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1. MOTIVÁCIÓ ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

Mindannyiunk által tapasztalható tendencia, hogy az IPTV előfizetők száma – köszönhetően 

a népszerű kényelmi szolgáltatásainak is – rohamos mértékben növekszik [1]. Az IPTV rendsze-

rekben az unicast címzést – a nagyszámú előfizetőre tekintettel –, kizárólag az offline médiatar-

talom rendelkezésre bocsátásában, elérésében használják. A real-time szolgáltatásokban – pl. 

live streaming (élő műsorok továbbítása) – viszont kizárólag az IP multicast címzést használják 

az unicast, illetve broadcast helyett [2]. Ehhez azonban az szükséges, hogy a hálózati réteg szint-

jén működő IP (Internet Protocol) datagramjainak továbbításához, illetve az útvonaltáblázat el-

készítéséhez, az IP multicast routing protokollok kiegészítő információt szolgáltassanak. A tel-

jesség igénye nélkül ilyen protokollok pl. a DVMRP (Distance Vector Multicast Routing 

Protocol, RFC 1075), MOSPF (Multicast Open Shortest Path First, RFC 1581), CBT (Core-

Based Trees, RFC 2189) [3], PIM-DM (Protocol Independent Multicast – Dense Mode, RFC 

3973) és PIM-SM (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode, RFC 4601) [4]. Ezek közül 

a PIM-SM az, amelyiket általában az IPTV rendszerekben leggyakrabban használják. 

Egyértelmű, hogy egy kiterjedt és bonyolult IP hálózat működtetésében részt vevő eszközök 

(pl. router) számának a növekedésével nő a meghibásodásuk valószínűsége is. Ennek ellensú-

lyozására redundáns kialakítást valósítanak meg, nem csak a hálózati aktív eszközök (pl. 

routerek) hanem az összeköttetések szintjén is. Így egy esetleges meghibásodásra reagálva, akár 

teljesen automatikusan is, a kialakított alternatív útvonalakon keresztül, a különböző IP átvitellel 

kapcsolatos szolgáltatások fenntarthatók, közel megszakadás mentesen biztosíthatók az előfize-

tőknek. Ennek viszont természetes velejárója, hogy az IP multicast átvitelben fő szerepet játszó 

routing protokollnak is támogatnia kell a redundáns hálózati felépítést. Például egy hibatűrő 

megoldást mutattak be a Core-Based Treere az [5]-ben. 

A PIM-SM első verziójának egyik tulajdonsága, hogy a multicast csoportokban kizárólag 

csak egy RP (Rendezvous Point) lehetett, ezért az RP meghibásodások jelentős részére nem tu-

dott megoldást nyújtani [6]. A PIM-SMv2-ben jelent meg először az RP hibatűrésére és skáláz-
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hatóságára kifejlesztett szabványos mechanizmus, melyet BSR (Bootstrap Router-ek) segítségé-

vel valósítottak meg. Így egy IPTV rendszer számára minden további nélkül elérhető, hogy az 

RP meghibásodásából adódó rendkívüli helyzetet egy új RP-re történő váltással áthidalja. Arra 

viszont még ezekkel a BSR router-ekkel megvalósított hibatűrő mechanizmus sem ad megoldást, 

hogy az RP meghibásodást követő automatikus váltás az előfizetői oldalon ne okozzon rövidebb-

hosszabb idejű szolgáltatáskiesést.  

A PIM-SM multicast routing protokoll hibatűrő mechanizmusával kapcsolatos kutatásomban 

különböző kísérleteken keresztül vizsgálom, hogy mely paraméterek befolyásolják a 

szolgáltatáskiesés hosszát és milyen mértékben. Azt várom, hogy az eredményeket felhasznál-

hatom  

 az IPTV rendszerekben gyakran alkalmazott PIM-SM multicast routing protokoll pa-

ramétereinek megfelelő megválasztásához,  

 a PIM-SM hibatűrő viselkedését leíró szimulációs modell megalkotásához. 

Ez utóbbi különösen fontos, mivel a szimuláció egy erőteljes eszközt ad az összetett ICT 

(Information and Communication Technology) rendszerek [7] teljesítményének és hibatűrésének 

elemzésére és egy valós rendszeren végzett kísérletekkel begyűjtött mérési adatok nélkülözhe-

tetlenek egy szimulációs projekt modellépítési fázisában. 

Mind a vezetékes, mind pedig a vezeték nélküli telekommunikációs rendszerek technológiá-

jában tapasztalható gyors fejlődés arra sarkallja a szolgáltatók vagy a hálózat tulajdonosait, hogy 

egyre gyorsabban döntsenek a beruházások sorsát illetően. Ezt némiképp gátolják azok a tapasz-

talatok, melyeket a néhány évvel ezelőtti gazdasági recesszió következményeként szereztek. Ép-

pen ezért ezeknek a rendszereknek a teljesítményanalízise szintén egy érdekes kutatási terület, 

mellyel a disszertációmban foglalkozom. A teljesítmény analízis [24] olyan kérdésekre adhat 

választ, mint:  

 Hol vannak a szűk keresztmetszetek az IP hálózatomban?  

 Garantálhatom-e a megfelelő QoS paramétereket az elkövetkező hat hónapban, ha a 

forgalom növekedése a jelenlegi trendet követi?  

 Milyenek lesznek a forgalmi viszonyok, ha a hálózat megfelelő elemeit kicseréljük 

gyorsabbakra? 
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A DES (Discrete Event Simulation)1 [25] egy széleskörűen használt módszer a telekommu-

nikációs rendszerek teljesítmény analízisére. A hatalmas és összetett hálózatok precíz szimulá-

ciója emberi léptékkel szinte felfoghatatlan nagyságrendű számítási teljesítményt és memóriát 

igényelhet, amely sokszor csak egy szuperszámítógépben áll rendelkezésre. Ezért szinte magától 

értetődő, hogy több, egymással közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban lévő számítógépet 

használunk erre a feladatra, de a diszkrét idejű szimuláció algoritmusa felvet egy nehéz problé-

mát (ld. 3.1.3 A párhuzamosítás nehézsége alfejezetet). 

 A CPU-k számítási teljesítményének növelésében, egészen 2002-ig – szinte az egyetlen 

módszer – a CPU-k órajelének emelése volt (ekkor érte el az Intel Pentium 4 a 3 GHz-et). Ezt 

követően azonban az órajel növelése jelentősen lelassult, köszönhetően többek között a CPU-k 

számítási kapacitásának fokozásával kapcsolatos új módszerek (pl. párhuzamosítás a CPU ar-

chitektúra szintjén – többmagos CPU-k megjelenése) előtérbe kerülése miatt. Ezért a párhuza-

mos és elosztott szimuláció még relevánsabb kutatási témává vált. 

A globális recesszió hatással volt a szimuláció céljára rendelkezésre álló számítási kapacitá-

sok hatékonyabb felhasználásában is. Egyrészt előtérbe kerültek a szuperszámítógép helyett fel-

használható kevésbé drága számítógépekből álló klaszterek, másrészt nem csak az azonos kon-

figurációjú számítógépekből álló új klaszterek jöhettek szóba, hanem természetesen a már meg-

lévő, esetleg bizonyos paraméterekben vagy akár még az architektúrájukban is különböző szá-

mítógépeket is figyelembe kellett venni a beruházásokat megelőző döntéshozatal során.  

A PDES-sel kapcsolatos kutatásaimban, a különböző kísérletekre támaszkodva azt vizsgá-

lom, hogy mely paraméterek befolyásolják a PDES-sel elérhető gyorsulást heterogén futtatási 

környezetben. A kapott eredményekre támaszkodva a célom: 

 Megmutatni, hogy a különböző architektúrájú CPU-kból, illetve számítógépekből álló 

heterogén klaszterek képesek hatékonyan támogatni a telekommunikációs rendszerek 

párhuzamos szimulációját,  

 kiterjeszteni a relatív gyorsulás definícióját a heterogén rendszereken futtatott szimu-

lációk hatékonyságának kiértékelésére. 

Ahogy azt az előzőekben bemutattam, a telekommunikációs rendszerek (hálózatok és szol-

gáltatások) DES iránti igénye folyamatosan nő, mivel a DES ezen rendszerek analízisének egy 

                                                 

1 Discrete Event Simulation: A „Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség vizsgálata” tárgyban használt for-
dítás szerint: diszkrét idejű szimuláció. 
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bevált eszköze lett. Amennyiben egy adott számítógép hálózaton, a nagyméretű, bonyolult tele-

kommunikációs rendszerek szimulációjára jelentős mennyiségű számítási erőforrás, mint pl.: 

számítógépek különböző klaszterei, gridek, számítási felhők, …, stb. áll rendelkezésre, úgy a 

kutatók számára legmegfelelőbb szimulációs módszer általában a PDES (Parallel Discrete 

Event Simulation)2 [27][34][46]. A módosított párhuzamos és elosztott szimulációs módszer 

akár még cloud3 környezetben is hatékony lehet [41]. 

Egy általános és egyszerű, definíció szerint a párhuzamos és elosztott szimuláció (PADS) 

minden olyan szimuláció, amelyben több mint egy processzort használnak [27]. A PADS lehet 

egy egyszerű diszkrét idejű szimulációs modell végrehajtása egy nagy teljesítményű számítási 

platformon: homogén és/vagy heterogén számítógépek klaszterein, WEB-en, grid és cloud vég-

rehajtási környezetben. 

A PDES módszeren alapuló rendszerek fejlesztésének és használatának jelentős erőforrásigé-

nyei lehetnek mind az idő, mind pedig a szakértelem tekintetében. Ezért a szimulációs projektek 

korai szakaszában egy teljesítmény előrejelzési módszer nyújthat hathatós segítséget 

[35][50][51], melynek használatával a különböző szoftver és hardver paraméterek hatásai (vá-

lasztott szinkronizációs protokoll, a szimulációs modell logikai struktúrája, a számítógép rend-

szer topológiai adatai és hardver paraméterei, stb.) vizsgálhatók. Azaz, a következő kérdés tehető 

fel: hogyan építsünk egy modellt jó párhuzamosítási potenciállal, és hogyan hajtsuk azt végre jó 

futási teljesítménnyel – beleértve egy párhuzamos és/vagy elosztott környezet rendelkezésre álló 

erőforrásait is – és hogyan végezzük ezt el hatékonyan? 

A telekommunikációs hálózatok és szolgáltatások (a cloud rendszereket és szolgáltatásokat 

is beleértve) szimulációs analízisével kapcsolatosan a két fő motiváló tényező az olyan előrejel-

zési módszerek hiánya, melyek speciális eszközök nélkül használhatók, és amelyek támogatják 

a hiányos, bizonytalan adatokkal való munkát. A motivációnak megfelelően a következő célokat 

tűztem ki: 

 Egy olyan módszert ajánlani, mely könnyen hozzáférhető rendszerek és eszközök se-

gítségével javítja a szimulációs teljesítmény előrejelzés hatékonyságát. 

                                                 

2 Parallel Discrete Event Simulation: párhuzamos diszkrét idejű szimuláció 

3 Cloud: felhő alapú rendszer 
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 Egy olyan új megközelítést biztosítani, mely képes megbirkózni a modellezés és szi-

muláció korai szakaszában rendelkezésre álló bizonytalan és határozatlan informá-

cióval (mely különösen magas szintet is elérhet az előrejelzési feladat végrehajtása 

esetén a cloud-okban). 

Az előzőekben bemutatott témákban – PIM-SM multicast routing protokoll hibatűrésének 

elemzése, PDES heterogén klaszteren és szimulációs teljesítmény előrejelzés – a motiváló té-

nyezők és az ezzel kapcsolatban megfogalmazott célkitűzések adtak iránymutatást a disszertá-

cióm elkészítésében. 
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2. PIM-SM MULTICAST ROUTING PROTOKOLL HI-

BATŰRÉSÉNEK KÍSÉRLETI ELEMZÉSE 

A bevezető részben áttekintettem, hogy mely motiváló tényezők és célkitűzések azok, melyek 

a PIM-SM multicast routing protokoll hibatűrésesével kapcsolatos kutatásaimban alapvető sze-

repet játszottak. Ennek megfelelően, jelen fejezetben először röviden összefoglalom a PIM-SM 

működését (további részletes információk találhatók a [8]-ban vagy az RFC 4601-ben) és az 

IPTV rendszereket, majd bemutatom a kísérletekben használt mérési környezeteket az eredmé-

nyek elemzésével együtt, valamint a PIM-SM és az OSPF bizonyos paramétereitől függő, az 

IPTV rendszerek szolgáltatáskiesés idejére adott formális modellt is. A fejezet végén összefog-

lalom az új kutatási eredményeket4. 

2.1. PIM-SM multicast routing protokoll és az IPTV 

2.1.1. PIM-SM működése 

A PIM (Protocol Independent Multicast) valamelyik unicast routing protokolltól (pl. RIP, 

OSPF) származó routing információk alapján építi fel a multicast fákat; ez az, amiért protokoll 

függetlennek hívják. Négy változata létezik, melyekből a két legfontosabb a következő: 

 A PIM-DM (Protocol Independent Multicast – Dense Mode, RFC 3973) multicast 

forgalommal (streammel) árasztja el az egész hálózatot (multicast fát), majd vissza-

metszi azokat az ágakat, azaz lekapcsolja azokon a szegmenseken az elárasztást, ahol 

nincs igénylő az adott multicast forgalomra. 

                                                 

4 A fejezetben felhasznált publikációim a következők: [12][67] 
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 A PIM-SM (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode, RFC 4601) egy RP 

(Rendezvous Point) gyökerű, egyirányú osztott fán keresztül csak azokba az irá-

nyokba küldi a multicast forgalmat, amelyek felől igényelték. Opcionálisan használ-

hat forrásonkénti legrövidebb útvonalú fát is. 

A PIM-SM nem rendelkezik saját topológia-felderítő módszerrel, hanem az unicast routing 

protokollok által az AS-ben (Autonomous System)5 alkalmazott RIB-et (Routing Information 

Base) használja. Ennek az ún. külső RIB-nek a segítségével, a PIM-SM felépíti saját MRIB-jét 

(Multicast Routing Information Base). Eltérően az unicast RIB-től (amely a következő router 

címét adja meg a csomagok cél irányába történő továbbítása során), az MRIB a visszafelé vezető 

utat specifikálja, az alhálózattól a router felé. 

Mivel a PIM-SM egy ASM (Any-Source Multicast) protokoll, a vevőknek meg kell találniuk 

a forrást vagy a forrásokat. Erre a feladatra az RP-t használják. Az AS adminisztrátora az RP-t 

beállíthatja statikusan, vagy pedig választható az RP jelölt routerek közül. Egy időben egyszerre 

csak egy RP lehet multicast csoportonként az AS-ben (vagy multicast domain6-ben).  

Megjegyzés:  

Létezik egy Anycast RP (RFC 4610) néven ismert megoldás, amely egy multicast domainen belül ugyanazzal az 

IP címmmel (anycast címzés) rendelkező, több RP-t használ és az MSDP (Multicast Source Discovery Protocol, 

RFC 3618) segítségével megosztják egymás között a forrásokról begyűjtött információikat. Azonban az egyik 

RP meghibásodása valamilyen átkapcsolást igényel egy másik RP-re, és pont ez az, ami okozza az IPTV szol-

gáltatáson belül a kiesést. Ezért a későbbiekben bemutatásra kerülő kísérletekben azt az egyszerűbb esetet vá-

lasztottam, hogy csak egy RP van a multicast csoportban, és egy új kerül megválasztásra, ha az aktuális kiesik.  

A PIM-SM működése három fázisra bontható. Az alábbiakban röviden áttekintem, hogy mi 

történik ezeken belül. 

2.1.1.1. Első fázis: RP-Tree 

Az RP-tree (Rendezvous Point Tree) a következőképpen épül fel. A vevők a saját IGMP (vagy 

MLD) Join üzeneteiket küldik a csoportcímmel, mint cél IP-címmel együtt. A vevő DR-e 

(Designated Router), mely a helyi routerek közül került korábban kiválasztásra, fogadja az 

IGMP Join üzenetet és küld egy PIM Join üzenetet az igényelt multicast csoport RP-jének. Ez a 

PIM Join üzenet routerről-routerre utazik az egész hálózaton keresztül, mely érintett routerek 

elkészítik a megfelelő MRIB bejegyzéseiket, ezzel az RP-tree-t felépítve. A PIM Join üzenetek 

a (*,G) jelölést használják, ahol a * a streamer, míg a G a multicast csoport IP címét jelenti. 

                                                 

5 Autonomous System: önálló rendszerek 

6 multicast domain: multicast tartomány 
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Jelen esetben a * azt jelenti, hogy amikor egy vevő csatlakozik a multicast csoporthoz, akkor 

megkapja majd az összes, ehhez a csoporthoz (G) kapcsolódó streamer adatfolyamát.  

A PIM Join üzeneteknek nem kell elutazniuk egészen az RP-ig, elég ha elérnek egy, már az 

RP fához tartozó routerig (az RP fát szokták shared tree-nek is hívni, mivel a források multicast 

forgalma ugyanazt a fát használja). A PIM Join üzeneteket periodikusan újraküldik, amíg leg-

alább egy tagja van az adott csoportnak. Amikor az alhálózat utolsó vevője is elhagyja a csopor-

tot, akkor a DR küld egy (*,G) PIM Prune üzenetet az RP felé, visszametszve a fát addig a 

pontig, ahol már aktív vevők csatlakoznak hozzá. Amikor egy (S) adatforrás (streamer) küldeni 

kezd egy csoporthoz, a forrás first hop routere becsomagolja a forrás adatcsomagjait (IP 

multicast datagramokat) és Register üzenetként, unicast címzéssel továbbítja az RP-nek. Az RP 

a Register üzenetből felismeri, hogy a forrás készen áll a stream küldésére. Az RP kicsomagolja 

a Register üzeneteket és a streaming adatüzenetet a megfelelő multicast csoporthoz továbbítja 

az RP-tree-n keresztül, ha legalább egy tagja van a csoportnak. Ezt a folyamatot illusztrálja az 

1. ábra.  

Megjegyzés: 

A multicast továbbítás már teljesen működőképes az első fázis végén, a következő két fázis csak a hatékonyság 

növelését szolgálja. 

 

1. ábra: PIM-SM 1. fázisának működése 

Multicast forrás

Multicast vevő

DR

R2

R3

RP

R5

R4

DR

DR: Kijelölt router (Designated Router)
RP: Randevúpont (Rendezvous Point)
Multicast adatfolyam
PIM Register
(*,G) Join
IGMP vagy MLD Join

10.15477/SZE.MMTDI.2016.007



 

Derka István, PhD értekezés  2016. 

 

11 

2.1.1.2. Második fázis: Register-Stop 

Az RP küld egy (S,G) Join üzenetet a forrásnak. Ahogy ez az üzenet halad a forrás felé, az 

útba eső routerek bejegyzik ezt az (S,G)-t az MRIB-be (ha még ilyen bejegyzésük nincs). Amikor 

ez a Join üzenet megérkezik a forrás (S) hálózatához vagy ahhoz a routerhez, mely már rendel-

kezik egy ilyen (S,G) bejegyzéssel az MRIB-ben, akkor az adatfolyam megindul a forrástól az 

RP felé a multicast routing segítségével; ezzel felépült a source-specific multicast tree a forrás 

és az RP között.  

Ezután az RP küld egy Register-Stop üzenetet, amivel jelzi a forrás first-hop routerének, hogy 

nem szükséges a továbbiakban Register üzeneteket küldenie. A második fázis működését mu-

tatja be a 2. ábra. 

2.1.1.3. Harmadik fázis: Legrövidebb út fa (Shortest-Path Tree) 

A forrás és a vevők közötti, az RP-n keresztül haladó csomagok útvonala nem feltétlenül 

optimális. Ezt kiküszöbölendő, a vevő DR-je egy SPT (source specific shortest-path tree) kiépí-

tését kezdeményezheti a forrás irányába (ezen az útvonalon akár az RP is kihagyható az átvitel-

ből). Ezért a DR küld egy (S,G) Join üzenetet a forrásnak (S). Amikor ez az üzenet megérkezik 

az S hálózatához vagy egy routerhez, amely már rendelkezik egy (S,G) bejegyzéssel, akkor az 

adatfolyam (stream) megindul az új útvonalon keresztül a forrástól a vevő felé (ilyenkor a vevő 

 

2. ábra: PIM-SM 2. fázisának működése 

Multicast forrás

Multicast vevő

DR

R2

R3

RP

R5

R4

DR

DR: Kijelölt router (Designated Router)
RP: Randevúpont (Rendezvous Point)
Multicast adatfolyam
PIM Register
(*,G) Join
(S,G) Join
Register-Stop
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az adatfolyamot kétszer kapja meg). Ennek megszüntetése érdekében, a vevő DR-je küld egy 

(S,G) Prune üzenetet az RP felé (ez (S,G,rpt) Prune néven is ismert). Ez az üzenet lemetszi a 

szükségtelen faágakat és így a stream az RP-tree-n keresztül többé már nem fog megérkezni (3. 

ábra). 

2.1.1.4. A PIM-SM beépített hibatűrő mechanizmusa 

A PIM-SM hibatűrésének egy fontos eleme, hogy az RP-t ne manuálisan kelljen beállítani, 

hanem automatikusan választható legyen azon PIM-SM routerek közül, melyeket C-RP-nek 

(Candidate-RP) konfiguráltak.  

Az RP választás az RFC 5059-ben ismertetett bootstrap mechanizmust használja. A BSR 

routert azon PIM-SM routerek közül választják ki dinamikusan, melyeket C-BSR-nek 

(Candidate BSR) konfiguráltak. Az összes C-BSR router a multicast domain-t BSM (Bootstrap 

Message) üzenetekkel árasztja el, melyek közül a legnagyobb prioritású győz. A BSR választás 

során az összes router, beleértve C-RP routereket is, megtanulja a BSR IP-címét. Ezt követően 

az összes C-RP router periodikusan elküldi saját C-RP-Adv (Candidate-RP-Advertisement) üze-

netét a BSR-nek (a C-RP-Adv üzeneteket a C-RP-Adv-Period időzítő szerinti időpontokban küldi 

ki, melynek alapértelmezett értéke 60s]). A BSR begyűjti ezeket az üzeneteket, felépít egy RP 

listát és szintén periódikusan, az összes routernek kihirdeti. A listát BSM üzenetbe csomagolják 

és a BS-Period szerinti időpontokban küldik ki. Az összes router, beleértve a BSR-eket és a C-

 

3. ábra: PIM-SM 3. fázisának működése 

Multicast forrás

Multicast vevő

DR

R2

R3

RP
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DR

DR: Kijelölt router (Designated Router)
RP: Randevúpont (Rendezvous Point)
Multicast adatfolyam
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RP-ket is, kiválaszthatja a győztes RP7-t a C-RP-k prioritása alapján. Ha a jelenlegi RP leáll, és 

a továbbiakban már nem tudja küldeni a saját C-RP-Adv üzeneteit a BSR-nek az RP Holdtime 

időzítő szerint meghatározott időtartamon belül (melynek értéke a C-RP-Adv üzenetben talál-

ható), akkor a BSR elérhetetlennek nyilvánítja, és az új hirdetésekben az új RP listából már ki-

hagyja ezt a C-RP-t.  

Megjegyzések: 

1. Az RFC 5059 ajánlása szerint az RP jelölt routereknek az RP Holdtime időzítő értékét legalább 

2,5*max{BS-Period, C-RP-Adv-Period}-re kell állítani, így a rendszer képes lesz tolerálni néhány 

Bootstrap és/vagy C-RP-Adv üzenet elvesztését.  

2. A C-BSR routerek ügyelnek arra is, hogy ha a BSR meghibásodik. 

2.1.2. IPTV rövid összefoglalása 

Manapság jó néhány adatátviteli technológia áll rendelkezésre a digitális adatok továbbítására 

(melyek különböző médiatípusokat reprezentálhatnak, mint pl.: video, audio, szöveg, stb. – a 

szabvány egységesen kezeli őket), a különböző átviteli közegeken keresztül, úgy mint DVB-

S/S28 (Digital Video Broadcasting - Satellite), DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – Terres-

trial), DVB-C/C2 (Digital Video Broadcasting - Cable), stb. A TCP/IP alapú hálózatokban a 

DVB-IPTV (Digital Video Broadcasting – Internet Protocol Television) [9] az általánosan hasz-

nált megoldás a digitális video, audio és egyéb adatok továbbítására. 

Az előzőekben említett technológiák közös tulajdonsága, hogy ugyanazt a MPEG2-TS 

(MPEG2-Transport Stream) formátumot használják a digitális adatfolyamok (video, audio, stb.) 

és a kapcsolódó információk, SI/PSI (Service Information/Program Specific Information) táblák 

egységes keretszerkezetbe szervezéséhez. Az MPEG2-TS-nek alapvetően két fő típusa van: az 

SPTS (Single Program Transport Stream), mely csak egy szolgáltatást (pl. TV program) tartal-

maz és az MPTS (Multiple Program Transport Stream).  

Az MPEG2-TS (SPTS vagy MPTS) 188 bájtos csomagokból áll (4 bájt fejrész és 184 bájt 

adat). IPTV környezetben általában hét TS csomagot ágyaznak be egy IP/UDP vagy 

IP/UDP/RTP csomagba és küldik át a hálózaton. Eltérően a különböző DVB technológiák szab-

ványaitól, az IPTV nem használ broadcast címzést ezen adatok továbbítására. Ehelyett IP 

                                                 

7 A különböző multicast csoportoknak különböző RP-i lehetnek; az RP-ket a csoportcímmel és alhálózati címmel 
együtt hirdetik. 

8 A DVB-S2, T2 és C2 jelölésekben lévő 2-es az adott technológia továbbfejlesztett, legfrissebb változatára (v2) 
utal. 
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multicast címzést használ az élő vagy online stream (live streaming9) és unicast címzést az off-

line (pl. VoD10, Timeshift11) szolgáltatásokhoz. 

Amikor az előfizető a kiválasztott IPTV műsort szeretné nézni, a vevőkészüléke a műsor előre 

beállított IP multicast csoportjához csatlakozik. A csatlakozás után (néhány másodperc) a ké-

szülék folyamatosan veszi a TV műsor MPEG2-SPTS csomagjait IP multicast címzéssel. Ha az 

előfizető átkapcsol egy másik IPTV programra, akkor a vevőkészülék elhagyja az aktuálisat és a 

következő műsorhoz beállított IP multicast csoporthoz csatlakozik. 

2.2. Tesztkörnyezetek 

2.2.1. XORP routerek virtualizált környezetben 

Egy elfogadható méretű teszthálózat kialakításához virtualizációs környezetet használtam. A 

virtualizációs szoftver a VmWare ESXi volt, mely egy IBM eServer BladeCenter-ben (keretben) 

elhelyezett, öt darab LS20 típusú pengeszerveren (4GB RAM, két AMD Opteron 2.2GHz CPU) 

futott. A storage-ot Gigabit Ethernet hálózaton keresztül, NFS-sel csatoltam fel. A teszthálózat 

topológiája mesh típusú volt. Bár a kereskedelmi célú IPTV hálózatok szempontjából ez nem 

egy tipikus topológia, azonban a jelentős mennyiségű, azonos költségű, redundáns útvonal miatt 

alkalmasnak találtam a kísérletekhez. A mesh hálózatot 4 ∙ 4  virtuális routerből, Layer2-es 

switchek segítségével alakítottam ki (4. ábra). 

 A virtuális routereket Ubuntu 10.04 LTS op. rendszert futtató virtuális számítógépekből (egy 

virtuális CPU, 512MB RAM, 10 GB HDD) építettem. A jól ismert és széleskörűen használt 

XORP [10] routing rendszert választottam, hogy az unicast és multicast routingot az OSPF 

(Open Shortest Path First) és a PIM-SM segítségével implementáljam. Két további, egyező kon-

figurációjú és operációs rendszert futtató virtuális számítógépet csatlakoztattam a media 

streaming (szerver) és vevő (kliens) funkciók megvalósításához.  A szerver és kliens funkciók-

hoz mindkét gépen a VLC szoftvert használtam.  

                                                 

9 live streaming: élő adás digitális adatfolyamként továbbítása számítógép-hálózaton (pl. Internet) 

10 VoD: Video-on-Demand, igény szerinti videózás, pl. online videotéka. 

11 Timeshift: időcsúsztatás, az élő műsor megállítása, visszajátszása (háttértárral rendelkező set-top-box szükséges 
hozzá). 
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A tesztrendszer összesen 18 virtuális számítógép és 12 Layer 2 virtuális switch felhasználá-

sával, 20 (5 ∙ 4) CPU maggal megtámogatva épült fel, így mindegyik logikai eszköz dedikált 

fizikai CPU-val és elegendő memóriával rendelkezett. A media streaming moderált számítási 

teljesítmény igényét kivéve, az összes többi node alacsony erőforrás-igényű volt. Ezzel biztosí-

tottam, hogy a virtualizáció alkalmazása ne befolyásolja a mérési eredményeket. 

2.2.1.1. IP konfiguráció 

A 192.168.0.0/16 privát IP-címtartományt használtam a hostok címzésére a hálózatban. A 

virtuális számítógépek IP-címeit a 4. ábra szerinti kiosztásnak megfelelően manuálisan konfigu-

ráltam. Két-két router közötti vízszintes és függőleges hálózati szegmensekhez a 192.168.{1-

12}.0/24, illetve a 192.168.{13-24}.0/24 IP tartományokat rendeltem hozzá. Az IP-címek utolsó 

oktettjei az interfészek mellett láthatók az ábrán. Hasonlóan jártam el a szerver és kliens virtuális 

számítógépek hálózati szegmeseinek IP-címei esetén is. 

