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1. Bevezetés

A vonalkapcsolt technológiára épülő, els̋osorban hanghívásokat továbbító hagyo-

mányos telefonhálózatok forgalmának statisztikai leírása és modellezése megol-

dott probléma volt a XX. század elején. Ez a kérdéskör újra előkerült az 1970-es

években a csomagkapcsolt technológián alapuló számítógéphálózatok és az In-

ternet elterjedésével. A hálózat méretének és a forgalom komplexitásának növe-

kedésével egyre több olyan jelenségről számoltak be, melyekre a korábbi leírás

nem volt alkalmazható. Ilyen jelenség pl. a hálózat egy adott pontján mért for-

galom (egységnyi id̋o alatt átmen̋o adatmennyiség byte/s-ban mérve) statisztikus

önhasonlósága és az időben mért hosszútávú korrelációi, a nagy fluktuációk az

aktív periódusok hosszában, hatványfüggvény szerinti teljesítmény spektrum a

végpontok közti csomag késleltetés idősorában stb. Hasonló jelenségek előfor-

dulnak fizikai és biológiai rendszerekben ugyanúgy, mint szociális és pénzügyi

rendszerekben. Ezen komplex rendszerek kollektív viselkedésének vizsgálatához

a statisztikus fizika eszköztára nyújthat segítséget.

A hálózat belsejében levő útvonalválasztó elemek (ún. routerek) bizonyos se-

bességgel képesek továbbítani a bejövő csomagokat. Ha az időegység alatt érkező

csomagok száma nagyobb, mint amennyit a router ki tud küldeni, akkor azok egy

pufferben tárolódnak és később kerülnek kiszolgálásra. Ha a túlterhelés tartósan

jelentkezik, akkor nagy csomag késleltetés és csomagvesztés fordulhat el̋o. A

routerek (els̋osorban a központi routerek) tervezésénél és méretezésénél az egyik

legnagyobb kihívás, hogy az érkezési intenzitás nagy ingadozása és önhasonló-

sága miatt a sorhosszstatisztikák nehezen számolhatók, ráadásul a hagyományos

modellek jelent̋osen alulbecslik a valódi sorhosszt.

Olyan modellekre volt tehát szükség, amelyek figyelembe veszik az adatfor-

galomra jellemz̋o alapvet̋o tulajdonságokat, például a hálózati protokollok (Trans-

mission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) működését, és számot adnak

a forgalom mennyiségének nagy ingadozásáról, vagyis arróla jelenségr̋ol, hogy

hosszú ideig tartó üres szakaszt hirtelen sok, sűrűn egymás után következ̋o csomag

érkezése követ ("burst" jellegű érkezések), és az eloszlások lassú lecsengéséről,

ugyanakkor megbecsülhetők vagy analitikusan számolhatók a rendszer viselkedé-

sét leíró paraméterek.
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Bár a korábban használt Poisson és Erlang statisztika csak bizonyos korláto-

kon belül alkalmas a számítógéphálózatok forgalmának modellezésére, ezeknek

az általánosításaival, az ún. mátrix-analitikus módszerekkel bizonyos tartomá-

nyon jó közelítést kaphatunk. A dolgozat célja a hálózati forgalom leírása és

modellezése. A használt eszközök olyan általánosított Markov modellek, melyek

le tudják írni a lassan lecsengő változókat is egy adott skálatartományon. Az első

két téziscsoport a TCP dinamikai leírásával foglalkozik. Aharmadik és negyedik

téziscsoport a mátrix-analitikus függvények alkalmazását mutatja be egy sorban-

állási problémán keresztül, illetve optimalizálja azok mátrix reprezentációját.

2. Célkitűzések

A kutatómunka egyik legfontosabb feladata a hálózat forgalmának viselkedését

meghatározó folyamatok megértése volt, illetve azon alapvető szabályok, proto-

kollok meghatározása, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak a csomag-szintű

mérésekben tapasztalt jelenségekhez. További célom volt ahálózat bels̋o műkö-

dési szabályainak felhasználásával olyan modell alkotása, melynek segítségével

kiszámolhatók a forgalmat leíró legfontosabb paraméterek.

