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телекомунікацій» (17 – Електроніка та телекомунікації). – Державний університет
телекомунікацій, Київ, 2017.
Зміст анотації
Дисертацію

присвячено

удосконаленню

методики

випадкового

експоненціального маркування (Random Exponential Marking, REM) для підвищення
якісних показників TCP/IP мережі.
При зростанні попиту на послуги мережі Інтернет зростає кількість переданих
даних по каналам зв’язку. Це призводить до некерованого збільшення черги буфера
маршрутизатора і в цілому до перевантаження в каналі зв’язку. Стандартні
протоколи, що запобігають перенавантаженню в TCP/IP-мережі не в змозі впоратися
зі значним трафіком. Звідси виникає ситуація перевантаження і поява явища
глобальної синхронізації TCP потоків, зменшується ефективна швидкість передачі
даних і погіршуються параметри якості системи.
Для зменшення втрат в мережах передачі даних поширено використання
пасивних механізмів скидання надлишків пакетів при перенавантаженні черги. Для
цього використовуються так звані методи пасивного управління чергами (Passive
Queue Management, PQM). Прості алгоритми (зокрема, TailDrop), скидають пакети,
що надходять тільки тоді, коли в черзі немає вільного місця. Подібні алгоритми мають
значні недоліки. Зокрема, вони дозволяють зайняти всю чергу одному чи декільком
потокам, тим самим порушуючи відповідний розподіл ресурсів, а також
унеможливлюють завчасне визначення моменту перенавантаження. Тому найбільшу
зацікавленість викликають методи активного управління чергою пакетів даних
(Active Queue Management, AQM), які полягають у маркуванні або відкиданні пакетів,
за спеціальним законом управління, до того як черга буфера заповниться.
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Аналіз наукових публікацій ряду зарубіжних та вітчизняних вчених показує, що
велику зацікавленість викликає AQM-алгоритм випадкового експоненціального
маркування (Random Exponential Marking, REM), завдяки низьким втратам при його
застосуванні в TCP/IP-мережі.
З огляду на викладене, тема дисертаційної роботи, яка присвячена розробці
методики підвищення показників якості системи управління чергою буфера
маршрутизатора мережі TCP/IP на базі REM-алгоритму на сьогоднішній день є
безперечно досить важливою і актуальною.
В роботі проведено порівняльний аналіз характеристик основних алгоритмів
активного управління чергою таких як RED, REM, PI та модифікацій методики
випадкового експоненціального маркування.
Автором представлено вдосконалений алгоритм активного управління чергою
DSREM з поліпшеними характеристиками відкинутих та втрачених пакетів, в якому
використовуються спеціальні коефіцієнти масштабування та стійкості амплітуднофазової характеристики. Результати моделювання TCP/IP-мережі в мережевому
симуляторі NS-2 показали, що запропонований DSREM-алгоритм, в порівнянні з
REM-алгоритмом, має кращі показники за такими параметрами як кількість
відкинутих і втрачених пакетів.
На основі DSREM-алгоритму запропоновано структурну схему регулятора для
TCP/IP мережі. За допомогою проведеного моделювання встановлено, що
запропонована система стійка в широкому діапазоні зміни параметрів мережі.
Практична цінність і наукова новизна отриманих результатів полягає в
представленому модифікованому алгоритмі активного управління чергою, який
здатний підвищити надійність і якісні показники мережі.
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і завдання
дослідження, викладено основні наукові та практичні результати, здобуті в роботі, а
також основні положення, що виносяться на захист.
У першому розділі роботи проведено аналіз основних алгоритмів активного
управління чергою, на основі яких, визначені відмінності між активними (AQM) та
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пасивними (PQM) методами управління чергою, проведено порівняльний аналіз
роботи і моделювання мережі з використанням AQM-алгоритмів (RED, PI, REM).
При моделюванні параметрів втрачених та відкинутих пакетів були отримані
наступні значення: для RED-алгоритму кількість втрачених пакетів - 186, кількість
відкинутих пакетів 162; для PI-алгоритму кількість втрачених пакетів - 80, кількість
відкинутих пакетів 20; для REM-алгоритму кількість втрачених пакетів - 60, кількість
відкинутих пакетів 0.
Аналізуючи значення отримані при моделюванні, можна зробити висновок, що
REM-методика при використанні в системах передачі даних в якості алгоритму
регулювання черги буфера маршрутизатора має найменші значення цих параметрів зпоміж інших AQM-методик (RED, PI).
В другому розділі були проаналізовані основні модифікації REM-алгоритму.
Адаптивний алгоритм (AREM) і алгоритм із самоналаштуванням (STREM), типовий
регулятор на базі нечіткої логіки (FLC), проведено огляд нечіткого FREM-регулятора
на базі REM-алгоритму, а також зроблені висновки про їх вплив на параметри
маршрутизатора шляхом імітаційного моделювання.
Враховуючи результати моделювання, можна стверджувати, що: при
застосуванні АREM-алгоритму, довжина черги пакетів буде на 40% нижча, а
пропускна спроможність каналу на 2% вища, ніж при REM-алгоритму; механізм
STREM-алгоритму, може підтримувати високе використання каналу (99.48%) при
низькому рівні втрат пакетів (1.611%); FREM-алгоритм має значно менші значення
середньоквадратичного відхилення від бажаної довжини черги і середньої затримки
пакетів (3 – 10%), але найбільше значення втрат пакетів (15 – 25%) серед інших AQMалгоритмів, основою яких є REM.
В третьому розділі розроблено алгоритм роботи нової AQM-методики з
динамічно розщеплюваною характеристикою маркування/скидання пакетів на основі
REM-алгоритму (REM algorithm with dynamic split feature – DSREM). Вперше
побудовано повний факторний експеримент 23 для отримання прогнозуючої моделі
по відкинутим та втраченим пакетам в мережі TCP/IP. Визначена адекватність
отриманої моделі. Порівнюються два алгоритми активного управління чергою –
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REM-алгоритм і його модифікація DSREM та проводиться аналіз їх роботи при
моделюванні на мережевому симуляторі ns-2. Визначено ряд ключових переваг
DSREM-алгоритму перед REM-алгоритмом.
Імітаційне моделювання мережі TCP/IP показало, що використання DSREMметоду забезпечує стабільні показники довжини черги в буфері мережевого
маршрутизатора, а імовірність маркування/відкидання пакетів при використанні
DSREM-алгоритму має більш стабільну характеристику, ніж при REM.
При моделюванні втрати пакетів були отримані наступні значення: для REMалгоритму при кількості вхідних джерел – 5, кількість втрачених пакетів - 60, кількість
відкинутих пакетів – 5; при кількості вхідних джерел – 95, кількість втрачених пакетів
- 8262, кількість відкинутих пакетів – 7982; для DSREM-алгоритму при кількості
вхідних джерел – 5, кількість втрачених пакетів - 50, кількість відкинутих пакетів – 0;
при кількості вхідних джерел – 95, кількість втрачених пакетів - 3494, кількість
відкинутих пакетів – 3414. Аналіз отриманих даних показав, що кількість втрачених
та відкинутих пакетів при великому та малому навантаженнях для DSREM в TCP/IPмережі є набагато меншою, ніж при застосуванні REM-алгоритму.
У четвертому розділі запропоновано структурну схему мережі TCP з DSREMрегулятором. Проведено імітаційне моделювання мережі TCP/IP із застосуванням
REM та DSREM регуляторів та здійснене порівняння відповідних логарифмічних
фазових та амплітудних характеристик для кожного з них.
Імітаційне моделювання показало, що DSREM-алгоритм, при значних
навантаженнях в мережі, має приблизно в два рази менший відсоток втрачених
(2,42%) та відкинутих (2,36%) пакетів проти 4,81% та 4,76% для REM-методу
відповідно. Середнє значення перерегулювання для DSREM-регулятора становить
14%, в той час як для REM-регулятора даний параметр знаходиться в діапазоні від 0%
до 89.4%, при тому, що в шести випадках процес мав розбіжний характер. Час
регулювання для DSREM-регулятора менше від відповідного часу REM-регулятора,
який знаходиться в діапазоні від 5.9 с до 770.7 с.
Найефективнішим, враховуючи результатами моделювання логарифмічночастотної характеристики, виявилось використання регулятора, основою якого є
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DSREM, оскільки при порівнянні з REM-алгоритмом, він має найкращі показники
стійкості по амплітуді та по фазі, а перерегулювання та час тривалості перехідної
процесу мають більш стабільний характер.
У висновках визначено необхідність розробки нової методики активного
управління чергою пакетів буфера маршрутизатора (DSREM) на базі вже існуючого
алгоритму випадкового експоненціального маркування (REM), яка повинна
враховувати динамічні зміни навантаження мережі. Для розв’язання даного завдання
необхідною є розробка AQM-регулятора, which will provide a sufficient supply of
stability and quality of system parameters. Викладено основні наукові результати
дисертаційного дослідження, які отримані дисертантом особисто і виносяться на
захист.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
1. Удосконалена

методка

активного

управління

чергою

пакетів

маршрутизатора. На відміну від існуючої REM-методики, DSREM має кращі
значення щодо стабільності роботи алгоритму, обробки пакетів та їх взаємодії в черзі
маршрутизатора завдяки нововведеним коефіцієнтам масштабу та коефіцієнту
стійкості.
2. Вперше розроблено статистичні моделі прогнозування кількості відкинутих
та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання DSREM алгоритму, які
дозволяють прогнозувати можливі втрати даних при перевантаженні системи.
3. Запропоновано структурну схему регулятора черги маршрутизатора, яка
включає новий алгоритм управління для DSREM-методики з поліпшеною
характеристикою системи управління.
Обґрунтованість та достовірність отриманих автором нових результатів
дослідження якісних показників DSREM-регулятора в мережі TCP/IP, забезпечено
коректним використанням апробованих математичних підходів, які широко
використовувалися в процесі дослідження і підтверджено результатами імітаційного
моделювання в мережевому симуляторі ns2 та в інтерактивній системі Мatlab.
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Розроблені автором практичні рекомендації ґрунтуються на розробленому ним
науково-методичному апараті, який є достатньо чутливим для відповідних змін
вихідних даних.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, які захищаються
здобувачем, висновків і рекомендацій підтверджується їх співставленням з відомими
положеннями теорії статистичних рішень, нелінійних радіопристроїв, а також
збіжністю отриманих результатів з результатами математичного моделювання і
експериментальної перевірки в реальних системах активного управління чергою
пакетів буфера маршрутизатора в TCP/IP-мережах.
Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в існуючих та
проектованих мережах передачі даних, в розробках науково-дослідних організацій,
дослідно-конструкторських відділів підприємств при проектуванні та вдосконаленні
TCP/IP мереж та мережевого комутаційного обладнання. Теоретичні та практичні
положення дисертаційної роботи можуть бути використані також у навчальному
процесі вищих навчальних закладів в галузі телекомунікацій.
Результати наукових досліджень впроваджені:
1. При створенні радіоелектронних пристроїв інформаційних систем в ДП НДІ
радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація». Це дозволило зменшити втрати
пакетів в 2 рази.
2. При модифікації мережевого обладнання підприємством «Спецбуд-1». Це
дало можливість при 100% навантаженні в каналі передачі даних зменшити втрати
пакетів в 2 рази, що підвищило надійність роботи мережевого обладнання.
3. В навчальному процесі Державного університету телекомунікацій.
Впровадження результатів дослідження підтверджуються відповідними
актами.
Таким чином, сукупність здобутих в дисертації нових наукових результатів, їх
наукова і практична значимість дозволяють вважати, що сформульоване вище
наукове завдання - підвищення якісних показників системи активного управління
чергою розв'язано, а мету дослідження досягнуто.
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ANNOTATION

Dovzhenko T.P. The methodology for constructing active queue management system
for router buffer packets in TCP/IP-networks using REM-controllers. – Qualifying scientific
work on the rights of the manuscript
The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical
Sciences (Doctor of Philosophy) on specialty 05.12.13 «Radio engineering devices and
telecommunication means» (17 – Electronics and Telecommunications). State University of
Telecommunications, Kyiv, 2017.
Annotation content
Dissertation is devoted to the development of a modified router buffer queue
management techniques to improve the quality indicators of TCP/IP network using a
modified REM-algorithm (DSREM).
As demand for Internet services grows, the number of data transmitted by
communication channels increases. This leads to an unmanaged increase in the router's
buffer queue and, in general, to an overload in the communication channel. Standard
protocols which preventing overload in the TCP/IP network are not able to handle
significant traffic. Hence, there is a situation of overload and the appearance of the
phenomenon of global synchronization of TCP streams, decreases the effective data rate and
deteriorates the quality parameters of the system.
To reduce losses in data networks, the passive mechanisms for resetting excess
packets during overloading queue are used. For this purpose, the so-called methods of
passive queue management are used (Passive Queue Management, PQM). Simple
algorithms (for example, TailDrop), dump packets that arrive only when there is no free
space in the queue. Such algorithms have significant disadvantages. In particular, one or
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more streams can get all queue length, thus breaking the appropriate distribution of
resources, as well as prevent the timely determination of the moment of overload. Therefore,
the most interest is in the active queue management methods of data packets (AQM), which
consists in marking or rejecting packets, under a special control law, before the buffer queue
is filled in.
The analysis of scientific publications by a number of foreign and domestic scientists
shows, That the random exponential marking AQM-algorithm is of great interest (REM),
due to low losses when it is used in a TCP/IP network.
In view of the above, the theme of the dissertation, which is devoted to the
development of methodology for increasing the quality of the control system routing
TCP/IP-network buffer queue which based on REM-algorithm for today it is very important
and relevant.
In this paper discussed and compared the characteristics of the main active queue
management algorithms such as RED, REM, PI and modifications of the method of random
exponential marking.
An improved algorithm for active queue management DSREM with improved
characteristics of dropped to lost packages, which uses special scaling and sustainability
factors of the amplitude and phase characteristics. The network simulation of TCP/IPnetworks, which has used simulator NS-2, found that DSREM-algorithm, in comparison
with the REM-algorithm has the best performance in such parameters as the number of lost
and dropped packets.
Based on the using DSREM-algorithm proposed TCP/IP network controller. Through
simulation modeling determined that based on DSREM-control system is stable in a wide
range of network parameters.
The practical value and scientific novelty of the obtained results is presented a
modified algorithm of active queue management, which is able to improve the reliability
and network performance.
The introduction substantiates the relevance of the work, formulated the purpose and
objectives of the study, the main scientific and practical results obtained in the work are
presented, as well as the main provisions that are put forward in defense.
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In the first section of the work the main algorithms of active queue management are
analyzed, on the basis of which, the differences between the active (AQM) and passive
(PQM) queue management methods are determined, presented a comparative analysis of
work and modeling of the network using AQM-algorithms (RED, PI, REM).
When modeling the parameters of lost and dropped packages, the following values
were obtained: For the RED-algorithm the number of lost packages is 186, the number of
dropped packages is 162; for the PI-algorithm the number of lost packages is 80, the number
of dropped packages is 20; for theREM- algorithm the number of lost packages is 60, the
number of dropped packages is 0.
Analyzing the values obtained during modeling, we can conclude, that the REM
method when it used in data transfer systems as the router buffer queue management
algorithm has the smallest values of these parameters among other AQM-methods (RED,
PI).
In the second section, the main modifications of the REM algorithm were analyzed.
Adaptive algorithm (AREM) and self-turning algorithm (STREM), a typical fuzzy logic
controller (FLC), a fuzzy FREM regulator, which based on REM-algorithm, has been
reviewed, as well as conclusions about their influence on the router parameters through
simulation.
Given the simulation results, it can be argued, that: when using the AREM algorithm,
the packet queue length will be 40% lower and the bandwidth of the channel is 2% higher
than with the REM algorithm; the STREM-algorithm mechanism can support high channel
usage (99.48%) with low packet loss (1.611%); the FREM algorithm has considerably lower
values of the mean square deviation from the desired queue length and average packet delay
(3 - 10%), but the largest value of packet loss (15-25%) among other AQM algorithms based
on the REM method.
In the third section, an algorithm for the operation of the new AQM-method with
dynamically split marking/dropping characteristics of packets based on the REM algorithm
has been developed. (REM algorithm with dynamic split feature – DSREM). For the first
time has been made a complete factor experiment 23 for getting the predicted model for
dropped and lost packets in the TCP/IP network. The adequacy of the obtained model is
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determined. Two algorithms of active queue management have been compared – REM
algorithm and its modification DSREM and it has been done analysis of their work in
simulation on the network simulator ns-2. A number of key advantages of the DSREM
algorithm before the REM algorithm are determined.
Imitation simulation of the TCP/IP network showed, that using the DSREM method
provides stable queue length param in the network router buffer, and the probability of
marking/dropping packets using the DSREM algorithm has a more stable characteristic than
with using the REM method.
When modeling packet loss, the following values were obtained: for the REMalgorithm at the number of input sources - 5, the number of lost packets - 60, the number of
dropped packages - 5; with the number of input sources is 95, the number of lost packets 8262, the number of dropped packages - 7982; for the DSREM- algorithm at the number of
input sources – 5, the number of lost packets is 50, the number of dropped packages is 0;
with the number of input sources is 95, the number of lost packets is 3494, the number of
dropped packages is 3414. The analysis of the data showed that the number of lost and
dropped packets at high and low loads for DSREM in the TCP/IP network is much smaller
than with using of the REM method.
The fourth section proposes a block diagram of a TCP network with a DSREM
controller. Done simulation of TCP/IP network using REM and DSREM controllers and a
comparison of the corresponding logarithmic phase and amplitude characteristics for each
of them has been done.
Imitation simulation showed, that the DSREM method, at high load on the network,
has approximately twice the percentage of lost (2.42%) and dropped (2.36%) packages
against 4.81% and 4.76% for the REM method, respectively. The average overregulation
value for the DSREM regulator is 14%, when for the REM regulator this parameter ranges
from 0% to 89.4%, despite the fact that in six cases the process was divergent in nature. The
adjustment time for the DSREM controller is less than the corresponding time of the REM
regulator, which is in the range of 5.9 s to 770.7 s.
The most effective, taking into account the results of logarithmic-frequency
characteristic modeling, was using of a regulator based on the DSREM algorithm, because
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in comparing with the REM-method, it has the best performance in terms of amplitude and
phase, and the overregulation and the duration of the transition process are more stable.
In conclusions has been determined the need to develop a new active queue
management (DSREM) method of routing buffer packets based on an existing random
exponential marking (REM) algorithm, which should take into account the dynamic changes
in network load. To solve this problem it is necessary to develop an AQM-regulator, which
will provide a sufficient supply of stability and quality of system parameters. The basic
scientific results of the dissertation research which are received by the dissertation
personally and put forward on protection are outlined.
The scientific novelty of the results is as follows:
1. The new active queue management (DSREM) method of routing buffer packets has
got further development. Unlike the existing REM method, the DSREM method has better
values for the algorithm stability param, package handling and interactions in the router
queue due to introduced coefficients of scale and coefficient of stability.
2. For the first time, it has been developed statistical models for predicting the amount
of lost and dropped packets for TCP/IP network using DSREM algorithm, which allow to
predict possible data loss when the system is overloaded.
3. A structural scheme of the router's queue regulator has been proposed, which
includes a new control algorithm for the DSREM-method with improved characteristic of
the management system.
Reasonableness and reliability of new results obtained by the author of the research
of qualitative indicators of DSREM-controller in TCP/IP network, has been ensured by the
correct use of proven mathematical approaches that are widely used in the research process
and is confirmed by the simulation results in the ns2 network simulator and in the interactive
Matlab system.
The author's practical recommendations are based on the scientific and methodical
apparatus developed by him, which is sufficiently sensitive for the corresponding changes
of output data.
The validity and reliability of scientific provisions which have been protected by the
applicant, conclusions and recommendations is confirmed by their comparison with the

13

known provisions of the theory of statistical decisions, non-linear radio devices, and the
convergence of the results obtained with the results of mathematical modeling and
experimental validation in real systems of active queue management of packets in router
buffer in TCP/IP networks.
The results of the dissertation work can be used in existing and projected networks of
data transmission, in the development of research organizations, research and development
departments of enterprises in the design and improvement of TCP / IP networks and network
switching equipment. The theoretical and practical provisions of the dissertation can also be
used in the educational process of higher education institutions in the field of
telecommunications.
Research results has been implemented:
1. When creating the electronic devices of information systems in state enterprise
scientific research institute of radar systems “Kvant-radiolokatsija”. This allowed to reduce
packet loss by 2 times.
2. At modification of network equipment by the enterprise “Spetsbud-1”. This made
it possible, at 100% load in the data transmission channel, to reduce packet loss by 2 times,
which improved the reliability of network equipment.
3. In the educational process of the State University of Telecommunications.
The implementation of the results of the study is confirmed by the relevant acts.
Thus, the set of new scientific results obtained in the dissertation, Their scientific and
practical significance allow us to assume that the above scientific task - to increase the
quality of the indicators of the active queue management system has been solved, and the
purpose of the dissertation research has been is achieved.
Keywords
Active queue management, TCP/IP-network, the method of random exponential
marking (REM), AQM-control, network simulator ns-2, DSREM-algorithm.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
AQM – Active Queue Management – система активного управління чергою
AREM – Adaptive Random Exponential Marking – адаптивний алгоритм випадкового
експоненціального маркування
AVQ – Adaptive Virtual Queue – метод адаптивної віртуальної черги
CBR – Constant Bit Rate – швидкість проходження бітів інформації за секунду
DSREM – Random Exponential Marking packets with Dynamically Split characteristic –
алгоритм випадкового експоненціального маркування з динамічно розщеплюваною
характеристикою закона управління
FLC – Fuzzy Logic Controller – нечіткий контролер
FREM – Fuzzy Random Exponential Marking – нечіткий алгоритм випадкового
експоненціального маркування
FTP – File Transfer Protocol – протокол передачі файлів
GT-ITM – Georgia Tech Internetwork Topology Models – генератор топології мережі
HTTP – HyperText Transfer Protocol – протокол передачі гіпертекстових документів
IP – Internet Protocol – інтернет протокол
LAN – Local Area Network – локальна обчислювальна мережа
LAPACK – Linear Algebra PACKage – бібліотека з відкритим вихідним кодом, що
містить розв’язання основних задач лінійної алгебри
LQG – Linear quadratic Gaussian control – лінійно квадратичний гаусовий регулятор
MIMO – multi input/multi output – декілька входів/декілька виходів
NS-2 – network simulator – мережевий симулятор
OTcl – Object oriented Tool Command Language –об’єктно орієнтована мова
програмування Tcl
PI – Proportional Integral– пропорційний інтегратор
PID – proportional–integral–derivative controller – пропорційно–інтегрально–
диференціальний (ПІД) регулятор
PQM – Passive Queue Management – система пасивного управління чергою
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p-REM – proportional Random Exponential Marking – пропорційний алгоритм
випадкового експоненціального маркування
RED – Random Early Detection – довільне раннє виявлення
REM – Random Exponential Marking – алгоритм випадкового експоненціального
маркування
RTT – Round Trip Time – час проходження пакету “туди-назад”
SFQ – Stochastic Fair Queuing – алгоритм рівномірного випадкового розподілу
пакетів
SISO – single input/single output – один вхід/один вихід
STREM – self-tuning Random Exponential Marking – самоналагоджувальний алгоритм
випадкового експоненціального маркування
TCP – Transmission Control Protocol – протокол керування передачею
Tk – Toolkit – бібліотека графічних інтерфейсів
UDP – User Datagram Protocol – Протокол датаграм користувача
WWW – World Wide Web – розподілена система, що надає доступ до зв'язаних між
собою документів, розташованим на різних комп'ютерах, підключених до Інтернет
АФЧХ (АФХ) – амплітудно-фазова частотна характеристика
КП – коригувальний пристрій
ЛАЧХ (ЛАХ) – логарифмічна амплітудно-частотна характеристика
ЛФЧХ (ЛФХ) – логарифмічна фазово-частотна характеристика
ЛЧХ – логарифмічно-частотна характеристика
ОС – операційна система
САУ – система автоматизованого управління
ФЧХ – фазочастотна характеристика
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ВСТУП
Актуальність теми. Кожного року збільшується попит на послуги, які
надаються за допомогою мережі Інтернет, що призводить до лавиноподібного
зростання кількості як користувачів мережі, так і швидкості, з якою відбувається
передача даних по каналам зв’язку. Це в свою чергу зумовлює стохастичне та
некероване збільшення черги буфера маршрутизатора, а отже і перевантаження в
мережах зв’язку. Відомі протоколи, які використовуються для управління чергами та
запобігання перевантажень, вже не в змозі впоратись із управлінням трафіка, що може
мати як складну динаміку, так і нелінійну зміну навантаження. Звідси виникає
ситуація перевантаження і поява явища глобальної синхронізації TCP потоків. Таким
чином зменшується ефективна швидкість передачі даних і погіршуються параметри
якості системи.
Для запобігання цього явища використовуються методи управління чергою
пакетів даних в буфері маршрутизатора, які працюють за відповідним алгоритмом
управління.
В мережах передачі даних дуже поширено використання пасивних механізмів
скидання надлишків пакетів при перевантаженні черги. Для цього використовують
так звані методи пасивного управління чергами (Passive Queue Management, PQM).
Найбільш простим в управлінні є алгоритм TailDrop, який скидає пакет, що надходить
тільки тоді, коли в черзі немає вільного місця. Даний алгоритм має значні вади. Поперше він дозволяє зайняти всю чергу одному чи декільком потокам, тим самим
порушуючи справедливий розподіл ресурсів, а також унеможливлює завчасне
визначення моменту перевантаження.
Дещо кращими характеристиками володіють такі PQM-методи:
drop front on full (скидання початку черги): при перевантаженні черги
розраховується імовірність, з якою відкидається перший пакет, що стоїть в черзі;
random drop on full (імовірнісне скидання пакета): при перевантаженні черги
розраховується імовірність, з якою відкидається пакет.
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Але найбільш велику зацікавленість викликають методи активного управління
чергою (Active Queue Management, AQM), які полягають у маркуванні або відкиданні
пакетів, за спеціальним законом управління, що надходять в буфер маршрутизатора,
до того як черга буфера заповниться, тим самим забезпечуючи:
мінімізацію середньої довжини черги при одночасному забезпеченні високого
коефіцієнта використання каналу і справедливого розподілу буферного простору між
різними потоками даних;
запобігання ефекту глобальної синхронізації ТСР-трафіка;
неупереджене обслуговування трафіка, що характеризується короткочасними
сплесками;
суворе обмеження максимального середнього розміру черги.
З огляду на викладене, тема дисертаційної роботи, яка присвячена розробці
методики підвищення показників якості системи управління чергою буфера
маршрутизатора мережі TCP/IP на базі AQM-методів на сьогоднішній день є
безперечно досить важливою і актуальною.
Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам дослідження
побудови ефективної системи управління сучасними телекомунікаційними мережами
присвячено багато робіт вітчизняних та закордонних вчених.
Аналіз, розробка та дослідження концепцій побудови телекомунікаційних
мереж із застосуванням комутаційного обладнання на базі AQM-методів знайшли
своє відображення в роботах таких відомих вчених, як: Беркман Л.Н., Стеклов В.К.
Флойд С., Якобсон В., Холлот К., Місра В., Товслі Д., Гонг В., Азуралія С., Лоу С.
Напрямки по модифікації вже існуючих методів AQM показні в роботах
Гостєва В.І., Скуртова С.Н., Семенова Ю.А.
В роботах С. Азуралия, Д. Лесли, С. Лоу розглянуто алгоритм випадкового
експоненціального маркування пакетів (Random Exponential Marking, REM) та
показані основні переваги його використання в якості AQM-методу.
Проте, базові AQM-методи, які наведені в роботах цих авторів при значній зміні
динаміки та швидкості передачі даних в мережі, мають значний відсоток відкинутих

23

та втрачених пакетів (приблизно від 0,2% до 15% в залежності від конфігурації
мережі), що негативно впливає на надійність та якість роботи мережі.
З вищенаведеного випливає важливість вирішення в дисертаційній роботі
актуального наукового завдання, що полягає в удосконаленні методики активного
управління чергою для підвищення якості та надійності надання послуг QoS
мережею.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні
теоретичні і практичні дослідження проводилися автором на кафедрі проектування
інтелектуальних систем Державного університету телекомунікацій. Зміст роботи, її
основні завдання відповідають державним науково-технічним програмам, які були
сформульовані в Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
Національну програму інформатизації», а також планами найважливіших науководослідних робіт Міністерства освіти і науки України.
Напрямок досліджень відповідає тематиці науково-дослідної роботи «Фазісистеми активного управління чергою пакетів в мережах TCP/IP» (Державний
університет телекомунікацій), номер державної реєстрації №0114U000398. У цій
роботі автором запропоновано підхід до вирішення проблеми перевантаження в
мережах TCP/IP та підвищення показників якості системи активного управління
чергою пакетів на базі теорії нечітких множин.
Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі
Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів дослідження
підтверджуються відповідними актами.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення
якісних показників системи активного управління чергою пакетів шляхом побудови
модифікованого REM-алгоритму, що функціонує на базі методики випадкового
експоненціального маркування.
Для досягнення мети необхідно:
провести порівняльний аналіз основних алгоритмів активного управління
чергою (REM, RED, PI),
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удосконалити методику активного управління чергою пакетів буфера
маршрутизатора на базі вже існуючого REM-алгоритму, яка передбачає збір та
обробку вхідних даних шляхом моніторингу стану маршрутизатора мережі;
отримати статистичні моделі прогнозування кількості відкинутих та втрачених
пакетів для мережі TCP/IP з використання модифікованого REM-алгоритму;
розробити структурну схему AQM-регулятора мережі TCP/IP на основі
модифікованого REM-алгоритму;
побудувати графічне представлення стійкого утримування магнітуди та фази
для модифікованого REM-регулятора при різних значеннях навантаження та
пропускної здатності каналу;
розробити імітаційну модель обробки пакетів в маршрутизаторах, яка
дозволить визначити кількісні показники по відкинутим та втраченим пакетам та
довжину черги буфера маршрутизатора.
Об’єктом досліджень є процес управління пакетів в буфері маршрутизатора за
допомогою системи активного управління чергою пакетів, який скориговано
модифікованим REM-регулятором.
Предметом дослідження є основні показники якості REM-регулятора –
значення параметру регульованої черги маршрутизатора, кількісні характеристики
відкинутих та втрачених пакетів.
Методи дослідження. Дисертаційні задачі розв’язувались із застосуванням
загальних методів теорії автоматичного управління, методів теорії оптимізації, теорії
диференціальних рівнянь, методів операційного числення, методів планування
експерименту,

