedése
szempontjából fontos statisztikus jellemz®, számot ad a hálózatban tapasztalható
torlódásokról.

A hálózati késleltetés harmadik tagja a kiszolgálási id®, amely megadja, hogy
a hálózati eszközben a csomag mennyi id® alatt dolgozható fel, miel®tt a ki-
men® vonalon elhagyja azt. A kiszolgálási id® túlnyomó része a hálózati csomag
memóriában és a perifériákon történ® mozgatásából származik, ezért nagyon jó
közelítéssel a csomagmérettel, P -vel arányosnak vehet®, azaz ts = P/C, ahol C
a kiszolgáló eszköz kapacitása.

A fenti de�níciók értelmében a csomag az l szegmensekb®l felépül® teljes út-
vonalán, L-en a következ® mérték¶ hálózati késleltetést tapasztalja:

∆t =
∑
l∈L

(
τl + xl +

P

Cl

)
. (3.1)

3.3.1. Passzív mérési eljárások

Amérési módszereket, a hálózati forgalomra gyakorolt hatása alapján, további
két csoportra bonthatjuk: léteznek passzív és aktív mérési eljárások.

A passzív mérési módszerek legfontosabb jellemz®je, hogy a mérés nincs sem-
milyen zavaró hatással a hálózati forgalomra, ilyenkor ugyanis a mér®ponton be-
avatkozás nélkül �gyeljük meg a pillanatnyi forgalom különböz® tulajdonságait.
Lehet®ségünk nyílik arra, hogy a mér®pontra érkez®, az onnan kiinduló, vagy az
azon áthaladó csomagforgalomról teljes, részletekbe men® képet alkothassunk. A
legelterjedtebb passzív mérési alkalmazás a tcpdump program, aminek segítségével
a mér®pont kapcsolatain a teljes csomagforgalmat lehet®ségünk nyílik olvasni, fel-
bélyegezve minden csomagot a rendszer órája segítségével. A csomagokat érint®
eseményeket µs granularitású id®bélyegekkel ruházza fel a program, de az id®
pontossága e felett van, a számítógép és az operációs rendszer megszakításkezelé-
sét®l függ az elérhet® tényleges pontosság. A nagyságrendek érzékeltetése végett
1 µs id® alatt egy átlagos, 100 Mbps kapacitású eszköz ≈ 10 bájtnyi informá-
ciót szolgál ki, ami körülbelül a legkisebb hálózati csomag negyede. A tcpdump

program futtatásához a mér®gépen rendszergazda jogokkal kell rendelkeznünk. A
program nyersadatainak elemzésével számos érdekes kérdésre kaphatunk választ,
melyek közül itt csak pár példát említünk. Milyen a forgalmat alkotó csomagok
méreteloszlása? Milyen érkezési statisztikát követnek a meg�gyelt csomagok? Me-
lyek azok a tipikus alkalmazások, amik a meg�gyelhet® forgalmat létrehozzák? A
közvetlen kapcsolat rendelkezésre álló sávszélességéb®l mekkora részt használunk
fel?

A passzív mérési eljárások kétségtelen el®nye, hogy nyersadatai és a bel®le
származtatott eredmények mentesek a mérés zajától, ám csak egyetlen hálózati
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pontra vonatkoznak, és így általánosabb kérdéseket nehezen vagy csak több mé-
r®pont együttes alkalmazásával lehet megválaszolni velük. További hátránya a
módszernek, ahogy a 3.2. részben bemutattuk, hogy a hálózat belsejében üzemel-
tetett eszközökhöz nincs az átlagos kutatónak hozzáférése, mert például a mérési
nyersadatok nem körültekint® feldolgozása visszaélésekre adhat lehet®séget, a fel-
használók személyes jogait sérti, valamint a szolgáltató esetlegesen kockáztatja a
biztonságos üzemeltetés feltételeit.

3.3.2. Aktív mérési eljárások

Aktív mérési eljárásnak nevezzük azokat a módszereket [33, 34], amikor a
mérés során ismert, általunk mesterségesen el®állított próbaforgalommal zavar-
juk meg a rendszer m¶ködését, és megvizsgáljuk a hálózati elemek válaszát a
beállított próbaforgalomra. E tekintetben az aktív kísérletek a �zikai szórás-
problémákra hasonlítanak a legjobban.

Az aktív módszer egyik fontos el®nye, hogy csak a mérésben érintett vég-
pontokhoz szükséges hozzáféréssel rendelkeznünk. A próbaforgalom felépítésénél
gyakorlatilag minden paramétert könnyen változtathatunk, bonyolult csomag-
mintázatokat építhetünk, melyek mérési céljainknak leginkább megfelelnek. Az
aktív mérések könnyen megismételhet®ek, ugyanazzal a próbaforgalommal lehe-
t®ség nyílik a hálózat különböz® id®beli állapotának vizsgálatára.

A próbaforgalom tervezésénél és felépítésénél azonban nagyon körültekint®en
kell eljárni. Az aktív mérésekre jellemz®, hogy a mér®forgalom, a hálózat m¶kö-
dése szempontjából, nem különbözik a kommunikációs folyamok csomagforgalmá-
tól, azzal kölcsönhat, s a mérés kibillentheti a hálózatot a mérés el®tti állapotból,
mérési m¶terméket idézve el®. A konkrét próbaforgalom s¶r¶ségének megválasz-
tásánál meg kell találni annak optimális értékét: egyfel®l a próbák között hagyni
kell arra id®t, hogy a rendszer relaxáljon, másfel®l túl ritka minta esetén a mérés
id®ben elnyúlik, ami akkor jelent problémát, ha a vizsgált tulajdonság állandó-
ságának id®skálája kicsi a mérés id®tartamához képest, azaz a rendszer vizsgálni
kívánt állapota, a mérés során megváltozik. Erre sarkított példa, ha túl ritkán mé-
rünk két pont között, nem garantálható, hogy a mér®csomagok ugyanazt az utat
járják be. A próbacsomagok felépítésénél és küldésénél szintén fontos szempont,
hogy a próbák ne t¶njenek támadó forgalomnak, ellenkez® esetben a mérésben
részt vev® végpont forgalmát a szolgáltatók korlátozhatják, rosszabb esetben tel-
jesen leválaszthatják a hálózatról.

Érdemes megemlítenünk, hogy az Európai Akadémiai Hálózat gerinchálóza-
tán üzemel® útvonalválasztókon weben keresztül elérhet® számos aktív mérési
eljárás [35], melyek segítségével egyszer¶ mérési feladatokat kezdeményezhetünk
úgy, hogy a kiválasztott router a mérés egyik végpontja.

A hálózat torlódási mintázatát feltáró aktív mérési alkalmazásokat a következ®
szakaszban vizsgáljuk meg kicsit részletesebben.
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3.3.2.1. Egy útvonal feltárása a hálózatban

Amint azt korábban említettük, a megfelel® címzéssel ellátott csomag háló-
zatbeli bolyongása során az útvonalválasztó egységekben helyi döntések alapján
kerül kiválasztásra az, hogy a csomag melyik úton haladjon tovább, ha több ki-
men® vonal is lehetséges. Legelterjedtebben a legrövidebb utak elve teljesül, de
vannak kivételek, illetve vannak esetek, amikor több legrövidebb út is kijelölhet®
két végpont között. Sokszor érdekel minket az útvonal teljes bels® szerkezete, nem
elégszünk meg azzal, hogy ismerjük végpontok között megvalósuló utak hosszát.
Az utak mikroszkopikus szerkezetének ismerete elengedhetetlen, például ha több
útvonalat összekomponálva meg akarjuk vizsgálni a hálózat � a mérés által feltárt
� részének gráfját, annak geometriai jellemz®ivel, úgy mint a feszít® hálózatot, a
fokszámeloszlását, a betweeness centrality-t.

A legelterjedtebben használt útvonal feltáró alkalmazás a traceroute prog-
ram. A mérés elvégzéséhez elegend® egy végpont. A program segítségével a vég-
pontból kiinduló utakat tudjuk mélységében feltárni. Az útvonal feltárása iteratív
eljárás keretében zajlik, a kiszemelt végpont irányába egyre mélyebben nézünk a
hálózatba. A hálózati csomagok fejlécében a címeken felül és sok egyéb más fon-
tos paraméter mellett, megtalálható az élettartamot leíró mez®1, aminek értékét
a csomag útja során az útvonalválasztó eszközök egyesével csökkentik. Amikor az
élettartam mez® értéke nullává válik, az útvonalválasztó a csomagot eldobja, és
err®l értesíti a küld® alkalmazást. Az értesítésbe becsomagolja a saját címét, és
ezt az információt használjuk fel az útszakaszok széls® pontjainak azonosítására.
A traceroute program az élettartam mez®t minden mérési körben növeszti, és
az eldobott csomagok után érkez® értesítések alapján el®állít egy címsorozatot,
amib®l felépíthet® az útvonal. A program ennél picivel több nyersadattal szolgál,
szerény ms nagyságrend¶ id®felbontással számot ad a körüljárási id®r®l is. Az
alkalmazást több hálózati protokollra is megvalósították.

A 3.4. szakaszban bemutatandó mér®hálózatunk rendelkezésre álló végpontjai
között rendszeresen feltárjuk a köztük pillanatnyilag megvalósuló hálózati össze-
kötöttséget. A 2007. január 11-i, kiragadott példamérésben 12 forrás végpont vett
aktívan részt. A források a traceroute program segítségével tárták fel az addig
telepített 17 végpont felé az útvonalakat. Az útszakaszokat helyesen egymás után
f¶zve feltártuk a végpontok között feszül® topológiát, melyek egy irányított grá-
fot alkotnak. A 3.1. ábrán szemléltetjük az így feltárt hálózat komplexitását. Az
ábrán kék korongok jelölik a végpontokat, az élek irányítását nyilak jelzik. A há-
lózatot 409 csúcs között futó 562 egyedi él alkotja, melyek nagy része az Európai
Akadémiai Hálózat nagy sebesség¶ vonalainak felelnek meg.

A feltárt hálózatra megvizsgáltuk az utak hosszának eloszlását is. A 3.2. ábra
szerint azt tapasztaltuk, hogy a feltárt hálózat a több száz épít® él és csúcs
ellenére, a kisvilág hálózatokra jellemz® kis átmér®vel bír. Az utak hossza jó kö-
zelítéssel követi a normális eloszlást, a 14, 7 várható érték jó összhangban van az

1TTL � time to live
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3.1. ábra. A 2007. január 11-én 17 Etomic végpont között levezényelt traceroute
mérésb®l el®állított topológia.

Internetre nagyobb részét felölel® topológiai elemzésekkel. Figyelmes szem egy ki-
sebb csúcsot fedezhet fel a 4 hosszúság környékén, ami mérési hibának tekinthet®.
Léteznek olyan útvonalválasztók, amelyek nem kooperatívak, eltitkolják címüket,
vagy sz¶rik az úton náluk távolabbi útvonalválasztók válasz üzeneteit. A zsargon-
ban csillagosnak nevezik az olyan útvonalat, ahol annak csak a töredéke ismerhet®
meg, vagy benne ponthibák fordulnak el®. Ezeket a hibákat pontos topológiai
elemzéseknél �gyelembe kell venni, a nyersadatokat korrigálni vagy sz¶rni kell.

Érdemes megvizsgálni, hogyan skáláz a hálózatot alkotó csúcsok illetve élek
száma, ha növeljük a mérésben résztvev® végpontok számát. A 3.3. ábrán ezt a
jelenséget vizsgáljuk. Az elemzés során megfelel®en sz¶kítjük le a mérési nyers-
adatokat. A forrás és végpontokat magába foglaló 12 elem¶ metszethalmazból
húzunk véletlen n ≤ 12 elemet. A mérésb®l ezután csak azokat az utak hagyjuk
meg, melyek kezd® vagy végpontjai a sorsolt elemek közül vannak. Az utakból
felépítjük az n végpont között feltárható hálózatot, melynek számoljuk csúcsait és
éleit, majd n különböz® realizációjára sokaság átlagot képzünk. Az ábra beékelt
részén a felfedezett topológia feszít®fákra lesz¶kített méretfüggését mutatjuk be.
Az ábrán felt¶ntetjük a teljes összekötöttséggel rendelkez® gráf skálázásának ha-
táresetét. Ebben az esetben az élek száma a rendszer méretével ≈ N2 n®. Jól
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lő

fo
rd

u
lá
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3.2. ábra. A 2007. január 11-én végzett traceroute mérések elemzése. A végpon-
tok között feszül® utak hosszának eloszlása, melyet Gauss-eloszlással közelítve az
úthossz várható értéke m = 14, 7, ami jellemz® a teljes Internetre is. A szórás
kísérleteink alapján σ = 2, 4-nek adódott.
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3.3. ábra. A 2007. január 11-én végzett traceroute mérések elemzése. A feltár-
ható topológia csúcs- és élszámainak növekedése újabb végpontok hozzáadásával.
A felfedezhet® élek számát αNβ hatvány-függvénnyel illesztjük, a paraméterekre
α = 1, 55 és β = 1, 91 értékeket kapunk kisebb, mint 10 %-os hibával.
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látszik, hogy a felbontható szegmensek száma szigni�kánsan nagyobb, mint a
végpontok között megvalósuló utak száma. Hatvány-függvény szerinti viselkedést
feltételezve β = 1, 9-es kitev®t illesztünk, melyb®l a végpontok duplázásával vár-
hatóan az bels® élek száma 3, 8 szeresére n®.

Topológia feltáró méréseink során, 2006 el®tt az eredeti traceroute progra-
mot használtuk. Ez id®tájt azonban az Internet általunk vizsgált részén egyre
több olyan új eszközt építettek a hálózatba, mely lehet®séget teremt az azel®tt
nem tapasztalt dinamikusabb útkiosztásra, mely mögött redundáns vonalkiépítés
húzódik. Azt tapasztaltuk, hogy a méréseket rendre egymás után megismételve,
más-más útvonalat kapunk eredményül. Az 5. fejezet módszerei azonban állandó
és ismert hálózati összekötöttséget követelt meg, ezért az utak feltérképezésére
más megoldást kellett keresnünk. Felismertük, hogy ha rögzítjük a csomag cím-
zésének �nom részleteit (UDP protokollra tértünk át és rögzítettük a címzésben
szerepl® portpárt is), a módosított programmal továbbra is megbízható marad
az útvonalfeltárás, stabil reprodukálható utakat mérünk. Kísérletez® kutatása-
inknak ezen a pontján azonban elkövettünk egy hibát. Megelégedtünk azzal a
ténnyel, hogy a torlódás vizsgálatára bevett módszereinkhez továbbra is el® tud-
juk állítani a szükséges hálózati összekötöttséget, s csak kis hangsúllyal foglalkoz-
tunk az alternatív utak kérdésével. Megszerzett tapasztalatainkkal nem tudtunk
érdemben hozzájárulni e jelenség feltérképezésére kifejlesztett mér®program, a
paristraceroute megalkotásához [36].

(a) Összefonódott útvonal (b) Felhasított útvonal

3.4. ábra. Példa az összefonódó utakra. Az 5 jelölt útvonalválasztónál újra össze-
folynak az utak, amiket �gyelembe véve, hogy melyik levélhez pontosan merre
vezetett az eredeti út, 5a és 5b klónok bevezetésébel és az utak helyes kiosztásá-
val megfelel® feszít®fa szerkeszthet®.

Az 5.3. rész fás tomográ�ai módszeréhez a feltárt útvonalakból feszít®fákat
kell építenünk. Minden feszít®fa egy gyökér végpontból indul, ami megfelel a mé-
r®forgalom forrásának, és levelekben végz®dik, amik szintén a mérésben résztvev®
gépek. A fát alkotó bels® pontok elágazási pontok, az élek összetettek: az eredeti
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szakaszok olyan láncolatai, melyben a szomszédos egy-fokú csúcsok vannak fel-
f¶zve. Az alternatív utak problémája miatt azonban a feszít®fa megszerkesztése
nem csupán az egy-fokú csúcsok kiredukálása az eredeti hálózatból. Ritkán el®for-
dulnak olyan esetek, amikor az élek újra összefonódnak, lásd a 3.4. ábrán. Ilyen
esetben a megfelel® csúcsok klónozásával tudjuk fává alakítani a feszít®hálóza-
tot. Az összefonódó utaknál mindig az els® elágazási pontot tekintjük az igazi
elágazásnak, mert a mér®csomagok ezen a ponton dekorrelálódnak.

3.3.2.2. A hálózati késleltetés mérése

Az el®z® pontban bemutatott méréseknél, az útvonalak feltárásánál a háló-
zat belsejében m¶köd® elemek kooperálására van szükség, hiszen a mérés során
hálózatba küldött próbák hatására új csomagok keletkeztek az útvonalválasztók-
ban, melyeket a végponton elkapva feltárjuk, merre haladt nagy valószín¶séggel
a próba.

Számos esetben a csomagok id®zítéseit szeretnénk megvizsgálni, leginkább
arra vagyunk kíváncsiak, hogy külön-külön mekkora az egyes hálózati elemeken
elszenvedett késleltetés, amire általában nincs közvetlen lehet®ségünk. Általáno-
san méréseink csak egy teljes útvonalon tapasztalható teljes késleltetésre irányul-
hatnak, hiszen legtöbbször csak azt mérhetjük meg, hogy a próba mikor került
a hálózatba illetve onnan mikor érkezett meg a célponthoz. A próbacsomagok
mintázata alapján megkülönböztetünk egy- és több-csomag méréseket. A legegy-
szer¶bb egy-csomag késleltetés mér® alkalmazás a ping program, amivel a körül-
járási id® határozható meg. A körüljárási id® a 3.1. képlet alapján gyakorlatilag
úgy áll össze, hogy az utat alkotó élek L halmazba beleértjük a válaszcsomag
útvonalát is, és a kifejezést kiegészítjük egy új véletlen változóval, ami megadja,
hogy az megcélzott végpontnak mennyi id®be telik elkészíteni a válaszüzenetet.
Legtöbb esetben feltételezik, hogy az útvonal szimmetrikus és elhanyagolható a
csomag elkészítési ideje, ezekben a modellekben a körüljárási id®t megfeleltetik a
hálózati késleltetés kétszeresének.

A több-csomag mérésekben hálózatba küldött minta, az egyedi id®sorok meg-
határozásán felül, egzotikusabb adatok megmérésére is lehet®séget nyújt. Miköz-
ben áthaladnak a hálózaton, a mintában elhelyezett csomagok egymáshoz vi-
szonyított helyzete is változik, amib®l érdekes következtetéseket lehet levonni.
Például el®re meghatározott id®közzel útjára indított csomagpárok vagy csomag-
trillák segítségével becslést adhatunk az útvonalon elérhet® szabad sávszélesség
nagyságára [37]. Azok az eljárások, amik a mintát alkotó csomagok relatív távol-
ság adataira épülnek nem követelik meg a végpontok szinkronizációját, és az órák
csúszásával szemben is toleránsak, hiszen a hétköznapi számítógépekbe épített
órák, egy minta kiküldési ideje alatt nem csúsznak el számottev®en. Szemlélte-
tésül a csomagmérettel összemérhet®, 100 µs nagyságrend¶ csomagszeparációval
felépített mintában, átlagosan pontatlan, 20 µs/s csúszású óra alapján elhanya-
golható a mérési hiba, csak a harmadik tizedes jegyben történik változás.
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3.5. ábra. Hálózatkésleltetési id®sor egy 2007. február 18-i mérés alapján. A je-
rusalem.etomic.org mér®pont 11 másik rendelkezésre álló végpontra küld 0, 1 s
rátával s¶r¶n egymás mögé helyezett mintacsomagokat. A csomagok indulási és
érkezési idejeit pontosan mérjük, és hálózati késleltetés id®sorokat állítunk el®.
Az id®sorok közül egy példa, ami az elte.etomic.org végpontra érkezett.

A dolgozatban az 5. fejezetében megvizsgált hálózati torlódásokról számot
adó, sorban állási id® tomográ�ás módszerekhez elengedhetetlen a korrelált cso-
magmintázat késleltetéseinek precíz mérése. A feladat megoldására saját csomag-
küld® és -fogadó programokat fejlesztettünk ki, amely a következ® a 3.4. alfejezet-
ben ismertetett Etomic mér®hálózat végpontjain futtathatóak. A mér®program
szorosan egymás mögé sorakoztatott (back-to-back) csomagokat küld a hálózatba.
A mintát alkotó csomagok címzettjei különböz® végpontok, így gyakorlatilag a
próbacsomagok egy fát járnak be, aminek a gyökere a küld® végpont, a levelei
pedig a fogadó mér®pontok. Ilyen fára láttunk példát a 3.3. ábrán. A mérési nyers-
adatot csatolt id®sorok alkotják, amire szemléltetésül a jeruzsálemi és az egyik
budapesti mér®pont között mért hálózati késleltetésb®l a 3.5. ábrán mutatunk
részletet.