A modellben használt Markov-lánc megközelítés alkalmazhatósága a távköz-

lésben fontos kérdés. A mátrix-analitikus módszerek elmélete olyan keretet ad,

melynek segítségével széles skálatartományon modellezhetők a csomagszintű fo-

lyamatok. Végtelen kiszolgálós sorbanállási rendszerekben a sorhossz statisztika

általános esetben nem számolható ki egzaktul. A kérdés az volt, hogy szűkítve

az esetet mátrix-analitikus függvényekre (Markov érkezési folyamatok és fázis tí-

pusú eloszlások alkalmazásával), megoldható-e a probléma. A mátrix-analitikus

módszerek közvetlenül alkalmazhatók távközlési problémák megoldására, konk-

rét jelentést tulajdonítva az alapul szolgáló Markov-láncállapotainak és átmene-

teinek. El̋ofordulhat azonban, hogy az állapotszám olyan mértékben megnövek-

szik, hogy a feladat numerikusan kezelhetetlen lesz. Ezértaz állapotok számának

(vagyis a reprezentáció méretének) redukálására egy olyanelméleti megközelítést

szerettem volna alkalmazni, melynek segítségével világosan láthatóvá válik egy

adott mátrix-analitikus függvény reprezentációjának és ezzel az alkalmazhatósá-

gának bonyolultsága.
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3. Alkalmazott módszerek

Munkám során a sztochasztikus folyamatok elméletéből ismert Markov-lánc fo-

galmát és alapvető tételeit használtam, emellett szükség volt a sorbanállási rend-

szerek elméletének ismeretére is. Ezeket a TCP/IP protokollcsalád és az ezeket

használó hálózati elemek működési mechanizmusának ismeretében alkalmaztam

kommunikációs hálózatokban megjelenő véletlenszerű jelenségek vizsgálatára.

A mátrix-analitikus módszerek elmélete egy olyan kiterjesztése a Markov mo-

dellnek, amellyel a folyamatoknak egy bővebb osztálya modellezhető. A leíró

függvények reprezentálhatók beágyazott Markov-láncokkal, mátrixokkal, de le-

képezhet̋ok véges dimenziós valós vektortérben értelmezett poliéderekre is. Az

analízis során a mátrix-aritmetika és a differenciál-geometria alaptételeit használ-

tam, továbbá szükség volt a közönséges elsőrendű inhomogén lineáris differenci-

álegyenlet rendszerek megoldásának ismeretére is.

A konkrét hálózati konfigurációkat egy a szakirodalomban gyakran hivatko-

zott, ismert szimulátor eszközzel valósítottam meg.

4. Az értekezés tézisei

1. A dolgozatban megmutattam, hogy a torlódás természetes módon terjed az

adatforgalomhoz képest ellenkező irányban. Megállapítottam, hogy a TCP

dinamikai tulajdonságai hozzájárulnak a torlódási hullámok kialakulásához

és stabilitásához. Megmutattam, hogy a küldési sebességben fellép̋o nagy

ingadozások ("burst"-ök) nagy szerepet játszanak a jelenség kialakulásá-

ban. A mechanizmus lényege, hogy a "burst" küldés miatt várhatóan az a

TCP forrás szenved csomagvesztést, mely a leginkább túlterhelt routeren

keresztül csatlakozik. A többi TCP forrás közben növeli a küldési sebes-

séget, aminek következtében a csomagok küldési irányával ellentétes irány-

ban jelenik meg újra a torlódás. A jelenséget szimulációvalvizsgáltam, ahol

megállapítható volt, hogy a "burst" hatás csökkentésével atorlódási hullám

megszűnik.
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2. Két modellt hoztam létre, melyben rövid (pl. Web alkalmazásokban meg-

jelen̋o) TCP letöltések idejét, sebességét és a hálózatra gyakorolt hatását

vizsgáltam. Az els̋o modellben egy olyan rendszert jellemeztem, ahol több

párhuzamos TCP kapcsolat ugyanazon a vonalon osztozik. A TCP tranziens

viselkedése alapján a vonal kihasználtságára adtam egy képletet a párhuza-

mos TCP kapcsolatok számának függvényében. Ez a képlet alapjául szolgál

egy olyan Markov modellnek, mely a párhuzamos TCP kapcsolatok számá-

nak dinamikáját írja le, ennek a Markov modellnek egy közelített változata

alapján ismert módszerekkel számolhatók a forgalom lényeges teljesítmény

jellemz̋oi. Az eredményt szimulációs eredmények támasztják alá. A má-

sodik modellben olyan Web-oldal letöltéseket vizsgáltam,ahol az oldalon

levő objektumok egymás után töltődnek le. A teljesítmény mutatókat (át-

lagos letöltési sebesség, átlagos letöltési idő) két esetben számoltam ki: 1)