методів

математичного

моделювання,

методів

математичної

статистики з використанням мережевого симулятора NS-2.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів
дисертаційної роботи полягає в наступному:
1. Удосконалена

методика

активного

управління

чергою

пакетів

маршрутизатора. На відміну від існуючого REM-методу, DSREM-метод має кращі
значення щодо стабільності роботи алгоритму, обробки пакетів та їх взаємодії в черзі
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маршрутизатора завдяки нововведеним коефіцієнтам масштабу та коефіцієнту
стійкості.
2. Вперше розроблено статистичні моделі прогнозування кількості відкинутих
та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання DSREM алгоритму, які
дозволяють прогнозувати можливі втрати даних при перевантаженні системи.
3. Запропоновано структурну схему регулятора черги маршрутизатора, яка
включає

новий

алгоритм

управління

для

DSREM-методу

з

поліпшеною

характеристикою системи управління.
Достовірність отриманих результатів ґрунтується на їх не протиріччі з
основними положеннями теорії автоматичного управління, методів оптимізації та
методів активного управління чергою пакетів. Обґрунтовано результатами
імітаційного

моделювання

роботи

мереж

TCP/IP, використанням

відомого

математичного апарату та моделюванням на ПЕОМ за допомогою мережевих
симуляторів, а також збіганням результатів розрахунків з вже існуючою теорією.
Практичне значення одержаних результатів. Імітаційне моделювання
показало, що DSREM-метод, при значних навантаженнях в мережі, має приблизно в
два рази менший відсоток втрачених (2,42%) та відкинутих (2,36%) пакетів проти
4,81% та 4,76% для REM-методу відповідно. Середнє значення перерегулювання для
DSREM-регулятора становить 14%, в той час як для REM-регулятора даний параметр
знаходиться в діапазоні від 0% до 89.4%, при тому, що в шести випадках процес мав
розбіжний характер. Час регулювання для DSREM-регулятора менше від
відповідного часу REM-регулятора, який знаходиться в діпазоні від 5.9 с до 770.7 с.
Програмна реалізація та імітаційне моделювання здійснено за допомогою
додатку Control System Toolbox інтерактивної системи Matlab, мов програмування
С++, TCL, AWK та Tracegraph.
Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в існуючих та
проектованих мережах передачі даних, в розробках науково-дослідних організацій,
дослідно-конструкторських відділів підприємств при проектуванні та вдосконаленні
TCP/IP мереж та мережевого комутаційного обладнання. Теоретичні та практичні
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положення дисертаційної роботи можуть бути використані також у навчальному
процесі вищих навчальних закладів в галузі телекомунікацій.
Результати наукових досліджень впроваджені:
1. При створенні радіоелектронних пристроїв інформаційних систем в ДП НДІ
радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація». Це дозволило зменшити втрати
пакетів в 2 рази.
2. При модифікації мережевого обладнання підприємством «Спецбуд-1». Це
дало можливість при 100% навантаженні в каналі передачі даних зменшити втрати
пакетів в 2 рази, що підвищило надійність роботи мережевого обладнання.
Персональний внесок здобувача. В роботах, які опубліковані в співавторстві,
особисто здобувачу належать основні ідеї, головні висновки і наукова сутність цих
робіт, а саме: в [23,24] описано основні алгоритми активного управління чергою та
проведено їх порівняльний аналіз; в [67–69] запропонована подальша модифікація
REM-алгоритму активного управління чергою – DSREM; в [84, 85] вперше
побудовано повний факторний експеримент 23 для отримання прогнозуючої моделі
по відкинутим та втраченим пакетам в мережі TCP/IP для DSREM-алгоритму; в [90–
92] методом математичного моделювання досліджена структурна схема TCP/IPмережі з DSREM-регулятором, визначена передавальна функція, побудовані
логарифмічні фазова та амплітудна характеристики даної системи.
Усі результати, що складають наукову і практичну значимість дисертаційної
роботи, отримані здобувачем особисто, статті без співавторів виконані самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні
результати дисертації оприлюднено на:
1. VI Міжнародній науково-технічній конференції “Нові технології в
телекомунікаціях” Карпати, Вишків, 2013 р.
2. Х Міжнародній науково-технічній конференції “Світ інформації та
телекомунікацій” м. Київ, 2013 р.
3. ХХI Міжнародній науково-практичній конференції “Вплив євроінтеграції на
соціально-економічний розвиток” м. Чернівці, 2015р.
4. ХХХVII Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і
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перспективи наукових досліджень” Чернівці, 2016р.
5. ХХХIХ

Міжнародній

науково-практичній

конференції

“Проблеми

і

перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції” Чернівці, 2016р.
6. ХХХХI Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми
у сфері науки” Чернівці, 2016р.
7. Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених “Інформаційні технології в моделюванні. ІТМ-2016”, м. Миколаїв,
2016 р.
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 15
наукових публікаціях: 8 наукових статтях у наукових фахових виданнях (з них 2 в
закордонних виданнях, 3 входять до науково-метричної бази, 4 одноосібні), 7 тез
доповідей на наукових конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів,
висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний об’єм складає
180 сторінок машинописного тексту, з яких 67 сторінки займають ілюстрації, таблиці
та список використаних джерел, який складається з 110 найменувань на 11 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНИХ АЛГОРИТМІВ АКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ЧЕРГОЮ (RED, REM, PI)

1.1.

Постановка задачі

Стрімкий розвиток технологій розподілених обчислень та швидкостей каналів
передачі

даних

неминуче

призводить

до

виникнення

заторів

в

вузлах

телекомунікаційній мережі та відповідно до виникнення перевантажень, особливо
при підключенні мереж доступу до транспортної мережі. Основні TCP-протоколи
управління чергами пакетів буфера маршрутизатора та запобігання перевантаженню
не справляються з управлінням трафіком зі складною динамікою, нелінійністю зміни
навантаження, що призводить до виникнення перевантажень і появи глобальної
синхронізації TCP потоків. Це в свою чергу зменшує ефективну швидкість передачі
даних і погіршує параметри якості, такі як відсоток втрачених пакетів, затримки і
варіації затримок.
У цьому розділі розглянуто основні сучасні алгоритми управління чергою
(RED, PI, REM) та TCP-методи управління перевантаженням (Reno, NewReno, Vegas).
Проведено порівняльний аналіз основних алгоритмів управління чергою шляхом
імітаційного моделювання мережі TCP/IP в середовищі NS-2. Зроблено висновок
щодо ефективності роботи даних методів.

1.2.

Огляд AQM-алгоритмів

Як показано на рисунку 1.1 алгоритми управління чергою маршрутизаторів в
TCP/IP мережах бувають пасивними і активними [1].
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Рис. 1.1 – Класифікація алгоритмів управління чергами
Основні завдання алгоритмів управління чергами – мінімізація середньої
довжини черги при одночасному забезпеченні високого коефіцієнта використання
каналу, а також справедливий розподіл буферного простору між різними потоками
даних. Схеми управління чергами розрізняються, в основному, критерієм, за яким
відкидаються пакети, і місцем у черзі, звідки здійснюється відкидання пакетів
(початок або кінець черги). Найбільш простим критерієм для відкидання пакетів є
досягнення чергою певного порогу – максимальної довжини черги.
Прикладом алгоритма пасивного управління чергами (PQM) є алгоритм
“відкидання хвоста” (Tail Drop), де трафік не поділяється за типами пакетів і
імовірність відкидання кожного пакета однакова. Коли черга заповнюється до
деякого заданого максимального значення, всі пакети, що надходять, відкидаються,
поки черга не звільниться для надходження вхідного трафіку. Є альтернативні
алгоритми відкидання пакетів: Random Drop (відкидання випадково обраного) і Drop
from Front (відкидання першого пакету в черзі). Алгоритмам PQM притаманний ряд
недоліків, для усунення яких використовуються алгоритми активного управління
чергами (AQM), що забезпечують завчасне виявлення перевантаження [2–7].
Основними цілями AQM– алгоритмів є:
1. Мінімізація нестабільності параметра затримки пакетів шляхом контролю
середнього розміру черги.
2. Запобігання ефекту глобальної синхронізації ТСР-трафіку.
3. Забезпечення неупередженого обслуговування трафіку, що характеризується
короткочасними сплесками.
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4. Суворе обмеження максимального середнього розміру черги.
Прикладами алгоритмів AQM є раніше згадані RED, PI та REM, а також SFQ
(Stochastic Fair Queuing), AVQ (Adaptive Virtual Queue), FLC(Fuzzy Logic Controller)
та інші [8–13]. AQM-алгоритми можуть бути класифіковані за критеріями прийняття
рішення про відкидання пакетів з черги при виникненні перевантаження. Можна
виділити 4 типи алгоритмів управління чергами [1]:
1. АQM на основі середньої довжини черги.
2. AQM на основі рівня втрат пакетів і ефективності використання каналу.
3. АQM на основі класу.
4. AQM на основі теорії контролю.
Найбільш поширеними і перспективними є AQM-алгоритми, засновані на:
1. Середньої довжині черги (RED).
2. Ступені перевантаження ("ціною") каналу зв'язку (REM).
3. Обчисленні помилки між поточною довжиною черги і заданою довжиною
(РI).
1.2.1. Метод випадкового раннього виявлення (RED)
Алгоритм випадкового раннього виявлення RED (Random Early Detection)
оснований на обчисленні середнього розміру черги та імовірності відкидання пакетів.
При визначенні імовірності відкидання пакетів RED-метод вираховує не поточний, а
експоненційно-зважений середній розмір черги. Поточний середній розмір
визначається на підставі попереднього середнього і поточного дійсного розміру.
Використання механізмом RED середнього розміру черги обумовлено прагненням
реагувати тільки на тривалу перевантаження мережі і "не помічати" моментальних
сплесків трафіку. Середній розмір черги 𝑎𝑣𝑔 обчислюється за формулою [8,14–16]:

avg  1  W  avgold  W  q ,
1
n

де W  2 – ваговий коефіцієнт черги,
𝑛 – експоненціальний ваговий коефіцієнт,

(1.1)
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𝑞 – поточний розмір черги,
𝑎𝑣𝑔𝑜𝑙𝑑 – значення середньої довжини черги попередньої ітерації вимірювань.
З рисунка 1.2 видно, що імовірність відкидання пакетів 𝑃𝑎 являє собою
функцію, яка лінійно залежить від середнього розміру черги.

Рис. 1.2 – Залежність імовірності відкидання пакетів RED-методу від
середньої довжини черги

Крім цього, дана функція залежить також від мінімального порогового значення
𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ , максимального граничного значення 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ і знаменника граничної
імовірності max𝑝 (mark probability denominator), що визначає частину відкинутих
пакетів при досягненні середнім розміром черги максимального граничного значення.
Імовірність відкидання пакетів розраховується за формулою:

якщо avg  minth ;
 0,
avg  min th

Pa  max p 
,якщо minth  avg  maxth ;
max

min
th
th
 1,
якщо max th  avg.


(1.2)

Коли середній розмір черги перевищує мінімальне порогове значення, механізм
RED починає відкидати пакети. Інтенсивність відкидання пакетів зростає прямо
пропорційно зростанню середнього розміру черги до тих пір, поки він не досягне
максимального граничного значення. Коли середній розмір черги перевищує
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максимальне граничне значення, механізм RED відкидає всі пакети, призначені для
постановки в чергу.
Розглянемо роботу мережі [1] з параметрами заданими в таблиці 1.1:
Таблиця 1.1
Вихідні дані моделювання.
Параметр
Значення
40…500
Інтенсивність надходження пакетів 𝜆 ,
пак./мс
Інтервали часу між пакетами, що Випадкові значення, що підпорядковані
поступають
гамма-розподілу
40…60
Інтенсивність обслуговування пакетів 𝜇,
пак./мс
Час обслуговування пакета у вузлі
Випадкові значення, що підпорядковані
гамма-розподілу
Мінімальне граничне значення довжини
80…145
черги 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ , пак.
Максимальне
порогове
значення
100…175
довжини черги 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ , пак.
0,1…1,0
Знаменник граничної імовірності 𝑚𝑎𝑥𝑝
Розглянемо залежність імовірності втрат пакетів від вхідного трафіку 𝜆 при
різній продуктивності маршрутизатора 𝜇, при переповненні буфера (рис. 1.3) і при
використанні RED-алгоритму (рис. 1.4) [1].

Рис. 1.3 – Залежність імовірності втрат пакетів від вхідного трафіку при
переповненні буфера маршрутизатора
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Рис. 1.4 – Залежність імовірності втрат пакетів від вхідного трафіку при
використанні RED-алгоритму
Втрати в результаті переповнення буфера виникають, якщо значення
інтенсивності трафіку, що надходить на вузол, перевищує деяке порогове значення,
яке залежить від продуктивності вузла 𝜇 і може бути визначено з графіків (див. рис.
1.4).

Так,

при

продуктивності

вузла 𝜇 = 60 пак./мс. порогове

значення

інтенсивності вхідного трафіку, при якому превентивне відкидання пакетів вже не в
змозі запобігти постійному переповненню буфера, становить 𝜆 = 100 пак/мс. При
перевищенні цього значення імовірність втрат пакетів в результаті перевантаження
різко зростає з ростом інтенсивності вхідного трафіку.
Імовірність втрат пакетів в результаті превентивного відкидання показує
ефективність роботи алгоритму RED. З графіків (див. рис. 1.4) видно, що імовірність
втрат превентивного відкидання пакетів досягає максимального значення 0,37–0,4
при інтенсивності вхідного трафіку в 2 рази більшого, ніж інтенсивність
обслуговування. Таким чином, RED-алгоритм найбільш ефективний при 𝜆 < 2𝜇, при
цьому втрати пакетів виникають внаслідок превентивного відкидання. Коли ж 𝜆 >
2𝜇 – превентивно відкинутих пакетів недостатньо для запобігання перевантаження, і
втрати виникають в результаті дії механізму Tail Drop.

34

На рисунках 1.5 та 1.6 [1] показані графіки залежності впливу мінімального
порогового значення довжини черги 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ на ефективність роботи маршрутизатора
при переповненні буфера і при превентивному відкиданні пакетів

Рис. 1.5 – Залежність імовірності втрати пакетів від інтенсивності вхідного трафіку
при різних мінімальних порогових значеннях довжини черги

Рис. 1.6 – Залежність імовірності втрати пакетів від інтенсивності
вхідного трафіку при різних мінімальних порогових значеннях довжини черги з
використанням RED-алгоритму
Проаналізувавши дані результати можна зробити висновок про те, що
збільшення мінімального порогового значення призводить до зростання імовірності
переповнення буфера, що свідчить про зниження ефективності роботи RED-
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алгоритму. Також, до зниження ефективності алгоритму RED призводить зменшення
максимального граничного значення довжини черги 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ .
Вплив значення показника граничної імовірності max𝑝 ефективність управління
чергами показано на рисунках 1.7 та 1.8 [1].

Рис. 1.7 – Залежність імовірності втрати пакетів від інтенсивності
вхідного трафіку при різних значеннях показника граничної імовірності

Рис. 1.8 – Залежність імовірності втрати пакетів від інтенсивності вхідного трафіку
при різних значеннях показника граничної імовірності з
використанням RED-алгоритму
З представлених графіків видно, що чим більше значення показника граничної
імовірності max𝑝 , тим ефективніше функціонує алгоритм RED, і пакети відкидаються
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завчасно, що дозволяє уникнути переповнення буфера і оперативно реагувати на
настання перевантаження мережі.
1.2.2. Метод пропорційно-інтегрального контролера (PI)
Пропорційно-інтегральний контролер PI (Proportional-Integral) [17–19] є
класичним регулятором зі зворотним зв'язком, використовуваним в системах
автоматичного управління. Робота контролера грунтується на обчисленні помилки
між поточною довжиною черги 𝑞(𝑡) і заданою довжиною 𝑞𝑟𝑒𝑓 :
𝑒(𝑡) = 𝑞(𝑡) − 𝑞𝑟𝑒𝑓 ,

(1.3)

Керуючий сигнал 𝑢(𝑡), що змінює імовірність скидання, обчислюється як сума
трьох значень: перший доданок пропорційний поточній помилці 𝑒(𝑡), другий доданок
пропорційний інтегралу помилки (для усунення постійної складової) і останній
доданок – диференціалу помилки (для протидії майбутнім відхиленням):
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝐷

𝑑
𝑑𝑡

𝑒(𝑡),

(1.4)

де 𝐾𝑥 — відповідні коефіцієнти пропорційності.
На практиці для управління чергою використовується спрощена дискретна
формула обчислення імовірності скидання без диференціального доданка:
𝑝(𝑘) = (𝑎 − 𝑏) (𝑞 (𝑘) − 𝑞𝑟𝑒𝑓 + 𝑏(𝑞(𝑘) − 𝑞(𝑘 − 1)) + 𝑝(𝑘 − 1)),

(1.5)

де коефіцієнти пропорційності 𝑎 і 𝑏 фіксовані і дорівнюють 1.822∙10-5 та
1.81∙10-5 відповідно.

1.2.3. Метод випадкового експоненціального маркування (REM)
Основна відмінність методу REM (Random Exponential Marking) [20–22] від
RED-алгоритму полягає у використанні міри визначення перевантаження мережі і
функції імовірнісного скидання/маркування пакетів. У методі випадкового
експоненціального маркування REM міра 𝑝 перевантаження називається “ціною”, яка
в момент часу 𝑘𝑇 обчислюється за формулою:
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𝑝(𝑘𝑇) = max (0, 𝑝((𝑘 − 1)𝑇) + 𝛾(𝛼(𝑞(𝑘𝑇) − 𝑞𝑟𝑒𝑓 ) + 𝑥(𝑘𝑇) − 𝑐)),

(1.6)

де 𝑐— пропускна здатність каналу (пакетів за інтервал часу),
𝑞(𝑘𝑇)— поточна довжина черги в пакетах,
𝑥(𝑘𝑇)— швидкість надходження пакетів (пакети/c),
𝑎 = 0,1 і 𝛾 = 0,001 — константи,
𝑇 — інтервал часу вимірювань,
𝑘 — номер інтервалу.
Основною ідеєю є стабілізація пропускної здатності каналу зв'язку і зменшення
довжини черги маршрутизатора.
Кожен вихідний затор при REM-методі містить змінну, в якій зберігається
інформація про перевантаження мережі. Ця змінна використовується для визначення
імовірності скидання/маркування пакетів. Імовірність скидання/маркування пакетів
розраховується за наступною формулою:
𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) = 1 − 𝜑 −𝑝(𝑘𝑇) ,

(1.7)

де 𝜑 = 1,001— константа, більше одиниці.
Оновлення ціни перевантаження відбувається періодично або асинхронно, в
залежності від ступеня невідповідності (тобто різниці між швидкістю вхідного потоку
і пропускною спроможністю каналу) і невідповідності черги (різниці між поточною
та заданою довжиною черги). Ціна перевантаження збільшується, якщо зважена сума
цієї невідповідності позитивна, в іншому випадку – зменшується. Зважена сума має
позитивне значення, коли або вхідний потік перевищує пропускну здатність каналу
або, в буфері є надлишок непереданих даних, який повинен бути очищений. В іншому
випадку ціна буде негативною. При збільшенні числа користувачів, невідповідності
поточних та заданих значень параметрів швидкості і черги зростають, збільшуючи
ціну перевантаження, а отже, і імовірність маркування/скидання пакетів. При цьому
до джерел повідомлення надсилається сигнал про перевантаженість мережі, після
чого джерела скорочують відповідні ціни перевантаження. При низьких вхідних
швидкостях від джерел повідомлень, відбудеться зниження ціни перевантаження та
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імовірності маркування, що призводить до зростання коефіцієнта використання
мережі, незначним значенням втрат даних та затримки.
Графіки залежності імовірності скидання пакетів від ціни перевантаження для
RED і REM наведені на рисунку 1.9 [20].

Рис. 1.9 – Функціональна залежність імовірності скидання пакетів від міри
перевантаження для RED і REM методів
Основною ідеєю REM-алгоритму є використання суми “цін” впродовж всього
шляху проходження пакету (від відправника до отримувача повідомлення) як засіб
виміру перевантаженості шляху, та розрахунок за її допомогою імовірності
маркування пакету. Вихідна чергу відмічає кожен вхідний пакет з імовірністю, яка
експоненціально збільшується в поточній ціні (див. рис. 1.9). Показова форма
імовірності маркування важлива у великій мережі, де безперервна імовірність
маркування для пакета, який перетинає багаторазові переповнені канали від джерела
до місця призначення, залежить від імовірності маркування кожного каналу
впродовж всього шляху слідування пакету. Тоді і тільки тоді, коли, імовірність
маркування окремої лінії зв'язку являє собою функцію, яка експоненціально залежить
від її аргументу(ціни перенавантаження даної лінії), то безперервна (сумарна)
імовірність маркування буде експоненціально збільшуватися пропорційно сумі цін
всіх ліній зв'язку на шляху слідування пакету. Дана сума – точна міра перевантаження
на шляху проходження пакету. Так як сума цін включена в безперервну імовірність
маркування, це допомагає легко оцінити імовірність маркування в конкретному
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джерелі. Використовуючи (1.7) визначимо безперервну імовірність маркування для
пакета:
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) = 1 − 𝜑 −Σ𝑝(𝑘𝑇) ,

(1.8)

Тобто, безперервна імовірність маркування висока, коли міра перевантаження
на шляху проходження пакету Σ𝑝(𝑘𝑇) – велика. Коли імовірність маркування
окремого вузла 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) є малою і, отже, ціни вузла 𝑝(𝑘𝑇) є малими, безперервна
імовірність маркування, яка визначається формулою (1.8), приблизно пропорційна
сумі цін усіх вузлів на шляху:
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) ≅ (log 𝑒 𝜑)Σ𝑝(𝑘𝑇)

(1.9)

Вираз (1.6), показує, що REM намагається вирівняти швидкості користувачів з
пропускною спроможністю мережі, стабілізуючи довжину черги навколо цільового
значення, можливо нуля. Експоненціальна функція імовірності маркування (1.7),
показує, що безперервна імовірність маркування передає користувачеві сукупну ціну
за всіма маршрутизаторів на лінії. Ці дві особливості можуть бути здійснені
незалежно одна від одної. Наприклад, можна використати ціну для вимірювання
перевантаження, але при цьому використовувати іншу функцію імовірності
маркування, наприклад, функцію подібну до тієї, яка використовується в RED або
іншу зростаючу функцію ціни. Також можна, провести вимірювання перевантаження
маршрутизатора, використовуючи втрати, затримку, або довжину черги, але
маркування проводити за експоненціальною функцією імовірності.
Оскільки RED вимірює перевантаження буфера маршрутизатора за допомогою
середньої довжини черги, освновним недоліком цієї схеми є зв'язок вимірювання
перевантаження з такими характеристиками як втрати пакетів, затримка або довжина
черги. Цей особливість показує, що, коли число користувачів збільшується,
перевантаження буфера маршрутизатора буде зростати і продуктивність (режим
роботи) буде погіршуватися, тобто, перевантаження обов'язково означає погану
продуктивність (великі втрати пакетів або затримку). Якщо вимірювання
перевантаження та продуктивності виконувати окремо (вони будуть "розчіплені"), як
в REM, то параметр “перевантаження” (виміряний ціною) просто передасть сигнал
про переповнення буфера. Це обмежує вимоги, але підтримує гарну продуктивність
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(мала затримка і низькі втрати пакетів). Під "розчепленням" мається на увазі те, що
величина ціни перевантаження в рівноважному стані незалежна від величини
параметрів втрат в рівноважному стані, довжини черги, або затримки. Зауважимо, що
довжина черги визначає оновлення міри по перевантаженню в REM під час
перехідного процесу, але не її величину рівноваги. Коли число користувачів зростає,
ціни (prices) в REM зростають, але черги стабілізуються навколо їх цільових значень.
Дійсно, величина рівноваги міри перевантаження, ціна в REM і середня довжина
черги в RED визначені виключно топологією мережі і числом користувачів, але не
шляхом оновлення.
Середня черга при використанні RED-алгоритму зростає з числом користувачів.
Вона може зрости до максимального порогового значення max𝑡ℎ , при якому всі
пакети промарковані. Якщо max𝑡ℎ встановлено занадто високо, виникне велика
затримка черги; якщо max𝑡ℎ встановлений занадто низько, канал зв'язку може бути
недостатньо використаний через серйозне буферне коливання. Крім того, якщо
сигнал про перевантаження повернено через випадкове відкидання замість
маркування, втрати пакетів можуть часто повторюватися. Отже, при перевантаженні,
RED-алгоритм може перебувати (бути налаштованим) в стані високого використання
каналу зв'язку, або в стані при якому досягається низькі значеня затримки і втрат
пакетів, але не обох одночасно. І навпаки, при використанні REM-алгоритму, черга
може

бути

стабілізована

навколо

її

цільового

значення,

незалежно

від

транспортованих пакетів, що призведе до високого використання каналу зв'язку,
низьким значенням параметрів затримки і втрат в рівноважному стані.

1.3.

Методи запобігання перевантажень

1.3.1. Протокол TCP-Reno
Пакетна комутація дозволяє підвищити ефективність використання каналів, але
при цьому призводить до зниження надійності доставки. При перевантаженні каналу
з пакетною комутацією, дані на вході каналу не зможуть поміститься у вхідний буфер
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і будуть відкинуті. Для забезпечення гарантованої доставки пакетів по каналах без
гарантованої доставки були розроблені спеціальні протоколи, одним з яких являється
протокол TCP. З часом вимоги до передачі пакетних даних підвищилися: система
передачі даних повинна забезпечувати мінімальне значення і варіацію затримки. Це
завдання вирішується за допомогою регулювання швидкості передачі і прийому
повідомлень. Управління швидкістю передачі здійснюється за допомогою алгоритму
управління перевантаженням (TCP congestion control algorithm). В даному пункті
проводитися дослідження мережі TCP/IP із застосуванням різних сучасних TCPалгоритмів запобігання перевантажень таких як: Reno, NewReno, Vegas [23, 24].
При використанні алгоритму TCP-Reno, розмір вікна змінюється циклічно. Він
збільшується при кожному циклі до втрати пакета [25, 26]. Коли відбувається втрата
пакета, TCP Reno зменшує розмір вікна до половини поточного розміру. Це
називається - аддитивним збільшенням і мультиплікативним зменшенням.
TCP Reno має два етапи зміни розміру вікна:
1. фаза повільного старту;
2. фаза запобігання перевантаження.
Коли відправник отримує підтвердження доставки в момент часу 𝑡 + 𝑡𝐴 (с)
поточне значення розміру вікна перевантаження 𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡) перетворюється в
𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡 + 𝑡𝐴 ) згідно з формулою:


cwnd  t   1, при cwnd  t   ssth( t )

cwnd( t  t A )  
1
cwnd
t

, при cwnd  t   ssth( t )
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(1.10)

де 𝑠𝑠𝑡ℎ(𝑡) (пак.) – порогове значення, при якому TCP переходить від фази
повільного старту в фазу запобігання перевантаженню.
Якщо втрати пакетів відбуваються внаслідок таймаута, значення 𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡) і
𝑠𝑠𝑡ℎ(𝑡) оновлюються наступним чином:
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(1.11)
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Якщо ж втрати пакетів виявлені згідно з алгоритмом швидкої передачі, 𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡)
та 𝑠𝑠𝑡ℎ(𝑡) оновлюються інакше:

 cwnd  t   ssth  t 
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(1.12)

1.3.2. Протокол TCP-NewReno
На даний момент, TCP-NewReno (див. RFC-6582), являється одним з найбільш
поширених TCP-алгоритмів [27, 28]. Він заснований на алгоритмі Fast Retransmit &
Fast Recovery (швидке повторне пересилання і швидке відновлення). У разі, коли є
вибіркове підтвердження (SACK), відправник знає, які пакети слід переслати
повторно на фазі швидкого відновлення (Fast Recovery). При відсутності опції SACK
– немає достатньої інформації щодо тих пакетів, які потрібно повторно відправити.
При отриманні трьох дубльованих підтверджень (DUPACK) відправник вважає пакет
втраченим і посилає його повторно. Після цього відправник може отримати додаткові
дубльовані підтвердження, оскільки одержувач здійснює підтвердження пакетів, які
знаходяться в дорозі, в момент коли відправник перейшов в режим Fast Retransmit. У
разі втрати декількох пакетів з одного вікна, відправник отримує нові дані, в момент,
коли прийде підтвердження для повторно надісланих пакетів. Якщо втрачено один
пакет і не було зміни порядку пакетів, тоді підтвердження цього пакета буде означати
успішну доставку всіх попередніх пакетів до переходу в режим Fast Retransmit.
Однак, якщо втрачено декілька пакетів, тоді підтвердження повторно надісланого
пакета подверджує доставку деяких, але не всіх пакетів, які були надіслані до
переходу в режим швидкого повторного пересилання (Fast Retransmit). Такі
підтвердження називаються частковими.
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1.3.3. Протокол TCP-Vegas
TCP Vegas використовує різницю між очікуваною і фактичною швидкістю
потоків для оцінки пропускної здатності мережі [25, 27, 29, 30]. Основна ідея полягає
в тому, що коли мережа не перевантажена, фактична швидкість потоку буде близька
до очікуваної. В протилежному випадку фактична швидкість потоку буде меншою,
ніж очікувана швидкість потоку. За допомогою різниці швидкостей, TCP Vegas
оцінює рівень заторів у мережі і відповідним чином оновлює розмір вікна. Джерело,
використовуючи очікувану і фактичну швидкість потоку оцінює відставання в черзі
за формулою:
𝐷𝑖𝑓𝑓 = (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 − 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇,

(1.13)

де 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 – очікувана швидкість,
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 – фактична швидкість,
𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇 – мінімальне значення RTT при першому підключенні.
Деталі алгоритму:
1. Джерело обчислює очікувану швидкість потоку за формулою:
Expected 

cwnd( t )
,
BaseRTT

(1.14)

де 𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡) – поточний розмір вікна.
2. Джерело оцінює поточну швидкість потоку за допомогою фактичного 𝑅𝑇𝑇:

Actual 

cwnd( t )
,
RTT

(1.15)

де 𝑅𝑇𝑇 – час проходження сигналу туди і назад.
Джерело оновлює розмір вікон наступним чином:

 cwnd  t   1, якщо Diff  

cwnd  t    cwnd  t   1, якщо Diff   ,
cwnd  t  , в іншому випадку


(1.16)

де 𝛼 та 𝛽- деякі константні значення [26],
𝑡 - поточний момент часу. Дана модифікація ТСР вимагає високої роздільної
здатності таймера відправника.
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1.4.