A csomagküld® program elkészítése során arra törekedtünk, hogy minél ke-
vesebb számolással lehessen a csomagokat el®állítani, és a szükséges ellen®rz®
összegeket el®re kiszámoljuk. A kész mintázat küldése a lehet® legnagyobb priori-
tással, a �zikai réteghez legközelebbi szinten történik. A pontos megbízható küldés
alapvet®en fontos, mert a tomográ�ás becslési módszerek feltételezik, hogy egy
mér®mintázaton belül koherensen küldjük a próbacsomagokat. A küld® alkalma-
zás jóságát kalibrációs mérésekkel ellen®rizzük. A kalibráció során 20 csomagból
felépített mintákat küldtünk a hálózatba és a csomagok indulási id®bélyegeit felje-
gyeztük. Az i-ik minta j ∈ [1, 20] csomagjának indulási idejét jelölje t(i)j . Elkészít-
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3.6. ábra. A csomagküld® program jósági tesztje. A csomagküld® alkalmazástól
elvárjuk, hogy az egy mintába tartozó próbacsomagokat a lehetséges legkisebb
közbeékelt id®közzel küldje a hálózatba. Egy 20 csomagból álló minta küldési
id®bélyegei között de�niált különbségek korrelációs együtthatóit értékeljük ki.
Ideális esetben 1 érték¶ együtthatót várunk, amit a csomagok közé beékel®d®,
véletlen id® ront. A küls® ábra alapján azt tapasztaljuk, hogy a minta els® két
csomagja illetve az els® és j + 1-ik csomag közötti küldési id®k jól korreláltak, a
18. csomag után min®ségi romlás tapasztalható, de még így is jól korrelált a teljes
csomagvonat. A bels® ábrán a korrelációs együtthatók mátrixát is ábrázoljuk.

jük a csomagok indulási idejei között kimérhet® id®különbséget, δ(i)
j := t

(i)
j+1− t(i)1 ,

ami ideális esetben állandó, jP/C nagyságú. Az id®sorokra kiszámolt korrelációs
együtthatók ε mátrixát 2 a 3.6. ábrán tüntetjük fel. Az együtthatók értéke közel
esik a tökéletesen korrelált küldésnek megfelel® 1-hez, ami alátámasztja, hogy a
küld®programunk ellátja feladatát, a kés®bbiekben élhetünk azzal a feltételezés-
sel, hogy a szoros mintában elhelyezett csomagok egymás után elegend®en nagy
koherenciával kerülnek a hálózatba.

3.4. Az Etomic mér®hálózat

Az Európai Unió VI. keretprogramjában3 meghirdetett Evergrow [38] alprog-
ram részeként, nemzetközi kollaborációban megvalósítottuk a European Tra�c
Observatory Measurement InfrastruCture [39], röviden Etomic mér®hálózatot.
A mér®hálózat célja, hogy nagy id®zítési pontossággal bíró, az Internetbe ágya-

2εj,k := Cov(δj , δk)/σ[δj ]σ[δk]
3IST FET Complexity
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zott kísérleti eszközt nyújtson. A mér®hálózat felhasználója lehet minden olyan
kutató, aki megfelel® kutatási programmal pályáz a rendszer használatára, és
elfogadja annak m¶ködési feltételeit.

db

evKernel

1. mérőpont

2. mérőpont

3. mérőpont

N. mérőpont

kutató

webes interfész

mérésvégrahajtás

Internet

· nódus állapota
· mérés állapota
· mérési naplók

· nódusfoglalás
· ütemezés
· mérőprogramok
· paraméterezés

SSL titkośıtás

SSH csatorna

3.7. ábra. A Központi Vezérl® Rendszer (CMS). Az európai akadémiai hálózat
peremén elhelyezett Etomic mér®pontok id®ben szinkronizált hálózati mérésekre
alkalmasak. Irányításuk a CMS feladata. A Központi Vezérl® Rendszer felel a mé-
rések ütemezéséért valamint a mérési adatok begy¶jtéséért, melyet a kísérletez®
felhasználó WEB-es felületen ér el további analízis céljából.

Az Etomic [40, 41] rendszer két f® összetev®b®l áll. A Központi Vezérl® Rend-
szer4, (3.7. ábra) feladatában jól elkülönül a mér®pontoktól, többek között ez
utóbbiak vezérléséért felel®s. A rendszer tervezésekor fontos szempont volt, hogy a
hálózati mérésekben jártas és kevésbé jártas kutatók egyaránt megtalálják azokat
a funkcionalitásokat, amelyek méréseken alapuló kutatásaikat segítik. A Központi
Vezérl® Rendszer a felhasználók számára a web-es portálon keresztül érhet® el,
így különleges programok telepítése nélkül egy mindennap használt böngész®b®l
könnyen kon�gurálható minden mér®pont. A portál számos beépített mér®prog-
ramot felkínál használatra, például a ping alkalmazás vagy a traceroute program
több variánsa is elérhet®. A rugalmasság érdekében a kutató által kifejlesztett
tetsz®leges mér®program felvezethet® a rendszerbe és futtatható, akár úgy is,
hogy a mér®programnak csak a forrását tölti fel a felhasználó, és abból a mé-
rés megkezdése el®tt a rendszer futtatható állományt fordít. A Központi Vezérl®
Rendszer segítségével id®zíthetjük mérési feladatainkat, majd amikor azok befe-
jez®dnek, a mérési naplókat a rendszer összegy¶jti és felületet biztosít az adatok
utólagos letöltésére. Fontos megemlíteni, hogy a megbízható nagy precizitás ér-
dekében azt a �lozó�át követjük, hogy egy adott mér®pontot egyszerre csak egy
felhasználó használhat. Ellenkez® esetben nem garantálhatnánk, hogy különböz®
alkalmazások egyszerre férjenek hozzá a mér®pont perifériáihoz így leginkább a

4CMS � Central Management System



3.4. AZ ETOMIC MÉR�HÁLÓZAT 27

hálózati kártyákhoz. Ebb®l következik az is, hogy a Központi vezérl® rendszer
felel azért, hogy a mér®pontok helyes ütemezés szerint m¶ködjenek, térben és
id®ben különböz® mérések ne fedjék át egymást, lásd a 3.8. ábrán.

���
���
���

���
���
���

��
��
��
��

��
��
��
��

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

1. mérőpont
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1. mérés

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

4. mérés

4. mérés

Mérés időtartama
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3.8. ábra. A Központi Vezérl® Rendszer (CMS) mérésütemezési vázlata. A CMS
titkosított csatornákon keresztül hozzáfér minden mér®ponthoz. A mérésütemezés
felel®s azért, hogy különböz® mérések ne fedhessenek át. Minden mérés megkez-
dése el®tt feltölti a megfelel® mér®programokat és azok paraméterezését üteme-
zését elvégzi, majd mérés végeztével begy¶jti az adatokat.

A Központi Vezérl® Rendszer a mérések megkezdése el®tt titkosított csator-
nákon keresztül minden, a mérésben érintett mér®pontra feltölti a megfelel® mé-
r®programokat és azok paraméterezését, ütemezését elvégzi. A vezérl®rendszer a
mérés ideje alatt nincs kapcsolatban a mér®géppel, ezzel kívánjuk lecsökkenteni
a kapcsolattartás csomagforgalmából ered®, a mérést is befolyásoló zajt. A mé-
rések befejezése után a Központi Vezérl® Rendszer begy¶jti a mérési adatokat. A
letöltés folyamata alacsony prioritású, ha a letöltés ideje alatt mérést regisztrál
a rendszer, akkor a letöltés folyamata ideiglenesen megszakad, majd a mér®gép
üresjárási idejében folytatódik minden függ®ben lev® fájlcsere.

A felhasználói portálon keresztül ellen®rizhet® a mér®pontok foglaltságán felül
azok egészségi állapota is.

A rendszer másik izgalmas elemét maguk a mér®pontok képezik, amik to-
vábbfejlesztett szabványos kiszolgáló PC-k. A mér®gépet speciális hálózati mér®-
kártyával egészítettük ki a precíz csomagküldés és csomagfogadás érdekében. A
mér®kártyát az Új Zélandon m¶köd® Endace [42] gyártotta. A cég pro�lja olyan
mér®kártyák tervezése és építése, ami nagy megbízhatósággal, pontos id®bélyeg-
zéssel képes hálózati vonalakat vagy switcheket folyamatosan monitorozni, akár a
teljes csomagforgalom elmentésével. A kártyával úgy érhet® el a rendkívül pontos
id®bélyegzés, hogy a rá épített elektronika a befoglaló számítógépt®l nem kér meg-
szakításokat, a csomagokat az els® bit beérkezésekor saját órája alapján bélyegzi



28 3. FEJEZET. A MÉR�HÁLÓZAT

fel, saját memóriájában tárolja, és a rendszerbuszon keresztül közvetlen memória
hozzáféréssel5 írja a PC merevlemezére. Az Endace készít olyan kártyákat is, amik
elmentett csomagtraceket képesek visszajátszani a hálózatba. Kifejezetten a pro-
jekt részére új kártyatípust speci�káltunk, amit DAG3.6GE fantázianéven gyár-
tottak le a mér®gépekre szabva. A kártyával lehet®ség nyílik hálózati csomagok
elkapására és azok pontos id®bélyegzésére, valamint használatával lehet®ség van
egyszer¶ csomagmintázat generálására, identikus mér®csomagok precíz id®köz¶
kiküldésére. Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálataink alátámaszt-
ják, hogy az id®bélyegzésre használt óra granularitása 100 ns alatt van. A mér®-
gép id®zítési tulajdonságait feltáró mérésben üres vonallal kötöttünk szembe két
kártyát, és el®re beprogramozott id®közönként küldtünk mintákat. Az állandónak
várt propagációs id® kimért ingadozásaiból megállapítottuk, hogy az id®bélyegek
hibája ≈ 0, 5 µs. A speciális hálózati kártyával felépített mér®számítógépek bels®
referencia órajelét és a földrajzilag távol es® pontok óráinak szinkronizációját
gps vev® segítségével oldottuk meg. A kategóriájában viszonylag olcsó Garmin
35HSV típusra esett választásunk, melynek nagy stabilitású 1 Hz-es négyszög-
jelét6 használjuk fel mind a mér®gép saját órájának, mind a DAG mér®kártyán
található óra �nomhangolására. A gps antenna és a mér®számítógépek közötti
távolságot áthidalandó, a gps eredeti, RS232 szabványú jelszintjeit saját terve-
zés¶ konverter elektronikák segítségével átalakítjuk RS422 szabványúra. Így több
száz méter kábeltávolságra üzemeltethet® be a mér®gép a gps antennától. A szá-
mítógépeken Debian linux operációs rendszer fut, a mér®alkalmazásokat linuxos
környezetben kell kifejleszteni a kutatóknak. A DAG kártyához fejleszteni kívánt

3.9. ábra. Az Etomic rendszerben üzemel® mér®pontok földrajzi elhelyezkedése
Európa szerte. A mér®gépek listája: {elte, colbud, univet, pamplona, birming-
ham, magdeburg, jerusalem, rome, sics, ericsson, telia, krakow, paris, brussels,
lausanne, chania, salzburg, skopje}.etomic.org

5DMA � Direct memory access
6PPS � Pulse per second
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alkalmazásokhoz C nyelv¶ programozási felületet biztosítunk (API).
A mér®gépeket a 3.9. ábrán feltüntetett különböz® európai egyetemen vagy

kutatási központban telepítettük. A nódusok jellemz®en a gyors elérési hálózat7

peremén üzemelnek.

3.5. A Dimes program és a PlanetLab hálózat

Az 5. fejezetben részletezett, a hálózati torlódásokról számot adó, sorbanállási
id® tomográ�ás méréseinket rendszeresen az Etomic mér®hálózaton végezzük. Az
Etomic végpontok között az Interneten feszül® hálózatnak csak kisebb kiterjedés¶
� körülbelül 180 szegmenst magába foglaló � tartományát tárhatjuk fel, ezért
fontosnak tartottuk megvizsgálni, milyen már meglév® lehet®séggel terjeszthetjük
ki méréseinket és becsléseinket a hálózat olyan részeire is, amit nem érhetünk el
a rögzített helyre telepített Etomic végpontokból.

A méréseink szélesebb területre való kiterjesztésére két lehet®séget találtunk
és vizsgáltunk meg. Az els® a PlanetLab [43] infrastruktúra, melyet 2003-ban
azért hívtak életre, hogy új, elosztott alkalmazások8 teljesít®képességét globális
méretekben lehessen az infrastruktúra segítségével tesztelni. A rendszer méretei
és a földrajzi lefedettséget tekintve vonzó volt kísérleteink számára: jelenleg 485
intézményben majdnem 1000 végpontot üzemeltet. A PlanetLab m¶ködési elve
er®sen eltér az Etomic rendszerét®l. A végpontokon virtuális gépek üzemelnek.
Minden felhasználó egy teljes környezetet kap, ami felett rendszergazda jogokkal
rendelkezik, s így elviekben precíz id®zítés¶ csomagmintázat küldésére is joga van.
Azonban az egymás mellett párhuzamosan m¶köd® virtuális rendszerek a valódi
er®forrásokon és perifériákon id®szeletekben osztoznak. A felhasználónak nincs
lehet®sége abban a pillanatban id®bélyeget rendelni egy próbacsomaghoz, amikor
az a végpontot valójában elhagyja, hanem id®bélyegei arról adnak csak számot,
hogy mikor kerülnek csomagjai egy a virtuális gép és a hálózati csatoló közé be-
iktatott sorba. A közbüls® sort jellemz® megbízható id®zítési információkkal nem
rendelkezünk, e sorok dinamikája er®sen függ attól, hogy mennyi virtuális gépet
kell egy Planetlab végpontnak kiszolgálnia és egy pillanatban hány felhasználó
osztozik a hálókártyán. Kutatásunk e szála negatív eredménnyel zárult a tomo-
grá�ás mérések szemszögéb®l nézve. Azonban megismerve ezt a rendszert más,
a dolgozatban nem részletezett, kutatásba kezdtünk, például szélesebb körben
vizsgálhatóvá vált a hálózati topológia geometriája.

Mérésb®vítési er®feszítéseink másik szála a Dimes [44] mér®program vizsgála-
tára esett. A Dimes hálózati mér®program kifejlesztéséért felel®s pályázat szintén
az Európai Unió VI. keretprogramjában futott. Alkalmunk nyílt aktív munka-
kapcsolatot kiépíteni a Tel-aviv M¶szaki Egyetemen és a Jeruzsálemi Egyetemen
dolgozó fejleszt® kutatókkal.

7access network
8peer-to-peer alkalmazások
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(a) A mér®modul tesztelése (b) A referencia mérés topológiája

3.10. ábra. A Dimes mér®program. (a) A mér®programba saját fejlesztés¶ cso-
magmintázatküld® modult illesztettünk, az ábrán ennek tesztelése látszik. (b) A
mér®program gra�kus felülete megjeleníti az Etomic végpontok irányában látszó,
traceroute mérésekb®l kirajzolódó topológiát.

A Dimes mér®programot eredetileg a hálózati topológia felkutatására fejlesz-
tették ki. Az alapötlet a következ® volt: a hálózati összekötöttség felderítéséhez
nem kell feltétlenül drága végpontokba befektetni, hiszen úgy csak kevés pontról
körbetekintve lehetséges a hálózatot feltérképezni. Célravezet®bb, ha nagy számú
olcsó mér®pontot szórunk szét a hálózaton, és még jobb ha ezek a mér®alkalmazá-
sok nincsenek helyhez kötve. A Dimes projektben a drága infrastruktúra helyett
inkább egy jól reklámozott, mindenki által elérhet® alkalmazást fejlesztettek ki.
Gyakorlatban a C és java programozási nyelveken megírt alkalmazás a méréseket
a felhasználó számítógépén alacsony prioritással a háttérben futtatja, ezzel kevés
er®forrást használ fel azon, valamint törekszik a lehet® legkevesebb hálózati for-
galom el®állítására. A mér®programban eredetileg a már ismertetett traceroute-
ot és ping-et implementálták, melyek segítségével a környez® hálózati elemekr®l
nyerhet® ismeret. A program gra�kus felhasználói felülettel rendelkezik, amin
nyomon követhet®, milyennek látható a hálózat a felhasználó számítógépének
szemszögéb®l, lásd a 3.10. ábráin. A m¶ködés menetrendje szerint minden mé-
r®program indulásakor kapcsolatba lép a Dimes Feladatkiosztó Központtal, és
egy címlistát kap. A lista elemeit rendre megvizsgálja, körüljárási id® statisztikát
gy¶jt, és felfedezi a kapott cím felé vezet® úton fellelhet® útvonalválasztók azo-
nosítóit. Az alkalmazás visszaküldi a Feladatkiosztónak a mérési nyersadatokat,
ahol azok kés®bbi elemzés céljából adatbázisokba kerülnek és archiválódnak.

A Dimes program fejleszt®i örömmel fogadták ötletünket, hogy kiegészítsük
alkalmazásukat új mérési algoritmusokkal, aminek sematikus vázlata a 3.11. ábrán
látható. Megkezd®dött a közös fejleszt®munka id®szaka. Els®ként olyan modult
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Internet

Etomic CMS Dimes Feladatkiosztó

Szolgáltató

Szolgáltató

Szolgáltató

Etomic végpont

Etomic végpont

Etomic végpont

Dimes

Dimes

Dimes

DimesDimes

Kutató

3.11. ábra. A Dimes�Etomic tomográ�ás mérési elrendezés vázlata. A kutató szá-
mítógépér®l vezéreli a mérést, az Etomic Központi Vezérl® Rendszerben (CMS)
kiválasztja a mérés végpontjait és azokat hallgató üzemmódba kapcsolja, egyide-
j¶leg a Dimes Feladatkiosztón keresztül egy újonnan bekapcsolt mér®programnak
tomográ�ás mintázatküld® programot ír el®. A kutató a mérés végén a CMS -en
keresztül éri el a mérés során begy¶jtött id®sorokat, míg a topológiaadatok a
Dimes archívumából kérhet®k le.

terveztünk (lásd 3.12. ábra), melynek segítségével lehet®ség nyílik arra, hogy a
mér®program a hálózatba szorosan egymás után, különböz® hálózati címmel el-
látott, csomagmintákat küldjön.

A tomográ�ás kiértékelés egyik bemenetét a hálózati késleltetés id®sorok kép-
zik, és ez rögtön felvet egy problémát. A Dimes mér®program nem követeli meg
tökéletes szinkronban lév®, csúszásmentes órák alkalmazását, ezért el kellett vet-
nünk annak lehet®ségét, hogy mindenki-mindenkinek módon Dimes alkalmazá-
sok között megvalósítsuk a tomográ�ás mérést. A mérésben szükséges megbíz-
ható órareferenciák használata, amit az Etomic számítógépek biztosítanak. Azaz
minden mérni képes Dimes alkalmazás fel®l egy, az Etomic végpontok irányába
húzódó fa szegmenseit tudjuk csak felöltöztetni becsült sorhossz statisztikákkal.
Az Etomic óráit referenciának használva korrigálni tudjuk a Dimes mér®progra-
mot futtató gép órájának csúszását. Abszolút pontos órabeállításra nincs lehe-
t®ségünk. A csúszás korrekciója után a Dimes id®bélyegeit egy konstans eltolás
erejéig tekinthetjük pontosnak, ami a tomográ�ás kiértékelésnél elegend®. A ter-
vezésnél �gyelembe vettük, hogy a Dimes program alacsony prioritással fut a
gazdaszámítógépen és csekély forgalmat kelthet, ezért nem küldhet® vele hosszú
csomagvonat. Ennek fényében egy mintázatot négy csomag alkot úgy, hogy az
els® csomagpár célja ugyanaz az Etomic végpont, míg a második pár címzettje
egy másik Etomic végpont. Erre azért van szükség, hogy a páronként érkez® cso-
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Dimes alkalmazás

Java keret

nat́ıv könyvtár
ping
traceroute
packettrain

1. minta 2. minta 3. minta

dt idejű várakozásdt idejű várakozás

Új függvényeink

· initialization(P)

· add destination host(IP, δ = 0)

· end of initialization(N, dt)

UDP csomag fejléc

ad
at

küldés ideje
csomagsorszám
. . .

3.12. ábra. A Dimes mér®alkalmazás kiegészít® packettrain modul, aminek se-
gítségével a felhasználó által felparaméterezett csomagvonat indítható periodiku-
san a hálózatba. A mintázatot azonos (P ) méret¶ csomagok építik fel, melyek
címzettjei (IP) és az el®z® csomaghoz viszonyított kiküldési idejei (δ) egyenként
beállíthatók. A mérés során a modul N darab mintát küld dt nagyságú szüne-
teket beékelve a hálózatba. A próbacsomagok egyedi sorszámmal bírnak és az
adatmez® tartalmazza a küld® végpont id®bélyegét valamint a Dimes alkalmazás
azonosítóját.
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3.13. ábra. A dimes@elte→ jerusalem.etomic.org irányú hálózati késleltetés ada-
tokat az óra csúszását �gyelembe véve korrigáltuk és konstans eltolás erejéig meg-
határoztuk. Az id®sor határozott minimummal rendelkezik, ami megfelel annak
az esetnek, hogy a próbacsomag a hálózaton sorbanállási késleltetés nélkül haladt
keresztül. A felfele szóró pontok az egymás utáni sorokban eltöltött várakozásból
adódnak. Az adatok fels® 1%-át kisz¶rve a valószín¶ségs¶r¶séget is ábrázoljuk.

magok korrelációs tulajdonságait vizsgálva megbízhatósági mutatónk legyen arra,
mennyire tekinthet® az eredeti minta egyszerre kiküldöttnek, és a közbüls® két
csomag adatait használjuk az Y topológiára kidolgozott tomográ�ás becslésben.

Az elvégzett referencia méréseinkb®l a 2005. július 12-én begy¶jtött adato-
kat mutatjuk be a dolgozatban. A mérésben a Komplex Rendszerek Fizikája
Tanszéken telepített fejleszt®i Dimes alkalmazást használtuk küld®ként, és a kö-
vetkez® hat Etomic végpont felé küldtük párosával próbáinkat: {univet, ericsson,
birmingham, pamplona, paris, jerusalem}.etomic.org. Minden végpont pár felé
N = 10000 darab mintavonatot küldtünk a hálózatba. A P = 40 byte mé-
ret¶, szorosan illeszked® (δ = 0) csomagokból felépített csomagvonatok közé
dt = 10000 ms várakozási id®ket iktattunk, elkerülend® a hálózat túlterhelését.