2.2.1.2. Az alsóbb szintű unicast protokoll kiválasztása 

Mivel a PIM-SM protokollfüggetlen, gyakorlatilag szabad kezet ad az alsóbb szintű unicast 

routing protokoll kiválasztásában. Egy AS-en belüli routing megvalósítására a két leggyakrab-

ban használt protokoll a RIPv2 (Routing Information Protocol, RFC 2453) és az OSPFv2 (Open 

Shortest Path First, RFC 2328). Annak ellenére, hogy a RIP sokkal egyszerűbb felépítésű és 

 

4. ábra: XORP routeres teszthálózat topológiája 
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szélesebb körben használt a LAN-okban, mint az OSPF, mivel nem skálázható, ezért nem felel 

meg az olyan méretű hálózatoknak, amelyekben gyakran IPTV szolgáltatásokat nyújtanak. Ez 

az, amiért az OSPF-et választottam a kísérletekhez. 

Megjegyzés: 

Az OSPF is használ hibatűrő mechanizmust, de egy jóval egyszerűbbet, mint a PIM-SM. Az OSPF routerek csak 

szomszédjaikra figyelnek. Az összes OSPF router Hello üzeneteket küld a Hello Interval időzítő szerinti időpon-

tokban szomszédjainak. Ha nem kapnak Hello üzenetet a szomszédtól a Dead Interval szerinti időn belül, akkor 

megállapítják, hogy az adott szomszéd meghibásodott, és új útvonalakat határoznak meg, melyekből a „halott” 

routert kihagyják. 

2.2.1.3. OSPF konfiguráció 

A mesh hálózat természetéből adódóan, az OSPF protokoll peer-to-peer kapcsolatok defini-

álásával konfigurálható (ez akkor tehető meg, ha a szomszédos routereket point-to-point kap-

csolatokkal kötötték össze egymással). Ennek megfelelően, egy interfész tipikus konfigurációs 

részlete a következőképpen néz ki: 

Az így konfigurált OSPF a hálózatot teljesen átjárhatóvá teszi: az IP csomagok bárhonnan 

bárhova eljuthatnak a hálózaton belül.  

Megjegyzés: 

A PIM-SM az unicast routing táblát (RIB) használja a saját multicast routing táblájának (MRIB) felépítéséhez. 

ospf4 {  

    router-id: 192.168.1.1  

    area 1.1.1.1 {  

        area-type: "normal"  

        interface eth0 {  

            link-type: "p2p"  

            vif eth0 {  

                address 192.168.1.1 {  

                    interface-cost: 1  

                    neighbor 192.168.1.2 {  

                        router-id: 192.168.1.2 

... 
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2.2.1.4. PIM-SM konfiguráció 

A PIM-SM-hez csak azokat az interfészeket kell konfigurálni, melyeknek a multicast forgal-

mat kezelniük kell. Egy interfész tipikus konfigurációja a következő: 

 Azért, hogy a PIM-SM hibatűrését vizsgálhassam, az RP dinamikus választása mellett dön-

töttem. Ehhez néhány routert C-RP-ként kellett konfigurálni és legalább egyet C-BSR-ként. A 

teszthálózatban a xorp2, xorp4 és xorp14 routereket C-RP-ként és C-BSR-ként is konfiguráltam, 

természetesen eltérő prioritással. A xorp2 router volt a legnagyobb prioritású C-RP, míg a xorp4 

a második, valamint a xorp14 volt a legnagyobb prioritású C-BSR. Egy C-RP-ként és C-BSR-

ként is működő router konfigurációjának részlete a következő: 

pimsm4 {  

    disable: false  

    interface eth0 {  

        vif eth0 {  

            disable: false  

            dr-priority: 101 

            hello-period: 30  

            hello-triggered-delay: 5  

        }  

    }  

...  

bootstrap {  

    disable: false  

    cand-bsr {  

        scope-zone 224.0.0.0/4 {  

            cand-bsr-by-vif-name: "eth0"  

            bsr-priority: 102  

        }  

    }  

    cand-rp {  

        group-prefix 224.0.0.0/4 {  

            cand-rp-by-vif-name: "eth0"  

            rp-priority: 102  

        }  

    }  

} 
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Meggyőződve arról, hogy a harmadik fázisban nincs szükség az RP-re – mivel egy source-

specific shortest path tree-t (SPT) használnak a stream továbbításához (amely lehet, hogy nem 

tartalmazza az RP-t, vagy ha mégis, akkor az RP egy egyszerű multicast routerként működik) – 

a PIM-SM-et úgy konfiguráltam, hogy sohasem kapcsoljon át a harmadik fázisba (a PIM-SM 

XORP implementációja három lehetséges paramétert ad az SPT-re történő átkapcsolás befolyá-

solására, melyek közül a legegyszerűbb a letiltás). 

2.2.1.5. Időszinkronizáció 

A legfontosabb mérési eseményekhez kapcsolódó üzeneteket szövegfájlokba rögzítettem. A 

különböző virtuális számítógépeken ezen események időbélyegeinek az összehasonlíthatósága 

érdekében a rendszeróráikat a xorp1-es routerhez szinkronizáltam NTP protokoll segítségével. 

2.2.1.6. Streaming 

Egy SPTS-t használtam az összes méréshez, amelyet a MindigTV egyik DVB-T multiplexéről 

demodulálás után rögzítettem és demultiplexáltam. A VLC szerver IP/UDP csomagokba 

ágyazva küldte a streamet a 230.1.1.1 multicast IP csoportcímre. A vevő virtuális gépen szintén 

a VLC futott, de azon kliens üzemmódban fogadta a streamet. Az Ethernet interfész teljes for-

galmát – a rendelkezésre álló tcpdump program használatával – utólagos elemzéshez fájlokban 

rögzítettem. 

2.2.2. Cisco GNS3 router szimulációs környezet 

Ebben a mérési sorozatban, a XORP router-es rendszerhez hasonlóan, ugyanazt a mesh háló-

zati struktúrát vettem alapul, azonban itt a Cisco GNS3 [13] rendszerében alakítottam ki a teszt-

környezetet (5. ábra). 

A kísérletekhez egy Sun Server Sunfire X4150-t választottam, melynek konfigurációja a kö-

vetkező volt: 2 db 4 magos Intel Xeon 2,83GHz CPU, 8GB DDR2 800MHz RAM, 160GB HDD, 

Gigabit Ethernet hálózati kártyák. 

switch-to-spt-threshold {  

    disable: true  

    interval: 100  

    bytes: 1024000  

} 
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Ahogy azt az 5. ábra mutatja, a teszthálózat összesen 16 db Cisco 7200-as routerből épült fel, 

melyeket Gigabit Ethernet pont-pont kapcsolatokkal kötöttem össze. Emellett néhány kiegészítő 

eszközt is fel kellett használnom: három virtuális számítógép és három virtuális HUB. A virtuális 

számítógépeket (1GB RAM és 10GB HDD gépenként) a Virtualbox desktop virtualizációs szoft-

vert használva üzemeltem be. Ezekből kettő a media streaming, illetve a vevőoldali, kliens funk-

ciókat látta el, míg a harmadik, Manager a mérések automatizált levezénylését és a forgalom 

monitorozását végezte. Ezért a Manager direkt összeköttetésben volt a három HUB-bal (az átte-

kinthetőségi és esztétikai okokból azonban ezeket a kapcsolatokat nem tüntettem fel az ábrán). 

A HUB-ok használata szükségszerű volt a hálózati forgalom monitorozása érdekében, de egyben 

segítette elkülöníteni a mesh hálózattól a menedzsment forgalmat is. 

A virtuális számítógépeken Ubuntu 12.04 LTS operációs rendszer futott, a média 

streaminghez a szerver, valamint vevőként a kliens oldalon, egyaránt a VideoLAN VLC szoftve-

rét használtam.  

 

5. ábra: GNS3 Tesztkörnyezet topológiája 
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2.2.2.1. IP konfiguráció 

Jelen tesztkörnyezet (5. ábra) IP konfigurációja kis eltéréstől eltekintve, teljesen megegyezik 

a 2.2.1.1-ben ismertetettel. Az eltérés abban mutatkozott meg, hogy itt eggyel több virtuális szá-

mítógépet (Manager) alkalmaztam, mely a HUB-okal kialakított kapcsolatai révén, több 

interfésszel és IP címmel rendelkezett. Az átláthatóság kedvéért az ábrán azonban ezeket nem 

tüntettem fel.  

2.2.2.2. OSPF konfiguráció 

Ebben a tesztkörnyezetben is a 2.2.1.3-hoz hasonló indokok, valamint a mérési eredmények 

összevethetősége miatt döntöttem az OSPF unicast routing protokoll mellett. A különbségek a 

két környezet konfigurációs lehetőségeinek eltéréseiből adódnak. A GNS3 Cisco routerek tipi-

kus OSPF konfigurációja a következő volt (az alábbi részlet az R2-ét mutatja be): 

Egy tipikus interfészkonfiguráció részlet pedig a következő volt (szintén az R2-höz tartozik): 

router ospf 20 

 router-id 192.168.1.2 

 log-adjacency-changes 

 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

 network 192.168.16.0 0.0.0.255 area 1 

interface GigabitEthernet1/0 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 1 

 ip ospf hello-interval 10 

 ip ospf dead-interval 40 

 negotiation auto 
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2.2.2.3. PIM-SM konfiguráció 

Hasonlóan az OSPF konfigurálásához, a PIM-SM esetében is csak a két környezet közötti 

alapvető eltérések, melyek befolyásolták a beállításokat. Ezért itt is csak a PIM-SM konfigurá-

lásához tartozó legfontosabb parancsokat mutatom be. Egy tipikus PIM-SM interfész konfigurá-

ció a következőképpen néz ki: 

A PIM-SM hibatűrésének vizsgálatához szükséges beállítások a következő parancsok kiadá-

sát tették indokolttá:  

A PIM-SM harmadik fázisára, az SPT-re történő átkapcsolás letiltása pedig a következő volt: 

2.2.2.4. Időszinkronizáció 

A mérések fontosabb eseményeit logfájlokba rögzítettem. A különböző virtuális routereken 

és számítógépeken történt események időbélyegeinek összehasonlíthatósága érdekében, ezen 

eszközök rendszeróráját az R1-hez szinkronizáltam a szabványos NTP protokoll segítségével. 

Az R1 router Internet kapcsolattal is rendelkezett és az Interneten egy stratum 1 időszerverhez 

szinkronizálta a saját óráját. Az R1 időszinkron konfigurációja a következő volt: 

a többi routeren, pedig az alábbi: 

interface GigabitEthernet1/0 

 ip pim sparse-mode 

ip pim bsr-candidate GigabitEthernet1/0 1 2 

ip pim rp-candidate GigabitEthernet1/0 priority 2 

ip pim spt-threshold infinity 

ntp master 3 

ntp server 130.149.17.21 

ntp server 192.168.1.1 
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2.2.2.5. Streaming 

Az egyik magyar MindigTV DVB-T multiplexről demodulálás és demultiplexálást követően 

SPTS-ként rögzített műsort használtam az összes méréshez. A VLC szerver streamelte a 

239.1.1.1 multicast IP csoportcímre IP/UDP csomagokba ágyazva. A VLC kliens fogadta a 

streamet, míg a Manager virtuális gép a standard tshark programot használva figyelte a streamet 

(és rögzítette offline elemzéshez) a vevő oldali HUB3-on keresztül. 

2.3. Kísérletek és eredmények 

2.3.1. XORP routereken 

2.3.1.1. Az RP meghibásodásának tesztelése 

1. hipotézis: Letiltva az RP-t a xorp2 routeren, megállítja a streaminget egy időre, de amint 

új RP kerül kiválasztásra a streaming visszaáll. A szolgáltatáskiesés ideje valószínűleg függ at-

tól, hogy a mennyi idő telt el a az utolsó Candidate-RP-Advertisement (C-RP-Adv) üzenettől, 

amikor az RP-t kilőtték. 

A mérést a xorp2 routeren futtatott szkript vezérelte. Ez a szkript a következőket végezte el: 

miután elindult a XORP és a streaming, meggyőződött arról, hogy a xorp2 az aktuális RP, aztán 

 

6. ábra: Szolgáltatáskiesés ideje, az utolsó C-RP-Adv üzenettől, a xorp2 routeren az 

RP leállításáig eltelt késleltetés függvényében 
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addig várt, amíg a XORP küldött egy C-RP-Adv üzenetet, majd pedig egy előre definiált késlel-

tetést iktatott be. Ezután a szerver és a kliens oldali DR-en elindította a measure.sh szkriptet 

(ezek a szkriptek másodpercenként rögzítették az aktuális RP IP címét) és küldött egy jelölőt12 

(ICMP echo request) a kliensnek, aztán letiltotta az RP-t. 

Az előre beiktatott késleltetést 5-55s-ig, 5s-os lépésekben növeltem (mivel a C-RP-Adv üze-

netet alapértelmezés szerint 60 másodpercenként küldi ki a XORP, ezért nem lenne több mérési 

pont 55s felett). Az egész mérést 11-szer hajtottam végre, melynek eredményeit az 6. ábra mu-

tatja. Ezen és a következő ábrákon is a szórást egy függőleges szakasszal (vonallal) ábrázoltam: 

a szakasz két végpontjának Y koordinátái a következők: (átlag – szórás, átlag+szórás) 

A szolgáltatáskiesés idejének értékei igazolják az 1. hipotézist: annak ellenére, hogy az ered-

mények nagy fluktuációt mutatnak, látható a tendencia, minél nagyobb az utolsó C-Rp-Adv üze-

nettől számított késleltetés, általában annál rövidebb a szolgáltatáskiesés. 

2.3.1.2. Teljes PIM-SM router meghibásodásának tesztelése 

2. Hipotézis: Kikapcsolva a teljes XORP-ot a xorp2 routeren egy időre megállítja a 

streaminget, de amint az alsóbb szintű unicast routing protokoll talál egy új utat (ami nem tar-

talmazza a xorp2 routert) a szerver DR-jétől a kliens DR-jéig, helyreáll a streaming.  

                                                 

12 A kliens Ethernet interfészének forgalmát rögzítő fájlok utófeldolgozásához (a szolgáltatáskiesés idejének  meg-
határozásához), a kiértékelő szkriptnek jelezte, hogy mikor történt az RP lekapcsolása. 

 

7. ábra: Szolgáltatáskiesés ideje, az utolsó C-RP-Adv üzenettől, a xorp2 routeren a 

XORP leállításáig eltelt késleltetés függvényében 
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Ez a folyamat rövidebb szolgáltatáskiesést fog eredményezni, mivel az OSPF alapértelmezett 

timeout értékei rövidebbek, mint a PIM-SM-é. Várható, hogy a kiesés idejének hossza nem fog 

korrelációt mutatni az utolsó C-RP-Adv üzenettől eltelt eltelt idővel, amikor az RP leáll. 

A méréseket az előzőhöz hasonlóan végeztem el, melynek eredményeit a 7. ábra mutatja és 

igazolják a 2. hipotézist: a szolgáltatáskiesés ideje jóval rövidebb, és nem mutat korrelációt az 

utolsó C-RP-Adv üzenettől eltelt idővel. Mindkettő igazolja, hogy a streaming helyreállításához 

nincs szükség új RP-re.  

3. Hipotézis: A szolgáltatáskiesés idejének hossza, melyet a xorp2 routeren a teljes XORP 

leállítása okozott, az OSPF protokoll szerinti utolsó Hello üzenettől eltelt időtől függ. 

Az OSPF Hello Interval és Dead Interval alapértelmezett értékei 10, illetve 40 másodperc. 

Tesztelési célból az elsőt (Hello Interval) 35 másodpercre állítottam be, és az előző mérésekhez 

hasonló mérési sorozatot hajtottam végre úgy, hogy 5 másodperces lépésekben 5 –30 másodper-

cig emeltem az utolsó OSPF Hello üzenettől beiktatott késleltetést, mielőtt a XORP leállításra 

került. Az eredményeket a 8. ábra mutatja, melyek igazolják a 3. hipotézist: az átlagos 

szolgáltatáskiesési idő nagyon közel van ahhoz az időhöz, ami maradt az OSPF Dead Interval 

időzítőjéből a XORP leállításának időpontjáig (a streaming helyreállt, mivel az OSPF egy új 

útvonalat kalkulált, ami nem tartalmazta a xorp2 routert). 

 
 

8. ábra: Szolgáltatáskiesés ideje, az utolsó OSPF Hello üzenettől, 

a xorp2 routeren a XORP leállításáig eltelt idő függvényében 
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2.3.1.3. Szolgáltatáskiesés idejének korlátozása paraméterek finomhangolásával 

Mint ahogy a 2.3.1.2-ben bemutattam, ha a szolgáltatáskiesést egy multicast router13 teljes 

leállása okozza, mely a kliens DR-jétől a szerver DR-jéig terjedő útvonal egyik eleme, akkor a 

ennek időtartamát az alsóbb szintű unicast protokoll paraméterei határozzák meg. A mérés so-

rán, a szolgáltatáskiesési idő az OSPF Dead Interval-lal segítségével felülről korlátozott volt. A 

szolgáltatáskiesés idejének aktuális értéke az utolsó OSPF Hello üzenettől a XORP meghibáso-

dásáig eltelt időtől függött. 

4. Hipotézis: Egy XORP router teljes meghibásodása által okozott szolgáltatáskiesési idő az 

OSPF Dead Interval paraméterének alkalmas megválasztásával korlátozható. 

A méréseket a szokásos módon végeztem el, de az OSPF Dead Interval és Hello Interval 

időzítőjének értékét 20, illetve 15 másodpercre állítottam. Az OSPF Hello Interval üzenetétől a 

XORP meghibásodásáig eltelt késleltetés értéke 5 és 10 másodperc volt. Az eredményeket az 1. 

táblázat mutatja, melyek igazolják a 4. hipotézist. 

A 4. hipotézis megállapításának jelentősége az, hogy egy multicast router teljes meghibáso-

dása által okozott szolgáltatáskiesés ideje az OSPF Dead Interval alkalmas megválasztásával 

korlátozható.  

Megjegyzések: 

A szolgáltatáskiesési idő legalább két ok miatt nem korlátozható tetszőlegesen: 

1. Az OSPF Dead Interval paraméterének megválasztása kihatással van az OSPF Hello üzenetek kibo-

csátásnak ütemére, mely nem lehet túlzottan magas, mivel ezek az üzenetek hálózati erőforrást és a 

router számítási kapacitását fogyasztják. 

2. A topológia információk kicserélése és a routing táblák újraépítése egy adott mennyiségű időt igényel. 

Bár ez az idő elhanyagolható volt a mérésekben, köszönhetően a teszthálózat kis méretének, egy valós 

IPTV multicast hálózat esetében a szituáció ettől eltérő lehet. 

                                                 

13 Ez lehet az RP is, de akár másik multicast router is. 

Késleltetés 
[s] 

Szolgáltatáskiesési idő [s] 

min max átlag szórás 

5 14,8 15,8 15,45 0,39 

10 9,8 10,8 10,45 0,38 

1. táblázat: Szolgáltatáskiesés ideje az utolsó OSPF Hello üzenettől 

 a xorp2 routeren a XORP leállításáig 
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5. Hipotézis: Csak az RP meghibásodása (de a XORP még működőképes állapotban maradt) 

által okozott szolgáltatáskiesési idő a PIM-SM RP Holdtime paraméterének változtatásával nem 

korlátozható hatékonyan. 

Az ötödik mérési sorozatban a PIM-SM RP Holdtime paraméter értékét változtattam az alap-

értelmezett 150s-75s-re. Mivel a XORP nem teszi lehetővé a C-RP-Adv-Period értékének mó-

dosítását, ezért maradt a 60 másodperces értéken.  

Megjegyzés: 

Ez a beállítás nem teljesíti az RFC5059 vonatkozó ajánlását (ld. a PIM-SM beépített mechanizmusához fűzött 

1. megjegyzésemet), de a jelenlegi kisméretű teszthálózatban a C-RP-Adv vagy BSM üzenetek elvesztése nem 

egy komoly kérdés.  

A mérési eredményeket a 9. ábra mutatja, mely igazolja az 5. hipotézist: a szolgáltatáskiesési 

idő értékek nem kisebbek jelentősen, mint ahogy azt a 6. ábra mutatja és fluktuációjuk is hasonló, 

mint a 6. ábra eredményeiben. 

Ennek a viselkedésnek és különösen az ingadozásoknak az okai, a PIM-SM hibatűrő mecha-

nizmusának a működésében rejlenek. Két független és nem szinkronizált időzítő használható a 

méréshez, a C-RP-Adv-Period és BS-Period a C-RP, illetve a Bootstrap routeren. Ha az RP 

kilövése valamelyikhez szinkronizált, a másik kiszámíthatatlan értéke egy „véletlenszerű” fluk-

tuációt okoz a szolgáltatáskiesési időben. 

 

9. ábra: Szolgáltatáskiesési idő az utolsó C-RP-Adv üzenettől a xorp2 routeren az RP leállításáig 

eltelt késleltetés függvényében 75 másodperces PIM-SM RP Holdtime érték használatával 
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6. Hipotézis: Megismételve az RP letiltásával (xorp2 routeren) kapcsolatos első mérési soro-

zatot, de a késleltetést az utolsó fogadott BSM üzenettől mérve (az utolsó C-RP-Adv üzenet he-

lyett), amikor is az RP letiltásra kerül, hasonló eredményeket produkálhatnak: a hosszabb kés-

leltetések eredményezhetik a legrövidebb szolgáltatáskiesési időket – tendenciózusan –, de ha-

sonló fluktuáció mellett. 

A 10. ábra eredményei igazolják a 6. hipotézist: az átlagos szolgáltatáskiesési idő csökkenő 

tendenciát mutat az utolsó BSM-től figyelembe vett késleltetés függvényében: de nem monoton 

és a mért értékek hasonló fluktuációval rendelkeznek, mint ahogy azt az 6. ábra mutatja. 

Az 5. és 6. hipotézis ténymegállapításai megérdemelnek néhány szót. Az eredmények nem 

adnak egyértelmű útmutatást a szolgáltatáskiesési idő korlátozására az RP meghibásodás esetére. 

Mégis, egy fontos információval szolgálnak: nem csak a hatékonyság miatt érdemes belépni a 

PIM-SM harmadik fázisába (amely SPT-t használ a gyorsabb továbbítás érdekében), de a rövi-

debb szolgáltatáskiesési idő eléréséért is, egy multicast router meghibásodásának esetében az 

OSPF gyorsabb helyreállásának köszönhetően (ld. 3. és 4. hipotézis). 

Megjegyzés: 

Akár az RP kiesése is könnyedén szimulálható kísérleti célokból, a XORP routing implementáció xorpsh inter-

fészét használva, azonban a gyakorlatban egy router teljes leállása sokkal tipikusabb esemény, mint csak az RP 

funkció kiesése. 

 

10. ábra: Szolgáltatáskiesési idő az utolsó fogadott BSM-től a xorp2 routeren az 

RP leállításáig eltelt késleltetés függvényében 
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2.3.1.4. Szolgáltatáskiesés formális modellezése 

Mivel a nagy és bonyolult rendszerek hatalmas mennyiségű memóriát és számítási teljesít-

ményt igényelnek, a szimulációhoz használt modellek csak azokat a részleteket kell, hogy tar-

talmazzák, melyek a szimuláció szempontjából relevánsak [11]. 

Például, egy adott hálózati alkalmazás szimulációja esetén, a hálózat alsó szintű rétegeinek 

részletes viselkedése (pl. 1-perzisztens CSMA/CD protokoll az Ethernet NIC és MAC rétegekkel 

működtetve) általában elhagyható, vagy ha azok fontos befolyással vannak a kommunikációra, 

akkor egy jóval egyszerűbb módszerrel modellezik (pl. az ütközéseknek köszönhető csomag-

vesztést a csomagok véletlenszerű eldobásával, fix vagy a forgalom volumenétől függő csomag-

vesztési aránnyal). 

Egy XORP router teljes leállásával okozott szolgáltatáskiesési idő a következőképpen mo-

dellezhető: 

 𝑡𝑠𝑜 = 𝑡𝑂𝐷𝐼 − 𝑡𝐷𝐿𝐻 + 𝑡𝐷&𝑅 (1) 

ahol,  𝑡𝑠𝑜  a szolgáltatáskiesés ideje, 𝑡𝑂𝐷𝐼  az OSPF Dead Interval hossza, 𝑡DLH  az utolsó 

OSPF Hello üzenettől a XORP router meghibásodásig terjedő késleltetés és a 𝑡𝐷&𝑅 az az idő, 

amely az OSPF számára szükséges az útvonalak újraépítéséhez és a topológia információk újra 

elosztásához.  

Megjegyzés: 

A 𝑡𝐷&𝑅 általában nem hagyható figyelmen kívül, mivel a hálózat méretétől függ. Egy gyakorlati szimulációs 

modell esetében, adott méretű hálózatra a 𝑡𝐷&𝑅 egy konstanssal közelíthető.  

A másik két érték, az 𝑡ODI egy konstans paraméter, míg a 𝑡DLH egy valószínűségi változóval 

modellezhető, mely az egyenletes eloszlásnak megfelelően a [0, 𝑂𝑆𝑃𝐹 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙] tarto-

mányból veszi az értékeit. 

A szolgáltatáskiesés ideje, melyet kizárólag csak az RP14 meghibásodása okozott, formálisan 

a következőképpen modellezhető: 

 𝑡𝑠𝑜 = 𝑡𝑃𝑅𝐻 − 𝑓1(𝑡𝐷𝐿𝐶) − 𝑓2(𝑡𝐷𝐿𝐵) + 𝑡𝑁𝑅𝑃 (2) 

ahol, 𝑡𝑠𝑜  a szolgáltatáskiesés ideje, 𝑡𝑃𝑅𝐻  a PIM-SM RP Holdtime, 𝑡𝐷𝐿𝐶  az utolsó PIM-SM 

C-RP-Adv üzenettől az RP meghibásodásáig eltelt késleltetés,  𝑡𝐷𝐿𝐵 az utolsó PIM-SM BSM-től 

                                                 

14 Nem a teljes multicast router leállása, hanem csak az RP funkció kiesése 
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az RP meghibásodásáig eltelt késleltetés és a 𝑡𝑁𝑅𝑃 pedig az az idő, ami a forrás és a vevő DR-

jének kell, hogy az új RP-re átkapcsoljon.  

Az 𝑓1(𝑡𝐷𝐿𝐶) és 𝑓2(𝑡𝐷𝐿𝐵) függvények szükségesek, mivel a fluktuáció ellenére a 6. ábra és a 

10. ábra is egyértelműen mutatja, hogy a szolgáltatáskiesési idő a 𝑡𝐷𝐿𝐶 és 𝑡𝐷𝐿𝐵 értékénél kisebb 

mértékben csökkent. Ezek becsülhetők, azonban a korábbiakban említettek miatt mélyebb vizs-

gálata csak az RP funkció meghibásodásának ritka természetéből adódóan nem éri meg a fárad-

ságot.  

2.3.2. Cisco GNS3 routereken 

2.3.2.1. Az RP meghibásodás tesztelése 

1. Hipotézis: Letiltva az RP-t az R2 routeren, a streaming nem fog megállni (eltérően a XORP 

esetén tapasztalttól [12]) mivel a Cisco PIM-SM implementációja teljesen kielégíti a PIM-SM 

[14] szabványban foglaltakat, és így az RP működésére nincs szükség a második fázis lefutását 

követően. 

A méréseket a Manager virtuális gépen futtatott szkript vezérelte, mely az RP funkciót egy 

távoli parancsvégrehajtással kapcsolta ki az R2 routeren. 

A mérést többször is végrehajtva, nem tapasztaltam szolgáltatáskiesést. Emellett természete-

sen ellenőriztem azt is, hogy az R2 RP funkciójának kikapcsolását követően az R4-et választot-

ták-e ki az új RP-nek. 

2.3.2.2. A teljes PIM-SM router meghibásodásának tesztelése 

2. Hipotézis: A teljes R2 routert kikapcsolva a streaming egy rövid időre megáll, majd újra-

indul, amikor az alsóbb szintű unicast routing protokoll (OSPF) egy új utat talál (ami nem tar-

talmazza már az R2 routert) a szerver DR-étől a kliens DR-éig. A szolgáltatáskiesés idejének 

hossza várhatóan nem mutat majd korrelációt azzal az idővel, ami az utolsó C-RP-Adv üzenet  

óta eltelt, amikor az RP kilövésre került. 

no ip pim bsr-candidate GigabitEthernet1/0 1 2 

no ip pim rp-candidate GigabitEthernet1/0 priority 2 
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A méréseket a Manager virtuális gépen futtatott szkript vezérelte, mely a következő felada-

tokat hajtotta végre: az R2 OSPF routing táblájának felépítése után és a streaming indítását kö-

vetően ellenőrizte, hogy valóban az R2 az aktuális RP. Aztán addig várt, amíg a PIM-SM kikül-

dött egy C-RP-Adv üzenetet. Ezt követően pedig egy előre definiált késleltetést iktatott be (ké-

sőbbiekben részletezve), majd elindította a szkripteket és kiküldött egy ICMP echo request üze-

netet, mint jelölőt a kliensnek, aztán távvezérelve kikapcsolta az R2 unicast és a multicast 

routing funkcióját a hálózati interfészeik leállításával. Ehhez a következő IOS parancsokat hasz-

nálta: 

Megjegyzés: 

Feltétlenül szükséges volt az összes OSPF üzenet szűrése, egyébként az R2-n futó OSPF értesítette volna a szom-

szédjait (OSPF LSA update-n keresztül). Ezzel szemben a célom az volt, hogy nem egy megszokott, általános 

leállást szimuláljon, hanem az R2 meghibásodását. 