Моделювання роботи мережі по визначенню впливу основних AQM-

алгоритмів на параметри маршрутизатора
AQM-системи, для запобігання переповнення черги, відкидають або маркують
певну частину пакетів, які потрапляють в маршрутизатор, до моменту переповнення
відповідної черги каналу [21]. При використанні REM, PI і RED алгоритмів, вхідні
пакети, що надходять в чергу буфера, відкидаються/маркуються випадковим чином з
імовірністю, яка залежить від довжини черги. У таблицях 1.2 та 1.3 наведені
результати моделювання каналу зв'язку з перевантаженням при використанні AQM
системи з PID, PI і RED регуляторами при випадковій зміні навантаження трафіку
(випадковій зміні числа сесій ТСР) і випадковій зміні параметра RTT [18]:
Таблиця 1.2
Значення параметрів якості при різному навантаженні в залежності від методу
обслуговування черги.
Метод

Трафік FTP

Трафік CBR/UDP

Трафік HTTP

Втрати Середня
Втрати Затримка/джитер,
пакетів, швидкість, пакетів, мсек
%
Мб/с
%

Втрати Час сесії:
Середня
пакетів, середній/сере швидкість,
%
дньоквадрати Мб/с
чне
відхилення,
сек

RED

0,12

11,7

3,1

260/5,9

0,63

1,44/3,3

3,15

PI

0,17

11,7

2,8

277/5,2

0,71

1,51/3,5

3,16

REM

0,16

11,7

0,13

272/5,3

0,11

1,41/3,6

3,15
Таблиця 1.3

Значення параметрів каналу з перевантаженням для довжини черги 300 пакетів.
Метод

Розмір черги (пак.):
Втрати пакетів, Коефіцієнт
середній/середньоквадратичне %
використання
відхилення

RED

273/72

0,28

0,998

PI

305/105

0,33

0,997

REM

296/87

0,15

0,998
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Розглянемо результати проведеного імітаційного моделювання TCP-мережі,
яка включає в себе лінію зв'язку з перевантаженням, при використанні описаних вище
алгоритмів

активного

управління

чергою

та

різних

методів

запобігання

перевантаження. На рисунку 1.10 представлена схема мережі, яка складається з трьох
FTP джерел повідомлення, які за допомогою двох маршрутизаторів передають
інформацію на TCP-приймач.

Рис. 1.10 – Схема мережі імітаційного моделювання
1 – джерело повідомлення, 2 – канал зв'язку з перевантаженням,
3 – маршрутизатор, 4 – TCP-приймач
Швидкість каналу між кінцевими вузлами повідомлення і маршрутизаторами
становить 100 Мб/с, затримка для кожного кінцевого вузла різна: 𝑆1 = 2 мс, 𝑆2 =
3 мс , 𝑆3 = 4 мс . Швидкість каналу між двома транзитними маршрутизаторами
становить 5 Мб/с (канал з перевантаженням), а затримка – 20 мс.
При дослідженні модельованої мережі, навантаження на маршрутизатор буде
поступово збільшуватися. Першим почне роботу джерело S1. Потім, через 30 с – S2.
На 60-й секунді включається S3. Тривалість процесу моделювання становить 100 с.
Код програми ModelOtcl_1 на мові Otcl (NS-2), яка відповідає за включення джерел
повідомлення в мережі TCP/IP в певний час, наведено в Додатку А.
На рисунках 1.11 – 1.13 наведені графіки залежності довжини черги в пакетах
від часу, які отримані під час запуску програми ModelOtcl_1, без застосування
алгоритмів запобігання перевантаження:
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Рис. 1.11 – Довжина черги при використанні RED–методу

Рис. 1.12 – Довжина черги при використанні REM–методу

Рис. 1.13 – Довжина черги при використанні PI–методу
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На рисунках 1.14 – 1.18 наведені графіки, отримані при запуску програми
ModelOtcl_1 із застосуванням алгоритмів запобігання перевантаження:

Рис. 1.14 – Довжина черги при використанні REM/Reno та REM/NewReno
алгоритмів

Рис. 1.15 – Довжина черги при використанні RED/Vegas та PI/Reno алгоритмів

Рис. 1.16 – Довжина черги при використанні PI/NewReno та PI/Vegas алгоритмів
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Рис. 1.17– Довжина черги при використанні RED/Reno та RED/NewReno алгоритмів

Рис. 1.18 – Довжина черги при використанні REM/Vegas алгоритмів

З рисунків (див. рис. 1.11 – 1.18) видно, що представлені методи мають менші
значення довжини черги маршрутизатора та більш стабільну її характеристику в
порівнянні з RED -методом.
Отримані при моделюванні значення параметрів втрачених та відкинутих
пакетів (без використання TCP-методів запобігання перевантаженню) занесені до
таблиці 1.4.
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Таблиця 1.4
Втрати пакетів для AQM-методів.
RED

PI

REM

Кількість Кількість Втрачені Кількість Кількість Втрачені Кількість Кількість Втрачені
втрачених відкинутих пакети, втрачених відкинутих пакети, втрачених скинутих пакети,
пакетів
пакетів
%
пакетів
пакетів
%
пакетів
пакетів
%

186

162

0,095

80

20

0,038

60

0

0,028

Аналізуючи значення приведені (див. табл. 1.4), можна зробити висновок, що
REM- метод має найменші значення цих параметрів з-поміж інших AQM-методів
(RED, PI) при використанні в системах передачі даних в якості алгоритму
регулювання черги буфера маршрутизатора.
Висновки до розділу 1
Проаналізувавши наведені і отримані при моделюванні дані, можна зробити
висновок про те, що найбільш актуальним для застосування серед основних
алгоритмів активного управління чергою є REM-алгоритм, оскільки він має
мінімальний відсоток пакетних втрат і одне з найменших значень довжини черги.
Метод запобігання перевантаженню в TCP-мережі Vegas є найбільш ефективним для
використання в парі з REM-алгоритмом, оскільки при використанні даних методів
разом, мережа з перевантаженим каналом має найбільш стабільне і найбільш низьке
значення черги при поступовому збільшенні навантаження.
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РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРІВ, ПОБУДОВАНИХ
НА ОСНОВІ REM-АЛГОРИТМУ

2.1.

Постановка задачі

Основні методи активного управління чергами та запобігання перевантажень
(RED, PI, REM) не можуть повною мірою впоратися з керуванням трафіку зі
складною динамікою і нелінійністю зміни навантаження, в результаті чого виникає
перевантаження

буфера

маршрутизатора

і

відбувається

явище

глобальної

синхронізації TCP потоків, що в свою чергу зменшує ефективну швидкість передачі
даних і погіршує параметри якості, такі як, відсоток втрачених пакетів, затримки і
варіації затримок.
При використанні TailDrop-методу пасивного управління чергою для
управління TCP трафіком відбувається глобальна синхронізація, яка полягає в тому,
що при переповненні буфера маршрутизатора одночасно відбувається скидання всіх
вхідних пакетів, при якому всі передавачі TCP / IP мережі спершу знижують TCPвікно, а потім синхронно збільшують, викликаючи нове перевантаження. Для
протидії глобальній синхронізації був розроблений REM-алгоритм випадкового
експоненційного маркування/відкидання вхідних пакетів при переповненні буфера,
який заснований на мірі (“ціні”) перевантаження.
Також існують різні модифікації REM (AREM, FREM, STREM) для поліпшення
параметрів мережі.
Для забезпечення нормальної роботи систем активного управління чергою на
базі REM-методу використовується регулятор на базі нечіткої логіки FLC (Fuzzy
Logic Controller), який добре себе зарекомендував в управлінні нелінійними
системами зі складною динамікою [31].
В даному розділі описано модифікований REM-метод на базі адаптивного AQM
алгоритму [32 - 34]. Також описано самоналагоджувальний (STREM) регулятор на
базі REM-алгоритму, типовий регулятор на базі нечіткої логіки (FLC), проведено
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огляд нечіткого регулятора на базі REM-методу активного управління чергою
(FREM), а також зроблені висновки про їх вплив на параметри маршрутизатора.

2.2.

Адаптивний REM-алгоритм управління чергою (AREM)

2.2.1. Аналіз TCP-моделі з AREM-методом
Основною відмінністю AREM від REM-алгоритму є використання оновленої
функції динаміки ціни для поліпшення робастності схеми [35].
Оскільки REM-алгоритм є одним з методів активного управління чергою
(AQM), його основне завдання полягає в динамічниму адаптивному налаштуванні
мережевих параметрів для задоволення вимог до стабільності при різних мережевих
умовах [17, 20, 36]. Механізм PI-алгоритму покращує стабільність і продуктивність
системи при зміні мережевих умов шляхом використання функції оновлення
імовірності скидання пакетів. Оскільки метод REM належить до сімейства PIконтролерів,

його

коефіцієнт

контролю

пропорційного

посилення

𝐾𝑝

характеризується функцією зменшення (спаду) точки рівноваги імовірності
маркування, що перешкоджає адаптації параметрів управління REM-методу до
параметрів мережі при зміні останніх [37].
Для

поліпшення

робастності

REM-методу

використовується

функція

оновлення динаміки ціни REM. Таким чином, вдосконалений REM-метод
(адаптивний REM: АREM-метод) може адаптувати свої параметри управління до
різних мережевих умов.
Враховуючи, що C – ємність одного каналу, N – число потоків в даному каналі,
а R – затримка поширення "туди-назад" для кожного потоку, то динаміка REM-методу
може бути змодельована за допомогою наступного нелінійного диференціального
рівняння затримки (2.1):
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y t  y t  R 
N
p( t  R )
y  2  
R
N


q t   y t   C


(2.1)

де 𝑦(𝑡) – сума всіх вхідних потоків в каналі,
𝑞(𝑡) – довжина черги,
𝑝(𝑡) – функція маркування, яка повертає значення імовірності маркування
пакетів, за час t,
𝛽 = 2/3 – константа.
Тоді функцію ціни 𝜇(𝑡) і маркування пакетів для REM-методу можна буде
представити як:

 ( t )   (   q  t   q0     t   C )
,

( t )
p
t

1






(2.2)

де 𝛾 > 0, 𝛼 > 0 − константи, що мають малі значення,
𝜙 − константа більше одиниці,
𝑞0 − бажана довжина черги.
Точки рівноваги даної моделі визначаються як:

N2
 C 2 R2
y0  C, p0 
,   log
 ( RC )2 0
 C 2 R2  N 2

(2.3)

Тоді передавальна функція для REM-методу буде визначається як:
GC  s    1  p0  ln 

 1  p0  ln
Ts

 KP 

KI
.
s

(2.4)

З огляду на те, що система заснована на використанні REM-методу матиме
більшу стабільність при більшому значенні 𝑁 та при низьких значеннях 𝐶 і 𝑅 і/або
𝐾𝑃 : зменшення 𝐾𝑃 або збільшення 𝑅 призведе до нестабільності системи . Так
зменшення значеня параметру 𝑁 призводить до зменшення 𝑝0 (2.4) і зростання
значення 𝐾𝑃 . Таким чином система може стати нестабільною. Для підтримки системи
в стабільному стані при динамічній зміні трафіку і параметрів мережі, 𝐾𝑃 повинен
зростати разом зі значеннями 𝑁 та 1/𝑅 . Як варіант для збільшення стабільності
системи, можна було б використовувати оновлення функції маркування імовірності
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скидання пакетів 𝑝 , запропоновану в методі PI [37]. Але з огляду на те, що 𝐾𝑃
монотонно зменшується разом з 𝑝0 при використанні REM-алгоритму, впровадження
аналогічного механізму для системи на основі REM не зможе нейтралізувати
негативний ефект зменшення 𝑝0 на стабільність системи.
Система з адаптивним методом REM (АREM) заснована на динамічному
оновленні ціни, яка здатна виключити негативний вплив зменшення 𝑝0 і збільшити
стійкість TCP/REM системи.
2.2.2. Аналіз АREM алгоритму
Метод АREM заснований на використанні функції оновлення 𝑚(𝑥) та похідної
від неї 𝑚′ (𝑥) = 1/𝑙(𝑥), де 𝑙 – монотонно зростаюча функція.
Спершу, розглянемо функцію оновлення імовірності скидання пакетів для
методу p-REM [37].

m  p  t    1    ( t ) ,

(2.5)

де 𝜙 – константа.
Тоді передавальна функція для p-REM матиме наступний вигляд:
G  l( p0 )(  1  p0  ln  
'
C

 1  p0  ln
Ts

K I'
.
) K 
s
'
P

(2.6)

З огляду на (2.5) і (2.6) коефіцієнти підсилення для p-REM контролера матимуть
значення 𝐾𝑃′ = 𝑙(𝑝0 )𝛼𝛾(1 − 𝑝0 ) ln 𝜙 і 𝐾𝐼′ = 𝑙(𝑝0 )𝛼𝛾(1 − 𝑝0 ) ln 𝜙 /𝑇 відповідно.
Тоді дискретна реалізація функції оновлення імовірності скидання пакетів
матиме такий вигляд:

m  p  k    1    ( k ) ,

(2.7)

де 𝜇(𝑘) та 𝑝(𝑘) – ціна і імовірність скидання в момент 𝑡 = 𝑘𝑇.
Тепер розглянемо функцію динамічного оновлення ціни 𝜇 для методу АREM.
Ґрунтуючись на визначені ціни для REM-методу (2.3) і враховуючи, що 𝑞̇ (𝑡) = 𝑦(𝑡) −
𝐶, отримаємо:
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m   ( t )   q  t  


T

q t  dt ,

(2.8)

де 𝛾, 𝛼 , 𝑇 – константні значення.
Тоді передавальна функція для адаптивного REM матиме вигляд:
G ( s )  l( 0 )(  1  p0  ln 
"
C

 1  p0  ln
Ts

K "I
.
) K 
s
"
P

(2.9)

При адаптивному REM коефіцієнти підсилення контролера матимуть значення
𝐾𝑃" = 𝑙(𝜇0 )𝛼𝛾(1 − 𝑝0 ) ln 𝜙 та 𝐾𝐼" = 𝑙(𝜇0 )𝛼𝛾(1 − 𝑝0 ) ln 𝜙 /𝑇 відповідно. З огляду на
визначення представлені вище, можна зробити висновок, що 𝐾𝑃" – функція, зростання
якої залежить від збільшення 𝜇0 , здатна зменшити негативний вплив 𝑝0 на
стабільність системи при завантаженні трафіку та інші зміни.
Дискретна реалізація функції виразу (2.8) буде мати наступний вигляд:
𝑚(𝜇(𝑘 + 1)) − 𝑚(𝜇(𝑘)) = 𝛾𝛼𝑒(𝑘) + 𝛾𝑒(𝑘 + 1),

(2.10)

де 𝜇(𝑘) та 𝑞(𝑘) ціна і імовірність скидання в момент𝑡 = 𝑘𝑇 , 𝑒(𝑘) = 𝑞(𝑘) − 𝑞0
Вибір функції 𝑙 визначає, як швидко 𝐾𝑃′ та 𝐾𝑃" адаптуються до параметрів
системи. Дану функцію було прийнято рівною 𝑙(𝑥) = 2√𝑥, тоді – 𝑚(𝑥) = √𝑥.
На рисунку 2.1 [38] показано дослідження коефіцієнтів 𝐾𝑃 , 𝐾𝑃′ та 𝐾𝑃" при зміні
завантаженості каналу 𝑁 , де 𝐶 = 1875 пакетів/с, 𝑅 = 0.4 с, і 𝜙 = 1.001, а значення
𝑝0 не перевищує 0,5. Можна зробити висновок про те, що при збільшенні числа
потоків 𝑁 , значення коефіцієнта 𝐾𝑃 монотонно спадає, в той час як значення
коефіцієнта 𝐾𝑃′ має незначне зростання.

Рис.2.1 – Зміна пропорційного підсилення при використанні AREM,
p-REM і REM методів активного управління чергою
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– p-REM, 𝐾𝑃′ = 2√𝑝0 𝛾(1 − 𝑝0 ) ln 𝜙
– Адаптивний REM, 𝐾𝑃" = 2√𝜇0 𝛾(1 − 𝑝0 ) ln 𝜙
– REM, 𝐾𝑃 = 𝛾 ln 𝜙 (1 − 𝑝0 )
Однак, в той же час, при збільшенні трафіку 𝑁 значення 𝐾𝑃" має набагато більш
значне зростання порівняно з 𝐾𝑃′ . Так, з огляду на зміну параметра N, значення 𝐾𝑃"
змінюється в діапазоні [10−6 , 1.2 × 10−5 ], в той час, як зростання коефіцієнта 𝐾𝑃′ є
незанчним [0.1 × 10−7 , 3.5 × 10−7 ]. На підставі даних наведених вище, можна
зробити висновок про те, що адаптивний REM здатний набагато ефективніше
підтримувати систему в стабільному стані, ніж метод p-REM.
Враховуючи значення функції 𝑚(𝑥) , рівняння для оновлення імовірності
маркування пакету для методу p-REM матиме наступний вигляд:
𝑝(𝑘) = (1 − 𝜙 −𝜇(𝑘) )2

(2.11)

Тоді, рівняння оновлення ціни для адаптивного REM-методу набуде вигляду:
𝜇(𝑘 + 1) = (√𝜇(𝑘) + 𝛾(𝛼(𝑞(𝑘) − 𝑞0 ) + 𝑦(𝑘) − 𝐶)2

(2.12)

2.2.3. Результати моделювання REM, p-REM і AREM алгоритмів
Моделювання для методів REM, p-REM і AREM проводилося з використанням
симулятора NS-2 і “гантелеподібної” топології мережі [38]. Пропускна здатність
“вузького місця” мережі становить 3 Мб/с. Пропускна здатність інших каналів
модульованої мережі – 10 Мб/с. Затримка поширення потоків по каналу рівномірно
розподілена в діапазоні від 50 до 240 мс при середній довжині пакета 1000 байт.
Довжина буфера маршрутизатора становить 200 пакетів. Для всіх трьох методів були
взяті значення констант: 𝛾 = 0.001, 𝛼 = 0.1, 𝜑 = 1.001 і 𝑞0 = 50 пакетів. Час
моделювання склав 200 с. При старті кожного моделювання запускалося 50 ftp
потоків. У проміжку часу від 𝑡 = 50 с до 𝑡 = 100 с до трафіку каналу додавалися
ще 80 ftp потоків. Далі, в момент часу 𝑡 = 150 с до загальної кількості потоків каналу
𝑁 додалися ще 40 ftp потоків. Результати моделювання наведені на рисунку 2.2 [38].
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Рис.2.2 – Миттєва довжина черги маршрутизатора при використанні REM, pREM і AREM методів
В таблиці 2.1 наведені числові характеристики результатів моделювання [38].
Таблиця 2.1
Порівняння середньої, стандартної довжини черги, пропускної здатності та рівня
втрат для REM, p-REM і AREM методів при довжині черги 𝑞0 = 50 пакетів.
Метод

Середня
значеня
довжини
черги

REM
p-REM
AREM

89.9
125.1
52.5

Стандартне
значення
відхилення
довжини
черги
57.9
64.5
20.6

Середнє
значення
пропускної
здатності

Середнє
значення
рівня втрат

97.4%
99.8%
99.5%

1.1%
3.8%
0%

З рисунку (див. рис. 2.2) видно, що система з використанням адаптивного REMметоду має кращі показники параметрів часу відгуку і стабільності. Час установки
значно менше, ніж у REM і p-REM, реакція на зміни мережевих параметрів набагато
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швидша. З представленних даних (див. табл. 2.1) видно, що при порівнянні з іншими
методами, адаптивний REM має значення довжини черги близьке до цільового
(бажаного), а значення стандартного відхилення – є найменшим. Також AREM
перевершує дані методи за такими характеристиками як пропускна здатність і рівень
втрат пакетів.

2.3.

REM-алгоритм управління чергою із самоналаштуванням (STREM)

2.3.1. Аналіз стійкості TCP/STREM-моделі

STREM адаптивно регулює параметр управління 𝛾 при зміні таких параметрів,
як час проходження пакета "туди-назад" 𝑅0 , ємність каналу зв'язку 𝐶 і кількості
активних TCP-з'єднань 𝑁. В основі STREM покладено аналіз стійкості TCP/REMмоделі [39].
На рисунку 2.3 представлена топологія “гантелеподібної” мережі, де 𝑆 –
джерело повідомлення, 𝑛 – маршрутизатор, 𝑅 – одержувач повідомлення.

Рис.2.3 – Топологія “гантелеподібної” мережі
Диференціальні рівняння для даної моделі вказані нижче:

 dW( t )
W  t W  t  R  t  
1


p( t  R( t ))

dt
R(
t
)
2
R
t

R
t

  
,

dq(
t
)
N


W t   C

dt
R( t )

де 𝑊 – очікуваний розмір TCP вікна,

(2.13)
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𝑞 –. поточна довжина черги,
𝑅 – сума часу обробки черги буфера,
𝑇𝑝 – час затримки пакетів в каналі,
Тоді враховуючи (1.18) отримаємо, 𝑅(𝑡) =

𝑞(𝑡)
𝐶

+ 𝑇𝑝 .

Розглянемо локальну стійкість точок рівноваги ( 𝑊0 , 𝑞0 , 𝑝0 ) при впливі
затримок. При значеннях близьких до 𝑊0 , 𝑞0 , 𝑝0 , рівняння. (2.13) можна привести до
наступного вигляду:

N
R0C 2
dW( t )   R 2C  dW  t   dW  t  R0    2 N 2 dp( t  R0 )

0
,

N
1

dq  t   dW  t   dq( t )

R0
R0


(2.14)

де 𝑊0 , 𝑞0 , 𝑝0 – точки рівноваги системи.
Тоді 𝛿𝑊 = 𝑊 − 𝑊0 , 𝛿𝑞 = 𝑞 − 𝑞0 та 𝛿𝑝 = 𝑝 − 𝑝0 .
Коли очікуваний розмір TCP-вікна 𝑊 в точці рівноваги буде задовольняти
значенню 𝑊0 ≫ 1, тоді рівняння (2.14) можна привести до виду:

2N
R02C 2

W
(
t
)



W
t

 p( t  R0 )


R02C
2N 2

.

N
1

 q  t    W  t    q( t )

R0
R0


(2.15)

Лінеаризуємо представлену вище мережеву систему шляхом виконання
перетворення Лапласа в рівняннях (2.16) – (2.17):
R02C 2  sR0

e
2
2
N
W  s  
 p( s ) ,
2N
s 2
R0 C

q 

N
R0
1
s
R0

 W( s ) .

(2.16)

(2.17)
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З огляду на вираз (1.16), оновлення ціни в REM-методі відбувається відповідно
до виразу показаним нижче:





pl  t  1  max 0, pl  t     ql  t  1  ( 1   )ql  t    q0  ,

(2.18)

де 𝛾 > 0 та 𝛼 > 0 – параметри управління,
𝑞𝑙 (𝑡) – довжина черги,
𝑞0 – очікувана довжина черги.
Незважаючи на існування характеристик насичення, припустимо, що інтервал
дискретизації дорівнює 𝑇. Тоді ми можемо отримати нову форму рівняння (2.18):

pl   k  1T   pl  kT     ql (  k  1T )  ( 1   )ql  kT    q0  .

(2.19)

Рівняння (2.19) може бути представлено в наступному вигляді:

pl   k  1T   pl  kT    ( ql (  k  1T )  q0 )  ( ql ( kT )  q0 ))  ( ql  kT   q0  (2.20)
Позначемо 𝑞(𝑡) = 𝑞𝑙 (𝑡) − 𝑞0 , тоді рівняння (2.20) може бути представлено як:





pl   k  1T   pl  kT    q   k  1T   q  kT    q  kT  .

(2.21)

Розділивши обидві частини рівняння (2.21) на інтервал дискретизації,
отримаємо:

 pl  kT 
T



 q  kT 
T




T

q  kT  .

(2.22)

Виконаємо для рівняння (2.22) перетворення Лапласа:

sPl  s   AsQ  s   BQ( s ) ,

(2.23)

де 𝐴 = 𝛾, 𝐵 = 𝛼𝛾⁄𝑇 , 𝑃𝑙 (𝑠) – ціна,
𝑄(𝑠)– довжина черги.
Тоді передавальна функція набуде вигляд:
Pl  s 
B
 A .
Qs
s

(2.24)

Тоді імовірність маркування 𝑝 дорівнює:

p  1  ebpl ( t ) ,
де 𝑏 = ln 𝜙, 𝜙 > 1 – константа.

(2.25)
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Спростимо нелінійне рівняння (2.25) за допомогою розкладання його в ряд
Тейлора:
p  bpl  t   0.5  bpl  t  

 bp  t  


3

2

l

6

 .

Проігноруємо компоненти вищого порядку:

p  bpl  t  .

(2.26)

Підставляючи (2.26) в рівняння (2.24), отримаємо:
Ps
bB
 bA 
.
Qs
s

(2.27)

На рисунку 2.4 показано відношення між 𝑊(𝑠), 𝑄(𝑠) і 𝑃(𝑠) в рівняннях (2.16),
(2.17) і (2.27).

Рис.2.4 – Закрита петля системи зворотного зв'язку TCP / REM моделі

Ми отримали систему зі зворотним зв'язком замкнутого контуру шляхом
впровадження REM-алгоритму в TCP-систему, де:

N
R02C 2
2
R0
; Pqueue ( s ) 
.
Ptcp  s   2 N
1
2N
s
s 2
R0
R0 C
Після ряду перетворень отримаємо передавальну функцію замкнутого контуру
системи TCP/REM:
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C2
C 2  sR0
bB 
e ( bA 
)


2
N
2
N
s
G
/ 1 
.
2N
1
2N
1 
(s
)( s  )  ( s 
)( s  ) 
CR02
R0
CR02
R0 

Для того, щоб проаналізувати стабільність системи і визначити значення
параметрів управління, використаємо наступне характеристичне рівняння:
 2N
1  2 C2
C2
2N
 sR0
Ds  s  
 s 
bAe s 
bBe  sR0 
 0.
2
2N
2N
CR03
 CR0 R0 
3

(2.28)

Використаємо критерій Раусса-Гурвіца для формулювання умови стійкості.
Представимо загальну поліноміальних функцію у вигляді:

D  s   an s n  an1s n1  a1s  a0  0 .
Для того, щоб обчислити характеристичний многочлен 𝐷(𝑠) в рівнянні (2.28),
ми використовуємо апроксимацію і підставимо 𝐴 = 𝛾, 𝐵 = 𝛼𝛾/𝑇 в дане рівняння:


 3  2N 1 C 2
C2
C2
D  s   1 
b R0  s   2 

b R0 
b R0  s 2 
4 NT
 4N

 R0 R0 2 N

 2N C 2

C2
C2
 3 
b 
b R0  s 
b  0 .
R
C
2
N
2
NT
2
NT
 0


(2.29)

Для полегшення використання критерію стійкості Рауса-Гурвіца, зробимо
заміну коефіцієнтів при 𝑠 3 , 𝑠 2 , 𝑠1 , 𝑠 0 на 𝑎3 , 𝑎2 , 𝑎1 , 𝑎0 :
C2
a3  1 
b R0 ,
4N

(2.30)

2N 1 C 2
C2
a2  2  
b R0 
b R0 ,
R0 R0 2 N
4 NT

(2.31)

2N C 2
C2
a1  3 
b 
b R0 ,
R0 C 2 N
2 NT

(2.32)
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C2
a0  
b .
2 NT

(2.33)

Стійкість за критерієм Раусса-Гурвіца дасть коефіцієнти і необхідні умови для
стабільності даної системи. Мається на увазі, що система стійка, якщо і тільки якщо
всі елементи в другому стовпці таблиці Раусса негативні числа. Система мережі 𝑄(𝑠)
стійка тоді і тільки тоді, коли виконується така умова:

a3  0, a2  0,( a2a1  a3a0 ) / a2 ,a2  0 .

(2.34)

Далі, проаналізуємо умови стійкості, наведені в (2.34) по одному.
Для 𝑎3 в (2.30), для того, щоб досягнути 𝑎3 < 0, ми повинні:
1

C2
b R0  0 .
4N

Вирішуючи вищенаведену нерівність, отримаємо:



4N
.
C 2bR0

(2.35)

Для 𝑎2 (2.31), щоб досягнути 𝑎2 < 0, потрібно, щоб виконувалася рівність:

2N 1 C 2
C2
 
b R0 
b R0  0 .
R02 R0 2 N
4 NT
Вирішуючи вищенаведену нерівність, отримаємо:



4 NT( 2 N  R0 )
R03C 2b( a  2T )

(2.36)

З огляду на рівність (𝑎2 𝑎1 − 𝑎3 𝑎0 )⁄𝑎2 < 0, при 𝑎2 < 0, ми отримаємо:

a2a1  a3a0  0 .
Підставляючи 𝑎3 , 𝑎2 , 𝑎1 , 𝑎0 в вищенаведену нерівність і вирішуючи його, ми
отримаємо:

T( 2 R0 N  CR0  2 R0 N )
T( 2R0 N  CR0  2R0 N )



.
CR03( 2T 2  2T R0   2 R0 )
CR03( 2T 2  2T R0   2 R0 )

(2.37)

Ми визначили умову стійкості 𝛾 в (2.35), (2.36) і (2.37). Проте, все ще важко
визначити діапазон даним шляхом оскільки більш повний діапазон може бути
отриманий тільки шляхом обчислення всіх цих нерівностей в реальних ситуаціях
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системи. Аналіз параметрів мережі, таких як 𝑅0 , 𝑁, 𝐶 доступний згідно з методом,
запропонованим в [40, 41, 42]. Параметри 𝑎3 , 𝑎2 , 𝑎1 , 𝑎0 можуть бути отримані за
методикою, запропонованою в [35].