A mérés során begy¶jtött id®sorok drifttel terheltek, ami a küld® órájának
csúszása miatt mérési m¶termék. Ezt a hibát könnyen korrigálhatjuk. Ha fel-
tételezzük, hogy a mérés során számos próba üres sorokon haladt keresztül a
hálózatban, akkor minden id®sornak határozott minimummal kell rendelkeznie,
ami a 3.1. képlet alapján a vonalakra jellemz® propagációs id®k valamint a bels®
eszközök kiszolgálási idejeib®l adódik össze, azaz konstans. Ezen elvárás mellett
az adatok felfelé szórnak. Amennyiben csomagok indulását és érkezését meg�-
gyel® órák bármelyike csúszik, az id®sor konstans minimuma, lineáris alsó burko-
lónak torzul a valódi adatokon. Esetünkben is pont ez a helyzet. A referenciaórák
mindegyikéhez az id®sorok alsó burkolójára egyenest illesztettünk, majd a me-
redekségek átlagát tekintettük a küld® óra ráta hibájának. A konkrét mérésben
az óra csúszása 19 ± 1 µs/s-nek adódott, amit �gyelembe véve korrigáltuk az
id®sorokat, ahogy az a 3.13. ábrán is látható.
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dimes@elte

157.181.141.9

univet 62.40.103.25

ericsson 62.40.96.2

62.40.96.30

birmingham paris

62.40.96.34

pamplona jerusalem

1

23

5 4

6 5

8 9 11 10

(a) Feltárt hálózat

Él E[x] Hiba σ[x] Hiba
1 23,446 2,738 35,044 4,652
2 6,976 3,883 5,052 2,048
3 32,196 2,779 70,856 2,678
4 6,693 4,016 17,467 10,557
5 83,373 5,730 48,426 1,373
6 1,802 0,707 6,059 4,215
7 8,273 1,452 5,441 0,981
8 43,575 � 30,752 �
9 30,866 � 37,188 �
10 309,853 � 294,230 �
11 92,723 � 136,885 �

(b) Sorhossz statisztikák

3.14. ábra. A dimes@elte mér®program 6 Etomic végponttal közösen végezte a
tomográ�ás mérést. (a) A traceroute mérések alapján el®állított feszít®hálózat.
(b) A becsléssel feltárt sorhosszeloszlások várható értékei, szórásai és hibái µs
egységekben.

Az 5.2. alfejezet módszereit követve elvégeztük a sorhossztomográ�át, mely-
nek segítségével a feltárt 49 útvonalválasztó közül 5 elágazási pontot azonosítot-
tunk a mérésben, és 56 átfed® szegmensre adhattunk sorhossz eloszlás becslést. Az
átfed® szegmenseket átlagolva 11 egyedi szegmensre jellemz® sorhossz statisztikát
tártunk fel, az eredmények részletesen a 3.14. ábrán láthatóak.

3.6. Diszkusszió

Célul t¶ztük ki, hogy a valódi hálózatban megteremtsük annak a lehet®sé-
gét, hogy méréseken alapuló, megbízható torlódási térképet állítsunk el®. Ehhez
elengedhetetlen volt a megfelel® mér®hálózat megtervezése és megalkotása. A
fejezetben bemutattuk a nemzetközi összefogásban megépített Etomic mér®rend-
szert és bemutattuk azokat a mérési módszereket, amiket torlódással kapcsola-
tos méréseinkben használunk. Betekintést nyújtottunk abba, hogyan tudjuk más
meglév® mér®rendszerek segítségével szélesebb körbe kiterjeszteni kísérleteinket,
azok milyen technikai kihívásokat támasztottak. A fent bemutatott mérések gya-
korlatilag topológia feltáró és csatolt hálózati késleltetés méréseket valósítanak
meg, melyeket az 5. fejezet tomográ�ás becslési módszereivel dolgozunk fel, hogy
megrajzolhassuk a hálózat torlódási térképét.



4. fejezet

Hálózatmérési virtuális
obszervatórium

4.1. Motiváció

A tudományos kísérletekb®l származó naprakész és archív mérési adatok köz-
kinccsé tétele, a tudomány számos területére jó hatással volt. Az információáram-
lás felgyorsulása serkenti a kutatók munkáját, modelljeik összevetése könnyebben
megvalósítható, gyakrabban születnek új észrevételek. A tudomány más terüle-
tén meghonosított elveket követve kutatócsoportunk felkarolta azt az irányzatot,
hogy a hálózati mérések területén is terjessze és felépítse a hálózati mérések vir-
tuális obszervatóriumának egy lehetséges prototípusát. Az obszervatórium életre
hívásával legf®bb célunk az volt, hogy a már elérhet® mérési adatok és a külön-
böz® mértékek becslési eredményeit megbízható referenciaként közzé téve, azok
használatára buzdítsuk a hálózati forgalom kutatásával foglalkozó szakembereket.
A tervezés és építés során igyekeztünk megteremteni annak lehet®ségét, hogy más
kutatócsoport is beilleszthesse az Internet hálózattal kapcsolatos adatait és ered-
ményeit a kidolgozott keretrendszerbe. Munkánk során folyamatosan foglalkozunk
az adatok hatékony tárolásának illetve szabványos megjelenítésének kérdéskörével
is.

A mondást, mely szerint �a tudás hatalom�, napjainkban kicsit át kell ér-
telmeznünk. Mára talán az igazi hatalmat az információ megfelel® közzé tétele
jelenti, hiszen a nyilvános adatok és a hozzáférhet® algoritmusok alapján m¶-
köd® különböz® kiértékelési módszerek hozzásegítik a tudományt a gyorsabb és
hatékonyabb fejl®déshez. Ezáltal a tudományos felfedezések üteme n®. Említésre
méltó, hogy a Humán Genom Projekt [45] keretén belül, az els®k között épí-
tettek fel tudományos adatbázisokat. A tudomány számára a munka nem állhat
meg az adatbázisok felépítésével és feltöltésével, hiszen a közzétett adatok más
kutatócsoportok munkáját is el®segítik. A fenti példát alapul véve, az emberi gé-
nek térképét elkészít® kutatócsoportoktól független csoportok vizsgálják a külön-

35
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böz® fajok biokémiai reakciói mögött megbúvó komplex reakcióhálózatokat. Azok
a kutatók, akik egy kiválasztott fehérje evolúcióját vagy annak �ziológia tulaj-
donságait akarják megvizsgálni, hasznos a két fenti kutatás nyersadatait együtt
elérni, független adatbázisaikat együtt kezelni, hiszen sokszor elkerülhetetlen a
legelemibb mérési adatokig visszanyúlni, mert nem elegend® valamilyen kiérté-
kelt eredményekre támaszkodni.

Els®ként a csillagászat tudományában [46, 47] sikerült legy®zni azt a technikai
akadályt, hogy számos különböz® észlelési munka adatait kiszolgáló adatbáziso-
kat kötegeljenek. Ezen munkát végz® szakemberek egyik fontos vívmánya, hogy
a több adatbázison átnyúló objektum keresés megvalósult. Az ún. cone search
eljárás használatával az égbolt egy meghatározott területére vonatkozó összes, az
adatbázisokban megtalálható mérési adat egybegy¶jtve kerül a kutató rendelke-
zésére.

Az alábbi pontokban egybegy¶jtjük a hálózati mérések virtuális obszervató-
riumának legfontosabb céljait:

• Módszer bevezetése a referencia mérési adatok nyilvános elérhet®ségére;

• A mérésekb®l gy¶jtött nyersadatok különböz® kiértékeléseib®l származó
eredmények megosztása;

• Küls®, szabványosított nyersadatok kiértékelésének biztosítása;

• Az adatok manipulálásához könnyen kezelhet® felhasználói felület beüze-
melése;

• Web-szervízeken keresztül csatlakozási felület biztosítása a hálózati alkal-
mazásoknak;

• Szabványos csatlakozási pont biztosítása más kutatócsoportok archívumai
felé;

• A hálózatot jellemz® különböz® mértékek ábrázolásának kérdésével kapcso-
latos megbeszélések inspirálása;

• Sémajavaslatot nyújtani az újonnan felépül® hálózatmérési adatbázisok ter-
vezésénél.

4.2. Elérhet® referencia nyersadatmegosztók

A hálózati mérésekkel foglalkozó eddigi munkák közül fontos bemutatnunk pár
példát. Az Etomic rendszer nyersadait kiszolgáló virtuális obszervatórium felépí-
tésénél �gyelembe vettük ezen törekvések ötleteit és technológiai eredményeit.



4.3. AZ OBSZERVATÓRIUM PROTOTÍPUSA 37

Az amerikai székhely¶ Caida 2002-ben hozzáfogott ahhoz, hogy aktív és passzív
méréseikb®l származó adatait megfelel®en felcímkézze és pár releváns tulajdon-
ság alapján, jól kereshet® rendszerbe szervezze. Felépítette az Internetmérések
Nyersadat-katalógusát [28] (DatCat). A kidolgozott rendszerben mára a Caidától
független csoportok mérési nyersadatai is katalogizálhatóvá váltak. A megvaló-
sított keretrendszerben csak cimkékb®l álló, az ún. meta-adatok tárolása valósul
meg, a valódi nyersadatok kötegeire hálózati hivatkozást (URL-t) biztosít. A köz-
vetett módon elérhet® nyersadatok formátumára nincs semmilyen megszorítás, a
kutató feladata az esetlegesen különböz® forrás eltér® formátumait harmonizálni,
ha az adatok együttesével kíván dolgozni. A DatCat-ban fellelhet® nyersadatok
között passzív csomagszint¶ naplók, traceroute mérési fájlok, útvonalválasztási
táblázatok1, hálózati vírusterjedési térképek, stb. szerepelnek.

A DatCat analógiájára futott a Mome Projekt [48] Európai Uniós IST Prog-
ram keretében. E munka fontos újításai közé tartozik, hogy a szabványos repre-
zentáció felé megtették az els® lépéseket. Így a traceroute mérések formátumára
kritériumrendszert alkottak [49], valamint a mérési nyersadatok kiértékelési algo-
ritmusaira megosztására és futtatására lehet®séget nyújtanak.

A MAWI munkacsoport [50], ami 1999. óta a japán WIDE gerincvonal szá-
mos pontján rendszeres passzív méréseket végez, a megfelel® módon anonimizált
mérési naplókat valamint az ezalapján autómatikusan kiértékelt, a forgalmat jel-
lemz® statisztikát teszi közzé.

Az imént bemutatott mérési nyersadatkiszolgáló rendszerek megragadnak sa-
ját adataik publikálásánál illetve több nyersadat forrás esetén, megelégednek az
adatok szabványos felcímkézésével. A következ®kben bemutatott virtuális obszer-
vatórium megpróbál ezen túllépni. Keretrendszert javaslunk, mely segítségével
különböz® források megoszthatják adataikat és létrehoztunk egy adatbázisbeli
sémarendszert, amelynek segítségével a csomag alapú mérések nyersadatai ele-
gáns és hatékony módon tárolhatók.

4.3. Az obszervatórium prototípusa

A komplex rendszerek m¶ködésének megértéséhez komplex modelleket alko-
tunk. A modellek el®rejelz® képességét statisztikailag reprezentánsnak tekinthet®
minta segítségével tesztelhetjük megbízhatóan. Például a hálózati forgalom és a
topológia dinamikájának térbeli és id®beli viselkedését leíró új modellekhez nagy
lefedettség¶, hosszú múltra visszatekint® meg�gyelési adatokra van szükségünk.
Az átfogóbb vizsgálatok reményében saját méréseinkb®l származó adatainkat ki
kell egészítsük más hozzáférhet® hálózatmérési forrással. A különböz®, egymás-
tól független kutató csoportok által szolgáltatott nyersadatok felvetik az adatok
összevethet® ábrázolásának és hatékony tárolásának problémáját. Az ábrázolás

1BGP � Border Gateway Protocol táblák
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tekintetében megfelel®, mindenki által elfogadott szabványos adatmodellek ki-
fejlesztésére csak nemzetközi összefogásban remélhetünk megoldást. A hatékony
tárolás megvalósítására a megoldást, esetünkben is, jól szervezett relációs adat-
bázisok üzemeltetése jelenti, melyben a sémarendszer h¶en illeszkedik a hálózati
mérések jellegéhez. Természetesen a sémarendszer részletes tárgyalása, ami szép
technikai kihívás, nem képzi a dolgozat részét.

Internet

Hálózati mérések virtuális obszervatóriuma

hálózati
mérések

webes szolgáltatás

Folyamatos kiértékelés
Arh́ıvum Kiértékelt adatok

Tárolt eljárások

Topológia kiértékelő
Torlódásfigyelő
Sávszélessǵbecslő
Helymeghatározó

Adatkérelem

4.1. ábra. A hálózati mérések obszervatóriumának felépítési vázlata. A hálózati
mérések paraméterei és nyersadatai az Archívumban tárolódnak. Az adatokat
rendszeresen kiértékel®, tárolt eljárás formájában megvalósított, statisztikai becs-
l®k szintén az adatbázisba töltik az eredményeket. Adatkérelem esetén a nyers és
a kiértékelt adatok webes szolgáltatásokon keresztül érhet®k el.

A 4.1. ábrán tömören vázoljuk a megvalósított obszervatórium bels® felépí-
tését. Az obszervatórium lényeges eleme az adatok tárolására üzembe helyezett
adatbázis. Az Etomic mér®hálózaton rendszeresen végzünk hálózati méréseket,
mint például sorhossz tomográ�ás, topológiafeltáró, geográ�ai lokációs és sáv-
szélességbecsl® mérések. Mérési adatainkat az adatbázisban archiváljuk. Azt az
elvet követjük, hogy a mérés során begy¶jtött nyersadat minden lehetséges részle-
tét tároljuk, noha így elkerülhetetlenül gyorsan hízó adattáblákat is létrehozunk.
A �mindent markolni kívánó� elv mögött meghúzódó érvelés a következ®. Egyfel®l
elképzelhet®, hogy az eddig bevezetett becsléseken felül születnek új, �nomabb,
vagy teljesen más mértékeket vizsgáló kiértékel® módszerek, melyek csak akkor
képesek az archív referencia adatokat feldolgozni, ha a mér®forgalom minden
lehetséges részlete reprodukálható. Másfel®l evidens, hogy a ma elvégzett Inter-
net mérések mikroszkópikus tulajdonságai a jöv®ben szükségszer¶en teljesen más
képet festenek. Csak akkor remélhetjük helyesen megérteni a tapasztalt apró el-
téréseket, ha a mérés a lehet® legpontosabban van az adatbázisba beleképezve.
Harmadrészt nem ismerhetjük, hogy a nyersadatok milyen kombinációjában áll-
nak el® a nagyobb id®skálán releváns statisztikák. A jöv®ben felmerül® ötletek
szabad kipróbálása is megköveteli a részletekbe men® adattárolást. A részletekbe
men® tárolásra példaként említjük tomográ�ás méréseink nyersadatait. Itt sem
elegend® pusztán az id®sorok és a topológia tárolása, szükséges a próbaforgalom
csomagszint¶ részletes leírása azért, hogy ezeket a mérési adatokat egy ma még
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nem létez® kiértékel® eljárás felhasználhassa.
A részletes tárolásból adódik, hogy a nagy méret¶ adattáblák kezelése fon-

tos probléma, amivel foglalkoznunk kell. Az adatbázis felé eddig megfogalmazott
jellemz® kérdésekre alapozva kutatjuk a táblázatok keresést gyorsító hatékony
felindexelését.

Az obszervatórium részét képezi számos olyan függvény, melynek segítségével
sokszor el®forduló bonyolultabb lekérdezéseket lehet átláthatóan megfogalmazni.
A tárolt függvények és eljárások között megvalósítottunk hasznos statisztikai esz-
közöket, melyek segítségével például hisztogramot szerkeszthetünk id®sorokhoz,
vagy az eloszlások különböz® mometumait értékelhetjük ki. Ezek a függvények
és eljárások web-szolgáltatásokon keresztül is rendelkezésre állnak, így lehet®ség
nyílik arra, hogy könnyebben illeszthessük a rendszerhez az adatokat elemz® küls®
programokat.
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ű
sé
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4.2. ábra. Az obszervatórium segítségével megválaszolható kérdésekre két ekla-
táns példa. (a) Az adatbázisba eddig begy¶jtött traceroute mérések alapján
el®állított hálózat fokszámeloszlásának vizsgálata. A mérésben résztvev® végpon-
tok alapján két halmazt vizsgáltunk meg. Az egyikben csak az Etomic rendszer
végpontjai között, a másikban a Planetlab infrastruktúra ágensei között feszül®
irányítatlannak tekintett hálózat fokszámát ábrázoljuk. (b) Az archív id®sorok
hosszú távú viselkedésének tanulmányozása is lehetséges. A univet.etomic.org és
az magdeburg.etomic.org végpontok között mért hálózati késleltetésének valószí-
n¶ségs¶r¶ségét látjuk három különböz® id®pontban.

Munkánk gyakorlati használhatóságának alátámasztására, az alábbi kérdé-
sekre keressük a választ a megvalósított obszervatórium segítségével.

Az eddigi méréseink során érintett hálózat topológiája milyen fokszám eloszlást
követ? Az eddig archivált traceroute alapú útvonalfeltáró mérések nyersadatai-
ból el®állított hálózati topológia, 4.2a. ábrán látható fokszámeloszlása szerint, jó
közelítéssel hatványfüggvény szerint esik, melynek kitev®je α = −4, 47 körüli. A
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kitev® nem mutat lényeges eltérést aszerint, hogy kisebb, csak az Etomic végpon-
tok között feszül® hálózatot vizsgálunk, vagy egy nagyságrendekkel több elemb®l
felépül® hálózatot, ami a Planetlab nódusok között található.

Tapasztalunk-e valami érdekeset a különböz® mérésen átnyúló hálózati késlel-
tetés id®soraiban? A 4.2b. ábra alátámasztja, hogy az obszervatórium segítségével
az archív id®sorok hosszú távú viselkedése tanulmányozható. Két végpont között
mért hálózati késleltetésének s¶r¶ségfüggvényét mutatjuk meg három különböz®
2007. év elején végzett mérésre. A kiragadott példa azt sugallja, hogy a különböz®
mérés során a mér®csomagok különböz® útvonalon haladtak keresztül. A január
elején tapasztalható késleltetésnél kisebb hálózati késleltetés volt tapasztalható
pár napig a hó végén, majd a márciusi adatokon újabb eltolódást tapasztalunk.
Nagy valószín¶séggel megváltozott az mér®csomagok által bejárt útvonal.
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ó

K
és

le
lt

et
és

[m
s]

1

2

3

1, 66

1, 64

1, 62

1, 6

2007. jan. 6. 2007. jan. 29. 2007. feb. 21. 2007. márc. 16.

4.3. ábra. Az univet.etomic.org és a magdeburg.etomic.org végpontok között meg-
�gyelhet® az útvonal és a késleltetés között rejl® természetes kapcsolat. A kira-
gadott id®szakban 3 különböz® útvonal típust mértünk melyekkel jól korrelál a
hálózaton tapasztalható propagációs és kiszolgálási id®.

Találhatunk megbízható evidenciát útvonalváltozásra az id®sorok elemzése alap-
ján? Ez a kérdés az adatok átfogóbb együttes tanulmányozását követeli meg,
melyre kiválóan alkalmas az obszervatóriumunk. Az eddigi mérési adatokat meg-
vizsgálva a mér®pontpárokat két csoportra bonthatjuk. Vannak olyan útvonalak,
ahol nehéz felállítani egyértelm¶ kapcsolatot a hálózati késleltetés és a feltárt út-
vonal között. Ezekben az esetekben nagy valószín¶séggel úgy módosul az útvonal
bels® felépítése, hogy a szakaszokat alkotó �zikai eszközök cseréje nem vonzza a
címzések cseréjét. A másik csoportba azok az párok tartoznak, ahol könnyen ki-
mutatható a kapcsolat. A 4.2b. ábra adatait szolgáltató budapesti és magdeburgi
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Útvonal Elemszám min τ [ms] E[τ ][ms] σ[τ ][µs] Úthossz

1 3 15,86 � � 14
2 125 16,28 16,29 4,4 15
3 267 16,22 16,25 14,5 13

4.1. táblázat. Az univet.etomic.org és a magdeburg.etomic.org végpontok között
meg�gyelt 3 különböz® útvonal késleltetés statisztikái. Jól látható, hogy egy �-
zikailag állandó útvonalra lesz¶kítve kicsi, ≈ 10 µs nagyságrend¶ ingadozásokat
tapasztalunk.

végpont között jól kimutatható ez a kapcsolat. A 4.3. ábrán megvizsgáljuk id®ben
hogyan viselkedik az említett két végpont között a minták késleltetése. Minden
mérési nyersadatköteghez meghatároztuk a hálózati késleltetés minimumát, azaz
a propagációs és a kiszolgálási id®kb®l származó állandó késleltetést. Az adatok-
ban 2007. január 8-án és 2007. március 1-én egy-egy éles ugrást találunk. Erre
a mérési id®szakra szorítkozva az útvonalfeltárásából származó adatokat össze-
vetve a késleltetésekkel, id®ben ugyanakkor tapasztalunk változást. Az 1, 2 és
3 jel¶ utak mikroszkopikus szerkezete eltér, a hálózat magjában átrendez®dés
�gyelhet® meg. A különböz® utakhoz tartozó id®sorokat megvizsgálva hasznos
tanulságot vonhatunk le. Elvárásainknak megfelel®en minden stabil és üres útvo-
nalhoz állandó késleltetés tartozik. A vizsgálat alapján empirikus küszöbszámot
rendelhetünk ahhoz, hogy mit tekintünk állandónak. A 4.1. táblázat alapján a
késleltetések szórása a 10 µs nagyságrendbe esik. Ezt a tudást felhasználhatjuk
arra, hogy két tetsz®leges mérésb®l származó id®sort összevetve becslést adjunk
arra, azonos útvonalon valósult-e meg a mérés. E kérdéskört tovább vizsgálva
útvonal-tomográ�ás eljárásokat lehet kidolgozni.