Az előre definiált késleltetést 5-55s-ig 5 másodperces lépésekben növeltem (mivel a C-RP-

Adv 60s-onként kerül kiküldésre a Cisco IOS alapértelmezett beállítása szerint, így nem volt 

további mérési pont az 55s-os késleltetésen túl). Az eredményeket a 12. ábra mutatja, melyek 

igazolják a 2. hipotézist: a streaming megáll egy rövid időre, és nemsokára újraindul; a 

szolgáltatáskiesési idő nem mutat korrelációt az utolsó C-RP-Adv üzenet óta eltelt idővel. Mind-

ezek azt bizonyítják, hogy a streaming helyreállításához nincs szükség új RP-re. 

access-list 100 deny   ospf any any 

interface GigabitEthernet1/0 

 ip access-group 100 in 

 ip access-group 100 out 

 shutdown 

interface GigabitEthernet2/0 

 ip access-group 100 in 

 ip access-group 100 out 

 shutdown 

interface GigabitEthernet3/0 

 ip access-group 100 in 

 ip access-group 100 out 

 shutdown 
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3. Hipotézis: A teljes R2 router kikapcsolása által okozott szolgáltatáskiesési idő hossza az 

OSPF protokoll utolsó Hello üzenetétől eltelt időtől függ.  

Az OSPF Hello Interval és Dead Interval alapértelmezett értékei 10s, illetve 40s. A vizsgá-

latokhoz az elsőt megemeltem 35s-ra és hasonló mérési sorozatot hajtottam végre úgy, hogy az 

utolsó OSPF Hello üzenet után beiktatott késleltetést – mielőtt az R2 kikapcsolásra került – 5-

 

12. ábra: Szolgáltatáskiesési idő az utolsó C-RP-Adv üzenettől az R2 router 

leállításáig eltelt késleltetés függvényében 
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11. ábra: Szolgáltatáskiesési idő az utolsó OSPF Hello üzenettől az R2 router leállásáig eltelt 

késleltetés függvényében 
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30s-ig, 5s-os lépésekben növeltem. Az eredményeket az 11. ábra mutatja, melyek igazolják a 3. 

hipotézist: az átlagos szolgáltatáskiesési idő körülbelül 5 másodperccel nagyobb, mint az az idő, 

amely az OSPF Dead Intervalból maradt az R2 leállításakor (a streaming visszaállt, mivel az 

OSPF egy új utat kalkulált, mely nem tartalmazta az R2 routert). 

2.3.2.3. Szolgáltatáskiesési idő korlátozása paraméter finomhangolással 

Mint ahogy azt az előző részben megmutattam, ha a szolgáltatáskiesést olyan multicast router 

teljes leállása okozta, amely eleme a szerver DR-étől a kliens DR-éig terjedő útvonalnak, akkor 

a szolgáltatáskiesési időt az alsóbb szintű unicast routing protokoll paraméterei határozzák meg. 

A kísérletekben a szolgáltatáskiesési időt az OSPF Dead Interval felülről korlátozta. A 

szolgáltatáskiesési idő aktuális értéke az utolsó OSPF Hello üzenettől az R2 meghibásodásáig 

eltelt időtől függ.  

4. Hipotézis: Egy multicast router teljes meghibásodásából adódó szolgáltatáskiesési idő az 

OSPF Dead Interval paraméterének alkalmas megválasztásával korlátozható. 

Az ehhez kapcsolódó méréseket az eddigiekhez hasonló módon folytattam le, de most a Dead 

Interval és Hello Interval időzítők értékét 20s-ra, illetve 15s-ra állítottam. Az utolsó OSPF Hello 

üzenettől az R2 meghibásodásáig beiktatott késleltetés értékei 5s és 10s voltak. Az eredmények 

a 2. táblázatban láthatók, melyek igazolják a 4. hipotézist. 

A 4. hipotézis jelentőségét és a szolgáltatáskiesési idő korlátozását a 2.3.1.3 fejezetben már 

összefoglaltam, itt eltekintek ezek ismételt megfogalmazásától. 

Késleltetés [s] 
Szolgáltatáskiesési idő [s] 

min max átlag szórás 

5 19,7 20,8 20,07 0,26 

10 14,9 15,1 15,05 0,07 

2. táblázat: Szolgáltatáskiesési idő, az utolsó OSPF Hello üzenettől 
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2.4. Új tudományos eredmények 

A PIM-SM hibatűrésének elemzése során először rövid áttekintést adtam a működéséről, 

majd pedig mesh topológiájú, XORP router szoftvert futtató virtuális számítógépekből, és ezt 

követően GNS3 szimulációs szoftver Cisco routereiből épített teszthálózaton is, különböző mé-

rési sorozatokban, egy IPTV rendszer szolgáltatáskiesési idejét mértem - a PIM-SM protokoll 

második fázisában - a PIM-SM és az OSPF különböző paramétereinek függvényében. 

a) Megmutattam, hogy a multicast streaming a szerver oldali DR-től a kliens oldali DR-

ig terjedő útvonalon az RP vagy bármely másik router teljes meghibásodása (kiesése) 

esetén, a szolgáltatáskiesési idő az OSPF Dead Interval paraméterétől és az utolsó 

OSPF Hello üzenet és a meghibásodás között eltelt időtől függ. A szolgáltatás kiesés 

idejére egy formális modellt is adtam.  

b) Megmutattam azt is, hogy csak az RP funkció meghibásodásának ritkábban előfor-

duló esetében (nem az RP funkciót betöltő router teljes leállása) a szolgáltatáskiesés 

ideje számos különböző tényezőtől függ, és nem lehet könnyen limitálni a paraméte-

rek finomhangolásával, a két szinkronizálatlan időzítő kiszámíthatatlan állapota miatt. 

Egyúttal egy ilyen esetben érvényes formális modellt is adtam a szolgáltatáskiesés 

idejére. 

c) Megmutattam, hogy a PIM-SM nem használja tovább az RP-t a második fázis végétől, 

így meghibásodása nem szakítja félbe a folyamatban lévő média streaminget (átvi-

telt). Ez egy jelentős különbség a második fázisban, a XORP és a Cisco PIM-SM imp-

lementációjának viselkedése között. 

d) Megmutattam, hogy a média továbbításában résztvevő egyik router teljes leállása 

szolgáltatáskiesést eredményez, de a streaming újraindítása nem igényel aktív RP-t, 

mert megteszik azt az alsóbb szintű unicast routing protokollok (aktuálisan az OSPF). 

A szolgáltatáskiesés hossza az alsóbb szintű OSPF paramétereitől függ, és az OSPF 

Dead Interval paraméterének alkalmas megválasztásával korlátozható. 

e) Megállapítottam, hogy hibatűrési megfontolásokból is megéri átkapcsolni a PIM-SM 

harmadik fázisára, mivel abban az üzemmódban a szolgáltatáskiesés ideje rövidebb, 

kiszámíthatóbb, és az OSPF Dead Interval paraméterének alkalmas megválasztásával 

korlátozható. 
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Az eredmények felhasználásának lehetőségei: 

 IPTV szolgáltatók számára, a saját rendszereik rendelkezésre állásának és hibatűrésé-

nek fejlesztéséhez. 

 jövőbeni kutatásaimban, a különböző PIM-SM implementációkban, a PIM-SM szi-

mulációs modellek fejlesztésében és/vagy javításában tervezem felhasználni.
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3. TELEKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK 

SZIMULÁCIÓJA HETEROGÉN ELOSZTOTT FUT-

TATÁSI KÖRNYEZETBEN 

Ahogyan azt a bevezető részben bemutattam, a telekommunikációs rendszerek szimulációja 

manapság egy igen fontos és szinte kihagyhatatlan lépés, legyen szó akár egy új beruházásról, 

egy meglévő rendszer hardver és/vagy szoftver bővítéséről, fejlesztéséről, az erőforrások kihasz-

nálásának optimalizációjáról vagy éppen a QoS (Quality os Service)/QoE (Quality of 

Experience) biztosításáról. Ezért e rendszerek szimulációjával kapcsolatos kutatásaimban alap-

vetően azt vizsgáltam, hogy miképpen lehet egy meglévő, alapvetően heterogén számítógépes 

rendszer erőforrásait felhasználni egy heterogén elosztott szimulációs környezet kialakításához, 

milyen abszolút és relatív gyorsulás érhető el a szekvenciális szimulációhoz képest, melyek azok 

a paraméterek, amelyek hatással vannak a szimuláció teljesítményére. A kísérletek eredményei 

várhatóan további segítséget adhatnak majd a megelőzően tárgyalt PIM-SM multicast routing 

rendszerek szimulációjához, különösen a nagy bonyolultságú, kiterjedt hálózatok esetén. 

Ebben a fejezetben először áttekintést adok a párhuzamos és elosztott szimulációk 

szinkronizációs módszereiről, a telekommunikációs rendszerek területén használt módszerekre 

fókuszálva, majd áttekintem a telekommunikációs rendszerek komponenseinek legáltalánosabb 

modelljét és bemutatom a heterogén végrehajtási környezetben futtatott szimulációra adott mo-

dellezési elképzelésemet. Bemutatom a tesztkörnyezetet, az abban végrehajtott kísérleteket és  a 

fejezet végén összefoglalom az új kutatási eredményeket.15 

                                                 

15 A fejezetben felhasznált publikációim a következők: [16][17][69] 
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3.1. Párhuzamos és elosztott szimuláció 

3.1.1. Diszkrét eseményvezérelt szimuláció 

A diszkrét eseményvezérelt szimuláció a FES-t (Future Event Set)16 használja az események 

tárolására, melyek egy adott modell időben következnek be. A szimuláció kezdetén néhány ese-

ményt helyeznek el a FES-be, aztán az első időbélyegének megfelelően beállítják a modell időt 

(másképpen virtuális időt), majd pedig „lejátszák”. Ennek során új események generálódnak, 

melyek szintén a FES-be kerülnek. Az algoritmus a következőképpen írható le: 

Egyúttal felmerül a kérdés: hogyan párhuzamosítható ez az algoritmus? 

3.1.2. Párhuzamosítási lehetőségek 

A több processzoros rendszerekben meglévő számítási teljesítmény ugyanarra a szimulációra 

többféleképpen [26] aknázható ki:  

 reprodukált kísérletek 

 funkcionális felosztás 

 időpárhuzamos megközelítés 

 térpárhuzamos megközelítés 

Ha a modell olyan bonyolult, hogy nem fér el egy számítógép memóriájában és/vagy végre-

hajtási ideje elfogadhatatlanul hosszú (pl. szituációtól függően, akár hetekben mérhető), akkor a 

térpárhuzamos megközelítés a megoldás: a modellt szegmensekre kell bontani és ezeket külön-

                                                 

16 Future Event Set: jövőbeni események halmaza 

initialize, insert certain events into the FES; 

repeat 

   remove the first event from the FES; 

   CLOCK := the time of the event removed from the FES; 

   process the event, during this insert some event(s) 

into the FES if necessary; 

until (FES is empty) or (CLOCK > limit) or (for other 

reason, we must stop) 
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külön egy-egy processzorhoz rendelni, majd végrehajtani. A továbbiakban csak ezzel a megkö-

zelítéssel foglalkozom. 

3.1.3. A párhuzamosítás nehézsége 

Könnyen belátható, hogy szűk keresztmetszetet eredményezne és a párhuzamos szimuláció 

skálázhatóságát hátrányosan befolyásolná, ha az összes szegmensre csak egy centralizált FES-t 

használnánk. Ezért a szegmenseknek saját eseményhalmazt kell használniuk, melyekből az első 

eseményt a többitől függetlenül kell kiválasztani és végrehajtani. A szegmensek (másképpen 

logikai folyamatok) különböző helyi virtuális idővel rendelkeznek, mely kauzalitási hibákat 

eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében a logikai folyamatok helyi virtuális idejét szinkro-

nizálni kell egymáshoz. 

3.1.4. Szinkronizációs módszerek 

A párhuzamos diszkrét eseményvezérelt szimulációra két jól ismert szinkronizációs módszer 

létezik, az alábbiakban ezeket foglalom össze [27]. 

3.1.4.1. Konzervatív szinkronizációs módszer 

A kauzalitást az a szabály biztosítja, hogy csak a biztonságos események hajthatók végre. 

Egy eseményt akkor tekintünk biztonságosnak, ha garantált, hogy semelyik másik szegmensből 

nem érkezik esemény korábbi időbélyeggel.  

A lookahead a szimulációs modell egyik jellemzője, az események közötti minimális időin-

tervallumként definiálható és egy igen fontos tényező az elérhető gyorsulás szempontjából. Ha 

az A szegmens helyi virtuális ideje 𝑡𝐴 és a lookahead 𝜏, akkor az összes szegmens esetében biz-

tosra vehető, hogy az A szegmensből nem érkezik 𝑡𝐴 + 𝜏 időnél kisebb időbélyeggel esemény. 

Azonban, a telekommunikációs rendszerek modelljei gyakran a Poisson eloszlást használják a 

tran-zakciók időbélyegjeinek generálásához vagy exponenciális eloszlást a kiszolgálási idő 

hosszához; mindkettő nulla lookahead-et eredményez.  

Pozitív és néha akár nagy lookahead is származhat a kommunikációs összeköttetések késlel-

tetéséből, melynek értéke arányos az összeköttetés hosszával. A relatív értéke viszont a hálózat 

sebességével együtt növekszik azaz, a gyorsabb hálózaton több esemény zajlik le az idő alatt, 

ami szükséges egy csomagnak az adott távolság megtételéhez. Ez a jelenség teszi a konzervatív 
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szinkronizációs módszert használhatóbbá manapság, mint egy évtizeddel ezelőtt. A kísérleteim-

ben is ezt a módszert használom. 

3.1.4.2. Optimista szinkronizációs módszer 

Egy szegmens FES-éből bármelyik első esemény feldolgozható és a kauzalitási hiba akkor 

detektálható, amikor egy esemény korábbi időbélyeggel érkezik meg, mint annak a szegmensnek 

a helyi virtuális ideje. Ezt az üzenetet strugglernek nevezzük. Az összes állapotváltozást, ami 

később történt a rendszerben, mint a struggler időbélyege, visszaállítják és anti-üzenetet külde-

nek ki az összes olyan üzenethez kapcsolódóan, melyek nagyobb időbélyeggel rendelkeznek, 

mint maga a struggler. 

Ezzel a megközelítéssel azonban két probléma is felmerül. A módszer nem jól skálázható: 

ahogy a szegmensek száma nő, a visszaállítások egyre nagyobb és nagyobb terhelést okoznak, 

ezért nem érhető el jó gyorsulás. A másik probléma technikaiabb jellegű, ez pedig a visszaállítás 

implementációja. Megvalósítható periodikus állapotmentéssel, de az túl sok ideig tart és renge-

teg memóriát igényel. A dinamikus memória allokáció szintén problémákat okozhat, ezért a szi-

mulációs kernelnek támogatnia kell.  

Mindezek alapján teljesen egyértelmű, hogy az optimista szinkronizációs módszer többletter-

helést okoz a szimulációs kernelek és a modellek fejlesztőinek, ezért a gyakorlatban nem túl 

népszerű. A továbbiakban ezzel a módszerrel nem foglalkozom. 

3.1.4.3. Statisztikai szinkronizációs módszer 

A statisztikai szinkronizációs módszer [28] kevésbé ismert. Nem az egyes üzeneteket továb-

bítja a szegmensek között, hanem az üzenetfolyamok statisztikai karakterisztikáit. A módszer 

kiváló gyorsulást [29] produkálhat, de az alkalmazásának szigorú feltételei vannak [30]. Ennek 

ellenére azonban kiválóan alkalmazható a telekommunikációs rendszerek teljesítmény-analízi-

sére.  

3.1.5. Telekommunikációs rendszerek általános modellje 

Bár a vezetékes és vezeték nélküli telekommunikációs rendszerek teljesítmény analízise sok-

féle alkotóelemet tartalmazhat, ettől függetlenül a felépített gráf segítségével modellezhetők. A 

legegyszerűbb modellben a csomópontok az egy másodperc alatt továbbított csomagok számá-
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val jellemezhetők, míg az élek (összeköttetések) az átviteli sebességükkel (pl. Mbps) és késlel-

tetésükkel írhatók le. A még kifinomultabb modellek többé vagy kevésbé precízen követhetik a 

különböző protokollokat, amelyeket a hálózatban használnak. 

A queue17 egy tipikus modell alkotóelem a diszkrét idejű szimulátorokban18. Reprezentálhat 

például egy routert. A router tárolja a beérkező csomagokat egy pufferben és a megfelelő 

irányba továbbítja azokat az útvonal megállapítását követően. Az útvonal megállapítása vagy fix 

időt vesz igénybe, vagy ha az útvonal-választási tábla csökkenő valószínűségű útvonalak szerint 

rendezett (a múltbéli frekvenciájuk, előfordulásuk szerint közelített), akkor a népszerűbbeket 

gyorsabban, míg a kevésbé népszerűbbeket lassabban találják meg. Így a queue – mint a router 

egy modellje – használatával, a kiszolgálási idő vagy fix értéken tartható vagy egy adott eloszlást 

követhet.  

A queue egy átviteli utat is reprezentálhat, ahol a kiszolgálási idő meghatározható a csomagok 

hosszának és az összeköttetés sebességének hányadosával, azaz a kiszolgálási idő eloszlása a 

csomaghossz eloszlását követi. Mindezekhez kapcsolódóan, a teljességhez az is hozzátartozik, 

hogy az összeköttetés késleltetését is modellezni kell. 

3.2. Elosztott modell konstrukció a heterogén futtatási kör-

nyezetben történő szimulációhoz 

3.2.1. A heterogén futtatási környezet modellje 

A heterogén futtatási környezetekben elvileg többszintű hierarchia és sokféle topológia sze-

rinti struktúra használható, ezért egy homogén klaszterek csillagpontos hálózatából kialakított 

kétszintű logikai topológiát választottam. Ez a modell viszonylag egyszerű és egy tipikus hete-

rogén futtatási környezetet is leírhat.  

A homogén klaszter fizikailag megvalósítható pl. switchcsel összekötött, azonos konfigurá-

ciójú PC-kből (CPU típus és sebesség, memória méret és sebesség paraméterekre tekintettel) 

                                                 

17 queue: várakozási sor 

18 discrete-event simulator: diszkrét idejű szimulátor 
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álló klaszterként, egy moduláris keretbe19 csatlakoztatott pengeszerverek belső switchcsel háló-

zatba kötve, stb. Lehet, hogy fizikailag egyetlen switchhez csatlakoznak, de az is lehet, hogy 

több switch segítségével, bonyolultabb struktúrába kötik. A modell az egyszerűség kedvéért csil-

lag topológiaként veszi figyelembe. 

Megjegyzések: 

1. Az előbbi definíció lehetővé teszi, hogy egy homogén klasztert gyakorlatilag egyetlen egy elem is alkothat. 

2. A homogén klaszter elemei ugyanolyan típusú futtatható kódon osztozhatnak, és hasonló teljesítményt biz-

tosíthatnak. 

3.2.2. Modellalkotás jó gyorsulás elérése érdekében 

3.2.2.1. Terheléselosztási kritérium 

A témavezetőm által megalkotott kritériumot használtam fel [17], melynek az alapötlete na-

gyon egyszerű: az összes CPU (vagy CPU mag) egy méltányos részt kap a szimuláció végrehaj-

tásából. Ez az elosztás a CPU-nak az adott szimulációs modell végrehajtásában mérhető számí-

tási teljesítményével arányos (ez rendkívül fontos, mert pl. a különböző teljesítménymérő prog-

ramok jelentősen eltérő teljesítmény értékeket mérhetnek, ugyanazokon a számítógépeken). 

Ezért az adott szimulációs modellnek, a CPU-k közötti méltányos felosztása érdekében, a CPU-

k teljesítményét ugyanolyan típusú szimulációs modellel kell mérni, mint amilyen az általuk 

végrehajtandó lesz (természetesen kisebb méretben). A tesztszimulációknál később ezt részlete-

sen kifejtem.  

Megjegyzés: 

A valós életből vett modellek nem oszthatók fel önkényesen szegmensekre, általában a logikai építőelemek ha-

tárainál vághatók el. 

3.2.2.2. Lookahead vagy csatolási tényezős kritérium 

Mivel a telekommunikációs rendszerek lookahead értéke általában az átviteli összeköttetések 

késleltetéséből származik, a modellt a nagy távolságú összeköttetések mentén kell szegmensekre 

vágni.  

Ezzel kapcsolatban azonban két fontos kérdés merül fel: 

                                                 

19 Ez az általában rackszekrénybe szerelhető keret biztosítja a pengeszerverek nagy sűrűségű elhelyezését (pl. az 
IBM egyik megoldásában 7U magas helyen akár 14 pengeszerver is lehet), tápellátását, számítógép-hálózati 
csatlakoztatását, stb. 
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 Mennyi szegmenst kell készíteni? 

 Érdemes-e használni az összes rendelkezésre álló számítógépet? 

A kérdések megválaszolásához, figyelembe kell venni az ebben a témában elérhető néhány 

korábbi kutatás eredményeit.  

Az coupling factor20 azokból az értékekből számítható, amelyek könnyen mérhetők egy szek-

venciális szimulációban vagy közvetlenül a futtatási környezetben [31]. A csatolási tényező 

nagyságrendje jó útmutatást ad, hogy megvan-e az esély a jó gyorsulás elérésére [32]. A rendel-

kezésre álló párhuzamosság a következő mennyiségek használatával értékelhető (a következőket 

szó szerint vettem át a [32] cikkből): 

 P teljesítmény reprezentálja a másodpercenként feldolgozott események számát 

(ev/sec). P a hardver teljesítményétől és az egy esemény feldolgozásához szükséges 

számítási kapacitástól függ. P független a modell méretétől. 

 E eseménysűrűség (event density) az események száma, mely szimulált másodpercen-

ként fellép (ev/simsec). E csak a modelltől függ, a modell végrehajtásához használt 

hardver és szoftver környezettől viszont nem. E a szimulált rendszer méretéből, rész-

letességéből és természetéből határozható meg. 

 R relatív sebesség méri a másodpercenkénti szimulációs idő előrehaladást 

(simsec/sec) és 𝑅 = 𝑃 𝐸⁄ . 

 L lookahead értéke szimulációs másodpercben adott (simsec). Amikor a telekommu-

nikációs hálózatok szimulációjáról beszélünk, és az összeköttetések késleltetését, 

mint lookahead-et vesszük, az L tipikusan a microsimsec-millisimsec tartományban 

van. 

 τ késleltetés (latency) a szimulációs modell egyik szegmenséből a másikba történő 

üzenetküldés késleltetése. Ez az érték általában a microsec-millisec tartományban van 

és nagyban attól a hardver és szoftver környezettől függ, amelyen a szimuláció fut. 

                                                 

20 coupling factor: csatolási tényező 
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 λ csatolási tényező az 𝐿 ∙ 𝐸 é𝑠 𝜏 ∙ 𝑃 hányadosaként számítható: 

 𝜆 =
𝐿 ∙ 𝐸

𝜏 ∙ 𝑃
 (3) 

A λ értéke csökken a szegmensek számával. Ha N jelöli a szegmensek számát, akkor  

 𝜆𝑁 =
𝜆

𝑁
 (4) 

Ha λ néhányszor 100 vagy nagyobb, akkor jó gyorsulást lehet elérni [32]. Nagyobb számú 

szegmens esetén még közel lineáris is lehet, ha 𝜆𝑁 is legalább néhányszor 100.  

3.2.3. Tesztkörnyezet 

3.2.3.1. Hardver 

A kísérletekhez az alábbi szerverek, munkaállomások és PC-k álltak rendelkezésemre a SZE 

Távközlési Tanszék Távközlés-informatika Laboratóriumában. 

 Sun Server SunFire X4150 - 8 csomópontos homogén klaszter 

(2*4 magos Intel Xeon 2,83GHz CPU, 8GB DDR2 800MHz RAM, 2*near-line SAS 160GB HDD, 2*Intel 

82571EB Gigabit Ethernet NIC, 2*Intel 80003ES2 LAN Gigabit Ethernet NIC) 

 LS20 Blade (3 db, IBM BladeCenter E keretben) - 12 csomópontos homogén klaszter 

(2*2 magos Opteron 280 2.4GHz CPU, 4GB DDR2 667MHz RAM, 73GB SCSI Ultra 320 HDD, Broadcom 

NetXtreme BCM5704S Gigabit Ethernet NIC) 

 Dell Precision 490 Workstations (6 db) - 24 csomópontos homogén klaszter 

(2*2 magos Intel Xeon 5140 2.33GHz CPU, 4*1GB DDR2 533MHz RAM quad channel, 80GB SATA 

HDD, 4*Intel 82571EB Gigabit Ethernet NIC, Broadcom NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet NIC) 

 AMD PC (10 db) - 20 csomópontos homogén klaszter 
(AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 2.2GHz CPU, 2GB DDR2 667 MHz RAM, 2*320 GB SATA HDD, 

nVidia CK804 Gigabit Ethernet NIC) 

 Az összeköttetésekhez használt switch-ek 
(3Com Baseline Switch 2948 SFP Plus - 3CBLSG48 -, Cisco Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module, 

4 port - Part Number 32R1894 -, a BladeCenter-ben) 

3.2.3.2. Szoftver 

 Az összes számítógépen Linux operációs rendszerek került telepítésre. 

Sun Server és LS20 Blade-k: Ubuntu 12.04 LTS x86-64; Dell Precision 490 Workstation-ök és AMD PC-

k: Debian Squeeze x86_64 
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 Klaszter szoftver 

OpenMPI 1.6.2 x86_64 

 Diszkrét eseményvezérelt szimulációs szoftver 

A széleskörben használt, nyílt forráskódú OMNeT++ 4.2.2 diszkrét eseményvezérelt szimulációs szoftvert 

választottam erre a feladatra [15], mely 2003 óta támogatja a konzervatív szinkronizációs módszert NMA-

val (Null Message Algorithm) [33]. Úgy gondolom, hogy a párhuzamos szimulációs alrendszer modulari-

tása, bővíthetősége és tiszta belső strukturája miatt az OMNeT++ keretrendszer rendelkezik azzal a po-

tenciállal, hogy a PDES kutatás preferált platformja legyen. 

3.2.4. Kísérletek és eredmények 

3.2.4.1. A szimulációs modell 

Az OMNeT++ párhuzamos CQN (Closed Queueing Network) szimulációs modelljét hasz-

náltam a kísérleteim alapjául. Ezt a modellt Bagrodia javasolta konzervatív szinkronizációt hasz-

náló párhuzamos szimuláció gyorsulásának vizsgálatára [43]. Megbizonyosodtam róla, hogy ez 

a modell alkalmas a kísérleteimhez mivel queue-kból, összeköttetésekből és útvonal-választási 

pontokból épül fel, melyek tipikus elemei egy telekommunikációs hálózat modelljének. Ugyan-

annak a modellnek a [32]-ban is használt leírását a következőkben mutatom be. 

A modell M tandem queue-ból áll, melyek mindegyike egy switchből és k exponenciális ki-

szolgálási idejű egyszerű queue-ból épül fel (13. ábra).  

Az utolsó queue a saját switchéhez visszacsatolt. Mindegyik switch véletlenszerűen választja 

ki a tandemek valamelyikének első queue-ját, mint célt, egyenletes eloszlást használva. A queue-

k és switchek nem nulla átviteli késleltetésű összeköttetésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az 

OMNeT++ CQN modellje a tandemeket összetett modulokba csomagolja. A modell párhuzamos 

 

 

13. ábra: M=3 tandem queue k=6 egyszerű queue-val mindegyikben 

S

S

S
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futtatásához a tandemeket különböző szegmensekhez kell rendelni (14. ábra). Az ábrán jelölt 

átviteli utak késleltetéséből származik a lookahead. 

Ami a modell paramétereit illeti, ha másképp nem került említésre, akkor a modell alappara-

méterei voltak használatban. A B konfigurációt választottam, mely jó gyorsulást ígért. 

3.2.4.2.  Kísérletezés egy homogén klaszteren 

Bevezetésképpen néhány kísérletet hajtottam végre a Sun szerveren. A CQN modell fő para-

métereinek tekintetében ugyanazokat az értékeket használtam, mint ahogy az a [32]-ban is volt: 

M=24 tandem queue, k=50 queue minden egyes tandem queue-ban, exponenciális kiszolgálási 

idejű queue-k, 10 simsec-es várható értékkel, a tandem queue-k közötti késleltetés L=100 

simsec. Az egyprocesszoros szimulációt a λ kiszámolásához szükséges E és P mérése céljából 

hajtottam végre (az OMNeT++ mind a parancssori, mind pedig a GUI felületen történő futtatás 

esetén is kijelzi ezeket az értékeket). A magok közötti kommunikációból adódó késleltetést az 

OpenMPI pingpong tesztprogram segítségével mértem meg, mely jelen környezetben 10−6s-ra 

adódott. A λ értékét a következőképpen számítottam ki: 

 𝜆 =
100 𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐 ∙ 156 𝑒𝑣/𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐

10−6𝑠𝑒𝑐 ∙ 468192 𝑒𝑣/𝑠𝑒𝑐
≈ 33000 (5) 

Számos kísérletet hajtottam végre az N szegmensre felosztott CQN modellen, mindegyik 

szegmenset egy-egy CPU magon futtatva. Az N értékei rendre a következők voltak: 1, 2, 4 és 8, 

ahol N=1 azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak egy szegmens volt. A szimuláció hosszúságát 

106 simsec-re állítottam az elfogadhatóan hosszú futási idő érdekében. (Az összes kísérletet 11-

szer hajtottam végre, és a futási idő átlagát, valamint szórását is kiszámoltam. A 3. táblázat mu-

tatja az eredményeket, ahol kiváló gyorsulásra lehetünk figyelmesek. 

