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BevezetésAz utóbbi években a komplex hálózatok � ezen belül az internet és máskommunikáiós hálózatok � kutatása komoly �gyelmet kapott a �zikán be-lül. Számos publikáió jelent meg az internet topológiájáról és forgalmárólegyaránt. A jelent®s érdekl®dés f®ként annak köszönhet®, hogy bár a kom-munikáiós hálózatok ember-alkotta rendszerek, rengeteg párhuzam vonhatóbennük a �zika hagyományos területeivel. Nagyszámú kölsönható adatfo-lyam modellezéséhez átlagtér módszerek, torlódott és torlódás mentes álla-potok vizsgálatához a fázisátmenetek elmélete, számítógépes vírusok terje-désének modellezéséhez sejtautomaták, a forgalomban meg�gyelt hosszútávúkorreláiók megértéséhez a kritikus jelenségek elmélete, a hálózat kialakulásá-nak modellezéséhez a növekedési folyamatok elmélete bizonyult hasznosnak,hogy sak néhány példát említsünk. Jelen dolgozatban a statisztikus �zikaeszközeivel vizsgáljuk számítógépes hálózatok forgalmának néhány alapvet®tulajdonságát.Az internetet milliónyi számítógép, hálózati berendezés és vezeték alkotja.Az internet kifejlesztésénél dönt® szempont volt egy esetleges küls® támadás-sal szembeni nagyfokú ellenállóképesség. Ennek a szempontnak két fontos kö-vetkezménye van. Egyrészt a hálózat nagyrészt deentralizált, és sak kisebbrészei tartoznak egy�egy önálló szervezet irányítása alá. Másrészt a hagyomá-nyos telefonhálózatoktól eltér®en az adatforgalom nem rögzített satornákon,hanem kisebb adatsomagokban zajlik. A deentralizált, lokális fejl®dés és asomag-kapsolt adatátvitel következtében az internet szerkezete és forgalmais rendkívül összetett.A hálózat somópontjain az adatsomagok torlódhatnak és így sorbanállásra kényszerülhetnek. A torlódások elkerülése érdekében kifejlesztett el-járások közül jelenleg a TCP algoritmus a legelterjedtebb, ezért a TCP al-goritmus m¶ködésének tanulmányozása alapvet® fontosságú. Habár a TCPdinamikája önmagában determinisztikus, ám egy valós hálózatban m¶ködésközben számos véletlen hatás érheti a somópontokban kialakuló sorok éstorlódások miatt. Egy önálló TCP kapsolat tanulmányozásához ezért a di-namikai rendszerek elmélete és a sztohasztikus folyamatok elmélete kit¶n®hátteret biztosít.A dolgozat egyik élkit¶zése a TCP dinamikájának vizsgálata egy egy-szer¶ sztohasztikus hálózat-modellben. A valós hálózat hatását egy vezetéknéhány e�ektív paraméterével közelítjük, mint például a sávszélesség, a so-mag késleltetés illetve a somagvesztési valószín¶ség.1



