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Актуальна
науково-прикладна
задача
дисертації:
створення
ефективного механізму для сумісної передачі мультимедійних потоків з
контролем затримок даних реального часу у пакетних телекомунікаційних
мережах.
Мета дисертації: розробка методу інтеграції мультимедійних потоків з
контролем затримок даних реального часу в пакетних телекомунікаційних
мережах.
Основні завдання дисертаційної роботи.
1) Визначення технологічних особливостей і вимог QoS при передачі
мультимедійних даних методами комутації каналів та методами комутації
пакетів, обґрунтування передумов подальшого розвитку методів управління
мультимедійними потоками і підвищення якості сервісів реального часу в
пакетних телекомунікаційних мережах.
2) Розробка та дослідження конвеєрно-модульного методу інтеграції
мультимедійних потоків з контролем затримок даних реального часу на основі
нового методу агрегації даних у каналі зв’язку, а також удосконаленого методу
пакетної передачі агрегованого потоку між вузлами телекомунікаційної мережі.
3) Оптимізація розподілу потоків мережі на основі нового методу
розрахунку максимального потоку та удосконаленої тензорної моделі відкритої
мережі.
Об’єкт дослідження в дисертації – процеси передачі мультимедійних
даних у телекомунікаційних мережах; предмет дослідження – методи
інтеграції мультимедійних потоків у застосуваннях реального часу в пакетних
телекомунікаційних мережах.
Наукова новизна дисертаційної роботи.
Головним науковим результатом є вперше розроблений конвеєрномодульний метод інтеграції мультимедійних потоків з контролем затримок на
основі групової потокової агрегації даних у пакетних мережах. На відміну від
існуючих, даний метод запроваджує на мережевому рівні сумісну передачу IPпакетів і потокових даних реального часу за протоколом віртуальних з'єднань
VCP та інших потокових даних за протоколом логічних з'єднань LCP, а також
оптимізує розподіл потоків у відкритій навантаженій мережі. За рахунок цього
обмежуються затримки даних реального часу, прискорюється передача інших
потокових даних, зменшується обсяг службових даних, а також підвищується
продуктивність мережі.
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У межах головного наукового результату отримано наступне:
1. Уперше розроблено метод групової потокової агрегації мультимедійних
даних у телекомунікаційному каналі, відмінний від існуючих тим, що на
мережевому рівні формується послідовність сегментів трьох типів даних за
протоколами VCP, LCP та IP для сумісної передачі потокових даних реального
часу за принципом комутації каналів з резервуванням ресурсів, інших
потокових даних за принципом комутації по мітках, а також IP-пакетів
відомими методами. За рахунок цього прискорюється передача потокових
даних і зменшується обсяг службових даних.
2. Удосконалено метод пакетної передачі мультимедійних даних шляхом
розділення вихідного агрегованого потоку на конвеєрні модулі СТМ, які
вкладаються у періодично циркулюючі кадри канального рівня; при цьому на
приймальній стороні каналу послідовність модулів реконструюється у вхідний
агрегований потік, а затримка передачі конвеєрного модуля дорівнює періоду
циркуляції кадрів. За рахунок цього затримки даних окремих потоків реального
часу обмежуються в залежності від індивідуальних вимог QoS для кожного
потоку.
3. Уперше розроблено метод обчислення та розподілу максимального
потоку на відкритому вільно-орієнтованому графі мережі, відмінний від
існуючих наявністю трьох відкритих полюсів та гнучким перерозподілом ваги
ребер у прямому та зворотному напрямках, за рахунок чого збільшується
продуктивність мережі з динамічною конфігурацією каналів зв’язку.
4. Удосконалено тензорну модель потоків у відкритій триполюсній мережі
шляхом доповнення тензора провідності мережі тензором генераторів потоків,
за рахунок чого забезпечується динамічна адаптація мережі до зовнішнього
інформаційного навантаження.
