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BevezetésA munkánk során vizsgált rendszer, a számítógépes hálózatok, illetve en-nek mindennapi életünket átszöv® még magasabb szint¶ megvalósulása, azInternet egy komplex rendszer. Az Interneten m¶köd® alkalmazások segítikmindennapi munkánkat, életünk részévé váltak, ezáltal nagy hatással vannakegyéni és társadalmi szokásainkra egyaránt. A hálózati alkalmazások megbíz-ható és hatékony m¶ködése érdekében fontos behatóan ismernünk a hálózattulajdonságait, teljesít®képességét és határait.Az Internet központi irányítás nélkül folyamatosan épül®, fejl®d® auto-nóm m¶köd® rendszer, melyben sok egymással kommunikálni képes számí-tógéphálózat önszervez®dése �gyelhet® meg. A topológia tulajdonságai és arajta megvalósuló informáiós forgalmat jellemz® érdekes jelenségek az utóbbiévtizedekben a természettudósok �gyelmét is felkeltették. Kísérletek mutat-ták ki, hogy az Internet felépítése skálafüggetlen, azaz a hálózatot alkotóelemek szomszédainak száma hatványfüggvény szerint, lassan seng le. AzInternetre jellemz® a kisvilág tulajdonság, a mintegy 10
8 somópont ellenéreaz átmér®je jóval 100 alatt van. Mérések mutatnak rá arra, hogy a hálózatontapasztalható forgalom spektrumában 1/f -zaj található, egy összeköt® sa-tornán az id®egység alatt átvitt informáió mértéke gyakran önhasonlóságotmutat, így a különböz® id®sorokra több nagyságrendre történ® átlagolás utánis hasonló �uktuáiókat tapasztalunk. Szimuláiós környezetek segítségévelkimutatható továbbá, hogy egy hálózaton alkalmasan megválasztott perem-feltételek mellett kaotikus viselkedés fedezhet® fel a forgalomban. E jelenségekértelmezése, modellezése �zikusoknak is érdekes feladat. A jól megalapozottmodellek segítenek a hálózat méretezésében és a hatékony forgalomszerve-zésben.A hálózaton az informáiót somagok folyama szállítja, melyek egyedidinamikáját jól meghatározott mozgásegyenletek diktálják. Az informáióssomagok miközben a forrásokból éljaik felé haladnak a hálózat somópont-jaiban találkoznak, és osztoznak az rendelkezésre álló er®forrásokon, a ki-szolgálásra szánt szabad kapaitáson, s ha szükséges sorban állnak. Az in-formáiós somagok pu�erel®dése alkalmasint torlódásokra vezet, dugulásokalakulnak ki a hálózatban. Az egyedi somagfolyamok kölsönhatnak, mely-nek eredményeként bonyolult satolások jelennek meg a mozgásegyenletek-ben. Az egyenletekben fontos szerepe van a véletleneknek, a sztohasztikusjelenségeknek.A hálózaton egymással �beszélget®� alkalmazások pillanatnyi somagfor-2



galmának dinamikájára közvetlen hatással bíró mennyiségek közül az egyiklegfontosabb a somagok késleltetési ideje, mely gyakorlatilag számot ad ahálózat aktuális teljesít®képességér®l. Természetes módon a megnövekedettkésleltetési id®k az informáiótovábbítás hatásfokának romlásához vezetnek.A várakozásokból ered® extrém késleltetések torlódáshoz vezetnek, amik ter-mészetesen rontják a kommunikáió feltételeit, és következésképp el®fordu-lási valószín¶ségük minimalizálandó. A hálózaton kialakuló torlódási pontokelkerülése ma még nem megoldott feladat. Kutatásunk élja, hogy képet al-kossunk a számítógépes kommunikáiós hálózatokat jellemz® késleltetésekr®lés feltárjuk az ebb®l ered® esetleges torlódásokat.Munkám során � kollégáimmal együttm¶ködve � a hálózati forgalom vizs-gálatára és mélyebb megértésére tettem elméleti és gyakorlati lépéseket, me-lyeket a dolgozatban mutatunk be. A dolgozat 5 f® fejezetre bomlik. A Fogal-mak fejezetében a számítógépes hálózatok történelmi áttekintését adjuk ésbevezetjük a tárgyalás megértéséhez szükséges fogalmakat. A kutatómunkánkgerinét képez® kísérletek elvégzéséhez és az európai Internet forgalmi tér-képének megalkotásához mér®rendszert terveztünk és építettünk, melyet Amér®hálózat fejezetben ismertetünk. A hálózati mérések arhiválása és pub-likálása fontos, a tudomány el®rehaladását szolgáló feladat. A Hálózatmérésivirtuális obszervatórium fejezetben röviden bemutatjuk azt az infrastruktú-rát, melyen keresztül mind mérési nyersadatainkat, mind a kiértékel® eljárá-sok illetve a beslések eredményeit elérhet®vé tesszük. A kutatósoportunkhálózati mérései közül az egyik legfontosabb méréstípus talán a hálózatto-mográ�a, melynek segítségével a hálózat belsejét leíró, közvetlenül nem mér-het® késleltetések statisztikai jellemz®it besüljük meg. A hálózati pu�ereksorhosszainak beslése tomográ�ás módszerekkel fejezetben tomográ�ás kísér-leteink nyersadatait kiértékel® statisztikus �zikai módszereket mutatjuk be.Kísérleteink tanúsága szerint, a forgalom fraktál tulajdonságára utaló jeleketmutat. A sorbanállási id®kre jellemz® új skálázási tulajdonságot fedezünk fel.A Torlódási hullám modellje fejezetben egy elméleti modellt alkotunk, amelyszámot ad a hálózatban kialakuló torlódási mintázat tér- és id®beli fejl®désé-r®l. Modellünk a hálózati szimulátorok jóslataival összeseng® eredményekkelszolgál.
