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A sorbanállás elmélete hosszú múltra tekint vissza, Erlang klasszikus elmélete hosszú ideig 

jól modellezte a teflon hálózatok forgalmát. A csomagkapcsolt technológia megjelenése a 

kommunikációs hálózatokban nemcsak az információ áramlás felgyorsulását, hanem modell 

szintű változásokat is eredményezett. A jelen dolgozat ezeknek a kihívásoknak próbál 

megfelelni a távközlési- és számítógép hálózatok teljesítményvizsgálata terén végzett 

tudományos kutatáson keresztül. 

 

 

1. Tartalmi és formai ismertetés a Jelölt téziseinek rövid ismertetése: 

Tekintettel a fejezetek és a tézisek közötti kapcsolatra ezeket együtt ismertetem.  

A disszertáció Bevezetésből, 7 fejezetből, Appendixből és Összefoglalásból áll, ez 

utóbbi tartalmazza a jelölt Téziseit is.  

 

a. A Phase-type distributions és a Markovian arrival processes c. 

fejezetekben fázis típusú (phase-type, PH) eloszlásokat és a Markov érkezési 

folyamatokat (Markovian arrival process, MAP) vizsgál. Ehhez kapcsolódik 

az 1. Téziscsoport témája a hálózati forgalom Markov modellezése. 

mailto:info@inf.unideb.hu


2 

 

Kiemelem a három állapotú PH eloszlások kanonikus formájára a momentum 

illesztés és a Markov reprezentáció eljárás szintű kapcsolatára vonatkozó 

eredményeket. 

 

b. Skip-free processes, Analysis of the MAP/MAP/1 queue,  Analysis of the 

MMAP[K]/PH[K]/1-FCFS queue és az Analysis of the 

MMAP[K]/PH[K]/1 queue c. fejezetekben egy- és többosztályos, Markov 

érkezési és kiszolgálási folyamattal rendelkező sorok analízisével 

kapcsolatos eredmények találhatók. A kapcsolódó 2. Téziscsoport témája az 

egyosztályos MAP/MAP/1, a többosztályos sorrendi kiszolgálással 

rendelkező MMAP[K]/PH[K]/1-FCFS, valamint a többosztályos prioritásos 

kiszolgálással rendelkező MMAP[K]/PH[K]/1-Prio sor távozási 

folyamatának analízise. Kiemelendő a preemptív és nem-preemptív 

prioritásos sorok teljes körű teljesítményanalízise, melynek során a 

rendszerben töltött időre megadja a stacionárius eloszlást, illetve a 

momentumokat.   

 

c.  Queueing network analysis based on the joint moments c. fejezet 

témája bonyolult sorbanállási hálózatok analízise. A 3. Téziscsoportban a 

korábbi eredmények felhasználásával közelítést ad olyan sorbanállási 

hálózatok teljesítményjellemzőire, melyek forgalma az első téziscsoportban 

vizsgált Markov érkezési folyamattal adott, csomópontjait pedig a második 

téziscsoportban tárgyalt sorok alkotják. 

 

A disszertáció formailag megfelel a követelményeknek, jóllehet a fogalmazás és az 

ábrák magyarázata lehetne precízebb. 

  

2. Megjegyzések, kérdések, kritikai észrevételek 

 

a. A címben szereplő CORRELATED TRAFFIC magyar fordítása 

ÖSSZEFÜGGŐ FORGALOM, nagyon félrevezető, az általam ismert 

szaknyelvben ez utóbbi nem szinonimája a korrelált, ill. a nem független 

forgalomnak.    
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b. A sűrűségfüggvény (6) spektrál reprezentációjából kiolvasható a paraméterek 

száma, ami minimális paraméter dimenziónak tekinthető. A három állapotú 

PH eloszlások kanonikus formája még rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, a 

kanonikus forma megadására van eljárás is, ez a szerző egyik szép 

eredménye. A PH (3) kanonikus forma végső alakja három f1-f3 feltételeken 

múlik ennek ellenőrzése az utolsó lépés, holott lehetne ezzel kezdeni, 

mintegy statisztikai hipotézis vizsgálattal.  

 

c. Egy PH eloszlás illesztésekor van-e kapcsolat a folyamat dinamikája és a 

Markov reprezentáció rendje között? 

 

d. A momentumok illesztésére (ami valójában a momentumok módszere a 

statisztikában) vannak ismert statisztikai eredmények, pl. konzisztencia, 

aszimptotikus eloszlás, ezek minden bizonnyal alkalmazhatók az itteni 

paraméterbecslés során is. Bizonyos esetekben a kummulánsok a 

momentumoknál kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek, érdemes lenne 

ezt a lehetőséget is megvizsgálni. 

 

e. Jól ismert, hogy a hálózati forgalom, egy másik, idősor alapú modellezés 

szerint, hosszú memóriájú folyamat, azaz az autokorreláció lecsengése 

hiperbolikus, a vizsgált  Markov modellek viszont csak néhány momentum 

meghatározásán alapulnak. Előfordulhat-e az, hogy a tárgyalt Markov 

folyamatok valamelyike hosszú memóriával rendelkezzen?  

 

f. Az Utóiratban idézem Willinger egyik megállapítását, miszerint volt egy 

időszak, amikor a sorbanállás témájú publikációk esetén 5000-ből mindössze 

50 foglalkozott valós adatokkal. Ez az arány bizonyára ma már változott, 

mégis hiányérzetem van a jelen disszertációban fellelhető valós adatokkal 

kapcsolatosan.  Használ ugyan két ma már klasszikusnak számító mérés 

sorozatot, ugyanakkor ezek a 90-es évekből valók, azóta pedig a technológia 

igen jelentős változáson ment keresztül. Nem látom semmilyen akadályát 

annak, hogy a mai, valós adatok által felvetett kihívások képezzék a kutatások 

további motivációit.  
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3. Összefoglaló megjegyzések.  

A disszertációban a Szerző a Markov modellek mélyreható tanulmányozása során ért 

el és publikált nemzetközi szinten is elismert, jegyzett tudományos eredményeket: a 

hálózati forgalom reprezentálása, a hálózat csomópontjainak hatékony 

teljesítményelemzése, és a csomópontok távozási folyamatának pontos analízise 

területén. A dolgozat hiteles adatokat tartalmaz. 

A tézisek hűen tükrözik ezeket az eredményeket, melyek a szerző új tudományos 

eredményei.  

A téziseket elfogadom. 

A Disszertációt a nyilvános vitára alkalmasnak tartom, a nyilvános vitára bocsátást 

javaslom.  

 

 

 

 

 

Debrecen, 2018. április 19. 

 

Dr. Terdik György egyetemi tanár 

DE, Informatikai Kar, 

Információtechnológia Tanszék 
 

 

 

 

Utóirat: 

‘The relative paucity of measurements from working packet networks (e.g., see [45] whose 

survey of the teletraffic literature between 1960 and 1980 revealed on the order of 5000 

queueing related scientific articles and only about 50 measurements related publications) has 

meant that for the most part the validity of these commonly made assumptions on traffic 

processes could not be verified against real data.’ 

 

Erramilli, A., Narayan, O., & Willinger, W. (1997). Fractal queueing models. Frontiers in 

queueing, Probab. Stochastics Ser., Ed. ,  J. H. Dshalalow,.CRC, 245-269. 

 