2.3.2. Специфіка STREM-методу
Для правильного використання STREM-алгоритму слід виконати наступну
послідовність дій:
1. Визначити поточну ціну 𝑝𝑙 (𝑡).
2. Отримати параметри мережі: 𝑅0 , 𝑁, 𝐶, 𝛼.
3. Обчислити діапазон 𝛾 використовуючи (2.35), (2.36) та (2.37).
4. Вибрати відповідне значення 𝛾 визначеному раніше діапазоні.
5. Оновити ціну 𝑝𝑙 (𝑡) та імовірність 𝑝 по формулам. (2.18) та (2.25).
Слід звернути увагу, що після того, як ми вирахували діапазон 𝛾, значення
даного параметра ми просто вибираємо випадково в заданих межах. Більш кращого
методу для визначення 𝛾 на даний момент не існує.
2.3.3. Моделювання та оцінка ефективності STREM-алгоритму
Далі представлені результати імітаційного моделювання мережі STREMметоду, що були отримані в [39]. Результати моделювання були проведені за
допомогою NS-2, для порівняння ефективності STREM з іншими відомими AQMалгоритмами, як ARED [43] і PI [17]. При використанні ARED-методу, параметри
були встановлені таким чином [43]: 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ = 31, 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ = 70, часовий інтервал = 0,1
сек. Параметри PI були прийняті як [17]: 𝛼 = 1.822 × 10−5 , 𝛽 = 1.816 × 10−5 .
Для моделювання (див. рис. 2.3) використовується гантелеподібна топологія
мережі. “Вузьким місцем” мережі є канал зв'язку з пропускною здатністю 10 Mб/с
між вузлами n1 і n2. Розмір вікна приймача досить великий, так що всі з'єднання TCP
не обмежені на прийомі.
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Затримка між приймачами/передавачами і маршрутизатором n1/n2 – 10 мс, а
затримка між двома маршрутизаторами – 80 мс. Час “туди-назад” 𝑅 складе 200 мс.
Розмір пакета буде мати значення 500 байт, а загальний розмір буфера встановлений
в 300 пакетів. Інтервал вибірки встановлюється в 0,1 мс.
Завантаженість TCP-трафіку змінюється кожні 50 с. Кількість вхідних з’єднань
𝑁 буде представлена як {300,700,200,500, 300,600,400}.
Загальний час моделювання триває 350 с. З огляду на результати теорії стійкості
та (2.35), (2.36) і (2.37), будуть отримані різні значення 𝛾 для відповідних значень 𝑁:
{0,0015, 0,0021, 0,0009, 0,0018, 0,0010, 0,0020, 0,0017}.
Значення миттєвої довжини черги для різних AQM-алгоритмів зображені на
рисунку 2.5 [39].

Рис.2.5 – Еволюція довжини черги при динамічному навантаженні

З представлених графіків (див. рис. 2.5) видно, що STREM-алгоритм здатний
стабілізувати довжину черги навколо цільового значення параметра управління.
ARED добре працює в більшості випадків, але коли навантаження 𝑁 змінюється від
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700 до 200, виникають високі коливання. Система із застосуванням PI-методу має
мляву реакцію через її застарілу конструкцію. Як показано в таблиці 2.2, STREMалгоритм має оптимальне значення черги і низький коефіцієнт втрат в порівнянні з
іншими AQM-методами.
Таблиця 2.2
Порівняння ефективності для ARED, PI і STREM методів.
Метод

Середня
Середнє
Використання Рівень втрат
довжина
відхилення,
схеми
черги,
пак.
пак.
ARED
167.44
61.96
99.72%
15.85%
PI
167.90
59.04
99.27%
15.25%
STREM
158.99
44.66
99.48%
1.611%
Результати аналізу дають хороші рекомендації для вибору STREM- алгоритму,
що зумовлюється його кращими показниками по представленим параметрам (див.
табл. 2.2).

2.4.

FREM-алгоритм активного управління чергою

2.4.1. Основні поняття про нечітке управління
Теорія нечітких множин описує і оперує неточними поняттями, а також робить
нечіткі висновки. Нечітке управління виявляється особливо корисним, коли
досліджувані процеси виявляються занадто складними для аналізу і коли джерела
інформації якісно інтерпретуються. Наявність математичних засобів відображення
нечіткості дозволяє побудувати модель адекватну реальній [21, 31].
FLC-регулятор приймає рішення про зміну поточного значення імовірності
скидання/маркування пакета 𝑃𝑑𝑟𝑜𝑝 грунтуючись на значеннях наступних параметрів:
помилки поточного значення довжини черги 𝑄𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 і його зміни 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 за час
вимірювання, і відповідного набору правил, який використовує експертні оцінки. Для
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вхідних змінних обчислюється значення функції приналежності 𝜇 , тобто ступінь
впевненості в тому, що вхідна змінна належить до нечіткої (лінгвістичної) змінної,
наприклад “ВЕЛИКЕ”, “МАЛЕ”, “СЕРЕДНЄ”. Функції приналежності вибираються
так, щоб сума значень всіх функцій від вхідної змінної дорівнювала одиниці. Одним
з широко поширених алгоритмів нечіткого виводу є алгоритм Мамдані (Mamdani),
схема для якого показана на рисунку 2.6.

Рис.2.6 – Ілюстрація роботи алгоритму Мамдані
Нечіткий висновок робиться на основі набору правил – обчислюється значення
істинності для передумови кожного правила (операція minimum). Приклад
лінгвістичного правила:
ЯКЩО 𝑄𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = "ВЕЛИКЕ" ТА 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = "МАЛЕ" ТОДІ 𝑃𝑑𝑟𝑜𝑝 = "СЕРЕДНЄ".
Всі нечіткі множини отримані з правил агрегуються разом і формується єдина
нечітка множина 𝐶 (операція maximum). Приведення до чіткості виконується,
наприклад, за допомогою дискретного методу “центра ваги”:

 y  y

 y
m

Pdrop

j 1 j
m

j 1 C

C

j

,

j

де 𝑦𝑗 — дискретне значення вихідної змінної з 𝑚 значень,
𝜇𝐶 – функція приналежності агрегованої множини 𝐶.

(2.38)
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2.4.2. Нечіткий регулятор для AQM з вимірюванням довжини черги і рівня
використання буфера
Основною перевагою алгоритмів управління перевантаженнями, заснованих на
нечіткій логіці, є те, що вони не використовують механізм відкидання пакетів, а
обчислюють втрати пакетів відповідно до попередньо сконфігурованої нечіткої
логіки з використанням довжини черги і рівня використання буфера [21,44-47]. Таким
чином, запропоновані алгоритми досягають більшої пропускної здатності, більш
стійкого значення довжини черги, і як результат, покращують здатності
маршрутизаторів в управлінні перевантаженням в мережах TCP/IP в порівнянні зі
схемами, які використовують основні AQM-алгоритми. Головним завданням АQMметодів є відстеження рівня перевантаження в мережі і надсилання повідомлення про
перевантаженість джерелам вхідних повідомлень для того, щоб вони зменшили свою
швидкість передачі. У реальних умовах, коли необхідна смуга пропускання
перевищує доступну ємність каналу зв'язку, виникають перевантаження, що
призводить до різкого погіршення характеристик мережі, оскільки збільшуються
втрати пакетів і зменшується використання каналу. Для запобігання даним
проблемам, в мережах ТСР/IP широко застосовується нечітка логіка, яка добре
пристосована до динамічної зміни навколишнього середовища без точної моделі і
забезпечує неаналітичний підхід до проектування динамічних і швидких схем
управління [48-57].
На рисунку 2.7 показано основний елемент АQM-системи – нечіткий регулятор,
який не використовує механізм відкидання пакетів, а обчислює втрати пакетів
відповідно до значення вхідної довжини черги і рівня використання буфера, що
дозволяє поліпшити характеристики маршрутизаторів в IP-мережах при динамічному
характері навколишнього середовища [58].
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Рис. 2.7. – Структура нечіткого регулятора
Типовий нечіткий регулятор FLC (fuzzy logic controller) включає в себе три
основні блоки:
1. Блок фазифікації (fuzzyfication).
2. Блок формування логічного рішення (inference).
3. Блок дефазифікації (defuzzyfication).
Фазифікатор необхідний, щоб перетворити вхідні дані у відповідний набір
лінгвістичних змінних, які необхідні в блоці прийняття рішення. В базі правил FLC
визначено ряд нечітких правил управління, які характеризують динамічну поведінку
системи. Блок прийняття рішення використовується, щоб сформувати висновки з
нечітких правил управління.
FLC має два входи, які призначені для отримання інформації про довжину черги
𝑄𝐿 (queue length) і рівня використання буфера 𝐵𝑟 (buffer usage ratio). На вихід FLC
передається значення імовірності скидання пакетів 𝑃𝑑 (packet-dropping probability).
Регулятор обчислює імовірність відкидання пакетів, згідно довжини черги, поточного
рівня використання буфера і набору нечітких лінгвістичних правил. Лінгвістичні
правила зазвичай визначають наступним чином:
1. Правило 1: ЯКЩО QL = A1 ТА Br = B1 ТОДІ Pd = C1 ;
2. Правило 2: ЯКЩО QL = A2 ТА Br = B2 ТОДІ Pd = C2 ;
3. Правило 𝑘: ЯКЩО QL = A𝑘 ТА Br = B𝑘 ТОДІ Pd = C𝑘 ;
В якості функцій приналежності використовуються симетричні трикутні й
трапецієподібні функції приналежності. Довжина черги класифікована трьома
лінгвістичними змінними: 𝑄𝐿 = {Коротка, Середня, Довга}, де “Коротка” означає, що
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довжина черги знаходиться в нормальному стані, “Середня” означає, що довжина
черги знаходиться в стані запобігання перевантаженню, “Довга”, означає, що
довжина черги знаходиться в стані перевантаження. На рисунках 2.8а та 2.8б показана
функція приналежності змінної “довжина черги” та “змінного рівня буфера” [21].

Рис. 2.8а – Функція приналежності

Рис. 2.8б – Функція приналежності вх.

вхідної змінної довжини черги

змінної рівня використання буфера

З графіка (див. рис. 2.8б) видно, що рівень використання буфера визначається
змінною 𝐵𝑟, яка має три стани:
1. “Низько навантажений ” LC (low congested).
2. “Цілком перевантажений ” KC (quite congested).
3. “Сильно перевантажений ” CC (heavily congested).
На рисунку 2.9 [21] показані можливі значення функції імовірності відкидання
пакетів 𝑃𝑑:
1. “Дуже низька” (ДН).
2. “Низька” (Н).
3. “Середня” (С).
4. “Висока” (В).
5. “Дуже висока” (ДВ).

Рис. 2.9. Функції приналежності вихідної змінної “імовірність відкидання пакетів ”
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В таблиці 2.3 записані нечіткі правила для даного регулятора.
Таблиця 2.3
Нечіткі правила, що використовуються для регулятора.
Рівень використання буфера 𝐵𝑟

Довжина

Стан

черги

Нормальний

𝑄𝐿

стан

Коротка

ДН

ДН

С

Середня

ДН

Н

В

Н

С

ДВ

Довга

запобігання
перевантажень

Стан
перевантаження

На рисунку 2.10 [21] представлені повні зв'язки між вхідними і вихідний
змінними (поверхня відгуку) нечіткого регулятора.

Рис.2.10. – Поверхня відгуку нечіткого регулятора
На рисунку 2.11 [21] приведена архітектура нечіткого AQM-алгоритму, яка
містить модель класифікації КМ, моделі відкидання пакетів МВП і модель нечіткого
регулятора НР. ЛЗ – лінія зв'язку. Відношення входу-виходу виражено набором
лінгвістичних правил.
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Рис. 2.11 –Архітектура нечіткого алгоритма АQM
Коли довжина черги коротка і рівень використання буфера низький імовірність відкидання пакетів низька. Коли довжина черги велика і рівень
використання буфера високий, то імовірність відкидання пакетів висока. В цій
системі, алгоритм може відповідно пристосувати імовірність відкидання пакетів за
допомогою “навчання”.
Розглянемо імітаційне моделювання роботи TCP/IP мережі при використанні
нечіткого регулятора і АQM-методів (RED і PI) [21]. Топологія модельованої мережі
показана на рисунку 2.12.

Рис. 2.12 – топологія мережі моделювання
Модельована TCP/IP-мережа складається з джерел 𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑛 , приймачів
повідомлення 𝐷1, 𝐷2, . . . , 𝐷𝑛 і двох маршрутизаторів 𝑅1 і 𝑅2 між якими знаходитися
перевантажена лінія з пропускною здатністю 10 Mбіт/с і затримкою 10 мс. Розмір
буфера маршрутизатора становить 300 пакетів, а очікувана довжина черги – 100
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пакетів. Крім того, у всіх джерелах активовано підтримку явного сповіщення про
перевантаження ECN (Explicit Congestion Notification). Тривалість моделювання
становила 100 с.
На рисунках 2.13а та 2.13б представлені графіки першого етапа моделювання,
коли в схему підключаються 𝑁 = 100 і 𝑁 = 600 джерел повідомлення [21].
Коли число джерел дорівнює 100, довжина черги ніколи не перевищує розмір
буфера маршрутизатора. З рисунків (див. рис. 2.13а, 2.13б) видно, що довжина черги
при використанні RED-алгоритму має найбільше значення. При PI-методі черга має
нестабільний характер, в той час як довжина черги при використанні FLC мінімальна
і більш стійка.
Коли 𝑁 = 600, довжина черги при RED-методі також має високе значення і
нестабільний характер, оскільки RED-алгоритму потрібен якийсь час, щоб
відреагувати на збільшення кількості з'єднань. Довжина черги PI-методу має
стабільний характер, але реакція є повільною. При використанні нечіткого регулятора
FLC спостерігається найменша довжина черги при збільшенні числа з'єднань мережі.
Нечіткий

алгоритм

невизначеними

використовує

подіями.

Навіть

перевагу нечіткої
без

точної

логіки

моделі, він

при

може

роботі

з

ефективно

використовувати ресурс буфера, для уникнення коливань, викликаних збільшенням
числа з'єднань і забезпечити стійку довжину черги.

Рис.2.13а – Довжина черги для 100

Рис.2.13б – Довжина черги для

TCP з’єднань

600 TCP з’єднань
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При зміні числа з'єднань (див. рис. 2.13а, 2.13б ) видно, що FLC забезпечує
найменшу і більш стабільну довжину черги.
На другому етапі моделювання проводилося дослідження пропускної здатності
заданих методів. Результати експерименту показані на рисунку 2.14 [21].

Рис.2.14. – Пропускна здатність AQM-методів
Об'єктом даного етапу є дослідження впливу UDP-потоків. Щільність потоку
UDP змінювалася від 0.1 до 0.9, а значення 1 – означало максимальну пропускну
здатність каналу.
Проаналізувавши представлені дані (див. рис. 2.14), можна зробити висновок,
що пропускна здатність каналу з перевантаженням при використанні PI-методу
зменшується при збільшенні щільності UDP-потоку. RED-метод має більш стабільну
пропускну здатність при зміни щільності UDP-потоку. Але найкращі і більш стабільні
результати спостерігаються при використанні методу нечіткого регулятора.
Головна перевага FLC-регулятора полягає в тому, що він утримує стабільність
довжини черги при зміни параметрів мережі.
2.4.3. Характеристики та моделювання FREM-алгоритму управління
чергою
Як було показано в п. 1.2.3. Розділу 1, основним завданням REM-методу є
можливість отримати високе використання каналу зв'язку, низькі втрати пакетів і
малу затримку черги буфера. REM використовує ціну перевантаження, яка залежить
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від таких параметрів як втрата пакетів і довжина черги. Метод REM проводить
вибірку черги маршрутизатора через заданий час і оновлює параметр ціни
перевантаження, для зменшення невідповідності між швидкістю прибуття пакетів і
швидкістю відправки пакетів в лінії (різниця між запитом і нормою сервісу), а також
будь-яка невідповідність розміру черги (різницю між фактичною довжиною черги і її
бажаним значенням).
Коли вхідний трафік вище, ніж пропускна здатність каналу зв'язку (позитивна
норма невідповідності) за певний інтервал часу, то більшість пакетів виявляються в
буфері маршрутизатора, тим самим збільшуючи її. І навпаки, негативна норма
невідповідності – зменшує довжину черги маршрутизатора. Таким чином, REM
виявляє норму невідповідності, порівнюючи миттєву довжину черги з її попередньо
вибраною (дискретною) величиною.
FREM-метод активного управління чергою являє собою нечіткий регулятор на
базі REM-алгоритму і призначений для зміни ціни маркування/івідкидання черги
буфера, що дозволяє динамічно відкидати пакети, зменшувати затримку, утримувати
розмір буфера навколо бажаного рівня і запобігати переповненню буфера
маршрутизатора [21, 44, 59].
Даний FLC-метод є статичним алгоритмом зі статичним нечітким правилом і
статичними параметрами в функціях приналежності, що сприяє підвищенню
ефективності індикації перевантажень буфера і, як результат, метод FREM більш
адаптивний до змін таких параметрів як об'єм і коливання трафіку. Також даний
регулятор дозволяє ефективно виявити і управляти новими і поточними
перевантаженнями, адаптивно підтримувати бажаний рівень довжини черги, низькі
норми втрат пакетів для кожного потоку при згладжуванні пульсуючих джерел.
Оцінка ціни імовірності маркування/відкидання пакетів, на якій заснований
нечіткий FREM-регулятор, представляє дві вхідні змінні в поточному 𝑝𝑖 (𝑡 + 1) і
попередньому 𝑝𝑖 (𝑡)дискретних інтервалах. Грунтуючись на цих змінних вибірки, на
виході нечіткий регулятор виробляє оцінку імовірності відкидання пакетів DPV (Drop
probability value). На рисунку 2.15 показана схема нечіткого регулятора для FREMметоду.
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Рис.2.15 – Архітектура нечіткого FREM-регулятора

Припустимо, що нечіткий FREM-регулятор має 𝑛 вхідних змінних 𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 .
Вхідний вектор 𝑋 визначений як 𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 )𝑇 . Тоді, база правил буде
складатися з 𝑘 наступних правил:
1. Правило 1: ЯКЩО 𝑋 = (𝐴11 , 𝐴12 , … , 𝐴1𝑛 ), ТОДІ 𝑦 = 𝐵1
2. Правило 2: ЯКЩО 𝑋 = (𝐴21 , 𝐴22 , … , 𝐴2𝑛 ), ТОДІ 𝑦 = 𝐵2
k Правило k: ЯКЩО 𝑋 = (𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑛 ), ТОДІ 𝑦 = 𝐵𝑘
де 𝐴𝑖𝑗 та 𝐵𝑖𝑗 – нечіткі множини лінгвістичних змінних 𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 і 𝑦 ,
відповідно.
Значення вихідної функції 𝑓(𝑋) нечіткого FREM-регулятора може бути
розраховано за формулою [44]:
k

n

f  X   yoj i j ( xi ) /
j 1

i 1

k

n

 ( x ) ,
j

i

i

(2.39)

j 1 i 1

де 𝜇(𝑥) – функція приналежності для нечітких множин,
𝑗

𝑦𝑜 – центр тяжіння вихідної нечіткої множини 𝐵𝑗 в 𝑗- тому правилі.
Терм-множина вхідної лінгвістичної змінної 𝑝𝑖 (𝑡 + 1) можна визначити як:

pi ( t  1 )  NLS, NVL, NL, NS, ZO, PS, PL, PVL, PLS .

(2.40)

А для попереднього інтервалу 𝑝𝑖 (𝑡):

pi  t   NLS, NVL, NL, NS, ZO, PS, PL, PVL, PLS ,

(2.41)

де NLS, NVL, NL, NS, ZO, PS, PL, PVL, PLS – значення імовірності
відкидання/маркування пакетів в FREM-регуляторі.
1. NLS – негативне найбільше.
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2. NVL – негативне дуже велике.
3. NL – негативне велике.
4. NS – негативне мале.
5. ZO – нульове.
6. PS – позитивне мале.
7. PL – позитивне велике.
8. PVL – позитивне дуже велике.
9. PLS – попозитивне найбільше.
На рисунках 2.16 та 2.17 [21] наведені функції приналежності для вхідних
лінгвістичних змінних.

Рис. 2.16 – Функції приналежності для 𝑝𝑖 (𝑡 + 1)

Рис. 2.17 – Функції приналежності для 𝑝𝑖 (𝑡)
Терм-множину вихідної лінгвістичної змінної (оцінки імовірності втрати
пакетів) DPV можна визначити як:

DPV  0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7,1 .

(2.42)
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Значення ціни для періодичної вибірки поточного часу обчислюється за
формулою [44, 60]:
p( t  1 )   p  t    ( ai  bi  t   bi*   xi  t   ci ( t )) .


(2.43)

Аналогічно для попередньої вибірки:
p( t )   p  t  1   ( ai  bi  t  1  bi*   xi t  1  ci ( t  1 )) ,


(2.44)

де 𝛾 > 0 та 𝑎𝑖 > 0 – малі константні значення,
[𝑧]+ = max{𝑧, 0},
𝑏𝑖 (𝑡) – сукупне заняття буфера при довжині черги 𝑙,
𝑡 – період,
𝑏𝑖∗ – цільова (бажана) довжина черги,
𝑥𝑖 (𝑡) – сукупна вхідна норма (швидкість),
𝑐𝑖 (𝑡) – доступна смуга пропускання,
𝑥𝑖 (𝑡) − 𝑐𝑖 (𝑡) – норма (швидкість) невідповідності,
𝑏𝑖 (𝑡) − 𝑏𝑖∗ – відхилення черги від бажаного значення.
База правил містить ряд правил ЯКЩО − ТОДІ, які є основою для вирішення
завдання в блоці логічного рішення. Цей ряд правил залежить від розробника і може
бути видозмінений для забезпечення кращих характеристик. Наприклад:
ЯКЩО (𝑝(𝑡 + 1) = NLS)ТА (𝑝(𝑡) = PL )ТОДІ DPV = 0,4,
де DPV генерується нечітким регулятором завдяки комбінації своїх входів.
В таблиці 2.4 ппредставлені всі можливі вихідні значення, які генерує FREMрегулятор.
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Таблиця 2.4
Нечіткі правила для FREM-регулятора.
pri

Pri+1

DPV NLS NLV NL

NS

Z0

PS

PL

NLS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.5

0.6

NLV

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.4

0.5

0.6

0.7

NL

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.5

0.6

0.7

1.0

NS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.5

0.6

0.7

1.0

Z0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.5

0.6

0.7

1.0

PS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.6

0.7

1.0

1.0

PL

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.6

0.7

1.0

1.0

PVL

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.7

0.7

1.0

1.0

PLS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.7

1.0

1.0

1.0

У блоці формування логічного рішення

PVL PLS

відбуваються такі процеси.

Визначаються множини правил, які краще підходять. Цей процес залежить від вибору
функцій приналежності і числа входів FLC.
Далі механізм формування логічного рішення визначає значення оцінки
імовірності відкидання пакетів DPV.
У блоці дефаззіфікації, який знаходитися у вихідному каскаді нечіткого FREMрегулятора, обчислюється оцінка імовірності відкидання пакетів, за виразом (2.39).
Розглянемо результати моделювання мережі за допомогою FREM-регулятора
[44]. Топологія модельованої мережі показана на рисунку 2.18.

Рис.2.18 – Топологія модельованої мережі
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Топологія модельованої мережі складається з двох маршрутизаторів 𝑅1 і 𝑅2, n
джерел повідомлення 𝑆𝑖 і 𝑛 приймачів 𝐷𝑖. Всі лінії зв'язку між маршрутизаторами і
джерелами/приймачами повідомлень мають швидкість 100 Мб/с. Затримка
поширення має різне значення для кожної окремої лінії. Між маршрутизаторами 𝑅1 і
𝑅2 існує так зване "вузьке місце" - канал зв'язку зі швидкістю 0.7 Мб/с і затримкою
20 мс. Всі джерела і приймачі використовують PQM-метод типу TailDrop з
достатньою буферною ємністю. Буфер між маршрутизаторами має ємність 200
пакетів і використовує такі AQM-методи як: FREM, REM, PID. Бажана довжина черги
встановлена у 80 пакетів. Середній розмір пакета 512 байт. Час моделювання 100 с. В
даній мережі розглядається тільки FTP-потоки. Дане моделювання проводилося у
середовищі NS-2.
Опис характеристики будь-якого AQM-методу може бути представлено двома
способами: перехідною характеристикою і стійкістю. Можна використовувати
миттєву довжину черги для оцінки перехідної характеристики, а помилку у сталому
режимі (стійкість) характеризувати середньоквадратичним відхиленням 𝑠𝑒 , яке
визначають як:
se 

1 M
( qi  qref )2 ,

M  1 i 0

(2.45)

де 𝑞𝑟𝑒𝑓 – бажана довжина черги,
𝑞𝑖 – 𝑖 -та вибірка довжини черги,
𝑖 = 1,2, … , 𝑀 – ітерація,
𝑀 – кількість інтервалів вибірки.
Розглянемо основні параметри мережі: довжину черги, втрати пакетів,
затримку, пропускну здатність для різної кількості джерел/приймачів (n = 100, 200,
300). На рисунках 2.19 – 2.21 [44] показані значення довжини черги при використанні
FREM-, REM- і PID-методів активного управління чергою для 100 з'єднань.
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Рис. 2.19 – Довжина черги для 100 джерел для FREM-методу

Рис. 2.20 – Довжина черги для 100 джерел для REM–методу

Рис. 2.21 – Довжина черги для 100 джерел для PID-методу
Значення довжини черги для FRЕM-, REM- і PID-методів при 300 вхідних
джерелах/приймачах повідомлень показана на рисунках 2.22 – 2.24 [44].

81

Рис. 2.22 – Довжина черги для 300 джерел для FREM-методу

Рис. 2.23 – Довжина черги для 300 джерел для REM-методу

Рис. 2.24 – Довжина черги для 300 джерел методу PID-методу
З представлених графіків (див. рис. 2.22 – 2.24) видно, що REM-метод не може
утримувати довжину черги біля заданого значення 𝑞𝑟𝑒𝑓 = 80 пакетів, а PID-метод, в
свою чергу, має нестабільну характеристику. Разом з тим, FREM-метод має стабільні
і стійкі значення довжини черги при різному навантаженні.
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В таблиці 2.5 показані значення середньоквадратичного відхилення 𝑠𝑒 для
трьох заданих AQM-алгоритмів.
Таблиця 2.5
Значення середньоквадратичного відхилення 𝑠𝑒
для AQM-алгоритмів (пак.).
Кількість вхідних

FREM

PID

REM

100

3,45

8,42

62,80

200

7,21

10,45

77,75

300

10,90

11,45

90,38

джерел, 𝑛

З приведених даних (диа. табл. 2.5) видно, що значення параметра
середньоквадратичного відхилення 𝑠𝑒 при використанні FREM- і PID-методів на
порядок нижче ніж при використанні REM-алгоритму для різного числа джерел
(приймачів) повідомлення (𝑛 = 100, 200, 300).
В таблиці 2.6 наведені значення затримки пакетів для заданих AQM-алгоритмів.
Таблиця 2.6
Значення середньої затримки пакетів
AQM-алгоритмів (мс).
Кількість вхідних

FREM

PID

REM

джерел, 𝑛
100

300,58 302,70 445,99

200

288,14 300,19 488,31

300

305,35 299,49 483,30

Як видно з приведених даних (див. табл. 2.6), при використанні FREM- і PIDалгоритмів, середня затримка маршрутизатора має менше значення, ніж при
використанні REM-алгоритму.
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В таблицях 2.7 і 2.8 показані значення середніх втрат пакетів і середніх
пропускних спроможностей.
Таблиця 2.7
Норми середніх втрат пакетів для даних
AQM-алгоритмів (%).
Кількість вхідних

FREM

PID

REM

100

15,77

12,39

9,67

200

23,56

17,30

14,43

300

24,23

19,78

19,26

джерел, 𝑛

Таблиця 2.8
Норми середніх пропускних здатностей каналів
для даних AQM-алгоритмів (Кбіт/с).
Кількість

FREM

PID

REM

100

3,74

3,75

3,75

200

1,96

1,87

1,87

300

1,25

1,25

1,27

вхідних джерел,
𝑛

Представлені дані (див. табл. 2.7) показують, що FREM-алгоритм має
найбільший з усіх AQM-методів відсоток втрачених пакетів, проте зі збільшенням
числа вхідних джерел даний параметр набуває більш стабільного значення, ніж в
інших алгоритмах.
З наведених даних (див. табл. 2.8) видно, що пропускна здатність каналу має
схожі значення при застосуванні FREM, PID і REM алгоритмів.
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Висновки до розділу 2
З огляду на теоретичну і практичну частину наведену в даному розділі, можна
зробити наступні висновки по кожному розглянутому раніше методу з сімейства
REM-методів:
1. При застосуванні адаптивного REM-методу, показники робастності і
стабільності системи мають набагато більш високе значення, ніж у систем на базі
REM і p-REM методів.
2. Механізм REM-методу із самоналаштуванням (STREM), який автоматично
змінює параметр управління 𝛾, може підтримувати високе використання каналу при
різних умовах в мережі.
3. FREM-алгоритм має значно менші середньоквадратичні відхилення від
бажаної довжини черги 𝑠𝑒 і середні затримки пакетів, але найбільші значення втрат
пакетів серед інших заданих AQM-алгоритмів.
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РОЗДІЛ 3
REM-АЛГОРИТМ З ДИНАМІЧНО РОЗЩЕПЛЮВАНОЮ ІМОВІРНІСНОЮ
ХАРАКТЕРИСТИКОЮ (DSREM)

3.1.