Практичне значення отриманих результатів
Дисертаційна робота створює науково-технічне підґрунтя для нових
протоколів та апаратно-програмних засобів інтеграції мультимедійних потоків у
телекомунікаційних мережах. Для практичного застосування теоретичні
положення роботи доведено до конкретних алгоритмів та імітаційних моделей,
що підтверджено трьома відповідними актами впровадження.
Практично значущими результатами дисертаційної роботи є наступні.
1) Програмний симулятор групової потокової агрегації мультимедійних
даних (у середовищі Linux/Python), як основа для розробки апаратнопрограмного інтерфейсу між-мережевої взаємодії з контролем затримок у
потоках реального часу, а також протокол конвеєрно-модульної передачі
мультимедійних даних через інтерфейс Raw Socket Ethernet як основа для
розробки протоколу потокової передачі з контролем затримок в пакетних
мережах, у Державному Підприємстві «Науково-Дослідний Інститут
мікроприладів» Національної академії наук України.
2) Метод та програмний алгоритм для обчислення і оптимального розподілу
інформаційних потоків, а також метод і протоколи інтеграції мультимедійних
даних у пакетній мережі як складова частина науково-дослідної роботи № ДР
0116U003632 «Удосконалення технологій побудови та методів проектування
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телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних моделей
трафіка», що виконувалась в ОНАЗ ім. О.С. Попова у 2016-2017 рр.
3) Метод і комп'ютерна методика тензорного моделювання та оптимізації
потоків у відкритій програмно конфігурованій мережі, як частини курсу
«Моделювання та оптимізація систем та мереж» за спеціальністю 172 –
Телекомунікації та радіотехніка в ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Публікація результатів дисертаційної роботи.
Результати дисертаційної роботи відображені у 56 публікаціях: 17 статей
згідно Переліку наукових фахових видань України [1-17] (у т.ч. 5 одноосібних [7,
8, 11-13]; стаття [16] індексована у Scopus, 15 статей індексовано в інших
наукометричних базах); 38 публікацій у збірниках матеріалів конференцій [1855], у т.ч. 28 міжнародних науково-технічних та науково-практичних
конференцій (з них 3 індексовано у Scopus [20, 25, 42]); 1 патент України [56].
Ключові слова: телекомунікаційна мережа, мультимедійний потік, якість
обслуговування, дані реального часу, контроль затримок, потокова передача
даних, конвеєрно-модульний метод, відкритий вільно-орієнтований зважений
граф, максимальний потік, тензорна модель мережі, тензор генераторів потоків.
ABSTRACT
Tykhonova O.V. Conveyor-modular method of multimedia flows integration
with delay control in packet based telecommunication networks. - Qualifying
scientific work, manuscript copyright.
Dissertation on Candidate Degree in Engineering Sciences (Doctor of
Philosophy), specialty 05.12.02 "Telecommunication Systems and Networks". –
O.S.Popov Odesa National Academy of Telecommunications, Odessa, 2019.
Actual scientific-applied task of dissertation: development an effective
mechanism for joint transfer of multimedia streams with delays control of real-time
data in packet-based telecommunication networks.
Aim of dissertation: development the method of multimedia streams
integration with the real-time data delays control in packet-based telecommunication
networks.
Objectives of dissertation work.
1) Determination the technological issues and QoS requirements for
multimedia data transfer by the use of circuit switching and packet switching
methods, substantiation the preconditions for further development the methods of
multimedia streams management, as well as improvement the quality of real-time
services in packet-based telecommunication networks.
2) Development and research the conveyor-modular method of multimedia
streams integration with the real time data delays control based on the novel method
of data aggregation in a communication channel, along with the enhanced method of