Az imént vázolt modellben a vezeték e�ektív paraméterei szabadon vál-toztathatóak. Egy komplex számítógépes hálózatban azonban az egyes élek�zikai paraméterei nagyrészt rögzítettek. A hálózat együttes adatforgalmaszempontjából dönt® fontosságú, hogy élek paraméterei, különösképpen azélek sávszélessége, miként kerültek egymáshoz viszonyítva rögzítésre. A sáv-szélesség lehetséges elrendezéseinek szempontjából lényeges, hogy az internetfejl®dése deentralizált, ezért az infrastruktúra fejlesztése lokális informáiókalapján történik. A dolgozat másik élkit¶zése az, hogy meghatározzuk, hogyegy komplex hálózatban hogyan kell a vezetékek valós �zikai paramétereit ahálózat lokális tulajdonságai alapján úgy rögzíteni, hogy az adatforgalomminél hatékonyabb legyen.Alkalmazott módszerekA dolgozat els® részében az internet-forgalom szabályozásában meghatá-rozó szerepet játszó TCP algoritmus staionárius viselkedését tárgyaltukegy egyszer¶ hálózati modellben, mely egy végtelen méret¶ pu�erb®l és egyhozzá kapsolódó vezetékb®l áll. A TCP diszkrét állapotter¶ dinamikájátfolytonos-id® közelítésben vizsgáltuk, és a véletlen somagvesztési folyama-tot Poisson-folyamattal modelleztük. Az egymással kölsönható párhuzamosTCP folyamok leírásához átlagtér közelítést alkalmaztunk.Véges méret¶ pu�er esetén a TCP forgalma limitált. A torlódási ablakid®fejl®dése ezért nemsak a vezetéken történ® véletlen somagvesztésekt®l,hanem a pu�er determinisztikus telít®dését®l is függ. A torlódási ablak sta-ionárius eloszlását eme kevert vesztési folyamat leképezéséhez rendelt Fro-benius �Perron operátor segítségével határoztuk meg. A modell numerikusvizsgálatához az ns-2 somagszint¶ hálózat-szimulátort használtunk.A dolgozat utolsó felében komplex hálózatok éleinek optimális kapaitás-elosztását vizsgáltuk abban az esetben, amikor a hálózat egy lokális tulaj-donsága, az élek ��atalabb� súsának fokszáma ismert. A tanulmányozotthálózatmodel kezdeti attraktivitással b®vített skálafüggetlen, növekv® Ba-rabási �Albert fa volt, melyben a fokszám-eloszlás skálakitev®je a kezdetiattraktivitással, mint kontroll-paraméterrel szabadon beállítható. A fa ágainkialakuló klasztereknek és a ��atalabb� sús fokszámának együttes elosz-lását a növekedési folyamatra felírt master-egyenlet segítségével határoztukmeg. A levezetett analitikus eredményeket számítógépes szimuláiókkal el-len®riztük. 2



Tézisek1. A TCP algoritmus torlódási ablakának staionárius eloszlására adtunkanalitikus formulát arra az esetre, amikor a számítógépes adatforga-lom végtelen pu�eren halad át. Az ideális torlódásiablak-dinamikántúl �gyelembe vettük a TCP algoritmus somagvesztések utáni FR/FRüzemmódjának hatását is. A kapott eloszlásfüggvény pontosan írja le atorlódási ablak eloszlását néhány százalékos somagvesztési valószín¶-ség esetén is. Meghatároztuk továbbá a TCP és a hálózat kölsönha-tását leíró úgynevezett �1/√p formula� FR/FR-b®l származó korreki-óját.2. A pu�er utáni vezeték késleltetést okoz, mely nagy távolságok eseténnem elhanyagolható. Bevezettünk egy módszert, mellyel a torlódásiablak rövid id®skálán meg�gyelhet® léps®s id®fejl®dése analitikusantárgyalható. A modell minden paramétere kifejezhet® a vezeték jel-lemz®ivel, és nins szükség további ismeretlen paraméterek illesztéséremérési vagy szimuláiós adatok alapján.3. Véges méret¶ pu�er esetén a pu�er telít®dése miatt is bekövetkezhetsomagvesztés. Levezettünk egy analitikus formulát, mely megadja apu�erben eldobott, és az összes elveszett somag arányát. Ez a for-mula lehet®vé teszi, hogy a pu�erben történ® somagvesztéseket úgytekintsük, mintha az a vezetéken történt volna. Megmutattuk azt is,hogy ez az arány � és egyben a rendszer alapvet® viselkedése � supán aparaméterek egy bizonyos kombináiójától függ. Az el®z® tézispontokeredményei alapján kiszámítottuk a torlódási ablak eloszlását mind lo-kális (LAN), mind tág (WAN) hálózati környezetben. Megmutattuk aztis, hogy az eloszlások alakja jelent®sen eltérhet a hagyományos egysú-sú, normálisszer¶ eloszlásoktól és hogy az FR/FR algoritmusok miattegy éles sús jelenhet meg az eloszlásokban.4. Komplex fa struktúrájú számítógépes hálózatokban meghatároztuk egyvéletlenszer¶en kiválasztott ágon kialakuló klaszter méretének és a klasz-ter leágazásánál lév® sús fokszámának együttes eloszlását. A leveze-tett formula egzakt véges méret¶ hálózatok esetén is, ezért jól vizsgál-hatóak a véges-méret e�ektusok. Az együttes eloszlásból meghatároz-tuk az ágak méretének és a súsok fokszámának határ- és feltételes-eloszlásait, valamint a feltételes és feltétel nélküli várható értékeit. Rá-3