Постановка задачі

Аналіз наукових досліджень в роботах [1 - 7] показує на велику кількість нових
напрямків при розробці або модифікації методів активного управління чергою в
мережах TCP/IP. Зокрема в них аналізується стабільність параметрів TCP/IP-мережі
із застосуванням AQM–систем, питання справедливого розподілу ресурсів, якість
обслуговування тощо.
Так автором роботи [22] запропоновано застосовувати маркування пакетів
черги буферу маршрутизатора. В роботах [20, 61, 62] розглянуто алгоритм
випадкового експоненціального маркування пакетів (REM) та показані основні
переваги його використання в якості AQM–методу. Робота [21] присвячена питанню
побудови AQM–регуляторів для мережевих маршрутизаторів.
Дослідження в роботах [17, 20, 36] присвячені питанню реалізації адаптивних
алгоритмів та алгоритмів із самоналагоджуванням в якості AQM–методів. Автори
роботи [39] вважають, що запропонований ними модифікований REM–алгоритм із
самоналагоджуванням (STREM) має перспективи застосування в якості методу
активного управління чергою буфера, що підтверджено результатами проведеного
ними моделювання мережі.
Робота

[35]

присвячена

дослідженню

робастності

AQM-системи

з

використанням адаптивного REM–алгоритму (AREM). Наведені авторами результати
моделювання показують, що AREM має хороші показники параметру довжини черги
буферу маршрутизатора.
В роботах [51 - 56, 63], а також наведених вище, досліджуються концепції
побудови телекомунікаційних мереж із застосуванням комутаційного обладнання на
базі AQM технологій, але їм притаманні деякі вади, так як вони зорієнтовані на
використання не достатньо ефективних на сьогоднішній день методів.
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Проведений аналіз в попередньому розділі та в наведеній літературі показав,
що при значному зростанні трафіку TCP/IP мережі, деякі з AQM-методів, в основі
яких покладено використання REM-алгоритму, мають ряд недоліків і їм важко досить
ефективно підтримувати стабільність системи активного управління чергою, щоб
забезпечити достатній рівень її якісних показників. Тому надзвичайно актуальною є
задача по розробці нового алгоритму для роботи TCP/IP. Такий алгоритм на основі
REM-алгоритму (DSREM-алгоритм) спрямований на визначення тих характеристик
AQM-систем, що забезпечують покращення важливих параметрів та визначають
стабільність системи при динамічній зміні навантаження в мережі розроблено
автором.
З метою визначення переваг нового алгоритму буде проведено порівняння
характеристик двох алгоритмів активного управління чергою - REM-алгоритму і його
модифікації DSREM та наведено результати аналізу їх роботи при моделюванні в
мережевому симуляторі NS-2. Також буде дана оцінка впливу DSREM та REMалгоритмів на задані параметри якості мережі TCP/IP.
Важливим питанням є проведення математико-статистичного моделювання з
використанням повного факторного експерименту для отримання прогнозуючих
моделей по втраченим і відкинутим пакетам в мережі TCP/IP. При моделюванні буде
застосовано план 23, а коефіцієнти для рівнянь регресії розраховані по методу
найменших квадратів.

3.2.

Інструментальне середовище моделювання мережевого трафіку NS-2

Мережевий симулятор NS-2 (далі симулятор) являє собою програмне
забезпечення для моделювання та аналізу функціонування цифрових мереж з
комутацією пакетів [64].
Симулятор призначений для використання, як в дослідницьких цілях - для
оцінки впливу різних чинників на ефективність розроблюваних мережевих
протоколів і додатків, так і в навчальних цілях - для пояснення роботи конкретних
протоколів і алгоритмів керування процесами в мережах.
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Залежно від цілей дослідження, процеси в мережі можуть моделюватися на
різних рівнях взаємодії, з урахуванням особливостей традиційних і перспективних
програм, протоколів і технологій (WWW, Multicast, Mobile Networking, Satellite
Networking, LAN і т.д.).
Основними особливостями симулятора NS-2 є:
1. Модульний принцип побудови і відкрита архітектура симулятора, які
відповідають багаторівневій архітектурі мережі і дозволяють легко розширювати
його функціональні можливості шляхом додавання нових модулів і модифікації
наявних.
2. Широкий діапазон методів і засобів абстрагування, що надають можливості
для зміни рівня абстракції, як при аналізі результатів, так і, безпосередньо, при
моделюванні, що дозволяє ідентифікувати істотні ефекти на рівні макромоделі, а
потім застосовувати детальне моделювання для їх більш ретельного дослідження.
3. Наявність засобів анімації, що забезпечують можливість спостереження
конкретних реалізацій і дозволяють виділити найбільш важливі і цікаві моменти
поведінки моделі мережі.
4. Наявність бібліотеки мережевих топологій і генераторів трафіку, що
полегшують створення моделей мережі зі складною топологією і змішаним
навантаженням.
5. Склад змішаного інтернет-трафіку постійно змінюється (в даний час
переважають WWW-додатки, в найближчому майбутньому, можливо, основну частку
складуть аудіо- та відео - додатки). Топологія мереж також постійно змінюється.
Проблема задання топології і динаміки її зміни особливо значима для мобільних
мереж. Симулятор дає можливість

полегшити можливість випереджаючого

дослідження впливу цих тенденцій на ефективність роботи мереж.
Симулятор NS-2 є об’єктно–орієнтованим програмним забезпеченням, ядро
якого реалізовано на мові С++. Мова скриптів (сценаріїв) OTcl (Object oriented Tool
Command Language) використовується в якості інтерпретатора [65].
Симулятор повністю підтримує ієрархію класів С ++ (компільовану ієрархією)
і подібну ієрархію класів інтерпретатора OTcl (інтерпретовану ієрархією).
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Використання двох мов програмування в NS-2 пояснюється наступними причинами.
З одного боку, для детального моделювання протоколів необхідно використовувати
системну мову програмування, що забезпечує високу швидкість виконання і здатна
маніпулювати досить великими обсягами даних. З іншого боку, для зручності
користувача і швидкості реалізації і модифікації різних сценаріїв моделювання
привабливіше використовувати мову програмування більш високого рівня абстракції.
Такий підхід є компромісом між зручністю використання і швидкістю виконання. В
NS-2 в якості системної мови використовується С ++, який дозволяє забезпечити:
1. Високу продуктивність.
2. Роботу з пакетами потоку на низькому рівні абстракції моделі.
3. Модифікацію ядра N-2 з метою підтримки нових функцій і протоколів.
В якості мови програмування високого рівня абстракції використовується мова
скриптів OTcl, який дозволяє забезпечити ряд позитивних властивостей, властивих
мові Tcl/Tk тому, що OTcl є об'єктно-орієнтованим розширенням мови Tcl. Tcl
забезпечує:
1. Простоту синтаксису.
2. Простоту написання сценарію моделювання.
3. Можливість з'єднання воєдино блоків, виконаних на системних мовах
програмування і просту маніпуляцію ними.
Для запиту процедури OTcl з С++ використовується клас Tcl. Це може бути
корисним, наприклад, при передачі результатів в OTcl з С ++. Сценарій моделювання
мережі зв'язку може бути повністю записаний на OTcl, включаючи параметри ліній і
вузлів, наприклад, затримки, черги тощо. У разі. якщо необхідно реалізувати будьяку специфічну функцію, наприклад, дисципліну обслуговування, яка не реалізована
в NS-2 на рівні ядра, то для цього використовується код на С++.
Повна версія NS-2 також містить кілька корисних утиліт і засобів, наприклад
налагоджувач Tcl, генератор сценаріїв моделювання і генератор топології мережі.
До складу NS-2 входить генератор топології GT-ITM, за допомогою якого
можна автоматично створити топологію дуже великої мережі без необхідності вручну
визначати всі її компоненти. Генератор сценаріїв моделювання, як правило,
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використовується для створення трафіку між вузлами мережі. При моделюванні
бездротових мереж цей тип генератора також може бути використаний для
визначення рухомих вузлів.
Основу ієрархії становить клас TclObject, який є суперкласом для всіх об'єктів
бібліотек OTcl (планувальник, мережеві компоненти, таймери тощо, включаючи
пов'язані з візуалізатором “nam” об'єкти). В якості класу, який є базовим класом для
TclObject, служить клас NsObject - суперклас для всіх основних мережевих об'єктів
компонентної моделі, що обробляють пакети і представляють собою складні мережеві
об'єкти такі, як вузли та ланки. Далі основні мережеві компоненти діляться на два
підкласи: з'єднувачі (connector) і класифікатори (classifier) по числу можливих
вихідних інформаційних каналів. Основні мережеві об'єкти, які мають один вихідний
інформаційний канал, відносяться до класу з'єднувачів, а комутаційні об'єкти, які
мають кілька вихідних інформаційних каналів – до класу класифікаторів.
Вузол – складний мережевий об'єкт, що складається з об'єкта входу, і
класифікаторів. В NS-2 існує два типи вузлів:
1. Унікастний вузол, що має класифікатор адресу і здійснює унікастну
маршрутизацію (визначається тільки один одержувач в мережі) та класифікатор
портів.
2. Мультикастовий вузол, крім того, має класифікатор, який відрізняє
мультикастові пакети від унікастних, і мультикастовий класифікатор, який здійснює
мультикастову

маршрутизацію

(визначається

група

одержувачів,

можливо,

розташованих в різних місцях об'єднаної мережі). За замовчуванням в NS-2
використовує унікастні вузли. Для створення мультикастового вузла потрібно, після
створення об'єкта планувальника, докладно описувати в скрипті OTcl всі вузли, які
будуть мультикастовими. Після визначення типу вузла вибирається певний протокол
маршрутизації, відмінний від встановленого за замовчуванням.
Іншим важливий складним об'єктом в NS-2 є ланка (link). При створені
дуплексної ланки, створюються дві симплексні ланки в двох напрямках.
Симулятор NS-2 відноситься до типу програмного забезпечення з вільним
доступом (freeware). На сайті розробників [66] є кілька версій симулятора,
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орієнтованих на різні операційні системи та апаратні платформи. Найбільш повною є
версія, орієнтована на сімейство ОС UNIX.
Як правило, спільно з симулятором NS-2 використовуються додаткові
програмні засоби графічного відображення результатів моделювання. В першу чергу,
до них відносяться утиліта мережевої анімації nam (network animator) і утиліта
побудови графіків X-graph. Крім того, разом з симулятором поширюються засоби
налагодження моделей, конвертації вихідних даних, генератори топологій мереж і
сценаріїв моделювання, а також ряд інших пакетів.

3.3.

Теоретичне та експериментальне обґрунтування DSREM алгоритму

3.3.1. Основні особливості
Теоретичне обґрунтування DSREM-алгоритму в основному базується на методі
випадкового експоненціального маркування (REM) [67 - 69]. Цей метод був
побудований з використанням експоненціального закону управління, де в якості
аргументу використовується значення ціни перевантаження 𝑝 , розрахунок якої
здійснюється, як було показано в першому розділі за формулою
p(kT)  max(0, p((k  1)T)  γ(α(q(kT)  q
)  x(kT)  c)),
ref

де c – пропускна здатність каналу;

q(kT) – поточна довжина черги буфера маршрутизатора в пакетах;
x(kT) – швидкість надходження пакетів (пакет/с);
α і

γ – константи більше нуля (0,1 та 0,001 відповідно);

T -– інтервал часу вимірювань;

k – номер інтервалу.
Сам закон управління можна записати таким чином:

(3.1)
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prob(kT)  1  

 max(0, p((k 1)T) γ(α(q(kT) q

ref

) x(kT) c))

,

(3.2)

де  – значення більше одиниці (1,001).
Метод REM (Random Exponential Marking) має ряд важливих переваг над
іншими AQM-алгоритмами [62, 70, 71]:
1. Він ідеально підходить до мереж з великою кількістю перевантажених ліній,
де параметр імовірності маркування пакету впродовж всього шляху його слідування
визначає міру (ціну) перевантаження. Це дозволяє джерелу оцінити перевантаженість
шляху проходження пакету спостерігаючи лише за частиною пакетів, які були
промаркованими.
2. Урівноваження вхідного потоку x(kT) з пропускною спроможністю вихідної
лінії c та довжиною буфера маршрутизатора q(kT) до нуля за допомогою правила
оновлення дає можливість досягти значного рівня використання каналу та малих
втрат і затримки:
p(kT)  [ p((k  1)T)  γ(α(q(kT) qref )  x(kT) c)]  .

(3.3)

3. Джерела повідомлення та їх канали зв’язку можуть бути представленні в
якості параметрів стохастичного апроксимуючого алгоритму  sU s (xs ) для
збільшення сукупного ефективного використання швидкості передачі джерела xs за
умови обмеження пропускної здатності лінії. Проте, некритично, щоб оптимальність
точно повторювалась на практиці. Показово те, що REM намагається представити
мережу в цілому по відношенню до бажаної робочої точки. Більше того, значення
робочої точки може бути обране виходячи із бажаного значення критерія
справедливого розподілу [62].
Враховуючи дані мережевого моделювання, можна зазначити, що REM–
алгоритм позитивно впливає на такі фактори, як стабільність роботи, критерій
справедливого використання, масштабованість та робастність.
REM може бути розглянуто, як стохастична версія базового алгоритму [72].
Оскільки в роботі [62] немає аналітичного (теоретичного) аналізу впливу REM–
алгоритму на якість таких показників як стабільність та справедливість розподілу,
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можна використати результати моделювання наведені в ній, які підтверджують
високу стабільність та справедливість розподілу базового алгоритму. Доведено, що
базовий алгоритм сходиться в точці оптимізації, яка збільшує сукупну корисність
джерела повідомлення, навіть при роботі в несинхронному (нестабільному)
середовищі. Більше того, точка рівноваги (робоча точка) може бути вибрана виходячи
із заданих вхідних величин критерія справедливого розподілу (наприклад
використовуючи пропорційне або максимальне значення критерію розподілу [73])
шляхом вибору функції джерела [72]. Результати моделювання показали, що основні
параметри REM швидко сходяться в деякій точці, близькій до точки рівноваги, та
мають коливальних характер зміни свого значення (незначні відхилення) навколо неї.
Таким чином, базовий алгоритм визначає макроскопічне (глобальне) поводження
REM, включаючи параметри стабільності та критерій справедливого розподілу.
Також велике значення при проведенні моделювання REM–алгоритму
приділялося питанням масштабованості та робастності. Існує два аспекти
масштабованості: складність і продуктивність. REM поділяється на алгоритм каналу
зв’язку [62]

p(kT)  [ p((k  1)T)  γ(α(q(kT) qref )  x(kT)  c)]  ,
m(kT)  1    p( kT )

(3.4)

та алгоритм роботи джерела



p s (kT)   log (1 - m s (kT)),

(3.5)

M

xs (kT)  [ U 's1( p s ( kT ))] s
ms

(3.6)

і працює лише на локальному рівні агрегуючи інформацію. На складність роботи обох
частин алгоритму не впливають ні кількість вхідних джерел та каналів зв’язку, ні їх
пропускні здатності. Більше того, даний алгоритм не потребує перевантаження
(оновлення) своїх параметрів при зміні параметрів мережі таких, як пропускна
здатність мережі, кількість вхідних джерел, шлях проходження пакетів тощо. Отже
REM може застосовуватися в мережах з динамічно змінними параметрами, не
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зважаючи на статичний характер REM–моделі. Проте, одним з критичних питань є
міра продуктивності роботи. Згідно з результатами моделювання роботи мережі [62],
було продемонстровано, що при застосуванні REM, такі параметри продуктивності,
як пропускна здатність, довжина черги пакетів буфера маршрутизатора, втрати
пакетів, критерій використання мають стабільний характер, коли навантаження
трафіку, пропускна здатність мережі, затримка розповсюдження, розмір мережі
масштабуються на коефіцієнт рівний 10.
Оцінка робастності AQM-системи на основі REM–методу була проведена
шляхом зміни параметрів алгоритму таких, як

γ , що визначає рівень конвергенції, 𝛼𝑙 ,

який відповідає за затримку та ефективне використання лінії та φ, котрий впливає на
значення імовірності маркування пакетів. Експеримент, що вивчав питання
масштабованості системи на базі REM також показав високий рівень стабільності
показників [62]: його продуктивність залишається стабільною в середовищі з
динамічно змінними параметрами. REM оцінює час проходження пакету “туди–
назад” в залежності від значення вікна контролю. Результати моделювання показали,
що REM стійкий до похибок оцінки часу проходження пакету “туди–назад”.
3.3.2. Визначення параметрів
Для REM існує три головні параметри: γ та 𝛼𝑙 для регулювання значення ціни
та φ для визначення імовірності маркування/скидання пакетів.
Як показано в роботах [21, 62, 74] параметр γ повинен бути додатним та мати
невелике значення. Він визначає збіжність (конвергенцію) REM–алгоритму: параметр
𝛾 > 0 та повинен мати достатньо мале значення для збіжності REM, але не повинен
бути малим на стільки, щоб швидкість зміни конвергенції була занадто повільною
[72]. Емпіричним шляхом було встановлено, що AQM-система може ефективно
працювати при значеннях параметру γ в діапазоні від 0.001 до 0.005.
Параметр 𝛼𝑙 повинен бути додатнім і мати значення в межах від 0 до 1, в
залежності від каналу зв’язку. Велике значення 𝛼𝑙 , наприклад 𝛼𝑙 = 1, спричинить
посилення ефекту відставання запізнювання параметру ціни та AQM–системи в
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цілому і, як наслідок, зменшення ефективності використання системи. Мале значення
цього параметру, наприклад 𝛼𝑙 = 0.1 , істотно покращить використання при
незначному збільшенні відставання. Значення 𝛼𝑙 повинно обиратися відповідно до
бажаних значень параметрів використання та затримки. Мале значення 𝛼𝑙 також
згладжує процес визначення ціни маркування шляхом зменшення ефекту коливання
(нестабільності параметрів) буфера (зменшення цього ефекту також можна досягти
шляхом використання усередненого значення ємності буфера маршрутизатора
замість його миттєвого значення у обчисленні ціни). Виходячи з результатів
імітаційного моделювання мережі [62], значення параметру 𝛼𝑙 повинно бути
близьким до 0.1.
Серед усіх факторів, що впливають на продуктивність роботи REM–алгоритму,
найбільш критичною є сукупність параметру імовірностей маркування/скидання
впродовж всього шляху слідування пакету. Надмірне значення імовірності
маркування спричиняє значну нестабільність параметрів буфера та зменшення
проценту використання системи. Параметр φ регулює значення параметру контролює
значення імовірності маркування. Його значення повинно бути більше одиниці. В
ідеальному випадку він повинен бути обраний так, щоб імовірності маркування
впродовж всього шляху слідування пакету, при заданій конфігурації мережі, спадали
в проміжку, де можливо було б досягнення помірного значення параметру ціни.
Даний проміжок має назву “good range” (добрий діапазон).
Підсумовуючи весь досвід вибору параметрів, можна сказати, що для
нормальної роботи REM задані імовірності повинні бути в діапазоні від 0,05 до 0,99
включно. Вихід за межі даного діапазону спричинює нестабільність в роботі буфера
та вікна прийому/передачі. Асиметричність діапазону (наприклад, коли права межа
більш ближче до одиниці, ніж ліва межа до нуля) спричинена тим фактом, що
враховуючи логарифмічний вигляд функції, вхідна швидкість більш чутлива до
параметру ціни, коли значення ціни або імовірності маркування (в еквіваленті)
незначне (рис. 3.1, 3.2а, 3.2б) [20].
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Рис.3.1 – Розмір вікна

Рис.3.2а – Імовірність маркування

Рис.3.2б – Швидкість джерела

Масштабованість REM–методу залежить в основному від здатності утримувати
імовірність маркування впродовж усього шляху проходження пакету в даному
діапазоні. Коли збільшуємо число джерел мережі ціни впродовж усього шляху і, отже,
імовірності маркування можуть варіюватися в широкому діапазоні. Отже граничні
межі даного діапазону визначають розмір мережі (число джерел) при яких робота
REM буде ефективною. Методи, які збільшують “good range”, поліпшують
масштабованість REM.
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3.3.3. Справедливий розподіл ресурсів
Якщо розглядати принципи функціонування мережі на базі протоколу IP то
‘справедливий розподіл ресурсів’ (fairness) є одним з основних [75]. Головна ідея
цього полягає в рівнозначному розподілі смуги пропускання між конкуруючими
пакетами незалежно від навантаження. В тому випадку, коли навантаження в мережі
незначне, то виконуються вимоги з обслуговування всіх пакетів. Якщо ж
навантаження на мережевому вузлі (маршрутизаторі) стає значним, в тому випадку
зростає імовірність того, що пакети одного потоку займуть всі мережеві ресурси і при
цьому пакети всіх інших потоків будуть блоковані. Для уникнення цієї проблеми
розроблено достатня кількість методів і механізмів.
Розглянемо параметр ws в функції U s ( xs )  ws log( xs ) , що визначає відносну
частку пропускної спроможності, яку отримує кожне вхідне джерело в рівноважному
стані [72]. Покажемо як найкраще вибрати критерій справедливого розподілу ws із
мінімальним впливом затримки розповсюдження на вхідні джерела повідомлення.
В роботі [62] представлені дані імітаційного моделювання мережі топологія
якої наведена на рисунку 3.3.

Рис. 3.3 - Топологія мережі із однією перевантаженою лінією
Параметр 𝑤𝑠 розраховується за формулою:

ws  с / ( d s 1 / d s ) ,

(3.7)

sS

де с = 12 пак/мс – пропускна здатність лінії з перевантаженням;
𝑑𝑠 – затримка розповсюдження ‘туди–назад’ для даного вхідного джерела 𝑠.
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Тому всі вхідні джерела будуть мати однакове значення розміру вікна
передачі/прийому (проте різні швидкості передачі) при використанні базового

S 1 буде активовано ще до початку роботи мережі. В момент
часу 0сек. буде активовано джерело S 2 , третє вхідне джерело запрацює в момент 1 с,
алгоритму. Джерело

а четверте – 2 с. Після активації усі джерела будуть працювати до закінчення
моделювання. Результати моделювання приведені на рисунку 3.4 [20].

Рис. 3.4 - Розмір вікна приймача
Як і очікувалося, значення параметру розміру вікна встановилося близько до
рівноважного значення.
Наступне моделювання мережі було проведено для багатьох каналів, топологія
якої приведена на рисунку 3.5.

Рис. 3.5 - Топологія багатоканальної мережі
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Всі вхідні джерела мають значення 𝑤𝑠 = 12 пак/мс . З цього випливає, що
швидкості передачі вхідних джерел в точці рівноваги повинні бути пропорційно
розподіленими за справедливим критерієм. Результати десяти моделювань, при
збільшенні розміру мережі від 1 джерела до 10, з кроком в одне джерело, .показані на
рисунку 3.6 [20].

Рис. 3.6 - Значення пропорційного критерію ‘справедливого розподілу’
Для мережі, яка складається з 𝑛 каналів, вимірюється розподіл пропускних
можливостей для довготривалих з’єднань для кожного каналу, як 𝑥0" /(𝑥0" +𝑥𝑖" ),
де і = 1,…, 𝑛,
𝑥𝑖" – рівень з’єднань в рівновазі.
При зростанні розміру мережі, довготривалі з’єднання показують постійно
спадаюче значення ціни.
3.3.4. Графічне представлення закону управління REM-алгоритму
На рисунку 3.7 показано імовірнісний закон управління REM-алгоритму. Так
при кожному надходженні пакета в чергу змінюється його ціна та імовірність
маркування. Якщо при малому навантаженні в мережі, пакет, який має
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Рис. 3.7 – Графік залежності імовірності маркування пакетів від ціни
перевантаження каналу для REM-алгоритму
деякий показник (ціну) перенавантаження відповідний точці А та імовірність
маркування для цієї точки, не був промаркований, тоді вікно приймача збільшиться
в 2 рази, а отже збільшиться навантаження в TCP/IP-мережі.
Наступний пакет з відповідними показниками в точці В може бути
промаркований або відкинутий. Тоді вікно приймача зменшиться разом з
навантаженням в мережі.
Якщо наступний пакет (в точці С) буде мати більші значення імовірності
маркування й ціни перевантаження, проте не буде відкинутим, то навантаження
мережі знову зросте і наступний пакет може бути відкинутий з більш високою
імовірністю.
Далі наведено псевдокод функції оновлення ціни та імовірності маркування
пакетів буфера маршрутизатора для REM-алгоритму.
початок
введення даних 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑥, 𝑐, 𝑞, 𝑄𝑟𝑒𝑓;
𝑝 ← 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣;
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𝑝 ← 𝑝 + 𝑦 ∙ (𝑥 + 𝑎 ∙ (𝑞 − 𝑄𝑟𝑒𝑓) − 𝑐);
якщо 𝑝 < 0
тоді 𝑝 ← 0;
кінецьякщо
𝑃𝑟 ≔ 1 − 𝑝ℎ𝑖^(−𝑝);
𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣 ← 𝑝;
виведення результату 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑃𝑟;
кінець
де 𝑝 – значення ціни маркування пакету,
𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣 – значення ціни маркування пакету для минулої ітерації,
𝑐 – пропускна спроможність каналу,
𝑥 – швидкість вхідного потоку,
𝑃𝑟 – імовірність маркування пакету,
𝑞 – поточне значення довжини буфера маршрутизатора,
𝑄𝑟𝑒𝑓 – встановлене значення довжини буфера маршрутизатора,
𝑎 = 0.1 , 𝑦 = 0.001, 𝑝ℎ𝑖 = 1.001 – константи.
Опис роботи REM-алгоритму:
1. Ціна навантаження поточної ітерації визначається, як сума поточного та
минулого значення цін за формулою (3.1).
2. Якщо значення ціни від’ємне, тоді її змінна отримує значення 0.
3. Якщо значення ціни більше попереднього значення та додатне –
розраховується імовірність маркування пакетів за формулою (3.2).
4. Поточне значення ціни передається в наступну ітерацію.
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3.3.5. Графічне представлення та нові ключові параметри DSREMалгоритму
DSREM – алгоритм є глибокою модифікацією REM-алгоритму. Принцип його
роботи на самому початку, як показано на рисунку 3.8, повторює роботу REMалгоритму.

Рис. 3.8 – Графік залежності імовірності маркування пакетів від ціни
перевантаження каналу для DSREM-алгоритму

Для подальшої роботи DSREM-алгоритму вводяться нові спеціальні параметри:
𝑘1 – коефіцієнт масштабування по осі імовірності;
𝑘2 – коефіцієнт масштабування по осі міри перевантаження (ціни);
𝑘𝑠𝑡 − коефіцієнт стійкості.
При відсутності або при малому навантаженні мережі, DSREM-алгоритм
працює відповідно до REM-алгоритму. Так, якщо перший пакет не був відкинутий,
вікно передавача збільшується в 2 рази, тим самим збільшується передача пакетів і
збільшується ціна. Якщо наступний пакет буде промаркований, тоді характеристика
імовірності буде розщеплена завдяки коефіцієнтам масштабування по осі імовірності
𝑘1 та осі міри перевантаження (ціни) 𝑘2 [69]. Дані коефіцієнти визначаються за
формулами:
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k1  (1  *(  p_max) )

p_max_const
,
p_max

k2 
де 𝑝_max_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =

6911

(3.8)

значення

-

ціни

(3.9)
маркування,

при

імовірності

маркування/скидання пакетів 0,999;
𝑝_max - максимальне значення ціни при кожній ітерації;
𝜑 ∗ - значення параметру норми втрат при кожній ітерації, яка визначається:

*  1 

(   1)
k st

(3.10)

Тоді імовірнісний закон маркування 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) для DSREM-алгоритму можна
записати у вигляді

 p(kT)

(1


),
при с  c

i
j
prob(kT)  
*( k2  p(kT))

), при с  c
k1  (1  
k max

(3.11)

При зменшенні навантаження в мережі, зменшується ціна для наступного
пакету, але імовірність маркування пакету вже розраховується за розщеплюваною
характеристикою

імовірності.

При

збільшенні

навантаження

імовірність

розраховується за REM-методом. Крім того, якщо наступний пакет після
розщеплення характеристики імовірності не був промаркований та має меншу ціну,
імовірність відкидання для нього також буде розраховуватися за розщеплюваною
характеристикою.
Коригування імовірності маркування пакетів відбувається по більш ‘крутій’
характеристиці, тим самим черга піддається більшому стримуванню для зростання.
Отже при зменшенні вхідних потоків маршрутизатора, DSREM зменшує
імовірність відкидання пакетів повільніше, ніж REM-алгоритм, тим самим
стримуючи зростання черги в буфері.
До формули (3.10) входить спеціально визначений коефіцієнт k st . Він відіграє
важливу роль при визначенні якісних показників TCP мережі.
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Значення коефіцієнта k st (коефіцієнта стійкості) визначається за наступним
алгоритмом:
1. Знаходимо

частоту

ω

при

якій

значення

логарифмічної

фазової

характеристики задовольняє по якісним показникам перехідний процес. Для цього
розв’язуємо наступне рівняння:

P(  )tg(  ) - Q(  )  0,

(3.12)

де P(  ) – дійсна частина передавальної функції розімкненої системи;

Q(  ) – уявна частина передавальної функції розімкненої системи;
tg(  ) - тангенс кута, при якому перехідна функція задовольняє показникам
якості.
2. Визначаємо модуль амплітудно-фазової характеристики при знайденій
частоті:

A()  P 2 ()  Q 2 ( ) .

(3.13)

3. Визначаємо коефіцієнт стійкості:

k st  A( ) .

