
Kivonat

A dolgozat célja egy speciális sorbanállási modell tulajdonságainak vizsgálata. A

kiválasztott modellhez egy web applikációs szerverekkel kapcsolatos teljesítmény-

modellezési feladat szolgáltatta a kiindulási pontot. Az applikációs szerver architek-

túráját behatóbban vizsgálva egy olyan sorbanállási rendszert találtunk, ami eltér

a klasszikustól. A szokásos bolt analógia mentén a klasszikus sorbanállási feladat-

ban ügyfelek érkeznek az üzletbe, várnak a sorban, amíg kiszolgálásra kerülnek,

aztán elhagyják a boltot. Az applikációs szerverekben van egy úgynevezett kap-

csolat sor. Ezt a sort az teszi különlegessé számunkra, hogy a sorban levő elem

nem feltétlenül hagyja el a sort kiszolgálás után. A bolt analógiáját folytatva az

applikációs szerverben levő sorbanállási modell egy feledékeny férjekkel teli boltra

emlékeztet. Vagyis ügyfelek érkeznek a boltba, sorban állnak, de fizetés után ahe-

lyett, hogy hazamennének, rájönnek, hogy valamit kifelejtettek a bevásárló listáról.

Ennek eredményeként újra a sor végére kell állniuk. A sorbanállási modellek szokásos

paraméterei mellett ez a modell is többféle paraméterrel kiegészíthető. Ezek szám-

talan egyéb lehetőség mellett a megtett sorbanállási körök száma, vagy a körönkénti

kiszolgálások rátája is lehet.

Mi az applikációs szerverbeli szituációhoz legközelebbi modell vizsgálatát válasz-

tottuk, vagyis a megtett körök számát determinisztikusan kettőnek, a körönkénti

kiszolgálások rátáját pedig azonosnak választottuk. A munka során észrevettük,

hogy a kezdeti eredmények nagy része általánosítható minden determinisztikus n

körülfordulási számra, amennyiben a kiszolgálási ráták azonosak minden körben.

Ezt a modellt homogén n-körös sorbanállási modellnek nevezzük a dolgozatban.

Eredményeink a homogén n-körös modell stacionárius mértékét és a sorbanállási

rendszer kilépési folyamatának analízisét tartalmazzák. Amint az kiderült, a sta-

cionárius eloszlás érdekes függetlenségi tulajdonságokat mutat mivel szorzat alak-

ban áll elő. A kilépési folyamat analízise megmutatta, hogy amennyiben az ügyfelek

érkezése λ paraméterű Poisson folyamat, akkor a kilépő folyamat is az. Ez Burke

tételeként ismeretes a klasszikus M/M/1 sor esetében, ami a homogén 1-körös sor.

Ez az eredmény megnyitja az utat homogén n-körös sorok hálózatba kapcsolása

és a hálózatok hatékony analízise előtt. A körök számában határértéket véve egy

egyszerű, processor-sharing sorbanállással kapcsolatos eredményhez jutunk.

Amikor referenciát kerestünk ehhez a processor-sharinggel kapcsolatos eredmény-

hez, találkoztunk a BCMP hálózatok elméletével. Mint kiderült minden bizonyított

eredményünk következik ebből az elméletből, de az eredményekhez vezető bizonyítá-

saink különböznek attól amit a BCMP-vel kapcsolat cikkekben találtunk. Ezeket a

modellen alkalmazott, a BCMP modellhez képesti megkötések teszik lehetővé.
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