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Témavezetők: Dr. Csabai István egyetemi tanár és

Dr. Vattay Gábor egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar
Információs Rendszerek Tanszék

Budapest, 2013





Anyunak és Nagyapának
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akikkel gyakran hosszú éjszakákat dolgoztunk át az egyetemen. Köszönöm a közös munkát
és a sok segítséget Hága Péternek, Laki Sándornak, Stéger Józsefnek, Kondor Dánielnek,
Kallus Zsófiának, Fekete Attilának, Hullár Bélának, Udi Weinsbergnek, J. López De Ver-
garanak és Simon Gábornak. Külön köszönöm Dobos Lászlónak a segítőkészségét, és hogy
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3.3. Sűrűségfüggvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4. Várható érték és variancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.5. A gömbfelület diszkretizációja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

II. Az Internet térbeli szerkezete 31

4. Irodalmi áttekintés 33



4.1. IP-geolokalizáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.1.1. Nyilvántartás-alapú geolokalizáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1.2. Mérés-alapú geolokalizáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2. Korábbi vizsgálatok az Internet térbeli szerkezetéről . . . . . . . . . . . . . . . 40
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1. fejezet

A disszertáció témája

A mai Internet ősének tekinthető ARPANET-et négy csomóponttal hozták létre 1969-ben
az Egyesült Államokban. E rendszer mára olyan globális kommunikációs hálózattá nőtte
ki magát, amely mélyrehatóan formálja át a társadalmi és kulturális viszonyainkat. Az
Internet megkerülhetetlen eszköze lett a világ magán-, üzleti és tudományos célú kom-
munikációjának, így a hálózat stabilitása és optimális működése kulcsfontosságú kérdéssé
vált. Ugyanakkor, az Internet rendkívül komplex rendszer, amely nem csak a méretskáláját
tekintve egyedülálló, hanem a csatlakoztatott eszközök és az átfolyó forgalom hetero-
genitását tekintve is. Ráadásul a hálózat nyitott és decentralizált, azaz nincsen központi
szervezet, amely irányítaná – vagy akár csak átlátná – a teljes Internet működését. Ezen
kihívások miatt a rendszer mozgatórugóinak megértése több tudományterület kutatóinak,
köztük informatikusok, fizikusok és matematikusok érdeklődését is felkeltette.

Az Internet-kutatások egyik központi problémája a hálózat nagyskálás szerkezetének
feltárása és modellezése (lásd például Satorras és Vespignani [17] könyvét, Alderson és
társai [18], Donnet és Friedman [19], illetve Haddadi és szerzőtársai [20] összefoglaló jel-
legű munkáit). E feladat jelentősége elsősorban abból fakad, hogy a strukturális viszonyok
inherensen befolyásolják a hálózat kulcsfontosságú stabilitási és dinamikai tulajdonságait
[17, 19, 21]. A szerkezettel összefüggő vizsgálatok hagyományosan absztrakt gráfokkal
reprezentálják a hálózatot. A gráf csúcsai az Internet különböző absztrakciós szintjeihez
tartozó entitásokat (pl. hálózati eszközöket, autonóm rendszereket), az élek pedig az ezen
entitások közötti kapcsolatokat jelölik (pl. az eszközök közötti fizikai kapcsolatot, vagy
az autonóm rendszerek közötti üzleti kapcsolatot). Ugyanakkor tény, hogy az Internet a
valós fizikai térben létezik, és így a topológia térbeli szerkezete hatással lehet a hálózat
hatékonyságával és robusztusságával összefüggő fontos funkcionális tulajdonságokra.

Az absztrakt topologikus modellek lényeges hiányossága, hogy – épp a metrikus sajá-
tosságok elhanyagolása miatt – nem tudnak választ adni azokra a fontos kérdésekre, ame-
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lyek a hálózat térbeli struktúrájával állnak kapcsolatban. Ezek közé tartoznak a hálózat tér-
beli hibatűrésével, az útvonalválasztási módszerek hatékonyságával, a térbeli információ-
terjedéssel, a felhő-szolgáltatásokat nyújtó rendszerek tervezésével vagy egyéb társadalmi-
gazdasági kérdésekkel kapcsolatos kutatási problémák (lásd a 4. fejezetet). Ezen kérdések
vizsgálatához, illetve általánosságban, a hálózat szerkezetének és dinamikájának pon-
tosabb megértéséhez és optimalizálásához elengedhetetlen a térbeli viszonyok felderítése
és leírása.

A disszertáció célja, hogy olyan újfajta módszereket, eszközöket és empirikus eredmé-
nyeket mutasson be, amelyek együttesen elősegítik az Internet nagyskálás térszerkezetének
feltárását, elemzését és megértését.

1.1. A dolgozat felépítése

Az I. részében áttekintjük a dolgozat későbbi fejezeteiben használt legfontosabb fogal-
makat és eszközöket: a 2. fejezetben röviden összefoglaljuk a számítógép-hálózatok tér-
szerkezetének felderítéséhez használt alapvető mérési módszereket és kísérleti eszközöket.
Fontos szerepet játszanak a dolgozatban a földgömbön értelmezett valószínűségeloszlások,
amelyek – az eseménytér nemeuklideszi jellege miatt – a valószínűségszámítás és statiszti-
ka klasszikus eszközeinek adaptációját igénylik. A gömbi eloszlások értelmezéséhez és
kezeléséhez szükséges definíciókat és összefüggéseket a 3. fejezetben foglaljuk össze.

Az értekezés gerincét az Internet térbeli szerkezetével foglalkozó II. rész alkotja. A
rész elején található 4. fejezetben áttekintjük az internetes állomások lokalizációjával,
valamint a hálózat térbeli szerkezetének feltárásával kapcsolatos irodalmat, továbbá szám-
ba vesszük azokat a kutatási területeket, ahol a Internet térbelisége fontos szerepet játszik.
Az 5. fejezetben ismertetünk egy olyan IP-geolokalizációs módszert, amellyel földrajzi
koordinátákat tudunk rendelni a hálózat ismeretlen helyzetű csomópontjaihoz. Ehhez tu-
dott pozíciójú referenciapontokat használunk, amelyekből idő-késleltetéseket mérünk a
célpontokhoz, majd az így adódó feltételrendszerből multilateráció segítségével határozzuk
meg a célpont koordinátáit. Részletesen bemutatjuk azt a valószínűségi modellt, amellyel
az idő-késleltetéseket térbeli távolság-eloszlássá transzformáljuk. Ismertetjük az eljárás
teljesítmény-analízisét, amelyből kiderül, hogy a módszer a korábban ismertnél pontosabb
helyzet-becslést ér el, és lehetővé teszi az Internet-infrastruktúra csomópontjainak város-
szintű lokalizációját.

Az eljárás implementációja megengedi a nagyméretű (több tíz- vagy százezer IP-címből
álló) tematikus célpont-listák lokalizálását. Az ilyenkor adódó nagyszámú térbeli eloszlás
vizsgálatának egyik alapvető eszköze a vizualizáció. A 6. fejezetben két olyan vizualizációs
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módszert mutatunk be, amelyek eltérő elvek alapján aggregálják a célpontonkénti térbeli
eloszlásokat, és így más-más jellemzőjét emelik ki a nagyskálás lokalizációs kampányok
eredményének.

A 6. fejezet az Internet térbeli szerkezetének empirikus vizsgálatával foglalkozik. Bemu-
tatunk egy globális hálózat-mérési kampányt, és az abból származó, 16.000 csúcspontból
és 400.000 IP-szintű élből álló Internet-részgráfot, valamint ismertetjük a gráf valószínű-
ségi IP-geolokalizációval történő földrajzi térbe ágyazását. E módszertan eredményeképp
vizsgálhatóvá válik az Internet-infrastruktúra térbeli eloszlása. Bemutatjuk a beágyazott
részgráf élhossz-eloszlásának kvantitatív és kvalitatív analízisét, valamint a hálózati útvo-
nalak térbeli mintázatainak, eltérüléseinek, irányfüggésének és aszimmetriáinak empirikus
jellemzését.

Végül, a III. részben egy általánosabb témakörről, az Internet-mérési adatok haté-
kony kezeléséről értekezünk. Az egyre jobb műszereknek és számítógépeknek köszön-
hetően – más tudományágakhoz hasonlóan – az Internet-kutatás területén is hatalmas
mennyiségű mérési adat keletkezik. Az adatlavina hatására a tudományos kutatás mód-
szertana elemi átalakuláson megy keresztül: egyrészt, a nagy adattömegek tárolása és
feldolgozása korszerű módszereket és algoritmusokat igényel, másrészt, a több és jobb
minőségű adat teljesen újfajta kérdések vizsgálatát teszi lehetővé. A 8. fejezetben bemu-
tatunk egy olyan tudományos adattárházat, illetve a hozzá kapcsolódó különféle elem-
ző módszerek és szolgáltatások együttesét, amely lehetővé teszi a számítógép-hálózatok
adatbányászatához és modellezéséhez szükséges adatok hatékony kezelését és publikus
megosztását (Hálózati Mérések Virtuális Obszervatóriuma, röviden NMVO). Az NMVO nem
pusztán adatarchívumként funkcionál, hiszen lehetővé teszi komplex kutatási kérdések
nagy adathalmazokon történő gyors kiértékelését, és így lényegi hozzájárulást tesz a ku-
tatómunkához. Joggal tekinthetünk rá úgy, mint egy fejlett kutatóeszközre: a dolgozat
II. részében szereplő elemzések jelentős része nem lett volna elvégezhető egy hasonló,
hatékonyan működő tudományos adattárház nélkül.

1.2. Nyelvezet

Az disszertációban megírásakor az Internet-kutatás angol szaknyelvének magyarítása külön
feladatot jelentett. Törekedtem a létező – vagy természetesen adódó – magyar fordítások
használatára, illetve sokszor támaszkodtam az Iványi Antal által szerkesztett Angol-magyar
informatikai szótárra [22] és Andrew Tanenbaum több magyar kiadást megélt Számítógép-
hálózatok című könyvére [23]. A szakszavak fordításainak könnyebb nyomon követéséhez
az első előfordulásnál zárójelben jelzem az angol eredetit. Azon angol szakszavak esetében,
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amelyekhez nem találtam megfelelő magyarítást, vagy amelyek már beépültek a magyar
beszélt nyelvbe, az eredeti angol változat használata mellett döntöttem. Bízom abban,
hogy az Olvasó így könnyen követni tudja majd a dolgozatban használt fordításokat.



I. rész

Bevezetés





2. fejezet

Számítógép-hálózatok mérése

Talán nincs még egy találmány az emberiség történetében, amely olyan gyorsan és olyan
mélyrehatóan változtatta volna meg az életünket, mint az Internet. A több milliárd fel-
használót összekapcsoló globális „idegrendszer” valójában nem egyetlen monolitikus há-
lózat, hanem magán, akadémiai, üzleti és állami hálózatok millióinak az összessége. Az
Internet nyitott és decentralizált : nincsen központi szervezet, amely irányítaná – vagy akár
csak átlátná – a teljes rendszer működését. Az Internetet alkotó hálózatok autonóm módon
működnek, maguk határoznak arról, hogy milyen technológiákat alkalmaznak a forgalom
továbbítására, és hogy mely eszközöket és felhasználókat csatlakoztatják a hálózatukhoz.
Ennek megfelően a rendszer nem csak méretskáláját, hanem heterogenitását tekintve
is egyedülálló. A hálózaton egyszerre vannak jelen kis kapacitású rádiós csipek, mobil-
telefonok, személyi számítógépek, útválasztó eszközök és nagyteljesítményű szerverek. A
nagyfokú diverzitás az alkalmazások és tartalom szintjén is megjelenik, ráadásul a rend-
szer állandó változásban van: újabb és újabb eszközök és applikációk jelennek meg, míg
mások eltűnnek. Ezen tényezők miatt az Internet rendkívül komplex rendszer, működését
a hálózati eszközök konfigurációjától a végfelhasználók pillanatnyi tevékenyéségén át az
esetleges meghibásodásokig rengeteg ismeretlen tényező befolyásolja.

Ahhoz, hogy megérthessük és modellezhessük az Internet különböző strukturális és
dinamikus tulajdonságait, elengedhetetlen, hogy információt gyűjtsünk a rendszer állapo-
táról. Maguk a hálózati eszközök, illetve az őket üzemeltető szolgáltatók különböző üzleti,
jogi és technikai okokból nagyon kevés információt nyújtanak, ezért az Internet-kutatás
elsődleges eszköze a kísérletezés. A mérési adatok, illetve a belőlük levont következtetések
épp úgy fontos szerepet játszanak az infrastruktúra működtetésében, tervezésében és opti-
malizálásában, mint a tudományos megismerés folyamatában. Az alábbiakban a dolgozat
szempontjából releváns mérési elveket és módszereket tekintjük át.
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2.1. Az Internet topológiája

Bár felhasználói szempontból az Internet egyetlen nagy entitásnak tekinthető, a valóságban
rengeteg különböző, egymáshoz csatlakozó hálózatból épül fel. Az Internet-architektúra
legmagasabb szintű egységeit autonóm rendszereknek, röviden AS-eknek nevezzük. AS
alatt egy vagy több olyan fizikai hálózatot értünk, amely egyetlen adminisztratív régiónak
tekinthető, és amelyre egyetlen jól definiált forgalomirányítási politika (routing policy) van
érvényben [24]. Minden AS egyedi azonosító számmal rendelkezik, és a teljes publikus
IP-címtér egy vagy több jól meghatározott tartományát birtokolja, az azokban foglalt IP-
címek kiosztásáról maga rendelkezik. Az AS-ek mérete nagyon különböző lehet: némelyik
több millió IP-címet birtokol, míg vannak egészen kicsik is, amelyekhez csupán egy-két
eszköz tartozik.

Az AS-ek üzemeltetőit operátornak vagy Internet-szolgáltatónak nevezzük (Internet Ser-
vice Provider, röviden ISP). Ilyen értelemben operátor például az ELTE is, hiszen az általa
üzemeltetett ELTENET egyetemi hálózat is egy, a közel 45000 aktív AS-ből [176]. Arról,
hogy a hálózat bármely két pontja kommunikálni tudjon egymással, az AS-ek kooperációja
gondoskodik. A forgalom cseréje dedikált Internet-közvetítő pontokon (Internet eXchange
Point, röviden IXP) vagy kolokációs központokban (Point of Presence, röviden PoP) zajlik.
Ezeken a helyszíneken a különböző AS-ekhez tartozó forgalomirányító eszközöket (más
szóval útválasztókat, routereket) fizikai kábelek kötik össze. Ezeket a határ-berendezéseket
átjárónak nevezzük.

Üzleti szempontból az AS-ek összekapcsolásának alapvetően két módja van. Az egyik
esetben az A operátor (tipikusan a kisebbik) tranzit szolgáltatást vásárol a B operátortól,
amely vállalja, hogy továbbítja az A szolgáltó és a globális Internet többi része közötti
forgalmat. Ilyenkor A-t B ügyfelének vagy előfizetőjének, B-t pedig A szolgáltatójának
nevezzük. A másik konstrukció a társulás (peering), amikor az A és B szolgáltatók között
egyenrangú kapcsolat van. Ilyenkor A és B kölcsönösen vállalják az egymás irányába menő
forgalom továbbítását, amennyiben ehhez harmadik féltől nem kell tranzit szolgáltatást
igénybe venniük (tehát külön költség nem terheli őket).

Az Internet topológiáját négy különböző absztrakciós szinten szokás vizsgálni: az AS-
ek, a PoP-ok, a routerek és az interfészek szintjén:

AS-szintű topológia. A legfelső szintű topológia az autonóm rendszereké, itt az Internet
csomópontjainak az AS-eket tekintjük, míg az élek az AS-ek közti üzleti kapcsolatokat
jelképezik. Az AS-topológia rekonstrukciójával foglalkozó [25] alapcikkében Gao vezette
be az irányított élek használatát. Az azóta általánosan elfogadott jelölésmód szerint az
ügyfél-szolgáltató kapcsolatot irányított élek jelzik (az irányítás a pénzmozgás irányát
mutatják). Az autonóm rendszerek közötti társulási kapcsolatokat irányítatlan élek jelzik.
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AS2

AS1

AS3

PoP

2.1. ábra. Az Internet-topológia absztrakciós szintjei. A felhők az autonóm rendszereket jelölik,
a körök a routereket, míg a routerekhez csatlakozó apróbb körök az interfészekre utalnak. Az
ábrán sárgával jelölt útválasztók egy PoP-ot szimbolizálnak: ezek egy földrajzi helyen (pl. egy
adatközpontban) található hálózati eszközök.

PoP-szintű topológia. A PoP-szintű topológiában szerepet kap a geográfia, itt a nódusok
olyan térbeli pontokat takarnak, ahol egy vagy több AS útválasztó eszközei találhatóak
(pl. kolokációs centrumok, adatközpontok).

Router-szintű topológia. A router-szintű topológiában a pontok a forgalomirányító esz-
közöket jelölik. Két routert akkor kötünk össze, ha ők a hálózati szinten szomszédosak,
ilyenkor azt mondjuk hogy a két eszköz egy hop távolságra van egymástól.

Interfész-szintű topológia. A legfinomabb felbontású képet az interfész-szintű topológia
adja, ahol a csomópontok router-interfészeket jelölnek, és az összeköttetésük – hasonlóan
a router-szintű topológiához – azt jelöli, hogy a két interfész egy hop távolságra van
egymástól a hálózatban. Az Internet-topológia absztrakciós szintejeit 2.1. sematikus rajzon
szemléltetjük.

Tekintve, hogy az Internet topológiájáról az esetek többségében nem áll rendelkezé-
sünkre közvetlen információ – hiszen a szolgáltatók nem tesznek közzé részletes ada-
tokat a hálózatukról –, a strukturális viszonyok felderítése az Internet-kutatás egyik fontos
alapfeladata. Topológia-méréseket két külön megközelítés szerint, passzív vagy aktív mó-
don végezhetünk. Passzív mérés alatt olyan kísérletet értünk, amikor valamely hálózati
eszközben más hálózati eszközök vagy alkalmazások által generált forgalmat veszünk
fel. Ezzel szemben az aktív mérések során mi magunk küldünk forgalmat, ún. próbacso-
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magokat a hálózatba, hogy felderítsük annak állapotát. Az alábbiakban röviden áttekintjük
a topológia-mérésekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat és módszereket. A témakör-
ről alapos áttekintés található például Spring doktori disszertációjában [26].

2.1.1. Passzív BGP-mérések

Az Internet csomagkapcsolt hálózat, vagyis az adatkommunikáció limitált méretű egységek-
ben történik. A csomagkapcsolt felépítés egyik fontos vonása, hogy a feladótól a vevőhöz
vezető út nem rögzített, a routerek maguk döntenek arról, hogy merre – azaz melyik inter-
fészükön keresztül – továbbítanak egy-egy csomagot. Ahhoz, hogy ez a hatalmas elosztott
rendszer működőképes lehessen, a forgalomirányítás hierarchikus szervezési elvet követ:
külön algoritmus gondoskodik az AS-en belüli és AS-ek közötti útválasztásról. Ezzel egyrészt
kezelhető méretűvé válik a globális (AS-szintű) útválasztás problémája, másrészt létrejön
egyfajta izoláció, aminek következtében az operátorok hálózatának belső részletei csak
limitált módon hatnak az Internet többi részére.

Általában elmondható, hogy az AS-eken belüli topológiát passzív mérésekkel csak korlá-
tozott módon tudjuk rekonstruálni. Ennek a fő oka az, hogy tipikusan nincs hozzáférésünk
olyan, az AS-ek hálózatán belül lévő eszközökhöz, amelyekkel rögzíteni tudnánk a útvá-
lasztási protokollok üzeneteit. Másrészt viszont, az AS-ek közti útválasztás monitorozható
passzív módon. Az Interneten az AS-szintű forgalomirányításról a Border Gateway Protocol
(BGP) gondoskodik [27, 28, 8.6.3. rész].

A BGP fő feladata, hogy megadja azon AS-szintű útvonalakat (vagyis AS-számok
szekvenciáit), amelyeken keresztül egy adott cél IP-cím elérhető. A BGP valójában nem
egyedi IP-címekkel, hanem az AS-ekhez rendelt IP-címtartományokkal, ún. CIDR-blokkok-
kal1 dolgozik [28, 8.5.2. rész]. Például a 2012-es számú AS-hez, az ELTE hálózatához két
ilyen tartomány, a 157.181.0.0/16 és a 192.153.18.0/24 tartozik. A / jel előtti rész
az IP-prefixet, az utána álló pedig a prefix mértét jelöli, vagyis hogy a 32 bites prefix hány
legnagyobb helyiértékű bitje jelöli ki a tratományt. Az első ELTE-alhálózat 216 = 65536,
míg a második 28 = 256 elemű.

Az egyes AS-ek a BGP protokoll segítségével értesítik a szomszédaikat, hogy mely
hálózatokat (prefixeket) tudják elérni. Ehhez út-vektorokat cserélnek egymással, amely
tartalmaz egy cél-hálózatot és a hozzá vezető AS-ek szekvenciáját. Így egy adott A au-
tonóm rendszer által hirdetett út-vektorok leírják azt, hogy A mely célpontokhoz és mi-
lyen AS-szintű útvonalon tud és hajlandó csomagokat célba juttatni. Az A szomszédai
továbbfűzhetik ezen vektorokat úgy, hogy beírják A-t az út-vektor elejére és az így kapott,
eggyel hosszabb AS-szintű útvonalat hirdetik tovább a saját szomszédaiknak. Mivel a szol-

1 A CIDR a Classless Inter-Domain Routing rövidítése.
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gáltatók maguk döntik el, hogy mely útvektorokat fűzik tovább és hirdetik meg, ezért a
BGP-n keresztül érvényesíteni tudják az üzleti érdekeiket (például egyes AS-szintű útvona-
lakat perferálhatnak, míg másokat kizárhatnak).

Mindebből adódik, hogy ha egy út-vektorban az A és B AS-ek egymást követik, akkor
ők valóban szomszédosak, és A forgalmat továbbít B felé. Mindez lehetőséget ad az AS-
szintű topológia rekonstruálására, hiszen a BGP-üzenetváltások rögzítéséhez nincs szükség
közvetlen hozzáférésre az operátorok eszközeihez. Talán a legjelentősebb BGP-monitorozó
tevékenységet a [177] RouteViews projekt végzi, amely a világ különböző pontjain lévő
Internet-közvetítő központokban gyűjt adatot. Az AS-szintű topológia feltérképezésének
módjáról és limitációiról további részletek olvashatóak például a [26] disszertáció 3.2.
részében vagy a [29] könyv 5.3.2. fejezetében.

2.1.2. Aktív traceroute-mérések

A BGP-mérések sok fontos, az AS-szintű topológiával összefüggő kutatási kérdés megvá-
laszolását teszik lehetővé. Példaként említjük a Foloustos-testvérek [30] alapcikkét az
Internet-topológia hatványfarkú fokszámeloszlásáról, Subramanian és munkatársainak az
autonóm rendszerek rangsorolásával [31], Stajonevic és szerzőtásainak az Internet gaz-
dasági vonatkozásaival [32] vagy Oliviera és kollégáinak az Internet evolúciójával [33]
kapcsolatos munkáit. Ugyanakkor tény, hogy ezek a passzív mérések magas absztrakciós
szinten fogják meg az Internet szerkezetét, és így kevés betekintést engednek az Inter-
net működésének finomabb részleteibe. Előfordulhat például, hogy két végpont között a
kommunikáció AS-szinten stabilan ugyanazon útvonal mentén zajlik, ugyanakkor router
szinten lényeges eltérés van az egyes csomagok útja között.

Mivel a szolgáltatók általában legfeljebb PoP-szinten hozzák nyilvánosságra a hálózatuk
topológiáját [29], az Internet szerkezeti jellemzőinek finomabb felbontású vizsgálatához
aktív méréseket kell végeznünk. E célból a traceroute mérőprogamot alkalmazhatjuk,
amely az Internet Protokoll (IP) egyik biztonsági funkcióját használja ki végpont-végpont
útvonalak felderítésére [178]. A traceroute program ICMP vagy UDP csomagokat küld
a címzett IP-címre úgy, hogy az IP-fejléc Time To Live (TTL) mezőjét manipulálja.2 A TTL
mező 1 bájtos értéke azt jelzi, hogy a csomag hány további hopot tehet még meg a hálózat-
ban. Alapesetben a feladó minden IP csomag TTL-jét beállítja egy megfelelő értékre (tipiku-
san 64-re), majd ahogy a csomag áthalad a hálózaton, minden router eggyel csökkenti a
mező tartalmát. Ha a TTL-érték azelőtt tűnne el, hogy a csomag eléri a címzettet, a rou-
ter ICMP Time Exceeded hibaüzenetet küld vissza a feladónak. E mechanizmus alapvető
célja, hogy ésszerűen limitálja a csomagok élettartamát, és egy hiba folytán kialakuló

2 Az említett protokollokról bővebb információ található például a [28] könyvben.
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2.2. ábra. Egy S → A → B → T hálózati útvonal felfedezése traceroute-tal. A program IP-
csomagok sorozatát küldi ki növekvő TTL-értékkel, és a routerektől visszaérkező ICMP Time Ex-
ceeded hibaüzenetek alapján rekonstruálja az utat.

forgalomirányítási hurkok esetén is megakadályozza, hogy az üzenetek végtelen sokáig
keringjenek a hálózatban.

A traceroute program kihasználja, hogy amikor egy router eldob egy elévült cso-
magot, akkor az ICMP Time Exceeded üzeneten forrásként a saját IP-címét tünteti fel. A
mérőprogram csomagok sorozatát küldi ki a célpont felé úgy, hogy a TTL értékét 1-ről
indulva csomagonként eggyel növeli. Ily módon az i-edik kiküldött csomag szavatossága
a forrástól a célhoz vezető útvonal i-edik hopján jár le. A hálózati útvonal a visszaérkező
hibaüzenetek forrás IP-címeiből rekonstruálható. Az, hogy melyik TTL értéknél értük el
a célpontot, abból állapítható meg, hogy ilyenkor nem ICMP Time Exceeded üzenetet ka-
punk vissza. Ha a traceroute ICMP protokollt használ, akkor ICMP Echo Reply, ha UDP-t
használ, akkor ICMP Port Unreachable üzenetet kapunk a célállomástól. A traceroute

működését a 2.2. ábrán szemléltetjük.
Noha a traceoute az Internet-topológia feltérképezésének nélkülözhetetlen eszköze,

van néhány korlátozó tényező, amit figyelembe kell a mérési eredmények interpretáció-
jakor. Az alábbiakban ezeket a technológiai és elvi a problémákat tekintjük át.

Interfész-szintű topológia

A traceoute-kísérletekkel kapcsolatos egyik fontos – és sokszor figyelmen kívül hagyott
– tény, hogy a mérések nem a router-, hanem az interfész-szintű topológiát derítik fel.
Egy útválasztó eszköznek jellezmően több tíz vagy több száz interfésze lehet, és az ICMP
Time Exceeded üzenetbe azon interfész IP-címét írja, amelyikről a hibaüzenetet visszaküldi
[34]. Ebből következik, hogy ha egy S és egy T pont traceoute-mérések során különböző
irányokból felfedezik fel ugyanazon C routert, akkor ezt közvetlenül nem tudjuk detektálni,
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2.3. ábra. (a) Ha egy S illetve egy T pontból indított traceroute különböző irányokból fedezi fel
ugyanazon C routert, akkor az eltérő interfészek IP-címét írja a válasz-üzenetbe. Emiatt a trace-

route-gráfok interpretációjakor nem router-, hanem interfész-szintű topológiára hivatkozunk. (b)
Ha S és T között több útvonal is létezik, akkor a traceroute egyes élek jelenlétére tévesen
következtethet (a példában ilyen az A→ D él), míg más éleket elfedhet (pl. a C → D-t).

mert C eltérő interfészekről (vagyis más-más IP-címekkel) küldi a válaszüzeneteket S-nek
és T -nek. Ezt a jelenséget személtetjük a 2.3. ábra (a) részén.

Emiatt a router-szintű topológia traceoute-adatokból történő megszerkeztése nehéz
feladat. Annak eldöntésére, hogy mely IP-címek tartoznak egyazon fizikai eszközhöz, több
ún. interfész álnév-feloldó (inteface alias resolution) módszer létezik. Ezen eljárások ál-
talában tökéletlenek, mert nincs olyan objektív, univerzális indikátor, amely segítené az
interfészek klasszifikálását. A legfontosabb interfész álnév-feloldó módszerek áttekintése
megtalálható Keys [35] dolgozatában.

Útválasztási aszimmetriák

Ha egy mérés során megállapítunk egy S → T útvonalat, akkor abból nem tudunk kö-
vetkeztetni a T → S útvonalra. Ez egyrészt az előző szakaszban elmondottakból adódik:
az ellentétes irányú útvonalak interfész-szinten eltérőek lesznek, hiszen a köztes routerek
más-más interfészen válaszolnak S-nek és T -nek. Az útvonalak azonban nem csak interfész-
, hanem router-szinten is különbözhetnek. Schwartz, Shavitt és Weinsberg a [36] cikkben
megmutatják, hogy az ilyen aszimmetriák valóban jellemzőek az Interneten, sőt, még PoP-
és AS-szinten is jelentős eltérések lehetnek az oda és vissza irányú utak között.

Hiányzó és téves élek

A traceoute által alkalmazott kísérleti módszer az utakat hoponkénti mérésekből rekon-
struálja. Így a forgalomirányítás csomagkapcsolt jellege miatt előfordulhat, hogy az egy-
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mást követő próbacsomagok valójában eltérő útvonalakat követnek. Ilyenkor a traceoute
által megszerkesztett útvonalban feltűnhetnek valójában nem létező élek, míg néhány való-
di él rejtve maradhat. Egy ilyen hibás mérésre mutatunk példát a 2.3. ábra (b) részén, ahol
a forrás és cél közti két útvonal routerei felváltva jelennek meg a traceoute kimenetében.

Schwartz és szerzőtársai a [36] cikkben részletesen megvizsgálták az útvonalak insta-
bilitását, és az eredményeik szerint két rögzített végpont között jellemzően sokféle IP-szintű
alternatív útvonal észlelhető. Ezek a megfigyelt fluktuációk alapvetően két forrásból szár-
mazhatnak. Egyrészt, előfordulhat, hogy a mérés közben valamilyen meghibásodás vagy
konfiguráció-váltás miatt változik meg az érintett útvonal. A másik lehetséges ok, hogy
az útvonalon lévő routerek terhelés-kiegyenlítést (load balancing) alkalmaznak, és eltérő
irányokba terelik az egyazon célponthoz tartó forgalmat [179]. Az útvonal-változások
kevés problémát okoznak, mert meglehetősen ritkák a traceoute-mérések másodperces
időskáláján [37]. Ugyanakkor Augustin, Friedman és Teixeira [38] tanulmánya szerint a
terhelés-kiegyenlítés gyakori jelenség a mai Interneten, és a 2.3. ábra (b) részén bemuta-
totthoz hasonló torzításokat hozhat be a mérési eredményekbe.

További anomáliákat okozhatnak a hibásan konfigurált routerek. Előfordul, hogy egy
eszköz úgy küldi tovább az IP-csomagot, hogy nem csökkenti a TTL értékét, vagy annak
ellenére is továbbítja azt, hogy a TTL értéke zéró. Szintén gondot okozhatnak azon tűzfalak,
amelyek az általuk védett belső hálózatból érkező ICMP Time Exceeded üzenetek forrás IP-
címét felülírják a saját publikus IP-címükkel. Ezekben az esetekben egyazon IP-cím egymás
utáni hopokon többször, vagy néhány hoppal később újra feltűnhet. A traceroute-méré-
sek során esetlegesen kialakuló ciklusok, hurkok és egyéb műtermékek részletes elemzése
megtalálható Viger és kollégái [39] cikkében.

Viger, Augustin és szerzőtárasaik fontos eredménye, hogy a fent említett torzítások
nagyrészt kiszűrhetőek a mérési módszer kismértékű változtatásával. Az általuk java-
solt Paris Traceroute eljárás, ha teljesen nem is eliminálja, de jelentősen csökkenti ezen
anomáliákat [40].

Rejtett rétegek

Az Internet-architektúra egyik központi tervezési elve az IP homokóra. E szerint az IP
fölötti transzport és applikációs rétegben számos különféle protokoll, míg az IP alatti
adatkapcsolati rétegben számos eltérő kommunikációs technológia használható. A hálóza-
ti réteg azonban egyetlen protokollra, az IP-re támaszkodik [29, 2.1.3. rész]. Az, hogy az
IP elrejti a fizikai médiumot a hálózat felsőbb rétegei elől, lehetővé teszi a diverz kommu-
nikációs technológiák együttműködését. Mindez azonban megnehezíti az IP alatti rétegek
mérését és megismerését. Maga a traceoute-módszer is az IP-hopok szintjén fedezi fel a
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hálózatot, a fizikai réteg részletei rejtve maradnak előle.
Eltérés adódhat a fizikai és hálózati topológia között például akkor, ha több állomást

egy második rétegbeli elem, mondjuk egy Ethernet kapcsoló (switch) köt össze. Ez esetben
az IP-szinten a fizikai csillag-topológia helyett az állomások páronkénti összekötöttségét
jelző teljes gráf jelenik meg. Valós mérési helyzetekben ennél gyakrabban okoz torzításokat
az, ha a gerinchálózatban valamely szolgáltató MPLS-hez hasonló protokollt alkalmaz
(Multiprotocol Label Switching) [28, 10.5. rész]. Az MPLS egy olyan virtualizációs tech-
nológia, amely a hálózati rétegben lévő routerek sorozatát az IP-réteg alá, ún. alagutakba
rejti. Sommers, Barford és Eriksson [41] tanulmánya szerint az összes AS mintegy 7%-a
alkalmaz MPLS-t. Mivel ezek épp a legnagyobb szolgáltatók, így a végpont-végpont út-
vonalak nagyjából 25%-a halad át valahol MPLS-alagúton, amelyek átlagosan 3 IP-hopot
rejtenek. Sommers-ék munkája az ICMP protokoll 2007-es kiterjesztésére épül, amely
lehetővé teszi az MPLS-alagutak traceoute-tal történő detektálását [42]. Ahogy arra
Willinger, Li és szerzőtársaik rámutattak, a rejtett rétegek okozta torzítások elsősorban
akkor válhatnak kritikussá, ha a traceoute-méréseket a router-szintű topológia fokszám-
eloszlásának modellezésére kívánjuk felhasznáni [43, 44].

2.2. Késleltetés-mérések

A topológia-felfedezés mellett egy másik kiemelten fontos problémkört jelent a késleltetési
idők mérése és becslése. Késleltetési időnek, vagy röviden késleltetésnek azt az időt nevez-
zük, ami alatt egy csomag áthalad a hálózaton. A késleltetési idők nagyon sok alkalmazás
esetén (pl. web, peer-to-peer, online játékok, stb.) közvetlen jelentőséggel bírnak, hiszen
alapvető hatással vannak a felhasználói élményre. A teljes végpont-végpont útvonalon
tapasztalható késleltetést hoponkénti késleltetések összegére bonthatjuk fel. Egy-egy ho-
pon az alábbi tényezők járulnak hozzá a késleltetési időhöz [12, 29, 5.1.3. rész]:

1. Továbbítási késleltetés (routing delay) alatt azt az időt értjük, amit a csomag a
rourteren belül tölt. Ezt a késleltetést három részkomponens összegeként írhatjuk fel:

1/a Csomagfeldolgozási késleltetés (processing delay): az az idő, ami alatt a rou-
ter a csomag fejléce és a belső továbbítási táblázata megállapítja, hogy a csomagot
merre kell továbbküldenie. Szintén a feldolgozási időbe számít az a kapcsolási
művelet, amellyel a router a megfelelő kimenő portjához mozgatja a csomagot.
A továbbítási irány lekérdezése tipikusan konstans időben hajtható végre, míg a
csomag mozgatása a csomagmérettel arányos ideig tart.

1/b Sorbanállási késleltetés (queueing delay) alatt azt az időt értjük, ameddig a
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csomag a kimenő port pufferében várakozik, hogy az őt megelőző csomagok
kiküldésre kerüljenek. A sorbanálló csomagok száma a torlódás mértékére utal.

1/c További késleltetések (additional delay), amelyek a router belső működése mi-
att esetenként megnövelhetik a továbbítási időt.

2. Átviteli késleltetés (transmission delay): az az idő, ami alatt a router interfésze a
csomagot kiküldi a fizikai linkre. Egy p méretű csomag és egy C kapacitású link esetén az
átviteli késleltetés p/C-vel egyenlő.

3. Propagációs késleltetés (propagation delay): azt az időt jelöli, ami alatt a csomag
átér a link egyik végéről a másikra. Egy olyan s hosszúságú linken, amelyben a jel v
sebességgel terjed, a propagációs késleltetés s/v-ként írható fel.

Tegyük fel, hogy az S forrásból T célba menő hálózati útvonal n darab hopból áll, azaz
S→ R1→ . . .→ Rn−1→ T alakú. Ekkor az i-edik hopon tapasztalható di késleltetés a fent
leírt komponensek összegével közelíthető :

di = dproc
i + dqueue

i + dadd
i + d trans

i + dprop
i , (2.1)

ahol a tagok rendre a csomagfeldolgozási, a sorbanállási, az egyéb nemdeterminisztikus,
az átviteli és a progapációs késleltetést jelölik. A teljes útra vonatkozó egyirányú késleltetés
a hoponkénti késleltetések szummázásával adódik:

d(S, T ) =
n
∑

i=1

di =
n
∑

i=1

�

dproc
i + dadd

i + dqueue
i + d trans

i + dprop
i

�

. (2.2)

A képletben szereplő tagok egyedi mérése általában nem lehetséges, mert nincs hoz-
záférésünk a maghálózat elemeihez. Sőt, még a teljes d(S, T ) egyirányú késleltetés mérése
is nehéz feladat. Ennek egyik oka, hogy a mérés elvégzéséhez mind S-hez, mind T -hez hoz-
záférésre van szükségünk, hogy rögzíteni tudjuk a (próba)csomagok kiküldési és érkezési
idejét. A másik korlátozó tényező, hogy az egyirányú késleltetések méréséhez S és T óráit
precízen szinkronban kell tartani, ami komoly technikai kihívást jelenthet [29, 4.2. rész].3

Ezen limitációk miatt az egyirányú késleltetések helyett jellemzően a körbefordulási
időket mérjük (Round-Trip Time, RTT). A körbefordulási idő méréséhez az S állomáson
a ping mérőprogramot használhatjuk. A ping egy ICMP Echo Request üzenetet küld T -
nek, amely egy ICMP Echo Reply üzenettel válaszol [28, 2.5.4. és 8.2.9. részek]. Ennek

3 A 2.3.1. részben bemutatunk egy olyan kísérleti infrastruktúrát, amelynek mérőpontjai globális
szinkornizációval rendelkeznek.
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megfelelően az RTT értékéhez az oda- és visszafele irányú késleltetésen túl hozzájárul a T
célponban létrehozott ICMP Echo Reply válaszüzenet generálási ideje is. Ez utóbbit tagot
d ICMP

T -vel jelölve a körbefordulási időre vonatkozó formula alakja:

d(S, T, S) = d(S, T ) + d ICMP
T + d(T, S). (2.3)

Azon nagyobb skálás mérőkampányok esetén, ahol több mérőállomásról sok célponthoz
mérünk késleltetéseket, általában a ping egy továbbfejlesztett változatát, az fping-et
használjuk [180]. Az fping fő előnye, hogy párhuzamosítani tudja a méréseket, ami
nagyobb célpont-listák esetén jelentősen lerövidítheti a kísérlet időtartamát.