(3.14)

Псевдокод функції оновлення ціни та імовірності маркування пакетів буфера
маршрутизатора для DSREM-алгоритму показано нижче:
початок
введення даних 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑥, 𝑐, 𝑞, 𝑄𝑟𝑒𝑓, 𝑝𝑚𝑎𝑥, 𝑘𝑠𝑡;
𝑃𝑐𝑢𝑟 ← 𝑦 ∙ (𝑥 + 𝑎 ∙ (𝑞 − 𝑄𝑟𝑒𝑓) − 𝑐);
1якщо 𝑃𝑐𝑢𝑟 < 0
тоді 𝑃𝑐𝑢𝑟 ← 0;
кінецьякщо1
𝑝 ← 𝑃𝑐𝑢𝑟 + 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣;
2якщо 𝑝 < = 0
тоді 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣 ← 0; 𝑃𝑟 ← 0;
2інакше
3якщо 𝑝 > 𝑝𝑚𝑎𝑥
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тоді 𝑝𝑚𝑎𝑥 ← 𝑝;
4якщо 𝑝 > 𝑝maxconst
тоді 𝑝 ← 𝑃𝑐𝑢𝑟;
кінецьякщо4
𝑃𝑟 ← 1 − 𝑝ℎ𝑖^(−𝑝);
𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣 ← 𝑝;
3інакше
𝐹𝑖 ← 1 + ((𝑝ℎ𝑖 − 1)/𝑘𝑠𝑡);
𝑘1 ← (1 − 𝑝ℎ𝑖 ^ (−𝑝𝑚𝑎𝑥));
𝑘2 ← 𝑝maxconst/𝑝𝑚𝑎𝑥;
𝑃𝑟 ← 𝑘1 ∙ (1 − 𝑝ℎ𝑖 ^ (−𝑘2 ∙ 𝑝));
𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣 ← 𝑝;
кінецьякщо3
кінецьякщо2
виведення результату 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑃𝑟, 𝑝𝑚𝑎𝑥;
кінець
де 𝑝 – сумарне значення ціни маркування пакету,
𝑃𝑐𝑢𝑟 – значення ціни маркування пакету для поточної ітерації,
𝑝𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення ціни маркування для даної ітерації,
𝑝ℎ𝑖 – значення параметру норми втрат,
𝑘1 – коефіцієнт масштабування по осі імовірності,
𝑘2 – коефіцієнт масштабування по осі міри перевантаження (ціни),
𝑘𝑠𝑡 – коефіцієнт стійкості,
𝑝maxconst = 6911 – константа.
Описання DSREM-алгоритму:
1. Якщо сума попередньої та поточної ціни менше або дорівнює нулю, то
імовірність маркування/скидання пакетів буде дорівнювати нулю.
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2. Якщо сума попередньої та поточної ціни більше 𝑝_𝑚𝑎𝑥 то параметр 𝑝_𝑚𝑎𝑥
приймає значення ціни 𝑝 , а імовірність скидання пакетів розраховується за
формулою (3.11) перший рядок.
3. Якщо значення ціни більше від константи 𝑝_max_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то 𝑝 приймає
значення поточної ціни даної ітерації без попередніх значень.
4. Якщо значення ціни 𝑝 менше від 𝑝_𝑚𝑎𝑥, тоді замість змінної 𝜑
застосовується змінна 𝜑 ∗ , а імовірність маркування 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) розраховується за
формулою (3.11) другий рядок.

3.4.

Проведення експериментів в мережевому симуляторі NS-2 по

визначенню характеристик DSREM-алгоритму
Моделювання TCP/IP мережі, що містить перевантажений канал зв’язку, з
використанням AQM-алгоритмів REM та DSREM виконувалось в мережевому
симуляторі NS-2. Схема мережі (рис. 3.9) складається зі змінного числа FTP джерел
повідомлення, які за допомогою двох маршрутизаторів передають інформацію на
TCP-приймач.

Рис. 3.9 – Схема мережі для імітаційного моделювання
1 – джерело повідомлення, 2 – лінія зв’язку з перевантаженням,
3 – маршрутизатор, 4 – TCP-приймач повідомлення.
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Швидкість каналу між кінцевими вузлами і маршрутизаторами становить 100
Мб/с, затримка для кожного кінцевого вузла має випадковий характер. Швидкість
каналу між двома транзитними маршрутизаторами становить 5 Мб/с (канал з
перевантаженням), а затримка – 20 мс.
Роботу починають 20 % джерел, потім, через 20 с – 40 %. На 40-й секунді
включиться ще 40 %. Тривалість процеса моделювання складає 60 с.
На рисунках 3.10а, 3.10б, 3.11а, 3.11б наведені графіки імовірності маркування
пакетів та довжини черги буфера маршрутизатора, що були отримані шляхом
моделювання мережі з використанням REM та DSREM алгоритмів для 5 вхідних
джерел за допомогою мережевого симулятора NS-2.

Рис. 3.10а – Графік імовірності
маркування пакетів для REMалгоритму

Рис. 3.11а – Графік довжини черги
буфера маршрутизатора для REMалгоритму

Рис. 3.10б – Графік імовірності
маркування пакетів для DSREMалгоритму

Рис. 3.11б – Графік довжини черги
буфера маршрутизатора для DSREMалгоритму
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З графіків (див. рис. 3.10а, 3.10б) видно, що імовірность маркування для REMметоду має характер нестабільності. В той же час, при використані DSREMалгоритму, даний параметр має яскраво виражену ступінчату характеристику.
З графіків довжини черги пакетів буфера (див. рис. 3.11а, 3.11б) видно, що
система, в основі якої покладено REM-алгоритм, має нестабільний характер даного
параметру. В той же час, для DSREM, нестабільності характеристики довжини черги
при даній конфігурації мережі не спостерігається.
На рисунках 3.12а, 3.12б, 3.13а, 3.13б наведені графіки імовірності маркування
пакетів та довжини черги, що були отримані шляхом моделювання

Рис. 3.12а – Графік імовірності
маркування пакетів для REMметоду

Рис. 3.13а – Графік довжини черги
буфера маршрутизатора для REMметоду

Рис. 3.12б – Графік імовірності
маркування пакетів для DSREMметоду

Рис. 3.13б – Графік довжини черги
буфера маршрутизатора для DSREMметоду
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мережі з використанням REM та DSREM алгоритмів для 95 вхідних джерел з яких
видно, що навіть при збільшенні навантаження мережі DSREM може підтримувати
стабільність параметрів краще, ніж REM.
Дані мережевого моделювання занесені до таблиці 3.1, з якої видно, що більш
ефективним виявилось використання мережі, основою AQM-системи якої є DSREMалгоритм, оскільки при порівнянні з REM-алгоритмом, він має кращі показники по
кількості відкинутих та втрачених пакетів.
Таблиця3.1
Втрати пакетів при застосуванні REM та DSREM алгоритмів.
REM
DSREM
Кількість
Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість
вхідних
втрачених відкинутих втрачених втрачених відкинутих втрачених
джерел,
пакетів,
пакетів,
пакетів,
пакетів,
пакетів,
пакетів,
шт
шт
шт
%
шт
шт
%
5
60
5
0,27
50
0
0,22
95
8062
7982
4,81
3494
3414
2,42
Для невеликої кількості вхідних джерел повідомлень (див. табл.3.1 рядок 1) для
DSREM-алгоритму показники кількості втрачених пакетів кращі на 16,7% порівняно
з REM-алгоритмом, а для великої кількості вхідних джерел повідомлень – на 56,7%.
Що стосується відкинутих пакетів, то для невеликої кількості вхідних джерел
повідомлень абсолютну перевагу має DSREM-алгоритм. Для значної кількості
вхідних джерел повідомлень (рядок 2) ця перевага вимірюється значенням в 57,2%.

3.5.

Побудова

математично-статистичних

моделей

прогнозування

кількості втрачених та відкинутих пакетів для мережі TCP/IP з використанням
DSREM-алгоритму
Для побудови математико-статистичних моделей завжди потрібне проведення
експериментальних досліджень. При цьому для поставлених цілей моделювання
можна виділити ряд наступних етапів [76 – 78]:
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1. Вибір вихідних величин - параметрів оптимізації, вибір незалежних вхідних
величин, що впливають на об'єкт дослідження – факторів.
2. Збір апріорної інформації і використання її перед проведенням експерименту,
а також складання схеми проведення дослідів експерименту.
3. Виконання експерименту.
4. Статистична обробка отриманих результатів.
5. Висновок по результатам експерименту.
При отриманні інформації, після кожного етапу, визначається подальша
стратегія експерименту. Звідси з'являється можливість оптимального управління
експериментом.
При плануванні експерименту дозволяється варіювати одночасно всіма
факторами і отримувати кількісні оцінки основних ефектів і ефектів взаємодії. Самі
ефекти визначаються з меншою помилкою, ніж при традиційних методах
дослідження.
Основним завданням даного розділу є побудова моделі регресії для
передбачення кількості відкинутих і втрачених пакетів в мережі TCP/IP з
використанням DSREM алгоритму.
При проведенні планування за схемою повного факторного експерименту
(ПФЕ) план 23 реалізує всі можливі комбінації трьох факторів на двох обраних для
дослідження рівнях [76 – 82]. При цьому необхідну кількість дослідів в загальному
випадку можна визначити за формулою:

N  nk ,

(3.15)

де 𝑛 - кількість рівнів; 𝑘 - число факторів.
Для факторів обрані рівні, які становлять нижню і верхню межі досліджуваної
області за даним параметром.
В таблиці 3.2 представлена розширена матриця повного факторного
експерименту 23, подвійною лінією виділено сам план експерименту 23.
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Таблиця3.2

Кодовані значення змінних
Номер
досліду

x0

x1

x2

x3

x1x2

x1x3

1
2
3
4
5
6
7
8

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1

+1
-1
+1
-1
-1
+1
-1
+1

x2x3 x1x2x3
+1
+1
-1
-1
-1
-1
+1
+1

-1
+1
+1
-1
+1
-1
-1
+1

Y1 - кількість
відкинутих
пакетів
Y2 - кількість
втрачених
пакетів

Розширена матриця планування повного факторного експерименту 23.

Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18

Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28

Сама побудова плану експерименту зводиться до вибору експериментальних
точок, симетричних відносно основного рівня, як показано на рисунку 3.14 [76, 78, 80
- 82].

Рис.3.14 - Повний факторний експеримент 23
Повний факторний експеримент типу 2к має властивості симетричності,
нормування, ортогональности та ротатабельності (для лінійної моделі) [84, 85].
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При дослідженні в якості параметрів оптимізації було обрано такі
характеристики функціонування мережі TCP/IP (табл. 3.3):
 𝑌1 - кількість відкинутих пакетів;
 𝑌2 - кількість втрачених пакетів.
Таблиця 3.3
Матриця планування повного факторного експерименту 23 в
натуральних значеннях факторів.
Номер
досліду
1
2
3
4
5
6
7
8

Натуральні значення
факторів
X1
X2
X3
5
5
20
15
5
20
5
95
20
15
95
20
5
5
200
15
5
200
5
95
200
15
95
200

Y1 - кількість
відкинутих
пакетів
63
0
3414
7267
76
0
3054
6310

Y2 - кількість
відкинутих пакетів
137
100
3494
7404
160
100
3135
6444

Незалежними вхідними величинами, які впливають на об'єкт дослідження факторами були визначені:
𝑋1 - пропускна здатність каналу зв'язку (вузлів передачі даних) в Мбіт/с;
𝑋2 - навантаження (кількість вузлів передачі даних);
𝑋3 - початкове (бажане) значення черги, в пакетах.
Для вибору локальної області факторного простору була проведена перша серія
дослідів. Після ретельного аналізу апріорної інформації про зміну параметрів
оптимізації і результатів перших дослідів були визначені межі областей визначення
факторів, значення яких занесені до таблиці (див. табл.3.3) [76 - 83]:
𝑋1𝑚𝑖𝑛 = 5 Мбіт/с; 𝑋1𝑚𝑎𝑥 = 15 Мбіт/с;
𝑋2𝑚𝑖𝑛 = 5 ;

𝑋2𝑚𝑎𝑥 = 95;

𝑋3𝑚𝑖𝑛 = 20 пак;

𝑋3𝑚𝑎𝑥 = 200 пак;

Основні (нульові) рівні для кожного з факторів можна визначити виходячи зі
співвідношень:
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x10 

X 1max X 1min 0 X 2 max  X 2 min 0 X 3 max  X 3 min
;x2 
;x3 
.
2
2
2

Тоді отримаємо:

15  5
95  5
200  20
 10;x20 
 50;x30 
 110.
2
2
2
Інтервали варіювання факторів визначаються наступним чином:
x10 

x j 

X max j  X min j
2

.

Підставивши значення кожного із факторів отримаємо такі числові значення
інтервалів:

 x1 

15  5
95  5
200  20
 5;  x2 
 45;  x3 
 90.
2
2
2

Щоб перейти від натуральних значень факторів до кодованих необхідно
виконати наступне лінійне перетворення:

X j  x0j
xj 
; j  1,2,k .
x j

(3.16)

Для змінних 𝑥1 , … , 𝑥𝑘 верхній рівень отримає значення +1, а нижній рівень -1.
При цьому координати центру плану дорівнюють нулю. План повного факторного
експерименту 23 з кодованими значеннями факторів представлений в таблиці 3.2.
Повна матриця ПФЕ 23 крім стовпців факторів включає також стовпець для фіктивної
змінної і чотири стовпці для взаємодії факторів (𝑥1 𝑥2 , 𝑥1 𝑥3 , 𝑥2 𝑥3 , 𝑥1 𝑥2 𝑥3 ).
Результати виконаних дослідів згідно ПФЕ 23 знаходяться в двох останніх
стовпцях (див. табл. 3.3).
Для визначення властивостей повного факторного експерименту типу 23
розглянемо докладніше загальні властивості матриці планування [76, 77, 83]. Тут
будемо мати на увазі ті з них, які конкретно визначають якість моделі, так як
експеримент планується для того, щоб отримати модель, яка володіє певними
оптимальними властивостями. При цьому оцінки коефіцієнтів моделі повинні бути
найкращими і точність передбачення параметра оптимізації не повинна залежати від
напрямку в факторному просторі, оскільки заздалегідь не ясний майбутній шлях руху

113

в пошуках оптимуму. Наявність цих властивостей дозволяє до того ж швидко і просто
розрахувати цільову функцію.
1. Властивість ортогональності - добуток будь-яких двох різних векторстовпців факторів дорівнює нулю:
N

xui x ji  0;u, j  0,1,...,k .

i 1
Для нашої матриці планування маємо:
стовпці ‘1-2’:
(-1)(-1)+(+1)(-1)+(-1)(+1)+(+1)(+1)+(-1)(-1)+(+1)(-1)+(-1)(+1)+(+1)(+1) = 0;
стовпці ‘1-3’:
(-1)(-1)+(+1)(-1)+(-1)(-1)+(+1)(-1)+(-1)(+1)+(+1)(+1)+(-1)(+1)+(+1)(+1) = 0;
стовпці ‘2-3’:
(-1)(-1)+(-1)(-1)+(+1)(-1)+(+1)(-1)+ (-1)(+1)+(-1)(+1)+(+1)(+1)+(+1)(+1) = 0.
Ця властивість дозволяє спростити процедури розрахунку коефіцієнтів
рівняння регресії, так як матриця коефіцієнтів нормальних рівнянь (ХТХ) стає
діагональною і її діагональні елементи рівні числу дослідів в матриці планування N.
2. Властивість нормування - сума квадратів елементів стовпця кожного з
факторів дорівнює числу дослідів:
N

x 2ji  N ; j  0,1,...,k .

i 1

Перевіримо цю властивість для нашої матриці:
стовпець 1:
(-1)2+(+1)2+(-1)2+(+1)2+(-1)2+(+1)2+(-1)2+(+1)2 = 8;
стовпець 2:
(-1)2+(-1)2+(+1)2+(+1)2+(-1)2+(-1)2+(+1)2+(+1)2 = 8;
стовпець 3:
(-1)2+(-1)2+(-1)2+(-1)2+(+1)2+(+1)2+(+1)2+(+1)2 = 8.
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3. Властивість ротатабельності - дисперсії передбачених значень параметра
оптимізації однакові на рівних відстанях від нульового рівня.
4. Симетричність щодо нульового рівня, іншими словами алгебраїчна сума
елементів стовпця кожного фактора, дорівнює нулю:
N

x ji  0; j  1,2,...,k; j  0.

i 1

Для матриці 23 ця властивість виглядає наступним чином:
стовпець 1:
(-1)+(+1)+(-1)+(+1)+(-1)+(+1)+(-1)+(+1) = 0;
стовпець 2:
(-1)+(-1)+(+1)+(+1)+(-1)+(-1)+(+1)+(+1) = 0;
стовпець 3:
(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(+1)+(+1)+(+1)+(+1) = 0.
Проведемо обробку результатів експерименту. Головною метою проведення
експерименту - є отримання за його результатами моделі, яка адекватно описує
поведінку досліджуваного об'єкта, тобто визначити структуру рівняння і знайти
значення невідомих коефіцієнтів моделі [77,79,83].
Згідно рівняння (3.15) для ПФЕ 23 можна визначити вісім коефіцієнтів для
нашої моделі (рівняння регресії):

ˆy  b0  b1x1  b2 x2  b3 x3  b12 x1x2  b13 x1x3  b23 x2 x3  b123 x1 x2 x3 ,

(3.17)

де 𝑏0 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏12 , 𝑏13 , 𝑏23 , 𝑏123 - коефіцієнти моделі.
Для перевірки відтворюваності досліду в центрі плану експерименту було
поставлено три повторних досліди. Результати представлені в таблиці 3.4.
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Таблиця 3.4
Повторні досліди в центрі плану експеримента.
Номер
досліду

X1

X2

X3

1

9

49

109

Y1 кількість
відкинутих
пакетів
3414

Y2 кількість
втрачених
пакетів
3517

2

10

50

110

3459

3569

3

11

51

111

3520

3628

Розрахунок дисперсії відтворюваності для параметрів оптимізації Y1 і Y2
проводиться за наступними формулами:
S(2Y 1 ) 

1 m
(Y1u  Y1 )2 ,u  1,...,m,

m  1 u 1

(3.18)

S(2Y 2 ) 

1 m
( Y 2u  Y 2 )2 ,u  1,...,m,

m  1 u 1

(3.19)

де m – число повторних дослідів, 𝑌1, 𝑌2 − середнє арифметичне значення
параметрів оптимізації при 𝑚 повторюваних дослідах.
Підставивши числові значення в формули (3.18) і (3.19) отримаємо:
S2Y 1  2830 , S{2Y 2 }  3084 .

Коефіцієнти для рівняння (3.17) обчислюємо за методом найменших квадратів
(МНК), запис якого в матричної формі відповідає наступному виразу:

Y  XB ,
а сам вектор коефіцієнтів буде дорівнювати:

B  ( X T X )1 X TY .

(3.20)

Для нашого плану експерименту 23 і моделі (3.17) отримаємо для матричної
форми значення для 𝑋 та параметра оптимізації 𝑌:
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+1
+1
+1
+1
𝑋=
+1
+1
+1
[+1

−1
+1
−1
+1
−1
+1
−1
+1

−1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
+1

−1
−1
+1
+1
−1
−1
+1
+1

+1
−1
−1
+1
+1
−1
−1
+1

+1
−1
+1
−1
−1
+1
−1
+1

+1
+1
−1
−1
−1
−1
+1
+1

𝑌1
−1
𝑌2
+1
𝑌3
+1
𝑌
−1
,𝑌= 4 .
𝑌5
+1
𝑌6
−1
−1
𝑌7
]
+1
[𝑌8 ]

Результатом перемноження матриць 𝑋 𝑇 та 𝑋 буде:
8

8

𝑋𝑇 𝑋 =

8

8

[

8

,
8

8

8]

де на головній діагоналі в кожній комірці знаходиться число дослідів, а всі інші
комірки дорівнюють нулю.
Обернена матриця (𝑋 𝑇 𝑋)−1 в кожній комірці головною діагоналі містить 1/8, а
всі інші комірки дорівнюють нулю.
Розрахунок коефіцієнтів матричного рівняння (3.20) був проведений в
інтерактивній системі Matlab. Після виконання розрахунків отримаємо наступні
значення коефіцієнтів рівняння (3.17) для 𝑌1:
b0  2523; b1  871,25; b2  2488; b3   163 ;
b12  906; b13   76,25; b23   166,25; b123   73 .

Для 𝑌2 коефіцієнти будуть мати наступні значення:
b0  2622; b1  890,25; b2  2498; b3   162 ;
b12  914,5; b13   78; b23   167,75; b123   72,25 .

Значимість коефіцієнтів рівняння регресії можна перевірити за критерієм
Стьюдента для кожного коефіцієнта окремо [80 - 82]. Так як елементи головної
діагоналі коваріаційної матриці (𝑋 𝑇 𝑋)−1 однакові, то і коефіцієнти рівняння будуть
визначатися з однаковою точністю:
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S2bi  

1 2
S ,
N Y 

2
2
де 𝑆{𝑏
– дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії, 𝑆{𝑌}
– дисперсія
𝑖}

відтворюваності.
Для отриманих коефіцієнтів рівняння (3.17) розрахуємо 𝑡 – критерій Стьюдента
за наступною формулою:
t

bi
S2bi 

.

(3.21)

Таким чином для кожного коефіцієнта параметра оптимізації 𝑌1 𝑡 – критерій
Стьюдента буде мати наступні значення:
𝑡1 =

𝑡5 =

|𝑏1 |
2
√𝑆{𝑏
1}

|𝑏5 |
2

√𝑆{𝑏5 }

= 134,135; 𝑡2 =

|𝑏2 |
2
√𝑆{𝑏
2}

= 46,168; 𝑡6 =

= 46,32; 𝑡3 =

|𝑏6 |
2
√𝑆{𝑏
6}

|𝑏3 |
2
√𝑆{𝑏
3}

= 4,054; 𝑡7 =

= 132,288; 𝑡4 =

|𝑏7 |
2
√𝑆{𝑏
7}

|𝑏4 |
2
√𝑆{𝑏
4}

= 8,839; 𝑡8 =

= 8,666;

|𝑏8 |
2
√𝑆{𝑏
8}

= 3,881.

Тепер, якщо отримане значення критерію Стьюдента буде менше критичного
(отриманого з таблиці) 𝑡𝛼 (𝑓) з числом ступенів свободи 𝑓 = 𝑚 − 1 і обраним рівнем
значущості 𝛼 , то даний коефіцієнт буде незначно відрізнятися від нуля і його
необхідно видалити із рівняння регресії.
Табличне значення критерію Стьюдента при рівні значущості 𝛼 = 0,05 і числі
ступенів свободи 𝑓 = 𝑚 − 1 = 3 – 1 = 2 буде 𝑡кр = 4,3.
Відповідно коефіцієнти рівняння регресії 𝑏13 та 𝑏123 для параметра оптимізації
𝑌1 незначно відрізняються від нуля і їх необхідно видалити із отриманого рівняння.
Тоді рівняння регресії Y1 буде мати наступний вигляд:
̂ = 2523  871,25x1  2488x2  163x3  906 x1x2  166,25x2 x3 .
𝑦1

(3.22)

Таким же чином проводиться перевірка коефіцієнтів для параметра оптимізації
𝑌2. Знаходимо значення критерію Стьюдента для кожного коефіцієнта:
t1  133,523; t2  45,339; t3  127,195; t4  8,25 ;
t5  46,574; t6  3,972; t7  8,543; t8  3,68.
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Після чого порівнюємо кожне отримане значення з табличним і робимо
відповідні висновки по значущості отриманих коефіцієнтів регресії для параметра
оптимізації 𝑌2.
Як видно з отриманих даних, коефіцієнти 𝑏13 та 𝑏123 в рівнянні𝑌2також мають
незначні значення, якими можна знехтувати. Тоді дане рівняння буде мати наступний
вигляд:
̂ = 2622  890,25x1  2498x2  162 x3  914,5x1x2  167,75x2 x3
𝑦2

(3.23)

Перевіримо адекватність рівняння регресії. Отримане в процесі експерименту
рівняння з'єднує різні рівні факторів із значенням параметра оптимізації, тим самим
дозволяючи обчислювати значення 𝑌 в будь-яких точках всередині заданої області
[79, 81 - 83].
Адекватність моделі перевіряється по 𝐹 − критерію Фішера. Для цього
обчислюється статистика:
F

Sад2
,
S2Y 

(3.24)

2
де 𝑆{𝑌}
- дисперсія відтворюваності;
2
𝑆ад
- дисперсія адекватності.

Дисперсія адекватності розраховується за наступною формулою:

 
N

Sад2 

i 1

ˆ
Yi  Yı



2

N K

,

(3.25)

де 𝑁 - кількість проведених дослідів;
𝐾 - кількість коефіцієнтів в рівнянні регресії.
Підставляючи значення дисперсій адекватності і відтворюваності в формулу
(3.24) отримаємо розрахункове значення критерію Фішера. Табличне значення 𝐹 −
критерію Фішера знайдемо при рівні значущості 𝛼 = 0,05 і числах ступенів свободи
fад = 𝑁 − 𝐾 = 8 – 6 = 2 та 𝑓 = 𝑚 − 1 = 3 – 1 = 2. Отримаємо значення 𝐹 = 19.
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За формулою (3.25) обчислимо дисперсію адекватності для першого і другого
2
рівнянь. Для рівняння 𝑌1 отримане значення складає 𝑆ад
= 44570, а для рівняння Y2
2
буде 𝑆ад
= 45220.

Отриманий критерій Фішера для рівнянь (3.22) і (3.23) дорівнює 15,7.
Порівнюючи ці значення критерію Фішера з табличним значенням 15,7 < 19
приходимо до висновку адекватності отриманих рівнянь вихідним даним.
Так як дані моделі представлені в кодованій системі координат, то для переходу
до натуральних значень необхідно використати формулу переходу (3.16). Тоді
рівняння (3.22) прийме вигляд:

y1  2523  871,25

X 1  x10
X  x0
X  x0
X  x0 X  x0
 2488 2 2  163 3 3  906 1 1 2 2 
 x1
 x2
 x3
 x1
 x2

X 2  x20 X 3  x30
166,25
,
 x2
 x3

(3.26)

а рівняння (3.23) прийме наступний вигляд:

y 2  2622  890,25

X 1  x10
X  x0
X  x0
X  x0 X  x0
 2498 2 2  162 3 3  914,5 1 1 2 2 
 x1
 x2
 x3
 x1
 x2

X 2  x20 X 3  x30
67 ,75
.
 x2
 x3

(3.27)

Дані моделі були отримані методами планування експерименту на основі
обгрунтованих правил замість інтуїтивних дій. Звичайно ефективність експерименту
підвищується, якщо чітко дотримуватися обраної стратегії. Це дозволяє скоротити, як
число дослідів так і зменшити необхідні часові ресурси та інші витрати.
Висновки до розділу 3
Проведені дослідження та аналіз отриманих результатів показали:
1. Значну ефективність DSREM-алгоритму в порівнянні з REM-алгоритмом.
Це

досягнуто

завдяки

побудові

нового

імовірнісного

закону

маркування/скидання пакетів та введення нових спеціальних коефіцієнтів масштабу
та коефіцієнту стійкості.
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2. Робота DSREM в якості AQM-алгоритму в мережі TCP/IP дозволяє:
стабілізувати значення черги пакетів в буфері маршрутизатора;
стабілізувати імовірність їх скидання/маркування;
зменшити кількість відкинутих та втрачених пакетів при зміні навантаження
мережі.
При зміні кількості вхідних джерел повідомлень з 5 до 95 для втрачених та
відкинутих пакетів DSREM-алгоритм переважає REM-алгоритм відповідно від 16,7%
до 56,7% та до 57,2%.
3. При застосуванні повного факторного експерименту 23 були отримані при
використанні DSREM-алгоритму рівняння регресії для прогнозування кількості
відкинутих та втрачених пакетів для мережі TCP/IP. Ці математико-статистичні
рівняння адекватно описують область зміни цільової функції при змінах факторів в
заданих межах. Так як повний факторний експеримент типу 2к має властивості
симетричності, нормування, ортогональності і ротатабельності отримані оцінки
коефіцієнтів рівнянь показують ступінь впливу факторів і їх взаємодії на вихідну
величину.
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РОЗДІЛ 4
DSREM-РЕГУЛЯТОР В МЕРЕЖІ TCP/IP

1.1.