 

14. ábra: A CQN modell partícionálása  
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Egy gyenge gyorsulást demonstrálandó a lookahead értékét 100simsec-ről 1simsec-re csök-

kentettem. Ez a változtatatás kb. 100-szor kisebb lambdát eredményezett (de nem pontosan, mi-

vel a lookahead értéke is befolyásolta az eseménysűrűséget (event density) a modellben. 

 𝜆 =
1 𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐 ∙ 160 𝑒𝑣/𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐

10−6 𝑠𝑒𝑐 ∙ 453739 𝑒𝑣/𝑠𝑒𝑐
≈ 350 (6) 

Bár ez az érték két szegmens esetében még jó gyorsulást jelez előre, azonban a szituáció már 

egészen más 8 szegmensnél. 

 𝜆8 =
𝜆

8
=

350

8
≈ 44 (7) 

A 4. táblázatban mutatott eredmények alátámasztják a [31]-ban és [32]-ben található feltevé-

seket. A szimuláció hosszabb futási időt eredményez 8 mag esetén, mint 4 magnál. 

3.2.4.3. Kísérletek terheléselosztással 

A legegyszerűbb inhomogén klaszter két homogén klasztert tartalmaz, melyek mindegyike 

egy-egy számítógépből (vagy CPU magból) áll. Az ebből a célből felállított tesztrendszerben 

egy-egy magot használtam a Sun és IBM Bladecenter szerverekből, egy 3Com Baseline 

2948SFP Plus switch segítségével összekötve. A τ értéke a két számítógép között 25μs volt. A 

szimulációs modell ugyanaz volt, mint az előző kísérletben, L=100simsec mellett. Először a 

Szegmensek száma 1 2 4 8 

Átlagos futási idő [sec] 332,50 183,18 91,33 48,70 

Futási idő szórása 2,75 4,41 3,85 1,96 

Gyorsulás - 1,82 3,64 6,83 

Relatív gyorsulás - 0,91 0,91 0,85 

3. táblázat: Futási idő és gyorsulás a szegmensek számának függvényében 

Szegmensek száma 1 2 4 8 

Átlagos futási idő [sec] 352,22 220,16 190,15 242,54 

Futási idő szórása  2,13 1,47 1,34 2,24 

Gyorsulás - 1,60 1,85 1,45 

Relatív gyorsulás - 0,80 0,46 0,18 

4. táblázat: Futási idő és gyorsulás a szegmensek számának függvényében 

L=1simsec mellett 
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számítógépek (CPU magok) teljesítményét mértem meg a modellen futtatott szekvenciális szi-

mulációval. Az 5. táblázat mutatja az eredményeket (és a másik két CPU típusét is, melyek a 

későbbiekben kerülnek felhasználásra).  

Az ezt követő mérési sorozatban a CQN modellt két szegmensre vágtam: a szegmensekhez N 

darab (Blade), illetve 24-N darab tandem queue-t (Sun) rendeltem, miközben N értékét 1-23-ig 

változtattam. Az összehasonlíthatóság érdekében az N=0 és N=24 értékekre is lefuttattam egy-

egy szekvenciális szimulációt a Sun, illetve Blade szervereken. Az eredményeket a 15. ábra mu-

tatja. 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a partícionálás akkor volt a legjobb, amikor 9 és 15 

tandem queue került a Blade-en, illetve Sunon futtatott szegmensekbe, mely eredmény elég kö-

zel van az „optimális partícionáláshoz” (a pontosan teljesítményarányos partícionálás 8,1 és 

15,9 tandem queue lenne). 

 

CPU mag típusa Sun IBM Dell AMD 

Átlag 468 192 238 174 373 787 235 861 

Szórás 5 581 6 049 4 908 2 726 

5. táblázat: A Sun, IBM, Dell és AMD számítógépek teljesítménye [event/sec] 

 

15. ábra: A CQN modell futási ideje a partícionálás függvényében: ahol N és 24-N tandem 

queue került a Sun-on, illetve 24-N tandem queue a Blade-n futtatott szegmensekbe 
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3.2.4.4. A rendelkezésre álló legjobb gyorsulás keresése 

Egy nagy heterogén rendszert állítottam össze 8 Sun, 12 Blade, 24 Dell és 20 AMD magból 

(összesen 64 mag), négy különböző CPU típusból. A 16. ábra mutatja ennek a rendszernek a 

topológiáját. A tandem queue-k számát 24-ről 480-ra növeltem, hogy az összes CPU magot ki 

tudjam használni. A lookahead értékét 100simsec-ről 1000simsec-re változtattam, hogy egy elég 

nagy értéket biztosítson a 𝜆64-hez. 

A heterogén rendszeren végzett kísérletek előtt, az összes maximális méretű homogén klasz-

teren lefuttattam a CQN modellt azért, hogy a heterogén rendszer gyorsulásának számításához 

megkapjam a 𝑃𝑖 referencia értékeket. E célból a 480 tandem queue-t 8, 12, 24 és 20 partícióra 

osztottam fel és a Sun, IBM, Dell, illetve AMD klasztereken végeztem futtatásokat. Az eredmé-

nyeket a 6. táblázat mutatja.  

Klaszter típus Sun IBM Dell AMD 

CPU magok száma   8 12 24 20 

Átlagos futási idő [sec] 1 170,83 1 241,19 359,96 658,20 

Futási idő szórása 52,52 20,91 4,82 4,95 

6. táblázat: A 480 tandem queue-val végzett szimulációk végrehajtási idejei 

 

16. ábra: A heterogén elosztott futtatási környezet a 

mérésekhez 

3Com Baseline Switch
2948 SFP Plus (48 port)

Cisco Intelligent Gigabit
Ethernet Switch (4 port)

Dell PC-k AMD PC-k

Sun szerver
2 x 4 CPU mag

LS21 Blade-ek
3 x 2 x 2 CPU mag

6 x 2 x 2
CPU mag

10 x 2
CPU mag

NFS, DHCP
NTP, etc. szerver
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A heterogén rendszeren végzett kísérletekhez a tandem queue-kat – a CPU magok teljesítmé-

nye alapján – az egyes partíciók között arányosan osztottam el. Mivel a modell formálisan „meg-

változott”, a CPU magok teljesítményét újra le kellett mérni. Tekintettel arra, hogy a modell 

jellege nem változott, ezért a 24 tandem queue-val felépített CQN modell teljesítményértékeit 

használtam.  

Megjegyzés: 

Hasonló módon kell eljárni, amikor valós rendszerek szimulációjáról van szó: a CPU-k teljesítményméréséhez 

használt modellnek jóval kisebbnek kell lennie, mint a valós modellen végrehajtottnak, egyébként jelentősen több 

időt igényelne a mérés. 

Elméletileg, ha a CPU mag típusok számát NCT, az i típusú magból rendelkezésre álló CPU 

magok számát és teljesítményét 𝑁𝑖, illetve 𝑃𝑖, valamint az összes tandem queue-t 𝑁𝑇𝑄 jelöli, ak-

kor az i típusú mag által egy szegmensbe kerülő tandemek 𝑛𝑖 számát a következő képlettel kell 

meghatározni: 

 𝑛𝑖 =
𝑁𝑇𝑄 ∙ 𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖
𝑁𝐶𝑇
𝑗=1 ∙ 𝑁𝑖

≈ 2,364 ∙ 10−5 ∙ 𝑃𝑖 (8) 

Természetesen a szegmensenkénti tandem queue-k számának egésznek kell lennie, ezért az 

elosztásuk nem lehet teljesen pontos, némi manuális „kerekítésre” volt szükség. Ennek egy má-

sik velejárója, hogy különbségek maradtak még az ugyanolyan típusú magok terhelései között 

is (16 AMD mag mindegyikére 5 tandem queue, de 4 AMD magra egyenként 6-6 tandem queue 

jutott). A 7. táblázat mutatja a tandemek elosztását a CPU magok között. 

A 64 magból álló heterogén rendszer által végrehajtott szimuláció eredményei a 8. táblá-

zatban láthatók. Különböző, de egyben jelentős gyorsulást mutatnak bármelyik referenciaként 

Mag 
típusa 

Pi Ni ni 
Magok 
száma 

tandem/mag 
tandemek 
összesen 

Sun 468 192   8 11,08   8 11   88 

IBM 238 174 12   5,63 12 6   72 

Dell 373 787 24   8,84 24 9 216 

AMD 235 861 20   5,58 16 5   80 

      4 6   24 

Tandemek száma mindösszesen: 480 

7. táblázat: A 480 tandem queue elosztása a magok között 
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használt homogén klaszterhez viszonyítva, ezért úgy összegezhető, hogy érdemes a heterogén 

rendszert használni bármelyik homogén klaszter helyett. 

3.2.4.5. Diszkusszió az eredmények érvényességéről 

A kísérletekben használt modell queue-kból épül fel, melyek tipikus elemei a telekommuni-

kációs hálózatok modelljeinek, azonban a paraméterek értékei megkérdőjelezhetők. Néhány kí-

sérletben a lookaheadet 1000simsec-re választottam, míg a tandem queue-kat alkotó elemi 

queue-k kiszolgálási idejének várható értéke 10simsec volt. Azaz, a szegmensek közötti 

lookaheadet 100-szor nagyobbra választottam, mint egy csomag tipikus kiszolgálási idejét. 

Mindezek alapján felmerül, hogy reális feltételezés ez egy telekommunikációs hálózat szem-

pontjából? 

Vizsgáljunk meg egy rövid esetet. A modern telekommunikációs hálózatok forgalmának 

többsége a számítógép hálózatokból származtatható. Vegyünk egy rendszert, amely három szá-

mítógép hálózatot köt össze. A rendszert alkotó hálózatok rendre a következő fővárosokban ta-

lálhatók: Budapest, Prága és Róma. Ha Gigabit Ethernet-et használnak a számítógép hálózatok-

ban, akkor a legkisebb (64 bájt) és a legnagyobb (1518 bájt) csomag kiszolgálási ideje 5,12 ∙

10−7𝑠, illetve 1,2144 ∙ 10−5𝑠. Még a Budapest-Prága legrövidebb távolság is több mint 500 

km. Ha optikai kommunikációt használnak, a két telephely közötti késleltetés kb. 2,5 ∙ 10−3s, 

mely legalább két nagyságrenddel nagyobb, mint bármelyik csomag kiszolgálási ideje. Tehát a 

három telephely modellje párhuzamosan, hatékonyan végrehajtható három processzoron, mivel 

a nagy távolságú összeköttetések késleltetései biztosítják a lookahead szükséges értékeit. Meg-

jegyzem, hogy alacsonyabb adatsebesség és/vagy rövidebb távolságok esetén, különböző szitu-

ációk adódhatnak. Ezért a modellben használt lookahead értékek - néhány valós életből szár-

mazó szimulációban - nagy adatsebességek és elég hosszú távolságok esetén realisztikusak le-

hetnek. 

Futási idő [sec] Gyorsulás (viszonyított) 

átlag szórás Sun IBM Dell AMD 

197,86 9,06 5,92 6,27 1,82 3,33 

8. táblázat: A heterogén rendszeren végzett szimuláció eredményei 
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3.3. Programvégrehajtás relatív gyorsulása heterogén rend-

szeren 

A párhuzamos végrehajtás gyorsulásának (𝑠𝑛) konvencionális definíciója szerint, az n CPU-

s párhuzamos és az egy CPU-s szekvenciális végrehajtás sebességének hányadosa, mely egyenlő 

a szekvenciális (𝑇1) és párhuzamos futtatás (𝑇𝑛) végrehajtási idejének arányával: 

 𝑠𝑛 =
𝑇1

𝑇𝑛
 (9) 

A relatív gyorsulás (𝑟𝑛), a gyorsulás és az adott gyorsulást biztosító CPU-k számának az ará-

nya: 

 𝑟𝑛 =
𝑠𝑛
𝑛

 (10) 

A relatív gyorsulás a párhuzamos végrehajtás hatékonyságát méri, melynek 1 értéke azt je-

lenti, hogy a gyorsulás lineáris, azaz az n CPU számítási teljesítménye (kapacitása), teljesen 

kihasznált. 

Amikor heterogén rendszerekkel foglalkozunk, nemcsak a CPU-k számát, hanem azok telje-

sítményét is figyelembe vesszük. A témavezetőm a heterogén rendszerek relatív gyorsulásának 

egy olyan definícióját alkotta meg [17], mely a programvégrehajtás hatékonyságának mérésére 

használható a következő feltétel mellett: amennyiben az összes CPU számítási kapacitása telje-

sen kihasználásra került, a relatív gyorsulásnak az 1 értéket kell felvennie. 

Jelöljük a CPU típusok számát egy heterogén rendszerben NT-vel, az i típusú CPU-kból ren-

delkezésre állók számát és teljesítményét 𝑁𝑖, illetve 𝑃𝑖. A heterogén rendszerek összegzett (hal-

mozott) teljesítményét a következő képlettel határozhatjuk meg: 

 𝑃𝑐 = ∑𝑃𝑖 ∙ 𝑁𝑖

𝑁𝑇

𝑗=1

 (11) 

Jelöljük egy adott program végrehajtási idejét egyetlen i típusú CPU-ra vonatkozóan 𝑇𝑖-vel 

és jelölje 𝑇ℎ az adott program végrehajtási idejét heterogén rendszeren. A heterogén rendszer 

gyorsulását összehasonlítva egy i típusú CPU szekvenciális futtatásával írható, hogy  
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 𝑠ℎ =
𝑇𝑖

𝑇ℎ
 (12) 

A heterogén rendszer relatív gyorsulása a szekvenciális végrehajtáséval szemben egy i típusú 

CPU-val most úgy definiálható, hogy: 

 𝑟ℎ =
𝑇𝑖 ∙ 𝑃𝑖

𝑇ℎ ∙ 𝑃𝑐
 (13) 

Véleményem szerint, ez a definíció a heterogén rendszeren a programvégrehajtás hatékony-

ságának mérésére általánosan használható.  

3.3.1. Párhuzamos szimuláció hatékonyságának mérése heterogén rendsze-

ren végrehajtva 

Használjuk a (13) definíciót a heterogén rendszereken végrehajtott párhuzamos szimuláció 

hatékonyságának mérésére. Amennyiben a különböző típusú CPU magok teljesítményértékeit 

ugyanazon a szimulációs modellen végrehajtott teljesítményméréssel határozzuk meg 

(event/sec-ben és a végrehajtási idő értékét sec-ben fejezzük ki), akkor a (13) kifejezés számlá-

lója ugyanazt az értéket adja az i összes értékére, azaz a CPU mag típusoktól független. Tehát, 

értéke egyenlő lesz a szekvenciális szimulációban az események összszámával. 

Megjegyzés:  

A szimuláció párhuzamos változatában az események száma nagyobb (pl. a kommunikációs és szinkronizációs 

többletterhelésnek köszönhetően), de csak az eredeti szekvenciális szimuláció eseményei nélkülözhetetlenek az 

eredeti modell működésének szempontjából, hiszen a párhuzamosítást a gyorsabb végrehajtás érdekében végez-

tük. Így a hatékonyságot csak az eredeti szekvenciális szimuláció eseményeinél kell tekintetbe venni. 

Jelölje a szekvenciális szimulációban az események összszámát 𝑁𝐸, ekkor a (13) definíció a 

következőképpen írható át: 

 𝑟ℎ =
𝑁𝐸

𝑇ℎ ∙ 𝑃𝑐
 (14) 

Ebből látható, hogy a (14) kifejezéssel számított relatív gyorsulás értéke független attól, hogy 

mely CPU magra számoltuk ki; ez magát a párhuzamos szimulációt jellemzi.  

Megjegyzés:  

Ez mindig igaz, ha a (13) definíciót használjuk, így bármelyik CPU magot alapul vehetjük arra tekintettel, hogy 

melyik teljesítmény értékének közvetlen mérése a könnyebb az adott szimulációban. Későbbiekben, a szimuláció 

hatékonyságának mérésénél mutatok erre példát, amikor a relatív gyorsulást számolom a különböző kísérletek-

ben. 
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3.3.2. Tesztkörnyezetek 

A 3.3.3 fejezetben bemutatásra kerülő kísérleteket a SZE Távközlési Tanszék Távközlés-in-

formatika laboratóriumában, az előző kísérletsorozathoz kapcsolódóan (3.2.3) már részben is-

mertetett eszközök (hardver és szoftver) segítségével hajtottam végre. A következőkben a két, 

alapvetően kiterjedésében (nagyságrendjében) eltérő tesztkörnyezet eszközeit, illetve a különb-

ségeket, módosításokat mutatom be. 

3.3.2.1. Közepes méretű heterogén rendszer 

Hardver 

 Sun Server SunFire X4150 - 8 csomópontos homogén klaszter 

 LS20 Blade (3 db, IBM BladeCenter E keretben) - 12 csomópontos homogén klaszter 

 Dell Precision 490 Workstations (11 db) - 44 csomópontos homogén klaszter 

 AMD PC (10 db) - 22 csomópontos homogén klaszter 

(fenti node-ok konfigurációját ld. 3.2.3.1-ben) 

 HP Itanium Server RX2600 (1db) 

(2 db Intel Mckinley IA-64 900 MHz CPU, 8GB DDR 266MHz RAM, 36,4GB HDD, Gigabit Ethernet NIC) 

 P4 Intel PC-k (4 db) 

(Intel Pentium 4 HT 3GHz CPU (32bit), 512 MB DDR 400MHz RAM, 80GB HDD, FastEthernet NIC) 

 Az összeköttetésekhez használt switch-ek 
(ld. 3.2.3.1 és D-Link EasySmart Switch DGS-1100-24) 

Megjegyzés: Bár az Itanium szerver nem rendelkezik nagy számítási kapacitással, a nem x86 architektúrájú 

CPU-jára és a heterogén környezetre tekintettel értékesnek találtam a mérésekhez használni. 

Szoftver 

 Az összes számítógépen Linux operációs rendszerek került telepítésre. 

ld. 3.2.3.2 és a P4 Intel PC-k Debian Squeeze (i386). 

 Klaszter szoftver 

OpenMPI 1.6.2 (x86_64 ha másként nem jelölöm; i386 néhány esetben) 

 Diszkrét eseményvezérelt szimulációs szoftver 

OMNeT++ 4.2.2 diszkrét eseményvezérelt szimulációs szoftver (ld. 3.2.3.2) 
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3.3.2.2. Legnagyobb heterogén rendszer 

Hardver 

 Sun Server SunFire X4150 (1 db, továbbiakban BigSun) - 8 csomópontos homogén 

klaszter 

 LS20 Blade (13 db, IBM BladeCenter E keretben, továbbiakban IBM) - 52 csomópontos 

homogén klaszter 

 Dell Precision 490 Workstations (10 db, továbbiakban Dell) - 40 csomópontos homogén 

klaszter 

 AMD PC (11 db, továbbiakban AMD) - 22 csomópontos homogén klaszter 

(fenti node-ok konfigurációját ld. 3.2.3.1-ben) 

 Dell Precision 490 Workstation gyorsabb CPU-val (1 db, továbbiakban FastDell) - 4 

csomópontos homogén klaszter 

(2∙2 magos Intel Xeon 5160 3GHz CPU, 4∙1GB DDR2 533MHz RAM quad channel, 80GB SATA HDD, 

4∙Intel 82571EB Gigabit Ethernet NIC, Broadcom NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet NIC) 

 Sun Server SunFire X4200 (2 db, továbbiakban LittleSun) - 8 csomópontos homogén 

klaszter 

(2∙2 magos 2.2GHz AMD Opteron 275 CPU, 4∙1GB 400MHz ECC SDRAM, 80GB HDD, 4∙Intel 82546EB 

Gigabit Ethernet NICs) 

 Az összeköttetésekhez használt switch-ek 
(ld. 3.2.3.1 és plusz még egy 3Com Baseline Switch 2948 SFP Plus - 3CBLSG48 –) 

Szoftver 

 Az összes számítógépen Linux operációs rendszerek került telepítésre. 

ld. 3.2.3.2 

 Klaszter szoftver 

OpenMPI 1.6.2 x86_64 

 Diszkrét eseményvezérelt szimulációs szoftver 

 OMNeT++ 4.2.2 diszkrét eseményvezérelt szimulációs szoftver (ld. 3.2.3.2) 

3.3.3. Kísérletek és eredmények 

A 17. ábra mutatja a közepes méretű heterogén rendszer struktúráját.  

Megjegyzés: A kísérletekhez az építőelemek különböző csoportjait használtam. 
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3.3.3.1. Terheléselosztási kritérium további validálása 

A terheléselosztási kritérium a szimulációban használt különböző CPU magok teljesítmény-

mérését igényli, melyet az OMNeT++ CQN modelljével végeztem. Az összes kísérletet 11-szer 

hajtottam végre és átlagot valamint szórást számítottam. A 9. táblázat mutatja a különböző CPU 

típusok teljesítményét. 

A terheléselosztást egy minimális méretű heterogén rendszer (egy-egy Sun, illetve IBM mag-

ból épült fel [16]) példáján keresztül vizsgáltam, melyet egy hasonló felépítésű, egy-egy Dell, 

illetve AMD magból álló rendszeren validáltam. A következő mérési sorozatban, a 24 tandem 

queue-t tartalmazó CQN modellt két szegmensre osztottam: N és 24-N tandem queue-t tettem az 

AMD, illetve Dell magon futtatott szegmensekbe, ahol a N értéke 1-től 23-ig változott. Minden 

 

Mag típus Sun IBM Dell AMD Itanium 

átlag 468 192 238 174 373 787 235 861 61 509 

szórás 5 581 6 049 4 908 2 726 117 

9. táblázat: A különböző típusú 64 bites CPU magok teljesítménye 

 

17. ábra: A közepes méretű heterogén futtatási környezet elemei az 

összeköttetéseikkel együtt 

 

3Com Baseline Switch
2948 SFP Plus (48 port)

Cisco Intelligent Gigabit
Ethernet Switch (4 port)

Dell PC-k AMD PC-k

Sun szerver

LS21 Blade-k

Itanium Intel P4 PC-k

Dlink EasySmart Switch
DGS-1100-24 (24 port)

Fájlszerver
Debian Squeeze
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esetben megmértem a végrehajtási időt és a (14)-nek megfelelően kiszámoltam a relatív gyorsu-

lást. Az eredményeket a 18. ábra mutatja. 

3.3.3.2. Egy vizsgálat az Itanium szerverrel 

Mivel az Itanium szerver teljesítménye jóval kisebb, mint az összes többié, felmerül az ész-

szerű kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán használni? A következő két kísérletet hajtottam végre: 

1. Egy-egy IBM és AMD magból épített klasztert használtam, mindegyiken 12-12 tan-

dem queue-t tartalmazó szegmenst futtattam. 

2. Az Itanium szervert hozzáadtam az előbbi klaszterhez. A tandem queue-k számát 

csökkentettem eggyel mind az IBM, mind pedig az AMD magon és ezt a kettő tandem-

et az Itanium szerverhez rendeltem. 

Megjegyzés: 

A fenti két partícionálás a lehetséges legjobb teljesítményarányos elosztás volt. 

A 10. táblázat mutatja a kísérlet paramétereit és az eredményeket. Az Itanium szerver hasz-

nálata 9,45%-os gyorsulást eredményezett a gyorsulás konvencionális interpretálásának megfe-

lelően. Jó ez az eredmény? Azért, hogy a megítélhessük a párhuzamos szimuláció hatékonyságát 

a második kísérletben, kiszámoltam a (13) kifejezésnek megfelelően a relatív gyorsulást, az első 

 

18. ábra: A CQN modell végrehajtásának relatív gyorsulása partícionálás függvényében 
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kísérlet eredményeit referenciaként használva. A kapott érték 0,9688, ami 1-hez közeli, tehát a 

hatékonyság jónak mondható. 

3.3.3.3. Vizsgálatok a 32bites PC-ken 

Az OpenMPI egyik jellemzője, hogy ha az egyik számítógépen 32 bites library-kat használ-

nak, akkkor az összes többin is azt kell használni, hogy a számítógépek kommunikálni tudjanak 

egymással. Ezért újra kellett fordítani mindent 32 bites módban a 64 bites számítógépeken és a 

teljesítménymérést is újra kellett futtatni ezeken, 32 bites módban. A 11. táblázat mutatja a kü-

lönböző CPU mag típusok teljesítményét 32 bites módban. 

Az OMNeT++ konfigurációs szkriptje a Debian rendszereken nem találta meg a 32 bites MPI 

library-kat, ezért a Dell és AMD platformokon nem volt lehetőség a tesztelésre, így a 32 bites 

kísérletekben nem is szerepelnek.  

A Sun és IBM szerverek teljesítmény eredményei jelentősen magasabbak 32 bites módban 

mint 64 bitesben. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy az egészek és a pointerek a kétszer 

annyi memóriát igényelnek 64 bites módban, mint 32 bitesben és a hosszabb programok kevésbé 

hatékonyan gyorsítótárazhatók.  

A következő két kísérletet hajtottam végre: 

 Sun Server 8 és egy IBM Blade 4 magjából épített rendszer 

 Az előbbi rendszer négy Intel P4-es számítógéppel kibővítve 

Rendszer elemei IBM+AMD IBM+AMD+Itanium 

Összegzett teljesítmény [ev/sec] 474 035 535 544 

Átlagos futásidő [sec] 335,97 306,96 

Futásidő szórása 2,43 3,17 

Gyorsulás (hagyományos) (referencia) 1,09 

Relative Speed-up (referencia) 0,97 

10. táblázat: Az Itánium szerverrel kapcsolatos kísérletek paraméterei és eredményei 

Mag típus Sun IBM P4 

átlag 593 340 334 516 218 014 

szórás 9 989 7 467 1 362 

11. táblázat: A különböző CPU mag típusok teljesítménye 

32 bites módban [event/sec] 
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A tandem queuek számát a CQN modellben 24-ről 240-re emeltem, hogy kihasználhatók le-

gyenek a CPU magok. A lookahead értékékét 100simsec-ről 1000simsec-re növeltem21. A tan-

dem queuek, a teljesítményarányos partícionálás alapján annyira pontosan kerültek elosztásra, 

amennyire csak lehetséges volt.  

A [16]-nak megfelelően, ha a CPU mag típusainak számát NCT-vel jelöljük, az i típusú mag-

ból rendelkezésre állók számát és teljesítményét 𝑁𝑖, illetve 𝑃𝑖, valamint az összes tandem queue-

t 𝑁𝑇𝑄 jelöli, akkor egy i típusú magon végrehajtandó, egy szegmensbe helyezendő 𝑛𝑖  számú 

queue-t a következő kifejezéssel lehet meghatározni: 

 𝑛𝑖 =
𝑁𝑇𝑄 ∙ 𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖 ∙ 𝑁𝑖
𝑁𝐶𝑇
𝑗=1

 (15) 

A szegmensenkénti tandem queue-k számának egésznek kell lennie, ezért a tandemek elosz-

tása nem lehetett teljesen pontos (kerekítésre és módosításra volt szükség). Figyelemmel arra, 

hogy a tandemek összszáma 240, az ugyanazon típusú magból rendelkezésre álló magok terhe-

lése közötti különbségek miatt, a tandemek elosztásánál alkalmazott manuális korrekcióknál ezt 

                                                 

21 Indoklását ld. [16]-ban. 

Mag 
típus 

Pi 
[ev/sec] 

Ni ni 
magok 
száma 

tandemek/mag 
tandemek 
összesen 

Sun 593 340   8 23,40 4 23   92 

    4 24   96 

IBM 334 516   4 13,19 4 13   52 

Összes mag: 12 Tandemek mindösszesen: 240 

13. táblázat: 240 tandem queue elosztása a Sun és IBM magok között 

Mag 
típus 

Pi 
[ev/sec] 

Ni ni 
magok 
száma 

tandemek/mag 
tandemek 
összesen 

Sun 593 340   8 20,47 8 20 160 

IBM 334 516   4 11,54 4 12   48 

P4 218 014   4   7,52 4   8   32 

Összes mag: 16 Tandemek mindösszesen: 240 

12. táblázat: 240 tandem queue elosztása a Sun, IBM és P4 magok között 
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mindenképpen figyelembe kellett venni. A 13. táblázat és a 12. táblázat mutatja az első és má-

sodik kísérletben a tandemek elosztását a magok között. 

A 14. táblázat mutatja a kísérletek paramétereit és eredményeit. A négy Intel P4 PC haszná-

lata 9,47%-os gyorsulást eredményezett a gyorsulás konvencionális interpretációjának megfele-

lően. A 0,9575-ös relatív gyorsulás kiváló eredménynek tűnik, de ha figyelembe vesszük még 

azt is, hogy a P4 PC-k okozta gyorsulás egy kicsit magasabb volt, mint az Itanium szerver által 

eredményezett gyorsulás, akkor ez kevésbé jó eredmény mivel így a hatékonyság valamivel ala-

csonyabb lesz. 

3.3.3.4. A közepes méretű rendszer vizsgálata 

Ebben a kísérletben vizsgált heterogén rendszerbe, a kibővített tesztkörnyezetben maximáli-

san elérhető mennyiségű 64 bites CPU magot építettem be. A tandem queuek számát 480-ra és 

Elemek Sun+IBM Sun+IBM+4xP4 

Összegzett teljesítmény [ev/sec] 6 084 784 6 956 480 

Átlagos futásidő [sec] 1 327,31 1 212,51 

Futásidő szórása 34,91 47,15 

Gyorsulás (hagyományos) (referencia) 1,09 

Relatív gyorsulás (referencia) 0,96 

14. táblázat: Kísérletek paraméterei és eredményei a 4 Intel P4 PC használata esetén 

Mag 
típus 

Pi 
[ev/sec] 

Ni ni 
magok 
száma 

tandemek 
/mag 

tandemek 
összesen 

Sun 468 192   8 7,94   8 8   64 

IBM 238 174 12 4,04 12 4   48 

Dell 373 787 44 6,34 29 6 174 

    15 7 105 

AMD 235 861 22 4,00 22 4   88 

Itanium   61 509   1 1,04   1 1     1 

Összes mag:  87 Tandemek mindösszesen: 480 

15. táblázat: A 480 tandem queue elosztása a 64 bites CPU magok között, 

a 9. táblázatból vett régi Pi értékek használatával 
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a lookaheadet 2000 simsec-re emeltem. Először a partícionálást végeztem el a régi teljesítmény-

értékeknek megfelelően, melyeket a 24 tandem queuet és lookahead=100simsec-et használt 

rendszer szimulációja során mértem. A 15. táblázat mutatja a partícionálást. 