2.2.1. A propagációs idő szerepe

Kísérleti szempontból a fent bevezetett késleltetési járulékokat két csoportba, egy deter-
minisztikus és egy sztochasztikus osztályba sorolhatjuk [45]. A (2.2) egyenletben a dproc,
d trans és dprop (feldolgozási, átviteli és propagációs) tagok tekinthetőek determinisztikus-
nak, ezek együtt rögzített járulékot adnak a csomag S → T útvonalon történő utazási
idejéhez. A sztochasztikus járulékot nagyrészt a dqueue sorbanállási, kisebb részben a dadd

további nemdeterminisztikus tag adja. A 2.4. ábrán egy jellemző egyirányú késleltetés-
hisztogramon szemléltetjük a determinisztikus és sztochasztikus idők jelentését.
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2.4. ábra. Egy jellemző késleltetés-hisztogram, amelyet Párizs és Birmingham között mértünk. A
szaggatott vonal jelzi a késleltetés determinisztikus részét (feldolgozási, átviteli és propagációs
idők). A szaggatott vonal fölötti járulékot a (2.2) egyenlet sztochasztikus tagjai (sorbanállási és
egyéb nemdetermisztikus késleltetések) adják.



18 SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MÉRÉSE

A dolgozat 5. részében a körbefordulási idők alapján következtetünk a pontok tér-
beli távolságára. Ehhez azt a tényt használjuk ki, hogy dprop

i propagációs tag közvetlen
összefüggésben van a routereket összekötő kábelek hosszával. Az alábbiakban áttekintjük,
hogy a képletben szereplő tagok jellemzően milyen járulékot adnak az RTT értékének
kialakulásához.

Csomagfeldolgozási késleltetés. Az, hogy egy router mennyi idő alatt dolgoz fel, majd
továbbít a megfelelő portjára egy csomagot, több szoftver és hardver-tényezőtől is függ
(például az alkalmazott protokolltól, a router számítási kapacitásától vagy az interfész-
kártyák hatékonyságától). Egy a Constantinescu és kollégái által 2004-ben végezett, majd
2006-ban publikált kísérlet-sorozat többféle Cisco routerrel és hálózati protokollal vizsgál-
ta a feldolgozási késleltetések eloszlásait [46]. A szerzők azt találták, hogy a csomagfel-
dolgozási idő független a csomagmérettől, és nagyjából azonos értékeket kaptak UDP és
ICMP csomagokra. Ebben a 9 évvel ezelőtti kísérletben a szerzők dproc

i ≈ 100 µs körüli
időket mértek. A korszerű routerek ennél lényegesen jobb teljesítményt nyújtanak, és
tipikusan néhány µs alatt dolgoznak fel egy csomagot.4 Tekintetbe véve, hogy az Inter-
neten a végpont-végpont utak tipikusan 10-20 hopból állnak, a (2.2) egyenletben a teljes
∑n

i=1 dproc
i tag járuléka néhány tíz vagy néhány száz µs-ra tehető.

Sorbanállási késleltetés. Ha a router valamely interfésze nagyobb rátával kapja a kikül-
dendő csomagokat, mint ahogy azokat a kimenő linkre tudja helyezni, akkor az érkező
csomagok egy várakozási sorba kerülnek. Ezen várakozási sorok mérete jelentősen hathat
a csomagok teljes késleltetési idejére, sőt, torlódás esetén az is előfordulhat, hogy a router
nem továbbítja a beérkező csomagot, hanem eldobja azt.5 Abban az esetben, ha a célunk
a determinisztikus késleltetés minél pontosabb meghatározása, a (2.2) egyenlet dqueue

i ter-
heltséget jelző tagjaira tekinthetünk úgy is, mint a háttérforgalomból fakadó zajra. Ezen
zaj minimalizálásához egy bevett kísérleti technika, hogy nem egy, hanem több késleltetés-
mérést végzünk, majd az így kapott minta minimumával, a minRTT értékkel dolgozunk
(lásd pl. a [45, 47] publikációkat vagy a [29] könyv 5.3.5. részét). Megjegyezzük, hogy
a próbacsomagok ily módon történő multiplikálásával egyúttal az esetlegesen megjelenő
dadd

i további sztochasztikus tagok hatását is minimalizáljuk.

Átviteli késleltetés. Az átviteli késleltetésre például egy C = 1 Gbps kapacitású link és
egy 56 bájtos IP-csomag esetén d trans

i = p/C = 0.448 µs adódik. Mindez egy sok hopos

4 Személyes kommunikáció Pongrácz Gergellyel, az Ericsson Research kutatójával.
5 Megjegyezzük, hogy a mai Internet gerinchálózatában alacsony a torlódások valószínűsége. Egy
2006-os kísérletünkben késleltetés-tomográfiás módszerrel vizsgáltuk a hálózatban tapasztalható
sorbanállási időket, és teljes végpont-végpont utakra dqueue ≈ 100 µs értékeket mértünk [16].
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útvonalon is elhanyagolható járulékot ad a tipikusan néhány ms és néhány száz ms közé
eső össz-késleltetéshez.

ICMP válaszüzenet generálása. Ahogy korábban említettük, az Interneten általában nem
egyirányú, hanem körbefordulási késleltetéseket tudunk mérni. Emiatt az össz-késleltetés-
ben megjelenik egy d ICMP extra tag, amely azt az időt jelöli, ami alatt a célállomás legene-
rálja az ICMP Echo Reply üzenetet. Egy korábbi munkánkban a Géant [181] Looking Glass
szolgáltatásának segítségével megmértük a Géant-routerekre jellemző d ICMP időket. Ehhez
olyan szimmetrikus útvonalakat használtunk, amelyek hopjairól aktív ping méréseket is
tudtunk végezni. Így ezen utakra nem csak a végpont-végpont késleltetéseket, hanem a
hoponkénti késleltetéseket is meg tudtuk határozni. Az így nyert adatokból egy egyszerű
számolással becsülhetővé válik a d ICMP értéke (a részletekért lásd a [12] publikációt). Az
eredmények alapján az ICMP válaszüzenet generálása átlagosan 500 µs-ot vesz igénybe.

Propagációs késleltetés. Számunkra a propagációs késleltetés szerepe kiemelt, hiszen az
értéke közvetlen fizikai kapcsolatban áll a routereket összekötő linkek hosszával. A fény
terjedési sebessége optikai kábelben 2×108 m/s, vagyis egy csomag 1 ms alatt közelítőleg
200 km-t tud megtenni [17, 10.2. rész]. Mindebből természetesen csupán egy elvi maxi-
mum következik az állomások közötti földrajzi távolságra, hiszen a kábelek fizikai pályája
általában nem követi tökéletesen a lehetséges legrövidebb útvonalat. Abban az esetben
azonban, ha a szochasztikus késleltetések hatását minimalizálni tudjuk, a (2.2) képlet-
ben éppen a dprop

i tag válik dominánssá. Mindez lehetővé teszi az Internet-csomópontok
földrajzi helyzetének késleltetés-mérések alapján történő becslését.

2.3. Mérési infrastruktúrák

Mire az Internet a 80-as évek végére elérte a globális kiterjedést, a legfőbb tervezési dön-
tések és hálózati protokollok már megszülettek. Azóta a rendszer mérete és komplexitása
nagyságrendekkel nőtt. Nem csupán a hálózati eszközök száma ugrott néhány százezerről
a milliárdos nagyságrendbe, hanem az adatforgalom mennyisége és összetétele is jelen-
tősen megváltozott, ráadásul a mai hálózatot olyan célokra is használjuk, amire az Internet
első mérnökei nem is gondolhattak. Az infrastruktúra látványos fejlődése ellenére a hálózat
állapotáról továbbra is nagyon nehéz információt szerezni. A publikus Internet különböző
szerkezeti és dinamikai tulajdonságainak megismerését több adminisztratív, technikai és
elvi jellegű kihívás is nehezíti.

Adminisztratív korlátok. Az egyik fő nehézséget az okozza, hogy az operátorok általában
nem adnak információt a hálózatuk részleteiről. Ennek leggyakrabban üzleti okai van-
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nak, hiszen a piaci versenyben hátrányt jelenthet az AS topológiájával vagy forgalmával
kapcsolatos adatok nyilvánossá tétele. Szintén jellemző, hogy a szolgáltatók különböző
jogi és biztonsági megfontolásokból még kutatási célokra sem adnak ki semmilyen adatot.
További problémát jelent, ha az operátorok a hálózati mérések próbacsomagjait blokkolják,
ezzel lényegében ellehetetlenítve a hálózatuk mérések útján történő megismerését.

Technikai korlátok. A publikus Interneten végzett kísérleteket olyan „köztes elemek”
(middlebox-ok) is nehezíthetik, amelyek a hálózat biztonságával, üzemeltetésével vagy
teljesítményével kapcsolatos feladatokat látnak el. Ezek közé tartoznak a tűzfalak és a
forgalom formálók (traffic shaper), amelyek kiszűrhetnek bizonyos csomagokat a hálózat-
ból. Észrevétlenül befolyásolhatják a mérések eredményét a hálózati proxyk, mert megsza-
kíthatják a TCP kapcsolatokat, hogy egy távoli szerver helyett a lokális cache-ből szolgálják
ki a kéréseket. Másfajta problémát okoznak a hálózati címfordítók (Network Address Trans-
lator, NAT), amelyek az IP-szintű mérésekben egész alhálózatokat láttathatnak egyetlen
csomópontként [29, 5.2.3. rész].

Elvi korlátok. A fentieken túl van néhány elvi korlátozó tényező is, ami megnehezíti a
kísérleti adatok gyűjtését. Ahogy a 2.1.2. szakaszban tárgyaltuk, az IP protokoll elrejti az
alsóbb kommunikációs rétegek részleteit, így általában komoly kihívást jelent a fizikai infra-
struktúra kísérleti úton történő felfedezése. Másrészt, az Internet decentralizált felépítése
és globális kiterjedése miatt szinte lehetetlen átfogó képet kapnunk a hálózatról. A kísér-
letek elvégzéséhez fizikai mérőberendezésekre van szükség, amelyeknek a hálózat több
pontjára történő telepítése jelentős költségekkel járhat.

Ezen problémák egy részének leküzdésére az elmúlt években olyan kísérleti platformok
jöttek létre, amelyek fő célkitűzése a kutatási célú adatgyűjtés támogatása. Az alábbi-
akban röviden áttekintünk három olyan mérő-rendszert, amelyekre a dolgozat későbbi
fejezeteiben hivatkozunk.

2.3.1. ETOMIC

A European Traffic Observatory Measurement Infrastructure (ETOMIC) az Európai Unió 6.
Keretprogramjának EVERGROW integrált projektjében kezdte meg működését 2004-ben
[48, 182].6 A rendszert használó kutatók futtathatnak előre definiált hálózati méréseket,
valamint saját mérőkódjukat is feltölthetik. A kísérletek ütemezése időfoglalásos rendszer-
ben zajlik, azaz egyszerre legfeljebb egy kísérlet futhat, amely maga rendelkezik az összes
mérőpont erőforrásai fölött. Az Európa különböző pontjaira telepített kísérleti eszközök

6 A rendszer az ELTE, a Collegium Budapest, az Universidad Pública de Navarra, az Ericsson AB
valamint a Tel Aviv University együttműködésében jött létre.
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2.5. ábra. A PlanetLab kísérleti platform több mint 1000 mérőpontjának földrajzi eloszlása.

speciális hardver-architektúrája lehetővé teszi a késleltetések nagy precizitású mérését.
A mérőgépekbe szerelt Endace DAG 3.6GE mérőkártyák a csomagokat rendkívül pon-
tosan, 60 ns felbontással tudják időbélyegezni. Mindegyik kísérleti berendezéshez GPS
vevőegység kapcsolódik, lehetővé téve a gépek óráinak szinkronizálását. Az extrém pon-
tosságú mérések és a globális időszinkronizáció együttesen olyan kísérletek elvégzését
teszik lehetővé, amiket hagyományos mérőhardverrel csak nagyon nagy hibával tudnánk
végrehajtani. Az ETOMIC mérőinfrastruktúra továbbfejlesztésében a jelen dolgozat szerző-
je is részt vett [5], a rendszerből származó kísérleti adatokat a III. részben ismertetésre
kerülő NMVO rendszerben tároljuk és dolgozzuk fel.

2.3.2. PlanetLab

A PlanetLab kísérleti infrastruktúrát a Princeton Egyetem és az Intel Research indították
útjára 2002-ben [49, 183]. A rendszer a világ több mint 500 helyszínén nagyjából 1000
mérőgépet tartalmaz (lásd a 2.5. ábrát). A mérőpontok többségét egyetemek és kutatóin-
tézetek üzemeltetik, de találhatóak gépek vállalati hálózatokban, kolokációs központok-
ban és IXP-kben is. A PlanetLab – az ETOMIC-kal szemben – nem időfoglalásos, hanem
virtualizált infrastruktúra: a kutatócsoportok a fizikai gépek helyett ún. szeletekhez kap-
nak hozzáférést. Egy szelet nem más, mint több fizikai PlanetLab gépen elindított vir-
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tuális gépek együttese. Ez a megoldás lehetővé teszi azt, hogy a rendszerben sok kutató
párhuzamosan tudjon kísérleteket futtatni. Tekintve, hogy a ma elérhető kísérleti plat-
formok közül földrajzi és adminisztratív értelemben a PlanetLab biztosítja az Internet
legkiterjedtebb mintavételezését, a rendszer jó kiindulópont a hálózat nagyskálás térbeli
szerkezetének vizsgálatához.

2.3.3. SONoMA

Noha a nemzetközi kutatóközösség az elmúlt 5-10 évben jó néhány mérőplatformot ho-
zott létre, az összetettebb kísérletek futtatása gyakran komoly technikai kihívást jelent. A
SONoMA mérőrendszer célja, hogy az ETOMIC-hoz vagy PlanetLabhoz hasonló érett kísér-
leti infrastruktúrákhoz adjon könnyen kezelhető webes és programmatikus hozzáférést
[50, 184]. A platform szervíz-orientált webszolgáltatásokat használ az atomi mérések (pél-
dául egyedi ping vagy traceroute), valamint az összetett, elosztott kísérletek (például
késleltetés-tomográfia vagy IP-geolokalizáció) futtatásához. A SONoMA rendszer lehetővé
teszi a rövid kísérletek szinkron, illetve a hosszabb ideig futó mérések aszinkron módon
történő végrehajtását, és minden kísérleti adatot automatikusan eltárol az NMVO-ban
(lásd a III. részt).



3. fejezet

Eloszlások a gömbön

A dolgozat későbbi fejezeteiben fontos szerepet játszanak a földgömbön értelmezett való-
színűségeloszlások: mind az 5. fejezetben bemutatásra kerülő valószínűségi IP-geolokalizá-
ciós módszer, mind a 6. fejezet vizualizációs eljárásai a Föld teljes felszínén oldanak meg
speciális problémákat. A megoldások során adódó valószínűségeloszlások globális kiter-
jedése miatt a néhány tíz kilométeresnél nagyobb méretskálákkal is foglalkoznunk kell,
ahol már szerepet kap az eseménytér euklideszitől eltérő geometriája. A nemeuklideszi
térszerkezet egyik fontos folyománya, hogy a valószínűségszámítás és statisztika klasszikus
eszközei nem alkalmazhatóak közvetlenül.

A gömbi geometria koordináta-szingularitása miatt már egy diszkrét gömbi eloszlás
várható értékét sem tudjuk a hagyományos módon definiálni. Tekintsünk például egy két
pontra koncentrált eloszlást, amely egyenletesen 1/2 valószínűséget rendel Greenwich két,
egymástól 1.6 kilométerre fekvő pontjához:

A= (51.48◦,−0.01◦) , B = (51.48◦, 0.01◦) .

Az intuíció szerint ezen eloszlás várható értéke az A és B között félúton fekvő Royal Obser-
vatory Greenwich kertjébe, a (51.48◦, 0◦) pontba esik. Ha azonban földrajzi koordináták
helyett polárkoordinátákat használunk:

A′ = (38.52◦, 359.99◦) , B′ = (38.52◦, 0.01◦) ,

akkor várható értéknek az Északi-Csendes-óceán közepére eső (38.523◦, 180◦) polárko-
ordinátájú pont adódik. Ebből az egyszerű példából látható, hogy ha a gömbi várható
értéket a hagyományos módon számítjuk ki, akkor az eredmény erősen függhet a koordi-
nátarendszer megválasztásától.
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A gömbfelületen értelmezett eloszlások elméletével és gyakorlatával a valószínűségszá-
mítás iránystatisztika nevű ága foglalkozik.1 Az eloszlások kezelésének kulcsmozzanata,
hogy az egységgömb, mint eseménytér pontjait a háromdimenziós euklideszi tér egységvek-
toraiként fogjuk fel, amelyekre már adaptálhatjuk a klasszikus elmélet (lásd pl. Mardia és
Jupp [51] monográfiáját). Az alábbiakban áttekintjük a dolgozatban szereplő módszerek
ismertetéséhez szükséges legfontosabb iránystatisztikai fogalmakat.

3.1. Koordinátarendszerek

Tekintsük az origó középpontú egységgömböt, mint a földgömb modelljét. A gömbfelszín
pontjait reprezentálhatjuk, mint x egységvektorokat:

G =
¦

x : ‖x‖= 1
©

⊂ R3. (3.1)

Ezzel ekvivalens módon használhatjuk a
�

θ ,ϕ
�

gömbi polárkoordinátákat is, ahol a ko-
ordináták egy-egy (általában radiánban megadott) szöget jelölnek. A θ ∈ [0,π) ko-
ordinátát polárszögnek, a ϕ ∈ [0,2π) koordinátát azimut-szögnek nevezzük.2 Az egy-
séggömbre vonatkozó polárkoordináta-rendszert a 3.1. ábrán mutatjuk be. A földrajzi
koordinátarendszerben szereplő szélességi és hosszúsági koordináták az alábbi egyszerű
képlettel adódnak:

lat=
π

2
− θ , lon= ϕ. (3.2)

A polár- és Descartes-koordinátarendszerek közötti transzformációt az alábbi ψ : R2→ G
függvény adja meg:

ψ
�

θ ,ϕ
�

=
�

sinθ cosϕ, sinθ sinϕ, cosθ
�

. (3.3)

A ψ koordináta-függvényeit külön kis indexszel jelöljük:

ψ1

�

θ ,ϕ
�

= sinθ cosϕ, ψ2

�

θ ,ϕ
�

= sinθ sinϕ, ψ3

�

θ ,ϕ
�

= cosθ . (3.4)

Az x =
�

x1, x2, x3

�

egységvektort ψ inverzével tudjuk polár-formára transzformálni:

ψ−1
�

x
�

=
�

acosx3, atan2
�

x2, x1

��

. (3.5)

1 Az iránystatisztika módszereit eredetileg körön értelmezett, úgynevezett cirkuláris eloszlásokra
dolgozták ki.

2 A továbbiakban megengedjük, hogy θ és ϕ kívül essen a megadott intervallumokon. Ilyenkor θ -t
modulo π, ϕ-t modulo 2π kell érteni.
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y
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 q

(q,j)

3.1. ábra. Az egységgömb egy pontjának polárkoordinátákkal történő leírása. A θ polárszög a
pontba mutató egységvektor z tengellyel bezárt szögét, míg a ϕ azimut-szög a vektor x y síkra eső
merőleges vetületének az x tengellyel bezárt szögét jelöli.

Itt az atan2
�

y, x
�

függvény az y/x-re alkalmazott arkusz tangens függvény egy kiter-
jesztett változata, amely figyelembe veszi mindkét argumentum előjelét a kvadráns megál-
lapításához [185]. Az atan2 függvény a (−π,π] intervallumba képez, ezért a negatív
előjelű eredményekhez hozzáadunk 2π-t. A továbbiakban az egységgömb polárkoordiná-
tákkal leírt pontjait általában latin nagybetűkkel, míg a nekik megfelelő egységvektorokat
aláhúzott latin kisbetűkkel jelöljük.

3.2. Gömbi távolság

Az A =
�

θA,ϕA
�

és B =
�

θB,ϕB
�

pontok S(A, B)-vel jelölt gömbi távolságán a közöttük
futó legrövidebb főköri ív hosszát értjük. A gömbi távolság kiszámítására többféle módszer
létezik, amelyek közül egyesek figyelembe veszik a Föld lapult, ellipszoid alakját. A dolgo-
zatban bemutatott módszerek pontosságát figyelembe véve számunkra megfelelő a Föld
alakjának gömbbel történő közelítése. Az erre vonatkozó képletek közül a numerikusan
jól kondicionált [52] Vincenty-formulát használjuk:

S(A, B) = (3.6)

R · atan2





p

�

sinθB sin
�

ϕA−ϕB
��2+

�

sinθA cosθB − cosθA sinθB cos
�

ϕA−ϕB
��2

cosθA cosθB + sinθA sinθB cos
�

ϕA−ϕB
�



.
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A földgömb átlagos sugarára az irodalomban szokásos R = 6371 kilométeres értéket
használjuk.

3.3. Sűrűségfüggvény

Rögzített koordinátarendszer mellett a gömbi eloszlásokat megadhatjuk a sűrűségfügg-
vényükkel. Az eloszlást tekinthetjük úgy, mint egy véletlen ξ =

�

ξθ ,ξϕ
�

gömbi pozíció
eloszlását, amelynek az f sűrűségfüggvénye a valós sík megfelelő tartományán definiált
függvény. Egy f : [0,π]× [0, 2π)→ R függvény pontosan akkor sűrűségfüggvénye egy ξ
gömbi valószínűségi változónak, ha

(i) f
�

θ ,ϕ
�

≥ 0 majdnem mindenütt, és

(ii)
2π
∫

0

π
∫

0

f
�

θ ,ϕ
�

dA= 1,

ahol a dA felületelem a polárkoordináta-rendszer sajátosságai miatt

dA= sinθdθdϕ (3.7)

alakú. A (3.7) képlet levezetése megtalálható a Függelékben. Így annak a valószínűsége,
hogy ξ a gömbfelület egy adott H tartományába esik, az alábbi módon írható fel:

Pr (ξ ∈ H) =

∫∫

H

f
�

θ ,ϕ
�

dA. (3.8)

3.4. Várható érték és variancia

A bevezetőben említett problémák miatt egy gömbi eloszlás momentumait nem tudjuk
közvetlenül a gömbfelületen előállítani. A várható érték és variancia meghatározásához
tekintsük a ξ-ből a (3.3) képlettel Descartes-koordinátákra transzformált X valószínűségi
változót:

X =ψ(ξ) . (3.9)

Ekkor X várható értéke közvetlenül kiszámítható a ξ változó f -fel jelölt sűrűségfüggvé-
nyének segítségével (lásd pl. [53, 4.3 rész]):

e = E
�

X
�

= E
�

ψ (ξ)
�

=

2π
∫

0

π
∫

0

ψ
�

θ ,ϕ
�

f
�

θ ,ϕ
�

dA. (3.10)
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3.2. ábra. A gömbi eloszlás főbb jellemzői: a súlypontot kijelölő e várható eredő vektor, az m
gömbfelszíni várható érték, továbbá a koncentrációt mérő % és a diszperziót mérő ν geometriai
jelentése.

A (3.10) várható értéket Descartes-koordinátánként számítjuk ki, vagyis az X valószínűségi
vektorváltozó X =

�

X1, X2, X3

�

felbontásával és (3.4) felhasználásával

E
�

X
�

=
�

E
�

X1

�

, E
�

X2

�

, E
�

X3

��

=
�

E
�

ψ1 (ξ)
�

, E
�

ψ2 (ξ)
�

, E
�

ψ3 (ξ)
��

, (3.11)

ahol

E
�

ψi (ξ)
�

=

2π
∫

0

π
∫

0

ψi
�

θ ,ϕ
�

f
�

θ ,ϕ
�

dA. (3.12)

Az e vektort várható eredőnek nevezzük, és a gömb belsejébe (vagy felületére) eső súly-
pontot jelöli ki. A várható eredő hosszára %-ként hivatkozunk:

% = ‖e‖. (3.13)

Ahhoz, hogy megkapjuk a gömbi eloszlás m-mel jelölt várható értékét, e-t az origóból a
gömbfelszínre vetítjük:

m=
e

%
. (3.14)

Végül, a várható érték polárkoordinátás alakja:

µ= E[ξ] =ψ−1 �m
�

. (3.15)

A gömbi eloszlás főbb jellemzőit a 3.2. ábrán szemléltetjük.
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Mivel X az egységvektorok közül veszi fel az értékeit, ezért az e súlypont-vektor
hosszára fennál, hogy

0≤ % ≤ 1. (3.16)

Ha az eloszlás a gömbfelület egy szűkebb régiójára koncentrálódik, akkor % közel esik
1-hez, ha azonban nagy diszperziójú, akkor % ≈ 0. Egy tökéletesen szimmetrikus (de nem
feltétlenül egyenletes) eloszlásra % = 0. Ilyenkor a súlypont épp az origóba esik, és a µ
várható értéket nem tudjuk definiálni. Ennek megfelelően %-t az eloszlás koncentrációjá-
nak, míg komplementerét a gömbi varianca mértékeként használjuk:

ν = 1−%. (3.17)

ν értéke pontosan akkor 0, ha az eloszlás egyetlen pontra koncentrált, és akkor 1, ha a
koncentrációnak nincs jellemző iránya.

Az A és B pontok egymástól való eltérülésére az általuk bezárt γ középponti szög – azaz
a köztük lévő legrövidebb ívhossz – helyett sok esetben célszerű az 1− cosγ mennyiséget,
a koszinusz-távolságot használni. Ezt a választást intuitíve azzal indoklhatjuk, hogy így
analógiát teremtünk a gömbi és euklideszi távolságfogalmaink között, hiszen a koszinusz-
tétel miatt teljesül az

1− cosγ=
h2

2
(3.18)

összefüggés, ahol h az A és B között feszülő gömbi húr hosszát jelöli. A 3.3. ábra mindezt
A= µ és B = ξ-re szemlélteti. Jelölje most γ azt a véletlen szöget, amely az egységgömbön
vett eloszlás µ várható értéke és a ξ véletlen pont között húzódik. Ekkor fennál, hogy

% = E
�

cosγ
�

, (3.19)

hiszen az m = ψ
�

µ
�

, X = ψ (ξ) és az ‖m‖ = ‖X‖ = 1 összefüggések felhasználásával
adódik, hogy

E
�

cosγ
�

= E
�


m, X
��

=



m, E
�

X
��

=
¬

m, e
¶

= ‖m‖‖e‖ cos0= %, (3.20)

ahol a 〈·, ·〉 operátor a skaláris szorzatot jelöli. A (3.17) definíció és (3.19) miatt a ν gömbi
varianciára az alábbi összefüggés teljesül:

ν = 1− E
�

cosγ
�

, (3.21)

ami a (3.18) képlet értelmében a várható négyzetes eltérés gömbi megfogalmazásának
tekinthető.
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3.3. ábra. A µ várható érték és a ξ véletlen pont γ gömbi és h euklideszi távolságai. A véletlen
h húrra és γ szögre alkalmazott koszinusz-tétel praktikus kapcsolatot teremt a kétféle távolság-
fogalom között.

3.5. A gömbfelület diszkretizációja

Ahhoz, hogy a dolgozat 5. és 6. fejezetében bemutatásra kerülő módszerek általános göm-
bi eloszlásokkal is hatékonyan működjenek a gyakorlatban, folytonos eloszlások helyett a
diszkretizált változataikkal végezzük a számításokat. A gömb cellázására többféle módszer
létezik. Ezeket gyakran asztrofizikai és kozmológiai adatokon végzett keresések felgyorsí-
tására hoztak létre. Két jelentős, hatékony implementációval rendelkező eljárás a NASA
által kifejlesztett HealPix [54], illetve a Szalay Sándor, Jim Gray és munkatársaik által a
Johns Hopkins Egyetemen létrehozott Hierarchikus Háromszögháló (Hierarchical Trian-
gular Mesh, röviden HTM) [55]. A dolgozatban bemutatott módszerek megvalósításakor
hatékonysági és egyéb praktikus implementációs okokból a HTM módszert alkalmaztuk a
gömbfelszín diszkretizálásához. A [186] HTM függvénykönyvtárral gyorsan tudunk gömbi
számításokat végezni (pl. gömbi távolságot vagy régiók metszetét).

A HTM egy négyesfa-indexelésen (quad-tree indexing) alapuló hierarchikus struktúrát
hoz létre a gömbön. Az eljárás a legfelső szinten az egységgömbe írt oktaéder három-
szöglapjait vetíti ki a gömbfelszínre, ezzel 8 gömbi háromszögre bontva azt. A módszer a
következő lépésben az oktaéder mindegyik háromszöglapját négy új háromszöglapra bont-
ja úgy, hogy az új csúcsok a kivetített gömbi háromszögek oldalfelező pontjai legyenek. Az
eljárás rekurzív módon folytatódik, ezzel egyre finomodó háromszög-felbontását adva a
gömbfelszínnek. A beírt oktaéder felosztását a 3.4. ábrán szemléltetjük.

A négyesfa-felbontás során létrejövő gömbháromszögeket trixeleknek nevezzük. Min-
den trixel egyedi azonosítót kap, amely a szülő-trixel azonosítójának és a háromszög
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3.4. ábra. A HTM-hierarchia a gömbbe írt oktaéder rekurzív felosztásán alapszik. A gömbi
háromszög-cellák (trixelek) a háromszöglapok gömbfelszínre vetítésével adódnak. (Forrás: Bu-
davári és szerzőtársai, [56]).

sorszámának konkatenációjából áll. A 3.5. ábrán az S2 legfelső szintű trixel felbontása
látható. A gömbi eloszlásokkal történő számolás során először kiválasztunk egy megfelelő
felbontási szintet. Ez a feladattól függően tipikusan a néhány száz négyzetkilométeres
cellamérettől (≈ 7-es szint) a néhány száz négyzetméteres cellaméretig (≈ 18-as szint)
változik. Ezután a folytonos eloszlásokat az így adódó trixeleken diszkretizáljuk, vagyis
a (3.8) egyenlet alkalmazásával kiszámoljuk a gömbi cellákra kumulált valószínűsége-
ket.3 Ezután a további számításokat (pl. együttes eloszlások kiszámítását, eloszlások kev-
erését) az egyedi trixel-azonosítók alapján cellánként végezzük el. Ha szükséges a trixelek
pontszerűsítése (például két trixel távolságának a kiszámításához), akkor a trixeleket a
középpontjaikkal reprezentáljuk.

3 Megjegyezzük, hogy a HTM által előállított gömbi rács háromszögei nem teljesen azonos
területűek, amit a (3.8) integrálok közelítésénél figyelembe kell venni.

3.5. ábra. Az egyik nyolcad-gömb felszínét lefedő, legfelső szintű S2 trixel rekurzív felbontása.
Az egyedi trixel-azonosítók a szülő-trixel azonosítójából a háromszög-sorszám konkatenációjával
adódnak. (Forrás: Budavári és szerzőtársai, [56]).



II. rész

Az Internet térbeli szerkezete





4. fejezet

Irodalmi áttekintés

Az elmúlt évek folyamán mind a hálózat-kutatás, mind az üzleti alkalmazások területén
egyre több olyan kérdés merül fel, ahol fontos szerepet játszik a hálózat térbeli szerkezete
(lásd például a [187] konferencia-sorozat publikációit). A természettudományos, mérnöki,
vagy társadalmi-gazdasági vizsgálatok mellett az üzleti szférában is teret hódítanak azon
alkalmazások, amelyek a felhasználók helyétől függően nyújtanak tartalmat, célzott hirde-
tést vagy egyéb, például geoszociális szolgáltatásokat [57]. Ebben a fejezetben áttekintjük
az internetes állomások lokalizációjával és a hálózat térbeli szerkezetének feltárásával kap-
csolatos irodalmat, valamint számba vesszük azokat a kutatási területeket, ahol a Internet
térbelisége fontos szerepet játszik.

4.1. IP-geolokalizáció

Az internetes csomópontok térbeli helyzetének a meghatározása nehéz probléma, mivel
a hálózati eszközök IP-címe és térbeli pozíciója között nincs direkt kapcsolat. Az elmúlt
évek során jó néhány IP-geolokalizációs technika jelent meg, amelyek célja, hogy pontos
becslést adjanak a hálózati pontok helyzetére. A különböző megoldásokat alapvetően két
nagy csoportba sorolhatjuk az alapján, hogy milyen elvi megközelítéssel gyűjtik a pozíció-
információt. A nyilvántartás-alapú módszerek előzetesen regisztrált adatokból nyerik ki
az IP-címekre vonatkozó lokáció-adatokat. Ezzel szemben a mérés-alapú eljárások aktív
késleltetés és topológia-méréseket hajtanak végre a pozíciók megbecsléséhez. Ahhoz, hogy
érvényes megállapításokat tehessünk az Internet térszerkezetére vonatkozóan, elenged-
hetetlen a hálózati infrastruktúra, vagyis elsősorban a routerek megbízható lokalizációja.
Az alábbiakban ezen nézőpontból tekintjük át a legfontosabb geolokalizációs módszereket.
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4.1.1. Nyilvántartás-alapú geolokalizáció

A geolokalizációs eljárások jelentős része Whois adatbázisok, DNS nevek vagy DNS LOC

rekordok alapján állapítja meg a hosztok pozícióját. Az alábbiakban áttekintjük ezen adat-
források főbb sajátosságait.

Whois-alapú módszerek

A geo-információ egyik legegyszerűbben elérhető – és ezért gyakran alkalmazott [58–
61] – forrását a Whois adatbázisok képezik [62]. Ezen adatbázisok egy adott IP-címhez
vagy IP-tartományhoz regisztrált szervezet nevéről, címéről, valamint további technikai-
adminisztratív adatokról nyújtanak információt. A fő Whois adatbázisokat az Internet-
címek kiosztását végző öt Regionális Internet Regisztrátor (RIR – Regional Internet Reg-
istry) üzemelteti1, de sok üzleti alapon működő Whois adatbázis létezik ezek mellett. Egy
tipikus Whois bejegyzés az alábbi formát követi:

NetRange: 173.194.0.0 - 173.194.255.255

CIDR: 173.194.0.0/16

OriginAS: AS15169

NetName: GOOGLE

NetHandle: NET-173-194-0-0-1

Parent: NET-173-0-0-0-0

NetType: Direct Allocation

RegDate: 2009-08-17

Updated: 2012-02-24

Ref: http://whois.arin.net/rest/net/NET-173-194-0-0-1

OrgName: Google Inc.

OrgId: GOGL

Address: 1600 Amphitheatre Parkway

City: Mountain View

StateProv: CA

PostalCode: 94043

Country: US

RegDate: 2000-03-30

Updated: 2011-09-24

Ref: http://whois.arin.net/rest/org/GOGL

Ezt a választ a 173.194.39.68-as IP-cím lekérdezésekor kaptuk. Ez a cím egy a Google
által üzemeltetett, de Budapesten található kiszolgálóhoz tartozik. Megfigyelhető, hogy
az ARIN rekordjaiból csupán a Google-központ kaliforniai címe derül ki. E jelenséget egy
nagyobb adathalmazon is megvizsgáljuk a 7.1. részben. Általánosságban elmondható, hogy
a Whois adatbázisok geolokalizációs célra történő felhasználásakor problémát jelenthet,

1 Az öt RIR: RIPE (Európa), ARIN (Észak-Amerika), APNIC (Ázsia-Oceánia), LACNIC (Dél-Amerika)
és AfriNIC (Afrika).
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hogy a nagy méretű, földrajzilag kiterjedt AS-ek esetén a regisztrált címek jellemzően
eltérnek a hálózati eszközök valódi pozíciójától.

DNS-alapú módszerek

A Whois adatbázisok mellett gyakran az Internetes hosztok domain neveit használják pozí-
cióbecslésre (lásd pl. [47, 63–65]). Spring doktori disszetrációjában bemutat egy undns
nevű eszközt, amely a routerek neveiből nyer ki lokáció-információt [26, 4.3.3. fejezet].
Ezek a geolingvisztikus módszerek arra a tényre építenek, hogy az Internet-szolgáltatók sok-
szor belekódolják a routerek földrajzi pozícióját a domain nevekbe. Ezt tipikusan a város-
vagy országnév rövidítésével, illetve reptéri kódok használatával érik el [47]. Például az
rt1.bud.hu.geant2.net domain név egyszerre tartlamaz az országra (hu – Magyar-
ország) és a városra (bud – Budapest) vonatkozó kódot. Zhang és szerzőtársai a [66]
cikkben megmutatták, hogy a DNS nevek dekódolásán alapuló módszerek gyakran na-
gyon nagy lokalizációs hibákat eredményeznek a szolgáltatók eltérő névadási szokásainak
köszönhetően. A maghálózat routereinek lokalizációjakor további problémát jelenthet,
hogy ezeknek az eszközöknek gyakran egyáltalán nincs DNS nevük.

A DNS rendszer kiegészítéseként a [67] RFC javasolatot tesz a DNS LOC rekordok
bevezetésére, ami a domain nevekhez tartozó földrajzi pozíciók tárolását teszi lehetővé. A
LOC rekordok bevezetésének vannak bizonyos technikai nehézségei [47, 68], és jellemzően
a domain nevek adminisztrátorai sem veszik a fáradságot a kitöltésükre, frissen tartásukra.
További problémát jelent, hogy a LOC rekordok hitelességét gyakorlatilag lehetetlen el-
lenőrizni.

Geolokalizációs szolgáltatások

A IP-geolokalizáció jelentőségének növekedésével egyre több cég nyújt lokalizációs szol-
gáltatást üzleti alapon. A lekérdezések megválaszolásához szinte az összes ma ismert
geolokalizációs szolgáltatás egy előzőleg begyűjtött geo-adatokat tároló adatbázist alka-
lmaz (pl. [188–190]). Ezen adattárházakat a legtöbb szolgáltató az előzőekben ismertetett
nyilvántartás-alapú módszerek segítségével populálja. Noha általában alapos adattisztítási
algoritmusokat alkalmaznak, a forrásadatokban rejlő pontatlanságokat nem tudják tel-
jesen kiszűrni. Ennek demonstrálására az egyik legelterjedtebb szolgáltatás, a MaxMind
segítségével lokalizáltuk az európai akadémiai gerinchálózat, a GÉANT néhány ismert
pozíciójú routerét [188]. Amint azt a 4.1. táblázat mutatja, a MaxMind az összes routert
Cambridge-be helyezte. A tény, hogy a GÉANT hivatalos Whois rekordja is Cambridge-
be mutat, arra utal, hogy a MaxMind előzetesen regisztrált Whois-adatokat (is) használ.
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Shavitt és szerzőtársai [69], Poese és kollégái [70], illetve a CAIDA2 munkatársai [71]
szisztematikusan megvizsgáltak több geolokalizációs adatbázist, és az eredményeik szerint
hasonló anomáliák jellemzőek az ismert eszközök többségére.