Постановка задачі
Одним з головних напрямків науково-технічного прогресу є автоматизація

суспільного виробництва. Для сучасного промислового виробництва характерним є
зростання та все більше ускладнення масштабів технологічних процесів, значне
збільшення потужностей різних систем та агрегатів. При застосуванні інтенсивних,
високошвидкісних режимів в роботі систем, близьких до критичних, підвищуються
вимоги до якості продукції, безпеки персоналу, збереженню обладнання і
навколишнього середовища. Саме економічне, надійне і безпечне функціонування
складних

промислових

об'єктів

може

бути

забезпечено

за

допомогою

найдосконаліших принципів і технічних засобів управління [86].
Для сучасних тенденцій в автоматизації виробництва притаманне широке
застосування комп’ютерної техніки для управління, створення надскладних
механізмів та машин. Виробництво обладнання з вбудованими мікропроцесорними
засобами вимірювання, контролю та регулювання стимулює до зменшення не
ефективних енергоємких та людиноємких процесів, перехід на децентралізовані
(розподілені) структури управління з мікроЕОМ, впровадження людино-машинних
систем,

використання

високонадійних

технічних

засобів,

автоматизоване

проектування систем управління.
Синтез регуляторів (корегуючих пристроїв) [87, 88] САУ - одна з
найважливіших задач, яка стоїть перед теорією автоматичного управління. Це
завдання є досить складним, неоднозначним та потребує творчого підходу для його
вирішення. Якщо багато важливих завдань теорії управління вивчаються і іншими
науками, то завдання синтезу - це завдання, власне, теорії управління. Зазначена
задача повинна враховувати особливості роботи конкретних систем управління, їх
конструкцію, технічні характеристики, тощо.
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Проблема синтезу коригувальних пристроїв (КП) в більшості випадків точно не
вирішується. Навіть якщо можна побудувати алгоритм знаходження точного
вирішення, то такий алгоритм цікавий лише з точки зору виявлення тих труднощів,
які необхідно подолати при вирішенні задачі.
При вирішенні складних інженерних задач загальне завдання синтезу
регуляторів часто розглядають як сукупність окремих завдань, які випливають з
проектованої системи і ступеня складності завдання синтезу регулятора. До таких
можна віднести наступні завдання [86 - 88, 93, 98]:
1. Стабілізація об'єкта управління і підвищення запасу стійкості.
2. Забезпечення необхідної точності відтворення впливу в сталому режимі.
3. Забезпечення заданої якості в перехідному режимі.
Вирішення зазначених завдань базується на деяких загальних принципах, які
коротко викладені в даному розділі. Загальні принципи вказують на шляхи
досягнення високої якості роботи САУ як в перехідному, так і в сталому режимах.
Важливість управління потоками в мережах TCP / IP визначає необхідність
розробки сучасних, ефективних, надійних систем активного управління чергою
(AQM), де значна роль відведена регулюючому органу.
Розроблений автором DSREM-регулятор дасть можливість виконати поставлені
часом вимоги по стримуванню черги в мережі, зменшенні відкинутих та втрачених
пакетів, збільшенні стійкості по амплітуді та фазі і утримуванні в заданих межах
показників якісті.
Таким чином – це головні питання, на які будуть отримані відповіді в даному
роділі дисертації.
4.1. Інструментальні засоби для аналізу та синтезу регулятора черги в
мережі TCP/IP
В якості інструментального середовища будемо використовувати широко
відомий та надзвичайно потужний математичний пакет MATLAB [89, 99, 106 - 110].
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MATLAB – це інтерактивне середовище для наукових і інженерних обчислень.
До складу MATLAB входять основна програма (ядро) і спеціалізовані пакети
прикладних програм (toolboxes), що складаються з так званих М-файлів, які
розширюють функціональні можливості основної програми [89, 107]. Один з цих
пакетів, Control System Toolbox, в поєднанні з основною програмою дає можливість
використовувати MATLAB для аналізу і синтезу систем керування.
Незалежно від того, до якої платформі належить комп'ютер або яка операційна
система використовується, більшість інструкцій, функцій і команд MATLAB
застосовуються абсолютно однаково. Зазвичай при роботі в середовищі MATLAB
користувач взаємодіє з комп'ютером за допомогою чотирьох основних об'єктів, таких
як:
1. Інструкції та змінні.
2. Матриці.
3. Графічні зображення.
4. Скрипти.
MATLAB інтерпретує і обробляє вхідні дані у вигляді одного або декількох цих
об'єктів.
Основний режим роботи програми MATLAB - прямі обчислення (режим
інтерпретатора) [108]. Мінімальний робочий елемент – комплексна матриця, розміри
масивів і тип даних можна не вказувати. Обробка проводиться по рядкам, в одному
рядку допускається кілька операторів, розділених комою або крапкою з комою,
перенесення довжини рядка здійснюється знаком трикрапки.
Програма містить як засоби для побудови стандартних графіків, що
використовуються при дослідженні систем управління, так і засоби реалізації
нестандартних задумів користувача. До перших слід віднести LTI Viewer - графічний
аналізатор для лінійних безперервних систем, що функціонує спільно з пакетом
розширення Control System Toolbox.
Звернення ltiview(plottype,sys1,sys2,...,sysn) конкретизує вид графіка plottype,
який задається у вигляді однієї або декількох строкових змінних і вибирається з
наступного списку:
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'step'

Step – перехідна характеристика;
Impulse – імпульсна характеристика;

'impulse'
'bode'

Bode – діаграма Боде (ЛЧХ);

'bodemag'

Bode Magnitude – ЛАЧХ;

'nyquist'

Nyquist – годограф Найквиста;

'pzmap'

Pole/Zero – карта нулів і полюсів;

Так, команда ltiview({'step';'nyquist'},sys1,sys2) будує перехідну характеристику
і АФЧХ двох систем з погодженим масштабом.
До складу Control System Toolbox входять алгоритми та інструменти
промислового стандарту для систематичного аналізу, проектування і налаштування
лінійних систем управління. За допомогою Control System Toolbox можна задавати
модель системи через передавальну функцію або рівняння стану, за допомогою
задання розташування нулів і полюсів або за допомогою частотних характеристик.
Функції для візуалізації поводження системи в часовій і частотній областях
доступні з командної строки або графічного інтерфейсу користувача. Є можливість
контролювати

такі

властивості

системи,

як

час

перехідного

процесу,

перерегулювання, час наростання, запаси стійкості по амплітуді і фазі, тощо.
Ключові особливості:
1. Робота з передавальними функціями, рівняннями стану, нулями і полюсами
системи і частотними характеристиками лінійних систем.
2. Можливість послідовного, паралельного з'єднання або з'єднання зі зворотним
зв'язком блок-схем лінійної системи.
3. Отримання реакції системи на одиничний поетапний вплив, побудова
амплітудно-фазових частотних характеристик (Nyquist plot), а також надання інших
інструментів для часового і частотного аналізу стійкості системи і характеристик
якості системи.
4. Визначення розташування нулів і полюсів, побудова логарифмічних
частотних характеристик і інші класичні методи і методи оцінки простору станів для
проектування систем управління.
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5. Перетворення представлення моделі, можливість дискретизації моделі, яка
працює в безперервному проміжку часу і можливість апроксимації до низького
порядку систем високого порядку.
Лінійні методи управління є основою для аналізу і проектування систем
управління. Control System Toolbox дозволяє користувачеві створювати і змінювати
лінійну модель системи управління. За допомогою інтерактивних інструментів
візуалізації можна аналізувати модель системи і отримувати відомості про поведінку
системи управління і її обмеження. Можна також систематично налаштовувати
параметри системи управління з використанням методів проектування singleinput/single-output.
Control System Toolbox надає можливість створювати і маніпулювати лінійними
моделями об'єктів системи управління. Підтримуються всі стандартні способи
представлення моделей, включаючи передавальні функції, розташування нулів і
полюсів, явні і дескрипторні рівняння стану, а також дані частотної характеристики.
Лінійні моделі можуть бути SISO або MIMO, а також неперервними або дискретними.
До складу Control System Toolbox входить набір інструментів, який служить
для:
1. Виконання арифметичних операцій в лінійних моделях.
2. Побудови складних блок-схем, шляхом з'єднання простих моделей
послідовно, паралельно або зі зворотним зв'язком.
3. Дискретизації моделей, що працюють в неперервному проміжку часу.
4. Виконання апроксимації моделей високого порядку моделями низького
порядку.
Побудова лінійної моделі пристрою зазвичай є першим кроком в розробці
системи управління. Якщо лінійної моделі немає, то її можна побудувати за
допомогою функцій обробки тестових даних з System Identification Toolbox або за
допомогою лінеаризації моделі Simulink, використовуючи Simulink Control Design. Як
тільки лінійна модель створена, можна використовувати Control System Toolbox для
аналізу цієї моделі і проектування регулятора.
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Control System Toolbox надає зручний графічний інтерфейс користувача і
велику кількість функцій командної строки для аналізу лінійних моделей. За
допомогою графічного інтерфейсу користувача LTI Viewer (утиліта для дослідження
лінійних систем, в яких час виражено неявно) можна переглядати часові і частотні
характеристики відразу декількох лінійних моделей. Можна також оцінювати
ключові параметри роботи системи, такі як час наростання, час перехідного процесу,
перерегулювання і межі стійкості. В список доступних графіків входять відгук на
одиничний ступінчастий вплив, відгук на імпульс, логарифмічні частотні
характеристики, залежність амплітуди від фази, амплітудно-фазова частотна
характеристика (Nyquist), особливі точки (singular value), а також нулі і полюси. Для
подальшого дослідження роботи системи можна переглянути відповідь системи при
заданих користувачем початкових умовах і вхідних впливах.

4.2.

Структурна схема мережі TCP з AQM-регулятором

4.2.1. DSREM-регулятор
На рисунку 4.1 приведена блок-схема системи активного управління чергою зі
зворотним зв’язком та AQM законом управління скоригованим DSREM-регулятором
[90 - 92]. Вона складається з блоків TCP, черги, запізнювання та DSREM-регулятора.

Рис.4.1 – Блок схема лінеаризованної AQM системи
з DSREM-законом управління
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де  q  q0  q, p  p0   p, q0 , p0 – значення довжини черги та імовірності
маркування/скидання пакетів в рабочій точці;

e

 sR0

– передавальна функція ланки запізнювання;

R0 C 2
2 N 2 – передавальна функція ланки TCP;
2N
s 2
R0 C
N
R0
– передавальна функція ланки черги маршрутизатора.
1
s+
R0

Динаміка об’єкта описується передавальною функцією, яка представляє собою
відношення по Лапласу змінної “довжина черги” до змінної “імовірності
відкидання/маркування пакета” для сталого режиму як:
N
R0C 2
-e
 q( s )  W ( s )  q( s )
2 N 2  R0 ,
G( s )  P( s ) e(-s R0 ) 



2N
1
 p( s )  p( s )  W ( s )
s
s

CR02
R0
(-sR0 )

(4.1)

де q – довжина черги (в пакетах);
p – імовірність маркування/відкидання пакетів;
𝑠 = 𝜎 + 𝑗𝜔 - комплексне число;
С – пропускна здатність каналу (пакети/сек) ;
N – коефіцієнт навантаження (число ТСР сесій) ;
Tp – затримка розповсюдження (сек).
𝑅0 – час проходження “туди і назад” (Round trip time) буде обчислюватися по
формулі:
R0 

Відношення

q
 Tp .
C

(4.2)

W ( s )
- передавальна функція, яка описує динаміку механізму
 p( s )

управління вікнами (window-control mechanism) TCP.
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Передавальна функція

 q( s )
- описує динаміку черги.
W ( s )

Швидкість маркування пакетів в рівноважному стані визначається як:
0 

2N
,
R02C

(4.3)

де 2N
та 1 – власні значення лінеаризованого TCP і динаміки черги.
2
R0 C

R0

Передавальна функція ланки запізнювання може бути апроксимована за
допомогою функції Паде. Наближення Паде другого порядку записується у вигляді:
6
12
s 2
R0
R0

,
6
12
2
s 
s 2
R0
R0
s2 

e  sR0

(4.4)

З урахуванням (4.4) передавальну функцію об'єкта управління (4.1) можна
представити у такому вигляді:

G  s   P  s  e -sR0

 2 6
12 
s - s  2 
R0
R0 


.

2N  
1  2 6
12 
s 2 
 s  2  s   s 
R
C
R
R
R0 
0
0 
0


C2
2N

(4.5)

Даний вираз є передавальною функцією об’єкта управління (передавальна
функція розімкненої системи без регулятора), яка є добутком ланок TCP, черги та
ланки запізнювання.
Передавальна функція для REM-алгоритму має вигляд:
G  s   b 

 b 1
h

 ,
s

де b=ln(φ);
ℎ - період оновлення.
На рисунку 4.2 представлена структурна схема REM-регулятора.

(4.6)
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Рис. 4.2 – Структура ланки REM-регулятора
Враховуючи особливості DSREM, описані в 3-му розділі, передавальна функція
для DSREM-алгоритму буде мати вигляд:

G  s   k1k 2b


k st



k1k 2 b

k st 1
 .
h
s



(4.7)

Підставляючи в (4.7) замість 𝑏 логарифмічну функцію для 𝜑 ∗ отримаємо:

G  s   k1k 2 ln(  * )


k st

k1k 2 ln(  * )


h


k st 1
 .
s

(4.8)

Виконавши ряд перетворень будемо мати:
G  s   k1k 2 ln(  * )



1
 ( s  * )  .
kst
s

(4.9)

Коефіцієнт підсилення 𝐾𝐴 або підсилювальна ланка для передавальної функції
DSREM можна записати, як:
K A  k1k 2 ln(  * )


k st

.

(4.10)

Тоді враховуючи (4.9) та (4.10) передавальна функція для DSREM буде:
1
G  s   K A   s  *   ,
s

де вираз (𝑠 + 𝛼) – диференційована ланка першого роду,

 *   / h,
а 1/s – ідеальна інтегруюча ланка.
На рисунку 4.3 представлена структурна схема DSREM-регулятора.

(4.11)
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Рис. 4.3 – Структура ланки DSREM-регулятора
На рисунку 4.4 приведено схему AQM-системи, скорегованої DSREM –
регулятором. На ньому представлена модель об'єкта управління об'єднанням ланок з
випадково змінюваними параметрами N(t) і Ro(t) і структурну схему AQM системи.
Підсилювальна ланка C2/(2N(t)) моделюється блоками підсилювачем Gain1 і
дільником Product1, на верхній вхід якого надходить сигнал N(t). Аперіодична ланка
(s+2N(t)/(R02(t)C)) моделюється інтегратором Integrator, охопленим негативним
зворотним зв'язком, який включає помножувач Product, на нижній вхід якого
надходить сигнал N(t), дільник Product4, на верхній вхід якого надходить сигнал R02(t)
і підсилювач Gain2 з коефіцієнтом 2/C.

Рис. 4.4 - Модель AQM системи, скорегованої DSREM-регулятором
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Аперіодична

ланка

(s+1/R0(t))

моделюється

інтегратором

Integrator1,

охопленим негативним зворотним зв'язком, який включає дільник Product2, на
верхній вхід якого надходить сигнал R0(t) і підсилювач Gain4 з коефіцієнтом, рівним
одиниці. Ланка чистого запізнювання апроксимується функцією Паде другого
порядку згідно формули (4.4).
Ця ланка моделюється за допомогою двох інтеграторів, двох підсилювачів з
коефіцієнтами 6 і 12 і двох дільників на верхні входи яких надходять сигнали R0(t) і
R02(t).
4.2.2. Амплітудно-фазові частотні характеристики динамічних ланок
системи автоматичного регулювання мережі TCP з DSREM-регулятором
При розробці систем регулювання використовують різні графічні моделі:
графи, повні (принципові) схеми, функціональні структурні схеми, алгоритмічні
структурні схеми.
Принципова

схема

відображує

конструктивні

особливості

системи

з

необхідним ступенем деталізації і дозволяє отримати уявлення про принципи роботи.
Функціональна (блокова) схема показує систему регулювання у вигляді
сукупності блоків, виділених за виконуваними в процесі регулювання функцій. У
різних областях техніки використовується різний набір типових функціональних
блоків.
В структурній схемі реальні елементи замінюються типовими ланками, що
характеризують динаміку процесу (лінійні ланки) або його статику (нелінійні ланки).
Елементарна ланка повинна задовольняти наступні вимоги:
1. Мати тільки одну залежну змінну, достатню для повного опису ланки.
2. Мати диференціальне рівняння не вище другого порядку.
3. Мати детектуючі властивостями (односпрямованість).
4. Не змінювати своїх властивостей при підключенні інших ланок.
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В даному розділі розглядаються тільки ті динамічні ланки, які входять до
складу структурної схеми нашої системи автоматичного управління при кількості
вхідних вузлів N=5 та пропускної здатності каналу C=625 (пак/с).
Передавальна функція для ланок мережі WTCP та черги WQ являють собою
аперіодичні ланки. У такої ланки зв'язок між вихідною і вхідною величинами
виражається рівнянням [93, 94 ]:
T

d xвих
 xвих  k xвх ,
dt

(4.12)

де k – коефіцієнт підсилення (передачі) ланки;
T –постійна часу ланки, с.
Застосовуючи до рівняння (4.12) перетворення Лапласа при нульових
початкових умовах, отримаємо передавальну функцію аперіодичної ланки:
W( s ) 

xвих ( s )
k

.
xвх ( s ) Ts  1

(4.13)

R0 C 2
2
Передавальна функція ланки TCP - 2 N
та передавальна функція ланки
2N
s 2
R0 C
N
R0
черги маршрутизатора . Виконавши ряд перетворень отримаємо:
1
s+
R0

 для WTCP
R0 C 2
R03C 3
2 N 2  4 N 3  KTCP ,
2N
R02C
T s 1
s 2
s 1 1
R0 C
2N

де
KTCP

R02C
R03C 3
;

, T1 
2N
4N 3

 для WQ

(4.14)
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N
KQ
R0
N


,
1
R
s

1
T
s

1
0
2
s+
R0

(4.15)

де

KQ  N , T2  R0 .
Для отримання комплексної передавальної функції аперіодичної ланки WTCP
проведемо заміну оператора s на j. Тоді отримаємо
W( j ) 

KTCP
.
jT1  1

(4.16)

Помноживши чисельник і знаменник формули (4.16) на комплексне спряжене
знаменнику число (1 – jt) і виділивши дійсну й уявну частини, запишемо
W(j) = P() + jQ(),

(4.17)

де
P() = КTCP /(1 + T1 2 2); Q() = -КTCPT1  /(1 + T1 2 2) –
вирази для дійсної та уявної частотних характеристик ланки.
Задаючи різні значення частоти  в таблиці 4.1, отримаємо відповідні значення
P() і Q(), які є координатами точок АФЧХ в декартових координатах рисунку 4.5.
Таблиця 4.1
Значення дійсної та уявної частин АФЧХ при зміні частоти.


0

=1/T1

∞

P()

KTCP

KTCP/2

0

Q()

0

-KTCP/2

0

Для побудови АФЧХ в полярній системі координат комплексну передавальну
функцію покажемо в показовій формі:
W( j )  ( KTCP /  2T12  1 )e j arctg( T1 )  A(  )e j (  ) ,

(4.18)
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Рис. 4.5 – Амплітудно-фазова частотна характеристика ланки TCP
де
A(  ) ( KTCP /  2T12  1 ) - модуль КПФ,

(  )  arctg( T1 ) - аргумент КПФ.
Задаючи різні значення частоти  в таблиці 4.2, отримаємо відповідні значення
A() і φ().
Будуємо графік в полярній системі координат, суміщуючи його з декартовою
системою (див. рис. 4.5).
Таблиця 4.2
Значення модуля та аргумента АФЧХ при зміні частоти.


0

=1/T1

∞

A()

KTCP

KTCP/√2

0

φ()

0

-450

-900

Вирази для A(), φ() та АФЧХ ланки TCP (аперіодичної ланки) показують, що
зі збільшенням частоти  модуль A() зменшується, а аргумент φ() по абсолютному
значенню збільшується.
Так само будується АФЧХ для ланки черги маршрутизатора. Характер графіків
не зміниться, зміниться лише діапазон їх побудови. Ланки TCP та черги (як
аперіодичні) відносяться до мінімально-фазових ланок
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Ланка запізнювання – повторює вхідний вплив на виході без зміни масштабу
або форми, але із затримкою на час запізнення τ.
Диференціальне рівняння ланки запізнювання має наступний вигляд [93, 94]:
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡 − 𝜏).

(4.19)

Передавальна функція для ланки визначається як:

W  s   e s .
Апроксимація

раціональною

функцією

(4.20)
Паде

представляє

ПФ

ланки

запізнювання формулою (4.4):
6
12
s 2
R0
R0
.

6
12
2
s 
s 2
R0
R0
s2 

e  sR0

Проведемо заміну оператора s на j. Виконавши ряд перетворень, отримаємо
для дійсної та уявної частотних характеристик такі вирази:
2
 R02  4  R02  R0   2
 12     2 12   2    1
  
 

P(  ) 
2
2

R02 2   R0  2
1  12     2  

  
2

(4.21)

та
R02 R0 3
R
  2 0
12 2
2
Q(  ) 
.
2
2
2


R0 2
 R0  2
1  12     2  

  
2

Амплітудно-фазова частотна характеристика ланки запізнювання матиме
такий вигляд (рис. 4.6):

(4.22)
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Рис. 4.6 – АФЧХ ланки запізнювання
Як видно з графіка (див. рис. 4.6) модуль АФЧХ дорівнює одиниці на всіх
частотах, а фаза змінюється від 0 до -3600 при зміні частоти від 0 до ∞. Ланка
запізнювання відноситься до немінімально-фазових ланок.
Побудуємо АФЧХ для ланки DSREM-регулятора. Передавальна функція для
нього представлена виразом (4.11):
1
G  s   K A   s  *   .
s

Виконаємо ту ж саму процедуру, що і для попередніх ланок. Дійсна та уявна
частотні характеристики матимуть такі вирази:

P    K A
Q    

;

(4.23)

K A *

 .

(4.24)

При зміні частоти  від 0 до ∞ кінець вектора W(j) рухається по від’ємній
частині уявної осі від -∞ до 0 (рис. 4.7)
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Рис. 4.7 – АФЧХ регулятора DSREM
Ланка DSREM-регулятора створює відставання вихідного гармонійного
сигналу на 900 на всіх частотах. Для ланки DSREM-регулятора також характерно
зменшення амплітуди вихідного сигналу зі збільшенням частоти.

4.3.

Аналіз стійкості системи автоматичного управління мережі TCP/IP

з DSREM-регулятором
4.3.1. Умови стійкості лінійних систем автоматичного управління
Вважається, що однією з найважливіших характеристик автоматичної системи
управління є стійкість. Від стійкості залежить працездатність системи. Система, що
не володіє стійкістю, взагалі не здатна виконувати функції управління і має нульову
або навіть негативну ефективність. Нестійка система може привести керований об'єкт
в аварійний стан. Тому проблема стійкості систем є однієї із центральних у теорії
автоматичного управління [86, 87, 93 - 97].
Стійкість – це властивість системи повертатися в початковий стан рівноваги
після зняття впливу, що вивів систему з цього стану. Стійкість є обов'язковою умовою
працездатності систем регулювання, яка перевіряється в першу чергу при їх аналізі та
синтезі.
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Нестійка система не повертається у вихідний стан, а безупинно віддаляється від
нього. Нестійкість автоматичних систем управління виникає, як правило, через
неправильну або дуже сильну дію головного зворотного зв'язку. Неправильна дія
головного зворотного зв'язку має місце в тих випадках, коли через помилку,
допущену при монтажі системи, зв'язок виявляється позитивним (замість
негативного), що практично при будь-яких параметрах робить систему нестійкою.
Виникаючу при цьому нестійкість називають статичною.
В більшості випадків отримала розповсюдження динамічна нестійкість. Вона
проявляється в системах з від’ємним зворотним зв'язком, при досить великому
значенні передатного коефіцієнта розімкнутого контуру (k > 8) і при кількості
інерційних ланок, не меншому трьох. Причиною динамічної нестійкості є значна
інерційність елементів замкнутого контуру, через що в режимі коливань системи
сигнал головного зворотного зв'язку значно відстає від вхідного сигналу й
виявляється з ним у фазі.
Стійкість визначається характером вільного руху системи. Фізичний показник
стійкості визначає: система стійка, якщо вільна складова перехідного процесу зі
збільшенням часу прямує до нуля, нестійка – якщо вона прямує до нескінченності, і
нейтральна, якщо вона прагне до деякої постійної величини.
Основна математична ознака стійкості вказує на те, що для стійкості лінійної
системи необхідно і достатньо, щоб всі корені характеристичного рівняння (4.2) мали
від’ємну дійсну частину [93, 94, 99, 100 - 105]. Іншими словами, всі полюси системи
повинні бути лівими.

D  s   a0 s n  a1s n1  . . . an  0 ,

(4.25)

де 𝑛 – порядок системи,
𝑠 = 𝜎 + 𝑗𝜔 – компексне число (змінна Лапласа),
𝑎𝑖 – відомі коефіцієнти.
Корені полінома чисельника передавальної функції (нулі) на стійкість системи
не впливають.
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Аналіз завжди починають з гіршого випадку - перевіряють наявність хоча б
одного правого полюса, потім наявність полюсів з нульовою дійсною частиною, і
лише за відсутності всіх зазначених коренів можна сказати, що система стійка.
А.М. Ляпунов показав зв'язок між стійкістю нелінійної (вихідної) та
лінеаризованої (приблизної моделі) системи в теоремах [93, 94]:
Теорема 1: Якщо лінеаризована система стійка, то стійка і вихідна нелінійна
система.
Теорема 2: Якщо лінеаризована система нестійка, то нестійка і вихідна
нелінійна система.
Якщо лінеаризирована система знаходиться поблизу або на межі стійкості, то
для оцінки стійкості вихідної нелінійної системи слід провести додаткові
дослідження (іншим методом або з більшою точністю, з огляду на малі нелінійності,
відкинуті при лінеаризації за першим наближенням).
У процесі дослідження систем перш за все оцінюють їх стійкість при заданих
параметрах, при необхідності виконують далі вибір параметрів для забезпечення
стійкості. Іноді потрібна зміна структури для забезпечення стійкості системи, якщо
зміною параметрів вона не може бути досягнута.
Система, стійкість якої не може бути досягнута при будь-яких змінах
параметрів у допустимих межах, є структурно нестійкою.
Якщо корені характеристичного рівняння обчислити складно, для оцінки
стійкості системи використовують критерії стійкості. Критеріями або умовами
стійкості називаються правила, що дозволяють оцінити знак дійсної частини коренів
характеристичного рівняння без обчислення їх значень.

4.3.2. Алгебраїчні критерії стійкості
Алгебраїчні критерії стійкості використовують зв'язок між положенням на
комплексній площині коренів характеристичного (алгебраїчного) рівняння і
значеннями його коефіцієнтів.
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Критерій Гурвіца. Критерій, запропонований німецьким математиком А.
Гурвіцом 1895 р., формулюється таким чином [94, 102]:
для того щоб усі корені характеристичного рівняння n-го ступеня

a0 s n  a1s n1  . . . an  0

(4.26)

мали від’ємні дійсні частини, необхідно і достатньо, щоб при a0  0 всі n визначників
Гурвіца були більше нуля.
При складанні визначників Гурвіца необхідно, щоб для рівняння n - го ступеня
було складено n визначників: останній (головний) визначник n-го ступеня,
передостанній - (п - 1)-го ступеня і т.д. Головний визначник n (визначник n-го
ступеня ) складається в такий спосіб:
1. По головній діагоналі виписуються коефіцієнти рівняння в порядку
зростання індексів, починаючи із другого ( a1 ) і до останнього ( an ) включно:

a1
a0
n  0
...
0

a3
a2
a1
...
0

a5
a4
a3
...
0

...
...
...
...
...

0
0
0 .
...
an

(4.27)

2. Стовпці вгору від діагоналі доповнюються коефіцієнтами зі зростаючими
індексами, а стовпці вниз від діагоналі - коефіцієнтами зі спадаючими індексами.
3. Місця відсутніх коефіцієнтів заповнюються нулями. Визначник більш
низького ступеня виходить із визначника більш високого ступеня викресленням
одного стовпця праворуч і рядка знизу.
Критерій Рауса. Поряд з послідовністю перетворень, характерною для
обчислень визначника Гурвіца, використовують мнемонічне правило, пов'язане зі
складанням таблиці Рауса (табл. 4.3) [93]. У перший рядок цієї таблиці виписують усі
елементи характеристичного рівняння (4.26) з парними індексами (коефіцієнт a0  1
), у другий рядок - усі елементи з непарними індексами. Третій рядок складають по
формулі обчислення визначників другого порядку і діленням отриманого результату
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на a1 . При формуванні четвертого рядка ті ж дії виконують над елементами другого і
третього рядків і т.д.
Таблиця 4.3
Таблиця коефіцієнтів Рауса.
Номер стовпця

Номер
рядка

1

2

3

4

1

1

a2

a4

a6

2

a1

a3

a5

a7

3
4
5

c31 
c41 
c51 

a1a2  a3
a1

c32 

c31a3  c32 a1
c31

c41c32  c31c42
c41

c42 
c52 

a1a4  a5
a1

c31a5  c33a1
c31

c33 
c43 

c41c33  c31c43
c41

a1a6  a7
a1

c31a7  c34 a1
c31

……….

c34 

a1a8  a9
a1

……….
……….

Елемент cki таблиці Рауса можна обчислити за допомогою наступної формули:

cki 

c1,i 1 ck 1,i 2  c1,i 2 ck 1,i 1
c1,i 1

(4.28)

Критерий Рауса визначає: для того щоб система автоматичного управління
була стійка, необхідно й достатньо, щоб усі елементи першого стовпця таблиці 4.1
були додатними ( тобто a1  0,c31  0,c41  0,...,cn11,  0 ).
Критерій Рауса зазвичай застосовують для систем четвертого порядку та вище.
Якщо критерій Гурвіца в основному використовують при ручних розрахунках, то
алгоритм Рауса ефективний для програмування рекурентних обчислень на ЕОМ при
оцінці стійкості систем вищого порядку.
Критерій Льєнара-Шипара. Для стійкості системи, описуваної рівнянням
(4.26), необхідно і достатньо, щоб були додатними всі його коефіцієнти й головні
мінори непарного порядку визначника Гурвіца. Доказ цього критерію можна
одержати за допомогою таблиць Рауса для характеристичних рівнянь різних порядків.
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Запишемо умову стійкості Льенара-Шипара для характеристичних рівнянь 1-5-го
порядків [93]:
1. a1  0;
2. a1  0; a2  0;
3. a1  0; a2  0; a3  0; a1a2  a3  0;
4. a1  0; a2  0; a3  0; a4  0; a1a2a3  a3  a1 a4  0;
2

2

5. a1  0; a2  0; a3  0; a4  0; a5  0; a1a2a3  a3  a1 a4  a1a5  0;
2

2

( a1a2a3  a32  a12a4  a1a5 )a4  ( a1a23  a1a4  a2a3  a5 )a5  0.
Отримані нерівності зручні для аналізу стійкості систем автоматичного
управління й при більш високих порядках рівнянь. У цьому випадку доцільно
використовувати ЕОМ.
4.3.3. Частотний критерій стійкості Найквіста
Частотні критерії стійкості [93, 94, 98, 99] одержали найбільш широке
практичне застосування, тому що, по-перше, вони дозволяють судити про стійкість
замкнутої системи по більш простій передавальній функції розімкнутої системи W(s);
по-друге, аналіз стійкості можна виконувати й по експериментально отриманим
частотним характеристиках; по-третє, за допомогою частотних характеристик можна
судити й про якість перехідних процесів у системах. Частотні критерії стійкості
використовують зв'язок між стійкістю системи і формою її частотних характеристик.
Графоаналітичний критерій Найквіста відноситься до частотних і базується на
аналізі виду АФЧХ системи регулювання. У порівнянні з алгебраїчними критеріями
критерій Найквіста має наступні особливості:
1. По характеристиках розімкнутої системи судять про стійкість системи після
її замикання.
2. Для аналізу використовують передавальну функцію цілком, а не тільки її
знаменник.
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3. Для аналізу можна використовувати не розрахункову, а експериментально
отриману АФЧХ розімкнутої системи.
4. Можна досліджувати по наявним АФЧХ системи із запізнюванням.
Частотна передавальна функція розімкнутої системи [87] являє собою
комплексне число. Розглянемо систему керування в розімкнутому стані у вигляді
деякої ланки з передавальною функцією W(s). Якщо на вхід цієї ланки подавати
сигнал помилки у вигляді гармонійних коливань x  X max sin(  t ) з амплітудою Хmax і
частотою , то в режимі установлення, на виході керована величина буде
змінюватися також по гармонійному закону y  Ymax sin(  t   ) з амплітудою Ymax
тією ж частотою й фазовим зрушенням φ. Модуль частотної передавальної функції
являє собою відношення амплітуд вихідної і вхідної величин:

A(  ) 

Ymax
,
X max

(4.29)

аргумент - зрушення фаз φ. При постійному значенні Хmax амплітуда Ymax залежить від
частоти вхідного сигналу: Ymax= Ymax(). Від частоти залежить і зрушення фаз, або
фаза: φ.= φ().
Якщо змінювати частоту вхідного впливу від 0 до ∞ і відкладати на комплексній
площині точки, що відповідають комплексним числам, то геометричне місце цих
точок утворює амплітудно-фазову характеристику розімкнутої системи (рис. 4.8) [94].