packet transfer of the aggregated flow between the telecommunication network
nodes.
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3) Optimization the network streams distribution based on the novel method of
maximal flow computation and the enhanced tensor model of an open network.
Object of dissertation research – the processes of multimedia data transfer in
telecommunication networks; subject of research – the methods of multimedia
streams integration in real-time applications in packet based telecommunication
networks.
Scientific results of dissertation work.
The principal scientific result of dissertation is the originally developed
conveyor-modular method of multimedia streams integration with delays control
based on the grouped streaming data aggregation in packet-based networks. Unlike
existing approaches, this method introduces the joint transfer of IP-packets and realtime streaming data by the virtual connection protocol VCP on the network layer,
along with other streaming data transmission by the logical connection protocol LCP,
as well as optimizes the streams distribution in an open externally loaded network.
Due to this, the real-time data delays are limited, the transmission of other streaming
data accelerated, the amount of service data reduced, and network performance is
increased.
Within the main scientific result, the following results obtained:
1. For the first time, the method of grouped stream aggregation developed for
multimedia data in a telecommunication channel, which differs from the existing ones
in that a sequence of segments of three data types formed on the network layer by the
use of VCP, LCP and IP protocols for the joint transfer of real-time streaming data
due to circuit switching concept with resource reservation, other data streaming by
the principle of label switching, as well as IP packets delivery by known methods.
Due to this, the transfer of streaming data results accelerated and the amount of data
overhead reduced.
2. Enhanced the packet transfer method of multimedia data by dividing the
initial aggregated flow into conveyor modules CTM, which are placed in periodically
circulating data link layer frames; in turn, at the receiving side of the channel, the
sequence of modules is reconstructed into the input aggregated flow, and the
conveyor module transfer delay is equal to the circulation period of frames. Due to
this, the data delays of the individual real-time streams are limited depending on the
individual QoS requirements for each stream.
3. For the first time, the method of maximal flow calculating and distributing
developed on an open, freely oriented network graph, which differs from the existing
ones in three open poles, along with flexibly changed edges weights in forward and
backward directions; due to this, the network performance results increased in case of
dynamic communication channels configuration.
4. Enhanced the flow tensor model on an open three-pole network by
supplementing the inner network conductivity tensor with the tensor of outer flows
generators; due to this the network dynamic adaptation ensured to the external
information load.
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The practical significance of the results obtained
The dissertation creates a scientific and technical basis for the new protocols
and hardware-software means for multimedia streams integration in
telecommunication networks. For the practical use, theoretical propositions of the
work brought to particular algorithms and simulation models, which confirmed by the
respective acts of implementation.
Practically significant results of the dissertation are the next.
1) The software simulator of grouped streams aggregation of multimedia data
(in Linux/Python environment) as a basis for developing a hardware-software