Hosztnév Valós pozíció A MaxMind válasza

rt1.ams.nl.geant2.net Amszterdam, NL Cambridge, UK

rt1.bud.hu.geant2.net Budapest, HU Cambridge, UK

rt1.fra.de.geant2.net Frankfurt, DE Cambridge, UK

rt1.lon.uk.geant2.net London, UK Cambridge, UK

rt1.pra.cz.geant2.net Prága, CZ Cambridge, UK

4.1. táblázat. GÉANT routerek lokalizációja

Természetesen sok szolgáltató több adatforrásból is igyekszik információt gyűjteni. A
MaxMind [188] és a Digital Envoy Netacuity [189] például olyan partner-weboldalakról
gyűjt adatokat, ahol a felhasználók maguk viszik be a pozíciójukat [69], míg a Quova
egyenesen az Internet-szolgáltatóktól vásárol információt a belső hálózati topológiáról [59,
190]. Az elmúlt egy-két évben megjelentek olyan módszerek is, amelyek a WiFi hálózatok
SSID azonosítóinak begyűjtésével építenek adatbázist [72]. Ezt a – jogi problémákat is
felvető – eljárást alkalmazza a Google is saját lokalizációs szolgáltatásiban [192]. Az üzleti
szempontok miatt ezen speciális (és költséges) technikákat elsősorban a végpontok, vagyis
a végfelhasználók lokalizációjához alkalmazzák. A jelentős erőforrásokkal rendelkező szol-
gáltatók ilyen jó minőségű adatforrásokkal rendkívül pontos pozíció-becslést tudnak elérni.

Általánosságban kijelenthető, hogy a nyilvántartás-alapú módszerek nagyon kis vá-
laszidővel dolgoznak, és a hálózati végpontokra rendkívül pontos eredményt adhatnak.
Másrészt viszont a földrajzilag kiterjedt autonóm rendszerekhez tipikusan kevés bejegyzés
tartozik a különféle nyilvántartásokban. Emiatt az ezen módszerekkel a hálózat belső
routereire, akár teljes IP-cím tartományokra kapott eredmények gyakran rendkívül nagy
hibával terheltek [66, 68]. Ezen hiányosságok miatt a nyilvántratás-alapú geolokalizá-
ció felbontása általában nem megfelelő az Internet-topológia földrajzi térbe ágyazásához.
Mindezt a 7.1. részben egy példán keresztül illusztráljuk.

2 A CAIDA a San Diego-i USCD egyetemen működő Internet kutatóközpont [191].
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4.1.2. Mérés-alapú geolokalizáció

Részben a fent említett problémák áthidalására az elmúlt években megjelentek az aktív
hálózati méréseket alkalmazó gelokalizációs eljárások [12, 47, 73–75]. Ezen módszerek
ismert pozíciójú referenciapontokból végeznek késleltetés és/vagy topológia méréseket, így
az állomásokat mindig mért fizikai paraméterek alapján lokalizálják. A hálózati eszközök
pozíciójának megbecsléséhez a legtöbb módszer a mérési eredmények alapján szigorú
földrajzi megszorításokat definiál, amelyek kijelölik a célpontot tartalmazó régiót. Az aláb-
biakban röviden áttekintjük az irodalomból ismert fontosabb módszereket.

Geoping

Padmanabhan és Subramaninan [47] publikációjukban ismertetnek egy Geoping nevű
eszközt, amely csomag-késleltetések alapján becsli meg a hálózati csomópontok helyzetét.
Az eljárás a „legjobb referenciapont” módszerét alkalmazza [29, 5.3.6. rész]. E szerint a
célpontra nyert késleltetés-mérési vektort összeveti a referenciapontokra előre meghatáro-
zott „késleltetési profilokkal”, amik a referenciapontok egymás közötti méréseiből adód-
nak. A módszer kiválasztja a mért vektorhoz az l2 norma szerinti legközelebbi referencia-
vektort, és a hozzá tartozó referenciapont pozícióját tekinti becslésnek. Bár a Geoping

elvben lehetőséget ad passzív referenciapontok bevonására is (amelyek pozíciója ismert,
de kísérleteket nem tudnak végezni), a módszer pontosságát direkt módon korlátozza a
referenciapontok térbeli sűrűsége.

Megszorítás-alapú geolokalizáció (CBG)

Ahogy a 2.2.1. részben tárgyaltuk, a minimum késleltetések módszerével közelíteni tudjuk
a körbefordulási idők determinisztikus, csomag-propagáció által dominált komponensét.
Így a jel kábelekben való terjedési sebessége alapján minden minimum RTT értékhez egy
maximális hatótávolságot tudunk rendelni. A Gueye és kollégái által javasolt megszorítás-
alapú geolokalizáció (constraint-based geolocation, CBG) ezen tényt használja ki, hogy
szigorú térbeli megszorításokat definiáljon [73, 76]. A CBG nem a 2×108 m/s jelterjedési
sebességgel dolgozik, hanem referenciapontonként határozza meg a legnagyobb megfigyelt
jelterjedési sebességet. Ez alapján a módszer a célponthoz végzett késleltetés-mérésekből
korongokat hoz létre a referenciapontok körül (lásd a 4.1(a) ábrát), majd ezen korongok
metszetét tekinti becsült régiónak, illetve a régió középpontját becsült pozíciónak. Az ilyen
jellegű becslési technikát, amikor több rögzített pontból végzünk méréseket, és az adódó
térbeli feltételrendszer alapján lokalizáljuk a célpontot, multilaterációnak nevezzük. A CBG
multilaterációs elvét és a referenciapontonkénti kalibrációt a 4.1. ábrán mutatjuk be.
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(a) (b)

4.1. ábra. A CBG geolokalizációs modell. (a) Egy τ célpont lokalizációja az L1, L2, L3 referenciapon-
tokból. Az ábrán giτ az Li és τ valódi távolságát, míg γiτ a megszorítás hibáját jelöli. Ezen hibák
az addicionális (nem-propagációs) késleltetésekből, valamint a kábelek legrövidebb főköri ívtől
való eltérüléséből adódnak. A CBG a szaggatottal jelölt korongok szürkével satírozott metszetét
tekinti becsült régiónak. (b) A CBG referenciapontonként kalibrálja a modelljét, a (b) ábra egy ilyen
kalibrációs idő-út szórásdiagramot mutat. A vastag vonal a fénysebességből adódó elvi korlátot
jelöli, a szaggatott vonal a ponthalmaz alsó burkolója, azaz a legnagyobb megfigyelt jelterjedési
sebesség. A módszer az alsó burkolóból adódó lineáris modell alapján határozza meg az (a) ábrán
látható, szaggatottal jelölt korongok sugarát. (Forrás: Gueye és társai [73].)

Topológia-alapú geolokalizáció (TBG)

Katz-Bassett és munkatársai olyan geolokalizációs eljárást javasolnak, amely a késlelte-
tések mellett topológia-információt is hasznosít a pozícióbecsléshez [77]. A topológia-
alapú geolokalizáció (topology-based geolocation, röviden TBG) először traceroute-
méréseket végez a referenciapontokból a célponthoz, majd megkeresi az így felfedezett
köztes routerek legjobb térbeli beágyazását. Ehhez először klaszterezi az IP-címeket egy
interfész álnév-feloldó módszerrel, majd a CBG-hez hasonló földrajzi megszorításokat
kiegészíti a router-közi késleltetésekből adódó hoponkénti megszorításokkal. A módszer a
felfedezett topológia egy olyan térbe ágyazását keresi, amely minimalizálja mérési ada-
tokból adódó inkonzisztenciákat. A TBG által alkalmazott globális optimalizáció hátránya,
hogy miközben a köztes routerek helyzetbecslési hibáját minimalizálja, a célpont becsült
pozícióját addicionális hibákkal terhelheti.
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(a) (b)

4.2. ábra. Az Octant módszer geolokalizációs elve. (a) Az eljárás a megfigyelt legkisebb jelterjedési
sebességekből negatív megszorításokat definiál, vagyis a maximális mellett a minimális távolságokat
is becsli. Ezek együttesen a referenciapontok körül húzódó sávokat származtatnak. A becslést az
adódó sávok metszete (illetve annak centruma) adja. (b) A módszer a pozitív és negatív megszorí-
tások meghatározásához a referenciapontonkénti idő-út kalibrációs halmaz konvex burkát használja,
amelyet a nagyobb késleltetésekre konzervatív becsléssel vált fel. (Forrás: Wong és társai [74].)

Octant

A Wong és szerzőtársai által publikált Octant módszer a CBG térbeli megszorításait negatív
megszorításokkal egészíti ki [74]. Ehhez a CBG-hez hasonlóan referenciapontonkénti ka-
librációt végez, ám nem csupán a legnagyobb, hanem a legkisebb megfigyelt jelterjedési
sebességeket is regisztrálja. Az Octant a 4.2. ábrán látható módon a pozitív és negatív meg-
szorítások kombinálásával sávokat képez a referenciapontok körül, majd a sávok metszetét
(illetve annak centrumát) tekinti becslésnek. Az Octant lehetőséget ad további becslés-
javító technikák alkalmazására, mint például DNS vagy Whois adatok felhasználására,
vagy földrajzi-demográfiai adatok negatív megszorításként történő beemelésére.

Geolokalizáció késleltetés-modell alapján

Amennyiben a referenciapontok alkalmasak precíz időmérések elvégzésére (ilyenek példá-
ul az ETOMIC platform mérőpontjai – lásd a 2.3.1. részt), akkor lehetőség nyílik a korábbi-
aknál részletesebb késleltetés-modell alkalmazására. A [12] publikációban megmutatjuk,
hogy az így adódó újfajta megszorítások – a pontos egyirányú késleltetés-méréseknek
köszönhetően – lényegesen javíthatják a lokalizáció pontosságát.
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4.2. Korábbi vizsgálatok az Internet térbeli szerkezetéről

Noha az Internet nagyskálás szerkezetének feltárása régóta foglalkoztatja a hálózat ku-
tatóit [17, 19, 20, 26, 78, 79], a rendszer térbeli jellemzőinek mérése és elemzése továbbra
is komoly kihívást jelent. Nagyrészt e nehézségekkel összefüggésben a hálózat szerkezetét
hagyományosan a fizikai tér és a pontok helyzetének elhanyagolásával tanulmányozzák.
Mindazonáltal, a térbeli viszonyok fundamentális módon befolyásolhatják a hálózat fontos
hatékonysági és stabilitási tulajdonságait (lásd például a 4.3. rész). E motiváció által
vezérelve az elmúlt időszakban megjelentek azok a munkák, amelyek a hálózat térbeli
tulajdonságainak feltárását célozzák.

Subramanian, Padmanabhan és Katz geolingvisztikus módszerekkel, a DNS-nevek alap-
ján határozzák meg a routerek pozícióit [63]. A szerzők mind router-, mind AS-szintű
utak térbeli eltérüléseit vizsgálják, és megállapítják, hogy az AS-eken belüli utak föld-
rajzi értelemben sokkal optimálisabbak, mint a több AS-t érintőek. Kasiviswanathan és
kollégái az észak-amerikai Internet térbeli vonatkozásait vizsgálják [80]. Olyan inderekt
útválasztási jelenségekre mutatnak rá, amelyek jelentős térbeli eltérüléseket okoznak, és
így potenciálisan degradálhatják az átfolyó adatok továbbítási minőségét.

Yook, Jeong és Barabási megállapítják, hogy a routerek térbeli eloszlása erősen korrelál
a népsűrűség globális mintázatával, és mindkét csoport fraktál-halmazt alkot [81]. A cikk
elemzi az Internet-linkek hosszeloszlását, és megállapítja, hogy a % hosszú linkek száma
∼ 1/%-vel csökken. [81] elemzései egy a CAIDA [61] NetGeo eszközével gyűjtött adathal-
mazra épülnek, amely a Whois rekordokból bányássza ki a pozíció-adatokat. Lakhina és
társai [82]-ben DNS és Whois-alapú módszerekkel geolokalizálnak Internet-állomásokat,
és erős, hatvány-függvény szerű kapcsolatot találnak a különböző gazdasági régiókban a
népesség és az interfészek száma között. A cikk vizsgálja az AS-ek földrajzi kiterjedését,
illetve az AS-en belüli és az AS-ek közötti linkek különbségeit. A szerzők empirikusan bi-
zonyítják, hogy kis távolságokra a linkhosszak eloszlása összhangban van a [83] Waxman-
modell exponenciális linkbehúzási valószínűségével. Ugyanakkor hosszabb távokra a lin-
kek kialakulásának valószínűsége független a routerek közti térbeli szeparációtól.

Közvetlenül az AS-ek földrajzi kiterjedését teszi empirikus elemzés tárgyává Rasti és
társai [84] cikke. Kiemelik, hogy az AS-ek közötti üzleti megállapodások gyakran explicit
földrajz-specifikus követelményeket is tartalmaznak, és módszert adnak a végfelhasználók
felé is szolgáltatást nyújtó AS-ek térbeli eloszlásának megbecslésére. Peer-to-peer alkal-
mazásokból gyűjtenek végfelhasználói IP-címeket. Ezekhez aztán nyilvántartás-alapú mód-
szerekkel rendelnek koordinátákat, majd pedig magsűrűség-becslési módszerrel (kernel
density estimation, röviden KDE) nyerik ki az AS földrajzi „lábnyomát”.

Nagyskálás PoP-szintű topológiák térbe ágyazására ad módszert Feldman, Shavitt és
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Zilberman [85]. A [86] Dimes infrastruktúra mérőágenseivel rögzítettek traceroute-
méréseket. A PoP-okat az így nyert hálózat szerkezetének elemzésével azonosítják, majd
geolokalizációs adatbázisokat alkalmaznak a pozíciók kinyeréséhez. A cikk a térbeli PoP-
térképek konstrukcióján túl hozzájárul a geolokalizációs adatbázisok validálásához is.
Gregori és kollégái passzív BGP-mérések alapján rekonstruálják az AS-topológia térbeli
vonatkozásait [87]. A szerzők egy háromlépéses algoritmust és a [188] Maxmind adat-
bázist alkalmazzák az AS-útvonalak geolokalizációjához. Regionális bontásban vizsgálják
az így nyert topológia fokszámeloszlásait és – a gráf irányítottságán keresztül az – üzelti
kapcsolatokat. Ily módon rá tudnak világítani az európai és észak-amerikai Internet közötti
néhány alapvető, strukturális különbségre.

Végül megemlítjük Freedman és kollégái [88] cikkét, amelyben a szerzők az AS-eknek
kioszott IP-cím tartományok térbeli terjedelmét és töredezettségét vizsgálják. Jelentős tér-
beli szóródást mutatnak ki, még a kisebb méretű IP-tartományok esetén is. Megállapítják,
hogy ha a címek allokációjakor figyelembe vennénk a címekhez párosított állomások térbeli
helyzetét, akkor az egy földrajzi régióba tartó utak aggregációjával lényegesen csökkent-
hető lenne a BGP-táblák mérete.

4.3. A térbeliség szerepe az Internet-kutatásban

Az IP-geolokalizáció, valamint a topológia térbeli viszonyainak a feltárása olyan érdekes
problémák, amelyek eredményeit felhasználhatjuk további kutatási kérdések megválaszo-
lásához. Az alábbiakban azokat a kutatási területeket tekintjük át, amelyek szoros össze-
függésben állnak az Internet térbeli jellegével.

Topológia-modellezés

Bár az ismert Internet-modellek többsége elhanyagolja a csomópontok térbeli eloszlását
és a linkek hosszeloszlását, van néhány munka, amely hangsúlyozza a földrajzi viszonyok
jelentőségét. Yook, Jeong és Barabási korábban már említett [81] cikkükben olyan genera-
tív router-szintű topológia-modellt javasolnak, amely először leszórja a csúcsokat a síkra,
a pontokra empirikusan megfigyelt D f = 1.5 fraktáldimenziónak megfelelően. Ezután az
élek behúzásához egy absztrakt topologikus és egy geometrikus szabályt kombinálnak. Az
előbbi egy α= 1 exponensű preferenciális csatolást ír le: annak a valószínűsége, hogy egy
csomóponthoz újabb élet kötünk be, a fokszámmal lineárisan nő. Másrészt, a geometrikus
szabály szerint két pont összekötésének az esélye a távolságukkal σ = 1 exponenssel,
lineárisan csökken. A szerzők a D f ,α és σ paraméterek értékét empirikus úton határozták
meg, és állításuk szerint ez az egyetlen olyan modell-család, amely realisztikusan írja le a
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nagyskálás Internet szerkezetét. Megjegyezzük, hogy azóta komoly aggályok merültek fel
azon modellekkel kapcsolatban, amelyek a router-szintű topológiát preferenciális csatolás-
sal reprodukálják [43, 89].

Több modell is létezik, amely az AS-szintű topológia fejlődését alakító tényezők között
kiemeli a térbeli viszonyok inherens szerepét [90, 91]. Chang, Jamin és Willinger érvelése
szerint az AS-hez tartozó lokációk, azaz PoP-ok térbeli eloszlása alapvetően befolyásol-
ja a további szolgáltatókhoz és ügyfelekhez történő kapcsolódás költségeit [90]. Ennek
nyilvánvaló oka, hogy a közeli entitásokkal mindig kisebb költséggel lehet kapcsolatot
létesíteni, mint a távoliakkal. A szerzők által adott modell egyik fontos ismérve, hogy a
topológiai értelemben vett maghoz közel lévő nagy AS-ek többet tudnak invesztálni a
térbeli terjeszkedésbe. Így tovább növelhetik a PoP-jaik számát és földrajzi diverzitását.
Következésképp ezen AS-ek földrajzilag is közelebb kerülnek más AS-ekhez (a potenciális
ügyfelekhez), mint a kisebb méretű szolgáltatók, amelyek ráadásul túlnyomórészt a topoló-
gia perifériáján helyezkednek el.

Hálózati robusztusság

Az Internet véletlen hibákkal és célzott támadásokkal szembeni ellenállóképességét jó
néhány szerző kutatta. A robusztusságot elemző cikkek túlnyomó része a hálózat gráfel-
méleti tulajdonságai felől közelíti meg a kérdést [92, 93]. A tisztán gráfelméleti modellek
azonban elhanyagolják azt a tényt, hogy két, az absztrakt gráfban egymástól távol eső pont
a térben nagyon is közel lehet egymáshoz. Ezért valamely földrajzilag lokalizált esemény
térben korrelált hibákat eredményezhet. Ilyen történhet egy katasztrófahelyzet (például
földrengés vagy hurrikán) esetén, amikor egy régió routerei és/vagy linkjei tömegesen
válhatnak elérhetetlenné, potenciálisan megbénítva a globális Internet forgalmát [193].

Subramanian, Padmanabhan és Katz szolgáltatóktól származó, régió-szintű topológiák
alapján vizsgálják az Internet hibatűrési tulajdonságait [63].3 A szerzők megállapítják,
hogy a legnagyobb fokszámú csomópont (azaz földrajzi régió) kiesése esetén a kommu-
nikáló állomás-párok 15-30%-a kapcsolódik szét. Wu és kollégái [94]-ben egy meghibá-
sodási modell segítségével szisztematikusan elemzik, hogy az Internet jelenlegi útválasztási
rendszere hogyan reagál a különböző típusú hibákra. Empirikus adatokon és szimulá-
ciókkal vizsgálják a regionális hibák hatását, és megállapítják, hogy a legnagyobb prob-
lémát a kritikus hozzáférési linkek leállása okozza.

3 A cikkben vizsgált hálózat csomópontjait földrajzi régiók alkotják, tehát ez egy a PoP-szintűnél
durvább felbontású topológia.
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Útválasztási algoritmusok

A hálózat térbeli szerkezetének ismerete lehetővé teszi olyan új protokollok és algoritmu-
sok alkalmazását, amelyek a geometria felhasználásával hatékonyabb működést tudnak
elérni. Ezek közé tartoznak a földrajzi útválasztó algoritmusok, amelyek a csomópon-
tok címe helyett azok térbeli elhelyezkedését használják, hogy a csomagokat mohó módon
továbbítsák a célpont felé. Kelinberg [95] cikkében teoretikusan vizsgálja, hogy kisvilág
hálózatokban milyen feltételek mellett válik hatékonnyá a mohó földrajzi útválasztás.
Megállapítja, hogy az algoritmus egyetlen esetben, az inverz-négyzetes linkhossz-eloszlás
esetén találja meg a rövid utakat.

Hasonló mohó algoritmusokat a gyakorlatban először vezeték nélküli ad-hoc és szen-
zor hálózatokra dolgoztak ki [96, 97], de léteznek javaslatok a „vezetékes” Internet vo-
natkozásában is. A ma használatos BGP-protokoll nem veszi figyelembe az útvonalak
fizikai hosszát. Ráadásul az AS-ek gyakran a lehető legkevesebb belső (AS-en belüli) hop
felhasználásával igyekeznek továbbadni az átmenő csomagokat a következő AS-hopnak
(hot potato routing). Az ehhez hasonló AS-szintű útválasztási stratégiák lényegesen inf-
lálhatják a végpont-végpont utak fizikai hosszát [65]. Oliveira és kollégái az AS-szintű
útválasztás földrajzi információval történő kiegészítését tanulmányozzák [98]. Szimulá-
ciókkal támasztják alá, hogy a térbeli viszonyok figyelembevételével jelentősen növelhető
lenne a globális útválasztási rendszer teljesítménye és skálázhatósága. Léteznek teoretikus-
abb javaslatok is az AS-szintű útválasztás térbeli adatok alapján történő optimalizálására.
Boguña és szerzőtársai [99]-ben megmutatják, hogy a hiperbolikus tér természetes beá-
gyazási közege lehet az Internet AS-szintű topológiájának, mert az abban értelmezett mohó
útvonalválasztási stratégia közel optimális eredményt ad.

Elosztott rendszerek és felhő-szolgáltatások

A jelenleg ismert hálózati szolgáltatások egy jelentős csoportja elosztott módon működik
abban az értelemben, hogy a kéréseket nem csupán egy, hanem több földrajzi lokációról
vagy adatközpontból is ki tudja szolgálni. Gondoljunk például a DNS névfeloldó rendszerre,
a tartalom-kiszolgáló hálózatokra (content delivery network, röviden CDN), a peer-to-peer
fájlmegosztó alkalmazásokra, a felhő-szolgáltatást nyújtó rendszerekre, vagy az online
játékokra. Ezen rendszerek kialakításakor több földrajzi jellegű probléma is felmerül.

Az említett szolgáltatások közös vonása például, hogy a belépési pontok redundanciája
a kliensek számára lehetőséget ad a kiszolgálók közötti választásra. Tekintve, hogy egy
adott kliens perspekívájából nézve az eltérő helyszínek jellemzően eltérő teljesítménnyel
tudják kiszolgálni a kéréseket, előtérbe kerül a legközelebbi szerver kiválasztásának prob-
lémája. Legközelebbi alatt általában azt a szervert értjük, amelyik a lehetséges alternatívák
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közül a legkisebb válaszidővel (azaz RTT-vel) tudja kiszolgálni a kérésünket.4 A késleltetési
idők folyamatos újramérése gyakran jelentős hálózati terhelést indukálna, és kioltaná a
legközelebbi szerver kiválasztásából fakadó előnyöket. Ennek megfelelően a kiválsztási
problémát célszerűbb úgy megközelíteni, hogy a késleltetések megbecsléséhez ne kell-
jen fizikai méréseket végezni. Ennek az egyik módja lehet a valódi földrajzi távolságok
használata. Huffaker és kollégái több hálózati távolság-metrikát is megvizsgáltak [100],
és azt találták, hogy a végpontok földrajzi távolságának az ismerete jól használható a
legközelebbi szerver kiválasztásához. Mindez interpretálható úgy is, hogy a hálózatot a
gömbi metrikus térbe ágyazzuk, hogy aztán az ezen térben mért távolságok alapján tudjuk
becsülni a késleltetéseket. Megjegyezzük, hogy [100] megjelenése óta léteznek fejlettebb
módszerek, amelyek a metrikus térbe ágyazást úgy végzik, hogy a kísérletileg mért késlel-
tetési értékek kevésbé torzuljanak (lásd például [29, 5.3.5. rész]).

Ager és szerzőtársai a tartalom-kiszolgáló CDN infrastruktúrák feltérképezésére ad-
nak módszert [101]. Az eljárással mérhetővé teszik a hálózati tartalmak térbeli eloszlását
és a különböző CDN-ek teljesítményét is. Ezen ismeretek értékesek lehetnek az Internet-
szolgáltatók számára a más AS-ekkel való társulási kapcsolatok létesítésekor, illetve a
forgalomszabályozási döntések kialakításánál. A CDN-ek földrajzi diverzitásának mérése
szintén kulcsfontosságú a tartalom előállítói számára, hogy minél költséghatékonyabban
tudják eljuttatni a tartalmakat a célcsoportjaikhoz. Benson és kollégái némileg eltérő as-
pektusból vizsgálják a felhő-rendszerekben lévő tartalmak, fájlok térbeli eloszlását [102].
A felhasználók felhőben lévő adatainak biztonságához és helyreállíthatóságához alapvető
fontosságú azok földrajzilag redundáns tárolása. A szerzők egyfajta geolokalizációs mód-
szert adnak annak ellenőrzésére, hogy a felhő-tárolást nyújtó szolgáltatók valóban több
földrajzi régióba replikálják-e az adatokat.

Biztonsági és jogi kérdések

Az Internet térbeli viszonyaival kapcsolatban egy sor biztonsági és jogi kérdés is felmerül.
Ismert például, hogy egyes földrajzi régiókból gyakrabban követnek el bankkártya-vissza-
éléseket, indítanak spam-kampányokat vagy férnek hozzá illegálisan magán-fiókokhoz
[103]. Továbbá, jó néhány média-szolgáltató vagy online szerencsejáték oldal jogi okokból
korlátozza, hogy a tartalmai mely földrajzi térségekből legyenek elérhetőek. Ahhoz, hogy
ilyen esetekben megfelelő biztonsági garanciákat lehessen kialakítani, szükséges a végfel-
használók megbízható geolokalizációja. A globális Internet ily módon történő földrajzi
partícionálásának jogi aspektusait elemzi Svantesson vagy Trimble [104, 105].

4 Egyes alkalmazások esetén más metrika – például a csomagvesztés, sávszélesség, késleltetés-
variancia – is szerepet kaphat az optimalizációban.
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Ezen tényezőkkel párhuzamosan megjelentek olyan módszerek, amelyek célja az IP-
geolokalizáció ellehetetlenítése vagy az eredményként adódó pozíció meghamisítása. Ál-
talánosságban igaz, hogy a nyilvántartás-alapú módszerek könnyen megtéveszthetőek a
végfelhasználó IP-címét elrejtő tunneling és proxy technológiák alkalmazásával. Másrészt
viszont, a mérés-alapú geolokalizáció nem a puszta IP-cím, hanem aktív mérések alapján
végzi a pozíció-becslést, és így lényegesen nehezebb megtéveszteni. Gill és szerzőtársai
azt vizsgálják, hogy a mérés-alapú módszerek mennyire ellenállóak egy rosszindulatú,
megtévesztő támadás esetén [106]. Az eredményeik szerint a topológia-alapú módszerek
lényegesen sérülékenyebbek a késleltetés-alapúaknál. Gondree és Peterson pedig amellett
érvelnek, hogy a felhő-rendszerekben tárolt adatok geololokalizációja is szükséges az adat-
felségjog és egyéb jogi szabályok betartatásához, valamint bemutatnak egy megszorítás-
alapú adat-geolokalizációs módszert (CBDG) [107].

Társadalmi és gazdaság-földrajzi kérdések

A nagyskálás térbeli adathalmazok nem csak a hálózat működésének pontosabb megértését
segítik, hanem újfajta társadalmi-gazdasági kérdések megválaszolását is lehetővé teszik.
Több interdiszciplináris kutatási téma ismert a hálózatok, adatbányászat, statisztikus fizika,
szociológia és geográfia határterületein. A vizsgálatok egy csoportja a geoszociális hálóza-
tok5 adatai alapján elemzi a felhasználói aktivitások és mozgások térbeli mintázatait [108,
109]. Szintén sokat kutatott terület, hogy a földrajzi távolságok hogyan hatnak a szociális
hálózatok szerkezetére és a barátsági kapcsolatok dinamikájára [110, 111]. A térbeli ada-
tokat több szerző is időbeli adatokkal kombinálja, hogy elemezni lehessen a különféle
terjedési jelenségeket [112, 113]. Sakaki és kollégái például Twitter-üzenetek elemzésére
építettek olyan rendszert, amivel földrengések epicenturmát vagy tájfunok trajektóriáját
tudják valós időben detektálni [114]. Végül megemlítjük, hogy az Internet-infrastruktúra
térbeli szerkezete gazdaság-földrajzi perspektívából is elemezhető. Például Tranos [115]
disszertációja az európai Internet földrajzi eloszlását meghatározó fő társadalmi-gazdasági
tényezőket vizsgálja.

5 Ezek olyan közösségi hálózatok, ahol a felhasználói interakciókhoz földrajzi koordinátákat tudunk
rendelni.





5. fejezet

Valószínűségi IP-geolokalizáció

Az IP-geolokalizáció célja, hogy a hálózat a priori ismeretlen helyzetű csomópontjaihoz
földrajzi koordinátákat tudjunk rendelni. Ahogy azt a 4.1.1. részben tárgyaltuk, léteznek
nyilvántartás-alapú eljárások, amelyek nagyon gyors (akár másodperc alatti) válaszidőkkel
dolgoznak. Ezen módszerek fő hátránya, hogy a becsléseiket nagyon nehéz validálni, és
néhány inherens tulajdonságuk miatt jelentős hibákat adhatnak egész IP-tartományokra
(lásd például a 7.1.2. részt és a [66, 68] publikációkat). Ebben a fejezetben egy újfajta
mérés-alapú geolokalizációs módszert mutatunk be, amely ismert pozíciójú referenciapon-
tokat használ. Ezekből a csomópontokból idő-késleltetéseket mérünk a célponthoz, majd
az így adódó feltételrendszerből multilateráció segítségével határozzuk meg a célpont ko-
ordinátáit. Ily módon a pozícióbecslés metainformációk helyett mért fizikai paraméterek
alapján zajlik, direkt kapcsolatot teremtve a fizikai es becsült hely között. Ennek egyik
fontos következménye, hogy a geolokalizáció hibája becsülhetővé válik, lehetővé téve az
eredmények megbízhatóságának ellenőrzését.

A 4.1.1. részben ismertetett mérés-alapú eljárásokkal szemben a módszerünk nem
merev földrajzi megszorításokkal, hanem gömbi valószínűségeloszlásokkal dolgozik. Így
egy adott célállomásra nem csupán a becsült régiót és koordinátákat adja vissza, hanem
egy térbeli eloszlást is, amely megadja, hogy a Föld egyes részein milyen eséllyel található
a célpont. Az eljárás másik fontos újítása, hogy a referenciapontonkénti kalibráció helyett
egyetlen, általános valószínűségi idő-út modellt használ. Mindezek révén nem csak a
geolokalizáció felbontását tudjuk finomabbá tenni, hanem a korábban ismert eljárásokra
jellemző túlillesztéseket is lényegesen csökkenthetjük. A módszer kialakításakor mindvégig
szem előtt tartottuk, hogy a nagy, több tízezer elemű célpontlisták – így például az Internet-
topológia megfelelően nagy mintájának – lokalizációja is gyorsan végrehajtható legyen.
Az 5.1. részben először egy elvi keretet adunk a mérések valószínűségi alapon történő
kiértékeléséhez, majd az 5.2. részben felállítjuk azt a modellt, amellyel az Interneten mért
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késleltetésekből térbeli eloszlásokat tudunk származtatni. A fejezet további részeiben az
eljárás megvalósításáról és pontosságáról értekezünk.

Bár az alább ismertetett módszer a dolgozat szempontjából elsősorban az infrastruktúra
térbeli szerkezetének feltárásához szükséges, hangsúlyozzuk, hogy az internetes hosztok
pontos pozícióbecslése a helyfüggő tartalomszolgáltatástól a célzott hirdetéseken át az
illegális tartalmak lokalizációjáig sok újfajta alkalmazás lehetőségét teremti meg (lásd
a 4.3. részt).

5.1. Módszertan

A mérés-alapú IP-geolokalizáció alaphelyzetében adva van n darab ismert földrajzi hely-
zetű referenciaállomás, ahonnan aktív méréseket tudunk végezni, továbbá egy ismeretlen
pozíciójú t célpont. A referenciapontok halmazát jelölje L = {l1, l2, . . . , ln}, míg az i-edik
referenciapont polárkoordinátás pozíciója legyen

Li = (θi,ϕi), (5.1)

ahol θ a polárszöget, ϕ az azimut-szöget jelöli (lásd a 3.1. szakaszt és a 3.1. ábrát). A
polárkoordináták, illetve a földrajzi szélességi és hosszúsági koordináták közötti konverziót
a (3.2) képlet adja meg. A célpont valódi pozícióját is hasonlóképpen jelöljük:

T = (θt ,ϕt). (5.2)

T megbecsléséhez késleltetési időket mérünk az li-k és t között, majd ezeket a késlelte-
téseket egy idő-út modell segítségével földrajzi távolságokká konvertáljuk. Az így adódó
térbeli megszorításokból multilaterációval határozzuk meg a célpont becsült helyzetét
(lásd a 4.1.2. részt).

5.1.1. A valószínűségi idő-út modell

A következőkben leírt IP-geolokalizációs módszer egy újfajta, valószínűségi idő-út modellt
használ a célpont pozíciójának megbecsléséhez. A modellt először egy elvi eseten mutatjuk
be, amikor csupán egyetlen l referenciapontunk van az L = (θl ,ϕl) helyen. Legyen τ a t
célpont pozícióját leíró gömbi valószínűségi változó:

τ= (τθ ,τϕ). (5.3)

A modellünkben l pozícióját adottnak tekintjük, míg τ térbeli eloszlását az l és t
között mért d körbefordulási késleltetéstől tesszük függővé. Mindez összhangban van a
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korábbi megfigyelésünkkel, amely szerint a végpont-végpont késleltetéseket a propagá-
ciós idő dominálja (2.2.1. szakasz).1 Legyen g(θ ,ϕ) a τ valószínűségi változó a priori
sűrűségfüggvénye. g a legegyszerűbb esetben az egyenletes gömbi eloszlás, de ha vannak
előfeltevéseink a célpont helyzetéről, azt g segítségével tudjuk megfogalmazni. A τ-nak
az l referenciapontra és d késleltetésre vonatkozó feltételes sűrűségfüggvényét az alábbi
módon jelöljük:

g l
d

�

θ ,ϕ
�

= g
�

θ ,ϕ | l ./ d
�

, (5.4)

ahol l ./ d-vel rövidítettük a feltétlet, hogy az l-ből t-hez mért késleltetés éppen d. Ha az
l referenciapontból a t-hez mért késleltetések sűrűségfüggvényét h(d)-vel jelöljük, akkor
az 5.4 térbeli eloszlást a Bayes-tétel segítségével az alábbi formára hozhatjuk:

g l
d

�

θ ,ϕ
�

= g
�

θ ,ϕ | l ./ d
�

=
g
�

θ ,ϕ
�

h
�

d | τ= (θ ,ϕ)
�

h(d)
. (5.5)

A 3.3. rész alapján annak a valószínűsége, hogy τ a földgömb egy H tartományába esik,
az alábbi feltételes valószínűséggel írható le:

Pr (τ ∈ H | l ./ d) =

∫∫

H

g l
d(θ ,ϕ)dA . (5.6)

A matematikai konstrukciónkban feltesszük a távolságeloszlások izotrópiáját, azaz hogy a
jelterjedés a különböző irányokban azonos karakterisztikájú. Ez másképpen fogalmazva
azt jelenti, hogy az l-től rögzített távolságban lévő pontokra a g l

d(θ ,ϕ) sűrűségfüggvény
értéke konstans, és így a sűrűségfüggvény gyűrű-szerű alakot vesz fel, amelynek a közép-
pontja L (lásd az 5.1. ábrát).

5.1.2. Multilateráció több referenciapontból

Az (5.6) egyenlet izotróp jellege miatt a g l
d(θ ,ϕ) sűrűségfüggvénnyel önmagában nem

definiálható a célpont helyzete. Ahhoz, hogy jól meghatározott becslést tudjunk adni,
kiterjesztjük a konstrukciót több referenciapontra, és az így adódó térbeli eloszlások együt-
tesével becsüljük meg T -t.

Jelöljük di-vel az L halmaz n darab referenciapontjából a t-hez mért késleltetéseket
(i = 1 . . . n), és g li

di
-vel az ezek alapján származtatott feltételes térbeli sűrűségfüggvényeket.

A g li
di

-k jellegéről egylőre semmit nem teszünk fel, az illesztésükről később, az 5.2. részben

1 Feltéve természetesen 2.2.1. szakaszban említett, a sztochasztikus késleltetések kiküszöbölésére
szolgáló mérési technika alkalmazását.
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értekezünk. A multilateráció célja, hogy a t-hez végzett mérések alapján adódó g li
di

eloszlá-
sok és a g prior eloszlás alapján meghatározza a Pr (τ ∈ H | L ./ D) térbeli eloszlást, ahol
az L ./ D szimbolúmmal a mérési adatokra vonatkozó n darab li ./ di feltétel együttesét
rövidítettük.

Vezessük be továbbá hi(di)-t, az i-edik referenciapontból t-hez mért késleltetések sű-
rűségfüggvényét, valamint h(d1, . . . , dn)-t, az n darab késleltetés-mérés együttes sűrűség-
függvényét (tehát a hi-k a h peremsűrűségei). Annak a valószínűsége, hogy ezen feltételek
mellett τ a földgömb egy adott H régiójába esik, az alábbi módon számolható ki:

P(τ ∈ H | L ./ D) =
∫∫

H

g
�

θ ,ϕ | L ./ D
�

dA = (5.7)

=

∫∫

H

g
�

θ ,ϕ
�

h
�

d1, . . . , dn | τ= (θ ,ϕ)
�

h
�

d1, . . . , dn
� dA = (5.8)

=

∫∫

H

g
�

θ ,ϕ
�

n
∏

i=1

hi
�

di | τ= (θ ,ϕ)
�

n
∏

i=1

hi
�

di
�

dA = (5.9)

=

∫∫

H

g
�

θ ,ϕ
�

n
∏

i=1

hi
�

di
�

g li
di

�

θ ,ϕ
�

g
�

θ ,ϕ
�

n
∏

i=1

hi
�

di
�

dA = (5.10)

=

∫∫

H

g1−n�θ ,ϕ
�

n
∏

i=1

g li
di

�

θ ,ϕ
�

dA . (5.11)

A levezetés (5.8) és (5.10) lépéseinél a Bayes-tételt használtuk, míg az (5.9) lépésnél
a különböző referenciapontoktól mért késleltetések statisztikai függetlenségét. A szám-
láló faktorizáláshoz a di-k feltételes függetlenségét tettük fel τ ismerete mellett, míg a
nevezőben a di-k feltétel nélküli függetlenségét használtuk. Bár ezen kondíciók a gya-
korlatban nem teljesülnek automatikusan, a referenciapontok gondos kiválasztásával és
földrajzi elosztásával, valamint a késleltetés-mérések időbeli szeparálásával csökkenthető
a mérések közötti függés. Megjegyezzük továbbá, hogy a Bayes-i módszer a gyakorlatban
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függő változók esetén is működőképes tud maradni [116].
Az (5.7) és (5.11) képletek integrandusait használva a τ változó adott mérések melletti

feltételes sűrűségfüggvénye, vagy más néven a posteriori sűrűsége a következő módon
fejezhető ki:

g
�

θ ,ϕ | L ./ D
�

= g1−n�θ ,ϕ
�

n
∏

i=1

g li
di

�

θ ,ϕ
�

(5.12)

Ezt a képletet interpretálhatjuk úgy, hogy a multilateráció során τ posterior eloszlását
a referenciapontonkénti térbeli eloszlások összeszorzásával, és a g(θ ,ϕ) prior eloszlás
n− 1-szer történő „redukálásával” tudjuk kiszámítani.2

Amennyiben vannak előzetes feltevéseink a célpont helyzetéről, akkor azokat a g(θ ,ϕ)
a priori eloszlással írhatjuk le. Így például g-be kódolhatunk a népsűrűségre, vagy egyéb
földrajzi megszorításokra vonatkozó adatokat. A dolgozatban bemutatott lokalizációs
mérések kiértékelésekor az a priori eloszlást a tengerek és óceánok lesúlyozására hasz-
náljuk. Abban az esetben, ha nem élünk semmilyen előfeltevéssel, a g1−n(θ ,ϕ) tényezőt
helyettesíthetjük egy kizárólag a H területétől függő AH normalizáló konstanssal. Ily mó-
don az (5.7) valószínűség az összes azonos területű H tartományra az alábbi integrállal
számolható ki:

Pr (τ ∈ H | L ./ D) = AH

∫∫

H

n
∏

i=1

g li
di
(θ ,ϕ)dA . (5.13)

Az integrál értékének gyakorlati kiszámításáról az 5.3.1. részben írunk.
A lokalizációs módszerünk alapelve, hogy a becsült pozíciónak úgy kell a g li

di
függvények

által kijelölt régióba esnie, hogy valamilyen, a lokalizáció aktuális céljának megfelelő H
tartomány-méretre maximalizálálja az (5.7) egyenletben található együttes valószínűséget.
A koncepció illusztrálására az 5.1(a) ábrán három különböző referenciaponthoz tartozó
g li

di
sűrűségfüggvényt mutatunk be. A demonstráció kedvéért az egyedi sűrűségek össze-

szorzása helyett az összegként adódó felületet ábrázoltuk. Az 5.1(b) ábrán már a valódi,
(5.13) képlet szerinti kalkulációt ábrázoljuk ugyanazon három sűrűségre. Ahhoz, hogy
a posterior eloszlásból meg tudjuk becsülni a célpont pozícióját, az alábbi két megoldás
valamelyikét alkalmazhatjuk.