amikor a TCP kapcsolatok egymás után nyílnak és záródnak; 2)amikor az

egész oldal egyetlen nagy objektumként töltődik le ("pipelining" algorit-

mus). Explicit összefüggést állapítottam meg a fenti esetben számolt át-

lagos letöltési sebességek között, a képlet érvényességétszimulációval és

valós hálózati mérésekkel is alátámasztottam, továbbá szimulációs vizsgá-

lattal kimutattam, hogy a fájlméreteloszlás nem befolyásolja jelent̋osen a

fenti modellt.

3. Egy olyan sorbanállási rendszert vizsgáltam, ahol az érkezés Markov ér-

kezési folyamat szerint, a kiszolgálás általános eloszlásszerint történik és

végtelen számú kiszolgáló van a rendszerben. A cél a sorhossz momentu-

mok időbeli változásának meghatározása volt. Erre a problémára közelít̋o

megoldás korábban már ismert volt. Megmutattam, hogy a momentumokra

vonatkozó egyenletek egzaktul is megoldhatók, ha szűkítjük a problémát

arra az esetre, amikor fázis típusú eloszlás szerint történik a kiszolgálás.

Demonstráltam, hogyan használható a megoldás közvetlenülolyan hálózati

alkalmazások tervezésénél, ahol több párhuzamos kiszolgáló működik egy-

szerre.

4. Olyan függvényeket vizsgáltam, melyek három exponenciális függvény ösz-

szegeként állnak elő, valószínűségi sűrűségfüggvényt írnak le és az expo-
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nensben szereplő paraméterek páronként különböző valós számok (vagyis a

Laplace traszformáltjának három különböző valós pólusa van). Ez a mátrix-

analitikus függvényeknek egy speciális esete. Kidolgoztam egy leképezést,

mely a vizsgált függvényosztály elemeit és azok bizonyos transzformációit

megfelel̋oen képezi le a kétdimenziós síkra. A szakirodalomban ismert in-

variáns poliéderes elméletet és differenciál-geometriaimegközelítést hasz-

nálva egy rekurzív eljárást mutattam be, mellyel a síkon megtalálható az

egy-, két- illetve háromdimenziós mátrixokkal reprezentálható függvények

halmaza. Ezek a halmazok a síkon adott invariáns poliédereknek felelnek

meg. A módszer alkalmazható több dimenziós mátrixokkal reprezentálható

függvények azonosítására is, ezek azonban már nem poliéderek, hanem pa-

raméteres görbékkel határolt konvex halmazok a síkon. Továbbá megfogal-

maztam egy tételt, mely jelentős lépést tesz a módszer általánosítása felé

n különböz̋o valós pólusra. Végül bemutattam egy egyszerű eljárást arra,

hogyan lehet egy adott poliéderre konkrét reprezentációt számolni.

5. Következtetések

• A TCP protokoll torlódásvédelmi algoritmusa és a csomagok érkezési in-

tenzitásában fellép̋o nagy ingadozások együttesen a torlódás állapotának to-

vábbterjedését indukálják a hálózatban bizonyos körülmények között, ahol

a torlódási hullám terjedésének iránya ellentétes a csomagok irányával.

• Egy olyan végtelen kiszolgálóval rendelkező sorbanállási rendszer sorhossz-

momentumai, ahol az érkezési és kiszolgálási folyamat is mátrix-analitikus

függvénnyel adott, egzaktul megkaphatók. Kihasználva a mátrix-analitikus

függvények konstrukcióját és mátrix-reprezentációját, amegoldás közvet-

lenül alkalmazható távközlési rendszerek modellezésére és tervezésére.

• A mátrix-analitikus eloszlásoknak egy csoportját (melyekLaplace-transz-

formáltjának három különböző valós pólusa van) kétdimenziós valós vek-

tortérbe képezve ezen eloszlások osztályozhatók bonyolultság szerint és

megállapítható egy adott eloszlás minimális felső-háromszög reprezentá-

ciója.
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