4.4. Diszkusszió

Ebben a fejezetben felvázoltuk annak jelent®ségét, hogy a tudomány más te-
rületén jól bevált utat követve, a hálózati mérések tekintetében is szükség van
a mérési tapasztalatok közkinccsé tételére. Ez a törekvés a mindenkori mérési
adatok és mérési körülmények tárolásán felül a folyamatosan b®vül® statiszti-
kai kiértékel® eljárások megosztását is jelenti. Érint®legesen felvázoltuk az Eto-
mic mér®rendszer mellé felállított adatbázis m¶ködését, melyben eddigi mérése-
inket és a bel®lük következ® eredményeket szervezzük és tároljuk. A mérési ada-
tok historikus korrekt tárolásának segítségével a nagyobb id®skálán bekövetkez®
változások meg�gyelésére és elemzésére nyílik mód. A keretrendszer lehet®séget
nyújt, hogy web-szolgáltatásokon keresztül is kiszolgálja az adatokat, ezzel meg-
teremtve intelligens alkalmazások tervezésének lehet®ségét. A virtuális obszerva-
tórium problémáin, az Európai Unió VII. Keretprogramjában meghirdetett Mo-
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ment pályázat [51] keretében dolgozunk tovább. A pályázat legf®bb célkit¶zése,
hogy különböz® kutatási csoportok meglév® adatbázisait illetve on-line elérhet®
mérési alkalmazásait egységes felület mögé szervezze úgy, hogy a hálózatkutató
kéréseire szabványos, több forrásból származó aggregált adatot nyerhessen ki. A
mérési adatok elérhet® történelmi archívumai elengedhetetlenül segítik az Inter-
net id®fejl®dését kutató adatbányászok munkáját.



5. fejezet

A hálózati pu�erek sorhosszainak
becslése tomográ�ás módszerekkel

5.1. Motiváció

A Bevezet®ben tárgyaltak szerint az Internet felépítését és forgalmát tekintve,
komplex rendszer. A hálózat m¶ködését és állapotát leíró gyors és megbízható
becslések kifejlesztése elengedhetetlen feladat, ha hatékonyabb forgalomvezérl®
protokollokkal tervezzük felváltani a most használatban lev®ket, ha meg akarjuk
oldani a torlódásokat kikerül® automatikus útvonal átrendezés problémáját, il-
letve ha egyszer¶en fel akarjuk tárni a hálózat gyenge vagy támadás alatt lév®
helyeit. Az Interneten ma legelterjedtebben használt csomagküld® protokollva-
riánsok szabályzási döntéseihez legfontosabb állapotjelz®k a hálózatban tapasz-
talható csomagvesztési valószín¶ségek és a késleltetések. Az állapotjelz®k, mint
a vesztési valószín¶ség és a késleltetés helyi monitorozó mérése, az adatok egy-
begy¶jtése és elemzése nagy skálán megoldhatatlan feladat, többek között az
érintett különböz® alhálózatok eltér® gazdasági érdekeltségei miatt. Bár a háló-
zat belsejében üzemel® eszközök gy¶jthetnek forgalmi statisztikákat, az adatok
tárolása és elemzése az eszközök drága módosításait vonná maga után eszközfej-
lesztés és karbantartás oldalról egyaránt. A forgalomról nyert információ továb-
bítása, esetlegesen központosított tárolása roppant nagy extra hálózati forgalmat
eredményezne.

Az Internet tudományos kutatásában egyre nagyobb tért hódítanak a háló-
zattomográ�ás eljárások, melyek kiválóan alkalmazhatóak a szabályozatlan fej-
l®dés¶ heterogén felépítés¶ hálózatok tulajdonságainak becsléseken alapuló ta-
nulmányozásában. Méréstechnikai oldalról megközelítve a problémát, minden há-
lózattomográ�a kulcs gondolata, hogy aktív méréseket végzünk, � lásd a 3.3.2.
alfejezet bemutatott technikáit, � melyek a hálózat belsejében m¶köd® eszközök
speciális közrem¶ködését nem igénylik, és amik így összességében kisebb plusz for-
galmat generálnak. A mérések közvetve olyan �zikai mértékek meghatározására

43
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irányulnak, amiket közvetlenül nem tudunk leolvasni, például a hálózat belsejé-
ben tapasztalható egyedi késleltetések feltárása. A rejtett információ felderítésére
a statisztika dedukciós módszereit alkalmazzuk. Vardi [52] éppen azért vezette be
a hálózattomográ�a fogalmát, hogy kihangsúlyozza az orvoslásban is használa-
tos tomográ�a eljárásaival a rokonságot. Mivel a hálózattomográ�ás becslések a
végpontokon gy¶jtött statisztikákon nyugszanak, ezért a mérési infrastruktúra jól
skálázó, eszközigényét és karbantartási költségeit tekintve olcsó eljárásnak számít.
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5.1. ábra. A mér®pontok számának függvényében felfedezhet® elágazási pontok és
szegmensek számának változása a gyakorlatban. A topológiát feltáró mérésben a
világon elszórtan üzemel® 257 Dimes mér®programot használtunk és 15 Etomic
végpont felé mértünk.

A hálózattomográ�a legfontosabb problémái közé tartozik, hogy számos útvo-
nalon megvalósított aktív végpontmérések statisztikáira alapozva dekomponáljuk
a hálózat belsejében lev® szegmensekre jellemz® késleltetések [53, 54] illetve vesz-
tési valószín¶ségek mértékeit [55, 56]. A tomográ�ás mérésekben általában egy
végpontból a végpontok egy halmazába mérünk, és ebben az esetben a forrás és
a nyel®k között feszül® logikai fa éleire határozzuk meg a késleltetés vagy a vesz-
tés statisztikáját. A feltárható logikai fa elágazási pontjai megfelelnek azoknak
az útvonalválasztó egységeknek, ahol a próbaforgalom csomagjai különválnak.
Növelve a tomográ�ás mérésben részt vev® források és nyel®k számát, a háló-
zat egyre nagyobb részére képes az eljárás állapotbecslést szolgáltatni. A forrás
és nyel® végpontok megegyez® halmazát feltételezve 3.3.2. szakasz a 3.3. ábrája
alapján extrapolálhatunk a feltárható hálózat méretére. Aszimmetrikus forrás és
cél végponthalmaz esetén, � ilyen például a 3.5. fejezetben említett Dimes-os
kon�guráció, � az 5.1. ábra ad becslést a feltérképezhet® hálózat nagyságáról.
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A hálózattomográ�ás technikákat eredend®en olyan hálózatokra fejlesztették
ki, ahol az útvonalválasztó eszközök képesek multicast forgalomra, azaz képesek
olyan különleges csomagok kezelésére, amikben egyszerre több cím is fel van tün-
tetve. Amennyiben az útvonalválasztóba érkez® multicast csomagban található
címek egy része az egyik kimen® vonala felé érhet® el, míg a többi cím más vona-
lon, akkor az eszköz annyi új csomagot készít, ahány irányban szükséges tovább
küldeni az eredeti csomag tartalmát. A multicast tomográ�ás [57, 58, 59, 60] mé-
rések a hálózati elemek együttm¶ködését követelik meg, ami általában az Interne-
ten nem teljesül. Ezért a becslési módszereket továbbfejlesztették a hagyományos
címzés¶ csomagokra [55, 53, 56]. Érdekességként megemlítjük, hogy több forrás
módszerre találunk példát a [61, 62, 63] munkákban.

Az általunk használt unicast hálózattomográ�a létjogosultsága mögött hú-
zódó �zikai gondolat a következ®. A forrásként m¶köd® mérési végpont nagyon
szorosan egymás mögött elhelyezked®, ún. back-to-back csomagokból összeállított
vonatot küld a hálózatba úgy, hogy az egyes csomagok címzettjei különböznek.
A mintavonat hossza szerint, � megvalósításunk id®rendjét követve, � megkülön-
böztethetünk két mérési alternatívát. Legegyszer¶bb esetben egy forrás és két
végpont szerepel a mérésben, ezt Y-tomográ�ának nevezzük. Amennyiben több,
mint két végpont felé történik a tomográ�ás mérés, fákra kidolgozott tomográ�ás
becslésr®l beszélünk. A szorosan illeszked® mér®csomagok mindaddig ugyanazt
az utat járják be a forrást elhagyva, amíg címeik szerint a hálózat belsejében
szét nem válnak. Ezalatt ugyanazokon a hálózati eszközökön haladnak keresz-
tül koherensen, ugyanazokat a sorokat állják végig. Gyakorlatilag így a hálózat
ugyanazon állapotát tapogatják le. E munkahipotézis lehet az alapja annak, hogy
a minták hálózati késleltetés id®sorai korrelálttá válnak. A mintákban megtapasz-
talható korrelációnak köszönhet®en ez a mérés gyakorlatilag nagyon hasonlít az
Interneten csak elvben kivitelezhet® ideálisabb multicast mérésre, és ennek a tu-
lajdonságnak köszönhet® az is, hogy a végpont-végpont adatokból a hálózat bels®
tulajdonságaira következtethetünk.

A 3. fejezet 3.1. képlete alapján látszik, hogy a hálózati késleltetés nemnega-
tív komponensek összegeként áll el® minden útvonalra, mely tagokból a Σ(τ + ts)
állandónak tekinthet®, amihez egy id®ben ingadozó, a sorban állásokból szár-
mazó Σx id® adódik hozzá. A következ® fejezetekben a sorbanállási id®ket le-
író valószín¶ség-s¶r¶ségek tomográ�ás becslési eljárásait mutatjuk be. Majd az
Etomic rendszerben végzett mérésekb®l mutatunk példákat, és ismertetjük az
eredményeket, mely a hálózat bels® torlódási állapotáról hordoz érdemi térbeli
információt. Az Interneten végzett kísérleteket a nap különböz® szakában megis-
mételve a hálózat id®beli fejl®dését is nyomon követhetjük, amir®l egy animációs
�lmet mellékelünk. Bízunk abban, hogy az Interneten rendszeresen végzett nagy
skálájú tomográ�ás méréseink és az adatok feldolgozása és közzé tétele hozzásegít
a hálózat késleltetéseit vizsgáló egyre realisztikusabb modellek megalkotásához,
ami érdekes aktív kutatási terület.

Annak érdekében, hogy a hálózattomográ�ás eljárások a passzív mérési tech-



46 5. FEJEZET. HÁLÓZATTOMOGRÁFIA

nikák eredményeivel felvegyék a versenyt, törekedni kell a nagy számításigény¶
algoritmusok �nomítására, melyre mi is bevezettünk pár ötletet.

5.2. Tomogra�kus sorhosszeloszlás-becslés

Y-alakú hálózatban

Ebben az alfejezetben azt a statisztikai becslést mutatjuk be, aminek segít-
ségével a csomagok az útvonalválasztó egységek pu�ereiben eltöltött várakozási
idejeit tárjuk fel. A módszer arra az elemi hálózatra van kidolgozva, amiben egy
forrás és két nyel® szerepel. A próbacsomagok együtt haladnak a forrástól az
elágazási pontig, majd két felé válva Y-alakú utakat járnak be. Annak érdeké-
ben, hogy becslést adhassunk összetettebb hálózatra is, azt az összes lehetséges
Y-formával fedjük le. Kísérletileg a csomagpárokat felváltva különböz®en el®állí-
tott célpontpár felé küldjük. A hálózat Y-okkal történ® lefedése következtében az
utaknak lesznek teljesen átlapoló és csak részben átfed® szakaszai. Feltételezzük,
hogy a mérés teljes idejére állandósult állapotban van a hálózat, az egyedi szeg-
mensek sorait leíró valószín¶ségi eloszlások nem változnak a mérés ideje alatt.
Ezt a gyakorlatban úgy tudjuk biztosítani, hogy a különböz® célpár kombinációk
mintáit váltakozva utaztatjuk, így az átfed® útszakaszokról ugyanazt az állapo-
tinformációt gy¶jtjük. Az egyedi Y-kiértékelés eredményeit a teljesen átfed® sza-
kaszokon konzisztencia vizsgálatra használhatjuk, hiszen ugyanazt az állapotot
várjuk el független mérési mintáink alapján. A részben átfed® szakaszok segítsé-
gével, inverz konvolúciós eljárással a két eredeti szegmens három rész-szegmensre
bontható, ezzel a teljes hálózat �nomabb felbontására nyílik lehet®ségünk.

A módszer szépsége, hogy a becslés képletei zárt alakba hozhatók, melyek ki-
értékeléséhez számítógépes numerikus módszereket alkalmazunk. A mérési mód-
szer gyengéje, hogy növelve a végpontok halmazát, exponenciálisan egyre több
mintára van szükség, ami rontja a skálázás esélyeit. A több végpontot tartalmazó
mérésekben megnövekedett mintaszám elnyújtja a mérés id®tartamát, ami határ-
esetben rontja a rendszer állandósult állapotára kirótt feltételezésünket. A mérés
ideje alatt jelent®sen megváltozhat a hálózat dinamikája. A minták s¶r¶bb kül-
dése sem segít, mert eldugítva a hálózatot a rendszert kibillentjük a mérni kívánt
állapotából.

5.2.1. A becslési módszer

El®ször az elemi tomográ�ás sorhosszbecslés módszerét mutatjuk be, ami az
egy forrás, két nyel® végpont és egy elágazási pont között feszül® Y-alakú útvonal-
nak felel meg, lásd az 5.2. ábrán. Méréstechnikailag fontos megjegyeznünk, hogy
az ábra egyszer¶sítés eredményeként el®álló feszít®fa. Az itt feltüntetett utak a
valós méréseinkben nem egyetlen vonalat jelentenek, hanem vonalak és útvonal-
választók olyan folytonos láncolatát, melyet már nem tudunk kisebb elemeire
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0

1

2 3

5.2. ábra. A legegyszer¶bb hálózati elem az Y-alakú elágazás. A 0-val jelzett
forrás végpont szorosan illeszked® csomagpárokat küld a 2 és a 3 célpontba. A
csomagok hálózati késleltetései csatoltak (Y2, Y3)(i)-vel jelöljük az i-ik mintához
tartozó mérési adatokat.

bontani.
Az Y-alakot megvalósító elemi tomográ�ás mérésben a forrás (0) szorosan il-

leszked® csomagpárokat küld a célpontok (2 és 3) felé, amik az Y szárán együtt
haladnak, majd az elágazási pontban (1) szétválnak. A csomagok hálózati késlel-
tetését mérjük, amib®l statisztikai módszerek segítségével következtetünk vissza
a hálózat egyes szegmenseinek egyedi késleltetésére.

Végezzünk N mérést, melyb®l az i-ik csomagpárra (Y i
2 , Y

i
3 ) késleltetéseket

kapunk, ahol az alsó indexek a célpontokat jelölik. Ebben a modellben tekint-
sük a bels® késleltetéseket és a hálózati késleltetéseket valószín¶ségi változóknak,
amiket vektorokba rendezve rendre x = (x1,x2,x3) és y = (y2,y3) jelölünk. A
késleltetések alsó indexeit úgy választjuk meg, hogy a hozzátartozó irányított élek
érkezési oldalán található csúcs jelével egyezzenek meg.

A rejtett és a meg�gyelhet® valószín¶ségi változók között természetes, a to-
pológiától függ® lineáris összefüggés teremt kapcsolatot:

y2 = x1 + x2, y3 = x1 +
P

C
+ x3, (5.1)

ahol második képletben megjelen® gyakorlatilag állandónak tekinthet® P/C tag
azt írja le, hogy a 2-es célba men® P méret¶ csomag kiszolgálási ideje feltartja a
3-as célba haladó próbát.

Az 5.1. képleteket alkalmazva a mérési eredményekre, írjuk hogy

Y i
2 = X i

1 +X i
2, Y i

3 = X i
1 +

P

C
+X i

3, ∀i ∈ {1, 2, . . . , N},

amib®l jól látszik, hogy minden mérési eredmény mögött meghúzódó rejtett kés-
leltetések bizonyos korlátok között egy konstans erejéig eltolhatóak. Például az
(X1, X2, X3) és az (X1 +ε,X2−ε,X3−ε) rejtett változók ugyanazt a mérési ered-
ményt adják, minden értelmes ε-ra, amelyre a korlát: 0 < ε ≤ min(X2, X3+P/C).
Ezért a probléma invertálása során csak a mért hálózati késleltetések �uktuáció-
ját tudjuk komponenseire bontani. Egészséges feltételezés, hogy minden célpont
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felé legalább egy próba üres hálózaton halad keresztül és sorbanállás nélkül érke-
zik célba, így a hálózati késleltetés �uktuációi a 3.1. képlet értelmében az útvonal
egymás után f¶zött soraiban eltöltött változó mérték¶ várakozások kumulatív
eredménye, hiszen a propagációs és a kiszolgálási id®k összegét állandónak te-
kinthetjük. Méréseink � és t®lünk független csoportok mérései [64, 65] � szerint a
mai Interneten ez a feltételezés megállja helyét. Ezért a mérési id®sorok konstans
részét kiszerkesztjük a mérési adatokból:

Y i
ν 7→ Y i

ν − min
i∈{1,...,N}

(Y i
ν ),

és a transzformált adatokra az 5.1. képletet átrendezve, mátrix formalizmusba
írhatjuk: (

Y i
2

Y i
3

)
=

(
1 1 0
1 0 1

) X i
1

X i
2

X i
3

 ,∀i ∈ {1, . . . , N}. (5.2)

A feladat célja az 5.2. képletnek statisztikai értelemben eleget tev® együttes
eloszlást, azaz a rejtett paraméterek eloszlásait megtalálni. Ennek érdekében a
rejtett és a mért id®sorokat kvantáljuk és az adatokat a következ® szabály szerint
q méret¶ binekbe szervezzük:

xiν := bX
i
ν

q
+

1

2
c,

yiλ := bY
i
λ

q
+

1

2
c,

ahol a b·c a lefelé kerekítés m¶velete, ν ∈ G ′ := {1, 2, 3} a gráf csúcsai a gyökér nél-
kül, λ ∈ {2, 3} a gráf leveleit jelöli. A kvantálás után az id®sorok a {0, 1, 2, . . . B}
egészek halmazán veszik fel értékeiket, ahol B = maxν,λ,i(y

i
λ, x

i
ν). A kiértékelés

során q értékét ügyesen úgy kell megválasztani, hogy a binekhez tartozó esemény-
számok ne legyenek alacsonyak a kiértékelés ingadozásaihoz képest.

Jelölje Pν,k annak a valószín¶ségét, hogy a ν jel¶ szakaszon a sorbanállási
késleltetés t ideig tart:

Pν,k := P(xν = k) = P ((k − 1/2)q < t ≤ (k + 1/2)q) .

A valószín¶ségek normáltsága miatt minden ν-re teljesül, hogy
∑B

k=0 Pν,k = 1.
A kvantálás lehet®vé teszi, hogy a Pν,k paraméterek segítségével egy tetsz®le-

ges mérés valószín¶ségét kifejezzük. A rejtett paramétereket leíró valószín¶ségek
halmazát jelölje Θ := {P1,k, P2,k, P3,k}Bk=0. Annak a valószín¶ségét, hogy egy mé-
rés során a próbapár csomagjai a várakozásokból ered® (aq, bq) körüli késleltetést
szenvednek, a következ® konvolúciós képlet határozza meg:

Πa,b := P(y2 = a,y3 = b|Θ) =
∑
k∈H

P1,kP2,(a−k)P3,(b−k), (5.3)
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ahol H halmaz de�níciójában �gyelembe vesszük, hogy minden várakozási kés-
leltetés nemnegatív ideig tart, azaz

H = {0 ≤ k ≤ B} ∩ {0 ≤ (a− k) ≤ B} ∩ {0 ≤ (b− k) ≤ B}.

Az 5.3. képlet felírásánál �gyelembe vettük, hogy a mérések egymástól füg-
getlenek, és feltételeztük azt is, hogy a várakozási sorok viselkedései között nincs
térbeli csatolás.

Jelölje együttesen Y := {(y2, y3)(i)}Ni=1 a kimért, transzformált és kvantált
késleltetéseket. Az ismeretlen Θ valószín¶ségek meghatározásához felhasználjuk
azt a tényt, hogy legjobb becslés esetén Θ maximalizálja a likelihood-függvényt,
és a monotonitás miatt annak logaritmusát is. Tehát a likelihood-függvény loga-
ritmusa:

logL(Y|Θ) =
N∑
i=1

log
∑
x∈χi
P(y = (yi2, y

i
3); x = x|Θ), (5.4)

ahol az χi halmaz az adott i mérés adataihoz az 5.2. egyenlet alapján a rejtett
adatok összes lehetséges kombinációját tartalmazza, gyakorlatilag a jobb oldalon
szerepl® kifejezésben a log argumentuma az 5.3. konvolúciós képlet kiértékelése
Πyi2,y

i
3
-re.

Bár az 5.4. kifejezés szerint, a likelihood-függvény logaritmusának széls®érték
problémája analitikusan nem megadható, léteznek numerikus algoritmusok, me-
lyek segítségével célt érünk. Coates és Nowak munkájukban [53] az EM-algoritmus [66]
használatát javasolják, mi is hasonlóan járunk el. Az iteratív eljárásként megva-
lósítható EM-algoritmus célja, hogy a háttéreloszlás Θ paramétereit változtatva
megkeresse a likelihood-függvény maximumát. Az algoritmus minden iterációs
lépése két részb®l áll, egy E-lépést egy M-lépés követ. Az E-lépésben (expecta-
tion) a paraméterek korábbi becslése, azaz az apriori valószín¶ségek ismeretében
feltételes valószín¶ségeket képzünk a rejtett változókra, esetünkben az Y szárain
lév® sorbanállási id®kre. Az M-lépésben (maximization) megkeressük a likelihood-
függvény széls®értékét az E-lépéssel kiegészített teljes adatrendszerre.