Régióbecslés. Amennyiben a célpontot nagy valószínűséggel tartalmazó becsült régióra
van szükségünk, úgy képezhetjük a Bayes-i konfidencia-régiót egy kívánt p megbízható-
sági szint mellett. Ez a konfidencia-régió nem más, mint a legkisebb területű (vagyis a

2 Az 1− n-es exponens abból fakad, hogy az a priori eloszlást implicit módon mind az n darab,
referenciapontra centrált eloszlás tartalmazza, ám a végeredményben csak egyszeres hatással
szeretnénk figyelembe venni.
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(a) Sűrűségeloszlások felületei. (b) Két becsült régió.

5.1. ábra. Lokalizáció három referenciaponttal. (a) Három g li
di

sűrűségfüggvény illusztrációja:
az egyedi térbeli sűrűségek gyűrű-szerű alakot vesznek fel. A vizualizáció kedvéért a sűrűségek
szorzata helyett az összegként adódó felületet mutatjuk be. A zöld színnel jelölt helyek kisebb,
míg a gyűrűk találkozásánál található piros részek nagyobb valószínűséggel tartalmazzák τ-t. (b)
Ugyanezen sűrűségfüggvények szürkeskálás ábrázolással, felülnézetből. Az (5.11) képlettel szá-
molt együttes eloszlás két különböző konfidencia-szint melletti becsült régióját rózsaszín és piros
árnyalattal jelöltük.

legsűrűbb) R∗ tartomány azon R-ek közül, amelyekre teljesül Pr (τ ∈ R)≥ p (lásd pl. [117]
vagy [118, 2.51. rész]). Formálisan, ha a τ-t legalább p valószínűséggel tartalmazó tar-
tományok halmaza R =

�

R : Pr (τ ∈ R | L ./ D)≥ p
	

, akkor a régióbecslés az alábbi
alakú:

R∗ = arg min
R∈R

Area(R) , (5.14)

ahol az Area() függvény a tartomány területét adja meg. Az 5.1(b) ábrán két eltérő p
konfidencia-szinthez tartozó becsült régiót mutatunk eltérő színárnyalatokkal. Megfigyel-
hető, hogy a becsült régió ott jelenik meg, ahol az együttes eloszlást képező sűrűségek
mindegyike magas értékkel rendelkezik.

A konfidencia-régióval történő becslésre elsősorban akkor van szükség, amikor tömeges
IP-lokalizációs kampányokat értékelünk ki és vizualizálunk (lásd a 6. fejezetet). Ilyenkor a
nagy számú célállomás pontszerű pozíciója helyett praktikusabb és informatívabb a becsült
régiók (vagy a teljes posterior eloszlások) együttesét használni. További fontos alkalmazása
lehet a régió-becslésnek a nyilvántartás-alapú geolokalizációs adatbázisok validációja [69–
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71, 119]. Egy adott IP-cím magas megbízhatósági szinthez tartozó konfidencia-régiója arról
is információt ad, hogy hol nincs a célpont. Mindez lehetőséget teremt a meglévő blokk-
alapú geoadatok tisztítására. Megjegyezzük, hogy Shavitt és Zilberman a geolokalizációs
adatbázisok vizsgálatához az általunk bemutatott valószínűségi módszert használja, mint
mérés-alapú geolokalizációs referenciát [69].

Pontbecslés. A geolokalizáció alapesetében a becsült régió helyett egyetlen célpozícióra
van szükségünk. A pontbecsléshez két különböző, a valószínűségi modellünkben ter-
mészetesen adódó módszert vizsgáltunk meg.

Az első a Maximum A Posteriori (MAP) becslés [120], ami a g li
di

gyűrűk együttes
eloszlásának maximumhelyével közelíti az ismeretlen pozíciót. Formálisan a MAP becslés
az (5.12) egyenletben szereplő posterior sűrűségfüggvényt maximalizálja:

τ∗MAP = argmax
(θ ,ϕ)

g
�

θ ,ϕ | L ./ D
�

. (5.15)

A MAP-módszer hátránya, hogy amennyiben a posterior sűrűségfüggvénynek platója van,
vagy ha az eloszlás multimodális, akkor a becslés nem egyértelmű. Tapasztalataink szerint
a multimodalitás a gyakorlatban nem okoz problémát, ám platók ténylegesen előfordulhat-
nak, amennyiben a t célpont az összes referenciaponttól távol esik. Ilyenkor a t-hez mért
késleltetések nagyok lesznek, és az adódó g li

di
gyűrűk „ellaposodhatnak”, ami bizonyos

konstellációk esetén „lapos” együttes eloszlást eredményez.3

A MAP becslés bizonytalanságait kiküszöbölendő bevezetjük az (5.12) posterior elosz-
lás várható értékére épülő Posterior Átlag (Posterior Mean) pontbecslőt :

τ∗ = E[τ | L ./ D] , (5.16)

ahol a feltételes várható érték kiszámítása a gömbi geometriának megfelelően, a 3.4.
részben ismertetett módon történik. Ha a referenciapontoktól távoli cél lokalizációja során
plató alakul ki a posterior eloszlásban, akkor a τ∗ becslést lényegesen kevésbé befolyásolják
a véletlen fluktuációk, hiszen ilyen esetben nagyjából a plató közepére helyezi a becsült
pozíciót. Az általunk végzett teljesítmény-tesztek szerint a posterior átlag általánosságban
pontosabb és konzisztensebb eredményeket ad, mint a MAP-becslés, ezért a továbbiakban
pontbecslésen a τ∗ posterior átlagot értjük. A 6.2. szakaszban visszatérünk a posterior
átlag becslésre, és megmutatjuk, hogy ez az a gömbi pozíció, amely minimalizálja a gömbi
koszinuszos kockázatfüggvényt.

3 Ilyen együttállás tipikusan akkor jön létre, ha egymáshoz közel eső referenciapontokból
lokalizálunk egy tőlük távol eső célpontot. Ekkor a g li

di
gyűrűk közel koncentrikusak lesznek,

ami plató kialakulásához vezethet az együttes eloszlásban.
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5.2. A gömbi sűrűségfüggvények modellezése

Az előző részben bemutatott elméleti eredmények alkalmazásához meg kell határoznunk
a g l

d sűrűségeket. Ehhez két természetes előfeltevéssel élünk.

(F1) Az egyik – korábban már említett – hipotézisünk, hogy g l
d izotróp, vagyis

a különböző földrajzi irányokban azonosak a jelterjedési karakterisztikák.
Ez a premissza implicit módon megjelenik a legtöbb irodalomból ismert
mérés-alapú geolokalizációs módszer estén [73–75, 77]. Következésképp,
g l

d-t egyértelműen meghatározza az f l
d -lel jelölt radiális profilja. Az f l

d profil
lényegében nem más, mint az l referenciapont pozíciójához és a d késlel-
tetéshez tartozó egydimenziós távolság-eloszlás sűrűségfüggvénye.

(F2) Az irodalomból korábban ismert mérés-alapú geolokalizációs eljárásokkal
szemben (lásd pl. a [73–75] cikkeket) mi azt várjuk, hogy az f l

d sűrűség füg-
getlen az l referenciapont konkrét pozíciójától, és így helyettesíthető egyetlen,
az összes referenciapontra közös fd távolság-eloszlással. Ennek az alapvető
feltevésnek komoly hatása van a rendszer kalibrálására, és az ellenőrzésére
még visszatérünk a az 5.2.3. részben.

5.2.1. Kalibrációs adatok

Az idő-út eloszlás jellemzéséhez valós kalibrációs adatokat gyűjtöttünk a PlanetLab hálózat-
ban (lásd a 2.3.2. szakaszt és a [183] weboldalt). A rendelkezésre álló nagyjából 1000
PlanetLab mérőállomás közül kiválasztottunk egy maximális halmazt, amely térben jól
elosztott, ismert pozíciójú gépeket tartalmaz. Az így adódó n = 270 PlanetLab végpont
térbeli eloszlását az 5.1. táblázat mutatja.

5.1. táblázat. A kalibrációhoz használt mérőállomások földrajzi eloszlása.

Kontinens Mérőpontok száma

USA 119

Európa 109

Kelet-Ázsia 30

Dél-Amerika 8

Ausztrália-Óceánia 4
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5.2. ábra. A 21 mérési kör során felvett minimum késleltetsés-földrajzi távolság párok két különböző
forrásra. A szaggatott határvonal az elméleti jelterjedési sebességet jelöli, és mindkét diagram
nagyjából 6000 adatpontot tartalmaz. (a) A Brown Egyetem egyik PlanetLab állomásáról mért
eredmények konzisztens képet mutatnak. (b) A Palo Alto-i DocomoLabs gépéről mért minimum
késleltetések jelentősen szóródnak. A hasonló, inkonzisztens eredményeket produkáló állomások
eredményeit kiszűrtük a kalibrációs adathalmazból.

A kalibrációs adatokat egy 7 napos intenzív mérési kampányban gyűjtöttük be. Ezen
időszakban minden li és l j referenciapont között 8 óránként, összesen 21 alkalommal
körbefordulási időket mértünk a 2.2. részben bemutatott ping alapelvén működő fping

programmal. Ahhoz, hogy minimalizáljuk a pillanatnyi torlódásokból adódó sorbanállási
késleltetések torzító hatását, minden referenciapont-pár között az irodalomban szokásos
10 mérést végeztük el, majd ezek közül választottuk ki a minimálisat [29, 47]. Az m-edik
mérési körben az li-ből l j-hez mért minimális késleltetést dm

i j -mel jelöljük. A teljes kampány
során az li-ből végzett kísérletek eredményét mint idő-út párok egy halmazát értelmezzük:

X̃ i =
n�

dm
i j , si j

�

: 1≤ j ≤ n, 1≤ m≤ 21
o

, (5.17)

ahol si j-vel a két végpont S(Li, L j) gömbi távolságát jelöltük. Tekintve, hogy a PlanetLab
virtualizált mérő-infrastruktúra, egy-egy mérőállomáson egy időben több kísérletező is fut-
tathat méréseket. A leterhelt, vagy rosszul konfigurált állomások esetén a minimum késlel-
tetések nem mutatnak konzisztens képet, a terjedelmük nem csökken egy adott küszöb alá.
Az ilyen, nagy szórású eredményeket produkáló referenciapontokat kiszűrtük a kalibrációs
mérőpontok közül. A kalibráció során 10 ms-os terjedelem-küszöböt használtunk, amivel
összesen 18 hibás referenciapontot azonosítottunk. Az 5.2(a) ábrán egy konzisztens, míg
az 5.2(b) ábrán egy inkonzisztens eredményeket adó állomás X̃ i kísérleti eredményeit
mutatjuk be szórásdiagramon.
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5.2.2. A radiális profil meghatározása

Az (F1) és (F2) feltevések értelmében a g l
d sűrűségek közvetlen meghatározása helyett a

közös fd távolság-eloszlást approximáljuk. Ennek megfelelően minden (li, l j) referencia-
pont-párra meghatároztuk a kampány során tapasztalt abszolút minimum késleltetést:

di j =min
m

dm
i j , (5.18)

majd a fentiekhez hasonlóan, minden li forrásra idő-út párokat képeztünk:

X i =
¦�

di j , si j

�

: 1≤ j ≤ n
©

. (5.19)

Végül egyesítettük a referenciapontonkénti kísérletek eredményeit:

X =
n
⋃

i=1

X i . (5.20)

Az IP-gelokalizációval kapcsolatos kutatások egyik fő nehézsége, hogy nagyon kevés ismert
pozíciójú referenciapont érhető el. Az adatok ily módon történő együttes reprezentációjá-
nak az egyik nagy előnye, hogy a referenciapontok limitált száma ellenére is megfelelő
mintanagyságot biztosít a statisztikai elemzéshez.

A lokalizáció során a legerősebb térbeli megszorításokat természetesen a célponthoz
közeli referenciapontok mérései adják, a nagy távolságokról végzett mérések lényegesen
nagyobb zajjal terheltek. Emiatt a modellezés során csak a 80 milliszekundum alatti késlel-
tetéseket vesszük figyelembe. Ez a határ ideális, 200000 km/s-os jelterjedés mellett 8000
km-es távolságnak felel meg, ami a hoponkénti csomagfeldolgozásból adódó késleltetések
figyelembevételével is nagyjából kontinensen belüli távolságokat jelent. Természetesen
a célpont-lokalizáció során is ugyanezen késleltetés-korláttal dolgozunk, aminek ered-
ményeképp a célpont koordinátáit a vele azonos kontinensen lévő referenciapontok méré-
sei alapján becsüljük meg.

A teljes X kalibrációs adathalmaz összesen 40000 adatpontot tartalmaz, aminek a
releváns, 8247 elemű [0, 80] ms tartományát az 5.3. szórásdiagramon mutatjuk be. Megfi-
gyelhető az idő és út közti pozitív korreláció, noha nem fedezhető fel nyilvánvaló függvény-
kapcsolat a két mennyiség között. Az adott késleltetéshez tartozó távolságok átlagának
és szórásának jellemzésére a legkisebb négyzetek módszerével negyedfokú µ(d) és σ(d)
polinomokat illesztettünk az adathalmazra. Az így adódó görbéket szintén megjelenítjük
az 5.3. ábrán. A µ(d) görbe a kisebb d-kre közel lineárisan viselkedik, míg d ≈ 30 ms
környékén a magasabb fokú tagok kezdenek dominálni, és így a függvény lineárisnál gyor-
sabban növekszik. Egy plauzibilis magyarázat erre a jelenségre, hogy a kisebb késleltetés-
tartományban a végpontok átlagosan néhány száz kilométerre vannak egymástól, és így a
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5.3. ábra. A PlanetLab rendszerben gyűjtött X kalibrációs adathalmaz. Mindegyik adatpont egy
késleltetés-mérést reprezentál két ismert távolságra lévő PlanetLab állomás között. Az adatpontok
µ(d) átlagát pirossal, míg az átlag körüli σ(d) szóródást kék szaggatott vonalakkal jelöltük.

csomagok tipikusan hasonló (nem túl nagy) hosszúságú linkeken jutnak el a forrásból a cél-
ba. Másfelől, a távolabb fekvő végpontok esetén (d ¦ 30 ms) az útvonalon szinte biztosan
lesz olyan gerinchálózati link, amelynek a hossza összemérhető a teljes út hosszával (lásd
a 7.3.3. részt). Ily módon a nagyobb távokat átívelő csomagok fajlagosan több időt töltenek
propagációval, és kevesebbet a routerekben, így növekszik az utazási átlagsebességük.

Ahhoz, hogy megértsük a kalibrációs adathalmaz természetét, megvizsgáljuk a stan-
dardizált távolságok eloszlását. Ha az x i ∈ X adatponthoz di késleltetés és a végpontok
közötti si gömbi távolság tartozik, akkor az x i-hez tartozó standardizált távolságon az
alábbi mennyiséget értjük:

zi =
si −µ(di)
σ(di)

. (5.21)

Az 5.4. grafikonon az így nyert zi-k hisztogramját ábrázoljuk, ami jól közelíti a standard
normális eloszlás sűrűségfüggvényét: a legkisebb négyzetek módszerével illesztett, pirossal
jelölt normális eloszlás paramétereire µ = −0.078 várható érték és σ = 1.035 szórás
adódik. Ezen megfigyelés azt sejteti, hogy az ICMP csomagok által megtett utak eloszlása
jó közelítéssel normálisnak tekinthető, ahol az eloszlás paraméterei a d körbefordulási
időtől függnek.

Természetesen abból, hogy a standardizált távolságok peremeloszlása normális, még
nem tudunk egyértelműen következtetni egyetlen adott d késleltetéshez tartozó fd távol-
ságeloszlásra. Annak ellenőrzésére, hogy az egyedi fd-k megsértik-e a normalitást, Kolmo-
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5.4. ábra. A PlanetLab pontpárok közötti késleltetés-adatok jellemzése. A standardizált idő-út
adatok eloszlása jó egyezést mutat az illesztett normális eloszlással (µ=−0.078 és σ = 1.035).

gorov-Smirnov-próbák sorozatát végezzük el az alábbiak szerint.
Egy rögzített d késleltetésre legyen Φd egy csonkított normális távolság-eloszlás a

következő alakkal:

Φd(s) =















0 , ha s < 0,

1 , ha s > 100d,

Φ
�

s−µ (d)
σ (d)

�

, különben.

(5.22)

A képletben Φ-vel a standard normális eloszlás kumulatív eloszlásfüggvényét jelöltük. A
csonkolással azon várakozásunkat fejezzük ki, hogy sem negatív távolságok (s < 0), sem
pedig a fénysebességnél gyorsabban haladó csomagok (s > 100d) nem fordulnak elő. A
normalitás ellenőzésére a kalibrációs adatokból a késleltetés-tengely mentén szeleteket
képzünk, majd pedig megvizsgáljuk, hogy egy-egy szeleten belül a távolságok illeszkednek-
e az (5.22) képletben definiált eloszlásra.

Tegyük fel, hogy az X =
�

x i =
�

di, si
�	

kalibrációs adathalmaz pontjait sorbarendeztük
úgy, hogy i < j-re vagy di < d j vagy pedig di = d j és si ≤ s j teljesüljön. Ezután képezzük az
x i adatpontok 2k-elemű környezetében található távolságok halmazát az alábbiak szerint:

Yi =
¦

s j : i− k < j ≤ i+ k
©

. (5.23)

Az így adódó Yi a nagyjából di-vel egyenlő késleltetésekhez megfigyelt távolságokat tartal-
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5.5. ábra. A Kolmogorov-Smirnov statiszitikák alapján átlagosnak tekinthető Y∗ kalibrációs szelet
F̂∗ tapasztalati és Φd∗ elméleti eloszlása. A D∗ statisztika geometriai jelentését kék színnel jelöltük.

mazza. Jelölje F̂i az Yi szelethez tartozó távolságok tapasztalati kumulatív eloszlását:

F̂i(s) =
#
¦

s j ∈ Yi : s j ≤ s
©

2k
. (5.24)

A következőkben azt teszteljük, hogy van-e szignifikáns eltérés az így adódó F̂i empirikus
és a Φdi

elméleti eloszlások között. Ennek megfelelően az egyes szeletekre vonatkozó null-
és alternatív hipotéziseket a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

H i
0 : F̂i = Φdi

,

H i
1 : F̂i 6= Φdi

.

A hipotézisek vizsgálatához Kolmogorov-Smirnov-próbák sorozatát hajtjuk végre: minden
szeletre meghatározzuk az elméleti és az empirikus eloszlásfüggvények közti legnagyobb
abszolút eltérést. Az i-edik szelet teszt-statisztikája a következő alakú (lásd pl. [121]):

Di = sup
s

�

�F̂i(s)−Φdi
(s)
�

� . (5.25)

Az i-edik nullhipotézist valamely α szignifikancia-szint mellett elvetjük, amennyiben
Di ≥ cα, ahol cα az α-hoz tartozó kritikus érték.4 Ha Di < cα, úgy a H i

0 hipotézist nem
tudjuk elvetni, tehát a távolságok vagy a Φdi

eloszlást követik, vagy kevés az adatunk ezt
cáfolni. A próbát az összes 2k = 100-as elemszámú Yi szeletre lefutattuk, és meghatároztuk

4 Természetesen cα függ a 2k mintanagyságtól, ám k-t most rögzítettnek tekintjük.
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5.6. ábra. A Kolmogorov-Smirnov-próbák eredménye. Kék színnel az Yi szeletekre kapott Di teszt-
statsztikák kumulatív eloszlását ábrázoltuk, míg az α= 0.2, 0.1, 0.05, 0.01 szignifikancia-szintekhez
tartozó kritikus értékeket piros szaggatott vonalakkal jelöltük. Az ábráról leolvashatól, hogy a
szeletek túlnyomó többségére nem mutatható ki szignifikáns eltérés F̂ és Φd között.

a megfelelő Di statisztikákat. A módszer illusztrálására bemutatunk egy átlagos szeletet:
az 5.5. ábrán a teszt-statisztikák D∗ = 0.0829 mediánjához tartozó F̂∗ és Φd∗ eloszlások,
illetve a maga a D∗ legnagyobb abszolút eltérés látható. A próbák során kapott összes
Di statisztika G-vel jelölt kumulatív eloszlását az 5.6. grafikon mutatja. Az ábrán piros
szaggatott vonalakkal jelöltük az α= 0.2, 0.1, 0.05, 0.01 szignifikancia-szintekhez tartozó
cα kritikus értékeket. Megfigyelhető, hogy a szeletek túlnyomó részére Di < cα, vagyis
nem mutatható ki szignifikáns eltérés F̂ és Φd között. Az egyes α-k mellett a kritikus tar-
tományba eső Di-k arányát megadó 1−G(cα) értékeket az 5.2. táblázatban foglaljuk össze.
A táblázat alapján megállapítható, hogy az α és 1− G(cα) értékek jó egyezést mutatnak
egymással, ami indikáció arra, hogy a statisztika null-eloszlása és G konzisztensek.

Ezen sejtés pontosabb ellenőrzésére a Marsaglia és társai által [122]-ben leírt módszer-
rel kiszámoltuk a Kolmogorov-Smirnov statisztika null-eloszlásának G0-lal jelölt közelítését
100-as mintanagyság mellett. Az 5.7. grafikonon az így nyert G0-t együtt ábrázoljuk a Di-k
G eloszlásával.5 Megfigyelhető, hogy a két eloszlás valóban konzisztens, vagyis bármely
α szignifikancia-szintre éppen annyiszor vetjük el a H i

0 nullhipotéziseket, ahányszor azt
a null-eloszlás alapján várnánk. Mindez azt jelenti, hogy a statisztikai elemzéssel nem
találtunk arra vonatkozó indikációt, hogy a nullhipotézisek együttesét el lehetne vetni.

5 Mivel G-t nem független mintákkal nyertük, ezért a próba-sorozatot elvégeztük diszjunkt Y ′i′
szeletekre is, és (kisebb felbontás mellett) hasonló eredményt kaptunk.
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α 1− G(cα)

20% 18.0%

10% 7.9%

5% 3.9%

1% 1.5%

5.2. táblázat. A különböző α szignifikancia-szintek mellett a kritikus tartományba eső Di-k aránya.
Az értékek hasonlósága azt sejteti, hogy a G eloszlás konzisztens a Kolmogorov-Smirnov statisztika
G0 null-eloszlásával.

Ennek fényében elfogadjuk Φd-t, mint a távolságok eloszlását leíró általános elméleti
modellt. Következésképp, lehetővé válik az fd radiális profil Φd sűrűségfüggényével történő
egyszerű, de konzisztens közelítése:

fd(s) =







0 , ha s < 0 vagy s > 100d,

Bdp
2π ·σ(d)

· exp

 

−
�

s−µ(d)
�2

2σ2(d)

!

, különben.
(5.26)

Itt Bd a normalizáló konstans, amely biztosítja, hogy a csonkított fd(s) sűrűségfüggvény
integrálja 1 legyen:

Bd =
1

Φ
�

100d−µ(d)
σ(d)

�

−Φ
�

0−µ(d)
σ(d)

� . (5.27)

5.2.3. Az idő-út eloszlás általános jellege

Az 5.2. rész (F2) feltevésének értelmében az előzőek során a kalibrációs adatokat az összes
referenciapontra együttesen elemeztük. A most következő szakaszban az (F2) feltevés
jelentőségéről és érvényességéről értekezünk.

A geolokalizációval kapcsolatos kutatások egyik legnagyobb nehézsége, hogy jelenleg
csupán néhány száz internetes állomás pozíciója ismerhető publikusan (ezek nagy több-
sége a PlanetLab hálózathoz tartozik). Az ismert pozíciójú állomások (routerek vagy vég-
pontok) száma közvetlenül befolyásolja a modellezéshez és kalibrációhoz felhasználható
adatok mennyiségét. Ahhoz, hogy referenciapontonként egyedileg tudjunk idő-út model-
leket illeszteni, a teljes X kalibrációs adathalmaz helyett a lényegesen kisebb X i-ket kell
felhasználnunk (lásd az (5.19)–(5.20) definíciókat). Az X i halmazok azonban mindössze
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5.7. ábra. A Kolmogorov-Smirnov statisztika G0 null-eloszlása (piros folytonos görbe) és az Yi

szelekre kiszámolt Di-k G-vel jelölt eloszlása (kék szaggatott görbe). A két eloszlás jó illeszkedése
azt jelzi, hogy bármely α szignifikancia-szintre éppen annyiszor vetjük el a H i

0 hipotéziseket, ahány-
szor azt a G0 null-eloszlás alapján várnánk.

néhány száz adatpontot tartalmaznak, ráadásul ezeknek is csak egy kisebb része esik a
releváns [0,80] ms tartományba. Így a kis mintaméret miatt technikailag nehéz meg-
bízható referenciapont-specifikus modelleket felállítani. Ráadásul, ha a pontonkénti kalib-
ráció kellően restriktív, akkor a geolokalizáció során inkonzisztens földrajzi megszorítások
adódhatnak.

Az (F2) feltevés alapján az előző szakaszban egy újfajta, a referenciapontokra közös
valószínűségi idő-út modellt adtunk. Ily módon nem csak az inkonzisztens földrajzi meg-
szorítások problémáját tudjuk kiküszöbölni, hanem a pozícióbecslés pontossága is jelen-
tősen javul a korábban ismertekhez képest (lásd az 5.4. részt). Noha (F2) érvényességét a
referenciapontok limitált száma miatt teljeskörűen nem tudjuk alátámasztani, egy részle-
ges ellenőrzést bemutatunk az alábbiakban. Ehhez az egyedi referenciapontok X i idő-út
adatait vetjük össze az 5.3. ábrán bemutatott teljes X kalibrációs adathalmazzal.

Tekintsük az (5.19) képlettel definiált egyedi X i-knek az (5.21) képlethez hasonlóan
képzett standardizáltját. Legyen Fi az így nyert standardizált távolságok kumulatív elosz-
lása, míg F a teljes X -ből az (5.21) képlettel nyert standard értékek kumulatív eloszlása. A
két eloszlás illeszkedés-vizsgálatához az alábbi pontokból álló kvantilis-kvantilis grafikont
használjuk:

��

F−1

�

k

Mi

�

, F−1
i

�

k

Mi

��

: k = 1,2, . . . , Mi

�

, (5.28)
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5.8. ábra. Egyedi referenciapontok idő-út adatait a teljes kalibrációs adathalmazzal összevető
kvantilis-kvantilis grafikonok. A pontok x koordinátáját a teljes adathalmaz alapján várt kvantilisek,
míg y koordinátáját az adott referenciapontra vonatkozó kvantilisek adják. A pontok jól követik
az x = y egyenest, ami azt jelzi, hogy a referenciapontok adatai külön-külön is jól közelíthetőek
az 5.4. ábrán jelölt normális eloszlással.

ahol Mi az X i számossága. Az így definiált ponthalmaz az F és Fi megfelelő kvantiliseit,
mint várt és megfigyelt értékeket állítja párba. Az 5.8. ábrán öt referenciapont kvantilis-
kvantilis grafikonját rajzoltuk fel. A grafikonok jól követik a diagonálist, ami azt jelzi,
hogy a várt és a megfigyelt értékek közel azonos eloszlásúnak tekinthetők. Mindez arra
utal, hogy a referenciapontok adatai külön-külön is jól közelíthetőek az (5.26) képletben
megadott normális eloszlással. További plauzibilis érv a modellünk mellett, hogy a hálózati
késleltetés-mérések eredményeit sok apró (általában ismeretlen) tényező befolyásolja.
Így a centrális határeloszlás-tétel értelmében a normális eloszlás természetes modellnek
tekinthető az idő-út viszony leírására.

5.2.4. A g l
d térbeli sűrűségek kiszámítása

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Internet-csomagok által egy adott d késleltetési
idő alatt megtett földrajzi távolságok jó közelítéssel normális eloszlásúnak tekinthetők.
Így a kiértékelési eljárás során az (5.11) képletben szereplő g l

d(θ ,ϕ) tébeli sűrűségeket
az (5.26) távolságeloszlás, mint radiális profil segítségével számítjuk ki. Mindez egy adott
l ./ d mérés esetén az alábbi formulával történik:

g l
d

�

θ ,ϕ
�

= Ad · fd
�

S
�

L,
�

θ ,ϕ
���

. (5.29)
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Itt az S() függvény a (3.6) képlettel definiált gömbi távolságot jelöli, míg az Ad normálizáló
faktor biztosítja, hogy g l

d teljes gömbfelületen vett integrálja 1 legyen.

5.3. Implementáció

Az előző részekben bemutattunk egy statisztikus módszert, amellyel az Internet csomó-
pontjait tudjuk lokalizálni. Ahhoz, hogy az elvi eljárást a gyakorlatban is alkalmazhassuk,
elkészítettük a módszer implementációját. Az alábbiakban – a részletek ismertetése nélkül
– kiemeljük a megvalósult rendszer legfontosabb alaptulajdonságait.

5.3.1. A geolokalizációs probléma diszkretizálása

Ahhoz, hogy a célpont pozícióját leíró τ paraméter térbeli eloszlását a gyakorlatban is
meg tudjuk határozni, véges számú azonos területű cellára osztjuk a földgömb felületét,
majd diszkretizáljuk a gömbi eloszlásokat. A földfelszín diszkretizálásához a Hierarchical
Triangular Mesh (HTM) hierarchikus gömbi indexelést használjuk (lásd 3.5. szakaszt és az
[55] hivatkozást). A HTM konfigurálható felbontás mellet közel azonos méretű és formájú
háromszögekre, ún. trixelekre bontja a gömbfelszínt. A diszkretizálást megfelelően kicsi,
tipikusan néhány tíz négyzetkilométeres cellamérettel használjuk. Az adódó diszjunkt
cellákat Hk-val jelölve (k = 1,2, . . . , M), a k-adik cellára kumulált együttes valószínűséget
az (5.11) integrál közelítő kiszámításával határozzuk meg:

pk =

∫∫

Hk

g1−n�θ ,ϕ
�

n
∏

i=1

g li
di

�

θ ,ϕ
�

dA . (5.30)

A g a priori sűrűségfüggvény segítségével a lokalizációt demográfiai adatokkal vagy földraj-
zi megszorításokkal (pl. nagyvárosok felsúlyozásával vagy lakatlan régiók lesúlyozásával)
kombinálhatjuk. A dolgozat 6. és 7. fejezeteiben g-vel a tengereket és óceánokat súlyoztuk
le. Amennyiben nem kívánunk a priori feltételezéssel élni, úgy a pk cellavalószínűségeket
az (5.11) helyett az (5.13) integrál közelítésével kalkuláljuk. A HTM hierarchikus struk-
turájának köszönhetően a cellaméret rugalmasan változtatható a kiértékeléskor, így a
futási idő és a földrajzi felbontás közti optimum kényelmesen hangolható.

A posterior eloszlás diszkretizálása miatt a régió- és pontbecsléseket az 5.1.2. részben
leírtaktól kissé eltérő módon kell meghatároznunk. Tegyük fel, hogy a cellákat a kumulált
valószínűségeik szerint rendeztük sorba, vagyis p1 ≥ p2 ≥ . . . ≥ pM . Ekkor a diszkrét
esetben az (5.14) képletben szereplő, p konfidencia-szinthez tartozó R∗ becsült régió a
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legvalószínűbb cellák uniójaként adódik:

R∗ =
r
⋃

k=1

Hk , (5.31)

ahol r az a legkisebb pozitív egész, amelyre

r
∑

k=1

pk ≥ p . (5.32)

Másrészt, pontbecslés esetén τ∗-ot a folytonos esetre vonatkozó (5.16) képlet helyett
a diszkretizált gömbi posterior eloszlás várható értékeként definiáljuk. Ehhez a pk valószí-
nűségeket a Hk cellák centrumába koncentráljuk, és – az integrálás helyett szummázást
alkalmazva – a 3.4. részben ismertetett elv mentén számítjuk ki az átlagos gömbi pozí-
ciót. Ha az így adódó pontot a (3.15) egyenlet alapján µ-vel jelöljük, akkor a pontbecslés
egyszerű alakja:

τ∗ = µ . (5.33)

5.3.2. Lokalizációs algoritmus

A lokalizációs munkafolyamat bemenete egy T =
�

t1, . . . , tm
	

célpont lista, amelyet
feltöltünk az L =

�

l1, . . . , ln
	

referenciapontokra. Az li-k ezután az fping programmal
párhuzamosított késleltetés-méréseket hajtanak végre, mindegyik t j célponthoz tízszer
(hogy minimalizálhassuk a sztochasztikus késleltetések hatását). A mérések befejeztével
az li-k visszajuttatják az eredményeket a lokalizációt elindító központi gépre, amely az
összes adatot betölti a Hálózati Mérések Virtuális Obszervatóriumába (NMVO, lásd a dol-
gozat III. részét). Ezek után a kiértékelő modul minden t j célpontra lekérdezi a minimum
késleltetéseket, majd meghatározza az (5.30) egyenletben szereplő cellavalószínűségeket.
Végül, ezen együttes eloszlás alapján az (5.31) és (5.33) képletek szerint kiszámítja az
R∗j konfidencia-régiókat és a τ∗j pontbecsléseket. A lokalizációs folyamat lezárásaképp a
posterior eloszlások és a τ∗j becsült pozíciók is bekerülnek az NMVO-ba. A munkafolyamat
automatizálását SONoMA mérőrendszer segíti (lásd a 2.3.3. részt, illetve az [50, 184]
hivatkozásokat).

A teljes lokalizációs kör m = 10000 célpont esetén 32 percig tart, amiből a gépek
közötti kommunikáció 8, az adatgyűjtés 17, a kiértékelés 5, míg a további adatbázis- és
egyéb műveletek 2 percet vesznek igénybe. Így a fázisok rendre a teljes idő 25,53,16 és
6%-t viszik el. A legtöbb időt az adatgyűjtési fázis emészti fel, mert a hálózat elárasztását
elkerülendő alacsony csomagküldési rátát alkalmazunk. A különböző méretű teszt-listákon
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megismételt futtatások azt mutatják, hogy a geolokalizációs rendszerünk lineárisan skáláz
az m input-mérettel.

Megemlítjük továbbá, hogy a geolokalizációs rendszer Spotter névre keresztelt imple-
mentációjában az idő-út modell nem a kiértékelő modul része, hanem előre kiszámított
formában az NMVO-ban kerül tárolásra. A különféle modelleket egységesen reprezen-
táljuk az adatbázisban, így a Spotter implementáció könnyen tud váltani közöttük. Ez a
flexibilis architektúra jelentősen megkönnyíti a geolokalizációs modellek összevetését és
finomítását.

5.4. Teljesítményelemzés

Ebben a részben megvizsgáljuk az előzőekben bemutatott geolokalizációs módszer pon-
tosságát, és az eredményeket összevetjük két fontos ismert eljárás, a Gueye és szerzőtársai
által létrehozott CBG [73, 76], illetve a Wong és kollégái által publikált Octant [74] idő-út
modelleljének pontosságával. Amint azt a 4.1.2. részben bemutattuk, a CBG módszer a
referenciapontok körül definiált korongokkal írja le a célpont lehetséges helyzetét (lásd
a 4.1. ábrát). A korongok sugarának meghatározásához a CBG a kalibrációs adatokra
illesztett felső lineáris burkolót használja. Ezzel szemben az Octant módszer a referencia-
pontok körüli gömbi körgyűrűk segítségével végzi el a pozíció-becslést (lásd a 4.2. ábrát).
A gyűrűk külső és belső sugarát a kalibrációs adatokra illesztett konvex burok adja meg.
A konvex burok felső részét pozitív, alsó részét negatív földrajzi megszorításkét inter-
pretálhatjuk. A több referenciapontból végzett lokalizáció során a CBG modell az egyedi
korongok, míg az Octant modell az egyedi gyűrűk metszeteként állítja elő a célpontot
(nagy valószínűséggel) tartalmazó régiót. Mindkét módszer az így nyert régió középpont-
ját tekinti becsült pozíciónak.

A valószínűségi geolokalizációs eljárásunk kiértékeléséhez újraimplementáltuk a CBG
és az Octant idő-út modelljeit. Mivel az elsődleges célunk a modellek teljesítményének
összehasonlítása, ezért nem reprodukáltuk az eredeti keretrendszerek összes jellemzőjét.
Az idő-út modelleket a [73] és [74] referenciáknak megfelelően az 5.2.1. részben is-
mertetett kalibrációs adatokkal referenciapontonként egyedileg kalibráltuk. A három mo-
dell pontosságának vizsgálatához két különböző, ismert pozíciójú állomásokat tartalmazó
referencia-halmazt használtunk.

