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BevezetésAz emberek számára az �Internet� szó általában az e-mail és web hozzáférést,közösségi oldalakat, on-line vásárlást, vagy ügyintézést jelent. Azonban az Inter-net sokkal több ennél. Az Internet egy komplex felépítés¶, nagy számú számítógé-pet és egyéb hálózati eszközöket tartalmazó, hálózatba szervez®dött rendszer. Ahálózat m¶ködését nagyszámú mikroszkopikus jelenség együttese határozza meg.Az Internetet, mint gráfot vizsgálva ezek az elemi jelenségek lehetnek például azúj élek és súsok megjelenése, vagy azok elt¶nése. Az Internet m¶ködését, haazt egy kommunikáiós rendszernek tekintjük, olyan elemi jelenségek határozzákmeg, mint az egyes folyamok és somagok egymással és a �zikai rendszerrel valókölsönhatása. A teljes rendszert rengeteg ilyen kis jelenség hajtja el®re, így végüla rendszer egészének tulajdonságaira az egyedi jelenségek együttesének vizsgála-tával tudunk következtetni.Ezeknek a tulajdonságoknak a következtében az utóbbi id®kben megnöveke-dett a statisztikus �zikai megközelítést alkalmazók száma, hiszen a rendszer meg-értése megköveteli ezt a gondolkodásmódot. A statisztikus �zika olyan klasszikuseszközeit alkalmazva, mint a di�úziós folyamatok, sejt-automaták, átlagtér mód-szerek, vagy akár a perkoláiós elmélet, már számos nagyszer¶ eredmény születettmind a hálózati topológia, mind a forgalom modellek területén.A számos érdekes terület közül a dolgozatban a hálózati forgalomnak, mintsztohasztikus folyamatnak a vizsgálatával foglalkoztunk, hiszen a hálózati forga-lom rendkívüli mérték¶ növekedése megköveteli, hogy a forgalom tulajdonságait,statisztikus jellemz®it, vagy akár dinamikus jelenségeit leíró pontos modellekkelrendelkezzünk. A számítógépek kommunikáiójának terén számos alapvet® fon-tosságú kérdést lehet megfogalmazni, amelyek közül az utóbbi évek egyik legérde-kesebb kérdése, hogy a hálózat két végpontja között mekkora pillanatnyi sebesség-gel lehet adatot forgalmazni. A válasz megfogalmazásához a két végpont közöttiútvonal jellemz®inek ismerete szükséges. Ezen jellemz®k közül a legfontosabbak avégpontokat összeköt® hálózati elemek �zikai kapaitása, azaz sávszélessége, va-lamint ezen eszközök id®ben változó szabad kapaitása, az ún. rendelkezésre állósávszélesség. Azonban az óriási számú egymástól független alkotóból álló rend-szer legtöbb jellemz®je nem tanulmányozható közvetlenül, sak közvetett módonszerezhetünk tudomást számos érdekes és fontos jelenségr®l, azok jellemz®ir®l.A hálózati forgalom tulajdonságainak meghatározására használt mérési módsze-reket két nagy soportba oszthatjuk, ezek az ún. aktív és az ún. passzív mérésimódszerek. A passzív módszerek alkalmazása során egy adott hálózati eszközben,lokálisan gy¶jtött adatok alapján határozhatunk meg különféle mennyiségeket.Ezek a módszerek azonban sak akkor alkalmazhatóak, amennyiben hozzáférünka kérdéses hálózati eszközhöz.Az aktív módszerek általában valamely útvonal tulajdonságait igyekeznekmeghatározni, és nem szükséges az útvonalat alkotó hálózati elemekhez közvetlenhozzáféréssel rendelkezni. Az aktív módszerek alapját ún. próbasomagok adott1



mintázat szerinti indítása jelenti, amely somagok kölsönhatnak a hálózat esz-közeivel, illetve a hálózati háttérforgalommal. Ugyan a mikroszkopikus részletekmeglehet®sen különböz®ek, az aktív méréseket a �zikai szóráskísérletek analógi-ájának is tekinthetjük. A mérésben használt próbasomagok a hálózati háttér-forgalom mértékét®l függ®en különböz® mérték¶ várakozásokra, sorbanállásokrakényszerülnek. A próba forgalom és a hálózat többi része közötti kölsönhatásnakaz eredményeként megváltozik a próbasomagok mintázata. A somagok közöttitávolság megváltozásának, azaz a mért diszperziós görbéknek az értelmezése ál-talában nem egyszer¶ feladat, hiszen a rendszer paramétereir®l általában sakközvetett informáiót tartalmaznak.Alkalmazott módszerekA dolgozatban a somagpár és somagvonat diszperziós görbére adtunk kü-lönböz® közelítéseket. Els®ként egyszer¶ megfontolások alapján egy empirikusmodellt állítottunk fel, ami lehet®vé teszi releváns hálózati paraméterek megha-tározását. A rendszer pontos folyamatainak megértéséhez azonban részletesebbmodellezés szükséges. Ehhez tranziens sorbanállási elméletek segítségével adtukmeg a diszperziós görbe alakját.A somagvonat diszperzióját a rendszer torlódott és nem torlódott fázisaiközötti kritikus pontban vizsgáltuk. A fázisátalakulások elméletéb®l ismert vé-ges méret skálázással ebben a pontban meghatároztuk a háttérforgalom érkezésifolyamatát jellemz® exponenst.A bemutatásra került analitikus eredmények ellen®rzésére és a bevezetettmérési módszerek vizsgálataihoz három különböz® általunk létrehozott kísérletirendszert használtunk. Az ideális kísérleti környezetek el®állításához, valamint aszéles paraméter tartományokban történ® vizsgálatokhoz szimuláiós környezetet,az analitikus eredmények ellen®rzött körülmények közötti, valódi rendszerekbenvaló teszteléséhez laboratóriumi teszthálózatokat használtunk. Végül nagy skáláshálózati kísérleteket végeztünk nem kontrollált körülmények között az EtomiHálózati Mérési Infrastruktúra Európa szerte telepített mér®pontjai között. Akísérletek során az általunk kifejlesztett szoftverek segítségével gy¶jtöttük és ér-tékeltük ki az adatokat.Tézisek1. Megmutattuk, hogy az általánosan használt ún. folyadék-modell paraméte-rei nem elégségesek a kísérletileg meg�gyelhet® diszperziós görbék pontos le-írásához, ahhoz a hálózati forgalom granuláris természetét is �gyelembe kellvenni. Egy adott útvonal �zikai sávszélességére, illetve a rendelkezésre álló2