Az 5.4. kifejezés széls®értéke (∀ν ∈ G ′ és ∀k ∈ {0, . . . , B} mellett) teljesíti a

∂ logL(Y|Θ)

∂Pν,k

=
∂

∂Pν,k

 N∑
i=1

log
∑
x∈χi
P(y = (yi2, y

i
3); x = x|Θ) +

∑
µ∈G′

Lµ

(
1−

B∑
l=0

Pµ,l

)
= 0

feltételt, ahol a normálás feltételét Lµ Lagrange-multiplikátorokkal veszünk �gye-
lembe. A képletek olvashatósága érdekében a valószín¶ségi változók jeleit nem
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minden esetben írjuk ki. A deriválást végrehajtva

0 =
N∑
i=1

1∑
x∈χi P((yi2, y

i
3);x|Θ)

∂

∂Pν,k

∑
x∈χi
P((yi2, y

i
3);x|Θ)

− Lν
=

N∑
i=1

∑
x∈χi

(
P((yi2, y

i
3);x|Θ)∑

x′∈χi P((yi2, y
i
3);x′|Θ)

∂

∂Pν,k
logP((yi2, y

i
3);x|Θ)

)− Lν
=

N∑
i=1

∑
x∈χi
P(x|(yi2, yi3); Θ)

∂

∂Pν,k
logP((yi2, y

i
3);x|Θ)

− Lν (5.5)

A P((yi2, y
i
3);x|Θ) együttes valószín¶séget Bayes-tétel szerint felírhatjuk szor-

zat alakban: P((yi2, y
i
3)|x)P(x|Θ), ahol az els® tényez® Θ függetlensége miatt a

deriválás során az ebb®l származó tag elt¶nik. A várakozási sorok térbeli és a
minták id®beli függetlenségét felhasználva, a szorzat másik tényez®je faktorizál-
ható:

P(x|Θ) = P(x = (x1, x2, x3)|Θ) =
∏
ν∈G′

Pν,xν . (5.6)

Az 5.6. kifejezést visszahelyettesítve az 5.5. képletbe kapjuk, hogy

0 =
N∑
i=1

∑
x∈χi
P(x|(yi2, yi3); Θ)

δk,xν
Pν,k

− Lν
=

1

Pν,k

[
N∑
i=1

P(xν = k|(yi2, yi3); Θ)

]
− Lν .

A kifejezést átrendezve, és a normalitás feltételét felhasználva a Lagrange-
multiplikátor értékének N adódik. Egyszer¶sítés után a következ® egyenletrend-
szerhez jutunk, (minden ν-re és k-ra):

Pν,k =
1

N

N∑
i=1

P(xν = k|(yi2, yi3); Θ), (5.7)

ahol a P(xν = k|y = (yi2, y
i
3); Θ) feltételes valószín¶ség szemléletes jelentése

az, hogy az i-ik mérésben kimért (yi2, y
i
3) kvantált adatpár mellett, mi annak a

valószín¶sége, hogy a ν élen kq ideig várakozott a mintacsomag. Újra alkalmazva
Bayes-tételét, ezek a feltételes valószín¶ségek kifejezhet®k

P(x1 = k|y = (a, b); Θ) =
P1,kP2,a−kP3,b−k

Πa,b

,

P(x2 = k|y = (a, b); Θ) =
P1,a−kP2,kP3,b−a+k

Πa,b

,

P(x3 = k|y = (a, b); Θ) =
P1,b−kP2,a−b+kP3,k

Πa,b

, (5.8)
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alakban. Az 5.3., az 5.8. és az 5.7. kifejezések csatolt egyenletrendszert alkotnak,
az EM-algoritmus ezeknek az egyenleteknek az iteratív kiértékelését jelenti. A nu-
merikus kiértékelést akkor állítjuk le, ha Θ paraméterek rendben konvergáltak. A
kilépési feltételt úgy rójuk ki, ha egy iteráció során a legnagyobb relatív paramé-
terváltozás is alulmarad egy el®re de�niált küszöbértéknél, akkor megtaláltuk a
megoldást. Vessz®zve az el®z® iteráció megfelel® paramétereit, a megállási feltétel
relációja

max
ν∈G′,k∈{0,...B}

∣∣∣∣∣Pν,k − P ′ν,kP ′ν,k

∣∣∣∣∣B ≤ ε.

5.2.1.1. Tetsz®leges fa lefedése Y-okkal

Ebben az alfejezetben bemutatjuk, hogy tetsz®legesen nagy feszít®fa éleit jel-
lemz® sorbanállási késleltetés megbecsülhet® az Y-módszer kiterjesztésével. Ket-
t®nél több levél esetén a vizsgálat tárgyát képez® feszít®fa szegmenseinek egy
részét leíró valószín¶ségek közvetlenül megkaphatóak az Y-ra kidolgozott mód-
szer eredményeib®l, míg a többi él paraméterei az átfed® szakaszok valószín¶ség-
s¶r¶ségeinek megfelel® numerikus dekonvolúciójával határozhatóak meg. A fel-
bonthatóság természetes feltétele, hogy a csomagpár mérések közül legalább egy
mérés érintse az összes végpontot illetve az összes elágazást. A konkrét mérési
megvalósításnál nem törekedtünk a redundanciára, minden lehetséges párra el-
végeztük a méréseket. Ebb®l következ®en a teljes lefedés megvalósul, s®t számos
szegmensre több, mint egy becslési eredményt is kaptunk. Ahol egy szegmensre
több becslés áll rendelkezésünkre, az adatokat a becslési módszer hibájának meg-
határozására is felhasználjuk.

0

1

2 3 4

5 6

5.3. ábra. Egy lehetséges példa az egy forrás, négy nyel® mérési elrendezésre. A
levél párok tetsz®leges kombinációját megcímezve küldjük a hálózatba a próbákat
a forgalom jellemz®it letapogatni. Az élek egy részhalmazára (például 0 → 1,
1 → 2, . . . ) az Y-esetre kifejlesztett EM-algoritmust alkalmazva megkapjuk a
sorbanállási id®k valószín¶ségeit. Majd a közvetlenül nem felbontható szakasz
paraméterei numerikus dekonvolúcióval meghatározhatók, így a 1→ 4 kifejezhet®
az 1→ 5 és az 4→ 5 paramétereinek segítségével.
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Az 5.3. ábra példáját elemezve elegend® elvégezni a (2, 3) és (5, 6) levelekre
az Y-os csomagpár mérést, természetesen felváltva, hogy biztosítani tudjuk az
0 → 1 szakasz állapotát a két mér®folyam �egy id®ben� tapogatja le. Az Y-
esetre kidolgozott módszerrel közvetlen becslést kapunk a P1,k, P2,k, P3,k, P5,k, P6,k

valamint P ′4,k eloszlásokra, ahol a P
′
4,k eloszlás a (5, 6) mérés adataiból feltárható

0→ 4 összetett szakaszt jellemzi, ami ebben az esetben két valószín¶ségi változó
összegének eloszlása, azaz:

P ′4,k =
∑

κ∈{0,...,k}
P1,k−κP4,κ.

A kifejezésben P4,κ változók a még ismeretlen keresett mennyiségek. A numerikus
dekonvolúciót a nemnegatív legkisebb négyzetek módszerének [67] segítségével
határozzuk meg.

5.2.2. Mérési eredményeink

A becslési eljárás teljesít®képességét és konvergencia tulajdonságait el®ször
különböz® eloszlású véletlen számokon, ns hálózati szimulátoros adatokon illetve
laboratóriumi hálózatban lefolytatott méréseken vizsgáltuk. Kutatásaink az el-
méleti és a becsült eloszlások között jó egyezést állapítottak meg, az eloszlás
átlagára megbecsült hiba a választott q binelési méret alatt volt.

Els® sikeres nagyskálájú tomográ�ás méréseinkben 11 mér®pontot1 használ-
tunk a 3.4. fejezetben bemutatott Etomic mér®hálózatból. A mér®pontok között
kifeszül® logikai hálózat 36 elágazási pontot és 92 összeköt® élt tartalmazott, amit
az 5.4. ábrán mutatunk be. Az elágazási pontok közül 19 az Európai Akadémiai
Hálózatban, a GÉANT [68] hálózatban üzemelt, melyre a gyors (2�15 Gbps)
hálózati kiszolgálási sebesség jellemz®. A 7 forrás2 Etomic mér®pont egyid®ben
a 3.3.2. fejezetben bemutatott módszerit használva szorosan illeszked® kisméret¶,
� P = 40 byte-os, UDP protokollú, � csomagpárokat szórt a párokat alkotó cí-
meket folyamatosan keverve, ügyelve arra, hogy a párok minden lehetséges kom-
binációja el®forduljon. A csomagpárok között 10 ms várakozási id®t iktattunk
be. A mintacsomagok indulási és érkezési id®bélyegei alapján megszerkesztettük
a hálózati késleltetések csatolt id®sorait. Azokat az adatokat, ahol az egyik id®-
adat hiányzott, akár hálózati vesztés, akár program indítási csúszások miatt, nem
vettük �gyelembe. A mérés nyers id®soraiból a kis számban el®forduló kilógó pon-
tokat mérési hibának elkönyvelve kisz¶rtük. Az outlier-sz¶rés mérésenként kevés
(< 10) pontot érint. Eredményeink lényegében nem módosulnának, ha a kiértéke-
lésben hagynánk ezeket a pontokat, ám azokat az adatok között hagyva jelent®sen
megnövekedne B értéke, ami a numerikus kiértékelés futásidején sokat rontana. A

1A mérésben részt vev® mér®pontok listája: {ericsson, sics, univet, elte, jerusalem, rome,
pamplona, magdeburg, paris, birmingham, telia}.etomic.org

2A bemutatott mérésben 4 végpont csak nyel®ként üzemelt.
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5.4. ábra. Az Interneten levezényelt nagyskálájú Y-tomogra�kus mérés logikai
kapcsolata. A sárga ovális csúcsok a mér®pontokat jelölik. A GÉANT akadémiai
hálózat útvonalválasztó eszközeit az ábrán zöld szín¶ téglalappal szedtük, a többi
elágazási pontot kékkel. A nyilak a mér®csomagok közlekedési irányát szemlélte-
tik.

mérésenként fennmaradó több mint 8000 elemet számláló id®sorokat kiértékeltük
a bemutatott Y-tomográ�ás módszerrel. A becslés eredményeként a vizsgált háló-
zat belsejére jellemz® sorbanállási id®k eloszlását becsültük meg. A becslés során
el®ször önkényes kezdeti értéket adunk Θ minden paraméterének. Az apriori va-
lószín¶ségeket egyenletes valószín¶ségnek állítottuk be, azaz Pν,k = 1/(B + 1)
minden ν-re és k-ra.

Amint azt az eljárás kib®vítésénél említettük, léteznek olyan szegmensek, amik
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az Y-ok különböz® kombinációjában is el®fordulnak, így ezekre több becsült sor-
hossz eloszlást kapunk eredményül. Ezt egyrészt arra használjuk, hogy megbizo-
nyosodjunk a becslési módszer konzisztensségér®l, másodsorban ebb®l számoljuk
a becslés hibáját. A többször lefedett szegmensekre az átlagos eloszlást tekintjük
végeredményként.

5.2.2.1. Analízis

Az adatok együttes ábrázolásának érdekében az eloszlások els® két momentu-
mát vezetjük fel a feszít®hálózat szegmenseire.

Az 5.5. és az 5.6. ábrákon található adatok érdekes bels® szerkezetet mutatnak.
Els® észrevételünk, hogy az állapotot leíró rejtett paramétersokaság mintegy két
nagyságrendet ölel fel. Az átlagos sorbanállási id® ≈ 5 µs értékét®l az 1 ms
nagyságú várakozási id®kig húzódik. A gyors (több gigabites) Akadémiai Hálózat
gerincvonalán elhelyezked® sorokra jellemz®ek a kisebb, míg a beköt® vonalakon
hosszabb várakozások fordulnak el®.

Érdekes geográ�ai meg�gyelés, hogy a legnagyobb ingadozással terhelt várako-
zási sorok a déli régiókban, például a jeruzsálemi és a pamplonai egyetem beköt®
vonalainál tapasztalhatóak, itt alakulnak ki hálózati torlódások. Meg�gyeléseink-
b®l látszik a hálózati vonalak aszimmetriája is, a mér®pontokra befutó vonalak
várakozási sorai nagyobbak, mint a kimen® vonalaké. Az erre adható egyik le-
hetséges magyarázat például, hogy azokban az intézményekben, ahol az Etomic
mér®pontok üzemelnek, az Interneten keresztül letöltött információ mennyisége
meghaladja a saját kiszolgálású adatok mennyiségét. A vonalakra becsült ada-
tok térbeli struktúráját tanulmányozva látszik, hogy a hálózat magját alkotó, a
bels® elágazási pontokat összeköt® vonalakon a legkisebb a sorbanállási id® vár-
ható értéke és szórása, ami nem meglep®, hiszen a gerinchálózat a leggyorsabb
vonalakból és eszközökb®l épülnek fel.

A sorbanállási id®k várható értékei (E[x]) a log-normális eloszlást követik,
1

σ
√

2x
e−

(ln x−m)2

2σ2 , így a kiegészít® kumulatív eloszlásra jól illeszkedik a

P(x < x) =
1

2

[
1− erf

(
lnx−m
σ
√

2

)]
, (5.9)

kifejezés, amelynek illesztési paramétereire σ ≈ 1.51 µs és m ≈ ln(57.8 µs)
adódik, ahogy az 5.7. ábrán látható. A korábban megállapított térbeli tagolódás
ellenére az egybe boronált adatok síma folytonos függvényt követnek, anélkül,
hogy a pontok az 5.9. görbe különböz® részein csoportosulnának, ritkább-s¶r¶bb
részeket kialakítva.

Az 5.8. ábrán a sorokat jellemz® szórás és várható értékeket ábrázoltuk egy-
más függvényében. A diagonális közelében s¶r¶söd® pontok arra utalnak, hogy a
ponthoz tartozó él sorhosszát exponenciális illetve közel exponenciális eloszlású
valószín¶ségek jellemzik. Azok a pontok, melyek az átlótól távolabb helyezkednek
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5.5. ábra. Az Y-tomográ�ás becsléssel meghatározott sorbanállási id®k várható
értéke. Az éleken és a skálám felt¶ntetett id®adatok mértékegysége µs.
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5.6. ábra. Az Y-tomográ�ás becsléssel meghatározott sorbanállási id®k szórása
µs egységekben.
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5.7. ábra. A becsült sorbanállási id®k várható értékeib®l készített kiegészít® kumu-
latív eloszlás. A hibát az egy szegmenshez tartozó több kiértékelt adat szórásával
de�niáltuk. A folytonos vonallal a 5.9. képlettel illesztett görbét ábrázoljuk.
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5.8. ábra. A sorbanállási id®k szórása a várható értékek függvényében. A folytonos
vonal a diagonálist jelöli.

el, jobban jellemezhet®ek hatványfüggvény szerinti lecsengéssel, ami önhasonló
természet¶ forgalomra utal.

5.2.2.2. Az Internet forgalom egy napja

A dolgozat mellékletét képezi egy animációs �lm, mellyel az európai Internet
egy teljes napját (2006. március 21-t) felölel® forgalmi viselkedést mutatjuk be. A
méréssorozatot az Etomic mér®hálózattal a nap folyamán egyenletesen elosztva,
3 óránként végeztük.

Méréseink és az 5.2. alfejezetben bemutatott Y-tomográ�ás becslési eljárás
segítségével feltérképeztük és rekonstruáltuk az Interneten a várakozási sorok
késleltetéseit. Az animációs �lmb®l egy kockát az 5.9. ábrán mutatunk be. A
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5.9. ábra. Torlódásmintázat az Interneten (részlet az animációs �lmb®l).

mérésben részt vev® végpontokat nagyobb méret¶, lila korongokkal jelöljük, az
elágazási pontokat kisebb méret¶, kék korongokkal ábrázoljuk. A mérések nap-
ján a hálózat topológiájában nem találtunk a feszít®hálózat struktúráját érint®
lényegi változást. Így lehet®ségünk nyílt arra, hogy statikus szerkezet¶ hálózatot
ábrázoljunk a mozgógépeken, azaz minden gráf él teljes napi viselkedését nyo-
mon követhetjük, anélkül, hogy új élek jelennének meg vagy egyes szegmensek
elt¶nnének az ábrázolás során. A gráfok csúcsait alkotó eszközöket földrajzilag
helyesen vetítettük rá Európa térképére, és a gráf éleit a megbecsült sorbanál-
lási id® várható értékei alapján színeztük. A mérések közötti id®pillanatokra az
élek színezését interpoláció segítségével határoztuk meg. Napi ismétl®dést felté-
telezve minden élhez rendelt id®sort periodikus spline-nal illesztettünk, és azt az
animációs kockák id®pontjaiban mintáztuk. Vörös árnyalattal színeztük azokat a
vonalakat, ahol nagy a sorbanállási id® várható értéke, és zölddel a dugulatlan
sorokat.

Az Internet torlódás szempontjából megvizsgált állapotát az animációs �lmen
vetítjük le egymás után, el®ször a teljes összképet bemutatva, majd két önkénye-
sen választott élet ragadunk ki. Els®ként egy, a hálózat peremét a gyors maghá-
lózattal összeköt® szegmenst választunk, másodikként két bels® elágazási pontot
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összeköt® bels® vonalat ragadunk ki. A kiválasztott vonalak színezése mellett
feltüntetjük a becslésekb®l származó Pν,k s¶r¶ségfüggvényeket és nyomon követ-
hetjük a spline-nal illesztett átlag várakozási id® napi menetét.

Az egyedi szegmensek dugult állapotának megfelel® hosszabb várakozási so-
rokat két ízben tapasztalunk a nap folyamán. Az sorhosszak átlagának csúcsai
12 és 19 óra környékén találhatóak a közép európai id®zónában. A jelenséget
magyarázhatjuk az emberi tevékenység és a hálózat kölcsönhatásának eredmé-
nyeként. Valószín¶sítve, hogy a dél környéki pihen® id®ben egyszerre sok ember
rutinszer¶en elolvassa a hálózaton az aznapi híreket, elvégzi magánlevelezését,
stb. magyarázhatja a 12-es csúcsot. A 19 órai csúcs mögött az érvelés hasonló,
ezid®tájt érnek tipikusan haza a munkából az emberek, s otthonról használják
intenzíven a hálózatot.

5.3. Tomográ�ás sorhosszeloszlás-becslés fán

A sorbanállási id® valószín¶ségeir®l számot adó, az 5.2. fejezetben bemutatott
becslési módszer segítségével beláttuk, hogy feltárhatjuk a mér® végpontok kö-
zött kifeszül® hálózat bels® szegmenseire a forgalom dinamikáját jellemz® statisz-
tikai jellemz®ket. A mérési módszer skálázás szempontjából problémás, növelve
a mér®pontok számát, exponenciálisan megnövekedik a szükséges minták száma,
megnövelve a hálózat terhelését és a mérésre fordított id®t. Amennyiben a mérés
kezdetén jól ismerjük a hálózat topológiáját, kevesebb mér®pár elegend® a mé-
rés elvégzésére, de ezek könyvelése és ellen®rzése nem egyszer¶ feladat, a mérés
levezénylésénél igényelne kombinatorikai kiértékelést.

Ebben a szakaszban azt vizsgáltuk meg, hogy az Y-kiértékelés likelihood-
függvényen alapuló megvalósítása, hogyan általánosítható tetsz®leges mér®fára.
Az 5.4. képlet kiterjeszthet® tetsz®leges hálózatra, de a második összegzésnél (χi

elemeire) a rejtett változók összes lehetséges értékére el kell végezni a kiértékelést,
ami exponenciálisan növekv® bonyolultságú probléma. Liang és Yu [69] munká-
jukban pseudo-likelihood statisztikát vezetnek be, és a becslési eljárásuk során
ezt a statisztikát maximalizálják. Cikkükben bemutatják, hogy a bevezetett re-
kurzív statisztika, akárcsak a maximum likelihood alapú statisztika, konzisztens
és aszimptotikusan normális becslést ad. Megmutatjuk, hogy a likelihood alapú
statisztikát megfelel® matematikai átalakításokkal olyan az EM-algoritmusra ala-
kíthatjuk, melynek iteratív kiértékelése polinomiális számításigényt támaszt.

Az Y-tomográ�ás méréshez képest technikailag most nem csomagpárokat kell
küldeni a hálózatba, hanem hosszabb, szorosan illeszked® csomagokból felépített
vonatokat. A hálózati késleltetést mér® program, amit a 3.3.2 alfejezetben muta-
tunk be, képes ezt a feladatot ellátni. A program jósági tesztje során megtanultuk,
hogy 18�20 csomag hosszúságú vonatot még kiváló korrelációs tulajdonságokkal
küld ki a hálózatba. Az Etomic mér®rendszerben jelenleg ennyi végpont üzemel,
így a mér®programot módosítás nélkül használhatjuk arra, hogy egy forrásból
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Jelölés A jelölés értelmezése

ν ∈ G a fa egy tetsz®leges csúcsa, ν = 0 a fa gyökere
πν a ν 6= 0 csúcs ®se
Γν a csúcs gyermekeinek halmaza: {µ ∈ G : πµ = ν}
Λν a ν csúcsból elérhet® levelek halmaza
Λ0 a fa leveleinek halmaza
Λν\µ levelek, amik ν-b®l elérhet®k, de µ-b®l nem: Λµ\Λν

dν valószín¶ségi változó: a 0→ ν szakasz sorban állási ideje
yiλ a λ ∈ Λ0 levélnél i-ként mért teljes sorban állási id®

y
A
= yi a mérés adatainak lesz¶kítése, azaz ∀λ ∈ A ⊂ Λ0: yλ = yiλ

Θ a rejtett paraméterek halmaza {Pν,k : ν ∈ G\{0}; 0 ≤ k ≤ B}
5.1. táblázat. A message passing módszer bemutatásánál használt jelölések gy¶j-
teménye.

egyszerre az összes többi végpontra mér®forgalmat küldjünk, egy méréssel leta-
pogatva a teljes feszít® fát.