A párhuzamos szimuláció végrehajtási ideje 159,8 másodperc volt 2,84-es szórással. A haté-

konyságának meghatározásához szükség volt vagy valamelyik CPU mag által produkált szek-

venciális végrehajtási időre vagy az események összszámára a szekvenciális szimulációban. Mi-

vel a modell elég nagy volt, a szekvenciális szimulációt csak 105𝑠imsec hosszú idővel hajtottam 

végre, ami csak egytizede a 106𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐 idejű párhuzamos végrehajtással végzett szimulációnak 

(a végrehajtási idő és az eseményszám értékei 106𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐  idejű szekvenciális szimulációra 

könnyedén extrapolálható, ha az eredményeket 10-el megszorzom).  A szekvenciális szimulációt 

az összes CPU típuson 11-szer végrehajtottam, kivéve az Itaniumot, ahol csak egyszer.  

Minden esetben az összesemény szám kb. 170,34 milló volt22. A végrehajtási idő értékeket a 

16. táblázat mutatja. Ebben a táblázatban olvashatók még a gyorsulás értékei is (a szekvenciális 

végrehajtási idő értékeinek tízzel történő szorzásával számolva), a szekvenciális végrehajtással 

szemben, az adott CPU mag típusra.  

A táblázat következő sora mutatja az újrakalkulált 𝑃𝑖 teljesítményértékeket, melyek jóval ki-

sebbek, mint a 9. táblázatban lévők, köszönhetően az ún. vacationing job hatásnak [32]. Röviden 

összefoglalva, a vacationing job hatás azt jelenti, hogy a hosszú késleltetési idejű összekötteté-

sek néhány jobot tárolnak, melyek hiányoznak a tandem queue-k elemi queue-jaiból, így az ese-

mények száma/valós idő (másodperc) érték jelentősen csökken. Az új 𝑃𝑖 értékek nem arányosak 

a régiekkel.  

                                                 

22 Amely 1703,4 millió eseményt jelent a 106𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐 időre vonatkoztatva. 

Mag típus Sun IBM Dell AMD Itanium 

Átlagos futásidő [sec] 593,20 960,03 778,65 972,69 6837,44 

Futásidő szórása 5,38 31,40 3,87 7,49 - 

Gyorsulás 37,1 60,1 48,7 60,9 427,9 

új Pi [ev/sec] 287 154 177 432 218 763 175 122 24 907 

új Pi / régi Pi 0,61 0,74 0,58 0,74 0,40 

16. táblázat. A 105simsec hosszúságú szimuláció 

 végrehajtási ideje és más származtatott értékei 
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A táblázat következő sora mutatja az új és régi 𝑃𝑖 értékek hányadosát különböző CPU mag 

típusokra: azok valóban eltérnek egymástól (ezért más partícionálást használva is vizsgáltam az 

új 𝑃𝑖 értékeket). A relatív gyorsulás kiszámolásához a kumulatív teljesítményt határoztam meg 

először az új 𝑃𝑖 értékekből és a következőt kaptam: 𝑃𝑐 = 17929579 ev/sec. Így, a (14) kifeje-

zésnek megfelelően, a relatív gyorsulás: 

 𝑟ℎ =
1,7034 ∙ 109𝑒𝑣

159,8 sec∙ 17929579 𝑒𝑣/𝑠𝑒𝑐
≈ 0,59 (16) 

Ez az érték nem is olyan rossz egy ilyen nagy és inhomogén klasztertől. A rendszert az új 𝑃𝑖 

értékeknek megfelelően újrapartícionáltam (17. táblázat).  

Megjegyzés: 

A rendelkezésre álló magok száma 87 volt, csak 86-ot használtam belőle, mivel az Itanium szerverre nem raktam 

tandem queue-t. 

A szimuláció végrehajtása kiváló eredményeket adott. Az átlagos végrehajtási idő 108,12 

másodperc volt, 2,34-es szórással. A gyorsulási értékeket mutatja a 18. táblázat, a négy aktuáli-

san használt CPU mag típusra kalkulálva. 

Mag típus Pi [ev/sec] Ni ni 
magok 
száma 

tandemek 
/mag 

tandemek 
összesen 

Sun 287 154   8 7,69   8 8   64 

IBM 177 432 12 4,75 12 5   60 

Dell 218 763 44 5,85 44 6 264 

       

AMD 175 122 22 4,68 18 4   72 

      4 5   20 

Itanium   24 907   1 0,67   1 0     0 

Összes mag:  87 Tandemek mindösszesen: 480 

17. táblázat: A 480 tandem queue elosztása a 64 bites magok között,  

a 16. táblázatból vett új Pi értékek használatával. 

Mag típus Sun IBM Dell AMD 

Gyorsulás 54,9 88,8 72,0 90,0 

18. táblázat: A második heterogén rendszer gyorsulása 
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Mivel az Itanium szervert nem használtam, ezért a teljesítményét kihagytam a kumulatív tel-

jesítmény számításánál, melyre 𝑃𝑐 = 17904672 ev/sec adódik. A relatív gyorsulásra a követ-

kezőt kapjuk: 

 𝑟ℎ =
1,7034 ∙ 109𝑒𝑣

108,12𝑠𝑒𝑐 ∙ 17904672𝑒𝑣/𝑠𝑒𝑐
≈ 0,88 (17) 

Ez egy kiváló eredmény egy ilyen nagy és inhomogén klaszterre. 

3.3.3.5. A legnagyobb heterogén klaszteren végzett kísérletek és eredmények 

A 19. ábra mutatja a heterogén környezet elemeinek összeköttetéseit. Az automatikus CPU 

frekvencia-skálázást [38] az összes számítógépen kikapcsoltam a CPU órajel-frekvenciájának 

maximumra állításával.  

A tandem queue-kon belüli egyszerű queue-k számát is felülvizsgáltam a [16] és [17] cikkek-

hez hasonlítva, a következő okokból. A [32]-ben M=24 tandem queue-t használtam, mindegyik-

ben 50 egyszerű queue-val. Azután a tandem queue-k számát megnöveltem 480-ra (így lehetett 

 

19. ábra: Legnagyobb heterogén futtatási környezet alkotóelemei az összeköttetéseikkel 

BigSun

2x LittleSun

10x Dell

TFTP Szerver
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elosztani a nagyszámú CPU mag között), de az egyszerű queue-k száma változatlan maradt. Ez 

egy jelentős változást eredményezett a két érték arányában.  

Most az eredeti arányt állítottam vissza a következő két érték használatával: M=480, k=1000, 

míg az L=2000simsec-et a [17]-ből vettem át. Mivel az egyszerű queue-k kiszolgálási idejének 

várható értéke maradt 10simsec, a vacationing job hatása [32] jelentősen csökkent, mert az ese-

mények most jóval több időt töltenek a tandem queue-kban (amelyek 1000 egyszerű queue-t 

tartalmaznak), mint a hosszú késleltetési idejű összeköttetéseken. 

Egy kisebb hálózatot használva, az összes CPU teljesítményét a következő paraméterekkel 

mértem meg: M=24, k=1000, L=2000simsec, a vizsgálatot 104𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐-ig futtattam. Az összes 

vizsgálatot 11-szer hajtottam végre és átlagot valamint szórást számoltam. Az eredményeket a 

19. táblázat mutatja.  

Ezeket a teljesítményértékeket használtam a 480 tandem queue-t tartalmazó szimulációs mo-

dell, legnagyobb heterogén klaszter 134 magja közötti teljesítményarányos partícionálásához. A 

partícionálást mutatja a 20. táblázat. 

Mag 
típus BigSun IBM Dell AMD FastDell LittleSun 

Átlag 264 687 176 118 205 116 173 764 240 491 173 540 

Szórás 1 762 1 221 1 631 1 686 1 472 1 768 

19. táblázat: Teljesítménymérési eredmények (ev/sec) a legnagyobb heterogén klaszterhez 

Mag típus Pi [ev/sec] Ni ni 
magok 
száma 

tandemek 
/mag 

tandemek 
összesen 

 BigSun 264 687     8 4.95   8 5   40 

 IBM 176 118   52 3.30 38 3 114 

    14 4   56 

 Dell 205 116   40 3.84 40 4 160 

 AMD 173 764   22 3.25 22 3   66 

 FastDell 240 491     4 4.50   4 5   20 

 LittleSun 173 540     8 3.25   8 3   24 

Magok összesen:  134 Tandemek mindösszesen: 480 

20. táblázat: A 480 tandem queue elosztása a legnagyobb heterogén klaszter CPU magjai között 
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Azért, hogy a tandem queue-k száma pontosan 480 legyen, nem mindig követtem a matema-

tikai kerekítés szabályait: négy tandem queue-t rendeltem a 14 CPU mag mindegyikéhez az IBM 

bladek 52 magja közül, míg csak hármat a többi 38 maghoz (mely egyezik a 3.3 korrekt kerekí-

tésével). 

A 134 mag használatával, a CQN modell 105𝑠𝑖𝑚𝑠𝑒𝑐 hosszú szimulációit hajtottam végre 11-

szer és a végrehajtási idő átlagát, valamint szórását számoltam. Az átlagos végrehajtási idő 

278,19s volt, 2,63s szórással (mely kisebb, mint az átlag 1%-a). 

A relatív gyorsulás számolásához szükség volt vagy az események összszámára (𝑁𝐸) a szi-

muláció szekvenciális végrehajtásából, vagy valamelyik CPU magot használva a szekvenciális 

szimuláció végrehajtási idejére. Ugyanannak a modellnek a szekvenciális szimulációját hajtot-

tam végre és az események száma a következő volt: 𝑁𝐸 = 6,1675 ∙ 109𝑒𝑣. A 134 mag teljesít-

ményének kumulatív összegét használva a 𝑃𝑐 = 25,653 ∙ 106𝑒𝑣/𝑠𝑒𝑐  adódott, a heterogén 

klaszter relatív gyorsulása pedig a következő: 

 𝑟ℎ =
6,1675 ∙ 109𝑒𝑣

278,19𝑠𝑒𝑐 ∙ 25,653 ∙ 106𝑒𝑣/𝑠𝑒𝑐
≈ 0,86 (18) 

Ez egy kiváló eredmény a hat különböző típusú számítógép 134 CPU magjától. Összehason-

lításképpen, a közepes méretű heterogén klaszter relatív gyorsulása 0,88 volt négy különböző 

típusú, összesen csak 86 CPU-t használva. 

3.3.3.6. Nagy homogén klaszter vizsgálata 

Végül egy nagy homogén klasztert is vizsgáltam. Annak ellenére, hogy 13 Blade állt a ren-

delkezésemre, csak 12-t használtam belőle, hogy egyenlő arányban tudjam elosztani a 480 tan-

dem queue-t a 48 CPU mag között. A paramétereket az előző kísérletből vettem. A 11 szimulá-

ciós futtatás átlagos végrehajtási ideje 730,68s volt, 3,22s szórással (mely az átlag 0,44%-a), míg 

az egyetlen IBM magon végrehajtott szekvenciális szimuláció végrehajtási ideje pedig 52077s 

volt. Ez egy 71,27-szeres gyorsulást jelent a 48 CPU magból álló rendszerrel, kb. 1,5-szeres 

relatív gyorsulással. Ez a szuperlineáris gyorsulás jelensége könnyedén magyarázható a 

gyorsítótár (cache) hatásával: a szimulációs program munkakészlete (working set) jobban bele-

fér a 48 CPU mag gyorsítótárába, mint egyetlen egy CPU magéba. Hasonló jelenségről számol-

nak be a [39]-ban (ld. 95. oldal). 
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3.4. Új tudományos eredmények 

A heterogén végrehajtási környezetben futtatott PDES-hez egy egyszerű és gyakorlatias mo-

dell koncepciót használtam, melynek logikai topológiája homogén klaszterekből épített csillag-

pontos hálózat. A telekommunikációs rendszerek modellezésénél a terhelés elosztási és a csato-

lási tényezős kritériumot alkalmaztam. Mindkét kritérium az adott szimulációs modell kisebb 

változatával, a futtatási környezet processzorain végrehajtott előzetes teljesítménytesztek 

(benchmark) eredményeit használja. A kritériumok használhatóságának demonstrálására külön-

böző teszteket futtattam négy eltérő típusú, összesen 64 CPU magból épített heterogén futtatási 

környezetben:  

 megmutattam a lookahead értékétől függő jó és gyenge gyorsulást,  

 a terheléselosztási kritériumot, egy modell partícionálásától függő végrehajtási idő mé-

résével igazoltam,  

 demonstráltam, hogy egy heterogén futtatási környezet túlszárnyalhatja az összes homo-

gén építőelemét (részét). 

A tesztek eredményeit összefoglalva: 

a) Megállapítottam, hogy a heterogén futtatási környezet kiváló lehetőséget nyújt a tele-

kommunikációs rendszerek szimulációjára, és a kritériumok segítségével jó gyorsu-

lást is elérhetünk. 

Néhány különböző méretű és típusú heterogén rendszeren végzett kísérlettel igazoltam, hogy 

a relatív gyorsulás fogalmának párhuzamos rendszerekre való kiterjesztése egy jól használható 

kritérium heterogén rendszereken végrehajtott párhuzamos szimuláció hatékonyságának vizsgá-

latára. 

b) Megmutattam, hogy akár 0,86-szoros relatív gyorsulás is elérhető, hat különböző tí-

pusú számítógép összesen 134 CPU magjából felépített heterogén klaszter használa-

tával.  

c) Igazoltam egy szuper lineáris gyorsulást (relatív gyorsulása 1.5) egy 48 CPU magból 

álló homogén klaszteren. 

d) Megmutattam, hogy a relatív gyorsulás definíciójának kiterjesztése a heterogén rend-

szerekre egy megfelelő eszköz a párhuzamos diszkrét eseményvezérelt szimulációk 

gyorsulásának értékelésére heterogén futtatási környezetben. 
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4. SZIMULÁCIÓ TELJESÍTMÉNY ELŐREJELZÉS JA-

VÍTÁSA: ROUGH-SET ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS 

Belátható, hogy a magas futási teljesítménnyel rendelkező szimulációs modellek fejlesztése 

párhuzamos és elosztott végrehajtási környezetben, még manapság is bonyolult feladat [34] le-

het. Ezért a PADS módszer – a végrehajtási teljesítményre gyakorolt kedvező hatása ellenére –, 

a szimulációval foglalkozók körében még mindig nincs mindennapos használatban. A szimulá-

ciós teljesítmény előrejelzési módszerek és eszközök, a PADS modellek fejlesztésével segíthet-

nek magasabb teljesítményt realizálni, várható viselkedésével kapcsolatban előzetesen rendel-

kezésre álló ismeretek figyelembe vételével [34][35][50][51][59]. Ezeknek a PADS teljesítmény 

előrejelzési módszereknek azonban támogatniuk kell a teljesítmény analízist a fejlesztési és ér-

tékelési folyamatban [34]. 

A fejezet a következőképpen épül fel: először részletes irodalmi áttekintést adok a szimuláció 

teljesítmény-előrejelzési módszerekről, kiemelve közülük a Rough-set alapú módszert. Bemuta-

tom a Rough-set alapú szimuláció teljesítmény-előrejelzés javítására kidolgozott új módszert és 

annak összetevőit, majd pedig különböző esettanulmányokon keresztül demonstrálom a módszer 

működését. A fejezet végén pedig összefoglalom a kutatások során elért új tudományos eredmé-

nyeket.23 

4.1. Teljesítmény előrejelzési módszerek áttekintése 

Az elmúlt néhány évtizedben rengeteg kutatási erőfeszítést tettek a PADS végrehajtási telje-

sítmény előrejelzésén alapuló szimulációs teljesítmény-javítási módszerekkel kapcsolatban. A 

szimulációs teljesítmény előrejelzés tulajdonképpen az egyszerű diszkrét idejű szimulációs mo-

dell viselkedésének előrejelzése párhuzamos és/vagy elosztott szimulációs végrehajtási környe-

                                                 

23 A fejezetben felhasznált publikációim a következők:[60][68][70] 

10.15477/SZE.MMTDI.2016.007



 

Derka István, PhD értekezés  2016. 

 

66 

zetben. A modell viselkedésének előrejelzése egy sor jellemzőre vonatkozhat a PADS végrehaj-

tás során: futásidő teljesítmény (gyorsulás, relatív gyorsulás), az igényelt számítási erőforrás 

mennyisége és annak kihasználtsági szintje, jellemzők változása az időben, …, stb.  

4.1.1. Teljesítmény előrejelzési módszerek 

A PADS teljesítmény-modellezéshez és előrejelzéshez, a szimuláció végrehajtás-követésen 

alapuló módszerek, általában szekvenciális szimulációs futásokkal generált nyomkövetési ada-

tokat használnak. A [35]-ben bemutatott előrejelzési módszer, a szekvenciális (vagy párhuza-

mos) szimulációs futás esemény-követési adatait használja a végrehajtási gráf modell létrehozá-

sához és az újabb és széles körben alkalmazott kritikus útvonal analízishez azért, hogy előre 

jelezze a szimulációs teljesítményt és megtervezze a párhuzamos végrehajtás javítását. Az elő-

rejelzésben a módszer figyelembe veszi a szimulációs környezet hardver jellemzőit (hardver pa-

raméterekkel és összerendelési algoritmusokkal), valamint sokféle konzervatív és optimista pár-

huzamos szinkronizációs protokoll használatát és a szinkronizációs pluszterhelés követését is. A 

szimuláció végrehajtás-követésen alapuló másik módszer a szükséges szinkronizációs költséget 

jelzi előre [40]. 

A [31]-ben bemutatott és a [16][17][32]-ben igazolt eredmények24 írnak és ellenőriznek le 

egy elméleti szempontokon és szekvenciális szimulációs futásokon alapuló gyakorlati szimulá-

ciós teljesítmény-előrejelzési módszert. Ez a módszer a szimulációs modellek párhuzamosítha-

tóságának potenciálját jelzi előre – csak a konzervatív NMA esetén – és szabályba foglalja, hogy 

az miként aknázható ki. Ezek a módszerek jól illeszkednek az előzetes modellezés követelmé-

nyeihez. 

Egy alternatív lehetőség, az SSM-T (statistical synchronization method)25 idővezérelt válto-

zata, laza szinkronizációval [29][30][42] bizonyos típusú rendszerek egy kevésbé elterjedt, de 

ígéretes PDES szinkronizációs módszere (pl. kommunikációs hálózatok), párhuzamos szimulá-

ciójára alkalmazható. Jó gyorsulást lehet elérni a vele, mely a szegmensek közötti statisztikacse-

rék gyakoriságának követését alapul véve, előre jelezhető. A statisztikacserék frekvenciája a 

lookahead-hez hasonlóan használható (mint pl. [32]-ben). 

                                                 

24  [43] eredményeinek, mint előfeltételek felhasználásával 

25 Statisztikai szinkronizációs módszer 
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Az analitikus módszer matematikai modelleket használ az előrejelzéshez. Általánosabban fo-

galmazva, a párhuzamos és elosztott számításhoz [44][45] egy gráfelméleti alapú potenciálfügg-

vényt javasol, hogy figyelembe vehesse a számítógéprendszer topológiájának hatását. A mód-

szer alkalmazhatóságának alátámasztásához további elméleti és gyakorlati verifikálásra van 

szükség. 

A [36] egy analitikus, felső határértéken alapuló partícionálási módszert javasol az NMA 

alapú párhuzamos és diszkrét idejű szimulációhoz, mely szintén további validálást igényel. 

A [34]-ben leírt módszer egy hibrid megközelítést használ. A végrehajtás-követésen alapuló 

részében, a módszer a szimulációs modell eseménysorozatának csak egy bizonyos részét anali-

zálja, míg az analitikus részében, a párhuzamos szimuláció futásidejére vonatkozó alsó határ 

kiszámolásához egy egyszerűsített ütemezésű probléma modellt és lineáris programozási meg-

közelítést alkalmaznak. Ennek a munkának a legfontosabb eredménye a végrehajtás fejlesztés 

teoretikus limitjének a leírása a konzervatív szinkronizációs protokollra. A speciális eszközök 

alkalmazásának szükségessége azonban erősen limitálja a [34]-ben és [35]-ben leírt módszerek 

használatát. 

Egy érdekes osztályozó lehet a szimuláció on-line és offline jellege. Az [46]-ban összefog-

lalják a szimuláció automatizálásának a követelményeit, melyek gyakorlatilag az online szimu-

láció alapjai.  

A [37]-ben, a nagy kiterjedésű grid hálózatokra bemutatott erőforrás felderítő és kategorizáló 

módszer is egy ígéretes megközelítés. A felderítési folyamat eredményei a végrehajtási folyamat 

tervezésében és ütemezésében használhatók fel. 

A konzervatív és optimista szinkronizációs módszerek integrált használata és értékelése szin-

tén egy újszerű módszer lehet. A megfelelő protokollok kiválasztása dinamikusan, takarékos 

módon történik. A [58] minden nagy kiterjedésű diszkrét idejű szimuláció alkalmazáshoz beve-

zet egy mikro párhuzamos teljesítmény vizsgálati rendszert, integrált szinkronizációs módszer-

rel. 

4.1.2. A csatolási tényezős módszer 

A javasolt csatolási tényezős módszer [33] jól használható a Rough analíziséhez és szabályá-

nak továbbfejlesztésére. Mivel a 3.2.2.2 fejezetben már részletesen ismertettem, ezért itt ismételt 

bemutatásától eltekintek. 

10.15477/SZE.MMTDI.2016.007



 

Derka István, PhD értekezés  2016. 

 

68 

4.1.3. Rough-set alapú teljesítmény előrejelzés 

Az [47] a telekomunnikációs és egyéb szolgáltatók jól ismert és fontos lemorzsolódás26 elő-

rejelzési problémáját mutatja be. A cikkben kifejtik, hogy egy Rough-set alapú lemorzolódás 

előrejelzési modell hogyan tud könnyedén és hatékonyan megküzdeni az előrejelzési kérdéssel.  

A [48] egy alkalmazás futásidő becslésének Rough-set módszerét részletezi. Ennek a futásidő 

előrejelzésnek a Rough-set modellje a múltbéli adatokból származó hasonlóságon alapul (a meg-

felelő tulajdonságok megtalálásával). Az alkalmazások futásideje előrejelezhető a hasonlósági 

tulajdonságok Rough-set módszerrel történő kiszűrésével.  

A [49] bemutatja, hogyan találjunk megoldást egy javítás ütemezési és optimalizációs prob-

lémájára dinamikus helyzetben, bizonytalan adatokkal. Az ajánlott módszer egy iteratív folya-

mat, melyben lineáris programozást, szimulációt és kiértékelést, és a Rough-set alapú tanulást 

ciklikusan használják (a probléma megfogalmazása igen hasonló a fentiekben leírt hibrid meg-

közelítéshez).  

 A [60]-beli eredmények azt mutatják, hogyan javítható a teljesítmény-előrejelzés Rough-set 

módszer használatával. A csatolási tényezős módszer példáján keresztül az előrejelzés összkölt-

ségének csökkentését vizsgálják számos jellemzőhöz és a szimulációs kísérletek jellemzőinek 

tanulási sebességéhez viszonyítva, homogén PC klaszter végrehajtási környezettel. 

4.2. Rough-set-ek és rendszerteljesítmény kritériumok a szi-

muláció teljesítmény előrejelzés javításához  

Jelen kutatás fő motivációja az általános teljesítmény előrejelzési módszerek hiánya az elő-

rejelzéshez használt adatokban fellépő (bekövetkező) bizonytalanság, az előrejelzéshez begyűj-

tött adatok, az előrejelzés költségeinek és az előrejelzés minőségének (előrejelzés korrektsége, 

mely alapvető követelmény a teljesítmény előrejelzésben) együttes kezelésére. 

Az RST (Rough Set Theory) módszert választottam az adatok bizonytalanságának és határo-

zatlanságának kezelésére (az RST módszer olyan képességgel is rendelkezik, hogy megmutatja 

a rendelkezésre álló adathalmazokban a rejtett információt, így az átlagos adatbegyűjtési költség 

csökkenthető). A módszerben az előrejelzés korrektségének, a költség és korrektség, és a hosszú 

                                                 

26 churn: lemorzsolódás 
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futtatások költségének együttes menedzselésére az SPC-t (System Performance Criteria)27 – 

(hatásosság, hatékonyság és eredményesség) – vezettem be. 

Az RST alapú előrejelzés javítási módszer alapvető ötlete a következőképpen fogalmazható 

meg: 

1. valamennyi adat, mely a szekvenciális szimulációból és a PADS-ből származik (kü-

lönböző paraméterekkel, mint pl. processzorszám, λ, stb.) úgy tekinthető, hogy befo-

lyásolhatja a CFM előrejelzési eredményeket. 

2. a CFM adatok egy RST döntési információs rendszer attribútumaként és objektuma-

ként értékelhetők. 

3. Az SPC-n alapuló értékelés használatával egy visszacsatolás valósítható meg a szi-

mulációs teljesítmény előrejelzés adatgyűjtési és mérési lépéseihez, az előrejelzési és 

szimulációs modell jellemzőinek identifikálásához és finomításához. 

4.2.1. A módszer összetevői 

4.2.1.1. Csatolási tényezős módszer 

A csatolási tényezős módszert korábban, a 3.2.2.2 alfejezetben már ismertettem, ezért itt el-

tekintek az ismételt bemutatásától. 

4.2.1.2. Rendszerteljesítmény kritériumok 

A módszer a hatásosság, hatékonyság és eredményesség rendszerteljesítmény kritériumok 

mérésére [59][65][66], valamint a TRSTA-ra (Traditional RST Analysis Algorithm)28 (20. ábra) 

épül. A három kritérium, hatásosság, hatékonyság és eredményesség hierarchikus kapcsolatban 

állnak egymással. Bővebben, egy rendszer teljesítményét az eredményesség kritérium segítsé-

gével ellenőrzik, a hatásosság mutatja, hogy a teljesítmény megfelelő lesz-e mindenben és a 

hatékonyság kritérium jellemzi a szükséges kimenet és annak létrehozásában használt erőforrá-

sok közötti kapcsolatot.  

A szimuláció teljesítmény-előrejelzés javításához a rendszerteljesítmény kritérium a követ-

kezőképpen határozható meg: elérni a szükséges előrejelzési minőséget (hatásosság), realizálni 

                                                 

27 Rendszerteljesítmény kritérium 

28 Hagyományos RST elemzés algoritmusa 
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azt egy elfogadható költséggel (hatékonyság) és létrehozni azt stabilan, hosszútávra (eredmé-

nyesség). 

4.2.1.3. Rough-sets 

Pawlak által ajánlott RST [47] egy új, erőteljes matematikai keretrendszer, mely különösen 

alkalmas egy minimális szabályhalmazzal, a pontatlan kapcsolatokkal, bizonytalan, határozatlan 

adatokkal rendelkező információs rendszerek modellezésére és analízisére [53][61][62][63][64].  

Egy beágyazott tudással rendelkező információs rendszer három halmazból áll: az objektu-

mok halmaza, vagy másképpen univerzum, a feltételes jellemzők halmaza és a döntési jellemzők 

halmaza. A kapcsolódó esettanulmányban (4.3.1) vizsgált eset univerzumának objektumai a szá-

mítógép szimulációs kísérletek. Mivel az előzetes modellezés és szimuláció fázisában tekintettel 

kell lenni a bizonytalan, pontatlan adatok problémájára is, ezért a kezelésükhöz egy megfelelő 

eszköz szükséges. Erre a célra valószínű, hogy az RST a legalkalmasabb, szükséges és hatékony 

módszer.  

 

 

20. ábra: A hagyományos RST elemzés algoritmusa (TRSTA) 

 

Döntési tábla (egyetlen döntési jellemző): 𝐼 = (𝑈, 𝐴 = 𝐶 ∪  𝑑 ,𝑓, 𝑉), 𝑑 ∈ 𝐷 

Reduct-ok kiszámítása egy választott generáló módszerrel (𝐺) 

Döntési Információs Rendszer: 𝐼 = (𝑈, 𝐴 = 𝐶 ∪ 𝐷, 𝑓, 𝑉) 

𝑈𝑡𝑒𝑠𝑧𝑡  előrejelzési osztályozása 𝑆tanuló  -nek megfelelően: 𝑓: 𝑈𝑡𝑒𝑠𝑧𝑡 × 𝑆tanuló  →  𝑉𝑑 , 𝑛𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖á𝑙𝑡    

Univerzum kettéosztása: 𝑈 = Utanuló ∪ 𝑈𝑡𝑒𝑠𝑧𝑡  

𝑆tanuló szabályok halmazának generálása 𝑈𝑡𝑒𝑠𝑧𝑡  (𝐺) tesztelésére 
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A Rough-set az alsó és felső approximációs halmazaival definiált, melyek határozott halma-

zok. Formálisan, az 𝑆 = (𝑈, 𝐴) egy RST információs rendszert jelöl ahol, az U halmaz az uni-

verzum és az A a jellemzők halmaza, valamint U, illetve A véges, nem üres halmazok 

𝑈 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥|𝑈|}, 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎|𝐴|}).  