interface for real-time internetworking with delays control, as well as a protocol of
conveyor-modular multimedia data transfer via the Raw Socket Ethernet interface as
a basis for development of the streaming protocol with delays control in packet-based
networks, in State Company "Scientific-Research Institute of micro-devices" of
Ukraine National Academy of Science.
2) The method and software algorithm of calculating and optimal distribution
of information flows, as well as the method and protocols of integrating multimedia
data in a packet-based network, as a part of scientific-research work No. DR
0116U003632 "Improvement the technologies engineering methods and the
telecommunication networks design with the use of adequate mathematical traffic
models", performed at O.S. Popov ONAT in 2016-2017.
3) The method and computer-based technique for tensor modeling and flows
optimization in an open software-defined network, as the parts of the course
"Modeling and optimization of systems and networks", specialty 172 Telecommunications and radio engineering at O.S. Popov ONAT.
The results of the dissertation are reflected in 56 publications: 17 articles
according to the List of scientific professional editions of Ukraine [1-17] (5 published
individually [7, 8, 11-13]; article [16] is indexed in Scopus, 15 articles are indexed in
other scientometric bases); 38 publications in the proceedings of conferences [18-55],
including 28 international scientific-technical and scientific-practical conferences (3
of which are indexed in Scopus [20, 25, 42]); 1 patent of Ukraine [56].
Keywords: telecommunication network, multimedia flow, quality of service,
real-time data, delay control, data streaming, conveyor-modular method, open freelyoriented weighted graph, maximal flow, tensor network model, tensor of generators
of flows.
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5
ВСТУП
Актуальність теми
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій сприяє сталому
розвитку країн у сучасному суспільстві. Відмінною рисою сучасних і
перспективних телекомунікаційних систем та мереж є розширення асортименту
послуг, удосконалення якості обслуговування (QoS) та інтеграція технологій у
напрямку створення всеохоплюючого Інтернету речей і мережевих послуг
(Internet of Things − IoT, Internet of Everything − IoE). Одним з ключових завдань
розбудови перспективних мереж на платформі IMS (IP Multimedia Subsystem) є
інтеграція мультимедійних послуг з різними вимогами QoS, у тому числі,
таких, що є критичними до затримок в реальному часі (телефонія,
телеконференції, трафік телеметрії в автоматизованих сенсорних мережах),
разом з іншими послугами, що є менш критичними до часових затримок
(трансляція IPTV, завантаження файлів тощо). Важливу роль у цьому процесі
відіграє оптимальний розподіл ресурсів і цифрових потоків у концепції
програмно конфігурованих мереж SDN (Software-Defined Networking). Аналіз
відомих методів передачі мультимедійних даних показав, що слабкою ланкою
конвергенції різних типів мереж (зокрема, телефонних і комп'ютерних мереж, а
також сенсорних мереж IoT) є інтеграція потоків реального часу в загальний
мультимедійний пакетний трафік на основі протоколу між-мережевої взаємодії
IP у стеку TCP/IP.
Згідно концепції міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), конвергентні
мережі майбутнього мають спиратися на перехід до версії IPv6, який суттєво
розширює адресний простір. Натомість, контроль та обмеження затримок даних
реального часу, у т.ч. на основі концепції ІМS поверх IPv6, залишається
невирішеною задачею, а відомі підходи до побудови телекомунікаційних мереж
на базі стеку TCP/IP не в повній мірі задовольняють зростаючі вимоги
споживачів до якості мультимедійних послуг.
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Внаслідок сказаного вище, виникає актуальна науково-прикладна задача −
створення ефективного механізму для сумісної передачі мультимедійних
потоків