Először a PlanetLab infrastruktúra 722 ismert fölrdajzi helyzetű végpontjából álló
PLANETLAB referencia-halmazt lokalizáltuk. Ezen referencia-halmazt széles körben al-
kalmazzák a geolokalizációs irodalomban mind kalibrációs, mind validációs célokra. A
szokásos validációs forgatkönyvnek megfelelően a lokalizációs méréseket végző L hal-
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maz állomásait kihagytuk a PLANETLAB halmazból. A lokalizációs hibák megállapításához
kiszámítottuk a célpontok valódi és becsült pózíciója közti gömbi távolságokat:

errori = S(Ti,τ
∗
i ) . (5.34)

Az 5.9. ábra baloldali oszlopa a Spotter, Octant és CBG modellek alapján adódó errori

hibák kumulatív eloszlását mutatja a PLANETLAB validációs halmazra. Az egyes sorokban
a különböző földrajzi régiókra vonatkozó eredményeket közöljük.6 A teljes adathalmazt
tekintve (5.9(a) ábra) a célpontoknak rendre 13, 10 és 3%-ára kapunk 10 km-nél kisebb
lokalizációs hibát a Spotter, Octant és CBG módszerekkel. 50 km-es hibahatárral a hosztok
35, 26 és 23%-át sikerült lokalizálni, míg medián hibának 75, 125 és 175 km-t kaptunk.
Ezen számok jelzik, hogy a valószínűségi módszer jobban teljesít a pozitív és negatív földraj-
zi megszorításokkal operáló modelleknél. Noha a Spotter adja a legpontosabb becsléseket,
egyik földrajzi bontásban sem tapasztalható drasztikus eltérés a három hibaeloszlás között.

A PLANETLAB referencia-halmazzal végzett ellenőrzés jelentőségét némileg korlátoz-
za, hogy a modelleket ugyanazon környezetben validáljuk, mint ahol a kalibrációjukat
is végeztük. Ahhoz, hogy realisztikusabb képet kapjunk a modellek teljesítményéről, egy
másik, reprezentatívabb referencia-halmazzal is elvégeztük a validációt. Ezt a halmazt
eredetileg a CAIDA [191] gyűjtőtte egy geolokalizációs összehasonlító tanulmányához
[71], és tette számunkra hozzáférhetővé kutatási célokra. Az adathalmaz több mint 23000
földrajzilag elszórt észak-amerikai és európai IP-címet tartalmaz. Az adatok egy nagy, el-
ső szintű amerikai Internet-szolgáltatótól, a Cogent-től származnak, így az IP-címek zöme
nem végpontokhoz, hanem útválasztó eszközökhöz tartozik. A referencia-halmazra COGENT
néven hivatkozunk. A COGENT halmaz adatait nem használtuk fel a modell-állítás és kalib-
ráció során.

A COGENT-re kapott hibák kumulatív eloszlásait az 5.9. ábra jobboldali oszlopában mu-
tatjuk be. Megfigyelhető, hogy a Spotter lényegesen nagyobb pontosságot ér el, mint az
Octant és CBG modellek. Az észak-amerikai pontok 35%-át 10 km-esnél kisebb hibával
lokalizáltuk, míg az Ocant és CBG esetén a becslések rendre 2 és 9%-a esett ebbe a hi-
batartományba (5.9(d) ábra). A valószínűségi modellünkkel a célpontok közel 70%-ához
50 km-es vagy az alatti hiba társul, míg az Octant és CBG esetén ehhez a hibahatárhoz
rendre 27 és 40%-os érték tartozik. Az európai célokra vonatkozó eredmények mindhárom
módszer esetén rosszabbak valamivel (5.9(f) ábra). A Spotter módszerrel az IP-címek 19%-
ánál sikerült 10 km-nél kisebb hibát elérni, míg a másik két módszer esetében ez az arány
csupán 1%. Az 50 km-es hibatartományba a becsléseknek rendre a 40, 4 és 8%-a esik. A

6 A régiós bontásban Európát és Észak-Amerikát szerepeltetjük külön. Mindkét referencia-halmaz
esetén ezeken a kontinenseken található elegendő számú ismert pozíciójú állomás.
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teljes COGENT halmazra vonatkozó hibaeloszlásról megállapítható, hogy a Spotter, Octant
és CBG modellek medián hiábja rendre 30, 120 és 100 km (5.9(b) ábra).

A COGENT-re vonatkozó európai eredmények közelebbi vizsgálatából kiderül, hogy a
lokalizációs méréseket indirekt útvonalválasztás torzította, azaz a csomagok a szokásosnál
lényegesen hosszabb térbeli trajektóriák mentén haladtak. Ehhez hasonló eltérülések a
forgalom pillanatnyi torlódásai, vagy a szolgáltatók permanens útvonalválasztási politikái
miatt is kialakulhatnak. E jelenség kvantitatív leírásával a 7.3.1. részben foglalkozunk. A
lokalizációkor a Cogent európai hálózatában tapasztalt jelentős eltérülések mindhárom
módszer esetén a távolság-becslések romlását okozták. Az 5.9(f) ábra alapján azonban
megfigyelhető, hogy a Spotter valószínűségi modellje a másik két módszernél robusztu-
sabbnak bizonyul ezen szisztematikus effektussal szemben.

Mindez egy általánosabb jelenségre is rávilágít: amíg a Spotter a COGENT referencia-
halmazon egyértelműen jobb pontosságot ért el, mint a PLANETLAB-on, addig az Octant
és a CBG teljesítménye stagnált vagy leromlott. A Spotter javulását a COGENT halmaz jel-
lege magyarázza: itt végpontok helyett routereket lokalizáltunk. A hálózati végpontokra
megfigyelhető az „utolsó mérföld” effektus [47], ami az útvonal utolsó, kisebb kapacitású
linkjeire jellemző megnövekedett késleltetés-fluktuációkra utal. A gerinchálózati routerek
pontosabb lokalizációját ezen effektus hiánya, azaz a késleltetés-mérések kisebb variabili-
tása magyarázza. Mindez igazolja az (F2) feltevés értelmében végzett együttes, nagyobb
mintán végzett kalibráció előnyeit, és erős jelzés a modellünk robusztusságára.

Másrészt, a CBG és Octant esetén tapasztalható gyengébb teljesítmény a referenciapon-
tonkénti kalibráció következménye. A kalibrációt minden esetben néhány száz adatpont
alapján kellett elvégeznünk, ami könnyen túlillesztéshez vezethet. Az, hogy a kalibrációs
környezettől eltérő célpontokra mindkét modell teljesítménye romlik, éppen erre utal.
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(a) PLANETLAB egész világ
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(b) COGENT egész világ

 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9

 1

 1  10  100  1000

cu
m

ul
at

iv
e 

pr
ob

ab
ilit

y

error [km]

Spotter model
Octant model

CBG model

(c) PLANETLAB Észak-Amerika

 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9

 1

 1  10  100  1000

cu
m

ul
at

iv
e 

pr
ob

ab
ilit

y

error [km]

Spotter model
Octant model

CBG model

(d) COGENT Észak-Amerika
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(e) PLANETLAB Európa
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(f) COGENT Európa

5.9. ábra. A Spotter, CBG és Octant idő-út modellek hibája a PLANETLAB és COGENT referencia-
halmazokon. A baloldali oszlop a PLANETLAB halmazon kiértékelt lokalizációs hibák kumulatív
eloszlásait mutatja, míg a jobboldali oszlop a realisztikusabbnak tekinthető, CAIDA-tól származó
COGENT halmazon kapott hibaeloszlást ábrázolja. A sorok három eltérő földrajzi bontást reprezen-
tálnak: a felső sorban a teljes világra, középen az Észak-Amerikára, míg alul az Európára vonatkozó
hibaeloszlások találhatók.
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5.5. Összefoglalás

Ebben a fejezetben bemutattunk egy újfajta IP-geolokalizációs módszert, amellyel földrajzi
koordinátákat tudunk rendelni az Internet csomópontjaihoz. Az eljárás ismert pozíciójú
referenciapontokból mér idő-késleltetéseket a célponthoz, majd az így adódó feltételrend-
szerből multilateráció segítségével becsli meg célpont földrajzi helyzetét. Ehhez az idő-
késleltetéseket egy újfajta valószínűségi modell segítségével transzformálja térbeli távolság-
eloszlásokká. Az idő-út modell illesztéséhez nagy mennyiségű referencia-mérés részletes
statisztikus elemzését végeztük el. Az elemzés során megmutattuk, hogy a körbefordulási
időkhöz tartozó földrajzi távolságok normális eloszlást követnek, ahol az eloszlás várható
értéke és szórása a késleltetéstől függő paraméterek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az egyedi
d körbefordulási idők esetén sérül-e a normalitás, Kolmogorov-Smirnov-próbák sorozatát
hajtottuk végre. A minták alapján számolt teszt-statisztika eloszlása nagyon jó illeszkedést
mutat a Kolmogorov-Smirnov statisztika null-eloszlásávál, így az egyedi d időkhöz tartozó
távolságeloszlások normalitását nem tudtuk elvetni.

Míg az irodalomból ismert eljárások referenciapontonkénti kalibrációval építik fel a
belső modelljüket, addig az általunk bemutatott módszer együttesen kezeli a kalibrációs
adatpontokat, és egyetlen közös idő-út modellt állít fel az összes referenciapont számára.
Ezen újítás egyik fontos következménye, hogy az adódó módszer kevésbé érzékeny a ka-
libráció során fellépő mérési hibákra és egyéb, a távolság-becslést befolyásoló hálózati
fluktuációkra. A módszerünk robusztusságának és pontosságának ellenőrzéséhez a lokali-
zációs eredményeket összevetettük két fontos korábbi, nem valószínűségi alapú modell, a
CBG és az Octant eredményeivel [73, 74]. A teljesítmény-elemzések két referenciahalmaz
esetén is a pozíció-becslés lényeges javulását jelzik a korábban ismert algoritmusokhoz
képest. A módszerünk a hálózat routereinek lokalizációja esetén 30 km-es medián hibát
ér el.

5.5.1. Saját hozzájárulások

A bemutatott geolokalizációs módszer a [3] publikációban jelent meg. Saját hozzájárulá-
saim az 5.2. részben tárgyalt statisztikai elemzések: a normális eloszlás illesztése, a Kol-
mogorov-Smirnov próbák végrehajtása és a radiális profilra vonatkozó általános modell
felírása. A teljesítményelemzés végrehajtásához újraimplementáltam a CBG és Octant mo-
delleket, valamint megvalósítottam a kalibrációs és lokalizációs adatok, illetve a különféle
idő-út modellek adatbázisban történő kezelését.



6. fejezet

A geolokalizáció alkalmazása
nagyskálás felmérésekben

A tömegesen előforduló hálózati tartalmak térbeli eloszlása mind tudományos, mind
közösségi, mind pedig üzleti szempontból érdekes lehet. Gondoljunk például online szo-
ciális interakciók, váratlan eseményekre vagy katasztrófahelyzetekre adott globális reak-
ciók, termékek említéseinek vagy illegális fájl-kópiák és spam-források földrajzi eloszlá-
sainak strukturális vizsgálatára. Az előző fejezetben bemutatott geolokalizációs módszer-
rel lehetőségünk van ilyen nagyskálás (több tíz- vagy százezer IP-címből álló) tematikus
célpont-listák lokalizálására. Sőt, ugyanazon lista periodikusan ismételt lokalizációjával
megragadhatóvá válik a térbeli eloszlás időfejlődése is, ami végső soron lehetővé teszi a
hálózat dinamikai tulajdonságainak újfajta aspektusokból történő elemzését.

Az IP-geolokalizációs adatok vizsgálatának egyik alapvető eszköze a vizualizáció. A
T =

�

t1, . . . , tm
	

célpont-lista lokalizációja során adódó eredményeket jellemzően térké-
peken jelenítjük meg. Több ezer t i célpont esetén a kapott posterior eloszlások sűrű régiói
tipikusan átfednek egymással, így az együttes grafikus megjelenítésük során az egyedi
eloszlások részleteiről szükségképpen információt veszítünk. A sok célpontra vonatkozó
eredmények közös térképeken történő megjelenítésekor döntést kell hoznunk, hogy az
egyedi eloszlások mely jellemzőit szeretnénk hangsúlyozni.

A legegyszerűbb esetben felrajzolhatjuk a t i célpontokra nyert τ∗i pontbecsléseket, ám
ez a megoldás drasztikus információ-veszteséggel jár, ráadásul hamis látszatot kelthet a
lokalizációs eredmények precizitásával kapcsolatban. Ahhoz, hogy a T lista lokalizációja
nyomán megjelenő térbeli mintázatokat láthatóvá tehessük, célszerűbb olyan aggregálási
elvet alkalmazni, amely megőrzi az 5. fejezetben bemutatott módszer valószínűségi jel-
legét. Azaz olyan megoldást keresünk, amely a pontszerű becslések helyett valamilyen – a
posterior eloszlásokban meglévő információt híven tükröző – együttes eloszlást rajzol fel a
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térképre. Az alábbiakban két ilyen vizualizációs módot mutatunk be, amelyek eltérő elvek
alapján aggregálják a célpontonkénti eloszlásokat, és így más-más jellemzőjét emelik ki a
nagyskálás lokalizációs kampányoknak.

6.1. Hisztogram-térképek

Az első típusú térképeken a gömbi posterior sűrűségek átlagát ábrázoljuk, így lényegé-
ben a földgömb minden pontjára az ott várható relatív előforulási gyakoriságot jelenítjük
meg. A vizualizáció bemenetét a t i célpontok lokalizációja során kapott eloszlások alkotják
(i = 1,2, . . . , m). Ezen eloszlásokat az (5.12) képlettel definiált, a továbbiakban gi-vel
jelölt sűrűségfüggvények írják le. A gyakorlatban a folytonos gi-k helyett az 5.3.1. sza-
kaszban bevezetett diszkretizált változatukat számoljuk ki. Az ottani jelölésekkel összhang-
ban tegyük fel, hogy a földfelszínt M darab diszjunkt gömbi háromszög-cellára osztottuk,
amelyeket Hk-val jelölünk (k = 1,2, . . . , M) (lásd a 3.5. és 5.3.1. részeket). Ekkor a t i

célponthoz tartozó diszkrét posterior eloszlást a pi
k értékek adják meg, ahol pi

k a gi sűrű-
ségfüggvény k-adik cellára kumulált valószínűségét jelenti :

pi
k =

∫∫

Hk

gi(θ ,ϕ) dA . (6.1)

A t i célponthoz tartozó folytonos és diszkrét posterior eloszlásokra teljesül, hogy

M
∑

k=1

pi
k =

M
∑

k=1

∫∫

Hk

gi(θ ,ϕ) dA= 1 . (6.2)

A pi
k valószínűségek közvetlen vizualizációja helyett egyfajta gömbi hisztogramot képzünk,

ahol a dobozokat (bineket) a HTM-cellák alkotják. A t i célponthoz tartozó egyedi hisz-
togramot a diszjunkt Hk cellákra adódó átlagos sűrűségek definiálják:

hi
k =

pi
k

Area
�

Hk
� , (6.3)

ahol Area(Hk) a Hk gömbi háromszög területét adja meg. Az m darab eloszlás együttes
ábárzolásához az egyedi hisztogramok trixelenkénti átlagát tekintjük:

hk =
1

m

m
∑

i=1

hi
k . (6.4)
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6.1. ábra. A Moreland által a tudományos vizualizációhoz javasolt divergáló színskála [123].

A grafikus megjelenítés során a Hk HTM-cellához a hk érték alapján rendelünk színt.
Az így előálló ábrát hisztogram-térképnek nevezzük, hiszen lényegében a T találati listára
várható együttes sűrűséget jeleníti meg. A hisztogram-térkép egyik fő előnye, hogy köz-
vetlen képet ad a T találati lista térbeli eloszlásáról, és így jól azonosíthatóvá teszi a sűrű
régiókat. Ez kifejezetten előnyös lehet számos tematikus célpontlista földrajzi szerkezeté-
nek elemzésekor.

A III. részben tárgyalt mérési adatbázisunkban jelenleg több mint 100 nagyskálás
lokalizációs felmérés részletes kísérleti adatait és eredményeit tároljuk. Ezek között talál-
hatunk a router- vagy PoP-szintű Internet-topológia, adott webes tartalmak, peer-to-peer
hálózatok, tartalomszolgáltató hálózatok vagy spam-források térbeli eloszlására vonatko-
zó felméréseket. Ezek többségét saját kutatási célokra hajtottuk végre, de több felmérést
is végeztünk külföldi kutatócsoportok számára. Az alábbiakban, a vizualizációs módszer
demonstrálásához egy kiválasztott nagyskálás lokalizációs felmérés hisztogram-térképét
mutatjuk be. A kampány során a népszerű YouTube videó-szolgáltatás szervereit lokalizál-
tuk [194]. A YouTube-hoz hasonló tartalomszolgáltatók esetén kulcsfontosságú a kiszol-
gáló adatközpontok földrajzi helyzete, hiszen a szolgáltatás minőségét alapvetően be-
folyásolja a végfelhasználók és a legközelebbi kiszolgáló közti földrajzi távolság. Mivel az
Internet teljes forgalmának szignifikáns része a YouTube adatközpontjaiból ered, ezért az
Internet-szolgáltatók számára hasznos lehet ezen adatközpontok – amúgy nem publikus –
helyzetének az ismerete.

A T célpont-listát a YouTube tartalmak nagy részét kiszolgáló 74.125.0.0/16-os tar-
tomány IP-címei alkotják. Ezekre – a Google által birtokolt – címekre is érvényes a 4.1.1.
részben vázolt probléma, aminek következtében a nyilvántartás-alapú geolokalizációs mód-
szerek a célpontok elsöprő többségéhez tévesen a Mountain View, Kalifornia pozíciót ren-
delik. Mindezt egy egyszerű ping mérés-sorozattal ellenőrizzük is a 7.1. részben.

A lokalizáció előtt meghatároztuk, hogy a fenti /16-os tartomány 65536 címéből
melyek érhetőek el. Összesen m= 9312 aktív kiszolgálót azonosítottunk – ezek alkotják a
T célpont-listát, amit az előző fejezetben ismertetett Spotter módszerrel geolokalizáltunk.
Így minden cél-IP-re kaptunk egy diszkrét gömbi eloszlást, amelyek alapján előállítottuk
a (6.4) képlet szerinti aggregált hisztogramot. A HTM-cellák színezéséhez a Moreland
által a tudományos vizualizációhoz kidolgozott folytonos divergáló színskálát használ-
tuk [123]. A színskálát a 6.1. ábrán mutatjuk be: a kék szín a legkisebb, míg a bordó a
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6.2. ábra. YouTube videó-kiszolgálók térbeli eloszlása hisztogram-térképen. Megfigyelhetők a vörös
árnyalatú centrumok, amik a jelentősebb kiszolgáló-központokat jelzik.

legnagyobb várható sűrűségű régiókat jelöli. A cellákat a hk értékek logaritmusa szerint
színeztük, hogy láthatóvá váljanak az eltérő nagyságrendű találati centrumok. Továbbá, a
jobb áttekinthetőség kedvéért 0 sűrűségűnek tekintjük azon cellákat, amelyek egy adott
küszöbérték alatti hk értékkel rendelkeznek. Ezeket a trixeleket egyáltalán nem színezzük
ki a térképen.

Az ily módon a T listára kapott hisztogram-térképet a 6.2. ábrán mutatjuk be, amely
nagy felbontásban is elérhető a [195] címen. A térképek elkészítéséhez a [196] Quan-
tum GIS térkép-szoftvert és Natural Earth Data politika-földrajzi illetve populáció-adatait
használtuk a [197]. Megfigyelhető, hogy a 6.2. térképen találati centrumok jelennek meg,
amelyek tipikusan egybeesnek a sűrűn lakott nagyvárosi régiókkal. Ez a jelenség összhang-
ban van Lakhina és szerzőtársai [82], valamint Yook és kollégái [81] természetesnek
tekinthető állításával, mely szerint az internetes állomások sűrűsége jól követi a populá-
ciósűrűség mintázatait.1 A térképről leolvasható, hogy a YouTube-videókat kevés nagy
méretű adatközpont szolgálja ki a világban, ugyanakkor a legtöbb kontinensen megjelen-
nek további kisebb találati centrumok is. Az észak-amerikai régiót külön is bemutatjuk
a 6.3. ábrán, ahol a hisztogram fölötti rétegen zöld színnel jelöltük a sűrűn lakott városi
területeket. Jól látható, hogy a videó-szerverek zömét Atlanta, Gorgia környékére lokalizál-
tuk, ahol egyébként a Google egyik legelső adatközpontja is található. Ugyanakkor több

1 Az Internet-infrastruktúra urbánus jellegét gazdaság-földrajzi apsektusból vizsgálta például Moss
és Townsend [124] vagy Tranos [115].
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6.3. ábra. Észak-amerikai YouTube videó-kiszolgálók térbeli eloszlása hisztogram-térképen. Jól
látható, hogy a szerverek zöme Atlanta, Georgia környékén helyezkedik el, de több kisebb méretű
regionális központ is megjelenik. A térképen zöld színnel a jelentősebb városi területeket jelöltük.

kisebb méretű centrum is megjelenik, például Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago,
Toronto vagy New York környékén. Ezen találati régiók lokális jelentőségű adatközpon-
tokra utalnak.

A hisztogram-térképek jó segédeszközt nyújtanak az együttes térbeli sűrűségek közvet-
len vizualizálásához. Mindazonáltal, a lokalizáció tömeges jellege miatt az egyedi t i célpon-
tokhoz tartozó térbeli eloszlásokat alulreprezentálják. Így például elfedhetnek fontos de
izolált célpontokat, vagy elmoshatják a részben átfedő eloszlások eredeti kontúrvonalait. A
következő részben bemutatunk egy eltérő aggregálási módszert, amellyel a potenciálisan
izolált egyedi eloszlások jellemzői is érvényre tudnak jutni.
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6.2. Likelihood-térképek

A hisztogram-térkép közvetlenül használja a gi-k együttes sűrűségét, így azon régiókat
emeli ki, ahol nagy a célpontok várható gyakorisága. Ilyen értelemben a lokalizáció
kvantitatív jellege felől közelít a vizualizációhoz. Az alábbiakban egy kvalitatívabb szem-
léletű vizualizációs módszert vezetünk be, amely a jól lokalizált, de potenciálisan kisebb
összsúlyú tartományokat is kiemeli, és ily módon árnyaltabb képet ad a T lista térbeli
szerkezetéről.

Ehhez először tekintsünk egyetlen t célpontot, és a hozzá tartozó folytonos g posterior
sűrűséget. A grafikus megjelenítéshez g-nek egy olyan transzformáltját keressük, amely
rendelkezik az alábbi három tulajdonsággal:

(i) csúcsként a t-re adódó τ∗ pontbecslést emeli ki,

(ii) a gömb pontjaihoz a csúcstól távolodva egyre kisebb, a g eloszlás
jellegétől is függő értéket rendel

(iii) a csúcshoz rendelt maximum érték függ a jól lokalizáltságtól: minél
koncentráltabb a g eloszlás, annál erősebb a csúcs.

Ha több t i aggregált vizualizációjához az (i–iii) feltételeket kielégítő függvényt alkalma-
zunk, akkor a jól lokalizált tartományok hangsúlyosak tudnak maradni abban az esetben
is, ha kevés célpontot tartalmaznak.

A következőkben megmutatjuk, hogy az a függvény, amely a gömb egy A pontjához
az ott várható hiba ellentettjét rendeli, megfelel a céljainknak. Ahhoz, hogy a gömbön az
euklideszi várható négyzetes hibával analóg fogalmat kapjunk, a 3.4. részben leírtak miatt
hibafüggvénynek a várható koszinuszos hibát használjuk:

R (A) = 1− E[cosα] , (6.5)

ahol α azt a véletlen szöget jelöli, amely az A pont és egy a g eloszlás szerint választott
ξ véletlen pont között húzódik. A könnyebb tárgyalásmód érdekében a (6.5) egyenletben
eltekintettünk a földgömb sugarából adódó skálafaktortól. Mindez megtehető, hiszen egy
konstans szorzó nem befolyásolja a vizualizáció eredményét. Az R függvényre tekinthetünk
úgy is, mint egyfajta kockázatfüggvényre, és úgy is, mint a (3.17)–(3.21) gömbi variancia ál-
talánosítására, amely a gömb egy tetszőleges pontja körüli variabilitást írja le. Az alábbiak-
ban megmutatjuk, hogy a (6.5) függvény ellentettje megfelel az (i–iii) követelményeknek.

Az (i) tulajdonsághoz azt kell belátnunk, hogy R-t a τ∗, vagyis a g eloszlás várható
értéke minimalizálja. Jelölje µ a várható értéket, γ pedig az A és µ közötti szöget. Az
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6.4. ábra. A várható koszinuszos hiba dekompozíciójához használt szögek az egységgömbön. A a
gömb egy rögzített pontját jelöli, µ a gömbi eloszlás várható értékét, míg ξ egy az eloszlás szerint
választott vélelten pontot. Az ábrán a (6.7) egységvetorokat is feltüntettük.

α véletlen és a γ rögzített szög jelentését a 6.4. ábra szemlélteti. Az A pontban várható
koszinuszos hibára teljesül, hogy

R(A) = 1−% cosγ, (6.6)

ahol % az eloszlás koncentrációját leíró (3.13) képletben definiált várható eredő hosszt
jelöli. A (6.6) összefüggés belátásához vezesük be az A és µ rögzített pontokba, valamint
a ξ véletlen gömbi pontba mutató egységvektorokat:

a =ψ (A) , m=ψ
�

µ
�

, X =ψ (ξ) . (6.7)

Itt ψ a (3.3) egyenletettel leírt koordináta-transzformációs függvény. Ekkor a 3.4. részben
bevezetett gömbi várható értékhez kapcsolódó (3.10), (3.13) és (3.14) definíciók miatt

R (A) = 1− E[cosα] = 1− E
�¬

a, X
¶�

= 1−
¬

a, E
�

X
�

¶

=

= 1−
¬

a, e
¶

= 1−%
¬

a, m
¶

= 1−% cosγ,

ami éppen a (6.6) összefüggést adja. Ha ezt továbbalakítjuk a ν gömbi varianciára vonat-
kozó (3.17) definíció felhasználásával, egy intuitívabb formához jutunk:

R (A) = 1−% cosγ= 1−%+%−% cosγ=

= ν +%
�

1− cosγ
�

= ν + 2% sin2 γ

2
. (6.8)
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A (6.8) egyenlőség-lánc jobboldala az A pont körüli teljes variabilitást bontja fel egy µ-től
vett eltérülésektől függő és egy a µ A-től vett eltérülésétől függő komponens összegére.2

A (6.8) dekompozícióból közvetlenül adódik, hogy az R függvénynek a µ várható értékben
van a minimuma:

argmin
A

R(A) = µ . (6.9)

Mindebből egyszerűen következik, hogy a τ∗ = µ pontbecslés maximalizálja R ellentettjét.
A (6.8) képletből látható, hogy a −R függvény rendelkezik az (ii) tulajdonsággal is, hiszen
a sin2 függvény monoton nő a [0, π

2
] intervallumon. A (iii) követelmény teljesülése pedig

egyszerűen adódik abból, hogy R minimuma éppen az eloszlás diszperzióját mérő gömbi
variancával egyenlő :

R(τ∗) = R
�

µ
�

= ν .

Ebből, és a (3.16) egyenlőtlenségből látható, hogy −R maximuma −1 és 0 közé esik,
tovább pontosan akkor 0, ha az eloszlás egyetlen pontra koncentrált, és akkor −1, ha a
diszperzió maximális.

Tekintve, hogy a lokalizáció során kapott posterior eloszlások diszkrétek, a gyakorlat-
ban az R függvényeket is diszkrét formában használjuk. Jelölje pk a g-ből a Hk cellára
kumulált valószínűséget (k = 1,2, . . . , M). Ekkor a k-adik trixelre a (6.5) várható koszi-
nuszos hiba a következő alakot kapja:

rk = 1− E[cosα] = 1−
M
∑

j=1

p j cosα j , (6.10)

ahol α j a Hk és H j trixelek középpontjai által bezárt szöget jelenti. A (6.8) dekompozíció
a diszkrét esetben az alábbi formájú:

rk = ν + 2% sin2 γk

2
, (6.11)

ahol γk a Hk trixel középpontja és a µ várható érték közti szöget jelöli.
Tömeges lokalizáció esetén egyetlen t helyett m darab t i célpontunk van, és így a Hk

trixelen célpontonként lesz egy-egy r i
k-val jelölt várható koszinuszos hibánk. Az aggregált

megjelenítéshez képezzük a várható hibák trixelenkénti súlyozott átlagát:

l ′k =
m
∑

i=1

pi
k

∑m
j=1 p j

k

r i
k , (6.12)

2 Ez a formula analóg a várható négyzetes eltérés euklideszi geometriában ismert dekompozíciójá-
val, és a cirkuláris esetre megtalálható [51]-ben.
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6.5. ábra. YouTube videó-kiszolgálók likelihood-térképen. A 6.2. ábrához képest több új, sötét
vörössel jelzett jól-lokalizált centrum jelenik meg, amelyek a hisztogram-térképen a kisebb súlyuk
miatt a háttérbe szorultak.

ahol a súlyokat az eloszlásonkénti (6.1) valószínűségek adják. Ahhoz, hogy a vizualizáció
valóban a centrumokat emelje ki, a Hk cellákat az lk-k ellentettjei szerint színezzük:

lk =max
k

l ′k − l ′k , (6.13)

ahol a negált értékeket praktikus okokból eltoltuk a nemnegatív tartományba. Most is
a 6.1. színskálát használjuk: a kis lk értékekhez rendeljük a hideg, míg az nagy lk-khoz a
meleg színeket. Az adódó térképet likelihood-térképnek nevezzük, amely így az együttes
kockázatok hőtérképének is tekinthető. A likelihood-térkép elnevezést az indokolja, hogy a
pontok színárnyalatát a mennyiségi információ helyett az határozza meg, hogy ott milyen
valószínűséggel vagyunk közel valamely t i célponthoz.

A YouTube adathalmazra nyert világ és észak-amerikai likelihood-térképet a 6.5. és
6.6. ábrákon mutatjuk be. Megfigyelhető, hogy ezeken olyan új részletek jelennek meg,
amelyek a hisztogram-térképen a kis súlyuk miatt a logaritmikus ábrázolás ellenére is
háttérbe szorultak. Így több olyan adatközpont is azonosíthatóvá válik, amelyik a dom-
ináns atlantai régiónál kevesebb kiszolgálót működtet: Európa területén például London-
ban, Frankfurtban vagy Madridban, míg Ázsia területén például Moszkvában, Tokióban,
Hong-Kongban vagy Tajvanon. A 6.5. észak-amerikai részleten is azonosítható, ahogy
a hisztogram-térkép halványabb találati centrumai élesen kiemelkednek. Ezen az ábrán
megfigyelhető a zöld színnel jelölt jelentős urbánus területek és a likelihood-térkép által
kiemelt találati központok közötti erős korreláció.
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6.6. ábra. Észak-amerikai YouTube adatközpontok likelihood-térképen. Ezzel a vizualizációs mód-
dal a 6.3. hisztogram-térkép halvány találati centrumai jobban kiemelkednek. Megfigyelhető a
találati régiók jó korrelációja a zöld színnel jelölt nagyvárosi területekkel.

6.3. Összefoglalás

A geolokalizáció során egy adott célállomásra nem csupán a becsült pozíciót, hanem egy
térbeli valószínűségeloszlást is kapunk. Ebben fejezetben több tíz- vagy százezer pontból ál-
ló találati listákra kapott gömbi eloszlások együttes vizualizációjához adtunk módszereket.
Bevezettük a hisztogram-térképet, amely a célpontokénti eloszlások együttes sűrűségét
jeleníti meg, és így azokat a régiókat emeli ki, ahol nagy a célpontok várható gyakorisá-
ga. A kvalitatívabb szemléletű megjelenítésekhez definiáltuk a likelihood-térképet, amely
egy gömbi kockázatfüggvény segítségével emeli ki a jól lokalizált, de potenciálisan kisebb
összsúlyú tartományokat. A kétféle aggregálási módszerrel a nagyskálás felmérések során
adódó eredmények térbeli szerkezetének eltérő vonásait tudjuk kiemelni.

6.3.1. Saját hozzájárulások

A vizualizációs módszereket a [4] publikációban közöltük. Részt vettem a módszerek
kidolgozásában, valamint saját hozzájárulásom a likelihood-térképhez szükséges gömbi
kockázatfüggvénnyel összefüggő képletek levezetése.



7. fejezet

Az Internet térbeli szerkezetének
empirikus vizsgálata

Az Internet-kutatás egyik központi problémája a hálózat nagyskálás szerkezetének minél
pontosabb leírása [17, 19, 26, 35, 78]. Mivel a topológia térbeli szerkezete a hálózat
hatékonyságával és robusztusságával összefüggő fontos funkcionális tulajdonságokra is
hatással van (lásd a 4.3. részt), ezért a modellezés során figyelembe kell vennünk a háló-
zat valós, fizikai elrendeződését is. Az 5. fejezetben ismertetett IP-geolokalizációs módszer
lehetővé teszi az útválasztó eszközök korábbiaknál pontosabb lokalizációját. Ezen ered-
ményre építve ebben a fejezetben az Internet-linkek és végpont-végpont útvonalak térbeli
jellegének feltárását és leírását mutatjuk be. Az Internet-topológia földrajzi struktúrájá-
nak reprezentálásához egy globális traceroute-felderítést hajtottunk végre, majd pedig
geolokalizáltuk a felfedezett csomópontokat. A térbe ágyazott topológia e két adathal-
maz kombinációjaként adódik. Az így adódó topológia analízisésének egyik fő célja, hogy
hozzájáruljon a globális Internet valósághűbb és átfogóbb leírásához.

7.1. A hálózati topológia térbe ágyazása

A hálózati topológia földgömbre feszítéséhez meg kell határoznunk a csomópontok földraj-
zi koordinátáit. E feladatot alapvetően kétféle módszerrel tudjuk elvégezni: nyilvántartás-
alapú vagy mérés-alapú technikával (a részletekért lásd a 4.1. fejezett). A Maxmind [188],
GeoTrack [47] vagy NetGeo [61] eszközökhöz hasonló adatbázisok sok esetben nagyon
pontos helyzet-becslést tesznek lehetővé, ugynakkor teljes IP-cím tartományokra adhatnak
rendkívül nagy hibákat [66, 68].

A probléma fő oka, hogy ezen adatbázisok pontossága erősen függ a felépítésükhöz



82 AZ INTERNET TÉRBELI SZERKEZETÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA

Regisztrált lokáció IPv4-es címek száma

Mountain View, CA, US 222340

Plano, TX, US 331

Chicago, IL, US 46

Irvine, CA, US 30

Waterloo, ON, CA 22

San Francisco, CA, US 21

Atlanta, GA, US 15

Phoenix, AZ, US 15

Southfield, MI, US 15

Mequon, WI, US 14

Pittsburgh, PA, US 14

Gladwyne, PA, US 7

Richardson, TX, US 7

Összesen 222877

7.1. táblázat. A Google által Észak-Amerikában bejegyzett IPv4-es címek lokációi

használt regisztrációs adatok felbontásától és megbízhatóságától [119]. A jelenség il-
lusztrálására lekérdeztük a Google átal birtokolt IP-címek lokációit a whois.arin.net adat-
bázisából. A Whois lekérdezés eredménye szerint a 222877 IP-cím 99.7%-a a Google-
központ telephelyén, a kaliforniai Mountain View-ban található, míg összesen 537 IP-cím
van bejegyezve további 12 városba (lásd a 7.1. táblázatot). Ahhoz, hogy ellenőrizzük ezen
eredmény megbízhatóságát, kiválasztottunk 4000 címet ugyenebből Google tartomány-
ból, és késleltetéseket mértünk hozzájuk a spanyolországi Pamplonából, az Universidad
Pública de Navarra egyetem PlanetLab mérőállomásáról. Ezt követően ideális, 200000
km/sec jelterjedési sebességet feltételezve [17] mind a 4000 címnek meghatároztuk a
Pamplonától való fizikailag lehetséges maximális távolságát: %max =

RTTmin

2
∗ 200000, ahol

RTTmin a 10 mérés alatt tapasztalt legkisebb körbefordulási idő. A %max távolságok elosz-
lását a 7.1. ábrán szemléletjük. Megállapítható, hogy a vizsgált hosztok 47%-ára a %max

távolság kisebb, mint a valódi Pamplona-Mounatin View távolság, következésképp már elvi
szinten is kizárható, hogy ezen pontok Mountain View-ban legyenek. Shavitt és munkatár-
sai [69]-ben, Poese és szerzőtársai [70]-ben, illetve a CAIDA munkatársai [71]-ben több

http://whois.arin.net
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7.1. ábra. A Pamplonában lévő PlanetLab node és 4000 különböző, Mounatin View-ba regisztrált
Google IP-cím közötti időmérés eredménye. A kumulatív eloszlás a 4000 célpont Pamplonától mért
elvi maximális %max távolságát mutatja. A %max távolságokat ideális 200000 km/sec jelterjedési
sebességet feltételezve számoltuk [125]. A vertikális választó vonal a két város valódi földraj-
zi távolságát jelöli, demonstrálva, hogy a cél IP-címek 47%-a elméletileg sem lehet olyan távol
Pamplonától, mint Mounatin View.

geolokalizációs adatbázist is megvizsgáltak, és az eredményeik szerint hasonló anomáliák
jellemzőek az ismert eszközök többségére.

A jelenség fő oka, hogy a földrajzilag kiterjedt autonóm rendszerekhez tipikusan kevés
bejegyzés tartozik a különféle nyilvántartásokban. Ezzel összefüggésben a nyilvántartás-
alapú módszerek felbontása általában nem megfelelő az Internet nagyskálás topológiájá-
nak térbe ágyazásához [119].

Kiküszöbölendő a fent bemutatott problémákat – ismereteink szerint elsőként – mérés-
alapú IP geolokalizációt, az 5. fejezetben bemutatott Spotter módszert alkalmaztuk az
Internet-topológia földrajzi beágyazására. A Spotter módszer az IP-címek pozíció-becslését
interfészenként egyedileg meghatározott késleltetés- és topológia-adatokra alapozza. Így a
lokalizációt kizárólag mért fizikai jellemzők befolyásolják, és nem támaszkodunk kontrol-
lálatlan adatbázis-bejegyzésekre. Ennek egyik következménye, hogy a lokalizációs hiba
megbecsülhetővé válik (lásd az 5.4. részt).

7.1.1. Internet-útvonalak felfedezése

Az Internet szerkezetét egy a PlanetLab hálózat pontjai között mért traceroute-adat-
halmazzal reprezentáltuk [183]. A valós topológia minél kiterjedtebb lefedéséhez több
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mint 700, a világ kölönböző részein elhelyezett mérőállomást alkalmaztunk. A 404239
begyűjtött traceroute-mérésből 16065 különböző IP-címet azonosítottunk. Az egyedi
routerek száma ennél minden bizonnyal kisebb, hiszen egyazon fizikai router különböző
interfészeihez különböző IP-címek tartoznak. Ezen adatokra építve megszerkesztettük
az analízis során használt hálózati topológiát, amelyben a csomópontok a felfedezett IP-
címeket reprezentálják, míg az élek a traceroute -mérésekben tapasztalt szomszédsági
kapcsolatot szimbolizálják.

Az irodalomból ismert, hogy a traceroute-alapú topológia-felfedezés során számolni
kell bizonyos technológiai és elvi korlátozó tényezőkkel, amelyeket célszerű figyelem-
be venni a kiértékelés során [39, 43, 44, 126, 127]. Mivel a traceroute IP-szinten
gyűjti az útvonal-információt, ezért az alsóbb hálózati rétegek hopjai rejtve maradhat-
nak a mérés során (lásd a 2.1.2. részt). Ebből fakadóan a traceroute-alapú módszerrel
egyetlen linkké redukálódhat két egymást követő fizikai link, ezzel torzítva az infrastruk-
túra térképet. Szintén problémát okozhat, ha egy router eltérő interfészekről (IP-címekről)
válaszol a traceroute-csomagokra. Ilyenkor a felépített topológiában több csomópont
is megfeleltethető lesz a fizikai eszköznek. A routerek és interfészek összerendelésének
problémaköre interfész álnév-feloldásként ismert az irodalomban [35, 128, 129], és nem
okoz különösebb gondot az analízisünk szempontjából, hiszen a geolokalizációs módsze-
rünk tipikusan egy jól meghatározott területre lokalizálja a fizikailag egy helyen lévő
interfészeket.