A következ® alfejezetben a fákra kidolgozott EM-algoritmusra épül® becslési
módszert mutatjuk be. A tomográ�ás-becslés fákra kiterjesztett modelljében a
következ® feltételezésekkel élünk:

• A mérésb®l származó hálózati késleltetések valószín¶ségi változói (y) füg-
getlenek minden egyes i mérési id®pontra,

• A mérési kísérletek id®tartama alatt a hálózat topológiája (A) nem változik,
és ezt a lehet®ségekhez mérten méréseinkkel ellen®rizzük,

• Minden bels® szegmens sorát jellemz® késleltetés (xν) független azonos el-
oszlásból (Pν,k) húzott valószín¶ségi változó, melyeket együttesen Θ jelö-
lünk.

5.3.1. A becslési módszer

A becslési módszer EM-algoritmusának levezetésénél a probléma gráf jelle-
gét használjuk fel az 5.4. kifejezés általánosított alakjának egyszer¶sítésére. Az
átalakítások során felmerül® jelöléseinket az 5.1. táblázatban foglaljuk össze a
könnyebb visszakereshet®ség kedvéért. A forrás és a fa leveleinél található vég-
pontok között lemért hálózati késleltetéseket yi-vel jelöljük, míg xi azokat a bels®
késleltetéseket jelenti, amiket közvetlenül nem ismerhetünk. Mindkét jelölésnél
i = 1 . . . N a mérési minta sorszámát jelenti.

A becslés során a likelihood-függvényt maximalizáljuk. A független mérések
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feltételéb®l adódóan a likelihood-függvény általánosan

L(Y|Θ) =
N∏
i=1

P(y = yi|Θ),

szorzat alakjában írható, ahol a hálózat topológiájából ered® minden konvolúciós
tudás a

P(y = yi|Θ) =
∑
x

P(x = x|Θ)1yi=Axi =
N∏
i=1

∑
x∈χi
P(y = yi; x = x|Θ), (5.10)

χi halmazba van belekódolva, amit az 1yi=Axi indikátor ír el® az 5.2. képlet ana-
lógiájára.

Az 5.5. levezetési lépéseit végrehajtva a fákra általánosított esetben a

N∑
i=1

∑
x∈χi
P(x|y; Θ)

∂

∂Pν,k
logP(y;x|Θ)

− Lν = 0

feltételt kapjuk a likelihood-függvény széls®értékére.
A P(y;x|Θ) valószín¶ség meghatározásánál Bayes-tételét alkalmazva, majd a

mintavételezés és a bels® sorok függetlenségét kihasználva szorzat alakba írhatjuk,
úgy mint az 5.6. képletnél, és a

0 =
N∑
i=1

∑
x∈χi
P(x = x|y = yi; Θ)

δk,xν
Pν,k

− Lν
=

1

Pν,k

[
N∑
i=1

P(xν = k|y = yi; Θ)

]
− Lν ,

általános feltételrendszerre jutunk, amit Pν,k-ra átrendezve kapjuk, hogy

Pν,k =
1

Lν

N∑
i=1

P(xν = k|y = yi; Θ)

=
1

Lν

N∑
i=1

P(y = yi;xν = k|Θ)

P(y = yi|Θ)
. (5.11)

Az 5.11. hányadosaiban szerepl® valószín¶ségek bonyolult konvolúciós kife-
jezések, minden fára másként kell képezni, az 5.3. konvolúciójához hasonlóan.
Ahelyett, hogy a topológia minden egyedi megvalósulásaira különböz® zárt kife-
jezést vezetnénk le, kihasználjuk a geometria nyújtotta adottságokat. A képlet
numerikus kiértékelésénél a valószín¶ségekre helyi feltételeket rovunk ki és a fa
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teljes bejárásával kiértékelhet®vé tesszük az 5.11. törtet. Ez a kiértékelési módszer
a message passing [70] algoritmusok családjába tartozik.

A nevez®ben található P(y = yi|Θ) feltételes valószín¶séget értékeljük ki
az iteráció els® lépéseiben, miközben a fát a leveleit®l a gyökeréig felfelé járjuk
be. A következ®ként bevezetett valószín¶ségeloszlás feltételrendszerén keresztül
helyesen veszi �gyelembe a konvolúciós szabályokat:

P(y
Λν
= yi|dν = d; Θ) =


δyiν ,d, ha ν ∈ Λ0,∏
µ∈Γν

∑
k

Pµ,kP(y
Λµ
= yi|dµ = d+ k; Θ), ha ν /∈ Λ0.

(5.12)
Az 5.12. képlet szemléletes jelentése a következ®. A fa egy tetsz®leges ν pontjá-
ban elhelyezkedve megmondjuk a pontból elérhet® levelekhez tartozó mérésnek
bekövetkezésének valószín¶ségét, a minta e csúcsig tapasztalt késleltetésének fé-
nyében. Természetesen a leveleken (ν ∈ Λ0) a késleltetés meg kell egyezzen a
mért késleltetéssel, ezt a feltételt jelöli ki a Kronecker-delta. A fa bels® ν csúcsán
elhelyezkedve, az 5.12. feltételes valószín¶ség megegyezik azzal, hogy a vizsgált
csúcs gyermekeiig a minta késleltetése a ν csúcs utáni szegmensen lév® sorbanállás
idejével n®tt meg.

Összehasonlítva az 5.12. és az 5.11. képlet nevez®jét, észrevesszük, hogy

P(y = yi|Θ) = P(y
Λ0

= yi|Θ) = P(y
Λ0

= yi|d0 = 0; Θ).

Az 5.11. képlet számlálójának meghatározásához újabb együttes valószín¶-
ségeloszlásokat kell bevezetnünk, melyeket a gráfon fordított irányban, azaz a fát
fentr®l lefelé bejárva tudunk numerikusan kiértékelni:

P(y
Λ0\ν
= yi; dν = d|Θ) =


δd,0 ha ν = 0,∑
k

Pν,kP(y
Λ0\ν
= yi; dπν = d− k|Θ) ha ν 6= 0.

(5.13)
Az 5.13. képlet egy tetsz®leges ν csúcsig tartó késleltetés valószín¶sége és az

e pontból nem elérhet® levelek mérési meg�gyelései között teremt kapcsolatot.
Természetesen a fa gyökeréb®l nem elérhet® levelek üres halmazt alkotnak, ezért
ν = 0 csúcsban az 5.13. valószín¶ség értéke 1, ha d = 0. E feltétel természetes
jelentése, hogy a mintáknak indulásuk pillanatában semmilyen késleltetése nincs.
És ugyanezt az érvelést követve a komplementer eseményre a valószín¶ség értéke
0 minden egyéb d késleltetésre.

Az 5.13. összegben szerepl® tagokban egy új együttes valószín¶séget is bevezet-
tünk, ami kapcsolatot teremt egy gráf csúcsa és ®sének késleltetési tulajdonságai
között:

P(y
Λ0\ν
= yi; dπν = d− k|Θ) =
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πν

ν

k

d− k

5.10. ábra. A P(y Λ0\ν
= yi; dπν = d− k|Θ) valószín¶ség 5.14. szerinti kifejtéséhez

készített szemléltatés.

P(y
Λ0\πν

= yi; dπν = d− k|Θ) · P(y
Λπ

ν\ν
= yi|dπν = d− k; Θ). (5.14)

A képlet jelentésének értelmezéséhez az 5.10. ábrát hívjuk segítségül. A ν csúcs
el®tti vonalon, az 5.13. képlet jobb oldala szerint, minden lehetséges k idej¶ vá-
rakozást számba veszünk, ami megköveteli, hogy ν ®séig a minta útja d− k ideig
tartson. A rejtett változók ezen feltételével egyid®ben megvizsgáljuk, mi annak
a valószín¶sége, hogy a ν csúcsból elérhetetlen leveleken az i-ik mérésben kimért
adatokat látjuk. Az ábrán ezeknek a leveleknek a halmazát a sárga és narancs
színnel jelölt végpontok együttese szemlélteti. Ugyanezt a valószín¶ség kapjuk, ha
egyszerre teljesül az, hogy πν-ig a késleltetés d − k és az innen elérhetetlen (na-
ranccsal jelölt) pontokon stimmelnek a mérési adataink, valamint πν-ig a minta
d − k nagyságú késleltetését feltételezve, a πν csúcsból elérhet®, de ν-b®l nem
elérhet® (citrommal jelölt) végponton is a mért eredményeket látjuk rendben.

Az 5.14. szorzat második tényez®je átírható

P(y
Λπ

ν\ν
= y|dπν = d; Θ) =


δd,0, ha ν ∈ Γ0

∏
µ∈Γπν \{ν}

∑
k

Pµ,kP(y
Λµ
= yi|dµ = d+ k; Θ).

(5.15)

alakba. Az 5.11. árba szemléltet, a Λπν\ν halmazba tartozó végpontokat πν gyer-
mekei szerint történ® kifejtést.

A fent bevezetett 5.13, 5.14, 5.15. és 5.12. valószín¶ségek segítségével felír-
hatjuk az 5.11. kifejezés számlálóját is, ezzel rekurzív formulát kapunk a rejtett
paraméterek, azaz az éleken található sorok hosszának valószín¶ségeire:

P(y = yi; xν = k|Θ) =
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0

1

πν

νµ

k

d

5.11. ábra. A P(y Λπ
ν\ν

= y|dπν = d; Θ) valószín¶ség 5.15. szerinti kifejtéséhez
készített szemléltetés.

P(y
Λ0

= yi; xν = k|Θ) = Pν,k
∑
d

P(y
Λ0\ν
= yi; dπν = d− k|Θ)P(y

Λν
= y|dν = d).

Az 5.11. rekurziós képletben nem határoztuk meg a Lagrange-multiplikátorok
értékére igaz képletet, hanem utólag minden Pν,k eloszlást visszanormálunk, ami
ezzel teljesen ekvivalens megoldás.

Természetesen a fákra kidolgozott általánosított módszer legegyszer¶bb esete
az Y-alakú mér®hálózat. Ebben a határesetben Az 5.11. rekurziós formula egy-
szer¶sítések után megnyugtatóan visszavezethet® az 5.8. kifejezésre.

A levezetés során hallgatólagosan feltételeztük, hogy a gyökér fokszáma 1,
amit mérési tapasztalataink is meger®sítenek. Ha ez nem teljesülne, akkor szét
kellene bontani az eredeti fát fokszámnyi fára, ami újra eleget tesz ennek a felté-
telnek, de nem szabad �gyelmen kívül hagyni hogy a különválasztott fák id®sorai
dekorreláltak.

5.3.2. Mérési eredményeink

A fákra kidolgozott tomogra�kus becslés eljárását el®ször szimulált kísérleti
adatokra alkalmaztuk. Olyan fát szerkesztettünk, melynek mind 4 szintjén egy-
egy csúcsból 4 kimen® vonal indul, azaz a fát összesen 85 él alkotja. Az élekhez
különböz® típusú és paraméter¶, el®re beállított eloszlásokat rendelünk, mind-
egyiket 15 binre osztjuk, azaz a rendszert 1275 paraméter írja le. A beállított
eloszlásoknak megfelel®en véletlen számokat generálunk és a vonalak mentén fel-
összegezve N = 2000 illetve N = 10000 szimulált mérési adatot képzünk. Az 5.12.
ábrán 4 tetsz®leges vonal becsült eloszlásait vetjük egybe az eredeti paraméte-
rekkel.
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Generáló eloszlás
N = 2000

N = 10000

0

0, 02

0, 04

0, 06

0, 08

0, 1

0, 12

0, 14

0 2 4 6 8 10 12 14
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5.12. ábra. Az algoritmus jóságvizsgálata szimulált adatokkal. A 85 élb®l álló fa
4 tetsz®leges vonalának eredeti eloszlását vetjük egybe a tomográ�ás kiértékelés
adataival, N = 2000 és N = 10000 mérési mintára alkalmazva azt. Az ábrákon a
vízszintes tengelyen a késleltetési id® k, a függ®leges tengelyen annak valószín¶-
sége szerepel.

A fákra alkalmazott tomográ�ás mérésben szorosan csatolt csomagokat kül-
dünk egy-egy forrásból a többi nyel®ként üzemel® mér®pont felé, miközben mér-
jük minden csomag hálózati késleltetését. Az UDP protokollú mintacsomagok
méretét ebben a mérési sorozatban is a lehet® legkisebbnek állítjuk be, hogy a
mérésb®l ered® hálózati terhelést minimalizáljuk. 48 byte-os csomagokat haszná-
lunk, és minden mérésben N = 10000 vonatot indítunk útjára, melyb®l a minták
kevesebb, mint 0, 5 %-a veszik el hálózati csomagvesztés illetve a program aszink-
ron indulása következtében. A csomagvonatok között 10 ms közöket iktatunk be,
hogy teljesüljön a független mintavételezésre kirótt követelmény, és relaxálhas-
son a hálózat. Az elmúlt mintegy három évre visszamen®leg, fás méréseink száma
meghaladja a 2000 mérést, melyek nyersadatait és a kiértékelt adatok nagy részét
a 4. fejezetben bemutatott virtuális obszervatórium adatbázisaiban is tároljuk.
Méréseinkben tipikusan átlagosan 13 mér®pont vesz sikeresen részt.

5.3.2.1. Az algoritmus futásidejének vizsgálata

Becsl® algoritmusunkkal szemben gyors konvergenciát követelünk meg. Ter-
vünk a közeljöv®re, hogy a folyamatosan frissül® mérési nyersadatok alapján a há-
lózat forgalmi térképe akár a mérés után kevés id® elteltével rendelkezésre álljon.
A méréskiértékelés gyorsítására az egyik egyszer¶ észrevétel, hogy minden forrás
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nyersadatai külön feldolgozhatók, így azokat több processzor párhuzamosan érté-
kelheti ki. A gyorsítás érdekében bevezetett másik ötlet a következ®. A nyersada-
tokat el®ször nagy méret¶ binekkel kvantáljuk (q ≈ 100 µs) és egyenletes eloszlást
adunk meg a priori valószín¶ségként, melynek következtében viszonylag gyorsan
durva felbontású képet kaphatunk a bels® szegmensek sorhossz-eloszlásairól. Kö-
vetkez® lépésben az id®sorokat egyre kisebb q kvantumokkal diszkretizáljuk, és
ennek megfelel®en módosítjuk a Θ valószín¶ségek binelését is. A �nomabb fel-
bontáson elvégzett kiértékelések el®tt az eloszlásokat véletlen zajjal perturbál-
juk, hogy a likelihood-függvényt az esetleges lokális maximumából kibillentsük.
Az 5.2. táblában megvizsgáljuk, milyen hatással van az algoritmus futásidejére a
helyes kezdeti paraméterválasztás. Különböz® binméret mellett összehasonlítot-
tuk, mennyi id®t vesz igénybe egy kiértékelés amikor egy durvább kiértékelésb®l
származó paraméter beállítás lehetséges, szemben az egyenletes eloszlásról indí-
tott iterációkkal. Az 5.2. táblázatban a két futásid® hányadosát mutatjuk be. A
helyes paraméterválasztás akár fele akkora futásid®t jelent, melynek mértéke f®-
leg a �nom felbontású kiértékelésnél jelent®s. Ez a tény rámutat arra is, hogy a
kezdeti inicializálásra használt egyenletes eloszlás helyett célszer¶ áttérnünk arra,
hogy minden szegmens kezdeti eloszlását az obszervatóriumban korábbi mérésb®l
elérhet® adatokkal töltsünk fel.

Binek száma Gyorsulás

50 0,704
100 0,606
200 0,599
400 0,439

5.2. táblázat. Az el®zetes tudásnak köszönhet® futásid® csökkenésének mértéke.

A graduálisan �nomodó felbontásokra elvégzett ismételt kiértékelésének mód-
szere számos kellemes tulajdonsággal bír:

• A kiértékelés bármikor megszakítható, és szükség esetén tovább �nomítható
egy el®z® állapot Θ valószín¶ségeit választva kezdeti feltételként anélkül,
hogy az algoritmus összes bels® változóját mentenünk kellene.

• Kisebb felbontás mellett a kiértékelésben kevesebb mérési mintát elegend®
felhasználni, hogy megbízható eredményt kapjunk.

• Minden kiértékelés után ellen®rizhet®, hogy teljesül-e a konvergencia krité-
rium.

• Különböz® szegmenst kiragadva lehetséges az eloszlások paramétereinek
binméret függését megvizsgálni, amib®l a számolt paraméterek hibájára
adhatunk mértéket.
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5.13. ábra. A message passing módszerre alapozott becslés performancia vizsgá-
latát a colbud.etomic.org forrás egyik tomográ�ás mérésére vizsgáltuk meg. (a)
Az id®-felbontást, azaz a binek számát (B-t) növelve az algoritmus futásideje
az O(B2) alatt marad. (b) Megvizsgáltuk a vizsgált hálózat mérete, hogyan be-
folyásolja az algoritmus skálázását, és tapasztalatunk szerint a levelek számával
egyenes arányban n® minden iterációs lépéshez szükséges id®.

A binméretek helyes megválasztásával a teljes kiértékeléshez tartozó futásid®
jelent®sen csökkenthet®. A számításigény szempontjából legköltségesebb lépés az
iterációkban felmerül® összegzések végrehajtása, melyek végs® soron az 5.10. egyen-
let implicite megadott konvolúcióját számolják. Ez O(B2) skáláz, így a futásid®
s iterációs lépését követ®en sB2 nagyságrend¶. El®re megválasztott qi kvantá-
lások Bi sorozata mellett legyen si iterációs lépés szükséges az i-ik kiértéke-
léshez. Exponenciális csökken® binméretek választása mellett a teljes futásid®
s1B

2
1 + s2B

2
2 + . . . + skB

2
k lassabban n®, mint sBk. Ezt támasztja alá az 5.13a.

ábra.

Annak érdekében, hogy meggy®z®djünk arról, hogy a fákra kidolgozott tomo-
grá�ás algoritmus képes lehet-e a jöv®ben több mér®pontot felölel® hálózati sor-
hossz tomográ�ás becslését ellátni, numerikus vizsgálatokat folytattunk. Az 5.13b.
ábrán megmutatjuk, hogyan skáláz a futásid® a rendszer méretével. A kiértékelés
során a mérésben részt vev® nyel®k közül módszeresen elhagytunk párat, azaz
több forrás és a lehetséges 2�10 számú nyel® közötti összes lehetséges kombináci-
óban elvégeztük a tomográ�ás kiértékelést. Ezek közül a colbud.etomic.org forrás
kiértékelését kiragadva az 5.13b. ábrán észrevesszük, hogy a futásid® lineárisan
n® a kiértékelésben részt vev® nyel®k számával, ami a módszer jó skálázási tulaj-
donságait meger®síti.
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5.14. ábra. A 2007. január 11. 11:56 mérés egy tipikus forgalomdinamikát leíró
statisztikákkal felruházott fája. Az éleken feltüntettük a szegmens hosszát. Azo-
kon a vonalakon, ahol nem tüntetünk fel eloszlásokat, Pν,0 = 1 az eloszlás, azaz
üres sorokat találunk, vagy olyan kis id®k jellemzik a sor dinamikáját, amit nem
tudunk felbontani. Ezek az elágazási pontok a gyors (≈ 10 Gbps) Akadémiai
Hálózatban üzemelnek.

5.3.2.2. Analízis

A nagy precizitással jellemezhet® mérések és az el®z® szakaszokban bemu-
tatott gyors becsl® algoritmus együttes használatával lehet®vé tettük, hogy a



5.3. TOMOGRÁFIÁS SORHOSSZELOSZLÁS-BECSLÉS FÁN 69

hálózat belsejét jellemz® forgalmi állapot paramétereit nagy felbontással hatá-
rozhassuk meg.

Egy 11 mér®pontot tartalmazó tomográ�ás mérés felbontott fái közül az 5.14.
ábrán példaként bemutatunk egyet, amiben az egyetemen m¶köd® (elte.etomic.org)
végpont volt a forrás. A mér®pontok között kifeszül® fa topológián az éleken
feltüntettük azok hosszát, ami de�níciónk szerint a szegmensen belül felbont-
hatatlan vonalakat méri. Amennyiben a szegmens hossza 1, akkor valódi vo-
nalat tártunk fel, ha 2, akkor egy útvonalválasztó található az elágazási pon-
tok között, stb. Az élek mellett feltüntettük a rájuk jellemz® sorban állási id®k
valószín¶ség-s¶r¶ségeit is, melyek közül kett®t alaposabban megvizsgálunk. A
sorhossz-eloszlások feltárt �nomabb szerkezete lehet®séget teremt a s¶r¶ségfügg-
vény alakjának további analízisére. Az ábrán az élek egy része mellett nem jelöl-
jük a sorhosszakat, mert ezek a szegmensek a nagy sebesség¶ GÉANT Akadémiai
Hálózat gerincén vannak, és az elérhet® id®felbontás mellett �üresnek� látszanak
sorai, a triviális (Pν,0 = 1) eloszlást számoljuk rájuk.

q
·σ

[x
ν
]
[m

s]

q · E[xν ] [ms]

x

1

1

0, 1

0, 1

0, 01

0, 01

5.15. ábra. A megbecsült sorbanállási id®k szórásai az átlagok függvényében. Az
egyenes képlete σ[xν ] = E[xν ]. A szórásértékek a 0, 5E[xν ] < σ[xν ] < 1, 1E[xν ]
intervallumba esnek. Ett®l nagyobb eltérést csak a nagy sebesség¶, azaz az ala-
csony várható érték¶ tartományban tapasztalunk, ami közel van a mérési felbon-
tás nagyságához.