Az attribútumok egy transzformációs függvényt definiálnak az U-ra: 𝑓 : 𝑈 → 𝑉 , ahol a V  hal-

maz az A értékeinek halmaza (𝑉  = 𝑉𝑎1
∪ 𝑉𝑎2

∪ 𝑉𝑎3
∪ …∪ 𝑉𝑎|𝐴|

). A 𝑉𝑎𝑖
 halmazt szintén az 𝑎𝑖 

domainjének nevezik, az 𝑎𝑖  értékeinek gyűjteményét tartalmazza és 

𝑉𝑎𝑖
= {𝑣1𝑎𝑖

, 𝑣2𝑎𝑖
, 𝑣3𝑎𝑖

, … , 𝑣
|𝑉𝑎𝑖

|
𝑎𝑖

} ahol, |𝑉𝑎𝑖
| az 𝑎𝑖 domain mérete.  

A diszkretizáció, egy jellemző értéktartományának, a diszkrét értékek egy kiválasztott, opti-

malizált halmazához történő hozzárendelési művelete: 

 𝑓𝐷: 𝑉𝑎 
→ 𝑉𝐷(𝑎) , 𝐷 =  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑛   (19) 

ahol, 𝑠𝑛 = 𝑠|𝐷|𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑙𝑡. A B  megkülönböztethetetlenségi reláció az 𝐼𝑁𝐷(𝐵) a 𝐵 ⊆ 𝐴 att-

ribútumok halmazára a következő módon definiálható:  

 𝐼𝑁𝐷(𝐵) = {(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) ∈ 𝑈2|∀(𝑎 ∈ 𝐵)( 𝑎(𝑥𝑖) = 𝑎(𝑥𝑗))} (20) 

Ha (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) ∈ 𝐼𝑁𝐷(𝐵), akkor az 𝑥𝑖  és 𝑥𝑗  objektumok megkülönböztethetetlenek egymástól 

B-ben és az 𝐼𝑁𝐷(𝐵) ekvivalens osztályait [𝑥]𝐼𝑁𝐷(𝐵) a B-ben lévő megkülönböztethetetlen ob-

jektumok alkotják. 

Az UB(X) és az LB (X) halmazok az X halmaz B alsó, illetve B felső közelítései: 

 𝐿𝐵
 (𝑋) = {𝑥: [𝑥]𝐼𝑁𝐷(𝐵) ⊆ 𝑋} (21) 

 𝑈𝐵
 (𝑋) = {𝑥: [𝑥]𝐼𝑁𝐷(𝐵) ∩ 𝑋 ≠ ∅} , (𝐵 

 ⊆ 𝐴)  

Az alábbi egyenlettel definiált 𝐵𝑁𝐵
 (𝑋) halmaz 

 𝐵𝑁𝐵
 (𝑋) = 𝑈𝐵

 (𝑋) − 𝐿𝐵
 (𝑋) (22) 

az X B-határterülete. Ha X egy határozott halmaz, akkor (𝑋) = 𝐿𝐵
 (𝑋), így 𝐵𝑁𝐵

 (𝑋) = ∅, 

mely azt jelenti, hogy a határterület nem üres.  

Érdemes bevezetni az X halmaz B-alsó és B-felső közelítésén alapuló, B-pozitív régió és B-

negatív régiók feltételeket is, melyek információszerzéssel emelik ki a kapcsolatot: 
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𝑁𝐸𝐺𝐵

 (𝑋) = 𝑈 
 − 𝑈𝐵

 (𝑋), B-negatív vagy B-külső régió, 

𝑃𝑂𝑆𝐵
 (𝑋) = 𝐿𝐵

 (𝑋), B-pozitív régió 
(23) 

ahol, 𝑃𝑂𝑆𝐵
 (𝑋) és 𝑁𝐸𝐺𝐵

 (𝑋) jelölik B-pozitív, illetve B-negatív régiókat U-ban. 

A reduct a jellemzők minimális részhalmaza, amely az univerzum objektumainak ugyanazt 

az osztályozását teszi lehetővé, mint a jellemzők teljes halmaza (megkülönböztetni egy objektu-

mot az összes többitől egy eltérő döntéssel). A megkülönböztethetetlenségi függvényekkel for-

mális módon kifejezve: 

 𝐼𝑁𝐷𝑆(𝐵 
𝑅) = 𝐼𝑁𝐷𝑆(𝐵), 𝐵 

 ⊆ 𝐴,𝐵 
𝑅 ⊂ 𝐵 (24) 

ahol, a 𝐵𝑅 halmaz, a B reduct-ja, ha 𝐵𝑅 független jellemzőkből áll.  

Az információs rendszerek általában az 𝐼 = (𝑈, 𝐴 = 𝐶 ∪ 𝐷, 𝑓, 𝑉 ) formátumban írhatók le, 

mely gyakorlatilag egy DIS (Decision Information System)29. A 𝐶 = {𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 , … , 𝑐|𝐶|} halmaz 

jelöli a feltételes attribútumok halmazát és 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑3 , … , 𝑑|𝐷|} pedig, a döntési attribútu-

mok halmazát.  

Az 𝑓 : 𝑈 → 𝑉  információs függvény az 𝑓𝐶: 𝐶 → 𝑉𝐶  és 𝑓𝐷: 𝐷 → 𝑉𝐷 információs függvények-

kel fejezhető ki ahol,  

 

𝑉  = 𝑉𝐶 ∪ 𝑉𝐷  

(𝑉𝐶 
= 𝑉𝑐1 ∪ 𝑉𝑐2 ∪ 𝑉𝑐3 ∪,… ,∪ 𝑉𝑐|𝐶|

, 𝑉𝐷 
= 𝑉𝑑1

∪ 𝑉𝑑2
∪ 𝑉𝑑3

∪,… ,∪ 𝑉𝑑|𝐷|
) 

 

𝑉𝐶 
= ⋃ 𝑉𝑐𝑖

|𝐶 |
𝑖=1  ahol, 𝑉𝑐𝑖

={𝑣1𝑐𝑖
, 𝑣2𝑐𝑖

, 𝑣3𝑐𝑖  
, … , 𝑣

|𝑉𝑐𝑖
|
𝑐𝑖

}, 

𝑉𝐷 
= ⋃ 𝑉𝑑𝑖

|𝐷 |
𝑖=1 . 𝑉𝑑𝑖

={𝑣1𝑑𝑖
, 𝑣2𝑑𝑖

, 𝑣3𝑑𝑖  
, … , 𝑣

|𝑉𝑑𝑖
|
𝑑𝑖

} 

(25) 

Az osztályozás (𝐶 =  𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛  𝑋𝑖 ⊂ 𝑈 , 𝑋𝑖⋂𝑋𝑗 = ∅ , ⋃𝑋𝑖 = 𝑈 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 ) 

pontosságával és minőségével mérhető: 

 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑠á𝑔:  𝜂𝐵(𝐶) =
|𝐿𝐵

 (𝑋𝑖)|

|𝑈𝐵
 (𝑋𝑖)|

 (26) 

 𝑚𝑖𝑛ő𝑠é𝑔:  𝛽𝐵(𝐶) =
|𝐿𝐵

 (𝑋𝑖)|

|𝑈|  
 (27) 

                                                 

29 Döntési információs rendszer 
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Az osztályozás leírható IF-THEN szabályokkal is. A szabály pl. az általánosságával értékel-

hető: a lefedés megmutatja a döntési osztály IF és THEN részének objektumai közötti kapcsola-

tának arányát. 

4.2.2. Teljesítmény-előrejelzés javítás algoritmusa 

A következőkben a szimulációs teljesítmény előrejelzés javításának egy új, RST alapú mód-

szerét mutatom be (21. ábra), mely a következőképpen definiálható és jellemezhető: 

 A szimulációs teljesítmény-előrejelzési modell fejlesztése érdekében, az SPC-nek 

(System Performance Criteria) megfelelően, a módszer támogatja a visszacsatolások 

készítését. 

 Az új RST alapú módszerhez bevezetett műveletek előkészítik az RST teljesítmény 

modellt (a szimulációs modellfutásokból kapott approximációs tér adatokkal) és meg-

alapozzák a bevezetett hatásosság, hatékonyság és eredményesség kritériumok elem-

zését.  

 

21. ábra: A javított előrejelzés algoritmusa (Algorithm of Improved Prediction, AIP) 

TRSTA

Előrejelzési bemenő adatok generálásához szekvenciális szimulációs modell végrehajtás

Validálási adatok generálásához párhuzamos szimulációs modell végrehajtás

𝐼 = (𝑈, 𝐶 ∪ 𝐷, 𝑓𝑉 
′ , 𝑓 , 𝑉

′, 𝑉  

 
) 

𝑓 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔(𝐵⊆𝐴) 
:𝑀(𝑠𝑧𝑖𝑚𝑢𝑙 á𝑐𝑖ó𝑠 𝑓𝑢𝑡 á𝑠) →  𝑀(𝑓𝑢𝑡 á𝑠𝑖  𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔) =  𝐾   

  

Hatásosság kiértékelése,

approximációs jellemző és 

szabály elhagyás

Hatékonyság kiértékelése,

approximációs jellemző és 

szabály elhagyás

Eredményesség kiértékelése, 

approximációs jellemző és 

szabály elhagyás

Approximációs tér 

tömörítése
Jellemzők egyesítése

Visszacsatolás a szimulációs 

modellekhez

Előrejelzési adatok

előfeldolgozása 

Előrejelzési adatok 

utófeldolgozása 
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 Egy TRSTA-val és egy szimulációs teljesítmény előrejelzési módszer segítségével al-

kalmazott műveletek, melyek a be- és kimeneti adatok elő-, illetve utófeldolgozására 

szolgálnak az RST analízisben. 

Mielőtt megvalósítanánk az AIP-t (Algorithm of Improved Prediction), vezessük be a követ-

kező definíciókat. 

4.2.3. Teljesítménymutatók definíciói 

1. definíció: Osztályozás előrejelző függvény 

 

𝑓(𝑈𝑡𝑒,𝑆𝑡𝑟): 𝑈𝑡𝑒 × 𝑆𝑡𝑟 →  𝑉𝑑 , 𝑛𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖á𝑙𝑡  

𝑓([𝑐](𝑥𝑙) ,𝜑(𝑠𝑘)) = 𝑑(𝑥𝑙)𝑝𝑟 =

= {
〈𝑑(𝑠𝑘)〉  |(𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ𝑈𝑡𝑒

(𝑠𝑘) = 1, (𝑠𝑘 ∈ 𝑆𝑡𝑟), 〈𝑑(𝑠𝑘)〉 = 𝑣𝑑 ∈ 𝑉𝑑  

𝑛𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖á𝑙𝑡 | 𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
 

ahol, 𝑈𝑡𝑒 = 𝑈𝑡𝑒𝑠𝑧𝑡 ,  𝑆𝑡𝑟 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó, 𝑑(𝑥𝑙)𝑝𝑟 = 𝑑(𝑥𝑙)𝑒𝑙ő𝑟𝑒𝑗𝑒𝑙𝑧𝑒𝑡𝑡  

(28) 

2. definíció: Egyezőség előrejelző operátor 

   
 ∀𝑙=1

|𝑈𝑡𝑒|(𝑥𝑙)(𝑥𝑙 ∈ 𝑈𝑡𝑒)([〈𝑐𝑙,1〉, 〈𝑐𝑙,2〉 …〈𝑐𝑙,|𝐶|〉] 

∀𝑘=1

|𝑆𝑡𝑟|
𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ (𝑠𝑘) 

 

⇒            [𝑑(𝑥𝑙)𝑝𝑟] 
 
)  (29) 

3. definíció: Előrejelzés helyességének számlálója 𝑝𝑙 

 ∀ 
 (𝑥𝑙)(𝑥𝑙 ∈ 𝑈𝑡𝑒) (𝑝(𝑥𝑙) =  {

1, 𝑖𝑓〈𝑑 (𝑥𝑙)〉𝑝𝑟
= 〈𝑑 (𝑥𝑙)〉𝑜𝑏

0, 𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
) (30) 

ahol, 〈𝑑(𝑥( ))〉𝑝𝑟,(𝑠)(𝑠 ∈ 𝑆𝑡𝑟) = 𝑣𝑑 , 𝑣𝑑 ∈ 𝑉𝑑 é𝑠 〈𝑑 (𝑥𝑙)〉𝑜𝑏
= 〈𝑑 (𝑥𝑙)〉𝑚𝑒𝑔𝑓𝑖𝑔𝑦𝑒𝑙𝑡

 

4. definíció: Előrejelzés hatásossági kritériuma 

 𝐸 =
∑ 𝑝(𝑥𝑙)

|𝑈𝑡𝑒|
𝑙=1

|𝑈𝑡𝑒|
≥ 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 > 0.5 (31) 

5. definíció: A költség elosztási függvény 𝑓𝑐  a szimuláció futási költségeit az információs 

rendszerhez rendeli hozzá 

 
𝑓𝑐: 𝑈 × 𝑀𝑟𝑣 → 𝐾𝑟𝑐 

ahol, 𝑓𝑐 = 𝑓𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔,  𝑀𝑟𝑣 = 𝑀(𝑠𝑧𝑖𝑚𝑢𝑙á𝑐𝑖ó𝑓𝑢𝑡á𝑠𝑖 é𝑟𝑡é𝑘𝑒𝑘) é𝑠 𝐾𝑟𝑐 = 𝐾𝑓𝑢𝑡á𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 
(32) 
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6. definíció: Jellemző és szabály költsége 

Egy jellemző 𝑎𝑖 költsége definiálható, mint 

 𝐾𝑎𝑖
= ∑ 𝐾𝑎𝑖

(𝑥𝑙)  

|𝑈|

𝑙=1
[𝑠𝑒𝑐], (𝑎𝑖 ∈ 𝐴),  (33) 

egy kísérlet költsége 𝑥𝑙 meghatározható, mint  

 𝐾𝑥𝑙
= ∑ 𝐾𝑥𝑙

(𝑐𝑖)𝑥𝑙   

|𝐶|

𝑖=1
+ 𝐾𝑥𝑙

(𝑑)𝑥𝑙  
[𝑠𝑒𝑐], (𝑥𝑙 ∈ 𝑈) (34) 

és egy szabály 𝑠𝑖 költsége számolható, mint  

 
𝐾𝑠𝑖

= ∑ 𝐾𝑥𝑙

∀(𝑥𝑙)|𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑠𝑖)=1

  [𝑠𝑒𝑐], (𝑠𝑖 ∈ 𝑆𝑡𝑟) 
(35) 

Egy jellemző költsége felveheti a 𝐾𝑎𝑖  
= 0 [𝑠𝑒𝑐] értéket is. 

Az előrejelzési adatok elő-feldolgozása az AIP-ben történik (21. ábra).  

4.3. Esettanulmányok 

4.3.1. A csatolási tényezős teljesítmény-előrejelzés javítása Rough-set-ekkel 

4.3.1.1. Lencse-Varga kísérletek összefoglalása 

Kiindulópontként a [29]-ben leírt eredményeket alapul véve, a kísérletek kikötéseit és ered-

ményei (összesen 72 kísérlet), a következőképpen összegezhetők (22. ábra mutatja a relatív 

gyorsulási eredményeket). 

A probléma osztály a kommunikációs hálózat modellezés, a választott módszer a párhuzamos 

és elosztott diszkrét idejű szimuláció, melyekhez a szinkronizációs protokoll a konzervatív 

szinkronizáció NMA-val. A szoftverkörnyezet a következőkből áll össze: Linux (Debian) operá-

ciós rendszer, MPI, NFS, OMNeT++ hálózati szimulátor. A hardver környezet egy 12 PC-ből 

álló homogén klaszter. A kísérleti/kiértékelési modell az OMNeT++ CQN modellje (13. ábra) 

FCFS (First Come First Served)30 kiszolgálással. Ezekben a kísérletekben a modell paraméterei 

a következők voltak: 

                                                 

30 Érkezési sorrendben történő kiszolgálás 
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 a jobok induló száma 2 job/egyszerű queue exponenciális szolgáltatási idő eloszlással 

(az érkezési és szolgáltatási idő várható értéke 10simsec),  

 az egyszerű queue-k közötti összeköttetéseken a késleltetés 1simsec,  

 a tandem queue-k száma 24 (M),  

 az egyszerű queue/tandem queue száma 50 (k).  

A tandemek közötti átkapcsolás egyenletes valószínűségi eloszlással történik a CQN modell-

ben. A kapott átkapcsolási késleltetés a lookahead-et modellezi.  

A feladat hozzárendelési szabályok a végrehajtásban a k LP-re történő partícionálás és a ter-

helés elosztási kritérium. A τ mért értéke 25μs az egész rendszerre és azért, hogy λ-t meghatá-

rozhassam, szekvenciális szimulációs futtatásban mértem meg az E és P értékeket. 

4.3.1.2. Rough-set alapú analízis: diszkretizáció, jellemzők halmazának tömörítése (sűrí-

tése), kiértékelés 

A Rough-set analízis alaphalmaza az 𝑆 
 = (𝑈 

 , 𝐴 
 ), 𝐷. Ezekből a halmazokból a feltételes jel-

lemzők teljes halmaza a következőképpen definiálható: 

 

 

22. ábra: Hatékonysági szimulációs eredmények összesítése 

N=2 N=4 N=6 N=8 N=12 N=24

L=0,1 0,43 0,06 0,03 0,02 0,01 0

L=1 0,78 0,48 0,28 0,18 0,09 0,02

L=10 0,85 0,83 0,76 0,66 0,48 0,18

L=100 0,99 0,92 0,91 0,89 0,86 0,63

L=1000 0,99 0,94 0,94 0,95 0,94 0,87
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𝐶 
 = {

𝑃, 𝐸, 𝜏, 𝐿, 𝜆, 𝜆𝑁 , 𝜆𝑒 , 𝑁𝐿𝑃, 𝑁𝑐,
𝑁ℎ, 𝑁𝑡(𝑀), 𝑎𝑠𝑝, 𝑎𝑒1 

} 

ahol, 𝜆𝑒 = 𝜆𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙á𝑙𝑡, 𝑁𝑐 = 𝑁(𝐶𝑃𝑈 𝑚𝑎𝑔𝑜𝑘), 𝑁ℎ = 𝑁𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎á𝑙𝑙𝑜𝑚á𝑠𝑜𝑘 , 𝑁𝑡(𝑀) =

𝑁𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑘(𝑀), 𝑎𝑠𝑝 = 𝑎𝑔𝑦𝑜𝑟𝑠𝑢𝑙á𝑠 és 𝑎𝑒1 = 𝑎ℎ𝑎𝑡é𝑘𝑜𝑛𝑦𝑠á𝑔 

(36) 

A döntési jellemzők teljes halmaza két részhalmazt (alhalmazt) tartalmaz: 

 
𝐷 

 = {𝑑𝑠𝑝, 𝑑𝑒1} 

ahol, 𝑑𝑠𝑝 = 𝑑𝑔𝑦𝑜𝑟𝑠𝑢𝑙á𝑠 é𝑠 𝑑𝑒1 = 𝑑ℎ𝑎𝑡é𝑘𝑜𝑛𝑦𝑠á𝑔 

(37) 

Az analizált objektumok halmaza a következőképpen írható le: 

 𝑈 
 =  𝑜1, … , 𝑜30  (38) 

ahol, 𝑜𝑖 az univerzum objektuma, a végrehajtott szimulációs kísérlet i-edik mérési eredménye. 

A diszkretizációs hozzárendelést a következőképpen alkalmaztam: 

 

𝑉𝑎𝑒1
= {𝐿(𝑣𝑎𝑒1

< 0.6), 𝐻(𝑣𝑎𝑒1
≥ 0.6)} 

𝑉𝑎𝑠𝑝
= {𝑎 (𝑣𝑎𝑠𝑝

≥ 4) , 𝑛(𝑣𝑎𝑒1
< 4)} 

𝑉𝑎𝐿
= {𝑙(𝑣𝑎𝐿

= 0.1),𝑚(𝑣𝑎𝐿
= 1), ℎ(𝑣𝑎𝐿

= 10), 𝑠(𝐿 = 100), 𝑒(𝑣𝑎𝐿

= 1000)} 

(39) 

A megkülönböztethetőség változtatása nélkül, a 𝑉𝑎𝐿
-nél érvényes hozzárendelést kell felhasz-

nálni a 𝑉𝑎𝜆
 halmazhoz. Mivel a konstans, a τ jellemző elhagyható.  

A P és E jellemzők szintén elhagyhatók, mivel csak a λ kiszámításához szükségesek. Az 𝑁𝐿𝑃, 

𝑁𝑐, 𝑁ℎ, 𝑁𝑡(𝑀) attribútumok egy közös N attribútummal helyettesíthetők.  

Az előző tömörítési eljárás után, a következő halmazok használhatók az hatékonyság és a 

gyorsulás meghatározására: 

 
𝐶 

 
1
= {𝐿, 𝜆, 𝑁 , 𝑎𝑠𝑝}, 𝐷1

 =   𝑑𝑒1  , 𝐶2
 =   𝐿, 𝜆, 𝑁 , 𝑎𝑒1 ,  

𝐷2
 = {𝑑𝑠𝑝 } é𝑠 𝑁 =  1,2,4,8,16,24  

(40) 

Megjegyzés: 

Az egyszerűsítéssel csak azért lehetünk elégedettek, mert magát az értékelést is egyszerűsíti. Azonban a jellem-

zőket csak azért lehet elhagyni, mert nem változtatják meg a megkülönböztethetőséget.  

10.15477/SZE.MMTDI.2016.007



 

Derka István, PhD értekezés  2016. 

 

78 

4.3.1.3. Rough-set alapú hatékonyság és gyorsulás vizsgálat 

Az RST analízisnek ebben a részében, az 𝑆1 és 𝑆2 halmazokra a reductok31 kerültek legene-

rálásra, különböző reduct generálási algoritmusok segítségével. Ezután a generált szabályhal-

mazt használtam az objektumok újraosztályozására (A Rosetta RST elemző rendszert használtam 

a kísérletekben [52]). A reduct generáló algoritmusok a következők voltak: G1(Johnson), 

G2(Exhaustive RSES (RSES,Rough Set Exploration System)), G3(Johnson RSES), G4(Dynamic 

Exhaustive RSES), G5(Dynamic Johnson RSES), és G6(Genetic). 

                                                 

31 reduct: redukált attribútum halmaz 

Elemzés Generáló módszer 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Hatékonyság 

"H" hatékonyság, csak lookahead szabályok 2 2 2 2 2 2 

hatósugár (H=17), szám 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 

hatósugár (H=17), % 35+35 35+35 35+35 35+35 35+35 35+35 

"L" hatékonyság, csak lookahead szabályok 1 1 1 1 1 1 

hatósugár (L =13), szám 6 6 6 6 6 6 

hatósugár (L =13), % 46 46 46 46 46 46 

”H” szabályok száma 7 18 7 19 7 19 

”L” szabályok száma 8 22 8 29 8 21 

"H" VAGY "L" szabályok 0 0 0 8 9 0 

Gyorsulás 

"a" gyorsulás, csak lookahead szabályok 0 0 0 0 0 0 

hatósugár (a=15), szám 0 0 0 0 0 0 

hatósugár (a=15), % 0 0 0 0 0 0 

"n" gyorsulás, csak lookahead szabályok 2 2 2 2 2 2 

hatósugár (n=15), szám 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 

hatósugár (n=15), % 40+40 40+40 40+40 40+40 40+40 40+40 

"a" szabályok száma 14 34 14 40 14 34 

"n" szabályok száma 3 8 3 5 3 8 

"a" VAGY "n" szabályok 0 0 0 17 8 0 

21. táblázat: Hatékonyság és gyorsulás analízis 
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A vizsgált rendszerek közül a G1 és G3 volt a leghatékonyabb generáló algoritmus: 15 és 17 

szabállyal a hatékonyságra, illetve a gyorsulásra (23. ábra) és ugyanazzal a lefedettségi 

paraméterrel, mint a többi négy algoritmus a több szabállyal (23. ábra, 21. táblázat). G4 volt a 

leggyengébb, 56 és 62 szabállyal a hatékonyságra, illetve a gyorsulásra. G4 és G5 dupla osztá-

lyozással generál szabályokat (8, 9 és 17, 8 a hatékonyságra, illetve a gyorsulásra).  

Az összes szabályhalmaz, kivéve a G4-et (pontossága 0,9), újraosztályozza az objektumokat. 

A hatékonysági analízisben, csak az L jellemzőtől függő szabályok, a „H” és az „L” hatékony-

sági értékeknek megfelelően erőteljesen írják le az osztályozást (két szabály 70%-os lefedettség-

gel a „H” hatékonysági értékre és egy szabály 46%-os lefedettséggel az „L” hatékonysági ér-

tékre). 

A gyorsulási analízis már más képet mutat: az „n” gyorsulás, az erőteljes lookahead függő 

szabályokkal osztályozható (két szabály 80%-os lefedettséggel, csak a lookahead jellemzőtől 

függően). Nincsenek hatékonysági szabályok az „a” gyorsulás osztályozására. 

A következő kísérlet-sorozatban tanuló halmazokat generáltam az U halmaz tanuló és teszt-

részekre történő felosztásával, véletlenszerű hasítást használva. A generált tanuló halmazokat 

használtam az osztályozási szabályokhoz, majd a teszthalmazokat osztályoztam ezeknek a sza-

bályoknak megfelelően. 

 

23. ábra: Hatékonyság és a gyorsulás analízis 

G1 G2 G3 G4 G5 G6

hatékonyság 15 40 15 56 24 40

gyorsulás 17 42 17 62 25 42
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𝑓 𝑠
 (𝑈 

 )
 
→𝑈𝑙

 , 𝑈𝑡𝑒
  

|𝑈𝑙
 | = 5 − 25, 𝑙é𝑝é𝑠𝑘ö𝑧 = 5 

ahol, 𝑓 𝑠
 = 𝑓

 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(
𝑥

𝑦
)𝑅𝑁𝐷

  és 𝑈𝑙
 = 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó

  

(41) 

Az összes esetben a G1 algoritmust használtam a reduct generálására. Az analízis eredmé-

nyeit összefoglalva az 24. ábra mutatja. A generált szabályok száma 4-től 14-ig nő, a tanulóhal-

maz egyre növekvő méretével összefüggésben. 

Az osztályozási pontosság viselkedése mutatja a legmarkánsabb tulajdonságot: A pontosság 

egy jó értéket (85%) ér el kisméretű tanuló halmaznál, mely gyakorlatilag stabil marad a további 

halmazméretek esetén is. Az eredmény alapján kijelenthető, hogy, nincs szükség túl sok szimu-

lációs ciklusra egy elégséges előrejelzéshez. 

 

24. ábra: Tanulóhalmaz méret és osztályozási pontosság 

5 10 15 20 25

lefedettség [%] 100 100 62 55 56

oszt. pontosság [%] 76 85 85 80 100

szabályok száma 4 5 8 12 14
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4.3.2. Szimuláció teljesítmény előrejelzés cloud-okban 

4.3.2.1. Szimuláció végrehajtás kérdései cloud-ban 

Cloud szolgáltatások 

A mai informatikai rendszerek egy új, kibontakozóban lévő ága a cloud alapú megoldások. 

A NIST (National Institute of Standards and Technology) a cloud számítástechnikát a következő 

módon definiálja: „a cloud számítástechnika egy modell a kényelmes, igény szerinti hálózati 

hozzáférés biztosítására, konfigurálható számítástechnikai erőforrások (pl. hálózatok, szerve-

rek, tárolórendszerek, alkalmazások és szolgáltatások) közös készletéhez, melyek minimális me-

nedzsment erőfeszítéssel vagy szolgáltatói beavatkozással gyorsan tartalékolhatók és felszaba-

díthatók” [54]. 

A definíciónak megfelelően a cloud számítástechnika öt alapvető jellemzője a következők: 

igény szerinti önkiszolgálás, szélessávú hálózati hozzáférés, erőforrások összefogása, rugalmas-

ság és mért szolgáltatás. Négy alkalmazható modellel rendelkezik: privát cloud, közösségi cloud, 

nyilvános cloud és hibrid cloud. A cloud szolgáltatások a három szolgáltatásmodellnek megfe-

lelően biztosíthatók, pl. S-a-a-S (Software-as-a-Service)32, P-a-a-S (Platform-as-a-Service)33, és 

I-a-a-S (Infrastructure-as-a-Service,)34. 

Párhuzamos és elosztott szimuláció a cloud-ban 

A cloud egyben a hatalmas kapacitás igényű PADS végrehajtási környezete is lehet, mivel a 

cloud a végfelhasználóinak hozzáférhetővé tette a nagyteljesítményű számítástechnikai platfor-

mokat (HPC), pl. az Amazon nagyon sikeres Elastic Compute Cloud (EC2)-ban, támogatott az 

MPI (Message Passing Interface)35.  

A cloud számítástechnika a PADS-nek, mint egy szolgáltás nyújtásának a módszere (Sim-a-

a-S) is lehet, mivel elrejti a párhuzamos és elosztott végrehajtás problémáit és a későbbi haszná-

latát kevésbé teszi rizikóssá. A cloud szolgáltatók jelenlegi, erőfeszítései ellenére – pl. külön-

böző példányok, különböző esettanulmányokra az EC2-ben –, a jó PADS teljesítmény eléréséhez 

– annak a hardver környezetnek a tervezése és kialakítása során, amelyen a PADS futását ter-

veztük – körültekintően kell eljárni. 