Ezen állításunk alátámasztására lefuttattunk egy jól ismert interfész álnév-feloldó esz-
közt, a Mercatort [79], és megvizsgáltuk az összecsoportosított interfészek térbeli ter-
jedelmét. Mindegyik interfész-csoportra meghatároztuk a pontokat fedő lekisebb göm-
bi kör δ átmérőjét. Azt találtuk, hogy a Mercator által összerendelt IP-címeket valóban
konzisztensen lokalizáltuk: a csoportok 33%-ára 2 km alatti δ adódik, a medián átmérő 5
km, míg az azonosított routerek 80%-ára 20 km-nél kisebb a terjedelem, ami még mindig
megfelelő, város szintű lokalizációt jelent. A 7.2. ábra a δ értékek kumulatív eloszlását
mutatja log-lineáris grafikonon.

A fenti tényezők miatt az eredményeink érvényességi körét az IP-szintre korlátozzuk,
és hangsúlyozzuk, hogy az állításaink csak további megfontolásokkal vihetőek át a fizikai
rétegre. Következésképp, az alábbiakban csúcs alatt mindig IP-címet vagy interfészt, él
vagy link alatt pedig kizárólag IP-szintű (3. rétegbeli) kapcsolatot értünk. Noha a feltárt
IP-szintű linkek közvetlenül nem feleltethetőek meg a routerek között futó fizikai kábelkap-
csolatoknak, mégis úgy véljük, hogy a módszerünk jó, a korábban ismerteknél pontosabb
közelítését adja a valós topológiának.

Ahhoz, hogy a 7.3. részben érvényes jellemzését adhassuk a hálózati utaknak, elenged-
hetetlen a terhelés-kiegyenlítés hatásának minimalizálása. Amint azt Augustin, Viger és



7.1. A HÁLÓZATI TOPOLÓGIA TÉRBE ÁGYAZÁSA 85

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0.1  1  10  100  1000  10000

C
D

F

δ [km]

7.2. ábra. A Mercator által azonosított interfész-csoportok térbeli terjedelme.

szerzőtársaik [39, 40]-ben megmutatták, a terhelés-kiegyenlítést alkalmazó routerek nem-
létező IP linkeket hozhatnak be a topológiába, amelyek torzíthatják a kiértékelt ered-
ményeket. A csomag-folyamok által követett útvonalak pontosabb megragadásához a
felderítő kampányunkban a traceroute egy módosított változatát használtuk, amely
a csomagokat rögzített forrás és cél portszámokkal küldi ki. Ennek a módosításnak a
hatásmechanizmusa megegyezik a [40]-ben leírtakkal.

Tovább problémát jelenthet, hogy a mérőpontjaink egyenetlenül oszlanak el a Föld fel-
színén: míg Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában a PlanetLab mérőállomások rend-
re 45, 38 és 11%-a található, addig Dél-Amerikában, Ausztrália-Óceániában és Afrikában
csupán néhány tucat mérőpont üzemel. A földrajzi torzítások minimalizálása érdekében az
alábbiakban elsősorban az USA-ra, Európára és Kelet-Ázsiára fókuszálunk, mert ezeken a
területeken elegendő kísérleti állomás található. Bár pontos adatokkal nem tudjuk igazolni,
az intuíciónk szerint a PlanetLab pontok elhelyezkedése többé-kevésbé követi az általános
Internet-lefedettségi mintázatokat, és így a mérőállomások közelítőleg jól reprezentálják
az Internet jelenlegi földrajzi eloszlását. További limitációt jelenthet, hogy a mérőpontjaink
hálózat-típus tekintetében is egyenetlenül vannak elosztva. A PlanetLab pontok többségét
akadémiai intézetek (egyetemek és kutatóközpontok) üzemeltetik, így a „kereskedelmi
Internet” feltehetően alulreprezentált a mintánkban. Az akadémiai és kereskedelmi hálóza-
tok közötti földrajzi különbségek vizsgálatától a jelen dolgozatban eltekintünk.
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7.3. ábra. Az topológia router-pozícióinak valószínűségeloszlása a Földön. Megfigyelhetők a jól-
lokalizált centrumok, amiket sötétebb vörös árnyalattal jelöltünk. A térkép nagyobb felbontásban
elérhetőek a [195] címen.

7.1.2. Földrajzi beágyazás

Az előző szakaszban ismertetett topológia 16322 csúcsa közül a Spotter 15339-t lokalizált
sikeresen. Az elért 95%-os sikerráta meglehetősen nagynak tekinthető, és feltehetően az IP-
halmazunk speciális voltának köszönhető (hiszen csak olyan routereket tartalmaz, amelyek
korábban már válaszoltak a traceroute-csomagokra). Ez a 15339 pont természetesen
csupán töredéke a teljes Internetnek, azonban figyelembe véve a hálózati mérésekkel
kapcsolatos, a 2. fejezetben említett nehézségeket, megfelelő és átfogó mintának tekinthető
a statisztikai elemzéseinkhez.

A dolgozat 5.4. szakaszában bemutatott teljesítmény-tesztek szerint a router-lokalizá-
ció során tapasztalt medián hiba ≈ 30 km, ami az analízisünkhöz megfelelő, nagyjából
város-szintű pontosságot tesz lehetővé. A nagyobb lokalizációs hibák kiszűrésére öt füg-
getlen gelokalizációs kört futtattunk a csomópontokra, majd azonosítottuk azokat az csú-
csokat, amelyekre nem kaptunk konzisztens becslést. A konzisztencia-teszten összesen
2219 cím bukott meg – ezeket nem vettük figyelembe a kiértékelések során. A fennmaradó
13120 címet jól lokalizáltnak tekintjük. Így összesen 44116 olyan linket tudtunk azonosí-
tani a topológiánkban, amelynek mindkét végpontjához megbízható pozíció-becsléssel
rendelkezünk.
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(a) Észak-Amerika (b) Városi területek Észak-Amerikában

(c) Európa (d) Városi területek Európában

(e) Kelet-Ázsia (f) Városi területek Kelet-Ázsiában

7.4. ábra. A routerek beágyazásából adódó régiós likelihood-térképek. A különböző színek külön-
böző router-előfordulási valószínűségeket jelölnek. A legvalószínűbb részeket sötétebb vörös
árnyalattal jelöltük. A jobboldali oszlopban egy-egy részleten zölddel jelöljük a jelentősebb ur-
bánus területeket. A térképek nagyobb felbontásban elérhetőek a [195] címen.
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A geolokalizációval a topológiánk minden egyes ri csomópontjára az (5.30) képlet
alapján számolt pi

k térbeli valószínűségeloszlást, és az (5.33) τ∗i pozícióbecslést adja visz-
sza. A 7.3 és a 7.4. ábrákon a beágyazás eredményét világszintű és regionális likelihood-
térképeken mutatjuk be. A térképek egy-egy pontjának a színárnyalatát az határozza meg,
hogy ott milyen valószínűséggel vagyunk valamely ri célpont közelében.1 Megfigyelhető,
hogy az aggregált eloszlás centrumai jól lokalizáltak: a sötétebb vörös árnyalattal jelölt
részek jól megfeleltethetők a nagyobb városoknak. Ennek illusztrálására a 7.4. ábrasor
jobboldali oszlopában egy-egy térkép-részleten zöld színnel jelöltük az urbánus területe-
ket. A routerek együttes sűrűségeloszlását megvizsgálva Észak-Amerikában a legnagyobb
központokat az észak-keleti megalopoliszban, Chicagoban és Kaliforniában találjuk, míg
Európában London, Amszterdam, Stokholm és a frankfurti régió rendelkezik a legnagyobb
összekötöttséggel. A topológiánk észak-amerikai és európai része jó néhány további je-
lentős centrumot is tartalmaz, de például Kelet-Ázsiában lényegesen kevesebb jelentős
helyszínt tudunk azonosítani. Itt elsősorban Tokió, Szöul, Peking, Hong-Kong és Szingapúr
rendelkezik központi szereppel.

Noha az elemzéshez felhasznált adathalmaz nyilvánvalóan nem ad teljes képet az In-
ternet egészére vonatkozóan, mégis hisszük, hogy újfajta betekintést adhat a nagyskálás
számítógép-hálózatok térbeli jellemzéséhez, és releváns lehet a hálózatkutatás egyéb
területein. A további elemzések elősegítése érdekében az adathalmazt megosztjuk a ku-
tatóközösséggel. Mind a felfedezett topológiát, mind pedig a térbeli beágyazás adatait
közzétettük a Hálózati Mérések Virtuális Obszervatóriumában (lásd a III. részt).

7.2. A hálózati linkek földrajzi jellemzése

Ebben az alfejezetben választ keresünk két alapvető, a hálózat térszerkezetét érintő kér-
désre: i) mely linkek gyakoriak és fontosak? ii) tükröznek-e valamilyen szabályszerűséget
az összekötött routerek távolságai? A továbbiakban a beágyazott topológia i-edik csúcsát
ri-vel jelöljük, és amennyiben ri és r j között fut él, akkor arra ei j-ként hivatkozunk. Az
előző alfejezetben tárgyalt beágyazási eljárás során minden ri-hez egy τ∗i becsült pozíciót
rendeltünk. A topológia ei j linkjeinek hosszát az S(τ∗i ,τ

∗
j) gömbi távolságokkal közelítjük.

7.2.1. Gyakoriság-elemzés

A beágyazott hálózat alapvető távolság-jellemzőinek leírásához a szomszédos routerekre
meghatároztuk az S értéket. A 7.5(a) ábra 50 km-es binmérettel mutatja a különböző

1 A vizualizációs módszer részleteiről a 6.2. részben értekezünk.



7.2. A HÁLÓZATI LINKEK FÖLDRAJZI JELLEMZÉSE 89

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0  2000  4000  6000  8000  10000  12000

R
el

at
iv

e 
fre

qu
en

cy

Link length [km]

(a)

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0  2000  4000  6000  8000  10000  12000

R
el

at
iv

e 
fre

qu
en

cy

Link length [km]

(b)

7.5. ábra. A linkhosszak relatív gyakoriságai. Az (a) ábrán minden egyedi linket egyszer reprezen-
táltunk, míg a (b) ábrán az éleket felsúlyoztuk a traceroute-adathalmazban mért előforuálsi
gyakoriságokkal.

linkhosszak relatív gyakoriságait. Az első bin az összes link 50.17%-át, 22133 linket tar-
talmaz. Ennek megfelelően a linkek fele városi távolságokat ível át. A többi link sem
egyenletesen oszlik el: bizonyos hosszaknál kiugró csúcsokat találunk. Az 50 és 1000 km
közötti hosszak a halmaz 30.17%-át fedik le. Az ide tartozó elemeket lehetetlen néhány
város-kapcsolathoz rendelni, mert rengeteg lokáció-pár helyezkedik el ebben a karakte-
risztikus távolságtartományban (pl. Chicago–Washington, Frankfurt–Koppenhága). 1700
és 4100 km között három elkülönülő csoportot azonosíthatunk, amelyek többségében
észak-amerikai linkeket fednek (pl. Houston–Los Angeles, Seattle–New York). A 4100 és
5500 közötti hézag az Atlanti-óceánban található IP-hopok hiányát jelzi. Az Európa és USA
közötti transzatlanti kapcsolatok az 5500-tól 6500 km-ig tartó sávban jelennek meg, míg a
Tokiót és az USA nyugati partjait összekötő transzpacifikus linkek egy az előzőhöz hasonló,
6500− 8300 km közötti rés fölött láthatóak.

A különböző éleknek eltérő jelentőségük lehet a hálózati forgalom továbbításban. A
linkek ilyetén szerepének a vizsgálatához bevezetjük a topológia egy súlyozott varián-
sát. Súlyként az élek centralitásának (betweenness centrality) becsült értékét használjuk,
amely megadja a rajtuk áthaladó legrövidebb utak számát [130]. A linkek valós between-
ness értékeit a teljes traceroute-kampányban megfigyelt előfordulási gyakoriságaikkal
közelítjük. Az így adódó hálózat össz-súlya 7.6 millió, ami megegyzik a felfedezett élek
multiplicitással történő összeszámolásával. A súlyozott hálózat linkhossz-hisztogramját
a 7.5(b) ábrán mutatjuk be. Ebben a reprezentációban a gyakori linkek hangsúlyosabbá
válnak, míg a ritkák háttérbe szorulnak. 2200 km alatt nincs lényeges változás a 7.5(a)
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ábrához képest, míg 2200 km-nél 121000 linknek köszönhetően megjelenik egy nagy
csúcs, majd pedig a 4100 km-ig tartó rész lényegében eltűnik. Mindez azt jelzi, hogy a
transzamerikai forgalom jelentős részét csupán néhány gerinchálózati link viszi el. Ezen
gerinchálózati linkek közül a leghosszabb okozza a 2200 km-nél megjelenő csúcsot. Az
adatok közelebbi vizsgálatából kiderül, hogy ennek a csúcsnak a 99.2%-át Los Angeles és
Houston között futó linkek alkotják. Ez a nexus kiemelkedő szerepet játszik az USA keleti
és nyugati partja között (sőt, mint azt a 7.3.1. részben látni fogjuk: az Európa és Ázsia
közötti) adatforgalom lebonyolításában: a teljes adathalmazunk hálózati forgalomának
1.5%-a folyik itt át. Ezt a szignifikáns részesedést mindössze 39 darab különböző IP-szintű
link viszi el, így lényegében érzékelhetetlen a 7.5(a) ábrán.

Egy ehhez egészen hasonló jelenség figyelhető meg 6000 km környékén, ahol az
Amszterdam–New York és Frankfurt–Washington párok dominálják a transzatlanti forgal-
mat rendre 70 és 251 egyedi linkkel, rámutatva arra, hogy tekintélyes párhuzamosságok
is előfordulhatnak a topológiában. E két esetben az aggregált élsúlyokra 55000 és 111000
adódik, ami jól demonstrálja azt, hogy az USA és Európa közötti hálózati forgalmat szinte
kizárólag ezen városok szolgálják ki. Az adathalmazunk a 7.1.1. részben leírt limitációk
miatt nem tekinthető teljesnek, így természetesen nem állítjuk, hogy általánosságban is ez
a két város-szintű kapcsolat viszi el a teljes transzatlanti forgalmat. Mindazonáltal úgy gon-
doljuk, hogy az Internet-útvonalak egy esetleges teljesebb mintavételezése is kvalitatíve
hasonló képet adna, nagyon kis számú transzatlanti átjáró-várossal.

8500 km környékén ugyanilyen jellegű változás fedezhető fel a részletekben. A 7.5(a)
ábráról a 7.5(b) ábrára a San Francisco–Tokió kapcsolat (8350 km-nél) lényegében eltűnik:
a nagy számú párhuzamosan futó link csupán elhanyagolható súlyt képvisel az adathal-
mazban. Másrészt 8800 km-nél a Los Angeles–Tokió összeköttetésnek megnő a jelentősége
az 55000-es multiplicitásának köszönhetően. Az ábra perifériáján két új csúcs jelenik meg
a New York–Tokió és a Seattle–Auckland kapcsolatokhoz tartozóan.

Bár a hisztogramok csak 12000 km-ig mutatják a kapcsolatokat, ennél hosszabb lin-
keket is mértünk. Közülük a Chicago–Tajvan nexus a legjelentősebb (éppen hogy 12000
km fölött), míg a 14100 km-es Los Angeles és Szingapúr közötti reláció a legextrémebb
a 7 darab egyedi linkjével és 1493-as össz-súlyával. Megjegyezzük, hogy az ilyen extrém
hosszúságú linkek a valóságban elég jól követik a legrövidebb gömbi útvonalat [198].

7.2.2. A linkhossz-eloszlás modellezése

Noha a linkhosszak eloszlása a térbeli hálózatok egyik alapvető jellemzője [95, 109, 110,
131, 132], az Internet vonatkozásában csak kevés empirikus eredmény található az iro-
dalomban. Az alábbiakban P(%)-val az Internet-linkek megfigyelt hossz-eloszlását jelöljük,
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vagyis annak a valószínűségét, hogy a hálózat egy linkje % hosszúságú. A különféle hálóza-
tok empirikus elemzése alapján P(%)-t általában hatványfüggvény-eloszlásúnak tekintjük
[110, 133, 134]:

P(%)∼ %−α. (7.1)

Az egyenletben szereplő α exponens inherens kapcsolatban van a hálózat nagyskálás
szerkezetével: nagyobb α-k esetén a hálózatban csak kevés hosszútávú kapcsolat, rövidzár
található, míg az α= 0 szélső esetben a kapcsolatok kialakulása teljesen független a térbeli
távolságtól.

A térbeli hálózatokat vizsgáló szerzők gyakran nem P(%)-t, hanem az eloszlás Pc(%)
feltételes változatát hasznáják. Pc(%) annak a valószínűségét méri, hogy két, egymástól %
távolságra fekvő pont között található él (az Internet-adatok vonatkozásában lásd például
Lakhina és társai cikkét [82]). A két eloszlás természetesen kapcsolatban áll egymással:

Pc(%) =
P(%)
C(%)

, (7.2)

ahol C(%) a hálózat két tetszőleges pontja között megfigyelhető távolságok eloszlását jelöli,
függetlenül attól, hogy a két pontot összeköti-e él. Mindazonáltal egy valós hálózatban,
és így az Internet esetén is, C(%) nem tekinthető egyenletes eloszlásúnak [81], és így
Pc(%) kiszámítása nehézzé válhat: tekintve, hogy véges számú pontunk van, az eredmény
erősen függhet a %-ban alkalmazott bineléstől. Az ebből fakadó hibák elkerüléséhez az
alábbiakban a P(%) megfigyelt eloszlást jellemezzük.

Ahhoz, hogy átfogó képet adjunk a linkhosszakról, a 7.6(a). ábrán bemutatjuk P(%)
komplementer kumulatív eloszlását. A log-lineáris grafikonon megfigyelhető lineráris le-
futás logaritmikus kapcsolatot jelez, vagyis a sűrűségfüggvény exponensére α≈ 1 adódik:

P(%)∼ 1/%. (7.3)

Ez a közelítés általános képet ad az Internet földrajzi szerkezetéről négy nagyságrenden
keresztül. A megfigyelésünk összhangban van a Yook és társai által [81]-ben publikált
eredményekkel, ahol a szerzők hasonló viselkedést azonosítanak egy szűkebb távolságtar-
tományon.2

Ugyanakkor, ugyenezen adatsor alternatív reprezentációjával az eloszlás egy némileg
eltérő vonását is felfedhetjük. A 7.6(b) ábrán a linkhosszakat log-log skálán mutatjuk
be. A szakaszonkénti lineáris lecsengés azt jelzi, hogy az eloszlás különböző hatványos
rezsimekre bomlik, tehát az α exponens egy rezsim-függő paraméter. Az első töréspont

2 [81]-ben a szerzők mellőzik a ≈ 200 km alatti tartomány elemzését, aminek egy oka lehet az
általuk alkalmazott geolokalizációs módszer limitált felbontása.
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7.6. ábra. A linkhosszak komplementer kumulatív eloszlása. (a) A log-lineáris ábra alapján megál-
lapítható, hogy az eloszlás négy nagyságrenden keresztül jó közelítéssel logaritmikus viselkedést
mutat. Ebből a teljes eloszlást leíró α ≈ 1 exponensre következtethetünk. (b) Ugyanezen adatok
log-log ábrázolása további részleteket fed fel: a regionális (< 350 km) linkek eloszlását továbbra
is 1-hez közeli exponens jellemzi, ugyanakkor a transzkontinentális tartományra (350− 5300 km)
magasabb, α≈ 1.51 exponens figyelhető meg.

≈ 350 km-nél jelenik meg, amit egy gazdasági régió tipikus méreteként interpretálhatunk,
míg a második töréspont ≈ 5300 km-nél, ami jó egyezést mutat egy kontinens tipikus
méretével. Következésképp, a megjelenő rezsimek megfeleltethetőek a regionális (< 350
km), transzkontinentális (350–5300 km) és interkontinentális (> 5300 km) kapcsolatoknak.
Az így adódó tartományok kumulatív részesedése rendre 60%, 30% és 10%.

Megjegyezzük, hogy Lakhina és társai [82] cikkében egy hasonló szeparáció jelenik
meg a regionális és transzkontinentális mérettartományok között. A szerzők a router-
összekötöttség távolság-függését vizsgálják, és lényegesen eltérő viselkedést találnak ≈
≈ 350 km alatt és fölött. Úgy sejtjük, hogy mindez nem véletlen egybeesés eredménye,
sokkal inkább a hálózatot alakító mélyebb összefüggésekre utaló jelenség. További kutatás
tudná megerősíteni, hogy a jól ismert gráfelméleti metrikák (pl. a fokszámeloszlás vagy
hálózat sűrűsége) is jól megkülönböztethető statisztikus viselkedést mutatnak-e ezekben a
tartományokban. Ezen kérdések vizsgálata túlmutat az adathalmazunk lehetőségein, mert
abból, ahogyan azt a 2.1.2. és 7.1.1. részekben tárgyaltuk, az ilyen jellegű mértékeket nem
tudjuk realisztikusan megbecsülni.

Természetesen nem volna meglepő, ha a linkhosz-eloszlások részletein nyomot hagy-
nának bizonyos kontinensenként eltérő földrajzi, geopolitikai vagy gazdasági tényezők.
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7.7. ábra. A linkhosszak komplementer kumulatív eloszlása (a) Észak-Amerikában, és (b) Eu-
rópában. Mindkét grafikonokon megfigyelhető a szakaszonkénti hatványos viselkedés, ugyanakkor
a transzkontinentális rezsimben lényegesen eltérő exponensek jellemzik a két kontinenst.

Ennek ellenőrzésére megvizsgáltuk az európai és amerikai kontinensenkénti adatokat3.
Az adódó hossz-eloszlásokat a 7.7(a) és 7.7(b) ábrán mutatjuk be. Mindkét dekomponált
eloszlás esetén megjelenik ugyanaz a töréspont≈ 350 km-nél, míg a rezsimenként illesztett
exponensek némileg eltérnek egymástól a két kontinensre. Ez másképpen fogalmazva azt
jelenti, hogy a rövid és hosszú linkek aránya eltolódik, tükrözve a két kontinens közötti
strukturális különbségeket. Az illesztett α exponensek értékeit a 7.2. táblázatban listázzuk.
A 7.8. ábrán a térbe ágyazott topológiát mutatjuk be úgy, hogy a linkeket a megállapított
rezsimek szerint külön-külön színnel jelenítjük meg.

Elmondhatjuk tehát, hogy az Internet-linkek hosszeloszlása eltérően viselkedik a re-
gionális, transzkontinentális és interkontinentális tartományokban, ugyanakkor a teljes
eloszlás jól jellemezhető az α ≈ 1 paraméterrel. Kleinberg nagyhatású [95] cikkében
éppen az α = 1 eset kiemelt jelentőségére mutat rá: a kisvilág hálózatok egy fontos
csoportjában ez az egyetlen exponens, amivel hatékony elosztott útválasztás valósítható
meg.4 A cikkben vizsgált hálózatokban ilyenkor a csomópontok pusztán lokális információk
alapján is megtalálják a rövid utakat, amin keresztül az üzeneteket célba tudják juttatni.
Másrészt, ha α 6= 1, akkor nem valósítható meg hatékony útválasztás. Az α= 1 esetben az

3 E két kontinensre áll rendelkezésre elegendő számú link az adathalmazunkban.
4 Megjegyezzük, hogy Kleinberg valójában nem α = 1-re, hanem a Pc(%) feltételes eloszláshoz

tartozó β = 2 exponensre mondja ki az eredményeit. Mivel az általa is használt d-dimenziós
rácshálózat esetén tudható, hogy C(%) ∼ %d−1, ezért adódik, hogy Pc(%) ∼ %−α−(d−1) ≡ %−β . Így
a cikk d = 2 dimenzióban β = α+ 1= 2-re mondja ki az állításait.
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7.8. ábra. A térbe ágyazott topológia a linkek színezésével. Az egyes színek a linkhossz-eloszlásból
adódó rezsimeket jelölik: 0− 350 km: piros, 350− 5300 km: zöld, 5300 km fölött: kék. A térkép
nagyobb felbontásban elérhető a [195] címen.

optimumot a mohó útválasztási algoritmus éri el, amelyben a csomópontok mindig azon
szomszédjuk felé továbbítják az üzeneteket, amelyik térben a legközelebb van a címzetthez.
Kleinberg eredményét interpretálhatjuk úgy, hogy α > 1 esetén túl kevés a hosszú link
(rövidzár) a hatékony üzenet-továbbításhoz, míg α < 1 esetén túl sok van belőlük, és így
a mohó stratégia nem tudja hatékonyan megtalálni a megfelelőt [17, 8.1.1. rész].

Kleinberg eredményei összhangban vannak jó néhány valós hálózatra vonatkozó em-
pirikus eredménnyel. Az α ≈ 1 exponenest megfigyelték szociális hálózatokban [110],
mobil kommunikációs hálózatokban [133] és e-mail hálózatokban is [134]. Egy publikálás
alatt álló cikkükben a Gowalla geoszociális hálózat kapcsolataira is hasonló összefüggést
mutattunk ki [9], illetve nemrég Hu és kollégái javasoltak egy statisztikus modellt, amely
reprodukálni tudja ezen speciális skálázási viselkedést [131].

USA Európa Világ

regionális kapcsolatok 1.20 1.16 1.16

transzkontinentális kapcsolatok 2.05 3.07 1.51

7.2. táblázat. A linkhossz-eloszlásokra adódó exponensek
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7.9. ábra. A C(Γ) relatív eltérülés értékek a végpontok G(Γ) távolságának függvényében.

7.3. Az Internet-forgalom trajektóriája

Ebben a részben az egyedi linkek jellemzéséről áttérünk a végpont-végpont forgalmi trajek-
tóriák jellemzésére. A hálózat u és v pontja közötti Γ útvonalat az egymást követő hopok
sorozatával írjuk le:

Γ = (u= s0, s1, . . . , sn = v).

A Γ útvonal kumulált hossza az egymást követő linkek hosszainak összegeként adódik:

L(Γ) =
n−1
∑

i=0

S(si, si+1), (7.4)

míg az útvonal két végpontjának gömbi távolságát G-vel jelöljük:

G(Γ) = S(u, v). (7.5)

A traceroute-kampányunk végpont-végpont útvonalainak térbeli elemzése csak azokra
az utakra kivitelezhető, amelyeknek mindegyik hopját sikeresen lokalizáltuk. Ennek megfe-
lelően kiszűrtük azokat az útvonalakat, amelyek akár csak egyetlen lokalizálatlan routert
is tartalmaztak, így végül 51462 teljes hálózati útvonalunk maradt. Annak ellenőrzésére,
hogy ez a szűrési eljárás nem módosítja az adathalmazunk térbeli eloszlását, minden kon-
tinensre megvizsgáltuk a kontinensen belüli és kívülre menő utak arányát. Tekintve, hogy
ezek az arányok megegyeznek az eredeti és a tisztított adathalmazban, nem várjuk, hogy
az alkalmazott tisztítás lényegesen befolyásolja az eredményeinket.
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7.10. ábra. A relatív eltérülés regionális különbségei. Az (a) ábra az Európán és Amerikán belüli
relatív eltérülések hasonlóságát, illetve a transzatlanti utak ezektől való eltérés mutatja. A (b) ábra
szerint az Európa és Ázsia közötti forgalomra lényegesen magasabbak eltérülési értékek adódnak
a másik két interkontinentális kapcsolathoz képest.

7.3.1. Eltérülés

Az Interneten megvalósuló útvonalválasztásokat a hálózat állapota (például a pillanat-
nyi forgalmi viszonyok vagy egyes hálózati elemek meghibásodása) mellett elsősorban
az autonóm rendszerek útvonalválasztási politikái és konfigurációi határozzák meg [135–
137]. Ahogy a 2.1. részben írtuk, az AS-szintű utak kiválasztása mögött gyakran üzleti
megfontolások húzódnak. Másrészt, egy adott AS-szintű útvonalhoz több, akár lényegesen
eltérő router-szintű útvonal is tartozhat. Ismert, hogy az AS-ek gyakran a lehető leggyorsab-
ban igyekeznek továbbadni az átmenő csomagokat a következő AS-hopnak (hot potato
routing). Ezen effektusok eredőjeképp a forgalom tipikusan nem a legrövidebb utak men-
tén folyik, sem földrajzi, sem gráfelméleti értelemben. Az eltérés mértéke hatással lehet
a késleltetésre, annak variabilitására (jitter) és egyéb, a végpontok között tapasztalható
forgalmi jellemzőkre. A Γ útvonalnak az ideális, főköri kurzustól való földrajzi eltérésének
kvantifikálására [63] nyomán bevezetjük a relatív eltérülés fogalmát:

C(Γ) =
L(Γ)
G(Γ)

. (7.6)

Abban az elvi esetben, amikor a linkek éppen a főkör mentén haladnak a forrástól a cél
felé, C(Γ) értéke éppen 1 lesz. A gyakorlatban azonban C > 1, és a nagysága az ideális
iránytól való eltérés mértékét tükrözi.
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7.11. ábra. Extrém eltérülés egy Auckland és Tokió közötti útvonalon. Az trajektória végletesen eltér
a forrás- és célállomás közötti főköri kurzustól (szaggatott vonallal jelölve). A jelenség hátterében
az a tény áll, hogy mind Japán, mind Új-Zéland jól össze van kötve az USA-val, míg a direkt
összeköttetésük kevésbé költséghatékony.

A 7.9 és 7.10. ábrákon az eltérülés három különböző aspektusát mutatjuk be. A 7.9
grafikonon a C(Γ) értékeket fél-logaritmikus szórásdiagramon ábrázoljuk a végpontok
G(Γ) gömbi távolságának függvényében. A 7.10(a) és 7.10(b) ábrák különböző földrajzi
régiókra lebontva mutatják a C értékek komplementer kumulatív eloszlását.

A 7.9. ábrán jelentős diszperziót figyelhetünk meg a 2000 km-nél közelebb lévő végpon-
tok közti forgalomra, míg a nagyobb távokra az utak többsége kisebb relatív eltérülést mu-
tat. Szintén ezt a megfigyelést erősíti a 7.10(a) ábra, ahol nyilvánvaló szerparáció jelenik
meg a kontinenseken belüli (USA–USA és Európa–Európa) és a kontinensek között futó
utakra. A transztatlanti forgalom mindössze 3.3%-a mutat 1.5 fölötti relatív eltérülést, míg
a kontinenseken belül ez az arány 41.5% és 51.1%. Szintén megfigyelhető némi különbség
az európai és amerikai adatokban, amit feltételezhetően a két kontinens eltérő politikai-
adminisztratív szerkezete okoz. A 7.9. ábrán 4100 és 5500 km között újfent megjelnik az
Atlanti-óceánhoz tartozó hézag, majd a 6000 km környékén tapasztalható kompakt sűrű
régió tükrözi a tényt, hogy minden transzatlanti útvonal magában foglal egy hosszú, az
óceánt átívelő linket (lásd a 7.2.1. részt), aminek a hossza összemérhető az út teljes ku-
mulált hosszával. A 8-10,000 km-es régióban megjelenik egy 2800 végpont-végpont utat
tartalmazó csoport C > 1.5-es relatív eltérüléssel. Ebben a tartományban az ilyen magas
C értékek már jelentős eltérülésről tanúskodnak. Az adatok mélyebb elemzéséből kiderül,
hogy ezt a csoportot főképp Európa és Kelet-Ázsia közti kapcsolatok alkotják. Mivel e két
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7.12. ábra. Egy U → V útvonalon fekvő R router pályamenti távolságának (ATD) és keresztirányú
hibájának (CTE) geometria jelentése. Az ATD és CTE értékek együttesen a végpontok földrajzi
helyzetéhez viszonyítva írják le R pozícióját.

kontinens közti forgalom nagy része az USA-n keresztül folyik, a csomagok által megtett
távolság extrém módon megnyúlik. Ezen útválasztási gyakorlat hátterében a kontinentális
Ázsián keresztüli gyenge összekötöttség áll. Ezt az állítást a 7.10(b) ábra is megerősíti egy
másik nézőpontból: itt a három interkontinentális kapcsolathoz tartozó C értékek komp-
lementer kumulatív eloszlását mutatjuk be. A grakfikonról leolvasható, hogy az Európa
és Ázsia közötti utak nagy többsége erősen eltérül. Ezen kapcsolatok 90%-a 1.5 fölötti C
értékkel rendelkezik, míg a transzatlanti és transzpacifikus utakra ez az arány rendre 3.3%
és 4.5%. Az extrém eltérüléseket a 7.11. ábrán illusztráljuk egy példával.

7.3.2. Az eltérülések irányfüggése

Az előző részben alkalmazott metrika egyetlen skalár értékkel jellmezi a végpont-végpont
trajektóriákat. Ahhoz, hogy finomabb képet kapjunk az útvonalak térbeli jellegéről, meg-
vizsgáljuk az eltérülések irányfüggését. Ehhez az utakat egy absztrakt térben reprezen-
táljuk az alábbiak szerint. Legyen r az u és v közötti útvonal egy routere, és jelölje e
három pont földrajz pozícióját rendre R, U és V . Legyen T az UV főköri szakasz azon
pontja, amelyik a legközelebb esik R-hez (vagyis amikor RT merőleges UV -re). Pálya-
menti távolság (along track distance, röviden ATD) alatt az ATD = S(U , T) távolságot,
míg keresztirányú hiba (cross track error, röviden CTE) alatt a CTE = S(T, R) távolságot
értjük. Az ATD és CTE geometriai jelentését a 7.12. ábrán szemléltetjük, a kiszámításukhoz
használatos képleteket a Függelékben közöljük. A CTE abszolút értéke az oldalirányú ki-
mozdulás nagyságát, míg előjele az eltérülés irányát fejezi ki (tehát, hogy az R pont jobbra
vagy balra helyezkedik-e el a főköri pályától). Az ATD és CTE értékek együttesen a vég-
pontok földrajzi helyzetéhez viszonyítva írják le az r pozícióját.

A 7.13(a) ábra minden végpont-végpont út minden lokalizált interfészére mutatja
a CTE értékeket az ATD értékek függvényében. Az ábrán az utak u forrása mindig a
(0,0) pontban, míg a v célpontja az (S(U , V ),0) pontban jelenik meg. Jól megfigyelhető,
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(a) Abszolút router-pozíciók. (b) Normalizált router-pozíciók.

7.13. ábra. A routerek végpontokhoz viszonyított térbeli helyzete a hálózati útvonalak mentén.

hogy a közbenső hopok az x tengely környékén szóródnak, noha jelentős, több ezer kilo-
méteres oldalirányú eltérülések is előfordulnak. A megjelenő koncentrikus körök a gömbi
Pitagorasz-tétel következtében alakulnak ki. E jelenség indoklását a Függelékben közöljük.

Ahhoz, hogy a Γ utak különböző szakaszait egységesen tudjuk vizsgálni, a 7.13(b)
ábrán az ATD és CTE értékeket normalizáltuk a végpontok G(Γ) gömbi távolságával. A
normalizálással tulajdonképpen az utak célállomásait az (1,0) pontban rögzítjük, és így
minden Γ-ra a végpontok közötti főkörívet a (0,0) és (1,0) közötti szakaszra képezzük. A
forrás és cél körül létrejővő sűrű pontfelhő azt jelzi, hogy az útvonal mentén lévő routerek
többsége valamely végpont közelében található. A pontok CTE-tengely menti szimmetrikus
eloszlása jelzi, hogy az oldalirányú kitéréseknek nincs szignifikáns iránya. Azt is megfigyel-
hetjük, hogy jelentős számú router rendelkezik negatív ATD értékkel valamely útvonalon,
vagyis a trajektória egyes szakaszai tulajdonképpen „rossz” irányba haladnak. Ezekben
az esetekben az útvonal, mielőtt közeledni kezdene végponthoz, először eltávolodik tőle.
Ehhez hasonló jelenség mutatkozik a végpontok környékén is: az ATD> 1 értékek olyan
útvonalakat jelölnek, amelyek – földrajzi értelemben – „túlfutnak” a célon, mielőtt elérnék
azt. A teljes adathalmazban a pontok 11 és 9%-a rendelkezik 0 alatti illetve 1 fölötti ATD
értékkel, vagyis a forrás közelében valamivel gyakoribbak az ilyesfajta kerülők, mint a
végpont környékén. Tekintve, hogy összesen 8 millió pont van az adathalmazban, ez az
enyhe aszimmetria is szignifikánsnak tekinthető.
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7.3.3. A hop-távolságok elemzése

Az alábbiakban megvizsgáljuk az Internet-útvonalak mentén tapasztalható távolság-szek-
venciákat, majd összehasonlítjuk a gráfelméleti és földrajzi távolságok viszonyát. Tekintsük
a Γ = (u = s0, s1, . . . , sn = v) útvonalat. A Γ út h-adik hopig kumulált részleges hosszára
bevezetjük az alábbi jelölést:

L(Γ, h) =
h−1
∑

i=0

S(si, si+1).

Azért, hogy az eltérő kumulált hosszúságú és hopszámú utakat együttesen tudjuk bemutat-
ni, a 7.14(a) grafikonon az L(Γ, h)/L(Γ) normalizált részleges úthosszt ábrázoljuk a h/n
normalizált hopszám függvényében. Ebben a reprezentációban az utak forrásait az origóba,
a célpontokat az (1,1) pontba képezzük, míg a színes görbék szimbolizálják a végpont-
végpont utakat. Az útvonalak közbülső routerei a görbék töréspontjaiként jelennek meg,
ahol a töréspont pozíciója az adott routerig kumulált hop-szerinti és kilométerben mért
távolságokat indikálja. (Az előbbi adja a pont x , az utóbbi az y koordinátáját.) Ezzel a
vizualizációval láthatóvá válik az utak menti gráfelméleti és földrajzi távolságok viszonya.
A görbék tipikus pályáját a görbesereg feketével jelzett mediánja érzékelteti. Megfigyel-
hető, hogy átlagosan a hopok első és utolsó 30%-a nagyon közel van a végpontokhoz. A
csomagok a hopoknak ezen az összesen 60%-án a teljes fizikai távolság mindössze 10%-át
küzdik le, míg a hopok középső 20%-án a teljes földrajzi táv 80%-át ívelik át.

A 7.14(b) ábrán a kumulált távolságok helyett a hoponként kilométerben megtett távok
eloszlását mutatjuk be. A percentiliseket eltérő árnyalatokkal jelöltük, hogy érzékeltessük
a sűrűségeket. Látható, hogy abszolút távolságokkal is hasonló a kép: az utak középső
szegmense felelős a csomagok nagy távolságba való juttatásáért, míg a végpontokhoz
közelebb eső hopokon kis távolságokat tesznek meg az utak. Ezen megfigyelés empirikusan
támasztja alá azt az intuíciót, hogy a routereket durván két eltérő osztályba sorolhatjuk
a forgalomirányításban betöltött szerepük alapján. A maghálózat routerei szolgálják ki
a hosszútávú kapcsolatokat, míg a perifériához közelebbi routerek felelősek a forgalom
lokális navigálásáért. Mindez egy másik nézőpontból világít rá a széles linkhossz-eloszlás
szerepére, és jó összhangban van Li és szerzőtársai által javasolt HOTnet topológia-modell
hierarchikus felépítésével [44, 89].