Az európai Internet hálózatot jól lefed® mérésünk alapján, a 13 forráshoz tar-
tozó 183 sorhossz eloszlását együttesen vizsgálva az 5.8. ábrához hasonlóan most
is három nagyságrendet felölelnek a sorban állási id®k várható értékei. Az 5.15.
ábrán a sorhossz eloszlások szórását ábrázoljuk az átlaguk függvényében. Az át-
lag függvényében a szórás értékek széles tartományon lineárisan változnak, ami
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arra utal, hogy a sorhossz eloszlások egy függvényosztályba sorolhatók, �kicsit�
eltér® alakkal. Az egyedi sorhossz eloszlások jól követik a Weibull-függvényeket,
melyek várható értéke és szórása között teljesül a

σ[xν ] = γ(a)E[xν ],

összefüggés, ahol a a Weibull-függvény alak-paramétere, és az arányossági tényez®

γ(a) =
(Γ(1 + 2/a)− Γ2(1 + 1/a))1/2

Γ(1 + 1/a)
.

A különböz® sorhossz eloszlások illesztéséb®l az alakparaméter az a ∈ [0, 5; 2, 0]
intervallumba esik, amib®l az arányossági tényez® értékére γ ∈ [0, 5; 1, 1] adódik,
ami alátámasztja az 5.15. ábra adatait.

Sorbanállási idő, kq [ms]
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5.16. ábra. Az elte.etomic.org végpont vonalán elhelyezked® els® kimen® sor
(az ún. up-link sor) várakozási id® eloszlását és az illesztett Weibull-függvényt
(P(x1 > x) = exp(−bxa)) mutatjuk be. A bels® ábrán a kiegészít® eloszlás lo-
garitmusa és a transzformált Weibull-függvény látható, ami hatványfüggvény. A
dupla-logaritmukus skálán illesztett egyenes meredeksége kapcsolatba hozható a
Hurst-kitev®vel (α = 2(1−H)), ezen a példán H = 0, 79.

A méréskiértékelés során, találunk olyan hálózati szegmenseket, amelyek va-
lódi vonalaknak felelnek meg, azaz ahol egyedi sorok dinamikája vizsgálható,
szemben az összetett szegmensekével, ahol több sor együttes viselkedése, a konvol-
vált sor �gyelhet® meg. Az 5.16. ábrán az elte.etomic.org mér®pont kimen® vona-
lát mutatjuk, ami valódi vonal. Megvizsgálva a vonalhoz rendelt egy-sor eloszlásá-
nak lecsengését, a keresztforgalom önhasonló volta ellen®rizhet® a Hurst-kitev®n
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keresztül. Az illesztett Weibull-függvény paramétereib®l Norros-képlete [71] alap-
ján határoztuk meg a keresztforgalom id®sorát jellemz® Hurst-kitev®t:

P(xν > x) ∼ exp

(
− (C −m)2H

2k2(H)cvm2
x2−2H

)
, (5.16)

ahol C a vonal sebessége, m a keresztforgalmat jellemz® átlagos ráta, cv = σ/m
a keresztforgalom szórásának és várható értékének aránya, és k(H) = HH(1 −
H)1−H, melyben H a Hurst-paramétert jelenti. A hálózatkutatás irodalma szerint
a forgalom önhasonló szerkezetére csak passzív mérési adatokon keresztül lehetett
következtetni, melyek forrása egy-egy útvonalválasztó naplói voltak [72, 73].

Sorbanállási idő, kq [ms]
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5.17. ábra. A ν = 2 és az ericsson.etomic.org csúcsok között található szegmens
sorhossz eloszlása. A vonal tipikus példa a nagy sebesség¶ maghálózat és a helyi
100 Mbps sebesség¶ hálózat között található vonalakra. Az eloszlást Weibull-
függvénnyel illesztettük.

Az 5.17. ábra egy összetett szegmens sorhossz eloszlására példa. Az egyedi
sorhossz eloszlások konvolúciójaként el®álló eloszlás nagyon hasonló formát követ,
mint a végpontok között mérhet® hálózati késleltetések eloszlásai. Ezt az eloszlást
is jól illeszthetjük Weibull-függvényekkel, bár a keresztforgalmat jellemz® Hurst-
paraméter nehezen hozható összefüggésbe a Weibull-függvény paramétereivel.

Az elmúlt évtizedben az Internet skálázásával és fraktál jelleg¶ tulajdonságá-
val kapcsolatba hozható számos érdekes tanulmány született [17, 6]. Az Etomic
mérési infrastruktúra nagy id®felbontása és a felgyorsított kiértékel® algoritmus
azt is lehet®vé tette számunkra, hogy az Internetet jellemz® új skálázási törvényt
fedezzünk fel. A sorhosszak várható értékének eloszlását vizsgálva érdekes skálá-
zási tulajdonságot tártunk fel. Az 5.18. ábrán a 183 szegmensre jellemz® várható
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Sorbanállási idő, log10(kq); (kq [ms])
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5.18. ábra. Az Internet egy újabb skálázási tulajdonsága. A 5.7. ábrához hason-
lóan elkészített kiegészít® eloszlás fél-logaritmikus ábrázolása. Az illesztett folyto-
nos vonal ∼ − log(kq) eloszlást követ, ami a sorbanállási id®k várható értékeinek
∼ 1/kq típusú skálázásának felel meg.

sorbanállási id®k kiegészít® eloszlását ábrázoljuk fél-logaritmus skálán, és az el-
oszlás farka hatvány-függvény szerint esik:

P(E[xν ] > x) ∼ C1 − C2 log(x),

ami arra utal, hogy a hozzá tartozó s¶r¶ségfüggvény ∼ 1/x hatvány-függvény
szerint skáláz. Ebbe az osztályba tartozó �s¶r¶ségfüggvények� rendkívüliek, mert
véges levágások hiányában nem létezik sem átlaguk, sem szórásuk, s®t nem is
igazi s¶r¶ségfüggvények, mert nem normálhatóak.

Jelenleg nem ismerjük a pontos okát annak, hogy milyen körülmények között
és miért és áll el® ez a skálázási tulajdonság. Egy lehetséges magyarázat szerint a
hálózatba épített kiszolgálási kapacitások elosztásával hozható összefüggésbe. A
vonalakra jellemz® sorbanállási id®k közelít®leg

x ≈ P

C −m,

alakban írhatók, ahol C −m a szabad kapacitás mértéke. Azokon a vonalakon,
ahol elhanyagolható a keresztforgalom m nagysága, a képlet tovább közelíthet®
P/C hányadossal. Gyanús, hogy a sorbanállási id®k várható értékeinek 1/x típusú
skálázásának hátterében valójában a szabad linkek 1/C skálázása mutatkozik
meg.
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5.4. A traceroute-tomográ�a ötlete

Fás tomográ�ás méréseink segítségével sikerült az Interneten m¶köd® egy-sor
viselkedések rejtelmeibe is belepillantanunk. Az egyedi vonaltulajdonságok feltá-
rása a hálózatkutatásban nagyon fontos feladat, olyasmi mint egyre jobb felbon-
tású mikroszkópot építeni, amikor az anyagszerkezetet vizsgáljuk. Ideális esetben
egy teljes útvonal mentén fel lehet tárni a sorokat jellemz® késleltetéseket. Az öt-
let az útvonalfeltáró traceroute program és a csomagvonatküld® mér®program
házasításával oldható meg.

A mér®programot megvalósítottuk, mely m¶ködésének els® fázisában egy cél
irányába feltérképezi az útvonalválasztók sorozatát. Ennek ismeretében a prog-
ram a második fázisban olyan csomagvonatot küld a hálózatba, melynek címzett-
jei az érintett célpont, de a csomag életét szabályzó TTL mez®i eltérnek. Az els®
csomag életkora az els® útvonalválasztón jár le, a következ®é eggyel kés®bb, és így
tovább. A mérés során a minták körüljárási idejeit mérjük, melyek gyakorlatilag
egy fát járnak be. Az eredeti minták által bejárt útvonal ismert, valódi vonalakat
jelent, az elhaló csomagokra érkez® válaszüzenetek összetett szegmenseken érnek
vissza a mér®ponthoz, mely szegmensek ismeretlenek. A mérésben kifeszül® fa
úgy néz ki, hogy a mér®gép alkotja a fa gyökerét és leveleit egyaránt.

El®zetes traceroute-tomográ�ás méréseink még nem hozhatták meg az elvárt
sikert. Az egy-sor vonalakra eredményül kapott eloszlások tartói nagyságrendek-
kel felülmúlták várakozásainkat, az átlag ms nagyságrendjébe esik szemben az
elvárt 10 µs-mal. Az anomália mögött meghúzódó prózai magyarázat abban rej-
lik, hogy a feltárt sorbanállási id®be beleszámolódik az útvonalválasztó válasz-
csomag felépítésével eltöltött ideje, amelyet ma még nem ismerünk kell®en, hogy
kikomponáljuk az összetett becslési eredményekb®l.

5.5. Diszkusszió

A hálózat dinamikus forgalmának pontos ismerete nemcsak a modellalkotás
szempontjából fontos tudás, hanem erre alapozva a forgalomvezérlés eddig isme-
retlen új elvei alapozhatók meg. A hálózat állapotváltozói közül fontos kiemelni
a sorok kiszolgálási idejét, melyet gyakorlatban a valódi hálózatban közvetlenül
nem mérhetünk. A sorbanállási id® várható értéke és ingadozásai számot adnak
a forgalom helyi torlódási viszonyairól.

Ebben a fejezetben aktív mérésen alapuló tomográ�ás módszereket mutat-
tunk be, melyek segítségével a sorbanállás id® becsülhet®. Tomográ�ás mérésein-
ket az Etomic mér®hálózat segítségével az európai Interneten végezzük, a feltárt
bels® paraméterek számot adnak a hálózat pillanatnyi forgalmi állapotáról. Kí-
sérleteink alapján megállapítottuk, hogy a sorbanállási id® valószín¶ségi változói
Weibull-eloszlásokat követnek, aminek alakparamétere függ a szegmens méreté-
t®l, egy-sorok esetén a keresztforgalom fraktál tulajdonságáról is számot ad. A
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nagyságukban 3 rendet átölel® várható értékek együttes eloszlása bizonyos for-
galmi körülmények között skálázási tulajdonságot mutat.

Érdemes megjegyeznünk, hogy a fejezet sorhossz tomográ�ás módszerei szig-
ni�káns csomagvesztéssel bíró hálózatban átalakíthatók csomagvesztést becsl®
modellre, csak az 5.1. képletben szerepl® változókat kell átértelmeznünk. Erre
az esetre Y a minta célba érkezési valószín¶ségnek logaritmusa, és X a minta
áthaladási valószín¶ségének logaritmusa.



6. fejezet

Torlódási hullám kialakulása egy
absztrakt hálózatmodellben

6.1. Motiváció

A különböz® kommunikációs hálózatok forgalmának modellezése fontos ku-
tatási ág. Számos érdekes jelenséggel találkozunk a méréseket és a szimulációs
eredményeket vizsgálva. Antoniou szerz®társaival [74] hasonlóságot tár fel a háló-
zati csomagforgalom és a granuláris anyagok csövekben történ® áramlása között.
A kihasználatlan kapacitásokért folytatott küzdelemben a csomagforgalom sza-
bályzására jellemz® gyorsítási és lassítás folyamatok nagyon hasonlítanak az autós
közlekedésben is tapasztalható jelenségekhez. Ezeket sokszor sejtautomata model-
lekkel próbálják megragadni [75, 76, 77, 78], és számos analógiát tártak már fel
az irodalomban, statisztikai jellemz®ket megfeleltetve egymásnak [79, 80]. Mind-
két rendszerre jellemz® az önhasonló viselkedés [16, 17, 34] valamint a torlódási
rezsimben meg�gyelhet® az 1/f -zaj jelenléte [81, 19, 20]. Akár a granuláris anya-
gok áramlását, akár az autós forgalommodelleket tekintve, az egyik legérdekesebb
jelenség a s¶r¶södési hullámok kialakulása és terjedése [82, 83, 84]. Az autós for-
galommodellekben a fékezés és gyorsulás váltakozásának következtében kialakuló
dugóhullám a menetiránnyal szemben halad. Fukuda és szerz®társai [85] az Inter-
neten m¶köd® útvonalválasztó egységek a valódi áthaladó forgalomról készített
eseménynaplóit elemezve, a torlódások elmozdulását mérték ki több router kö-
zött. A torlódás mértékér®l implicite számot adó, körülfordulási id®k térbeli és
id®beli korrelációit megvizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy az él® há-
lózat terhelt útvonalválasztóiról a szomszédos üres útvonalválasztókra tev®dik át
a torlódás.

A kialakuló torlódáselmozdulási jelenség mögött a forgalomforrások csatolt di-
namikája tehet® felel®ssé. Célul t¶ztük ki, hogy belássuk, egy csupasz, � a hálózat
bonyolultságától eltekint®, � modell is képes érdemben számot adni err®l a jelen-
ségr®l. Ebben a fejezetben egy könnyen tárgyalható modellrendszerben kialakuló

75
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forgalommintázat tanulmányozásával foglalkozunk. A modellben azonos típusú
útvonalválasztó egységekb®l és azonos irányban irányított vonalakból felépített
hálózatot valósítunk meg az ns hálózatszimulátor segítségével [25]. Hálózatvá-
lasztásunk egyik oka a könnyebb tárgyalhatóság, valamint az, hogy ehhez ha-
sonló hálózatfelépítéssel dolgoznak számos, a granuláris anyagok áramlását leíró
modellben, s így lehet®ségünk nyílik a modellek analógiáit feltárni és az eredmé-
nyeket összehasonlítani. A periodikus határfeltételt megvalósító gy¶r¶-topológia
lehet®séget teremt arra, hogy a kialakuló dugóhullámokat jól elszigetelten, tisztán
tanulmányozhassuk anélkül, hogy �gyelembe kellene vennünk a véges méretb®l
adódó szélhatásokat, inhomogenitásokat, illetve a valódi Interneten megvalósuló
komplex topológiát.

A 6.3. fejezetben bemutatjuk, hogy a vizsgált rendszer magától kritikus du-
gulási állapotba fejl®dik. A kialakuló stacionárius állapotot jól jellemzi, hogy
mind a dugult útvonalválasztó egységek gy¶r¶ben elfoglalt helye � azaz ahol a
pillanatnyilag tapasztalható csomagvesztési mutató magas � mind a csomagto-
vábbítási aktivitás � azaz az id®egység alatt vonalra helyezett csomagok száma
� id®ben mozog, a tényleges csomagforgalom irányával szemben halad, dugulási
hullám alakul ki. A kialakuló dugóhullámot leíró pro�l egyenletét el®állíthatjuk a
csomagtovábbítási aktivitások ismeretében, és mérhet®vé válik a szimulációs el-
rendezésben kialakuló hullám sebessége. A 6.4.1. fejezet végén absztrakt modellt
alkotunk, ami a benne levezetett képleteken keresztül számot ad a szimulátorban
tapasztalható dugóhullám alakjáról és terjedési sebességér®l.

6.2. A gy¶r¶ alakú hálózat

Az általunk vizsgált modellben kezdetben különböz® N darab egymással min-
den tulajdonságában megegyez® útvonalválasztó-csomagtovábbító egységet kap-
csolunk össze úgy, hogy azok gy¶r¶ alakú hálózatot formáljanak. Az információ-
csomagok az óramutató járásával megegyez® irányban haladnak, ahogy az a 6.1.
ábrán látható. A szimulációs környezetben minden útvonalválasztó egységhez egy
a csomagforrás és a csomagnyel® szerepét betölt® terminált kötünk, ezek gene-
rálják a hálózati forgalmat. Az útvonalválasztókat összeköt® vonalak kapacitása
ugyanakkora C, � és állandó a rájuk jellemz® τ propagációs id® is. Az útvonalvá-
lasztó egységekbe befolyó csomagok keveréket alkotnak. Egy részük a közvetlen
mellé kapcsolt forrás terminálról érkez® csomagokból áll, míg a többi csomag
a háttérforgalom része, ami valójában a többi forrás forgalmából tev®dik össze.
A befolyó csomagok árama id®ben változó függvény és esetenként meghaladja a
kimen® vonal C kapacitását. Annak érdekében, hogy ilyen esetekben megel®z-
zük a csomagok elveszését, minden útvonalválasztóhoz B csomag befogadására
és ideiglenes tárolására alkalmas pu�ert rendelünk.

A forrás egységek egyszer¶ szabály szerint küldik csomagjaikat: mindegyik az
óramutató járásával ellentétes irányban számolt legközelebbi szomszédnak küld
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6.1. ábra. A szimulátorban megvalósított gy¶r¶ alakú hálózat. Minden lehetséges
i, (∀i : 0 ≤ i < N) helyen egy folyamatosan forgalmazó alkalmazás üzemel. Az
útvonalválasztó egységek legnagyobb kimen® kapacitása C. A vonalakat állandó
τ propagációs id®vel jellemezzük. A csomagok tárolására véges B méret¶ puf-
ferek vannak az útvonalválasztókba építve. A forgalom az óramutató járásával
megegyez® irányban halad, az i pontban ered® folyam az i − 1 helyen nyel®dik
el. A szimuláció során beállított paraméterek többsége az Internetre is jellemz®
értéket veszi fel. (C = 107 bits/s, τ = 0, 031 s, B = 300 csomag, P = 4416 bit,
N = 10.)

folyamatosan, így az irányított vonalak segítségével a leghosszabb bejárható utat
feszítjük ki az adott topológián. A megvalósított forgalom granuláris, hiszen azt
mikroszkopikusan véges P méret¶ diszkrét P méret¶ csomagok valósítják meg.
Az egyedi csomagküldés dinamikáját a 2.3. TCP/IP protokoll írja le. A proto-
koll szerint megvalósított csomagküldési sebesség szabályzás additív növekedéssel
és vesztés esetén a multiplikatív csökkenéssel adaptálja a forgalom nagyságát a
rendszer kínálta szabad er®forrásokhoz.

A dinamikát a 2.1. és a 2.2. mozgásegyenletei helyett a csomagküldési se-
bességre vonatkozó egyenletekkel írjuk le. A csomagküldés sebesség X, az egy
körüljárási id® alatt kiküldött csomagok számát adja meg, X = Pw/TRTT há-
nyadossal közelítve. Modellünkben a körüljárási id® skáláján eltekintünk annak
változásától, így folytonos közelítésben a csomagküldési sebességet jól leírja az

dX

dt
=

P

T 2
RTT (t)

, (6.1)

X(t+) = βX(t−) /csomagvesztés esetén/ (6.2)

egyenletpár, amiben, h¶en követve a TCP tipikus megvalósítását, β = 1/2 para-
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méterválasztással élünk.

6.3. Szimulációs eredmények

0

1

i

i− 1

N − 1 τ

C

Xi

Ci−1 =
N−1∑

j=0,j 6=i
Xj

6.2. ábra. A folytonos közelítés modellje. Az i-ik forrást jellemz® küldési sebesség
Xi. Az i− 1 és i helyet összeköt® vonalon áthaladó folyamokhoz tartozó küldési
sebességek összege adja meg a pillanatnyi kiszolgálási sebességet.

Ebben a szakaszban bemutatjuk az ns hálózati szimulátor segítségével vég-
zett kísérleteink eredményeit. A hálózati összeállítás geometriáját és paramétereit
a 6.2. ábrán vázoljuk. A lényeges paraméterek megválasztása során törekedtünk
arra, hogy azok megegyezzenek, vagy értékük közel essen a valódi hálózatokon
tapasztalható értékekkel. El®ször a legegyszer¶bb esetet vizsgáltuk meg, amikor
minden végpont végtelen ideig küldi hálózatba csomagjait, ami gyakorlatban a
végtelen hosszú adatfájl letöltésének felel meg.

A 6.3. diagram a szimulációs hálózatban megjelen® torlódási hullám megjele-
nését és terjedését ábrázolja, N = 10 választott rendszerméret mellett. A diagram
vízszintes kiterjedése az id® múlását követi, a függ®leges irány a terminálokat szá-
molja, a színezés árnyalata a küldési sebesség nagyságát érzékelteti. Jól látható,
hogy a szimulációjának kezdetekor rövid, körülbelül 500 s ideig tartó, tranziens
viselkedés tapasztalható, majd stabil mintázat alakul ki, ami az óramutató já-
rásával ellentétes irányban mozog. A tranziens hossza a rendszer méretét®l és
a véletlenül kiosztott kezdeti feltételekt®l függ. Ezután �gyelmünket a kialakult
torlódási mintázat vizsgálatára fordítottuk.
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6.3. ábra. A dugóhullám térbeli és id®beli viselkedése az N = 10 rendszerméret
mellett. A vízszintes tengely 2000 s-nyi id®t ölel fel, a függ®leges tengely az i
helyet határozza meg. Meg kell jegyezni, hogy az alsó sor (i = 0) és a fels®
sor (i = 9) szomszédosak. Az ábra árnyalata a küldési sebesség (Xi) nagyságát
érzékelteti, a világos foltok a torlódás következtében beállt kis sebességet jelentik,
a sötét foltok≈ 700P/TRTT sebességnek felelnek meg. A tranziens után jól látszik,
hogy a forgalommal szemben halad a dugóhullám.
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6.4. ábra. Az N = 10 méret¶ rendszerben kialakult stacioner állapotban képezzük
X1 és Xi (i ∈ [1, N ]) küldési sebességek korrelációs függvényét, amely csak akkor
alkalmas a hullám sebességének meghatározására, ha a hullámforma tiszta és
stabil. A korrelációs függvények lecseng® jellege utal arra, hogy még stacioner
állapotban sem tökéletesen egyforma minden periódusban a hullámalak.

Hosszabb szimulációs futtatásra, a kezdeti bizonytalan adatoktól megtisztított
Xi(t) id®sorok között meghatároztuk a C1,i(t) :=

∫
X1(T − t)Xi(T )dT korrelá-

ciós függvényt, amit a 6.4. ábrán mutatunk be. A hullámfront sebességét leol-
vashatjuk a korrelációs függvény csúcshelyei alapján. A módszer hátránya, hogy
csak tiszta, szemmel is szépen felismerhet® hullámfrontok esetén alkalmazható,
számításigényes és pontatlan. A kiragadott példában a korrelációs függvény mód-
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szerével ≈ 0, 02 s−1 sebesség adódik, a hullámok kézzel elvégzett leszámolásával
≈ 0, 016 s−1 sebességet határozhatunk meg. E módszereknél elegánsabb, ki�no-
multabb megoldást kerestünk.