                                                 

32 Szoftver, mint szolgáltatás 

33 Platform, mint szolgáltatás 

34 Infrastruktúra, mint szolgáltatás 

35 A párhuzamos programozási üzenetek kommunikációs protokolljának egyik legelterjedtebb szabványa. 
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Két fő kérdés merül fel, amit vizsgálni kell: a kommunikáció és az interferencia a cloud vég-

rehajtási környezetben. Kommunikáció: a cloud környezetek általában jobban teljesítenek az 

alkalmazások közötti nagy sávszélességű kommunikáció tekintetében, mint az alacsony késlel-

tetés biztosításában [57]. Azok az alkalmazások, melyek nem igényelnek jelentős mennyiségű 

kommunikációt a taskok között, pl. MapReduce megközelítésen alapuló adatfeldolgozó alkal-

mazások használata, nagy teljesítményt is elérhetnek a cloud-ban. A PADS alkalmazások általá-

ban jelentős mennyiségű kommunikációt bonyolítanak le a szegmensek között, a processzek 

egymásnak küldött rövid üzeneteivel. Így a PADS jó teljesítményéhez a gyors átvitel még fon-

tosabb, mint a nagy sávszélesség önmagában. 

A cloud végrehajtási környezetben egyik felhasználónak sincs garantált hozzáférése az erő-

forrásokhoz (erőforrásokat virtuálisan rendelik hozzá a felhasználókhoz), mivel a fizikai erőfor-

rásokat megosztják közöttük (pl. csoportütemezésű megoldásban – a gridekben használják – ga-

rantálhatók a fizikai erőforrások egy adott felhasználóhoz, de a szolgáltató a cloud jelenleg elfo-

gadott definíciója szerint, ezt a garanciát nem tudja megadni. 

Az optimista szinkronizációs protokollt használó PADS alkalmazásoknak a cloud működésé-

vel kapcsolatos problémái, teljesítmény csökkenéshez vezethetnek [41]. On-line interaktív 

PADS alkalmazásoknak ismerniük kell a szűk időkorlátokat. Még egy jó átlaggal, de válaszidő-

ben nagy varianciával is okozhatják a QoE jelentős csökkenését. 

A cloud számítástechnikában végzett eddigi kutatásokban alapvetően kisebb figyelmet fordí-

tottak a párhuzamos és elosztott szimulációra, és még kevesebbet a konzervatív szinkronizációs 

módszerre. A következőkben egy egyszerű teljesítmény előrejelzési módszert mutatok be a kon-

zervatív szinkronizációs megközelítésre, cloud környezetben, ahol a nézőpontot a konzervatív 

szinkronizációs módszerre irányítom. 

4.3.2.2. Cloud teljesítmény szimulációjának általános modellje 

R. Buyya definíciójának megfelelően: „egy cloud egymással összekötött és virtualizált szá-

mítógépekből álló párhuzamos és elosztott típusú rendszer, mely dinamikusan tartalékolt és úgy 

jelenítik meg, mint a szolgáltató és a végfelhasználó (fogyasztó) közötti szolgáltatási szintű meg-

állapodáson alapuló, tárgyaláson keresztül kiépített, egy vagy több egységes számítástechnikai 

erőforrás.” 

A cloud modellben számításba jöhet a végtelen erőforrás készlet koncepció, azonban a cso-

portos ütemezésű megközelítés nem használható.  
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A CQN modell az egyszerű queue-ok alkotta tandemekkel, a tandemek közötti átkapcsolás-

ban, a késleltetés modellezésével használható a PADS teljesítmény [15][16][17][33][43] model-

lezésére (25. ábra). 

4.3.2.3. Késleltetés és jitter hatása a cloud-ban 

Csomagkésleltetési mérések a cloud-okban 

Az [55]-beli kísérletekben, a csomag RTT-t (round-trip time)36 mérték az EC2-ben, 750 kis 

méretű és 150 közepes méretű példánypárral, 5000 ping csomag használatával. A vizsgált pél-

dánypárokra a mért ugrásszám négynél kevesebb volt, valamint a minimum, medián, átlag, ma-

ximum RTT és az RTT szórását határozták meg. A 26. ábra37 (a) grafikonja a kisméretű, míg a 

(b) grafikon pedig a közepes méretű példánypárokra mutatja a kumulatív eloszlási függvényt 

(CDF). Mindkét grafikonon látható, hogy a vizsgált példányok közötti RTT értékek nem stabilak. 

Az RTT értékek a legtöbb kis és közepes méretű példánypár esetében 0,2-0,3ms közöttiek. 

 mégis, a kisméretű pédánypárok 55%-ánál a maximum RTT nagyobb, mint 20ms. 

                                                 

36 Az RTT-re (round-trip time) a magyar szakmai nyelvben elfogadott tartalmilag is megfelelő kifejezést nem 
találni, ezért a továbbiakban az RTT rövidítést fogom használni. 

37 Az ábra az eredetivel ([55]) teljes mértékben megegyezően került felhasználásra.  

 

25. ábra: PADS cloud végrehajtási környezet CQN modellje VM-ekkel és LM 
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 a közepes méretű példányok késleltetésénél megfigyelhető, hogy 20 százalékuknál a 

maximum RTT nagyobb, mint 10 ms. 

A Long-tail probléma 

A cloud-okban a késleltetés (az EC2-ben is) egy jelentős probléma az on-line, interaktív al-

kalmazásoknál, különösen extrém RTT-vel. Létezhetnek olyan vevői igények, melyek elfogad-

hatatlan mértékű késedelmet szenvednek (QoS csökkenéssel). Ezekben a hálózati szituációkban 

az ok a long-tail viselkedés [56]. 

Rengeteg olyan Internet méretű alkalmazást vezettek be, melyek erősen támaszkodnak az 

Amazon EC2 cloud-ra. Az [56] felhasználói élményre gyakorolt aránytalanul nagy hatása miatt,  

kontrollált kísérleti analíziseket használ a long-tail probléma elemzésére, a Round-trip latency38 

körbejárási késleltetés végére koncentrálva. A terhelésbe bevont 10, 20, 40 node-dal meghatá-

rozták a rossz node-ok hatását a partíció aggregációs modell végrehajtási idejének végére.  

                                                 

38 Round-trip latency: Körbejárási késleltetés 

 

26. ábra: Kis (a) és közepes (b) méretű példányok RTT-inek CDF-e az EC2-ben [55]. Az x 

tengely logaritmikus skálájú. 
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4.3.2.4. Szimuláció teljesítményének vizsgálata cloud-okban 

Homogén klaszter teljesítmény előrejelzése39 

A probléma osztály a kommunikációs hálózat modellezés, a választott módszer a párhuzamos 

és elosztott diszkrét idejű szimuláció, melynek szinkronizációs protokollja a konzervatív 

szinkronizácó NMA-val. A szoftver környezet Linux (Debian) operációs rendszeren futó MPI, 

NFS, valamint az OMNeT++ hálózat szimulációs szoftver). A hardver környezet egy 12 PC-ből 

álló homogén klaszter. 

                                                 

39 A bemutatásra kerülő módszerben a [32]-ben található eredményeket használom fel. 

1. L [simsec] 0,1 1 10 100 1000 

2. Események száma [ev] 138122606 138091806 137816386 134885378 102957082 

3. WCT (N=1) [sec] 524 521 523 516 416 

4. Szimulációs idő [simsec] 864000 864000 864000 864000 864000 

5. P [ev/sec] 263502 264868 263465 261132 247653 

6. E [ev/simsec] 159 159 159 156 119 

7.  [µsec] 25 25 25 25 25 

8. R=P/E [simsec/sec] 1648 1657 1651 1672 2078 

9. L/ [simsec/sec] 4000 40000 400000 4000000 40000000 

10.  (mért) 2,43 24,1 242 2391 19246 

22. táblázat: Csatolási tényező mérés és számítás 

 

27. ábra: Szimuláció PADS végrehajtásának CQN modellje 
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A kísérleti/kiértékelési modell (27. ábra) a CQN modell (OMNeT++-ban) FCFS  kiszolgá-

lással. A kísérletek esetében az egyszerű queue-kban a jobok száma induláskor 2, exponenciális 

érkezési és kiszolgálási eloszlással (az érkezés és kiszolgálás várható értéke 10simsec). Az egy-

szerű queue-k közötti kapcsolatok késleltetése 1simsec. A tandem queue-k (Q) száma 24, az 

egyszerű queue-k száma a tandemekben 50/tandem.  

A CQN modellben az átkapcsolás a következő tandemre egyenletes eloszlásnak megfelelően 

történik, ahol az átkapcsolás késleltetése modellezi a lookahead-et. A feladat hozzárendelési 

szabályok a végrehajtásban az LP-kre partícionálás és a terheléselosztási kritérium. A rendszer 

esetében a τ mért értéke 25μs. A 22. táblázatban láthatók azoknak a változóknak az értékei, me-

lyeket a szekvenciális szimulációs futtatás alatt mértek. 

Teljesítményelőrejelzés a cloud-hoz 

A 23. táblázat a publikált EC2 késleltetés mérési eredményeit és az előre jelzett relatív gyor-

sulási függvényében, a számított λ eltolásokat foglalja össze. A 28. ábra40 mutatja a PADS telje-

sítmény előrejelzett csökkenését a cloud-ban (előrejelzett a csatolási tényezős módszerrel és 

validált a CQN modellen), melyet a fellépő késleltetések okoztak. Az ábrán két példát emeltem 

ki: az N=12 és N=2 (virtuális) processzor számnál sárga színnel jelölt pozícióknál a nyilak két 

gyorsulási érték csökkenését mutatják. Az eltolás értéke megközelítően egyenlő a kis és közepes 

méretű példányoknál, 2,06, illetve 1,94. 

                                                 

40  A 28. ábra tartalmazza a relatív gyorsulási analízis eredményeit is. 

  
RTT 

[msec] 
késleltetés 

[msec] 
 

késleltetés 
arány 

 eltolás 
(log10) 

1. CQN modell   0,025    

2. EC2 átlag 0,2 0,1 4  0,6 

3. EC2 átlag 3 0,15 4,2  0,62 

4. EC2 kisméretű példányok 10 5 200 55%  

5. EC2 közepes méretű példányok 20 10 400 20%  

6. 
EC2 kisméretű példányok súlyozott 

 
 2,84 113,6  2,06 

7. 
EC2 közepes méretű példányok sú-

lyozott  
 2,16 86,4  1,94 

23. táblázat: A publikált EC2 késleltetés mérési eredményei és a számított λ eltolások az előre jelzett relatív 

gyorsulási függvényében 
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A fentiek alapján a következő ajánlásokat tehetjük. Mivel az elemzés azt mutatja, hogy cloud 

végrehajtási környezetben a konzervatív szinkronizációjú PADS relatív gyorsulási potenciáljá-

nak csökkenése elkerülendő, ajánlott 

 magas λ-val dolgozni (az előrejelzett relatív gyorsulás csökkenése alacsonyabb az el-

tolásnál a λ-ban 192462931-nél, mint 242  2,43-nál). A késleltetés hatása a 

lookahead-del kompenzálható. 

 limitálni a bevont processzorok (bevont erőforrások) számát (N=12 processzornál a 

csökkenés nagyobb, mint N=2-nél). 

4.3.3. Szimuláció teljesítmény előrejelzés javítása 

4.3.3.1. Szimulációs modell és teljesítmény kísérletek 

A következőkben bemutatandó RST vizsgálatok a [32] kísérletein alapulnak. Az ezt követő 

elemzés előzményei és követelményei az alábbiakban foglalhatók össze. 

 

28. ábra: CQN VM-k a cloud-nál 
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0,01

0,09

0,48

0,86

0,94

0,99

0,43

0,78

0,85

0,99
0,99

0,99

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

R
e

la
tí

v 
gy

o
rs

u
lá

s
Cloud késleltetés és szimulációs teljesítmény csökkenés

N=24

N=12

N=8

N=6

N=4

N=2

Polinom. (N=12)

Log. (N=2)

L=10

L=1000

L=0,1

10.15477/SZE.MMTDI.2016.007



 

Derka István, PhD értekezés  2016. 

 

88 

Az esetanalízis objektuma a kommunikációs hálózati szimuláció teljesítmény előrejelzése. A 

kommunikációs hálózat a CQN (Closed Queueing Network) segítségével került modellezésre 

(13. ábra). A CQN modellt szekvenciális és PADS szimulációs futtatások során is vizsgáltam. A 

PADS futtatások során használt szinkronizációs protokoll az NMA-val rendelkező konzervatív 

szinkronizációs protokoll, míg a szimulációs teljesítmény előrejelzési módszer a csatolási ténye-

zős módszer volt. 

A szimulációs kísérletek szoftverkörnyezete a Debian GNU/Linux környezetben telepített 

MPI (Message Passing Interface), NFS, valamint az OMNeT++ hálózatszimulátor szoftverek-

ből épült fel.  A szimulációs futtatások hardver környezetét pedig, 12 db két magos CPU-val 

rendelkező PC-ből álló homogén klaszter adta. 

A korábbi tanulmányok megközelítései alapján, a különböző konfigurációjú CQN modellen 

futtatott PADS szimulációkat használtam a csatolási tényezős módszerrel végzett teljesítmény-

előrejelzés validálására. A feladat hozzárendelési szabályok a futtatásban, a k LP-re partícionálás 

és a teljesítmény elosztási kritériumok voltak. 

A CQN modellben a tandem queue-k (Q) száma 24, a bennük lévő egyszerű queue-k (q) 

száma pedig 50 volt. Egy tandem queue-ból történő kilépést követő következő tandemre átkap-

csolás az egyenletes valószínűségi eloszlásnak megfelelően történt. A tandemek közötti átkap-

csolás késleltetése (27. ábra, 2D nyilakkal jelölve)  modellezi a lookahead-et (L). A vacationing 

job-ok által eltöltött időt (mielőtt belépnek a következő tandembe), a lookahead értéke definiálja. 

Szekvenciális szimulációs modell futtatások (N=1) 

1. L (Lookahead) [simsec] 0,1 1 10 100 1000 

2. 
Események 

száma 
[ev] 138122606 138091806 137816386 134885378 102957082 

3. 
Szekvenciális 
végrehajtási 

idő (N=1) 
[sec] 524 521 523 516 416 

4. 
Szimulációs 
virtuális idő 

[simsec] 864000 864000 864000 864000 864000 

5. P=(2)/(3) [ev/sec] 263502 264868 263465 261132 247653 

6. Ev=(2)/(4) [ev/simsec] 159 159 159 156 119 

7. τ [μsec] 25 25 25 25 25 

8. 

R=P/E 
szimuláció 

relatív 
sebessége  

[simsec/sec] 1648 1657 1651 1672 2078 

9. L/ τ [simsec/sec] 4000 40000 400000 4000000 40000000 

10. 
Mért λ 

(λ=(L*Ev)/(τ*P) 
 2,43 24.1 242 2391 19246 

24. táblázat: Csatolási tényező meghatározása szekvenciális szimulációk segítségével 
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Minden egyes egyszerű queue-ban az induló job-ok száma 2, exponenciális érkezési időköz el-

oszlással és exponenciális kiszolgálási idő eloszlással FCFS kiszolgálással (az érkezési és ki-

szolgálási idő eloszlások várható értéke 10simsec). Az egyszerű queue-k közötti kapcsolatokon 

a késleltetés értéke 1simsec. A jobok száma a CQN-ben fixen 2400. 

Az üzenetek τ kommunikációs késleltetése – az OpenMPI PingPong benchmark programjá-

val mérve – a klaszterben használt PC hostok között 25 µs. A λ nagyságának meghatározásához 

szükséges E és P változók értékeit a CQN modellen végzett szekvenciális szimulációs futtatá-

sokkal, csak egy CPU mag (N=1) és L különböző értékeinek (0,1, 1, 10, 100, 1000) használatá-

val mértem meg. Az eredményeket a 24. táblázat mutatja. 

A λ csatolási tényező teljesítmény előrejelzésének validálási méréseit különböző számú CPU 

magon (azonos mennyiségű szegmensen; N=2, 4, 6, 8, 12, 24), párhuzamos szimulációval haj-

tottam végre. Az összesen 385 futtatás során a szimulációs idő mind a szekvenciális, mind pedig 

a PADS szimuláció esetében 86400 simsec volt.  

A gyorsulás a szimuláció szekvenciális és PADS végrehajtási idejének aránya alapján hatá-

roztam meg. A relatív gyorsulást (R-gyorsulás), a gyorsulási értékek és az adott gyorsulás eléré-

séhez használt CPU magok számának arányaként definiáltam. 

A vacationing job-okat, melyek a FES (Future Event Set) alapján határozhatók meg, csak az 

L=100simsec szekvenciális futtatásban mértem meg. A relatív gyorsulásra vonatkozó, [32]-ben 

bemutatott szimulációs teljesítmény előrejelzések eredményeit a 22. ábra foglaltja össze. 

Jelen esettanulmányban, az RST teljesítmény javítás vizsgálatainak fő alapelve a következő: 

az RST szimulációs teljesítmény előrejelzési modell tartalmazza majd az összes szimulációs-

teljesítmény futtatást a modell input és output adataival és változóival együtt. Az RST analízist 

a ROSETTA rendszer segítségével hajtottam végre. 

4.3.3.2. RST modell felépítése 

Először a szimulációs teljesítmény előrejelzés RST modelljét mutatom be a DIS (Decision 

Information Systems) és döntési táblák formájában. 

 

𝐼 = (𝑈, 𝐶 ∪ 𝐷, 𝑓𝑉 
′ , 𝑓 , 𝑉

′, 𝑉  

 
), 

𝐼 
 = (𝑈 

 , 𝐴 = 𝐶 ∪ 𝐷, 𝑓, 𝑉), 

𝐼 
 = (𝑈 

 , 𝐴 = 𝐶 ∪  𝑑 , 𝑓, 𝑉), 𝑑 ∈ 𝐷 
  

(42) 
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A szimulációs kísérletek lesznek az univerzum objektumai, 𝑈 
 =  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥30  ahol, 𝑥𝑖 

jelöli az univerzum i-edik kísérletét. Az állapot jellemzők egy kiterjesztett halmaza a követke-

zőképpen definiálható:  

𝐶 =    𝑃, 𝐸𝑣, 𝐿, 𝜆, 𝜆𝑁 , 𝑁𝐿𝑃, 𝑁𝑐, 𝑁ℎ, 𝜏, 𝑠𝑧𝑖𝑚𝑢𝑙á𝑙𝑡 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢á𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑑ő  ∪ 

 𝑘𝑜𝑛𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡í𝑣 𝑠𝑧𝑖𝑛𝑘𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧á𝑐𝑖ó𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 𝑁𝑀𝐴 − 𝑣𝑎𝑙  ∪ 

  𝑄, 𝑞, 𝑗𝑜𝑏𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 (𝐶𝑄𝑁 𝑒𝑠𝑒𝑡é𝑏𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 ), é𝑟𝑘𝑒𝑧é𝑠𝑖 𝑖𝑑ő𝑘ö𝑧,  

𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő, 𝐹𝐶𝐹𝑆 𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙𝑡𝑎𝑡á𝑠 𝑓𝑒𝑔𝑦𝑒𝑙𝑒𝑚, 

á𝑡𝑘𝑎𝑝𝑐𝑠𝑜𝑙á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő 𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑘 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡, 𝑘é𝑠𝑙𝑒𝑙𝑡𝑒𝑡é𝑠 𝑎𝑧 𝑒𝑔𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟ű 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒𝑘 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡) 

∪   𝑂𝑀𝑁𝑒𝑡 + +,𝑀𝑃𝐼, 𝐿𝑖𝑛𝑢𝑥 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑎𝑛   

(43) 

A C halmazban a jellemzők – a csatolási tényezős módszerre vonatkozóan – összhangban 

vannak a homogén végrehajtási környezettel és az egyenlő arányú terheléselosztási kritériummal 

is. A figyelembe veendő döntési jellemzők halmaza beállítható úgy, mint: 

 𝐷 
 =  𝑔𝑦𝑜𝑟𝑠𝑢𝑙á𝑠, 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣 𝑔𝑦𝑜𝑟𝑠𝑢𝑙á𝑠, 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑗𝑜𝑏𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎  (44) 

4.3.3.3. Hatásosság, hatékonyság és eredményesség jellemzők feltárása 

A csatolási tényezős módszer RST feltárását a következő döntési tábla használatával hajtot-

tam végre. 

 

𝐼 
 
𝑡
= (𝑈 

 , 𝐴 = 𝐶 ∪  𝑑𝑡 , 𝑓, 𝑉), 𝑑𝑡 ∈ 𝐷 
 , 𝑈 

 =  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥30 ,  

𝐶 = {𝑐01, 𝑐02, 𝑐03, 𝑐04 
}, 𝑑𝑡 = 𝑑02 ∈ 𝐷, 

𝑉𝑐01
=  𝑙, 𝑚, ℎ, 𝑠, 𝑒 , 𝑉𝑐02

=  𝑎, 𝑛 , 

𝑉𝑐03
=  2,4,6,8,12,24 , 𝑉𝑐04

=  𝑙𝑙,𝑚𝑚, ℎℎ, 𝑠𝑠, 𝑒𝑒 , 𝑉𝑑02
=  𝐿, 𝐻  

(45) 

A vizsgálatot egy tanulás-teszt analízis formájában hajtottam végre: 

𝑈
 
→(𝑈𝑡𝑟(𝑖)

 , 𝑈𝑡𝑒(𝑖)
 ) (𝑖 = 1,2,3, … ,8), 𝑓 𝑅𝑆 

 : 𝑈 → (𝑈𝑡𝑟 , 𝑈𝑡𝑒)  és  

∀(𝑖)(𝑖 = 1,2, … )(𝑈𝑡𝑟(𝑖) ∪ 𝑈𝑡𝑒(𝑖) = 𝑈) ∧ (|𝑈𝑡𝑟(𝑖)| |𝑈𝑡𝑒(𝑖)|⁄  =
1

2
) ∧  ( 𝑅𝑁𝐷𝑠𝑒𝑒𝑑 = 𝑖 ) 

ahol, |𝑈 
 | = 3, |𝑈𝑡𝑟(𝑖)| = |𝑈𝑡𝑒(𝑖)| = 15 és 𝑓 𝑅𝑆 

 = 𝑓 𝑣é𝑙𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛𝑠𝑧𝑒𝑟ű ℎ𝑎𝑠í𝑡á𝑠(𝑈,𝑖) 
  

(46) 
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A tanulás-teszt vizsgálathoz a ROSETTA rendszert [52] használtam, a Johnson RSES (Rough 

Set Exploration System) szabálygeneráló algoritmussal és az objektumok későbbi osztályozásá-

val. Összehasonlíthatóság céljából, az 𝑆𝑠𝑡𝑟(𝑖) (𝑆𝑠𝑡𝑟(𝑖)=𝑆ö𝑛𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó(𝑖)) újra-osztályozási szabályok 

halmazát szintén legeneráltam minden 𝑈𝑡𝑒(𝑖)-re, ugyanannak a szabálygeneráló és osztályozási 

algoritmusnak a használatával. 

A hatékonysági és eredményességi analízishez, a szimulációs költség 𝐾[𝑠𝑒𝑐] számítási idő 

„fogyasztásban” kifejezve a következő módon határozható meg:  

 𝐾[𝑠𝑒𝑐] = (𝑃𝐴𝐷𝑆 𝑠𝑧𝑖𝑚𝑢𝑙á𝑐𝑖ó 𝑣é𝑔𝑟𝑒ℎ𝑎𝑗𝑡á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő) ∗ 𝑁 (47) 

A szimulációs kísérletek költségét a 25. táblázat mutatja. 

  K [sec]  K [sec]  K [sec]  K [sec]  K [sec] 

 U v(c01)=l U v(c01)=m U v(c01)=s U v(c01)=h U v(c01)=e 

v(c03)=24 x01 209592 x07 22728 x13 2856 x19 816 x25 480 

v(c03)=12 x02 52404 x08 5688 x14 1092 x20 600 x26 444 

v(c03)=8 x03 24656 x09 2872 x15 792 x21 576 x27 440 

v(c03)=6 x04 15486 x10 1848 x16 690 x22 564 x28 444 

v(c03)=4 x05 8732 x11 1084 x17 632 x23 560 x29 444 

v(c03)=2 x06 1232 x12 668 x18 616 x24 584 x30 422 

25. táblázat: Szimulációs kísérletek költségei 

 

29. ábra: Előrejelzések költségei 
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 Az előrejelzések költségeit 𝐾(𝑆𝑡𝑟(𝑖), 𝑖 = 1,2,3, … ,8) a 29. ábra mutatja, az előrejelzési sza-

bályok |𝑆𝑡𝑟(𝑖)|  számával együtt, az i-edik előrejelzésben és a 𝑚𝑎𝑥 (𝐾(𝑠𝑖), 𝑠𝑖 ∈  𝑆𝑡𝑟(𝑖) )  és 

𝐾(𝑆𝑡𝑟) arányával együtt az előrejelzésben. Az előrejelzési sorozatokban generált szabályok költ-

ségeit a 30. ábra mutatja az előfordulásuk sorrendjében. A három legdrágább (𝑠1, 𝑠15, 𝑠12) és a 

három legkevésbé drága szabály (𝑠11, 𝑠13, 𝑠18) költségét tüntettem fel a diagramon.  

A metszéspontok halmazának  

 ⋃ 𝑆𝑡𝑟(𝑖)
8
𝑖=1 =⋂ 𝑆𝑠𝑡𝑟(𝑖)

8
𝑖=1 = 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, …   (48) 

szabályait mutatja a 26. táblázat a szabályok 𝐿𝐻𝑆, 𝑅𝐻𝑆 és 𝐾𝑠𝑖
 értékeivel együtt. 

𝐑𝐮𝐥𝐞 𝐬𝐢 
 𝐋𝐇𝐒 𝐑𝐇𝐒 𝐊𝐬𝐢 

𝐬𝟏 = 𝐜𝟎𝟒(𝐥𝐥 )
 
⇒ 𝐝𝟎𝟐(𝐋) MatchUte(1)

 = 3 SupportUte(1)

 =3 313172 

𝐬𝟐 = 𝐜𝟎𝟒(𝐬𝐬 )
 
⇒ 𝐝𝟎𝟐(𝐇) MatchUte(1)

 = 4 SupportUte(1)

 =4 3706 

𝐬𝟑 = 𝐜𝟎𝟒(𝐞𝐞 )
 
⇒ 𝐝𝟎𝟐(𝐇) MatchUte(1)

 = 2 SupportUte(1)

 =2 2668 

26. táblázat: Előrejelzési szabályhalmazok metszéspontja 

 

30. ábra: Előrejelzési szabályok költségei 

 

313172

688

22735

668

34896

630

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

K
ö

lt
sé

g
 [

se
c]

Előrejelzési szabályok s(i) költsége

10.15477/SZE.MMTDI.2016.007



 

Derka István, PhD értekezés  2016. 

 

93 

Az 𝑈𝑡𝑟(𝑖), 𝑈𝑡𝑒(𝑖), 𝑖 = 1,2, … ,8 –re vonatkozó előrejelzések hatásossági koefficiense, a 31. 

ábra alapján, a következőképpen definiálható: 

 𝐸𝑞(𝑖) (𝑎ℎ𝑜𝑙, 𝐸𝑞(𝑖) = 𝐸𝑚𝑖𝑛ő𝑠é𝑔(𝑖)), hatásosság számítható a tévesztési mátrix41 minő-

ségi jellegű adatok osztályozásának megfelelően ∀𝑖=1
8 (𝑈𝑡𝑒(𝑖),𝑆𝑡𝑟(𝑖))-re 

 𝐸 𝑠𝑡𝑠(𝑖) hatásosság az előrejelzésekre úgy számítható (𝑈𝑡𝑒(𝑖),𝑆𝑡𝑟(𝑖),𝑆𝑠𝑡𝑟(𝑖)), mint 

𝐸 𝑠𝑡𝑠(𝑖) = 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑈𝑡𝑒(𝑖)
(𝑆𝑡𝑟(𝑖) ∩ 𝑆𝑠𝑡𝑟(𝑖)) |𝑈𝑡𝑒(𝑖)|⁄  

(𝑎ℎ𝑜𝑙, 𝐸 𝑠𝑡𝑠(𝑖) = 𝐸 ö𝑛𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙á𝑠 𝑡á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑎(𝑖), 𝑆𝑠𝑡𝑟(𝑖) = 𝑆ö𝑛𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙á𝑠(𝑖))  

 𝐸𝑠𝑢𝑚(𝑠1:𝑠3)(𝑖), hatásosság az előrejelzésekre a tévesztési mátrix minőségi jellegű ada-

tok osztályozásának megfelelően számítható (𝑈𝑡𝑒(𝑖), 
𝑆1𝑖 =  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 ) 

 𝐸(−𝑠1)(𝑖) , hatásosság a tévesztési mátrix minőségi jellegű adatok osztályozásának 

megfelelően számítható ∀𝑖=1
8 (𝑈𝑡𝑒(𝑖), 

𝑆1𝑖  
= 𝑆𝑡𝑟(𝑖) ∖  𝑠1 )-re 

 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(1∕2), az előrejelzésnek „jobbnak kell lenni, mint véletlenszerű találgatás so-

rán” hatásosságának és hatékonyságának minimumát jelöli. 

                                                 

41 tévesztési mátrix 

 

 

31. ábra: Előrejelzések hatásosságának koefficiensei 
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Hatásos és hatékony jellemző kiejtés 

Az 

 
𝑈𝑡𝑟(1) (𝑈 = (𝑈𝑡𝑟(1) ∪ 𝑈𝑡𝑒(1))𝑆𝑡𝑟(1) = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠9 

}, 

𝑠𝑖 = (𝜑𝑖

 
⇒ (𝜅𝑖 = 𝑑02)) 

(49) 

osztályozási szabályokra vonatkozó, a jellemzők elhagyásának hatásossági és hatékonysági 

értékelése a következő. A tévesztési mátrix osztályozási adatainak minőségére számolt  

𝑆𝑡𝑟(1) = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠9 
} halmaz hatásossága 0,73. Az 𝑆𝑡𝑟(1)  szabályok halmaza részekre oszt-

ható: 𝑆𝑡𝑟(1) = (𝑆11 ∪ 𝑆21)  ahol, 𝑆11 = { 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 }  és 𝑆21 =  𝑠4, 𝑠5, 𝑠6, 𝑠7, 𝑠8, 𝑠9 . Tegyük 

fel, hogy 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 ≥ 0.6, akkor az 𝑆11 szabályok halmaza az 𝑈𝑡𝑒(1) hatásossága, miután a tévesz-

tési mátrix minőségi jellegű adatok osztályozásának megfelelő 𝑆11 hatásossága egyenlő 0,6-tal. 