7.3.4. Aszimmetriák az Internet-útválasztásban

Valószínűleg Paxson volt az első, aki 1996-os alap-cikkében az Internet-útválasztás aszim-
metriáját jellemzte [37]. Az u és v végpontok közötti kapcsolatokat akkor nevezzük aszim-
metrikusnak, ha az u→ v és v → u irányú utak eltérnek egymástól. Ilyen aszimmetriák
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7.14. ábra. Az utak menti gráfelméleti és térbeli távolságok összevetése. Az (a) ábrán a normalizált
hopszám függvényében az adott hopig kumulált részleges úthosszak láthatóak. A zöld görbék teljes
hálózati utakat jelölnek. Az utak kezdőpontja az origóba, végpontja pedig az (1,1) pontba kerül.
Ebben az ábrázolásban láthatóvá válik az utak menti gráfelméleti és földrajzi távolságok viszonya. A
görbesereg mediánját fekete színnel jelöltük. A (b) ábrán a hoponként megtett kilométereket ábrá-
zoltuk. Az eloszlás sűrűségének érzékeltetéséért a percentilieseket eltérő árnyalatokkal színeztük.

az internetes útválasztás során természetes módon lépnek fel a hálózat különböző absz-
trakciós szintjein. Interfész-szinten nagyon gyakoriak az asszimetriák, mivel a routerek
jellemzően eltérő interfészekről válaszolnak az eltérő irányokból érkező traceroute-
csomagokra. Hasonló aszimmetriák léphetnek fel router-szinten például az AS-eken belüli
terhelés-kiegyenlítés miatt, vagy AS-szinten az AS-ek közötti aszimmetrikus üzleti kapcso-
latok nyomán. A kis mértékű aszimmetriák tipikusan nem okoznak semmilyen problémát,
ám a két irány közötti jelentősebb eltérések már erősen hathatnak a végpont-végpont
hálózati viselkedésre, például jelentős differenciát okozva az eltérő irányokban tapasztalt
késleltetésre, sávszélességre, csomagvesztésre vagy késleltetés-variabilitásra. Paxson óta
számos szerző elemezte a végpont-végpont utak aszimmetriáját [36, 138, 139], azonban
a jelenség térbeli vonatkozásait tudomásunk szerint mi vizsgáljuk először.

A következőkben megvizsgáljuk, hogy az útválasztás aszimmetriái milyen gyakran
mutatkoznak meg nagyobb földrajzi skálán. E célból tekintsük a hálózati utak eltérülésének
a szimmetriáját:

Y (Γ,Γ′) =
L(Γ)
L(Γ′)

,

ahol Γ és Γ′ az ugyanazon két végpont közötti ellentétes irányú utakat jelöli. Az ál-
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7.15. ábra. A hálózati utak szimmetriája. (a) Az oda és visszafelé menő utak eltérüléseinek aránya
a végpontok gömbi távolságának függvényében. (b) A szimmetria értékek komplementer kumu-
latív eloszlása különböző földrajzi viszonylatokban. Az ábrákról leolvasható, hogy főképp a konti-
nenseken belüli útpároknál tapasztalható jelentősebb aszimmetria, míg a transzatlanti kapcsolatok
a legszimmetrikusabbak.

talánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy L(Γ) < L(Γ′), és így az Y értékek 0
és 1 közé esnek. Az Y = 1 eset a két ellentétes irányú út tökélesetesen egyező ku-
mulált úthosszát jelöli, míg a kisebb Y -nal rendelkező útpárok aszimmetrikusak. Az Y
értékek kiszámításához mindkét irányban teljesen lokalizált útpárokra van szükségünk,
így kiszűrtük az e feltételt nem teljesítő párokat, és végül 12194 párt nyertünk. Az ezekre
kapott Y értékeket a 7.15(a) ábra a végpontok G(Γ) földrajzi távolságának függvényében
mutatja, míg a 7.15(b)-n az Y értékek komplementer kumulatív eloszlását láthatjuk föld-
rajzi bontásban.

A 7.15(a) szórásdiagram az L(Γ)< 4000 km-es intrakontinentális tartományra jelen-
tős aszimmetriákat jelez, de megjegyezzük, hogy ezekre a rövidebb utakra a két irány
közti kisebb eltérések is nagyobb Y értékeket adnak, így kisebb L(Γ)-kra ez a jelenség
természetesnek mondható. Mindazonáltal megfigyelhető, hogy a 4000 km fölötti interkon-
tinentális utak enyhébb aszimmetriát mutatnak. Ezt erősítik a 7.15(b) ábra eloszlásai is: az
útpárok több mint 80%-a Y > 0.9-es értékkel rendelkezik, így ezek földrajzi viszonylatban
szimmetrikusnak tekinthetők. A transzatlanti esetben még ennél is nagyobb, 93%-os az
erősen szimmetrikus párok aránya. Ez a megfigyelés összhangban van a 7.2.1. rész megál-
lapításával, miszerint az Európa és Amerika közötti forgalom elsöprő többségét csupán
néhány átjáró szolgálja ki.

Azon útpárok, amelyeknek az egyik végpontja Kelet-Ázsiában, másik végpontja Eu-
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7.16. ábra. Egy kirívóan aszimmetrikus Internet-forgalmi trajektória. Az Anglia és Hong-Kong
közötti oda és visszafelé utak a Föld ellenkező oldalán haladnak, ezzel létrehozva a csomagok
szó szerinti Föld körüli utazását. A Colchesterből Hong-Kongba irányuló forgalom a következő
városokon halad át: Colchester (3 hop) – London (3) – Amszterdam (1) – Koppenhága (1) –
Peking (1) – Hong-Kong (6). A visszafelé irányú forgalomnál: Hong-Kong (5 hop) – Taipei (1) –
Chicago (2) – Washington (1) – Frankfurt (1) – Amszterdam (1) – London (3) – Colchester (4).

rópában vagy Észak-Amerikában van, meglepően alacsony Y értékekkel rendelkeznek.
A 7.15(b) ábra kumulatív görbéi szerint az Ázsiába tartó interkontinentális utak az Eu-
rópán és Amerikán belüli intrakontinentális utakhoz hasonló szimmetria-eloszlással ren-
delkeznek. Az adatok részletes elemzéséből kiderül, hogy az Ázsiára jellemző nagyobb
aszimmetriák egy meglepő útválasztási jelenségnek köszönhetőek. Megvizsgáltuk a 7.15(b)
ábrán a kilógó pontoknak három jól elkülönülő, A, B és C-vel jelölt csoportját. Ezek a cso-
portok rendre megfeleltethetők néhány száz Anglia–Hong-Kong, Kalifornia–Hong-Kong
és Kalifornia–Szingapúr útvonalnak. Az A, B és C csoportok jelentős aszimmetriájának
a hátterében ugyanaz a jelenség áll : a végpont-párok közötti oda és vissza utak drasz-
tikusan eltérnek egymástól. Hong-Kongba és Szingapúrba Európán és a kontinentális
Ázsián keresztül érkezik be a forgalom, míg az innen kimenő csomagok a transzpaci-
fikus linkekeken keresztül jutnak el Amerikába és Európába. A jelenség egy érdekes
következménye, hogy az Angliából Hong-Kongba tartó ICMP ping csomagok keleti irány-
ban szó szerint megkerülik a Földet – éppen úgy, ahogy azt Phileas Fogg tette [140].5

A 7.16. ábrán ezen kirívóan aszimmetrikus utakra mutatunk példát egy Colchester és
Hong-Kong közötti Internet-forgalmi trajektóriával.

5 Míg 1873-ban a körütazás 80 napig tartott, addig ma elég hozzá ≈ 300 ms.
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7.4. Összefoglalás

Ebben a fejezetben az Internet térbeli szerkezetének empirikus elemzését mutattuk be.
Több mint 700 PlanetLab mérőpont segítségével elvégeztünk egy nagyskálás topológia-
felderítést, amelyből rekonstruáltunk egy 16 ezer csúcspontból és 44 ezer élből álló In-
ternet részgráfot. A topológia csomópontjait az 5. fejezetben tárgyalt geolokalizációs
eljárással beágyaztuk a földrajzi térbe. A hálózati linkek gyakorisági elemzésével megál-
lapítottuk, hogy a megfigyelt hosszúságok egyenetlenül oszlanak el, és hogy a transz- és
interkontinentális hossztartományban jellemzően kis számú nagyon fontos város-szintű
kapcsolat található. Megmutattuk, hogy a beágyazott Internet-gráf élhossz-eloszlása skála-
független, és a nagyskálás viselkedése jól közelíthető az α= 1 exponensű hatványfüggvény-
eloszlással. Ugyanakkor, az eloszlás farkában elkülöníthető rezsimeket tudunk azonosítani:
a regionális, kontinentális és transzkontinentális hossz-tartományokat különböző expo-
nensek jellemzik.

A linkhosszak vizsgálata mellett tanulmányoztuk a hálózati útvonalak térbeli jellemzőit.
A forgalmi trajektóriák eltérüléseit földrajzi bontású vizsgáltuk, ami alapján megfigyelhető,
hogy a kontinentális utakra nagyobb növekmény jellemző, mint az interkontinentálisakra.
Megállapítottuk, hogy az extrém mértékű megnyúlások különösen jellemzőek az Európa
és Ázsia közötti utakra. A hop-szerinti és térbeli távolságok összevetésével kvantifikáltuk,
hogy a csomagok átlagosan az út első és utolsó 30%-án a végpontok közvetlen közelében
navigálnak, miközben a hopok középső 20%-án a teljes földrajzi táv 80%-át ívelik át. Végül,
a hálózati útvonalak aszimmetriájának vizsgálatával megmutattuk, hogy – elsősorban a
kis számú átjáró városnak köszönhetően – a kontinensek közötti utak szimmetrikusnak
tekinthetők. Másrészt, példát mutattunk arra, hogy a térbeli viszonyok elemzése hogyan
használható nem szokványos, anomális útválasztási jelenségek feltárására.

7.4.1. Saját hozzájárulások

Az Internet-infrastruktúra térbeli elemzését az [1] és [2] publikációkban közöltük. Saját
hozzájárulásom a térbe ágyazás és az adattisztítás kidolgozása és implementációja, a
linkhosszak eloszlásával kapcsolatos elemzés, valamint az eltérülések és aszimmetriák
empirikus meghatározása és térbeli jellemzése.
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A számítógépek elterjedésével a XX. század utolsó évtizedeiben a tudósok jegyzetfüze-
teit fokozatosan felváltották az elektronikus adatfájlok. E folyamat részeként az infor-
matikának egyre alapvetőbb szerep jut a legkülönbözőbb tudományterületek kísérleti
adatatainak gyűjtésében, feldolgozásában, elemzésében és vizualizációjában [141]. Példá-
ul a biológia, részecskefizika, csillagászat vagy földtudományok területén az egyre jobb
műszereknek és számítógépeknek köszönhetően hatalmas mennyiségű mérési és szimulá-
ciós adat keletkezik [142, 143, 199, 200]. E változásokkal összefüggésben a tudományos
kutatás módszertana is elemi átalakuláson megy keresztül. Egyrészt, a nagy adattömegek
tárolása és feldolgozása újfajta módszereket és algoritmusokat igényel, másrészt, a több és
jobb minőségű adat olyan lényegi felfedezésekhez vezethet, amelyek akár egész kutatási
területeket forradalmasíthatnak. Tekinthetjük úgy is, hogy ezen jelenségek eredőjeként a
tudomány klasszikus paradigmái (kísérlet, elmélet, szimuláció) mellett megjelenik egy új
paradigma, az adatintenzív tudomány [144, 145].1

8.1. A tudományos adatok megosztásának elve

Nemcsak az elektronikus eszközök számítási és tárolási teljesítményében figyelhető meg
exponenciális növekedés [201], hanem a termelődő adatmennyiségekkel összefüggésben
is [141], aminek következtében a hagyományos fájl-alapú adatkezelés járhatatlanná válik.
A modern adatintenzív kutatási feladatokhoz az adatokat olyan tudományos adattárházak-

1 A negyedik paradigma – másnéven e-Science – gondolata a Turing-díjas Jim Gray számítógép-
tudóstól származik.
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ba szervezik, amelyek hatékonyan tudják megoldani a különböző adatkezelési feladatokat.
Míg a tudományban hagymányosnak számító jegyzetfüzetekben vagy fájlokban tárolt ada-
tok a kutatási eredmények publikálása után néhány évvel tipikusan hozzáférhetetlenné
válnak (például mert elvesznek), addig az adattárházak Internetre kapcsolásával az adatok
széles körben megoszthatóvá, illetve hosszú távon elérhetővé válnak.

A kísérleti adatok Interneten történő publikálása több szempontból is jelentősen segíti
a munkát. Praktikus nézőpontból tekinve a nyilvános adattárházak leveszik a kutatók
válláról a nagy adatmennyiségek begyűjtésével és kezelésével kapcsolatos terheket. Az
elemzéseket végző tudósok így (részben) felszabadulhatnak a drága és bonyolult infor-
matikai rendszerek beszerezése és üzemeltetése alól. A feladatok ily módon történő
szeparációja felgyorsíthatja a tudományos analízis folyamatát. Az adatmegosztás ugyanak-
kor elvi síkon is jelentőséggel bír, hiszen elősegíti a tudomány egyik fontos alapelvének a
megvalósulását: a publikációkban közölt eredmények az adatok birtokában ellenőrizhetővé
válnak. A reprodukálhatóság teljesüléséhez azonban önmagában nem elegendő az adatok
eltárolása. Ahhoz, hogy egy publikáció eredményeit a megjelenés után 5-10-20 évvel re-
produkálni lehessen, szükséges (de nem elégséges) az adatfeldolgozási folyamat részletes
leírása, illetve a felhasznált szoftverek archiválása is [141]. Egy olyan kutatási projekt,
amely dokumentálja és megosztja az adatait és szotfvereit, a publikált eredményeken túl
további hozzájárulást is tesz a tudomány fejlődéséhez: a jó minőségű adatokat később
új szempontok szerint újra lehet elemezni, illetve fel lehet használni egy-egy jelenség
longitudinális vizsgálatára.

A modern tudományos adattárházak nem szimpla archívumként funkcionálnak, hiszen
az alkalmazások adatigényét rövid határidővel kell kiszolgálniuk [146]. Tekintve, hogy
a hálózatok sávszélessége nem bővül az adatmennyiségek növekedésével összemérhető
ütemben, a jelentős adathalmazok hálózaton keresztül történő mozgatása egyre nagyobb
kihívást jelenet. Az adatintenzív tudomány egyik kulcsgondolata éppen erre a problémára
reflektál: a nagy adattömegek letöltése helyett vigyük magukat a számításokat az adatok
közelébe. Ennek megfelelően a korszerű tudományos adattárházak jelentős számítási kapa-
citást is nyújtanak a kutatók számára. Mindez tovább gyorsítja a legtöbb adatbányászati fe-
ladat végrehajtását, hiszen a kutatóknak a hálózaton csupán a programokat (felfelé irány),
illetve a kiértékelt eredményeket (lefelé irány) kell átmozgatniuk, a nagy adathalmazokon
végzett elemzések az adattárház oldalán futnak le. A tudományos adatok megosztásának
jelentőségét jelzi, hogy a legrangosabb folyóiratok is rendszeresen foglalkoznak a témával
[145, 147–151].

A tudományos adattárházak megvalósításához gyakran relációs adatbázis-kezelőket
használnak. Ezen rendszerek táblázatos formában modellezik az adatokat, ahol a táblák
oszlopai rögzítettek, soraikat pedig az adatrekordok alkotják [152, 153]. Noha a nagy-
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múltú relációs rendszerek fejlesztését a piaci igények diktálják, ezek gyakran egybeesnek
a tudományos adatfeldolgozás követelményeivel. Az emúlt évtizedben a gyors, kicsi tran-
zakcionális OLTP-műveletek (Online Transaction Processing) mellett egyre több üzelti
alkalmazás igényli a – tudományos adatfeldolgozásban tipikusnak számító – sok adattal és
nagy számításigénnyel, hosszan futó analitikus OLAP-műveleteket (Oline Analytical Pro-
cessing). Thakar és szerzőtársai a [154] cikkben, illetve Dobos [146] doktori dolgozatának
6.1.2. részében áttekintik a relációs adatbáziskezelők tudományos alkalmazásának főbb
szempontjait. Mi annyit emelünk ki, hogy ezen rendszerek könnyen programozhatóak a
szabványos, deklaratív SQL nyelvvel, kifinomult lekérdezés- és I/O-optimalizációval ren-
delkeznek, továbbá jól hasznáják ki a hardver adottságait a műveletek párhuzamosítására.

A kísérleti és szimulációs adatok kezelése a relációstól eltérő paradigmák mentén is
elképzelhető. Például a számítógép-hálózatok elemzéséhez természetes módon illeszked-
nek a gráfadatbázisok, amelyek gráf-adatstruktúrákban képezik le az adatokat [155]. Ezen
adatbázisok egy jelentős csoportja speciális, szemantikus RDF adatok kezelésére lett op-
timalizálva [156], ám léteznek komplexebb struktúrákat és algoritmusokat is jól kezelő
rendszerek. Az Interneten végzett mérések a hálózati topológiára vonatkozó adatok mellett
nagyon sok nem gráf-jellegű információt is szolgáltatnak (pl. idősorokat). A tapasztalatok
szerint az ismert gráfadatbázis-kezelők egyelőre nem elég kiforrottak az ezeken végzett
általános elemzések hatékony végrehajtásához [157].

Konceptuális szinten alkalmas választást jelentenek az objektumorientált adatbázisok,
hiszen a feldolgozó programok és az adatbázis adatmodellje (pl. kapcsolatok, tömbök,
leszármazások, egymásba ágyazások) jól illeszkednek, és komplex adattípusok is kezel-
hetőek az adatbázison belül. Ugyanakkor az objektumorientált adatbázisok nehézkesen
programozhatóak, és kiforrott lekérdezés-optimalizáló híján a teljesítményük elmarad a na-
gyobb relációs adatbázisokétól [154]. Mindezek miatt tudományos alkalmazásokra ritkán
használják őket.

Ahogy az adatmennyiségek túllépik azt a határt, amit még centralizáltan, egyetlen
szerverrel kezelni lehet, újfajta megoldásokra, az adatbáziskezelők decentralizálására van
szükség. Míg a relációs adatbáziskezelők vertikálisan nagyon jól skáláznak (vagyis egy
gépen belül jól hasznosítják a hadver-adottságokat), addig horizontálisan nem skálázható-
ak a gyakorlatban (tehát több szerveren elosztva nem nyújtanak optimális teljesítményt).
Ennek a fő oka az, hogy a nagy adatmennyiségek hálózaton történő mozgatásának mini-
malizálása újfajta konstrukciókat igényel. Megemlítjük, hogy a Johns Hopkins Egyetemen
Szalay Sándor és kollégái létrehozták a relációs alapokon nyugvó GrayWulf rendszert, az
első tudományos célú adatbázis-centrikus számítógép-klasztert [158].2

Az extrém adatmennyiségek lavinája sok üzleti alkalmazásban is megteremtette az

2 A klaszter Jim Gray emlékére kapta a GrayWulf nevet.



110 A HÁLÓZATI MÉRÉSEK VIRTUÁLIS OBSZERVATÓRIUMA

adatbázisok decentralizálásának, illetve a feladatvégrehajtás korlátlan párhuzamosítha-
tóságának igényét. Az első ilyen célra készült, úgynevezett NoSQL rendszereket a leg-
nagyobb informatikai cégek kezdték fejleszteni és hasznáni (Google, Amazon, Yahoo),
de mára rengeteg termék érhető el a piacon [202]. A NoSQL adatbázisok piaci sikerük
ellenére egyelőre kevéssé alkalmazhatóak tudományos célokra, mert nincs hozzájuk kön-
nyen használható szabványos lekérdezőnyelv, és így komplexebb feladatok végrehatjására
nehézkesen használhatóak.

A relációs adatbázisoknak – elterjedtségük ellenére – van néhány komoly hiányosságuk
a tudományos alkalmazások vonatkozásában. Ezek közé tartozik, hogy nem (vagy csak na-
gyon korlátozottan) támogatják a tömbök és komplex objektumok kezelését, továbbá nem
adnak megoldást az adatok verziókövetésére. Michael Stonebraker és munkatársai 2009-
ben nekikezdtek egy kifejezetten tudományos célra szánt adattárház, a SciDB megírásának,
amely egyelőre prototípus formában érhető el [159].

8.2. Adatbázisok az Internet-kutatásban

Más tudományterületekhez hasonlóan az Internettel kapcsolatos kutatásokban is központi
szerepet játszanak a mérési adatok, mint a vizsgált rendszer viselkedésének közvetlen
indikátorai. A mérési adatok elengedhetetlenek az Internetet alkotó hálózatok működte-
téséhez, tervezéséhez és optimalizálásához, valamint a forgalomra, topológiára és egyéb
dinamikus folyamatokra vonatkozó tudományos modellek felállításához, finomításához.
A statisztikus elemzésekhez általában nagy mennyiségű adatra van szükség, aminek a
begyűjtése számos jogi, társadalmi és technikai tényező miatt közel sem egyszerű fela-
dat.3 A piaci versenyhelyzet és egyéb faktorok miatt a hálózatokat üzemeltető szolgáltatók
csak nagyon korlátozott módon nyújtanak információt a hálózatuk topológiájáról és for-
galmáról. E probléma áthidalására – más tudományterületekhez hasonlóan – olyan nagy
költségvetésű nemzetközi együttműködések jöttek létre, amelyek jelentős mennyiségű
kísérleti adat gyűjtésére alkalmas infrastruktúrákat alakítanak ki (lásd a 2.3. részt).

Hálózati méréseket sokféle szempont szerint lehet végezni, ezért a kísérleti platformok
segítségével gyűjtött adatok általában heterogének. A mérések vonatkozhatnak többek
között a topológiára, különféle végpont-végpont jellemzőkre (pl. késleltetésre, sávszélessé-
gre, csomagvesztésre, stb.) vagy például a hálózati forgalom mintázataira. Az Internet
dinamikus tulajdonságainak vizsgálatához a méréseket időben megismételve, gyakran pe-
riodikus jelleggel kell elvégezni. Ráadásul, egy nagyméretű számítógép-hálózat részletes

3 Az Internet-adatokkal kapcsolatos számos jogi, etikai és biztonsági kérdés diszkussziója megtalál-
ható a [203] weboldalon.
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elemzése a hálózat több pontján, elosztott módon gyűjtött statisztikus mintákat igényel.
Ennek megfelelően egy-egy mérés során masszív adathalmazok keletkezhetnek: gondol-
junk például arra, hogy csupán egyetlen 1 Gbit/s kapacitású linken, közepes kihasználtság
mellett, egyetlen nap alatt több TB forgalom folyik át. A begyűjtött kísérleti adatok (más
tudományterületekhez hasonlóan) hagyományosan fájlokban kerülnek tárolásra, amiket
aztán az aktuális kutatási kérdésnek megfelelően kell feldolgozni.

A szokásos fájlok és fájlrendszerek azonban szekvenciális feldolgozási elvet követnek,
és így nem támogatják a mérési adatok hatékony keresését és rendezését. Bizonyos mérés-
típusoknál (ilyen például a hálózat-tomográfia [16]) további gondot okoz, hogy az adatok
meglehetősen komplexek, és a kísérleti eredmények fájl-alapú feldolgozása könnyen kezel-
hetetlenné válhat. Mindezek miatt a sok GB-os vagy TB-os adathalmazok feldolgozásához
szükség van az adatok strukturálására, indexelésére és a műveletek párhuzamosítására.
Az adatbáziskezelő-rendszerek éppen ezen problémákra nyújtanak megoldást, ráadásul a
nagyobb rendszerek jól optimalizált algoritmusokkal támogatják a nagy adathalmazokon
végzett keresési műveleteket.

A jelenlegi gyakorlat szerint azonban az Internet-mérésekkel foglalkozó kutatócsopor-
tok adatbázisok helyett egyedi formátumú fájlokban osztják meg a kísérleti adataikat. Így
például tömörített fájlokban tölthetőek le a CAIDA topológia és forgalmi adatai [204],
a RouteViews BGP-logjai [205], a Dimes által mért topológiák [206] vagy a MAWI által
a gerinchálózatban gyűjtött forgalmi adatok [207]. Mindezek mellett az elmúlt években
megjelent néhány olyan kezdeményezés is, amely a – potenciálisan eltérő forrásokból szár-
mazó adathalmazok – összegyűjtéséhez, katalogizálásához vagy strukturált tárolásához
valamilyen adatbázist alkalmaz. Az alábbiakban röviden áttekintjük ezeket a projekteket.

SIMR. A 2002-ben Allman, Blanton és Eddy által publikált SIMR (Scalable Internet Mea-
surement Repository) az első általunk ismert javaslat egy olyan Internet-mérési adatbázis-
rendszer létrehozására, amely kifejezetten a kutatási adatok megosztását tűzte ki célul
[160]. A SIMR különálló adatbázisokat definiál a mérések, a szoftver-eszközök, a kísérleti
meta-adatok, a felhasználók valamint az adathalmazok számára. A rendszerbe elvben bár-
ki beajánlhat passzív és aktív méréseket és kiértékelő eszközöket, amik bizonyos szűrési
mechanizmusok után publikussá válnak. A SIMR lényegében egy központi Internet-mérési
katalógus, amely támogatja a metaadatokban történő keresést, és a nyers kísérleti adatok
eltárolása helyett mutatókat (URL-eket) rögzít, amelyeken keresztül elérhetők az egyes
adatfájlok. A legjobb tudomásunk szerint a SIMR a gyakorlatban nem valósult meg.

Datcat. A SIMR rendszerrel nagyjából egyidőben a CAIDA [191] is belefogott egy meta-
adat katalógus fejlesztésébe, ami 2006-ban kezdte meg a működését DatCat (Internet Mea-
surement Data Catalog) néven [161, 208]. A rendszer eredeti célja, hogy standard módon
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közöljön információt a CAIDA által gyűjtött aktív és passzív mérési adathalmazokról, a
platform azonban lehetőséget nyújt „külső” adathalmazok megosztására is. A DatCat egy
publikusan kereshető, indexelt meta-adatbázis, amely – a SIMR-hez hasonlóan – a nyers
mérési adatok helyett a fájlokra mutató linkeket tárolja. Többféle mérésről érhetőek el
adatok, például passzív forgalmi mérésekről, traceroute logokról, BGP táblákról vagy
vírus-terjedési kísérletekről. A letölthető adathalmazok formátuma változó, egyaránt talál-
hatóak szöveges és bináris fájlok, amik általában tömörítve érhetőek el.

MOME. Az előzőekhez hasonló katalogizáló rendszer készült az Európai Unió IST prog-
ramja alatt futó MoMe projekt keretében 2005-ben [162, 209]. A MoMe adatbázis publiku-
san elérhető Internet-mérések meta-adatairól, illetve a hozzájuk kapcsolódó szoftverekről
nyújt információt. Ez az adatbázis már nem csupán a metaadatok és eszközök publikálását
teszi lehetővé, hanem a bizonyos egyszerű elemzések szerver-oldali futtatását is. A MoMe
Data Analysis Workstation [163] a kiválasztott nyers adatfájlokat az eltárolt URL-ek alap-
ján letölti a szerverre, majd lefuttatja rajtuk a kívánt feldolgozó programokat. Ez a módszer
kisebb adathalmazok és egyszerűen számolható statisztikák esetén hasznos lehet, azonban
nem skálázható, mert a nyers fájlokat minden kiértékeléskor át kell mozgatni a hálóza-
ton. A fájl-alapú feldolgozás további hátránya, hogy nem támogatja az indexeket és a
különböző adatfájlok korrelált kiértékelését.

Datapository. Andersen és Feamster egy 2006-os technikai jelentésükben vázolják az
Internet-adatbányászattal kapcsolatos főbb kihívásokat és lehetőségeket [164]. Bemutatják
a Datapository rendszert, amely a mérési adatok gyűjtését, archiválását és megosztását
tűzte ki célul. Elsősorban BGP-adatokat használnak, de egyéb méréseket is számba vesznek
(pl. ping , traceroute , SNMP, csomagszintű mérések). Ismereteink szerint ők az elsők,
akik a hálózati mérések kontextusában felvetik, hogy a metaadatokon túl magukat a nyers
kísérleti adatokat is adatbázisba kell szervezni. Egy MySQL-alapú rendszert javasolnak,
amely XML-RPC interfészen keresztül biztosít SQL-szintű hozzáférést. A Datapository rend-
szer jelen dolgozat írásakor nem érhető el.

M-Lab. Az M-Lab egy a PlanetLab rendszerre4 épülő mérési infrastruktúra, amelyet a
Google a PlanetLab konzorciummal közösen hozott létre [165, 210]. Az M-Lab kísérletei
elsősorban a végfelhasználók hálózati kapcsolatának minőségét igyekeznek mérni külön-
böző diagnosztikai eszközökkel (pl. a sávszélesség, csomag-szűrések és egyéb jellemzők
monitorozásával). Az M-Labban elvégzett kísérletek adatait a rendszer tömörített fájlok
formájában automatikusan megosztja a Google tárolási szolgáltatásán keresztül. A rend-
szerben elérhető két legalapvetőbb diagnosztikai mérés adatait a Google a nemrég in-
dult BigQuery szolgáltatásán keresztül is hozzáférhetővé teszi [211]. A BigQuery részben

4 Lásd a 2.3.2. részt és a [183] weboldalt.
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megfelel a tudományos adattárházakkal kapcsolatos elvárásoknak: nagyon gyors szerver-
oldali feldolgozást tesz lehetővé nagyméretű homogén (azaz egyetlen táblában tárolható)
adathalmazok esetén. Sajnos általános, komplexebb szerkezetű adatok esetén azonban
nem használható, mert a BigQuery a táblák összekapcsolását már nem támogatja.

Összegzésképp megállapíthatjuk, hogy bár léteznek kezdeményezések az Internet-méré-
si adatok megosztására, ezek többsége a metaadatok szintjén marad, és a nyers adatok
tárolása helyett mutatókat ad a letölthető tömörített fájlokra. A fájl-alapú adatkezelés
azonban sok esetben megnehezíti a mérési adatok felhasználását, a keresési és kereszt-
azonosítási feladatok végrehajtását. Az általunk ismert működő rendszerek közül egyedül
az M-Lab nemrégiben elindított BigQuery interfésze nyújt publikus adattárház-jellegű
hozzáférést az M-Lab platform néhány mérési adatához. A következő fejezetben bemu-
tatunk egy olyan tudományos adattárházat, amely a hagyományos fájl-alapú adatmegosztá-
son túllépve a nyers mérési adatok széles skáláját szervezi közös keretrendszer alá. Az
általunk javasolt megoldás több infrastruktúra mérési adatait is képes integrálni, ame-
lyekhez többféle lekérdezési lehetőséget is nyújt. Egy ilyen eszközrendszer nemcsak az
IP-geolokalizációhoz hasonló adatintenzív feladatok végrehajtását teszi lehetővé, hanem
jelentősen elősegíti az adatok hatékony elemzését, újrafelhasználhatóságát, longitudinális
vizsgálatát, illetve a különféle adatforrások összekapcsolását és kereszt-korreláltatását is.

8.3. Virtuális obszervatórium az Internet-adatokhoz

Az újfajta, adatintenzív kutatási forgatókönyvek térhódításával az adatok begyűjtésének
és hatékony kezelésének megszervezése a kutatási tevékenység egyik szignifikáns alapfe-
ladatává vált. Ha a jelentős erőforrások felhasználásával begyűjtött kísérleti adatokat nem
csak rendszerezzük, hanem meg is osztjuk, akkor azokat olyan kutatók is hasznosíthatják,
akik a kísérletek végrehajtásban nem vettek részt. Ily módon hozzájárulunk ahhoz, hogy
az egymástól függetlenül gyűjtött adathalmazok összekapcsolhatóvá váljanak. Az eltérő
módon gyűjtött adatok együttes elemzése új megvilágításba helyezheti a megfigyelé-
seinket. Gondoljunk például arra, hogy egyes globális jelenségek hatását a különböző
típusú Internet-mérések adatainak korreláltatásával a korábbinál átfogóbb módon vizsgál-
hatjuk. Egy világméretű esemény (pl. az olimpiai játékok) vagy egy jelentős katasztrófa-
helyzet (pl. földrengés vagy hurrikán) egyszerre mérhető a fizikai infrastruktúra, a hálóza-
ti funkciók (pl. forgalomirányítás) robusztussága vagy a hálózaton terjedő információk
(pl. Twitter bejegyzések) szintjén.

Az egyik első, teljesen publikus, Interneten elérhető tudományos adattárházat Szalay
Sándor és kutatócsoportja hozta létre a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) csillagászati
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projekt adataiból [166, 212]. A nyilvános adatbázisok, archívumok egyesítésének igénye
is az asztrofizika területén merült fel először, ezért ezeket az online archívumokat Virtuális
Obszervatóriumoknak is nevezik.5

A csillagászatból származó tapasztalatokra építve 2005-ben megkezdtük a Hálózati
Mérések Virtuális Obszervatóriumának kialakítását (Network Measurement Virtual Obser-
vatory, röviden NMVO) [8]. Az NMVO nem más, mint egy adattárház és a köré épülő szol-
gáltatások együttese, amelynek fő feladata az Internet-mérési adatok hatékony kezelése
és megosztása. A keretrendszer tervezésekor az alábbi célokat tartottuk szem előtt :

Univerzalitás
A különféle típusú és potenciálisan különböző forrású adatok egységes, szisztematikus
módon történő szervezése.

Nyers adatok tárolása
Az adatok újrafelhasználását és az eredmények reprodukálhatóságát elősegítendő, minden
részletes nyers adat eltárolása.

Publikusság
Az összes nyers és kiértékelt adat publikus megosztása az Interneten.

Nyitottság
Teret biztosítani más csoportok, kutatók számára az adataik megosztására.

Analitika
Tárolási és számítási erőforrásokat nyújtani a rendszer felhasználói számára, jól használ-
ható interfészeken keresztül támogatni az általános kereséseket.

Metaadatok
Figyelmet fordítani az adatok és kiértékelési eljárások minél részletesebb annotálására.

Skálázhatóság, összekapcsolhatóság
Lehetővé tenni nagy (több TB méretű) adatmennyiségek hatékony kezelését, illetve a más,
távoli adatforrásokkal történő összekapcsolhatóságot.

Standardizáció
Motiválni más kutatócsoportokat az adataik megosztására, és diszkussziót kezdeményezni
a hálózat-mérési adatmodellek szabványosításáról.

Egy a fenti szempontoknak megfelelő rendszer elősegíti a lokálisan gyűjtött adathalmazok
analízisét, archiválását és szélesebb körű felhasználását.

5 További részletek találhatóak az asztrofizikai Virtuális Obszervatóriumokat tömörítő szervezet,
az IVOA honlapján [213].
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8.1. ábra. Az NMVO szerkezeti diagramja: a nyers mérési adatok egy relációs adattárházba kerül-
nek. Ezeket aztán különféle analitikus logikák dolgozzák fel, és az eredményeket (pl. eloszlásokat)
egy külön adatbázis-sémába töltik. A nyers és kiértékelt-adatokat webböngészőből, valamint prog-
rammatikusan, SQL-kapcsolaton és webszolgáltatásokon keresztül is elérhetjük.

8.4. Az NMVO megvalósítása

A fentieknek megfelelően az NMVO központi komponensét az adattárház alkotja, amely-
ben a nyers adatok és a kiértékelt eredmények egyaránt elérhetőek. Az Internetről szár-
mazó mérési adatokat az NMVO erre szolgáló interfészén keresztül lehet betölteni, amit
aztán adatbázis-oldali programokkal tudunk tisztítani, elemezni, lekérdezni. A rendszer-
ben három különböző módon lehet lekérdezéseket futtani: közvetlen adatbázis-kapcsolat-
tal, webszolgáltatásokon keresztül távoli hívással, vagy egy webböngészőben futó grafikus
felhasználói felületen. Az adattárházat a Microsoft SQL Server 2005 és 2008 relációs adat-
báziskezelővel valósítottunk meg, a rendszer egy 8 processzorral, 16 GB memóriával és 20
TB háttértárral rendelkező Dell MD 1000-es szerveren fut. Az NMVO szerkezeti diagramját
a 8.1. ábra mutatja.

8.4.1. Relációs adatbázis-séma

A hatékony tárolási és keresési tulajdonságaikon túl a relációs adatbáziskezelők előnye,
hogy rákényszerítik a felhasználót a logikai adatbázis-séma kialakítására, azaz a táblák
szerkezetének és kapcsolatainak megtervezésére. Az így kialakuló adatmodell elősegíti a
különböző forrásokból származó adatok összehangolását, összekapcsolását, és alapul szol-
gálhat a szabványosítási munkához. Az NMVO-t alapvetően aktív hálózati mérésekhez
terveztük, az adatbázis-sémát három nagy, és néhány további kisebb logikai egységre
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bontottuk. Az Admin sémában találhatóak az adminisztratív és egyéb alapvető adatokat
tartalmazó táblák, az Experiment séma tartalmazza a nyers kísérleti és metaadatokat,
míg a Result sémában a kiértékelt adatok és a hozzájuk kapcsolódó metaadatok talál-
hatóak. A séma részekre bontása az átláthatóság növelése mellett segíti az adminisztratív
és biztonsági funkicók konfigurálását is. Az összesen több mint 80 táblát tartalmazó tel-
jes adatbázisterv részletes ismertetése jelen dolgozat keretei között nem lehetséges, ezért
az alábbiakban csak a legfontosabb relációkat tekintjük át. Az érdeklődő olvasó a [214]
webcímen megtekintheti a részletes adatbázis-sémát.

Node. Az adatbázis néhány alapvető tábla köré épül, ezek közül is az egyik legfontosabb
a Node, amely az összes, a mérések során valaha érintett hálózati csomópont IPv4-es
címét gyűjti, és mindegyik IP-címhez egyedi nodeID azonosítót rendel. Ahhoz, hogy az
IP-címeket gyorsan tudjuk keresni, az adatbázison belül nem szöveges, hanem egy 4 byte-
os bináris formátumot használunk. Szintén itt tároljuk a csomópontok típusát (pl. hogy
melyik mérési infrastruktúrához tartoznak).

Collection. Ez a legmagasabb szintű metaadat-tábla, amellyel különböző méréseket, kísér-
leti adathalmazokat és kiértékelt eredményeket tudunk egyetlen logikai egységbe foglalni.
Gyakoriak az olyan kísérletek, amelyek sok különböző típusú adattal dolgoznak. Gon-
doljunk példádul egy geolokalizációs kampányra, ahol több száz referenciapontból több
tízezer célponthoz végzünk késleltetés-méréseket. Az így nyert idősorokat, mint a teljes
kampány atomi részméréseit kezeljük. A késleltetés-mérések mellett gyakran traceroute-
méréseket is végzünk a hálózati topológia feltárásához. Miután a késleltetés és trace-
route-adatokat betöltöttük az adatbázisba, a kiértékelő eljárás kiszámítja az egyes célpon-
tokhoz tartozó becsült pozíciót és térbeli eloszlást, amelyek szintén tárolásra kerülnek.
Ezen adatok (idősorok, traceroute logok, térbeli eloszlások, becsült pozíciók) mind egya-
zon kísérlet részének tekintendők. Ráadásul előfordul, hogy egy mérési adathalmazt több
eltérő statisztikai módszerrel vagy paraméterezéssel is kiértékelünk. Az így nyert eredmé-
nyeket szintén szeretnénk együtt kezelni a nyers adatokkal, és a többi kiértékelési módszer
eredményeivel. A Collection reláció feladat az, hogy ezeket a látszólag különálló ada-
tokat egyetlen egységbe foglalja össze. Itt kapnak a kolleckiók egyedi collectionID
azonosítót, továbbá egy rövid címkét, egy hosszabb leírást és egy dátumot.