A stacioner állapotban kialakuló torlódás nagyban hasonlít az autóforga-
lomban tapasztalhatóra. A torlódási hullám sebessége nagyjából állandó, átla-
gát könnyen meghatározhatjuk a hullámforma súlypontjának átlag sebességének
meghatározásával. A súlypont helyének és a bel®le származtatott sebesség megha-
tározásánál körültekint®en kell eljárnunk, a periodikus határfeltételt �gyelembe
kell vennünk. Legegyszer¶bb a komplex egységkör N -ik egységgyökeire vetíteni az
egyes terminálok pillanatnyi csomagküldési sebességét, abból komplex számsoro-
zatot képezve. A számsorozat komplex átlaga közvetlenül megadja a hullámforma
súlypontjának pillanatnyi helyét. Tehát a súlypont helyér®l a

〈i〉(t) =
N

2π
arg
(
ΣN−1
j=0 Xj(t)e

i(2π/N)j
)

kifejezés ad számot. A dugóhullám terjedési sebessége ennek a kifejezésnek id®-
deriváltja.
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6.5. ábra. A mozgó hullám alakja, melyet az együttmozgó koordinátarendszerben
elvégzett id®átlagolás után látunk.

A hullámpro�l sebességének meghatározása után lehet®ségünk nyílik megha-
tározni annak alakját. A dugóhullám pontos alakja id®ben változik, különböz®
szimulációs id®pontban megvizsgálva más-más formát ölt, ezért a küldési sebes-
ség hullámfrontjára átlagot képzünk. Az együttmozgó koordinátarendszerben a
küldési sebesség képlete: Xi′+b〈i〉c(t), ahol i′ a helyet a hullámforma súlypontjá-
tól méri, ezzel mintegy befagyasztjuk a hullám propagációját. A hullámpro�lt a
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�befagyasztott� hullámformák id®átlagával határozzuk meg, melynek eredménye
a 6.5. ábrán szerepel.

6.4. A hullámfront kialakulása

Ugyan az eredeti TCP-dinamika mozgásegyenleteinek folytonos modellel köze-
lítése durva becslés, a kialakuló hullámforma legfontosabb tulajdonságairól pon-
tosan számot ad. Ehhez a csomagvesztés folyamatára vonatkozó következ® felte-
véssel kell élnünk.

Az i− 1 és az i helyen elhelyezett útvonalválasztókat összeköt® vonalon a ki-
használt vonalkapacitás Ci−1(t). Ez a mennyiség ezen a vonalon jelen lev® egyedi
információfolyamokhoz tartozó terminálok csomagküldési sebességeinek összege-
ként áll el®. Modellünkben ez pont az összes végpont forgalmának együttese,
leszámítva az i-t®l i− 1-ig küld® terminál csomagforgalmát, azaz:

Ci−1(t) =
N−1∑

j=0,j 6=i
Xj(t) =

N−1∑
j=0

Xj(t)−Xi(t), (6.3)

ahol a periodikus határfeltételt a i = N ⇔ i = 0 azonos megfeleltetéssel tel-
jesítünk. A nyugtacsomagokból származó forgalom nagysága � ami az i − 1-ik
végponton ered és rögtön i-ben elnyel®dik � elhanyagolható, a kis csomagméret
és a teljes forgalomhoz viszonyított kis hozzájárulás miatt. Ezt illusztrálja a 6.2.
ábra.

A modellrendszerben akkor alakul ki a csomagvesztéssel járó torlódás, ami-
kor a kihasznált kapacitás Ci(t) meghaladja a vonal C sávszélességét. A modell
6.3. egyenletei szerint a legnagyobb vonalkihasználtság az i = i∗ − 1 helyen ta-
pasztalható, ahol i∗-re jellemz®, hogy itt a legkisebb a csomagküldési sebesség
Xi∗(t). Azt kell megvizsgálni, hogy az i∗−1-ik útvonalválasztóból ered® vonalon,
melyik folyamból veszik csomag. Ezen a vonalon elvben bármelyik folyam cso-
magja elveszhet, vagyis egyedül a i∗ helyen található terminál forgalma marad-
hat érintetlen. A szimulációs kísérleteink gyakorlati tanulsága szerint majdnem
kivétel nélkül abból a folyamból veszik csomag, melynek forrása a vonal elején
van, vagyis amelyiknek csomagküldési sebessége Xi∗−1. Ennek oka abban rejlik,
hogy a várakozási sorokat kiszolgáló egység a kisméret¶ nyugtákat sokkal gyor-
sabban dolgozza fel, mint a valódi információt hordozó nagyméret¶ csomagokat,
amik visszaérve a feladóhoz, egyszerre hosszabb csomagsorozatokat, burstöket in-
dukálnak. Mintegy pozitív visszacsatolást megvalósítva, a nyel®khöz burstökben
megérkez® információs csomagokra a nyugták is s¶r¶n keletkeznek, és hamar
visszajutnak a forráshoz, így a forrás végpontok még inkább burstösen küldik
újabb csomagjaikat. Az öngerjeszt® folyamat eredményeként az a forrás, amelyik
közvetlenül egy közel telt pu�er¶ sorba küldi burstjeit, sokkal nagyobb valószí-
n¶séggel veszít.
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Az imént vázolt mechanizmus a felel®s a rendszerben meg�gyelhet® torlódási
mintázat kialakulásáért. Az i∗ − 1 helyen található terminál folyamatosan cso-
magvesztéseket szenved mindaddig, míg saját küldési sebességét meg nem haladja
a következ® leggyorsabb, azaz mindaddig veszít, amíg nem teljesül a Xi∗−1 > Xi∗

feltétel. Ett®l a ponttól számítva Xi∗−1 lesz a legkisebb sebesség a rendszerben,
a Ci∗−2 vonalkihasználtság lesz a legnagyobb, és a i∗ − 2 helyen m¶köd® forrás
veszi át a veszt® szerepet. A gondolatmenet szerint a dugulás egy hellyel elmoz-
dult óramutató járásával ellenkez® irányba. A hullám néhány teljes kör megtétele
után már a 6.5. ábrán vázolt hullámfrontot mutatja.

6.4.1. A hullámfront burkolója

A hullámfront alakja f¶részfogszer¶, egyenes felfutású a végeket meredek esés-
sel összeköt® burkolóval írható le. Ebben az alfejezetben a hullámfront burkoló-
ját jellemz® egyenes paramétereit vezetjük le modellünk segítségével. Kezdetben
tegyük fel, hogy az egyenest alkotó pontok az i ∈ [0;N − 1] tartomány egész
értékein vannak értelmezve, és legyen a legkisebb küldési sebesség a 0-ik helyen
tapasztalható:

Xi(0) = a+ bi. (6.4)

0 1 N − 1

a

a + b

X

i

6.6. ábra. A küldési sebesség id®fejl®dése. N = 5, l = 2, X4 mindaddig csökkenti
értékét, amíg az az X0 értéke alá nem esik.

A 6.6. ábrán szemléltetésül egy kisebb, N = 5 méret¶ rendszerre mutatjuk
meg a hullámpro�l id®fejl®désének lépéseit. Az el®z® szakaszban vázolt gondolat-
menet alapján, a kezdeti feltételek miatt a N − 1 helyen következik be az els®
csomagvesztés. Óránkat ehhez a pillanathoz állítjuk, és attól az id®ponttól kezd-
jük a tárgyalást, amikor a CN−1(0) =

∑N−1
i=0 Xi(0)−X0(0) = C kifejezés teljesül.
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Ezen kezdeti feltétel a hullámpro�l kezdeti alakjára kirója, hogy

C = (N − 1)

(
a+

N

2
b

)
. (6.5)

A csomagvesztés után közvetlenül a N − 1 terminál csomagküldési sebessége
multiplikatív csökken XN−1(0+) = βXN−1(0−), míg az összes többi csomag-
küldési sebesség érintetlen marad. Ezt követ®en a következ® csomagvesztésig
mindegyik csomagküldési sebesség uniform módon egyenletesen növekedik X ′i =
Xi+(1−β)XN−1/(N−1) mértékben. Az els® és a második csomagvesztés között a
N−1 helyen a sebesség X ′N−1 = qXN−1(0) szerint változik, ahol a tényez® értéke
q = β + 1−β

N−1
. A folyamat l-szer ismétl®dik meg, mígnem a qlXN−1 ≤ X0 feltétel

teljesül. Az l vesztési folyamat eredményeként a pro�l egy hellyel balra mozdul,
megtartva annak lineáris alakját, és b-vel növelve, XN−1 kivételével, az összes jel-
lemz® küldési sebességet. A 6.1. egyenlet segítségével kiszámolható, hogy a hul-
lámfront egy hellyel balra lépéséhez vezet® folyamat Tp = bT 2

RTT/P id®t igényel,
amib®l ered a hullámfrontot jellemz® v := 1/Tp sebesség, melynek természetes
mértékegysége 1/s.
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sé
g-

m
er

ed
ek

sé
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6.7. ábra. Az elméleti képletek tesztelése. A szimulációs környezetben különböz®
rendszerméret viselkedését vizsgáltuk meg (N = 5 . . . 20) és ellen®riztük, hogyan
teljesül a vbT 2

RTT /P = 1 összefüggés. A kiértékelések során adatainkból kivágtuk
a tranziens szakaszokat, majd 5000 s hosszú mintákra meghatároztuk b, TRTT
és v értékeit. (részábra): az (6.6) kifejezés ellen®rzése. A b paraméter átlagait
ábrázoljuk az elméleti képletünk alapján (Mj. ql értékét a szimulátor szolgáltatta.)

A levezetett formulából megbecsült sebességértékeket összevetettük az ns há-
lózati szimulátor mérési adataira kiszámolt sebességekkel. A szimulátorban gy¶j-
tött adatokból el®állítottuk az átlagos körüljárási id®t, a hullámpro�l alakleíró
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paramétereit valamint annak sebességét. A 6.7. ábrán jól látszik, hogy a mérési
eredmények jól követik a vbT 2

RTT/P = 1 azonosságot.
A 6.5. és a 6.4. képletek alapján kifejezhet® a hullámpro�l meredeksége:

b =
2C(1− ql)

(N − 1)(N − 2)(ql + 1)
, , (6.6)

ahol l meghatározása külön feladat. A felvázolt matematika modell számos pozi-
tív l értéket megenged, aminek fels® korlátját b értéke határozza meg. Numerikus
szimulációs tapasztalataink alapján, a legnagyobb megvalósítható l érték stabil a
hullámfront kis perturbációival szemben. El®állítottunk olyan kezdeti feltételeket,
amik folyományként kisebb l értékek valósultak meg, ám a hullámfront stacioner
állapotában bármilyen perturbáció hatására a rendszer egy nagyobb l-hez tar-
tozó állapotban stabilizálódott. Az ns hálózati szimulátorban minden esetben
a modell által megengedett legnagyobb l értékhez tartozó állapot valósult meg.
A 6.7. ábrába ékelt gra�konon összehasonlítjuk a becsült pro�lmeredekségeket a
hálózatszimulátoros mérések nyersadataira számolt meredekséggel. A kétféleképp
meghatározott meredekség adatai jó egyezést mutatnak, modellünk konzisztens.

6.5. A dugóhullám stabilitása

Az eddig bemutatott szimulációs eredmények azt az egyszer¶ esetet tárgyal-
ták, amikor minden terminál ideálisan végtelen hosszú adatfájlt tölt át. A valóság
ennél sokkal színesebb, az igazi hálózatban hosszabb-rövidebb fájlokat töltenek
le a felhasználók, egy-egy kiszolgáló végpontra párhuzamosan több kiszolgálási
kérelem érkezik, a felhasználói magatartás újabb szabadsági fokot visz a komplex
rendszerbe.

Egyszer¶ modellünkben megvizsgáltuk, milyen hatással van a kialakuló hul-
lámfrontra e paramétereknek egy részének bevezetése, változtatása. Szimulációs
kísérletünkben megengedtük, hogy egy végponton párhuzamosan több (n) in-
formációs folyam éljen egymás mellett. Minden egyes folyam egy-egy on�o� -
folyamatként volt megvalósítva úgy, hogy a hallgatási szüneteket megadó valószí-
n¶ségi változók azonos paraméter¶ exponenciális-eloszlásból lettek kisorsolva. Ez-
zel homogén Poisson-érkezési folyamatot írunk el®, ami az emberi kommunikáció
kezdeményezésre, például a telefonálások között eltelt id®kre kimutatható. A be-
kapcsolás id®tartamát az átvitt adatmennyiség szabta meg, ami Pareto-eloszlást
követett, amely eloszlás jellemz® a személyi számítógépeken és a webkiszolgálókon
elérhet® fájlok méretére [86]. Ezzel a paraméterválasztással utánozzuk az Internet
world-wide web forgalmát.

Az így felépített modellben is kialakul a dugóhullám, de a paraméterek meg-
felel® elhangolásával a haladó torlódásfront gyakorlatilag elnyomható. A külön-
böz® paraméterválasztás mellett, a rendszer bemelegítése után kialakuló állapotot
a 6.1. ábráin szemléltetjük.
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n 〈Fs〉 〈tOFF 〉 Id®tartam 200 s

10 108 0,5

10 107 0,5

10 106 0,5

10 105 0,5

10 108 1

10 108 5

10 108 10

10 106 1

25 106 1

50 106 1

100 106 1

6.1. táblázat. A modellben kialakuló forgalmi mintázat a www -forgalom külön-
böz® paraméterei mellett.

6.6. Diszkusszió

A 6.4. fejezetben megmutattuk, hogy számítógéphálózatokban az egyedi for-
galomgeneráló dinamikák kölcsönhatásának folyományaként természetes módon
kialakulnak torlódási mintázatok. A vizsgálat tárgyát képez® egyszer¶ modell-
rendszerben a hullám kialakulásáért felel®s mechanizmus oka a forgalomszabályzó
dinamika tulajdonságaiban és a csomagvesztési mechanizmusban keresend®. A
modell szerint csomagvesztés legnagyobb valószín¶séggel a nagy sorokat tartó
vonalakra közvetlenül kapcsolódó terminálok forgalmában tapasztalható. A du-
gult vonalon osztozó terminálok csomagküldési sebességüket tovább növelik, ezzel
lehet®ség nyílik arra, hogy a dugulás a szomszédos vonalra tev®djön át a megen-
gedett csomagforgalommal szemben. Modellünkben a kialakuló hullám geometri-
ájáról és annak sebességér®l pontosan számot adó képleteket vezettünk le.

Megfontolásaink általánosak, el®revetítik, hogy bonyolultabb geometriában is
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megjelenjen a forgalommal szemben haladó dugóhullám.
Elvárásunkat, hogy a valódi Interneten is tapasztalunk a torlódás elmozdu-

lására utaló jeleket célzott kísérletekkel kívántuk igazolni. A 3.3.2. fejezetben
részletesen bemutatott traceroute és ping alkalmazások segítségével egy Dél-
Afrikai webszolgáltató felé térképeztük fel az utat jellemz® körüljárási id®ket.
El®zetesen feltártuk az egyetemr®l a szolgáltató felé vezet® utat, majd az úton
fellelhet® összes útvonalválasztó irányában mértük folyamatosan a körüljárási id®-
ket. A mintegy fél napot felölel® mérésben begy¶jtött id®soraiban felleltünk olyan
szakaszokat, melyek a torlódás elmozdulására utalnak.
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(a) Körüljárási id®sorok (b) RTT hely és id®függése

6.8. ábra. (a) Az RTT mérésben részt vev® útvonalválasztók közül három szom-
szédos pontra jellemz® id®sor. Az ábrázolt id®sorokon meg�gyelhet® ingadozások
csatoltak, egymásutániságuk nem sérül. (b) Az RTT mérési adatok a teljes útvo-
nalra és a mérés egy kiragadott id®tartamára szürke skálán ábrázolva, a világos
foltok felelnek meg a kiugrásoknak. A bekarikázott rész olyan mintát követ, ami-
lyennek az igazi hálózatban el®forduló torlódási hullámot képzeljük.

A 6.8a. ábrán három darab sorban egymás utáni útvonalválasztó felé mért
körüljárási id®sort mutatunk be. Jól meg�gyelhet®, hogy esetenként kiugrások
jelennek meg az id®sorokban, és tipikusan a távolabbi routerhez tartozó id®-
sor csúcsa tendenciózusan késik a többihez képest. A 6.8b. ábrán az körüljárási
id®tartamok hely és id®függését mutatjuk meg, melyr®l leolvasható, hogy a for-
galommintázatban, a távolabbi útvonalválasztókhoz tartozó id®sorok ingadozásai
csatoltak, ami jele lehet a torlódás elmozdulásának.



7. fejezet

Összefoglalás

A dolgozatban a számítógépes kommunikációs hálózatok forgalmi tulajdonsá-
gait vizsgáltuk kísérletez® és elméleti �zikusi hozzáállással. Megmutattuk, hogy
az Interneten elterjedt csomag alapú forgalom szabályzó dinamikával leírt ágensek
a hálózat er®forrásaiért folytatott versengésükkel olyan csatolást visznek a rend-
szerbe, melynek hatására a hálózatban érdekes torlódási mintázatok alakulnak
ki.

Célul t¶ztük ki, hogy mérési eljárásokat dolgozzunk ki és honosítsunk meg,
melyek segítségével az Internet hálózatban tapasztalható forgalom jól leírható
megbízható kísérleteken keresztül. Áttekintve a rejtett paraméterek meghatáro-
zására kidolgozott statisztikai becslési módszereket, a hálózati pu�erek viselkedé-
sér®l számot adó tomográ�ás kiértékel® eljárásokat dolgoztunk ki. A bemutatott
módszerek az ún. expectation maximization algoritmusok családjába tartoznak.

A dolgozatban felsorakoztatjuk a tomográ�ás mérés kiértékeléséb®l származó
legfontosabb eredményeinket, melyek magukba foglalják az Európai Internet egy
teljes napra rekonstruált forgalmi térképét, számot adnak a hálózat egyedi és
összetett várakozási sorainak statisztikai jellemz®ir®l, feltárják a háttér forgalom-
ban tapasztalható fraktál szerkezetet és segítségével bemutatunk egy, az Inter-
netre jellemz®, új tapasztalati skálázási törvényt.

A bevezetett becslési módszereinket megbízható mérési adatokra alkalmazhat-
juk. Ennek biztosítására, nemzetközi összefogásban mér®hálózatot építettünk ki,
az Etomic Hálózatmérési Infrastruktúrát. A mérési infrastruktúra Európa számos
partner intézményben üzemeltetett eszköze hozzájárul a pontos tomográ�ás mé-
r®programok futtatására. A mér®rendszer segítségével begy¶jtött nyersadatokat
Virtuális Obszervatóriumban publikáljuk, lehet®vé téve az adatok más aspektus-
ból történ® jöv®beli elemzését, megteremtve annak feltételét, hogy más méréssel
foglalkozó kutatási csoportok adataival együtt bonyolultabb kérdések megvála-
szolására alkalmasak legyenek.

A kísérletez® munka mellett elméleti modellek kidolgozásával is foglalkozunk.
Bemutatunk egy hálózati modellt, mely alkalmas számot adni a forgalmi torlódás
jelenségére. A modell segítségével levezettük a dugulási hullámot h¶en jellemz®
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annak alakjáról és terjedési sebességér®l számot adó formulákat. Eredményeinket
a paraméterek széles tartományán megvizsgáltuk hálózat szimulációs környezetek
segítségével. A szimulációs nyersadatok alapján képleteinket teszteltük.

Hálózatkutatással kapcsolatos munkánk a dolgozat megírásával nem zárul le,
a megválaszolatlan kérdések további kutatásaink irányát rajzolják el®.



8. fejezet

Summary

In the dissertation the tra�c characteristics of computer communication net-
works has been studied with the attitude of both an experimental and a theo-
retical physicist. We have demonstrated that each agent's packet regulation dy-
namics, which rule the Internet overwhelmingly, are competing for the available
resources in the network such a way that introduce interesting couplings. Due to
the interactions of the agents strange congestion patterns evolve in the system.

Our goal was to found and distribute new measurement methods, by the help
of which the tra�c, present in the Internet, can be well tracked and described
based on reliable experiments. After having overviewed the statistical methods
elaborated to reveal hidden parameters of the systems, we developed new to-
mography procedures, which are capable of showing the queueing delay statistics
of the internal bu�ers of the network. These algorithms belong to the family of
the expectation maximization methods.

In the dissertation we enumerate the most important results of the queueing
delay tomography methods. Our results involve the reconstruction of the conges-
tion map of the European Internet. Network tomography also accounts for the
statistical characteristics of delays over the individual and the compound links,
the study of the former enables us to reveal the fractal structure of the back-
ground tra�c. The detailed analysis of the average queueing delays show a new
scaling property of the computer networks.

Our tomography approximation methods require reliable input data from me-
asurements. In order to achieve this, we built a measurement facility in an in-
ternational collaboration, which is called European Tra�c Observatory Measure-
ment Infrastructure, (Etomic). The hardware components of this infrastructure,
installed at various partner institutions, make it possible to run the precise me-
asurement applications of the network tomography. All the raw experiment data
collected in our measurements are stored and published in the databases of the
Network Measurement Virtual Observatory, to enable the study of the data from
di�erent aspects in the future. Theoretically this approach also provides the me-
ans to run joint complex data analysis with outside network measurement data
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sources.
Besides the experimental work we are also working on new theoretical models

of the network. We presented a network model, which grasps the congestion
phenomenon found in the network tra�c. With the help of this model we were
able to derive formulae describing the spatial envelope of the congestion pattern
and its speed. The results of the model were tested against network simulation
data over a wide range of the parameters.

Our contribution to science of networks is continued on after this work. The
numerous unanswered questions arisen so far motivate our work in the future.
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