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Tézispontok1. Kísérletez® kutatásaink f® élja, hogy statisztikus �zikában alkalma-zott, a rejtett paraméterek beslésére kidolgozott matematikai eszköz-tár segítségével az Interneten meg�gyelhet®vé tegyük a hálózati terhelt-ség térbeli és id®beli lefolyását. Tomográ�ás beslési eljárásokat dolgoz-tunk ki Y illetve fa topológiára, melyek segítségével a sorbanállási id®keloszlását határozzuk meg és lehet®séget teremtünk arra, hogy az Eu-rópai Internet forgalmi térképét rekonstruáljuk. A kísérletekben hasz-nált aktív mérési vizsgálatok sajátossága, hogy az egyedi hálózatalkotóelemekhez nins közvetlen hozzáférésünk, a forgalom bels® jellemz®itélzott mérési nyersadatokra alapozva e tomográ�ás módszerek segít-ségével határozzuk meg.[1, 2, 3, 4℄2. A megvalósított hálózati tomográ�a empirikus eredménye szerint a vá-rakozási sorokra jellemz® sorbanállási id®ket jellemz® eloszlások szélesskálán vehetnek fel értéket, az átlag és a szórás értékei 3 nagyságrendetfelölelnek. Az eloszlások els® két momentuma közötti kapsolat alapjánaz eloszlások a Weibull-függvények osztályába tartoznak. A kiértékelteloszlásokat 3 soportba sorolhatjuk: 1) a hálózat gyors magját alkotószegmensekre jellemz® késleltetések a felbontás határa alá esnek, 2) azösszetett szegmensek eloszlásai a hálózati késleltetési id® eloszlásárahasonlít, 3) az egy-sor szegmensek sorait leseng® s¶r¶ségfüggvény jel-lemzi, melyb®l a háttérforgalom fraktál tulajdonságáról számot adóHurst-paraméter meghatározható, kísérleti értéket kap. [4℄3. A várakozási id®k egyedi eloszlásain felül megvizsgáltuk az egyedi mé-rési id®szakhoz tartozó együttes tulajdonságot is. A sorbanállási id®kvárható értékeinek együttes kiegészít® eloszlása a kísérleti tapasztala-tok alapján sokszor 1/x hatványfüggvény szerint esik. Ez az Internethálózatra jellemz®, eddig nem vizsgált új skálázási tulajdonság, amit ahálózat somópontjait jellemz® kiszolgálási kapaitásokkal hozunk kap-solatba. [4℄4. A tomográ�ás kísérletek megvalósíthatóságának elengedhetetlen felté-tele a preíz mér®berendezés tervezése, felépítése és üzemeltetése. Mun-kánk fontos részét képezte az ETOMIC Hálózati Mérési Infrastruktúranemzetközi összefogásban megvalósult felépítése. A tomográ�ás méré-sek tervezésekor megvizsgáltuk annak lehet®ségét is, hogyan terjeszt-4



het® ki a meg�gyelhet® hálózat mérete küls® kooperatív rendszerekilletve programok együttes használatával. A tomográ�ás és egyéb há-lózati mérések során keletkez® nagy mennyiség¶ mérési adat befogadá-sára alkalmas obszervatórium felépítése is része munkánknak. [5, 6, 7, 8℄Az obszervatórium segítségével egyedi kísérleteken átnyúló adatanalí-zisre nyílik mód, például beslést adhatunk egy útvonal állandóságáróla végpontok között mért hálózati késleltetés adatai alapján.5. A számítógépes rendszerekben megvalósuló forgalomszabályzás moz-gásegyenletei ismertek, behatóan tanulmányozták. Analógnak tekint-het® transzporthálózatokra kidolgozott modellek, mint pl. autópályamodellek és granuláris anyagok söves áramlása, alapján az Internet-ben is jogosan várjuk kollektív viselkedés kialakulását. Munkánkbanegyszer¶ gy¶r¶ alakú rendszert vizsgáltunk, és megmutattuk a dugu-lás kialakulását és terjedését. A jelenség az autópályákon is tapasztal-ható stop-and-go sebességszabályozás következtében kialakuló torlódásimintázatokkal rokon. Képletet adtunk az informáióáramlás irányávalellentétes irányban kialakuló dugulás terjedési sebességére. A vizsgáltmodellben meghatároztuk a kialakuló torlódási mintázat formáját leíróparamétereket és tanulmányoztuk az elmélet alapján megjósolt külön-böz® variánsok közül melyik valósul meg, melyiket tekinthetjük stabilmegoldásnak. [9℄
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