EndToEnd. Ez tábla tartalmazza az atomi végpont-végpont mérések metaadatait : a forrás-
és cél-azonosítót, továbbá a kísérlet kezdési és befejezési időpontját. Ez alá a tábla alá
csatlakoznak a nyers adatokat tartalmazó táblák.

Measurement. Ez a reláció a végpont-végpont mérések és a nagy kísérlet-kollekciók közti
absztrakciós szintet reprezentálja: itt az egyetlen forrásból (egy vagy több célhoz) ugyazon
módon végzett mérés-sorozatok aggregált metaadatait tároljuk. A fenti geolokalizációs
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példánál maradva egyetlen referenciapont összes célponthoz végzett késleltetés-mérése
egy közös measID mérés-azonosítót kap itt.

Traceroute. A traceroute-mérések metaadatait, többek között a kísérletek kezdő és
végpontját, a kísérlet idpőpontját valamint a traceroute-szindrómát a Traceroute

táblában tároljuk. A szindróma egy egybájtos érték, amelybe a mérés során fellépő külön-
böző anomáliákat kódoljuk bele: külön-külön bitek jelzik, ha például valamely köztes
router nem válaszol, a traceroute-ban hurok jelenik meg, vagy a célpont nem érhető el.
A mérések során adódó csomópont-szekvenciákat és a csomópontokhoz tartozó nyers és
aggregált késleltetés-adatokat a TraceDetail táblában tároljuk. E két tábla kombinálásá-
val megkonstruálhatjuk egy adott időpontban felfedezett topológia pillanatképét, vagy a
hálózat egyes szegmenseinek időbeli változásait.

Ping. A ping mérések esetén is külön táblákat definiáltunk a meta- és nyers adatokhoz:
a PingStatistics tábla tartalmazza a forrás és cél azonosítóját, illetve az aggregált
késleltetés-mértékeket, míg a Ping relációban az egyedi, csomag-szintű késleltetéseket
tároljuk.

RawDelayData. A 2.3.1. részben bemutatott ETOMIC rendszerben lehetőségünk van
precíz, 60 nanoszekundum felbontású egyirányú késleltetés-méréseket végezni. A mérő-
infrastruktúra ezen specialitását például a késleltetés-tomográfiás kísérletek során tudjuk
kihasználni [16]. RawDelayData tábla a mérések során kiküldött próbacsomagok azono-
sítóját, küldési időbélyegét és a mért egyirányú késleltetését tárolja.

Kiértékelt eredmények. A különböző hálózati mérések kiértékelt eredményeit az adatbá-
zis Result sémájában tároljuk. Le tudunk írni általános skalár és eloszlás típusú eredmé-
nyeket (Scalar és Distribution relációk), topológia-jellegű eredményeket (Segment
tábla), továbbá specializált eredmény-táblák biztosítják a hálózati csomópontok koordiná-
táinak, illetve a geolokalizáció során adódó térbeli eloszlások tárolását.

Metaadatok. Ahhoz, hogy elősegítsük a kísérletek és kiértékelt eredmények későbbi
újrafelhasználását és interpretálhatóságát, további metaadat-táblákban írjuk le a külön-
böző futtatások paramétereit és egyéb részleteket. A metaadat-táblák közül kiemeljük a
Configuration-t, amely a mérések precíz rekonstrukcióját teszi lehetővé. Itt adjuk meg
a mérés, mint absztrakt entitás részletes konfigurációját, vagyis az alkalmazott hálózati
protokollok, portszámok és a csomagmintázat részleteit (pl. a csomagok indítása közti
szeparációs időket). Az Experiment séma legfontosabb tábláit a 8.2. ábra mutatja.
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8.2. ábra. Az NMVO nyers mérési adatokat leíró legfontosabb táblái. A traceroute, ping és egy-
irányú késleltetés-méréseket használó komplex mérési forgatókönyveket precíz és részletes meta-
adatokkal tudjuk ellátni az NMVO-ban, illetve további táblákban tároljuk a különböző kiértékelő
módszerekkel adódó eredményeket.

8.4.2. Mérési adatok

Az NMVO adatbázisában tárolt adatok zöme az ELTE Kommunikációs Hálózatok Lab-
oratóriuma által végzett aktív hálózati mérésekből származik. Az alábbiakban röviden
áttekintjük a fontosabb adathalmazokat.

Késleltetés-tomográfia
Az első jelentős adathalmazokat az éveken át periodikusan végzett késleltetés-tomográfiás
kísérletek adták. A tomográfiás módszer lényege, hogy végpont-végpont mérésekből, a
hálózat széleiről rekonstruáljuk a belső szegmenseken tapasztalható torlódásokat. A mód-
szer lehetővé teszi a maghálózat – közvetlen módon nem mérhető – forgalmi térképeinek
elkészítését. Ezek a meglehetősen összetett kísérletek az ETOMIC rendszer 60 ns precizitá-
sú GPS-szinkronizált mérőgépeiről futtatnak egyirányú késleltetés valamint traceroute-
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méréseket. A sorbanállási idők eloszlásait a mért idősorok és a topológia-adatok kom-
binálása után várható érték maximalizálással becsüljük. Az NMVO adatbázisában 3.2
milliárd nyers, csomag-szintű rekord talaláható, amelyek statisztikus elemzéséből több
publikáció is készült [16, 167].

Az IPv4 címtér felderítése
Egy időben limitáltabb, de skáláját tekintve átfogóbb gyűjteményt képez a teljes Inter-
net címtér feltérképezéséből származó adatsor. Ennek begyűjtéséhez egy több napig futó
mérési kampányban a kiosztott 3.4 milliárd publikus IPv4-es cím mindegyikére ping

csomagokat küldtünk. Összesen 212 millió Internet hosztról kaptunk válaszcsomagot. A
kiosztott IP-tartományok kihasználtságát, továbbá a valászidők eloszlása és az állomások
térbeli elhelyezkedése közti korrelációkat Darázs [168] diplomamunkája elemzi.

Internet-topológia
Az NMVO adatbázisában a traceroute-méréseken túl két fontos, a CAIDA-tól származó
topológia-adathalmazt is megosztunk. Az egyik egy nagyméretű, 14 millió csomópontot
és 3.2 millió élt tartalmazó router-szintű topológia, amelyet a CAIDA séma RouterLinks,
RouterAS és RouterGeo táblái tartalmaznak. A másik a [205] RouteViews projekt BGP-
adatai alapján felépített átfogó AS-szintű Internet-topológia. Az ASData sémához tar-
tozó ASInfo tábla az autonóm rendszerek különféle adminisztratív adatait, illetve az
AS fontosságát leíró mérőszámokat tartalmazza. Az ASData.Topology reláció írja le a
37000 csomópontból és 100.000 élből álló AS-szintű topológiát, míg az ASData.Prefix
tábla azt adja meg, hogy az egyes IP-tartományok mely AS-hez tartoznak. Ez utóbbi tábla
tehát az IP- és az AS-szintű Internet közötti kapcsolatot definiálja.

Geolokalizációs mérések adatai
A dolgozat II. részében bemutatott geolokalizációs módszer mérési adatait, valamint az
eredményként adódó koordinátákat, térbeli eloszlásokat szintén az NMVO-ban tároljuk
(Result.NodeGeo és Result.GeolocHTM táblák). Az elmúlt évek során több mint 100
lokalizációs kampányt futtatunk, amelyek az Internet-infrastruktúra mellett bizonyos tar-
talmakkal (pl. az Eyjafjallajökull vulkán 2010-es kitörésével) vagy egyes szolgáltatásokkal
(pl. Skype, Youtube) összefüggő térbeli eloszlásokat határoztak meg. A 7. fejezetben
bemutatott térbeli hálózathoz kapcsolódó adatokat a Geo séma 16 táblája tartalmazza.
Ezek közül a legfontosabb a Geo.PLLinks, amely a 7.1. részben ismertetett beágyazott
PlanetLab-topológiát tartalmazza.

Egyéb adathalmazok
Az említetteken túl az NMVO-ban számos további regulárisan gyűjtött és ad hoc adathal-
mazt tárolunk, például automatikusan itt archiválódik az [50] SONoMA mérő-rendszerben
gyűjtött összes kísérleti adat. Az NMVO adatbázisából 2009-ben készítettünk egy lezárt,
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csak olvasható kiadást DR0 néven.6 A 2009-es kiadásban és a fő adatbázisban együtt 2006
óta 3463 mérési gyűjtemény adatai kerültek be, amelyekhez összesen több mint 310 millió
aktív végpont-végpont mérés nyers és metaadatai tartoznak (a fentebb említett globális
ping-kampányt nem számolva). A kiértékelt eredményekkel és a további adathalmazokkal
együtt jelen dolgozat írásakor az NMVO adatbázisában több mint 1 TB mennyiségű adat
található.

8.4.3. Lekérdezések, tárolt eljárások, indexelés

Az adatok rendszerezése és archiválása mellett az NMVO fő funkciója, hogy elősegítse
– akár egészen komplex – kutatási kérdések rövid határidővel történő megválaszolását.
Ehhez a relációs adatbáziskezelők szabványos lekérdező nyelvét, az SQL-t használjuk,
amely lehetővé teszi az adattáblák szűrését, aggregálását és korreláltatását. Az SQL egyik
legfőbb előnye, hogy deklaratív jellegének köszönhetően általában gyorsan meg tudjuk
fogalmazni a hálózati adatokra vonatkozó kérdéseket, amelyek végrehajtásához az adat-
báziskezelő rendszer jól optimalizált algoritmusokat használ. A dolgozat II. részében be-
mutatott elemzések nagy részét ily módon, az adatbázison belül valósítottuk meg. Az
összetettebb, potenciálisan több lekérdezésből álló programokhoz gyakran az SQL proce-
durális kiterjesztését, a T-SQL nyelvet használjuk, ami lehetővé teszi változók, ciklusok és
egyéb alapvető programozási konstrukciók használatát.

A processzor-intenzív, illetve komplikált logikát igénylő feladatokat jellemzően nem
T-SQL-ben, hanem a menedzselt C# nyelven implementáltuk. Az SQL Server CLR-integ-
rációja7 lehetővé teszi, hogy ezen kódokat tárolt eljárásként, közvetlenül az adatbázis-
ban futtassuk. Mindezzel egyrészt jobb futási teljesítményt tudunk elérni, másrészt na-
gyobb szabadságot kapunk a programok írásakor, hiszen használhatjuk a C# nyelv T-
SQL-nél változatosabb adatstruktúráit és vezérlési szerkezeteit, valamint újrafelhasznál-
hatunk már létező függvénykönyvtárakat. Ilyen módon implementáltuk például a göm-
bi számításokhoz haszált leggyakoribb formulákat (lásd a 3.2. és 7.3.2. részeket), vagy
a traceroute-mérések nyers adatainak adatbázisba töltését is, hiszen a traceroute-
adatsorok dekomponálásához, illetve a különféle traceroute-anomáliák detektálásához
összetettebb feldolgozó logika szükséges.

Mind az SQL/T-SQL, mind az adatbázisba épülő menedzselt kódok a szerver oldalán
futnak, és így használatukkal elkerülhetjük a nagy adatmennyiségek mozgatását, illetve
kihasználhatjuk a szerver számítási kapacitásait. A legfontosabb funkciókat tárolt eljárások
és függvények formájában perzisztenssé tesszük az adatbázisban, így újrafelhasználhatóak

6 A DR az angol Data Release kifejezés rövidítése.
7 A CLR, azaz Common Language Runtime a Microsoft .NET Framework végrehajtási környezete.
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lesznek az adatbázishoz csatlakozó különböző kliensek számára. A dolgozat írásáig az
NMVO-ban 80 tárolt eljárást és függényt implementáltunk, amelyek az adatbetöltést tá-
mogatják, lekérdezéseket, statisztikai kalkulációkat, szövegfeldolgozást valósítanak meg
vagy adminisztratív funkciókat látnak el.

Az NMVO adatait hagyományos lemezes háttértárakon tároljuk, amelyek szekvenciális
olvasás mellett körülbelül 100 MB/s adatátvitelt tesznek lehetővé, ám véletlen elérés
során – a nagyobb olvasófej-mozgások miatt – az olvasási teljesítményük drasztikusan,
több nagyságrenddel csökken [169].8 Mivel a központi memória kapacitása töredéke a
teljes adatmennyiségnek, így gyakran kell a lemezekről adatot olvasnunk, és kiemelt je-
lentőséget kap az adatok háttértáron való fizikai szervezése. Ahhoz, hogy a legjellemzőbb
lekérdezések futtatásakor az adatokat a lehető leggyorsabban, szekvenciálisan tudjuk be-
olvasni, a logikailag összetartozó rekordokat a háttértáron is egymáshoz közel kell tárol-
nunk, azaz meg kell őriznünk az adatok lokalitását. E célból az adatbázis tábláit – legtöbb-
ször valamely azonosító-attribútumokra épített – klaszterezett indexszel (elsődleges kulcs-
csal) látjuk el [171]. A további oszlopok szerinti gyakori lekérdezések illetve ad hoc anali-
tikák optimalizálásához másodlagos indexeket alkalmazunk.

Van néhány lekérdezés-típus, aminek a hatékony megoldásához speciális technikákat
használunk. Ezek közé tartoznak például a térbeli keresések: tekintve, hogy a háttértár
címtere egydimenziós, a többdimenziós adatok lokalitását nem tudjuk egyszerű módon
garantálni. Bárhogyan végezzük is az alacsonyabb dimenzióba történő transzformációt,
lesznek eredetileg egymáshoz közel fekvő pontok, amelyek a lemezen egymástól távol
fognak elhelyezkedni. Az NMVO-ban végzett térbeli keresések elsősorban gömbi adatokra
vonatkoznak, ezek felgyorsításához a 3.5. szakaszban bemutatott HTM hierarchikus cel-
lázást alkalmazzuk. A HTM-azonosítók segítségével úgy tudjuk a gömbfelszín pontjait
egyetlen dimenzióban reprezentálni, hogy az adatok lokalitása kevéssé sérüljön: egy adott
hierarchia-szinten az egymáshoz közel fekvő pontoknak egymáshoz közeli HTM-azonosítói
lesznek. Ezen indexelési technika rekurzív jellegét kihasználva gyorsan tudunk például
geoszociális hálózatok felhasználóihoz legjellemzőbb tartózkodási helyet rendelni (lásd a
[9] cikk függelékét).

8.4.4. Csatlakozási felületek az NMVO-hoz

Az NMVO-hoz kapcsolódó klienseket alapvetően két csoportba sorolhatjuk a hozzáférés
módja szerint. Az első csoportban azon mérőrendszerek és programok találhatóak, ame-

8 Megjegyezzük, hogy az egyre elterjedtebben használt Solid State Drive (SSD) háttértárak a ha-
gyományos lemezeknél lényegesen jobb karakterisztikákkal rendelkeznek [170].
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lyeknek írási joga is van az adatbázishoz, és amelyek a kísérleti adataikat automatikusan
az NMVO-ba töltik. Ezek közé tartozik a dolgozat 5. fejezetében ismertetett geolokalizációs
módszer implementációja, az [50] SONoMA mérőplatform, vagy például a [16] tomográ-
fiás módszert megvalósító mérőkód. A kommunikációs költségek minimumon tartásához
ezen programmatikus kliensek közvetlen adatbáziskapcsolatot használnak.

A felhasználók másik csoportja kizárólag olvasni tudja az adatbázist, és tipikusan ad
hoc analitikus lekérdezéseket futtat. Az ő kiszolgálásukhoz a Johns Hopkins Egyetemen
Nolan Li által fejlesztett CasJobs katalógus-szerver NMVO-ra adaptált változatát hasz-
náljuk [172]. A CasJobs egy olyan lekérdezési szolgáltatás, amely lényegében korláltan
SQL-hozzáférést ad a felhasználóknak a megadott katalógusokhoz. A rendszer a rövidebb
(legfeljebb 1 percig futó) lekérdezéseket szinkron, míg a hosszan futóakat aszinkron mó-
don szolgálja ki, továbbá a konkurens felhasználók lekérdezéseinek beosztásáról egy fe-
ladatütemező gondoskodik. A webportál számos további funkciót nyújt a kutatómunka
megkönnyítésére. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy minden felhasználó számára
biztosítunk egy 500 MB tárhellyel rendelkező különálló adatbázist, a MyDB-t. Ebben az
adatbázisban szabadon hozhatunk létre táblákat, ahova akár saját adatokat is tudunk im-
portálni, illetve automatikusan ebbe az adatbázisba kerülnek a hosszan futó aszinkron
lekérdezések eredményei is. Lehetőség van felhasználói csoportok létrehozására és a
MyDB tábláinak csoporton belüli megosztására is. Az NMVO CasJobs webes felülete a
[215] címen érhető el, ahol bárki szabadon regisztrálhat, és futtathat adatbázis-oldali
lekérdezéseket. A rendszernek mára több mint 100 regisztrált felhasználója van.

A felhasználók a webes grafikus felület mellett programmatikusan is elérhetik az NMVO
szolgáltatásait. A kliens programok a szabványos webszolgáltatás-technológián keresztül
távolról tudják hívni a szerveren futó kódokat. Mindez lehetővé teszi, hogy a sok adatra
támaszkodó analízisek a szerveroldalon, az adatokhoz közel fussanak le, és a hálózaton
csak a – jellemzően kisebb volumenű – eredményhalmazt kelljen mozgatni, amit aztán a
kliensek nagyon egyszerűen (autentikációs, adat-transzformációs és platform-függő prob-
lémák nélkül) kapnak meg és használhatnak a további lokális feldolgozáshoz.

8.5. Internet-adatok federációja

Az Internet-adatok gyűjtésének alapvető motivációja, hogy információt szerezzünk a háló-
zat különböző rétegeinek és funkcióinak a működéséről. Az elmúlt 5-10 évben a hálózat-
kutató csoportok olyan kísérleti infrastruktúrákat alakítottak ki, amelyek lehetővé teszik
az érdekes jelenségek szisztematikus vizsgálatát. Ezen platformok a mérőpontok jellegétől
és hálózaton belüli elhelyezkedésétől függően sokszor egészen eltérő szegmenseit tudják
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8.3. ábra. Az adatintegráció és adatfederáció elvi rajza. (a) Az adatintegráció központi komponense
a származtatott adattárház, amely az adatforrásokból kivont, majd összekombinált adatokat tárolja.
A forrásadatok adattárházba mozgatását egy külön komponens végzi offline módon, meghatáro-
zott időközönként (szaggatott vonalak). (b) Az adatfederáció központi eleme a mediátor, amely
az adatforrásokat a felhasználók és feldolgozó programok felé egyetlen kollekcióként mutatja.
Ebben az architektúrában a kommunikáció online módon, az élő adatokon zajlik, a forrásadatok
harmonizálását egy adatontológia végzi.

vizsgálni az Internetnek. Míg egy precíz időszinkronizációval ellátott infrastruktúra jól
használható például a maghálózat késleltetés-tomográfiás mérésére, addig egy mobil ter-
minálokon futó ágens-alapú infrastruktúra a végpontokon futó alkalmazások szempontjá-
ból kritikus paraméterekről nyújthat lényegi információt.

Az infrastruktúrák többsége praktikus okokból nehezen skálázható (pl. mert nehéz
újabb és újabb földrajzi régiókba mérőpontokat telepíteni). Ha létezne olyan elosztott adat-
bázis, amely sok mérőrendszer adatait tartalmazza, akkor részletesebb és reprezentatívabb
képet alkothatnánk a vizsgált jelenségekről. Továbbá, a különböző helyeken felhalmozódó
adatok együttes felhasználása lehetővé tenné olyan összetett kérdések vizsgálatát, amelyek
az egyedi adatforrásokkal külön-külön nem válaszolhatóak meg. Így például megfelelő
topológia-mérések és alkalmazás-szintű mérések korreláltatásával képet kaphatunk arról,
hogy a topológia változásai hogyan hatnak a végfelhasználói alkalmazásokra.
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Az adatforrások összekapcsolása alapvetően két megközelítés mentén képzelhető el.
Az egyik lehetőség az adatintegráció, ahol a források adatait (vagy azok meghatározott
részeit) egyetlen közös, származtatott adattárházban egyesítjük [173, 8.1.2.3. rész]. Ebben
a megközelítésben az egyedi forrásokból bizonyos időközönként kiolvassuk a felgyülemlő
adatokat, majd transzformációs lépések után a korrelált adatokat betöltjük a származtatott
adatbázisba. Az adatintegráció vázlatos rajzát a 8.3(a) ábrán mutatjuk be. Ez az archi-
tektúra jelentős hálózati és tárolási erőforrásokat igényel, hiszen egyrészt rendszeresen
kell nagy adatmennyiségeket mozgatnunk, másrészt az adatokat duplikáltan tároljuk. Az
analitikus feldolgozás offline módon történik, hiszen a lekérdezéseket a meghatározott
gyakorisággal frissített származtatott adattárházban futtatjuk.

Az adatintegráció a mérési infrastruktúrákban termelődő jelentős mennyiségű hálóza-
ti adat duplikálása miatt a gyakorlatban könnyen kezelhetetlenné válhat. Rugalmasabb,
jobban skálázható megoldást jelent az információintegráció [173, 8.1.2.4. rész], vagy
más néven adatfederáció, aminek a vázlatos rajzát a 8.3(b) ábrán mutatjuk be. A federá-
ciós megközelítésben a forrásadatok központi adatbázisba mozgatása helyett egy közös
kommunikációs réteget vezetünk be. Ez a komponens a mediátor, amely a hozzá for-
duló kliensek lekérdezéseit mindig online módon továbbítja az adatforrások felé, vagyis a
válaszok az élő adatokon kerülnek kiértékelésre. A federációs architektúra előnye, hogy
könnyebben bővíthető újabb adatforrásokkal, és jól skáláz a forrásadatok mennyiségével
is. Mindezért a lekérdezési oldalon kell fizetnünk: az elosztott tárolási modell, illetve az
adatforrások heterogenitása miatt a mediátor alapvetően a szelekciót, projekciót és agg-
regációt tartalmazó lekérdezéseket tudja hatékonyan megoldani. Az elosztott adatokon
végzett keresztazonosítások kiértékelése ugyanakkor bonyolulttá válhat, és nagyon sok
adat mozgatását igényelheti.9

8.5.1. Az NMVO mint mediátor

A 8.4.4. részben bemutatott [215] NMVO web portált egyfajta mediátor komponensnek is
tekinthetjük, hiszen közös kommunikációs felületet nyújt több mérési adatbázis eléréséhez.
A webes felüleleten a 8.4. részben bemutatott NMVO-adattárház mellett elérhetjük például
a spanyol Universidad Pública de Navarra historikus hálózat-mérési adatbázisát is [174],
a Gowalla geoszociális hálózat Stanford Egyetemről származó adatait [216], vagy az ELTE
Kommunikációs Hálózatok Laboratóriumában Dobos László és Hanyecz Tamás által épített
Twitter adatbázist, amely a népszerű szociális hálózatból érkező hozzászólás-folyamok
részletes adatait rögzíti [217]. A CasJobs rendszer azonban nem rendelkezik harmonizált

9 A korábban említett [158] GrayWulf klaszterhez várhatóan 2013-ban készül el egy olyan
lekérdező motor, amely elosztott összkapcsolási műveleteket is hatékonyan tud majd kezelni.
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képpel az általa kiszolgált adattárházak sémájáról, és így nem végez valódi mediálást: a
federációt technikai szinten megvalósítja, a metaadatok szintjén azonban nem.

Az NMVO valódi mediátorrá történő továbbfejlesztése nemzetközi együttműködésben,
az Európai Unió 7. keretprogramjának OpenLab projektjében jelenleg zajlik [218]. Az
OpenLab projekt célja, hogy létező mérő-infrastruktúrák federálásával hozzon létre egy
nyílt, nagyskálás, általános célú kísérleti létesítményt. A fejlesztések eredményeképp az
OpenLab-federációban szereplő mérőplatformok adatgyűjtési és adatpublikálási feladatait
az NMVO fogja ellátni.

8.5.2. Szemantikus federáció

A hálózati adatok federációja során az egyik legnagyobb kihívást az adatforrások hete-
rogenitása jelenti. Természetes például, hogy az egymástól független rendszerek között
vannak technikai jellegű differenciák: eltérő lehet az adatok hozzáférési módja (pl. FTP,
web, adatbázis) vagy formátuma (pl. XML, TSV vagy bináris formátumok). Az ezekből
adódó problémák általában ismert módszerek és technológiák segítségével feloldhatóak.
Mélyebbre nyúló nehézségek fakadhatnak azonban az adatok eltérő szemantikájából. Ez
utóbbi alatt azt értjük, hogy az adatforrások jellemzően más-más nevezéktant és logikai
felépítést használnak, illetve egyazon fogalmat eltérő módokon értelmezik. Gondoljunk
például arra az esetre, amikor két különböző rendszerben más-más mérési módszert és
mértékegységet takar a „késleltetési idő” megjelölés: míg nanoszekundumban megadott
egyirányú késleltetést az egyikben, addig milliszekundumban mért körbefordulási késlel-
tetést a másikban.

Megfelelően megkonstruált metaadatokkal elérhető, hogy a mérési adatok jelentését
a feldolgozó programok értelmezni tudják. Ehhez az adat-szemantika formális leírására
van szükség, amihez általában ontológiákat használnak [173]. Az ontológiák egy-egy
szakterület fogalmi hálóját írják le osztályok, attribútumok és az osztályok közötti kapcso-
latok segítségével. Egy kellően átfogó, jól megszerkesztett ontológia lehetővé teszi, hogy a
konkrét adatforrások információ-elemeit (pl. táblázatok oszlopait) megfeleltessük az on-
tológia osztályainak, és így általános, programmatikusan értelmezhető kontextust adjunk
nekik.

Az Európai Unió 7. keretprogramjának MOMENT kutatás-fejlesztési projektje a dol-
gozat szerzőjének közreműködésével 2008 és 2010 között kifejlesztett egy szemantikus
alapokon nyugvó mediátort [7]. A projekt fő célkitűzése az volt, hogy több fontos európai
mérőhálózat adataihoz nyújtson egységes hozzáférést. A MOMENT mediátor lelke egy
olyan ontológia, amely a hálózati mérésekkel és mérési adatokkal kapcsolatos fogalmakat
szervezi egységes rendszerbe. Így az ontológia olyan közös absztrakciós réteget képez,
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amely lehetővé teszi az amúgy heterogén módon, infrastruktúra-specifikusan tárolt adatok
harmonizált kezelését.

A szemantikus federáció egyik legfontosabb vonása, hogy a felhasználók az ontológia
fogalmain, vagyis a konkrét adatbázis-sémák és fájlformátumok ismerete nélkül tudnak
lekérdezéseket megfogalmazni. A rendszer a lekérdezéseket lefordítja az egyedi adatforrá-
sok nyelvére, ott lefuttatja őket, majd az eredményeket összefésülve juttatja vissza a fel-
használóhoz. Ebbe az architektúrába egyszerűen lehet új adatforrást beilleszteni: csupán
egy adapter implementálására, illetve az adatforrás adatmodellje és a központi ontológia
közti megfeleltés megadására van szükség. A szemantikus federáció egyik fő korlátja, hogy
noha az adatforrások számával és méretével jól skálázható, a lekérdezések komplexitá-
sával azonban nem. A mediátor és a hálózat limitált kapacitásai szűk keresztmetszetet
jelenthetnek azon feladatoknál, amelyek nagy adatmennyiségek mozgatását igénylik az
adatforrások és a mediátor között.

A MOMENT projekt által az adatforrások részletes elemzése alapján megkonstruált
hálózatmérési ontológia jelentősége abban áll, hogy elősegíti a szakterület fogalmainak,
adattípusainak és mértékegységeinek egységes nemzetközi használatát. Az Európai Táv-
közlési Szabványügyi Intézet10 Measurement Ontology for IP traffic nevű munkacsoportja
az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem részvételével jelenleg ezen ontológia kibővítésén és
szabványosításán dolgozik [219]. Reményeink szerint a készülő szabvány növelni tudja az
Internet-mérési adattárházak együttműködési képességét, és elősegítheti a kísérleti adatok
egyszerűbb és szélesebb körű felhasználását.

8.6. Összefoglalás

Ebben a fejezetben az Internet-mérések során keletkező masszív adatmennyiségek keze-
lésével kapcsolatos elvi és gyakorlati problémákat tekintettük át. Bemutattuk egy olyan
eszközrendszer koncepcióját és implementációját, amely lehetővé teszi az kísérletekből
származó nyers és kiértékelt adatok hatékony kezelését, elemzését és megosztását (Hálóza-
ti Mérések Virtuális Obszervatóriuma, röviden NMVO). Áttekintettük a relációs adatbázis-
sémát, a rendszer által nyújtott lekérdezési lehetőségeket és a jelenleg tárolt főbb adathal-
mazokat. A rendszer lehetővé teszi az adatok szerver-oldali elemzését, ezzel lényege-
sen felgyorsítva egyes kutatási kérdések megválaszolását. Ezen funkciókon keresztül az
NMVO alapvető szerepet játszott a dolgozat korábbi fejezeteiben bemutatott módsze-
rek megvalósításában, és a különböző elemzések végrehajtásában. Végül, az egymástól
függetlenül gyűjtött kísérleti adatok federációjának lehetőségeiről, és az NMVO nemzetközi

10 European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
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együttműködésekben történő felhasználásáról értekeztünk.

8.6.1. Saját hozzájárulások

Az NMVO koncepciójáról és megvalósításáról a [8] publikációban, míg a nemzetközi
együttműködésekben történő felhasználásáról és az adatfederációról az [5–7] cikkekben
írtunk. Saját hozzájárulásom az NMVO adatmodelljének a kidolgozása és implementációja,
valamint a rendszer különböző kutatási feladatokban történő integrációja. Részt vettem a
hivatkozott, adatfederációval foglalkozó nemzetközi együttműködésekben, és szignifikáns
szerepem volt a hálózati adatokra vonatkozó szemantikus ontológia kidolgozásában.
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Összefoglalás

A dolgozatban az Internet térbeli szerkezetének feltárásával és elemzésével összefüggő
módszereket, eszközöket és eredményeket mutattunk be. Az 5. fejezetben egy újfajta,
valószínűségi alapon működő IP-geolokalizációs módszert ismertettünk. Először megad-
tunk egy gömbi eloszlásokkal működő kiértékelési elvet, majd statisztikus eszközökkel ele-
meztük az Internetre jellemző idő-út eloszlást. Kolmogorov-Smirnov-próbák sorozatával
beláttuk, hogy egy adott d késleltetéshez a megfigyelhető távolságok eloszlása jól leírható
egy megfelelően paraméterezett csonkított normális eloszlással. Az eljárásunk robusz-
tusságának és pontosságának ellenőrzéséhez két referenciahalmazon végeztünk validációt.
A CBG-vel és az Ocanttal, két korszerű lokalizációs modellel történő összevetésből kiderült,
hogy a módszerünk a korábbiaknál pontosabb helyzet-becslést ér el, és lehetővé teszi az
Internet-infrastruktúra csomópontjainak város-szintű lokalizációját.

A 6. fejezetben több tíz- vagy százezer célpontból álló tematikus listák lokalizációjáról
értekeztünk, és kétféle módszert adtunk a nagyskálás felmérésekből adódó gömbi eloszlá-
sok együttes megjelenítéséhez. A célpontokénti eloszlások kvantitatív szemléletű aggregá-
lásához bevezettük a hisztogram-térképet, míg a kvalitatívabb jellegű vizualizációhoz egy
gömbi kockázatfüggvényre épülő módszert, a likelihood-térképet mutattuk be.

A 7. fejezetben elvégeztük egy 16 ezer csúcspontból álló Internet-topológia felderítését
és lokalizációját, majd bemutattuk az így adódó hálózat térbeli szerkezetének empirikus
vizsgálatát. A hálózati linkek elemzésével megmutattuk, hogy a beágyazott Internet-gráf
élhossz-eloszlása skálafüggetlen, és az eloszlás farkában a regionális, kontinentális és
transzkontinentális tartományoknak megfelelő rezsimeket azonosítottunk. A hálózati útvo-
nalak elemzésével kvantifikáltuk a különböző kontinensekre megfigyelhető relatív térbeli
eltérüléseket, és megállapítottuk, hogy a csomagok átlagosan a hopok középső 20%-án
a teljes földrajzi táv 80%-át ívelik át. A végpont-végpont útpárok aszimmetriájának vizs-
gálatával megmutattuk, a kontinensek közötti utak szimmetrikusnak tekinthetők, ugya-
nakkor rámutattunk nem szokványos, anomális útválasztási jelenségekre is.

Végül, a dolgozat 8. fejezetében bemutattuk egy olyan tudományos eszközrendszer
koncepcióját és megvalósítását, amely lehetővé teszi az Internet-mérések során keletkező
masszív adatmennyiségek hatékony kezelését, elemzését és széleskörű megosztását. A
Hálózati Mérések Virtuális Obszervatóriuma alapvető szerepet játszott a dolgozatban is-
mertetett eredmények létrehozásában.
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Summary

This dissertation introduces novel methods, tools and results related to the analysis of the
spatial properties of the Internet. In Chapter 5 we presented a probabilistic IP-geolocation
method. First, we gave a general framework for the multilateration of spherical distribu-
tions, then we performed the statistical analysis of the delay-distance behaviour in the
Internet. With a series of Kolmogorov-Smirnov tests, we proved that for a given delay d,
the distribution of the observed distances is well characterized by an appropriately para-
meterized truncated normal distribtion. We validated the robustness and accuracy of our
method on two ground-truth data sets, and found that it outperforms CBG and Octant,
two state-of-the-art models. According to the results, our localization approach enables
the city-level positioning of Internet routers.

In Chapter 6, we discussed the localization of thematic target lists consisting of tens,
or hundereds of thousands of IP addresses. We gave two methods for the visualization
of spherical distributions resulting from large-scale geolocation measurements. The his-
togram map method is suitable for the quantitative aggregation of the individual spatial
distributions, while for a more qualitative visualisation we introduced the likelihood-map,
that is based on the calculation of a spherical risk function.

In Chapter 7, we presented the thorough analysis of the spatial properties of Inter-
net links and end-to-end routes. Our inferences are based on an experimentally collected
topology with 16.000 nodes, for which the position estimates were provided by the pre-
viously introduced geolocalization method. For the embedded data set we showed that
the global behaviour of the link length distribution can be well described by a scale-free
distribution, and the distribution can be separated into three characteristic distance ranges
corresponding to regional, transcontinental and intercontinental connections. We quan-
tified end-to-end route circuitousness in a geographic break up and extended the usual
notion of routing symmetry by spatial aspects. We showed that the majority of intercon-
tinental routes exhibit moderate asymmetries, since their traffic is served by a handful of
gateway cities. On the other hand, we also identified some extremely asymmetric long-
range relations, indicating potentially anomalous routing behavior.

Finally, in Chapter 8 we presented the concept and implementation of a scientific data
warehouse that enables the efficient handling, analysis and sharing of massive Internet
measurement data sets. The Network Measurement Virtual Observatory served as a fun-
damental building block for the analyses presented in the thesis.
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Függelék

A gömbi felületelem kiszámítása

A (3.1) egyenletben definiált G egységgömb felületét paraméteresen a

ψ
�

θ ,ϕ
�

=
�

sinθ cosϕ, sinθ sinϕ, cosθ
�

függvény írja le (lásd a 3. fejezetet). Egy h : R3 → R függvény gömbfelületi integrálja,
amennyiben létezik, az alábbi módon számolható ki:

∫∫
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ahol a dA felületelem felszínét a koordináta-transzformációt leíró ψ függvény parciális
deriváltvektoraiból kapjuk:
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A parciális deriváltak vektoriális szorzatára sinθ adódik, amiből megkapjuk a felületelemre
vonatkozó képletet:

dA= sinθdθdϕ.

A gömbi felületelem kiszámításának geometriáját a 8.4. ábrán illusztráljuk.

Képletek a gömbi eltérülés kiszámításához

A 7.3.1. szakaszban azt vizsgáltuk, hogy egy U → V végpont-végpont útvonalon fekvő R
útválasztó mennyire térül el az ideális főköri ívtől. Ehhez a 7.12. ábrán jelölt ATD pálya-
menti távolságot, illetve a CTE keresztirányú hibát kell meghatároznunk. E két mennyiség
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dq 

8.4. ábra. A dA gömbi felületelem képletének geometriai magyarázata.

kiszámításához először meg kell határoznunk a β(U , V )-val jelölt gömbi kuzust, vagyis
azt, hogy V milyen irányban fekszik U-hoz képest (angolul course vagy bearing). Ehhez az
alábbi képletet használjuk [220]:

β(U , V ) = atan2( sin(lonU − lonV ) · cos(latV ),

cos(latU) · sin(latV )− sin(latU) · cos(latV ) · cos(lonU − lonV )
�

mod 2π

Itt lat és lon a pontok földrajzi szélességi és hosszúsági koordinátáit jelölik (lásd a (3.2)
egyenletet). Ennek felhasználásával a keresztirányú hibára és a pályamenti távolságra
vonatkozó képletek az alábbi formát kapják [220]:

CTE (U , V, R) = asin
�

sin(S(U , R)) · sin
�

S
�

β(U , R)− β(U , V )
���

,

ATD (U , V, R) = acos
�

cos(S(U , R))
cos(CTE (U , V, R))

�

,

ahol az S() függvény a (3.6) képlettel definiált gömbi távolságot jelöli.

Indoklás a 7.13(a) ábrához

Az alábbiakban megindokoljuk a 7.13(a) ábrán tapasztalható koncentrikus körök kialaku-
lását. A gömbi Pitagorasz-tétel szerint a 7.12. ábra U TR derékszögű gömbi háromszögére
teljesül [175], hogy

cos
�

S(U , R)
ρ

�

= cos
�

ATD

ρ

�

+ cos
�

CTE

ρ

�

− 1,



FÜGGELÉK 135

ahol ρ-val a Föld sugarát jelöltük. A koszinusz függvény Taylor-sorából adódik, hogy

cos
�

x

ρ

�

= 1−
x2

2ρ2 + ε,

ahol ε a magasabb rendű tagokat jelöli. E két összefüggés felhasználásával, és ε elhanya-
golásával kapjuk, hogy nem túl nagy távokra

S(U , R)2 ≈ ATD2+CTE2.

Egy olyan r router esetén, amely sok u-ból induló, de különböző v-khez tartó útvonalon
is szerepel (tipikusan ilyenek az u-hoz közeli r-rek, vagy az interkontinentális átjárók),
az utóbbi egyenlet baloldala állandó. Így a 7.13(a) szórásdiagramon megjelenő pontok a
Thálesz-tétel értelmében nagyjából ugyanarra a körívre esnek. Ehhez hasonlóan magya-
rázhatóak az ábra jobb szélén megjelenő koncentrikus körök is, csak ezúttal a V TR gömbi
háromszög felhasználásával.
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