sávszélességének meghatározására adtunk egy empirikus alapokon nyugvóformulát, ami jól illeszkedik a meg�gyelhet® diszperziós görbékhez azok tel-jes tartományán.2. A kísérletileg meg�gyelhet® diszperziós görbék pontos leírásához egy szto-hasztikus modellt készítettünk. Ebben a modellben a háttérforgalmat egyM/G/1 sorban állási modellel közelítettük, amelyben a háttérforgalmat tet-sz®leges méreteloszlású és Poisson érkezési statisztikájú somagok alkot-ják. A sorhossz eloszlásának id®fejl®dését a Takás-féle integro-di�ereniálegyenlet adja meg, ebb®l kiindulva határoztuk meg a somagpár diszper-ziót. Zárt alakban megadtuk a somagpár diszperzió értékét a somagok in-dítási távolságának, valamint a modellben szerepl® �zikai sávszélességnek,a háttérforgalom átlagának és a háttérforgalom somagméret eloszlásánakfüggvényében. Az így kapott diszperziós görbe helyesen írja le a kísérletilegmeg�gyelhet® görbéket, rámutatva, hogy a meg�gyelhet® diszperziós görbepontos leírásához nem hanyagolhatjuk el a háttérforgalom somagok végesméretét.3. Bevezettük a granuláris modellt, amely egy M/D/1 sorban állási modell,amelyben a háttérforgalmat Poisson folyamat szerint érkez®, egyforma mé-ret¶ somagok alkotják. Megmutattuk, hogy egy e�ektív somagmérettel,az ún. granularitás paraméterrel helyettesíthet® bármely tetsz®leges hát-térforgalom somagméret eloszlása. Így egy általános somagméret eloszlásmellett az el®z® tézispontban bemutatott M/G/1 modellel felvett diszper-ziós görbe, és a granularitás értékének megfelel®, konstans méret¶ somagokmellett az M/D/1 modellel felvett diszperziós görbe alakja közel azonos. Te-hát a granuláris modell közelítésben a diszperziós görbe leírásához a folya-dék modellben is meglév® �zikai sávszélességen és háttérforgalom átlagántúl a granularitás értékének megadása már elégséges, nem szükséges a teljessomagméret eloszlás ismerete.4. Megalkottunk egy új mérési és kiértékelési módszert, amely lehet®vé teszi,hogy a hálózati forgalom érkezési folyamatát jellemz® exponenseket aktívmérési módszerrel határozzuk meg. Megmutattuk, hogy a somagvonatokdiszperziója érzékeny a kiszolgálónál jelentkez® torlódásra, valamint beve-zettük a somagvonat megnyúlását, mint a torlódott és nem torlódott álla-pot közötti fázisátalakulás rendparaméterét. Ezek használatával igazoltuk,hogy a megfelel® tulajdonságú próba forgalom indításával a két állapototelválasztó kritikus pontban olyan adatok gy¶jthet®ek, amelyekb®l megha-tározhatóak a háttérforgalom érkezési folyamatát jellemz® exponensek.5. A bemutatott eredmények ellen®rzését és a bevezetett mérési módszerekvizsgálatát szimuláiós módszerek mellett valódi rendszerekben is elvégez-tük. Az aktív hálózati mérési módszerek, ezen belül a dolgozatban is hasz-3



nált somagpár és somagvonat kísérletek valódi rendszerekben történ®vizsgálatához kifejlesztettük, valamint megépítettük azokat a preíziós há-lózati mér®gépeket amelyek együttese alkotja az Etomi Hálózati MérésiInfrastruktúrát. A mérési infrastruktúra mér®pontjait Európa szerte telepí-tettük.
Következtetések

• Az általunk kidolgozott granuláris modell lehet®vé teszi a Internetes forga-lom mérésekben használt diszperziós görbe leírását, ezáltal hálózati méré-sekkel pontosan meghatározhatóvá teszi a hálózati útvonal f®bb paraméte-reinek, azaz a �zikai sávszélességének, az aktuálisan ott lév® háttérforgalomátlagának, valamint a háttérforgalom granularitásának pontos értékét.
• Új módszert vezettünk be a somagvonat diszperzió kiértékeléséhez. Ezlehet®vé teszi, hogy egy adott hálózati útvonalon a háttérforgalom érkezésifolyamatát aktív végpont-végpont mérésekkel határozzuk meg.
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