Рис. 4.8 – АФЧХ розімкнутої системи
Для побудови критерія Найквіста (АФЧХ) розімкнутої системи нашої мережі
розрахуємо спочатку коефіцієнт стійкості kst виходячи з визначення передавальної
функції мережі TCP/IP.
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Визначення коефіцієнта стійкості kst проведемо за методикою, викладеною в
п.3.3.5 Розділу 3.
Запишемо передавальну функцію розімкнутої системи:

KQ K *A (T3s  1 ) T42 s 2  2T4 s  1
KTCP
W( s ) 


 2 2
,
T1s  1 T2 s  1
s
T4 s  2T4 s  1

(4.30)

де

KTCP
- передавальна функція ланки TCP,
T1s  1
KQ
T2 s  1

- передавальна функція черги маршрутизатора,

K *A ( T3 s  1 )
- передавальна функція регулятора DSREM,
s

T42 s 2  2 T4 s  1
- передавальна функція ланки запізнювання,
T42 s 2  2 T4 s  1

K *A  K A * ,
K  KTCP  KQ  K *A - коефіцієнт передачі системи,
T3 

h



- постійна часу ланки регулятора,

T4 

R0
- постійна часу ланки запізнювання,
2 3



3
- коефіцієнт загасання.
2

Виконавши ряд перетворень отримаємо передавальну функцію системи в
такому вигляді:

a3s 3  a2 s 2  a1s  a0
W( s )  5
,
b5 s  b4 s 4  b3s 3  b2 s 2  b1s

(4.31)

де
ai та bi – коефіцієнти поліномів чисельника та знаменника передавальної
функції системи,
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a3  KT3T42 ,
a2  KT42  2KT3T4 ,
a1  KT3  2KT4 ,

a0  K ,
2
b5  TT
1 2T4 ,
2
2
b4  2TT
1 2T4  TT
1 4  T2T4 ,
2
b3  TT
1 2  2TT
1 4  2T2T4  T4 ,

b2  T1  T2  2T4 ,

b1  1.

Комплексну передавальну функцію системи (КПФ) отримаємо із формули
(4.31), де замість оператора s підставимо j. Виконуючи ряд перетворень отримаємо
дійсну та уявну частини передавальної функції розімкнутої системи:

( a0  a2 2 )( b4 4  b2 2 )  ( a1  a3 3 )( b5 5  b3 3  b1 )
P(  ) 
( b4 4  b2 2 )2  ( b5 5  b3 3  b1 )2

(4.32)

( a1  a3 3 )( b4 4  b2 2 )  ( a0  a2 2 )( b5 5  b3 3  b1 )
Q(  ) 
.
( b4 4  b2 2 )2  ( b5 5  b3 3  b1 )2

(4.33)

та

Чисельний розв’язок рівняння (4.31)

( a1  a3 3 )( b4 4  b2 2 )  ( a0  a2 2 )( b5 5  b3 3  b1 )
arctg
  зад  0 (4.34)
( a0  a2 2 )( b4 4  b2 2 )  ( a1  a3 3 )( b5 5  b3 3  b1 )
дасть значення частоти п, при якому ми отримаємо модуль амплітудно-фазової
характеристики, корінь квадратний з якого визначить коефіцієнт стійкості kst.:

A( п )  P 2( п )  Q 2( п ) 
(( b4п 4  b2п 2 )2  ( b5п5  b3п3  b1п )2 )(( a0  a2п 2 )2  ( a1п  a3п3 )2 ) , (4.35)
( b4п 4  b2п 2 )2  ( b5п5  b3п3  b1п )2
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kst  A( п ) 
4

(( b4п 4  b2п 2 )2  ( b5п5  b3п3  b1п )2 )(( a0  a2п 2 )2  ( a1п  a3п3 )2 ) . (4.36)
( b4п 4  b2п 2 )2  ( b5п5  b3п3  b1п )2

Значення кута φзад визначає якісні показники перехідної функції замкнутої
системи, які задовольняють встановленим вимогам.
Розрахуємо коефіцієнт стійкості kst. для різного числа TCP сесій та пропускної
здатності каналу. Результати представлені в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
Значення коефіцієнта стійкості при різних значеннях C та N.
N

N

C

kst

п/п

число

пропускна

коефіцієнт

сесій

здатність

стійкості

каналу (пак/c)
1

5

625

3.003

2

5

1875

25.409

3

5

3750

96.051

4

5

7500

393.550

5

50

625

0.149

6

50

1875

1.011

7

50

3750

3.625

8

50

7500

13.490

9

95

625

0.070

10

95

1875

0.450

11

95

3750

1.536

12

95

7500

5.495

Поряд з вищевикладеним способом обчислення коефіцієнта стійкості kst можна
застосувати другий спосіб, який передбачає використання математико-статистичних
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методів, методологія яких викладена в п.3.5 Розділу 3. Тоді для трьох факторів N, C,
Pmark отримаємо наступну регресійну модель:
3
3
kst  b1 N 2  b2 N 2 Pmark  b3 N 2 Pmark
 b4C  b5CPmark  b6CPmark

2
3
b7CN  b8CNPmark  b9CNPmark
 b10CNPmark
 b11CN 2  b12CN 2 Pmark 
2
3
2
b13CN 2 Pmark
 b14CN 2 Pmark
 b15C 2  b16C 2 Pmark  b17C 2 Pmark

3
2
3
b18C 2 Pmark
 b19C 2 N  b20C 2 NPmark  b21C 2 NPmark
 b22C 2 NPmark

2
3
b23C 2 N 2  b24C 2 N 2 Pmark  b25C 2 N 2 Pmark
 b26C 2 N 2 Pmark
 b27C 3 

,

(4.37)

2
3
b28C 3 Pmark  b29C 3 Pmark
 b30C 3 Pmark
 b31C 3 N  b32C 3 NPmark 
2
3
2
b33C 3 NPmark
 b34C 3 NPmark
 b35C 3 N 2  b36C 3 N 2 Pmark  b37C 3 N 2 Pmark

3
b38C 3 N 2 Pmark

де
N - коефіцієнт навантаження (число ТСР сесій) в діапазоні 5 – 95;
C - пропускна здатність каналу (пакети/с) в діапазоні 625 – 7500;
Pmark – імовірність маркування пакетів в діапазоні 0.1 – 0.999.
Значення коефіцієнтів регресії bi зведені в таблиці 4.5.
Таблиця 4.5
Коефіцієнти рівняння регресії моделі коефіцієнта стійкості kst.
Номер

Значення

Номер

Значення

Номер

Значення

Номер

Значення

коеф.

коеф.

коеф.

коеф.

коеф.

коеф.

коеф.

коеф.

1

-4*10-6

11

3.2*10-7

21

-1.3*10-6

31

-4.5*10-13

2

8.6*10-7

12

-4.6*10-7

22

1.2*10-6

32

2.7*10-12

3

1.3*10-6

13

-4.1*10-8

23

4.5*10-9

33

6.4*10-12

4

1.8*10-3

14

6*10-7

24

4*10-9

34

-1.2*10-11

5

-2.3*10-3

15

2.2*10-5

25

8.8*10-9

35

2.7*10-15

6

2.5*10-3

16

-2*10-5

26

-8*10-9

36

-2*10-14

7

-4.7*10-5

17

4.4*10-5

27

1.1*10-11

37

-4.2*10-14

8

6.7*10-5

18

-4*10-5

28

-6.8*10-11

38

8.5*10-14

9

6.1*10-6

19

-6.6*10-7

29

-2.5*10-10

10

-8.6*10-5

20

5.8*10-7

30

4.3*10-10

148

Побудуємо годограф Найквіста (АФЧХ) для нашої системи автоматичного
керування [99] з REM та DSREM регуляторами, відкладаючи по осі абсцис значення
дійсної частини передавальної функції, а по осі ординат – значення уявної її частини.
Результати графічного моделювання для REM та DSREM регуляторів
представлені на рисунках 4.9 – 4.12.

Рис. 4.9 – Діаграма Найквіста з REM та DSREM регуляторами при N=5,C=625

Рис. 4.10 – Діаграма Найквіста з REM та DSREM регуляторами при N=5,C=1875

Рис. 4.11 – Діаграма Найквіста з REM та DSREM регуляторами при N=5,C=3750
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Рис. 4.12 – Діаграма Найквіста з REM та DSREM регуляторами при N=5,C=7500
Значення моделюючих параметрів представлені в таблиці 4.6.
Таблиця 4.6
Параметри АФЧХ системи з REM та DSREM регуляторами.
REM-регулятор

DSREM-регулятор

5

5

N-кількість
вх. вузлів
C (пак/с)

625

1875

3750

7500

625

1875

3750

7500

Магнітуда(dB) 1.71

-27.2

-45.3

-63.4

23.6

29

34.3

40.6

Частота (rad/s) 0.735

0.43

0.305

0.216

0.735

0.43

0.305

0.216

Фаза (reg)

-48.8

-87.4

-136

60.2

53.1

52.3

53.6

1.97

3.6

6.18

0.13

0.0621 0.033

3.88

Частота (rad/s) 0.663
N-кількість

50

вх. вузлів
C (пак/с)

625

1875

0.016

50
3750

7500

625

1875

3750

7500

Магнітуда(dB) 43.9

13.8

-4.76

-23.1

11,5

14.2

17.8

22.3

Частота (rad/s) 2.02

1.29

0.938

0.673

2.02

1.29

0.938

0.673

Фаза (reg)

51.9

-13.8

-57.2

55.5

53.1

53.4

53.5

1.25

2.43

0.719

0.421

0.252

0.141

89.1

Частота (rad/s) 0.0181 0.437
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Продовж. табл. 4.6
N-кількість

95

вх. вузлів
C (пак/с)

625

1875

95
3750

7500

625

1875

3750

7500

Магнітуда(dB) 56.2

25.7

6.84

-11.7

9.83

12.1

14.2

16.4

Частота (rad/s) 2.49

1.7

1.26

0.916

2.49

1.7

1.26

0.916

Фаза (reg)

81.7

26.1

-34.1

52

53.8

52.3

48.4

0.78

1.8

0.998

0.605

0.416

0.282

89.8

Частота (rad/s) 0.0050 0.135

З графіків (див. рис. 4.9 – 4.12) видно, що система, яка є стійкою або
нейтральною в розімкнутому стані, буде стійкою в замкнутому стані, якщо її АФЧХ
при зміні частоти 𝜔 від нуля до плюс нескінченності не охоплює точку з
координатами (-1, 𝑗0).
Особливість точки (-1, 𝑗0) полягає в тому, що вона:
1. Вказує на перетворення негативного зворотного зв'язку в позитивний, тобто
відповідає моменту зміни знака фази сигналу в колі зворотного зв'язку, переходу
відставання в випередження по фазі.
2. Є межею між режимами підсилення та послаблення сигналу.
Загальне формулювання критерію Найквіста враховує й випадки, коли
розімкнута система нестійка. Замкнута система буде стійкою, якщо сума переходів
АФЧХ розімкнутої системи на відрізку ] − ∞, −1[ при збільшенні частоти 𝜔 від нуля
до плюс нескінченності дорівнює 𝑝/2, де 𝑝 - число правих коренів характеристичного
рівняння розімкнутої системи.
4.3.4. Оцінка стійкості по логарифмічним частотним характеристикам
Якщо заздалегідь відома схема розімкнутої системи у вигляді послідовного
з'єднання простих ланок не вище другого порядку, критерій Найквіста зручніше
використовувати в логарифмічному вигляді [102, 105].
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Логарифмічні частотні характеристики (ЛЧХ) або діаграми Боде дозволяють
спростити побудову за рахунок заміни реальної характеристики асимптотичною;
спростити розрахунки за рахунок заміни множення коефіцієнтів послідовних ланок
геометричним

складанням

графіків;

розтягнути

низькочастотний

діапазон

дослідження системи і стиснути високочастотний.
Залежність

𝐿(𝜔) = 20𝑙𝑔𝐴(𝜔)

від

lg(𝜔) називається

логарифмічною

амплітудно-частотною характеристикою (ЛАЧХ).
Залежність 𝜑(𝜔) від lg(𝜔) називається логарифмічною фазово-частотною
характеристикою (ЛФЧХ).
Згідно логарифмічного критерію, замкнута система стійка, якщо в момент
перетину ЛФЧХ розімкнутої системи лінії −1800 її ЛАЧХ негативна. Значення
ЛАЧХ 𝐿(𝜔) = 20𝑙𝑔𝐴(𝜔) = 0 відповідає коефіцієнту підсилення, рівному одиниці, і
частоті сигналу (зрізу) 𝜔зр (рис. 4.13а) [99].

Рис 4.13 – ЛАЧХ та ЛФЧХ розімкнутої системи
При цій частоті ЛАЧХ перетинає вісь абсцис (частот). Всі значення ЛАЧХ, що
лежать вище осі абсцис, відповідають посиленню сигналу, а ті, що лежать нижче осі
абсцис – послаблення сигналу.
У момент, коли фазовий кут дорівнює −1800 , ми знаходимося на негативній
дійсній півосі. Якщо при цьому відбувається посилення сигналу, то АФЧХ охоплює
критичну точку (-1, 𝑗0) і система буде нестійкою. Якщо спостерігається послаблення
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сигналу, то АФЧХ не охоплює критичну точку (-1, 𝑗0) й система стійка. Нарешті,
якщо частота 𝜔 − 1800 збігається з частотою зрізу 𝜔зр , то система знаходиться на
межі стійкості. Загальне формулювання охоплює і системи, які є нестійкими в
розімкнутому стані (рис. 4.13б).
Замкнута система стійка, якщо на додатному інтервалі ЛАЧХ розімкнутої
системи сума переходів її ЛФЧХ лінії −1800 дорівнює 𝑝/2, де 𝑝 – число правих
коренів характеристичного рівняння розімкнутої системи.
Використовуючи команду Bode пакета розширення Control System Toolbox
інтерактивної системи Matlab побудуємо ЛАЧХ та ЛФЧХ розімкнутої системи
автоматичного керування мережі з розгорткою фази (рис. 4.14, 4.15):

Рис. 4.14 - ЛАЧХ та ЛФЧХ з REM та DSREM регуляторами при N=5, C=626,1875

Рис. 4.15 - ЛАЧХ та ЛФЧХ з REM та DSREM регуляторами при N=5, C=3750,7500
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Значення магнітуди та фази при інших величинах коефіцієнта навантаження (N)
та пропускної здатності каналу (С) представлені в таблиці (див. табл. 4.6).
Аналізуючи графіки (див. рис. 4.14, 4.15) можна констатувати той факт, що
DSREM-регулятор утримує мережу TCP набагато краще в стійкому стані на відміну
регулятора REM.
На рисунках 4.16, 4.17 зображено графічне представлення стійкого
утримування магнітуди та фази DSREM-регулятором при різних значеннях
навантаження та пропускної здатності каналу.

Рис. 4.16 – Значення магнітуди ЛАЧХ

Рис. 4.17 – Значення фази ЛФЧХ
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Магнітуда утримується в діапазоні 10 – 40 dB, а фаза має середнє значення 53.4o.
В той же час регулятор REM не може утримати магнітуду і фазу при N=95 при
пропускній здатності каналу 5000 – 5500 пак/c, при N=50 при – 3300 – 3400 пак/c, а
при N=5 – близько 640 пак/c.
4.4. Показники якості системи управління мережі TCP/IP з DSREMрегулятором
Як відомо, якість автоматичної системи управління визначається сукупністю
властивостей, що забезпечують ефективне функціонування як самого обьекта
управління, так і керуючого пристрою. Ті властивості, які становлять цю сукупність,
та виражаються кількісними або якісними значеннями, і будуть показниками якості
даной системи керування.
В задачі аналізу якості процесу керування ключовим є знаходження тих
показників, які характеризують перехідну функцію системи.
При виборі самої структури й параметрів автоматичної системи визначається в
остаточному підсумку її динамічні властивості. А визначення такого важливого
компонента як стійкість системи є лише необхідною, але далеко не достатньою
умовою для того, щоб система виконувала своє призначення. Виникає задача
забезпечення не тільки стійкості, але й належної якості системи й, більше того,
найкращого, оптимального в тому або іншому розумінні, режиму функціонування.
Характер перехідного процесу лінійної системи на відміну від стійкості
залежить не тільки від параметрів системи, але й від виду впливу і початкових умов.
В якості впливу на систему можна використовувати одиничний східчастий вплив,
одиничний імпульс, синусоїдальний вплив, тощо. Реакція системи на одиничний
східчастий вплив при нульових початкових умовах, як відомо, називається
перехідною функцією системи.
Розглянемо основні показники якості систем автоматичного регулювання [93],
користуючись характеристикою перехідного процесу відпрацьовування одиничного
впливу y (t) = [1], показаного на рисунку 4.18.
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У точці А перехідного процесу, яка відповідає часу tm, має місце максимальне
відхилення регульованої величини Yт.
Одним з головних прямих показників якості є перерегулювання σ(%), яке
дорівнює відношенню першого максимального відхилення керованої змінної Y(t) від
її установленного значення Yy до цього ж установленного значення

 max 

Ym  Yy
Yy

 100% .

(4.38)

Якість управління вважається задовільною, якщо перерегулювання не більше
30 – 40 %.
Другий показник якості дозволяє оцінити швидкодію системи автоматичного
регулювання й називається часом регулювання tр. Враховуючи, що повне загасання в
системі відбувається лише при t → ∞, умовно ухвалюють за момент закінчення
перехідного процесу точку перетину графіка цього процесу з лініями, що
відповідають ±5%-ному відхиленню від установленого значення.

Рис. 4.18 - Характеристики перехідного процесу
Наступний показник якості характеризує число коливань Np регульованої
величини Y(t) протягом часу перехідного процесу tp.
Далі показник, що характеризує час наростання tn – це час, за який вихідна
величина змінюється від 10 до 90% свого установленного значення.
Ще один показник - ty , що характеризує час установлення процесу.
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Поряд із цими основними показниками якості при проектуванні систем
автоматичного регулювання часто використовують наступні характеристики.
Власна частота коливань системи

0 

2
,
t0

(4.39)

де t0. - період власних коливань системи.
Логарифмічний декремент загасання системи dc, що характеризує швидкість
загасання коливального процесу:

dc  ln

qi max
qi 1max

,

(4.40)

де qi max і qi+1 max - дві амплітуди для поруч розташованих екстремумів характеристики
перехідного процесу.
Чим більше логарифмічний декремент загасання, тим швидше відбувається
загасання перехідного процесу.
Використовуючи систему Matlab, побудуємо перехідні характеристики для
системи управління з REM та DSREM регуляторами при різних значеннях
коефіцієнта навантаження N та пропускної здатності каналу C (рис. 4.19 – 4.22).
З отриманих графіків видно, що для регулятора REM тільки в одному випадку
при N=95 і C=625 систему можна вважати стійкою (хоч і на грані стійкості) з дуже не
виразними показниками якості: з не допустимим значенням перерегулювання 89.4%,

Рис. 4.19 – Перехідна характеристика з REM та DSREM регуляторами при
N=95,C=625
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Рис. 4.20 – Перехідна характеристика з REM та DSREM регуляторами при
N=95,C=1875

Рис. 4.21 – Перехідна характеристика з REM та DSREM регуляторами при
N=95,C=3750

Рис. 4.22 – Перехідна характеристика з REM та DSREM регуляторами при
N=95,C=7500
часом регулювання tp =179 с та часом установлення ty =300 с. Для всіх інших значень
С при N=95 процес системи управління є розбіжним.
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В той же час для автоматичної системи управління з DSREM регулятором на
всіх режимах для С при N=95 система є стійкою, а показники якості відповідають
допустимим значенням.
Показники якості системи з REM та DSREM регуляторами при С=625, 1875,
3750, 7500 та N = 5, 50, 95 зведені в таблиці 4.7.
Таблиця4.7
Параметри перехідної характеристики для REM та DSREM регуляторів.
Пропускна
здатність
каналу,
пак/с
625
625
625
1875
1875
1875
3750
3750
3750
7500
7500
7500

Кількість
вхідних
вузлів, шт

5
50
95
5
50
95
5
50
95
5
50
95

Час
наростання,
с

REM
Перерегулювання,
%

Час
регулювання,
с

1.62
89.4
179
119
0
213
436
0
776
2.63
15.8
13.1
13.7
0
25.4
Процес має розбіжний характер
1.4
49.2
19.5
Процес має розбіжний характер
Процес має розбіжний характер
Процес має розбіжний характер
Процес має розбіжний характер
Процес має розбіжний характер

Час
наростання,
с
1.03
1.49
9.82
1.82
2.74
20.5
2.77
4.8
38.8
4.22
8.82
80.8

DSREM
ПеререЧас
гулюварегулюння,
вання,
%
с
16.3
12
8.03
13.8
14.5
14.8
15.3
14.2
15.8
19.5
14.3
14.5

5.32
5.26
31.1
6.49
12.9
96.1
13.6
21.8
188
22.7
40.2
371

Аналізуючи табличні дані по перерегулюванню та по часу регулювання для
двох регуляторів можна сказати, що середнє значення перерегулювання для DSREMрегулятора становить 14 %, в той час як для REM-регулятора мінімальне значення
дорівнює 0 %, а максимальне – 89.4 %, при тому, що в шести випадках процес мав
розбіжний характер. Час регулювання для DSREM-регулятора менше від
відповідного часу REM-регулятора від 5.9 с до 770.7 с.
Висновки до розділу 4
Проаналізувавши отримані експериментальні дані, можна стверджувати, що
DSREM-регулятор дозволяє:
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1. Стабілізувати та утримувати в заданих межах показники якості параметрів
перехідного процесу при зміні навантаження мережі.
2. Задавати та утримувати на бажаному рівні запас стійкості AQM-системи по
магнітуді та фазі.
3. Більш ефективно, ніж REM стримувати чергу в мережі.
4. Зменшити кількість відкинутих та втрачених пакетів.
Запропонована автором AQM-система на основі DSREM-алгоритму є добре
пристосованою до зміни вхідного навантаження в TCP/IP-мережі та краща в
порівнянні з системою на базі REM-алгоритму. Це дає підстави стверджувати про
перспективність подальшого застосування DSREM-алгоритму в якості AQM-методу
управління чергою пакетів буфера мережевого маршрутизатора. Розроблену
методику доцільно використовувати в науково-дослідних центрах і конструкторських
бюро підприємств для проектування та вдосконалення TCP/IP-мереж та мережевого
комутаційного обладнання.
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ВИСНОВКИ

З урахуванням швидкого зростання навантаження TCP/IP-мереж, виникла потреба
в удосконаленні методів управління перевантаженням мережі. В роботі, на основі
аналізу функціонування системи активного управління чергою, досліджено
характеристики нового AQM-алгоритму для поліпшення параметрів мережі.
Визначено необхідність розробки нової методики активного управління чергою
(DSREM) на базі вже існуючого алгоритму випадкового експоненціального маркування,
яка повинна враховувати динамічні зміни навантаженності мережі. Необхідною для
розв’язання даного завдання є розробка AQM-регулятора, який забезпечить достатній
запас стійкості та якість параметрів системи. В ході виконання роботи розроблено
математико-статистичні моделі прогнозування кількості відкинутих та втрачених
пакетів для мережі TCP/IP.
Обґрунтовано

можливість

застосування

AQM-методу

з

динамічно

розщеплюваною характеристикою закону управління (DSREM) для підвищення
надійності показників TCP/IP-мережі.
Основними науковими результатами, які отримано дисертантом особисто і
виносяться на захист дисертації, є:
1. Проведено порівняльний аналіз основних алгоритмів активного управління
чергою (REM, RED, PI), який підтверджує, що використання REM зменшує втрати
пакетів в буфері маршрутизатора мережі TCP/IP.
2. Удосконалена

методика

активного

управління

чергою

пакетів

маршрутизатора. На відміну від існуючого REM, DSREM-методика має кращі
значення щодо стабільності роботи алгоритму, обробки пакетів та їх взаємодії в черзі
маршрутизатора завдяки нововведеним коефіцієнтам масштабу та коефіцієнту
стійкості.
3. Вперше розроблено статистичні моделі прогнозування кількості відкинутих
та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання DSREM алгоритму, які
дозволяють в процесі роботи системи аналізувати можливі втрати даних при
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перевантаженні та регресійну модель коефіцієнта стійкості для трьох факторів –
коефіцієнта навантаження, пропускної здатності каналу передачі даних та величини
імовірності маркування пакетів.
4. Запропоновано структурну схему регулятора з динамічно розщеплюваною
характеристикою закону управління для DSREM-методики.
5. Побудовано графічне представлення стійкого утримування магнітуди та фази
DSREM-регулятором при різних значеннях навантаження та пропускної здатності
каналу. Аналіз показує, що магнітуда утримується в діапазоні 10 – 40 dB, а фаза при
різних значеннях параметрів має середнє значення 53.4o. Ці показники знаходяться в
рекомендованому діапазоні для систем автоматичного керування.
6. Розроблено імітаційну модель обробки пакетів в маршрутизаторах на базі
симулятора NS-2, яка дозволяє визначити кількісні показники по відкинутим та
втраченим пакетам та довжину черги буфера маршрутизатора.
Практична значимість отриманих результатів дисертаційної роботи
полягає у тому, що вони можуть бути використані в існуючих та проектованих
мережах передачі даних, в розробках науково-дослідних організацій, дослідноконструкторських відділів підприємств при проектуванні та вдосконаленні TCP/IP
мереж та мережевого комутаційного обладнання. Теоретичні та практичні положення
дисертаційної роботи можуть бути використані також у навчальному процесі вищих
навчальних закладів в галузі телекомунікацій.
Результати наукових досліджень впроваджені:
1. При створенні радіоелектронних пристроїв інформаційних систем в ДП НДІ
радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація». Це дозволило зменшити втрати
пакетів в 2 рази.
2. При модифікації мережевого обладнання підприємством «Спецбуд-1». Це
дало можливість при 100% навантаженні в каналі передачі даних зменшити втрати
пакетів в 2 рази, що підвищило надійність роботи мережевого обладнання.
3. В навчальному процесі Державного університету телекомунікацій.
Впровадження результатів дослідження підтверджуються відповідними
актами.
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Таким чином, сукупність здобутих в дисертації нових наукових результатів, їх
наукова і практична значимість дозволяють вважати, що сформульоване вище
наукове завдання - підвищення якісних показників системи активного управління
чергою розв'язано, а мету дослідження досягнуто.
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ДОДАТОК А
ТЕКСТ ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ КАНАЛА ЗВ’ЯЗКУ З
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ

# Timur Dovzhenko 09.10.2014

set ns [new Simulator]

set node_(s1) [$ns node]
set node_(s2) [$ns node]
set node_(r1) [$ns node]
set node_(r2) [$ns node]
set node_(s3) [$ns node]
set node_(s4) [$ns node]

$ns duplex-link $node_(s1) $node_(r1) 100Mb 2ms DropTail
$ns duplex-link $node_(s2) $node_(r1) 100Mb 3ms DropTail
$ns duplex-link $node_(r1) $node_(r2) 5Mb 20ms *
$ns duplex-link $node_(s3) $node_(r1) 100Mb 4ms DropTail
$ns duplex-link $node_(s4) $node_(r2) 100Mb 5ms DropTail

$ns duplex-link-op $node_(s1) $node_(r1) orient right-down
$ns duplex-link-op $node_(s2) $node_(r1) orient right-up
$ns duplex-link-op $node_(r1) $node_(r2) orient right
$ns duplex-link-op $node_(r1) $node_(r2) queuePos 0
$ns duplex-link-op $node_(r2) $node_(r1) queuePos 0
$ns duplex-link-op $node_(s3) $node_(r1) orient right-down
$ns duplex-link-op $node_(s4) $node_(r2) orient left-up

set tcp1 [$ns create-connection TCP/** $node_(s1) TCPSink $node_(s4) 0]
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#$tcp1 set window_ 10
set tcp2 [$ns create-connection TCP/** $node_(s2) TCPSink $node_(s4) 1]
#$tcp2 set window_ 10
set tcp3 [$ns create-connection TCP/** $node_(s3) TCPSink $node_(s4) 2]
#$tcp3 set window_ 10
set ftp1 [$tcp1 attach-source FTP]
set ftp2 [$tcp2 attach-source FTP]
set ftp3 [$tcp3 attach-source FTP]

# Tracing a queue
set redq [[$ns link $node_(r1) $node_(r2)] queue]
set tchan_ [open all.q w]
$redq trace curq_
#$redq trace ave_
$redq attach $tchan_

$ns at 0.0 "$ftp1 start"
$ns at 30.0 "$ftp2 start"
$ns at 60.0 "$ftp3 start"
$ns at 100 "finish"

# Define 'finish' procedure (include post-simulation processes)
proc finish {} {
global tchan_
set awkCode {
{
if ($1 == "Q" && NF>2) {
print $2, $3 >> "temp.q";
set end $2
}
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else if ($1 == "a" && NF>2)
print $2, $3 >> "temp.a";
}
}
set f [open temp.queue w]
puts $f "TitleText: ***"
puts $f "Device: Postscript"

if { [info exists tchan_] } {
close $tchan_
}
exec rm -f temp.q temp.a
exec touch temp.a temp.q

exec awk $awkCode all.q

puts $f \"queue
exec cat temp.q >@ $f
puts $f \n\"ave_queue
exec cat temp.a >@ $f
close $f
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.queue &
exit 0
}

$ns run
* - Місце вставки AQM-алгоритма (RED, PI, REM)
** - Місце вставки методів запобігання перевантаженню (Reno, New Reno, Vegas)
*** - Місце виведення заголовку
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ДОДАТОК Б
АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Б.1. Акт впровадження в навчальний процес Державного університету
телекомумікацій
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Б.1. Акт впровадження в навчальний процес Державного університету
телекомумікацій (продовження)
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Б.2. Акт впровадження в виробничий процес ДП НДІ радіолокаційних
систем “Квант-Радіолокація”
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Б.3. Акт впровадження в виробничий процес підприємства “Спецбуд-1”