mutattunk, hogy � termodinamikai határesetben � a fokszám �uktu-áiói divergálnak, amint a kontroll-paraméter a klasszikus BA háló-zatnak megfelel® értékhez tart. Kimutattuk továbbá, hogy az ága-kon kialakuló klaszterek méretének skálakitev®je független a kontroll-paramétert®l. Megvizsgáltuk egyes mennyiségek viselkedését abban ahatáresetben, amikor a hálózat fokszám-eloszlása elveszti skálafügget-lenségét, és kimutattuk, hogy számos mennyiség a skálafüggetlen esett®lmin®ségileg eltér® viselkedést mutat.5. Az el®z® tézispont alapján megadtuk skálafüggetlen fa hálózatok él-köztességének � azaz a hálózat élein áthaladó legrövidebb utak szá-mának � eloszlását és várható értékét azzal a feltétellel, hogy az él��atalabb� súsának fokszáma ismert. Megadtuk továbbá a hálózatméretével átskálázott él-köztesség feltételes eloszlását és várható érté-két végtelen méret¶ hálózat esetén. Megmutattuk, hogy a feltételeseloszlás skálakitev®je független a kontroll-paramétert®l.Következtetések
• A kidolgozott elemi TCP modell alapján lehetségessé vált a számítógé-pes hálózatok forgalmának pontos statisztikai leírása általános hálózatikörnyezetben. Pontos beslés adható továbbá a véges méret¶ pu�erek-ben kialakuló torlódásokra.
• Skálafüggetlen fa struktúrákban megadtuk az él-köztességnek a hálózatlokális struktúrájától függ® egzakt statisztikus leírását. Ez a leírás nemsupán a számítógépes hálózatok sávszélességének optimális elrendezé-sét adja meg, hanem jóval általánosabb problémákra alkalmazható.A tézisek alapjául szolgáló publikáiók[1℄ Attila Fekete, Gábor Vattay, and Ljupo Koarev.Distribution of edge load in sale-free trees.Phys. Rev. E, 73:046102, April 2006.[2℄ Attila Fekete, Gábor Vattay, and Ljupo Koarev.Tra� dynamis in sale-free networks.Complexus, 3:97�107, 2006. 4



[3℄ Attila Fekete and Gábor Vattay.On bu�er limited ongestion window dynamis and paket loss.In GLOBECOM'02: Global Teleommuniations Conferene, volume 3,pages 2599�2603. IEEE, 2002.[4℄ Attila Fekete, Gábor Vattay, and András Veres.Improving the 1/
√

p law for single and parallel TCP �ows.In J. M. da Souza, N. L. S. Fonsea, and E. A. S. da Silva, editors,Teletra� Engineering in the Internet Era, Teletra� Siene and Engi-neering, pages 869�883. North�Holland, Amsterdam, Deember 2001.Proeedings of 17th International Teletra� Congress.Egyéb kapsolódó publikáiók[5℄ Gábor Vattay, Krisztián Dirizi, Attila Fekete, Ljupo Koarev, MátéMaródi, and József Stéger.Statistial properties of haos in ommuniation networks.In Ljupo Koarev and Gábor Vattay, editors, Complex Dynamis inCommuniation Networks, pages 49�68. Springer�Verlag New York, In.,Seauus, NJ, USA, 2005.[6℄ Attila Fekete, Gábor Vattay, and Ljupo Koarev.Adaptive Tra� in Complex Networks.In Pro. NOLTA: IEICE Researh Soiety of Nonlinear Theory and itsAppliations, Bologna, Italy, November 2006.[7℄ Ljupo Koarev, Marjan Sterjev, Attila Fekete, and Gábor Vattay.Publi-key enription with haos.Chaos: An Interdisiplinary Journal of Nonlinear Siene, 14(4):1078�1082, Deember 2004.[8℄ Gábor Vattay, Attila Fekete, József Stéger, and Máté Maródi.Modeling Competition, Fairness and Chaos in Computer Networks.In Pro. IASTED Communiations, Internet and Information Tehno-logy (CIIT'02), November 2002.[9℄ Attila Fekete and Gábor Vattay.Self-similarity in bottlenek bu�ers.In GLOBECOM'01: Global Teleommuniations Conferene, volume 3,pages 1867�1871. IEEE, November 2001.5