з

контролем

затримок

даних

реального

часу

у

пакетних

телекомунікаційних мережах. Тематика даної роботи «Конвеєрно-модульний
метод інтеграції мультимедійних потоків з контролем затримок в пакетних
телекомунікаційних мережах» присвячена розв’язанню сформульованої вище
актуальної науково-прикладної задачі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами.
Дисертаційна робота пов’язана з положеннями «Основних засад розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [1], «Національної
програми інформатизації України» [2], і є продовженням наукових досліджень,
які проводились в ОНАЗ ім. О.С. Попова у 2012–2017 роках: «Дослідження та
розробка технологічних рішень створення національної мережі наступного
покоління» (шифр «Технології», ДР № 0113u004761, 2012-2013), виконавець
розділу 2 (Дослідження статистичних характеристик динамічного управління
цифровими

потоками

в

IP-мережах)

«Дослідження

[3];

наукоємних

технологічних рішень в інфокомунікаціях» (шифр: «Інфокомунікації», ДР №
0114u006572,

2013-2014),

виконавець

розділу
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(Дослідження

методу

динамічного управління пакетними повідомленнями з контролем часу
затримки) [4]; «Методи моделювання та управління цифровими потоками в
мережах»

(шифр:

відповідальний

«Інфокомунікації»,

виконавець

роботи,

ДР

№

виконавець

0115U005947,

підрозділу

2014-2015),
2.1

(Метод

передавання даних реального часу з контролем затримок по ІР-мережі) [5];
«Дослідження існуючих та розробка нових принципів і методів передачі
трафіка реального часу по пакетних мережах» (ДР № 0116U006063, 2015-16),
виконавець розділу 3 (Вдосконалення протоколів мережевого рівня для
передачі мультимедійного трафіка) та розділу 4 (Принципи побудови
мережного інтерфейсу для реалізації методу конвеєрно-модульної передачі
даних) [6, 7]; «Удосконалення технологій побудови та методів проектування
телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних моделей

7
трафіка» (ДР № 0116U003632, 2016-17), співвиконавець розділу 2.2 ( Принципи
оптимізації розподілу потоків у мережі), виконавець розділу 9.1 (Моделювання
та оптимізація інформаційних потоків у транспортній мережі NGN) та розділу
9.2 (Методи інтеграції мультимедійних даних в пакетній мережі NGN) [8–10].
Метою дисертаційної роботи є розробка методу інтеграції мультимедійних
потоків

з

контролем

затримок

даних

реального

часу

у

пакетних

телекомунікаційних мережах. Для досягнення даної мети в роботі вирішувались
наступні взаємопов'язані задачі.
1) Визначення технологічних особливостей і вимог QoS при передачі
мультимедійних даних методами комутації каналів та методами комутації
пакетів, обґрунтування передумов подальшого розвитку методів управління
мультимедійними потоками і підвищення якості сервісів реального часу в
пакетних телекомунікаційних мережах.
2) Розробка та дослідження конвеєрно-модульного методу інтеграції
мультимедійних потоків з контролем затримок даних реального часу на основі
нового методу агрегації даних у каналі зв’язку, а також удосконаленого методу
пакетної передачі агрегованого потоку між вузлами телекомунікаційної мережі.
3) Оптимізація розподілу потоків мережі на основі нового методу
розрахунку максимального потоку та удосконаленої тензорної моделі відкритої
мережі.
Об’єкт і предмет дослідження.
Об`єктом дослідження у дисертаційній роботі є процеси передачі
мультимедійних даних у телекомунікаційних мережах.
Предметом дослідження є методи інтеграції мультимедійних потоків у
застосуваннях реального часу в пакетних телекомунікаційних мережах.
Методи дослідження.

При розробці методу інтеграції мультимедійних

потоків в роботі використовувались методи системного аналізу [11–20], теорія
інформації та мереж зв'язку [21 – 32]. Синтез математичної моделі відкритої
мережі та оптимізація розподілу потоків здійснювалися на основі теорії графів
[33 – 43], матричного і тензорного аналізу [44 – 55]. У дослідженні алгоритмів
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інтеграції