A 𝑐03 jellemző hatásosan elhagyható tekintettel arra, hogy a 

  (𝐵𝑆12
∖ 𝐵𝑆11

) =  𝑐03, 𝑐04 ∖  𝑐04 =  𝑐03  és 𝐵 ⊆ 𝐶 (50) 

A 𝑐03 elhagyása nem hatékony mivel 𝐾𝑐03
=  

𝐾𝑁 = 0. 

Hatásos és hatékony szabálykiejtés 

Az 𝑆𝑡𝑟(𝑖) szabályokra vonatkozó, a szabály elhagyás hatásossági és hatékonysági kiértékelése 

a következő. Tegyük fel, hogy 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 ≥ 0.6, akkor az 

 𝑠𝑗 = 𝑠3 = (𝑐04 (𝑒 )
 
⇒ 𝑑02(𝐻)) , (𝑠3 ∈ 𝑆𝑡𝑟(1)) (51) 

szabály hatásosan elhagyható mivel 

((∑ 𝑝(𝑥𝑙)
15=|𝑈𝑡𝑒(1)|

𝑙=1
)

𝑆𝑡𝑟(1)

= 11 − (|𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ𝑈𝑡𝑒(1)

 

 
(𝑠 3)  

| = 2) = 9)  

≥ (𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 ∗ |𝑈𝑡𝑒(1)| = 0.6 ∗ 15 = 9) 

(52) 

Az 𝑠𝑗 = (𝑐04(𝑙 )
 
⇒ 𝑑02(𝐿)), (𝑠1 ∈ 𝑆𝑡𝑟(1)) döntési szabály nem hagyható el hatásosan mivel 

((∑ 𝑝(𝑥𝑙)
15=|𝑈𝑡𝑒1|

𝑙=1
)

𝑆𝑡𝑟(1)

= 11 − (|𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ𝑈𝑡𝑒(1)

 

 
(𝑠 1)  

| = 3) = 8)  

≱ (𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 ∗ |𝑈𝑡𝑒(1)| = 0.6 ∗ 15 = 9) 

(53) 

Ha 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 > 0.5 biztosított, akkor 𝑠1 elhagyása hatásossá válik (hatásos lesz). 
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Az 𝑠1 és 𝑠3 szabályok költsége 𝐾𝑠1  
= 313172, illetve 𝐾𝑠3 = 2668, így 𝑠1 elhagyása haté-

konyabb lehet akkor, amikor 𝑠3-at elhagyjuk mivel 𝐾𝑠1  
= 313172 ≫ 𝐾𝑠3 = 2668. 

Eredményes jellemző és szabály kiejtés 

Az 𝑆𝑡𝑟(𝑖) szabályok sorozatára vonatkozó, a jellemzők eldobásának hatékonysági kiértéke-

lése a következő. Az előző analízist kiterjesztve, a 𝑐03 jellemző hatásosan elhagyható az előre-

jelzési sorozatokra vonatkozóan 

  (𝑈𝑡𝑒(𝑖),𝑆𝑡𝑟(𝑖),𝑆1(𝑖) =  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 ), 𝑖 = 1,2, … ,8   (54) 

mivel 

 ∀𝑖=1
8 (𝑆1(𝑖))(𝐸(𝑖)(𝑆1(𝑖)) ≥ 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 0.6) és ⋂ (𝐵𝑆2(𝑖)

∖ 𝐵𝑆1(𝑖)
) =  𝑐03 

8
𝑖=1  (55) 

A 31. ábra mutatja az előrejelzési sorozatok hatásossági értékeit 𝐸(𝑖) = 𝐸𝑞(𝑖). A 𝑐03 jellemző 

elhagyása nem hatékony a sorozatra nézve, mivel ∀𝑖=1
8 (𝑈𝑡𝑟(𝑖), 𝑈𝑡𝑒(𝑖))(𝐾𝑐03

= 0). 

Az 𝑆𝑡𝑟(𝑖) szabályok sorozatára vonatkozó, a szabályok eldobásának hatékonysági kiértéke-

lése a következő. Az előrejelzések sorozatára vonatkozó 𝑆2𝑖 szabályok halmaza hatásosan el-

hagyható 

 (𝑈𝑡𝑒(𝑖),𝑆𝑡𝑟(𝑖),𝑆1(𝑖)𝑆2(𝑖)), 𝑖 = 1,2, … ,8 , (56) 

ha 

∀𝑖=1
8

 
(𝑆1(𝑖), 𝑆2𝑖)((𝑆2𝑖 = 𝑆𝑡𝑟(𝑖) ∖ 𝑆1(𝑖)) ∧ (𝐸(𝑖)(𝑆1(𝑖)) ≥ 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 0.6)) (57) 

mely az az eset, ha  

𝑆1(𝑖) − et ∀𝑖=1
8 𝑆1(𝑖) 

=  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 , (⋂ 𝑆𝑡𝑟(𝑖) =
8

𝑖=1
 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 )  definiálja (58) 

miután 

 (⋃ 𝑆2(𝑖)

8

𝑖=1
) ∩ (⋃ 𝑆1(𝑖)

8

𝑖=1
) = ∅ és az  𝐸(𝑖)(𝑆1(𝑖)) ≥ 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 0.6  (59) 

egyenlőtlenség igaz. Ebben az esetben az 𝑆1 és 𝑆2 halmazok metszetének halmaza üres. 𝑆2𝑖 

ilyen módon történő elhagyásának 𝐸(𝑖) = 𝐸𝑠𝑢𝑚(𝑠1:𝑠3)(𝑖) hatásossági értékeit mutatja a 31. ábra. 
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  ∀𝑖=1
8 (𝑆1(𝑖), 𝑆2𝑖)(𝑆1𝑖 

= 𝑆𝑡𝑟(𝑖) ∖  𝑠1 , 𝑆2𝑖 =  𝑠1 ) (60) 

A (60)-ra vonatkozó 𝑠1 szabályok elhagyása szabályos lehet, ha a minimum hatásossági kri-

térium 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = ∑ 𝐸(𝑖)
8
𝑖=1 8⁄ >  0.5 elfogadott. Ebben az esetben az 𝑠1 szabály elhagyása haté-

kony is egyben, mivel a 𝐾𝑠1 = 313172. Az 𝑆2𝑖 =  𝑠1  elhagyására vonatkozó 𝐸(𝑖) = 𝐸(−𝑠1) ha-

tásossági értékeket mutatja a 31. ábra. 

Az előrejelzések különböző hatásossági koefficienseinek viselkedése a 31. ábra alapján a kö-

vetkező: 

 Az 𝑆𝑡𝑟  szabályok egész halmazának a koefficiense megfelelő ∀𝑖=1
8 (𝐸𝑞(𝑖))(𝐸𝑞(𝑖) ≥

0.6), a koefficiens átlagértéke 𝐸𝑞(𝑖) ≥ 0.77. 

 Az   𝑆1𝑖 =  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3  ∀𝑖=1
8 ( 𝐸𝑠𝑢𝑚(𝑠1:𝑠3)(𝑖) 

)(𝐸𝑠𝑢𝑚(𝑠1:𝑠3)(𝑖) ≥ 0.5) –en alapuló előre-

jelzések hatásosságának átlagértéke: 0,62. 

 Az 𝐸 𝑠𝑡𝑠(𝑖)-aként számolt hatásossági koefficiensek közel vannak az 𝐸𝑠𝑢𝑚(𝑠1:𝑠3)(𝑖) (át-

lagérték 0,58) értékekhez, ha az ∃( 𝐸(−𝑠1)(𝑖) 
)(𝐸(−𝑠1)(𝑖) < 0.5) reláció igaz a koeffici-

ensre. 

 Az 𝑠1  szabály elhagyásával, az (𝑈𝑡𝑒(𝑖), 
𝑆1𝑖 

= 𝑆𝑡𝑟(𝑖) ∖  𝑠1 )  előrejelzésekre vonat-

kozó ∃( 𝐸(−𝑠1)(𝑖) 
)(𝐸(−𝑠1)(𝑖) < 0.5) reláció igaz az előrejelzésekre, ha a koefficiens 

átlagértéke 0,53> 0, 5. 

A legnagyobb költségű 𝑠1 szabály domináns hatással rendelkezik az előrejelzésekre: része az 

𝑆1𝑖 =  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 -nek és az 𝑠1  elhagyása a hatásosság jelentős csökkenéséhez vezet 

(0.77→0.53). Az 𝐸 𝑠𝑡𝑠(𝑖) mutatja, hogy a Johnson féle RSES érzékeny az adott univerzum fel-

osztására. 

4.3.3.4. Az elért javítások áttekintése 

A szimulációs teljesítmény modellek és kísérletek előzőekben bemutatott analízisének fő 

konzekvenciái a következőkben foglalhatók össze. 

 A lookahead közvetlenül használható a lambda jellemző helyett, 

 A modell validálásához a preferált végrehajtási környezet a PADS: az N jellemző el-

hagyható, de az előrejelzési minőség jelentősen csökkenhet ezáltal, 
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 ajánlott elkerülni a lookahead alacsony szintű kísérleteit: az analízisnek megfelelően 

– a magas költségértékekkel együtt – nem produkálhatók kiemelkedő gyorsulási érté-

kek ebben a tartományban,  

 így a legjobb stratégia nagy lookahead értékekkel és a valós PADS-hez hasonló vég-

rehajtási környezettel elindulni. 

4.4. Új tudományos eredmények 

Összefoglaltam és indokoltam, hogy a hálózati számítási kapacitások fejlesztései új kihívá-

sokat generálnak a párhuzamos és elosztott szimuláció teljesítményének előrejelzésére. Bár, ren-

geteg kutatás készült ezen a területen, azonban az eredmények nagy része nem használható fel 

speciális rendszerek és eszközök nélkül. 

a) A Rough-set alapú módszer használatával bizonyítottam, hogy a már jól ismert csato-

lási tényezős módszer (módszer a párhuzamos és elosztott szimuláció teljesítményé-

nek előrejelzésére) előrejelzési hatékonysága növelhető: az előrejelzés alapulhat csak 

a szimulációs modell lookahead jellemzőjére is. 

b) Megállapítottam (szintén a Rough-set analízis használatával), hogy csak egy korláto-

zott számú szimulációs kísérletet végrehajtva a pontosság nem fog csökkenni. Ez biz-

tosítja az előrejelzés költségének csökkenését. 

c) A párhuzamos és/vagy elosztott szimulációs modellvégrehajtás szimulációs teljesít-

mény előrejelzésének a javítására, egy RST megközelítésen alapuló új módszert mu-

tattam be, hogy lehetővé váljon a megbízhatatlan, pontatlan adatokkal történő munka.  

Az új módszerhez a szükséges műveletek sorát hoztam létre: 

 műveletek, az előrejelzések hatásosságának, hatékonyságának és eredményességének 

rendszerteljesítmény értékelési kritériumára alapozva.  

o műveletek a hatásosság és hatékonyság előrejelzési attribútumokra és a sza-

bály elhagyásra az előrejelzésekben (a hatékonyság értékelésére definiálásra 

került a jellemzők és a szabályok költségei) 

o hatékony jellemző és szabály elhagyás előrejelzések egy sorozatára 
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Egyúttal, 

 bemutattam az új módszer algoritmusát (AIP) és kapcsolatait a hagyományos RST elő- 

és utófeldolgozási fázisához. Az új módszer visszacsatolást biztosít a szimulációs tel-

jesítménymodellhez és a szimulációs modellhez. 

 a módszer működését a csatolási tényezős teljesítmény előrejelzési módszer javításá-

nak példáján keresztül demonstráltam. A példában a PADS környezetben (egy homo-

gén klaszterbe tartozó szorosan és lazán csatolt processzorok) végrehajtott szimuláció 

futásidő teljesítmény előrejelzését analizáltam az új módszerrel. A példában hivatko-

zott DES és RST, az OMNeT++, illetve ROSETTA Rough Set Software System szoft-

vereket jelentik. 

Bemutattam a cloud késleltetés hatását a konzervatív szinkronizációjú PADS teljesítményére 

és a long-tail RTT eloszlásra, on-line interaktív szimuláció esetén, valamint leírtam a cloud mű-

ködési modelljét, mely a cloud késleltetést is modellezi. 

d) Megfogalmaztam a cloud PADS végrehajtási teljesítmény előrejelzést csatolási ténye-

zős módszerre és VM-kkel, homogén hálózati teljesítmény modellre alapozva. 

Bemutattam egy példát a cloud késleltetések hatásainak teljesítmény analízisére EC2 példá-

nyokkal, egy skála használatával, melyet VM-ekkel, homogén hálózati teljesítmény modell se-

gítségével hoztam létre.  

 Megfogalmaztam ajánlásaimat, hogyan kerülhetők el a cloud késleltetések hatásai.  
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5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLA-

LÁSA 

1. Tézis 

Megmutattam, hogy a PIM-SM multicast routing protokoll működésében résztvevő routerek 

bármelyikének teljes leállása következtében előálló szolgáltatáskiesés idejének hossza csak az 

OSPF Dead Interval paraméterétől, valamint az utolsó OSPF Hello üzenet és a meghibásodás 

között eltelt időtől függ.  

1.a. Megmutattam, hogy a PIM-SM multicast routing protokoll működésében kulcsfontos-

ságú szereppel rendelkező, RP (Rendezvous Point) funkciót betöltő router PIM-SM 

szoftvermoduljának ritkán előforduló meghibásodása esetén, a szolgáltatáskiesés ide-

jének hossza számos különböző tényezőtől függ, és a két szinkronizálatlan időzítő ki-

számíthatatlan állapota miatt a paraméterek finomhangolásával nehéz vagy egyáltalán 

nem lehetséges a limitálása. 

1.b. Megállapítottam, hogy hibatűrési megfontolásokból előnyös a PIM-SM multicast 

routing protokoll szerinti média átviteli utat a végső harmadik fázisának megfelelően 

kiépíttetni, mivel ebben az üzemmódban, bármelyik router meghibásodása által okozott 

szolgáltatáskiesés ideje rövidebb, kiszámíthatóbb és az OSPF Dead Interval paraméte-

rének alkalmas megválasztásával korlátozható. 

1.c. Formális modellt alkottam mind a PIM-SM működésében résztvevő routerek bármelyi-

kének teljes, mind pedig az RP szoftveres meghibásodásának, leállásának esetében elő-

álló szolgáltatáskiesés idejének hosszára. 

1.d. Megmutattam, hogy a PIM-SM nem használja tovább az RP-t a második fázis végétől, 

így meghibásodása nem szakítja félbe a folyamatban lévő média átvitelt. 

1.e. Megmutattam, hogy a média továbbításában résztvevő bármelyik router teljes leállása 

ugyan szolgáltatáskiesést eredményez, de a streaming újraindításában már csak az al-

sóbb szintű unicast routing protokollok (OSPF, RIP, stb.) vesznek részt, nincs szükség 

aktív RP-re. 
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2. Tézis  

Megmutattam, hogy a telekommunikációs rendszerek modellezéséhez felállított, a terhelés 

elosztásra és a csatolási tényezőre vonatkozó kritériumokkal jó gyorsulás érhető el heterogén 

futtatási környezetben PDES használatával. 

2.a. Megmutattam, hogy a heterogén rendszerekre definiált relatív gyorsulás egy megfelelő 

eszköz a heterogén futtatási környezetekben végzett párhuzamos diszkrét eseményve-

zérelt szimulációk gyorsulásának értékelésére. 

3. Tézis 

Megmutattam, hogy a Rough-set alapú módszer használatával, a szimulációs modellnek csak 

a lookahead jellemzőjét alapul véve, növelhető a csatolási tényezős módszer előrejelzési haté-

konysága. 

3.a. Megmutattam, hogy a Rough-set analízis használatával csak egy korlátozott számú szi-

mulációs kísérletet végrehajtva, az előrejelzés pontossága nem, a költsége viszont csök-

ken. 

3.b. Megalkottam a cloud PADS végrehajtási teljesítmény előrejelzést csatolási tényezős 

módszerre és VM-ekkel működő homogén hálózati teljesítmény modellre alapozva. 

3.c. Megalkottam egy RST közelítésen alapuló új módszert, mely egy párhuzamos és/vagy 

elosztott szimulációs modell végrehajtás szimulációs teljesítmény előrejelzésének javí-

tása érdekében képes együttműködni a megbízhatatlan, pontatlan előzetes adatokkal. 
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6. KONKLÚZIÓ, JÖVŐBELI KUTATÁSI TERVEK 

Kutatásaimban, a PIM-SM hibatűrésével kapcsolatosan végzett sikeres kísérletekből begyűj-

tött információk (ld. 2.3) megerősítettek abban, hogy a szimuláció egy erőteljes eszközként hasz-

nálható a bonyolult ICT (Information and Communication Technology) rendszerek [7] teljesít-

mény és hibatűrés analíziséhez. Ezek az információk alapul szolgálhatnak vagy egy meglévő 

PIM-SM modell továbbfejlesztéséhez, vagy pedig egy teljesen új megalkotásához, melyhez a 

preferált szimulációs szoftver-környezet az OMNeT++ [15] diszkrét idejű szimulációs keret-

rendszer, több okból is: 

 moduláris, kibővíthető, nyílt forráskódú, ingyenes az akadémiai használatra, könnyen 

kezelhető, 

 kiforrott és nagyfokú támogatást ad a szimulációs futtatások automatizálásához, akár 

a különböző Linux/Unix shell szkripteken keresztül is 

 a PDES-sel kapcsolatos kutatásaimban is ezt a keretrendszert [16][17] használtam. 

Az OMNeT++-hoz az első PIM-SM modellt a [18]-ban publikálták. Az implementáció Juan 

Ángel Cachinero 2009-ben készült MSc diplomamunkája volt. Azonban a tesztfuttatások elején 

kiderült, hogy az OMNeT++ egy nagyon régi, elavult és már nem támogatott verziójához ké-

szült, így eltekintettem további használatától.  

Egy másik ígéretes projekt, a Brno-i Műszaki Egyetem Információtechnógiai Karán az ANSA 

részeként a PIM-DM-et nemrég implementálták az OMNeT++-ra és a [19]-ben publikáltaknak 

megfelelően a PIM-SM teljeskörű implementálása is folyamatban van. Ennek folyományaként, 

a 2015-ben megjelent OMNeT++ 4.6-ra épülő INET 3.0 hivatalos részévé vált, azaz stabil alap-

ként szolgálhat a PIM-SM modell továbbfejlesztéséhez.  

Kutatásokat folytattam a párhuzamos és diszkrét eseményvezérelt szimulációk futtatására al-

kalmas heterogén végrehajtási környezettel kapcsolatban. A heterogén felépítést – egy egyszerű 

struktúrájú – homogén klaszterek, csillagpontos hálózata valósította meg, ahol a klasztereket 
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szorosan és/vagy lazán csatolt, különböző architektúrájú CPU-kból, illetve számítógépek együt-

teséből építettem fel.  

A telekommunikációs rendszerek modellezésére terhelés elosztási és csatolási tényezős kri-

tériumot állítottam fel, melyek használatához szükséges előzetes adatokat, az adott CQN szimu-

lációs modell kisebb változatának, a heterogén rendszer különböző processzorain futtatott telje-

sítménytesztek segítségével gyűjtöttem be. A kritériumok használhatóságát demonstrálandó, kü-

lönböző teszteket futtattam az eltérő összetételű (architektúrájú) és számú CPU magból (64, 87, 

134) összeállított heterogén futtatási környezetekben. Különböző méretű és típusú heterogén 

rendszereken végzett kísérletekkel igazoltam, a relatív gyorsulás fogalmának heterogén rendsze-

rekre való kiterjesztésének alkalmazhatóságát a párhuzamos szimuláció hatékonyságának méré-

sére. 

A tesztek eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a heterogén futtatási környezet ki-

váló lehetőséget biztosít a telekommunikációs rendszerek szimulációjára, a kritériumok segítsé-

gével jó gyorsulás is elérhető, valamint ezekre a rendszerekre kiterjesztett relatív gyorsulás de-

finíciója megfelelő alapot biztosít a párhuzamos diszkrét eseményvezérelt szimulációk gyorsu-

lásának értékelésére. 

Ahogy azt a korábbiakban már bemutattam, a PDES-ek teljesítményének előrejelzései, a há-

lózati számítási kapacitások fejlesztéseinek következtében, újabb és újabb kihívásokat jelente-

nek a kutatók számára. A heterogén futtatási környezetben végrehajtott PDES-k teljesítmény 

előrejelzése egy fontos tényező (terület) a bonyolult ICT rendszerek szimulációjában. Kutatások 

sora áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban, azonban az alkalmazott speciális eszközkészlet miatt 

az eredmények felhasználhatósága erősen korlátozott. Ezt felismerve döntöttem úgy, hogy ku-

tatásaimat kiterjesztem erre a területre is.  

Az elvégzett kutatások és azok eredményei a következőképpen foglalhatók össze. A Rough-

set alapú módszer segítségével sikerült bizonyítani, hogy a csatolási tényezős módszer előrejel-

zési hatékonysága növelhető. Az előrejelzés, kizárólag csak a szimulációs modell lookahead 

jellemzőjével is működhet, az előrejelzés pontosságának megtartása mellett csökkenthető a szi-

mulációs kísérletek száma, mely egyben az előrejelzési költségek csökkenését is jelenti. A PDES 

modell végrehajtás szimulációs teljesítmény-előrejelzésének javítására egy Rough-set alapú 

módszert és annak algoritmusát (AIP) mutattam be. A módszer működését a csatolási tényezős 

teljesítmény-előrejelzési módszer javításának egy példáján keresztül demonstráltam. 
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A jövőbeli kutatási tervek, elképzelések közül a következőket emelem ki. A PIM-SM jelen 

változatában sem a hibatűrő mechanizmusa, sem pedig a forrás és a vevő közötti legrövidebb út 

kiépítése (PIM-SM 3. fázisa) nem működik. A PIM-SM-mel kapcsolatos eddigi kutatásaimban a 

hibatűrésének elemzésére helyeztem a hangsúlyt, ezért a kísérleti eredmények validálása és a 

bonyolult ICT rendszerekben történő vizsgálata érdekében tervezem, hogy csatlakozom majd a 

fejlesztésében résztvevőkhöz és teljesebbé teszem a PIM-SM modellt, hibatűrő mechanizmusá-

nak implementálásával.  

További terveim között szerepel, az olyan újszerű stream továbbítási megoldásokkal, mint pl. 

az MPT (Multipath Technology) streaming42 [20] történő együttműködés és ezen belül is a hi-

batűrő mechanizmusának vizsgálata, valamint a párhuzamos és diszkrét eseményvezérelt szimu-

lációk heterogén klaszteren végrehajtott kísérletek során szerzett tapasztalatok, illetve eredmé-

nyek további felhasználásával, a PIM-SM multicast routing protokoll bonyolult ICT rendszerben 

történő vizsgálatához szükséges szimulációs környezet kialakítása. 

                                                 

42 Többutas stream továbbítás. Az MPT [21] könyvtárt a Debreceni Egyetem Informatikai Karán fejlesztették és 
most is aktívan kutatják [22][23]. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Disszertációm három fő témában végzett kutatásaim eredményein alapul: PIM-SM multicast 

routing protokoll hibatűrése, telekommunikációs hálózatok hatékony, párhuzamos és/vagy 

elosztott szimulációja és a Rough-set alapú, párhuzamos és elosztott diszkrét idejű szimuláció 

teljesítmény-előrejelzésének javítása. 

A PIM-SM a leggyakrabban használt IP multicast routing protokoll az IPTV rendszerekben. 

Mesh topológiájú multicast teszt hálózaton végzett kísérletekben vizsgáltam a hibatűrését: 

virtualizált környezetben használt XORP routerek és a GNS3-ban Cisco routerek segítségével. 

Különböző hiba szcenáriókat hajtottam végre, miközben a PIM-SM és az OSPF egyes 

paramétereit vizsgáltam, hogy azok befolyásolják-e az IPTV szolgáltatáskiesési idejét, és ha 

igen, akkor hogyan. A kísérletek eredményei alapján egy formális modellt adtam az IPTV 

szolgáltatáskiesési idejére és egy módszert javasoltam arra vonatkozóan, hogy egy router teljes 

leállása által okozott szolgáltatáskiesés ideje az OSPF Dead Interval paraméterének alkalmas 

megválasztásával korlátozható. 

Egy praktikus modellezési koncepciót mutattam be a szimulációra heterogén végrehajtási 

környezetben. Bevezettem a terheléselosztási és csatolási tényezős kritériumokat a 

telekommunikációs hálózatok modellezésére, ezek alkalmazásával a szimuláció jó gyorsulást 

érhet el heterogén elosztott végrehajtási környezetben. A relatív gyorsulás definícióját 

kiterjesztettem a heterogén rendszerekre. Ezt a definíciót használtam a heterogén rendszereken 

végrehajtott párhuzamos szimulációk hatékonyságának mérésére. Szimulációs modellként egy 

CQN-t (Closed Queuing Network) használtam, melyet különböző heterogén tesztrendszereken 

hajtottam végre. Több eltérő szcenárió és 4-6 különböző típusú, összesen 64, 87, illetve 134 CPU 

magot tartalmazó heterogén rendszerek segítségével mutattam be, hogy jó gyorsulás érhető el a 

terheléselosztási és csatolási tényezős kritériumok segítségével. Egyúttal megmutattam azt is, 

hogy a relatív gyorsulás definíciójának kiterjesztése a heterogén rendszerekre megkönnyítette a 

párhuzamos diszkrét idejű szimuláció hatékonyságának mérését a heterogén rendszereken. 
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A kommunikációs hálózatok – beleértve a grideket, a cloud rendszereket és szolgáltatásokat 

is – bonyolultságának rohamos léptékű növekedése miatt megnőtt az igény a párhuzamos és 

elosztott diszkrét idejű szimulációk teljesítmény előrejelzésére és használatára. Kutatásom célja 

– a szimuláció teljesítmény előrejelzésének javításával – a szimuláció teljes költségének 

csökkentése volt, különösen abban a fázisban, amikor csak bizonytalan és pontatlan információk 

állnak rendelkezésre. A Rough-set alapú módszer bevonásával, a disszertációmban bemutatom, 

hogy miként használható fel, a párhuzamos és elosztott szimuláció teljesítmény-előrejelzésében 

jól ismert, csatolási tényezős módszer hatékonyságának javítására. A bemutatott eredményeknek 

megfelelően, az előrejelzés kizárólag csak a szimulációs modell lookahead jellemzőjére is 

alapulhat. A disszertációmban leírom, hogy a Rough-set analízis használatával, az előrejelzéshez 

szükséges szimulációs kísérletek száma korlátozható az előrejelzés pontosságának csökkenése 

nélkül is. 
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8. SUMMARY 

My dissertation is based on the research results of three topics, namely: fault tolerance of the 

PIM-SM multicast routing protocol, efficient parallel and/or distributed simulation of 

telecommunications networks and Rough-set based improvement method for parallel and 

distributed discrete event simulation performance prediction. 

PIM-SM is the most commonly used IP multicast routing protocol in IPTV systems. Its fault 

tolerance is examined by experimenting on a mesh topology multicast test network built up by 

XORP routers in a virtualized environment and by Cisco routers under GNS3. Different fault 

scenarios are played and different parameters of PIM-SM and OSPF are examined if they 

influence and how they influence the outage time of an IPTV service. A formal model is given 

for the service outage time of the IPTV service on the basis of the results of the experiments and 

a method is given how the service outage time caused by the complete failure of a router can be 

limited by an appropriate choice of the Dead Interval parameter of OSPF. 

I have presented a practical modelling concept for simulation in heterogeneous execution 

environment. The load balancing and the coupling factor criteria are set up for building models 

of telecommunications systems so that the simulation may produce good speed-up in a 

heterogeneous distributed execution environment. The definition of the relative speed-up is 

extended to the heterogeneous systems in a natural way. This definition is used to measure the 

efficiency of the parallel simulation executed by heterogeneous systems. A closed queueing 

network is used as the simulation model, and it is executed on different heterogeneous test 

systems. Among several scenarios, it is demonstrated on the example of heterogeneous systems 

containing 64, 87 and 134 CPU cores of 4-6 different types that a good speed-up can be achieved 

using the load balancing and coupling factor criteria. It is also shown that the extension of the 

definition of the relative speed-up to the heterogeneous systems made it easy to measure the 

efficiency of parallel discrete event simulation in heterogeneous execution environments. 

The rapid growth of complexity of communication networks – including grids, cloud systems 

and services – increases the need for the use and performance prediction of parallel and 
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distributed discrete event simulation. My research aims at decreasing the overall cost of 

simulation by improving the performance prediction of simulation, particularly for the phases 

with uncertain and vague information. Involving rough sets-based methods, the dissertation 

introduces how the efficiency of the well-known coupling factor method of the performance 

prediction of parallel and distributed simulation can be improved. According to the presented 

results, the prediction can merely be based on the maintainable lookahead feature of the designed 

simulation model. Using the rough set analysis, the dissertation also describes how the number 

of simulation experiments necessary for prediction can be limited without the decrease of the 

accuracy of prediction. 
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