мультимедійних

потоків застосовувались

методи

імітаційного

комп’ютерного моделювання [56 – 63].
Наукова новизна
Головним

науковим

результатом

дисертаційної

роботи

є

вперше

розроблений конвеєрно-модульний метод інтеграції мультимедійних потоків з
контролем затримок на основі групової потокової агрегації даних у пакетних
мережах. На відміну від існуючих, даний метод запроваджує на мережевому
рівні сумісну передачу IP-пакетів і потокових даних реального часу за
протоколом віртуальних з'єднань VCP та інших потокових даних за протоколом
логічних з'єднань LCP, а також оптимізує розподіл потоків у відкритій
навантаженій мережі. За рахунок цього обмежуються затримки даних реального
часу, прискорюється передача інших потокових даних, зменшується обсяг
службових даних, а також підвищується продуктивність мережі.
У межах головного наукового результату отримано наступне:
1. Уперше розроблено метод групової потокової агрегації мультимедійних
даних у телекомунікаційному каналі, відмінний від існуючих тим, що на
мережевому рівні формується послідовність сегментів трьох типів даних за
протоколами VCP, LCP та IP для сумісної передачі потокових даних реального
часу за принципом комутації каналів з резервуванням ресурсів, інших
потокових даних за принципом комутації по мітках, а також IP-пакетів
відомими методами. За рахунок цього прискорюється передача потокових
даних і зменшується обсяг службових даних.
2. Удосконалено метод пакетної передачі мультимедійних даних шляхом
розділення вихідного агрегованого потоку на конвеєрні модулі СТМ, які
вкладаються у періодично циркулюючі кадри канального рівня; при цьому на
приймальній стороні каналу послідовність модулів реконструюється у вхідний
агрегований потік, а затримка передачі конвеєрного модуля дорівнює періоду
циркуляції кадрів. За рахунок цього затримки даних окремих потоків реального
часу обмежуються в залежності від індивідуальних вимог QoS для кожного
потоку.
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3. Уперше розроблено метод обчислення та розподілу максимального
потоку на відкритому вільно-орієнтованому графі мережі, відмінний від
існуючих наявністю трьох відкритих полюсів та гнучким перерозподілом ваги
ребер у прямому та зворотному напрямках, за рахунок чого збільшується
продуктивність мережі з динамічною конфігурацією каналів зв’язку.
4. Удосконалено тензорну модель потоків у відкритій триполюсній мережі
шляхом доповнення тензора провідності мережі тензором генераторів потоків,
за рахунок чого забезпечується динамічна адаптація мережі до зовнішнього
інформаційного навантаження.
Практичне значення отриманих результатів
Дисертаційна робота створює науково-технічне підґрунтя для нових
протоколів та апаратно-програмних засобів інтеграції мультимедійних потоків у
телекомунікаційних

мережах.

Для

практичного

застосування

теоретичні

положення роботи доведено до конкретних алгоритмів та імітаційних моделей,
що підтверджено трьома відповідними актами впровадження.
Практично значущими результатами дисертаційної роботи є наступні.
1) Програмний симулятор групової потокової агрегації мультимедійних
даних (у середовищі Linux/Python), як основа для розробки апаратнопрограмного інтерфейсу між-мережевої взаємодії з контролем затримок у
потоках реального часу, а також протокол конвеєрно-модульної передачі
мультимедійних даних через інтерфейс Raw Socket Ethernet як основа для
розробки протоколу потокової передачі з контролем затримок в пакетних
мережах, у ДП «НДІ мікроприладів» НАН України;
2) Метод та програмний алгоритм для обчислення і оптимального розподілу
інформаційних потоків, а також метод і протоколи інтеграції мультимедійних
даних у пакетній мережі як складова частина НДР № ДР 0116U003632
«Удосконалення

технологій

телекомунікаційних мереж

побудови

та

методів

із використанням адекватних

проектування
математичних

моделей трафіка», що виконувалась в ОНАЗ ім. О.С. Попова у 2016-2017 рр.
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3) Метод і комп'ютерна методика тензорного моделювання та оптимізації
потоків у відкритій програмно конфігурованій мережі, як частини курсу
«Моделювання та оптимізація систем та мереж» за спеціальністю 172 –
«Телекомунікації та радіотехніка» в ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Особистий внесок здобувача.
Основні наукові, теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи
одержані та опубліковані автором особисто [64 – 82]. У працях, опублікованих у
співавторстві, дисертанту належать: [83 – 87] – побудова і моделювання
тензорних операцій у середовищі Mathcad; [88 – 94] – симуляція протоколів
взаємодії у середовищі Linux/Python; [95 – 98] – розробка алгоритмів
комп’ютерного моделювання;

[99, 100] – аналіз коректності протоколу

динамічної системи адресації; [101 – 104] – дослідження задачі про
максимальний потік на вільно-орієнтованому зваженому графі; [105 – 108] ‒
побудова та верифікація тензорної моделі в середовищі Mathcad; [109] –
обчислення статистичних параметрів пакетного трафіку для маршрутизатора
ядра мережі доступу; [92, 94, 110 – 112] – розробка конвеєрно-модульного
методу інтеграції мультимедійних даних у послідовному каналі; [113] – аналіз
методів маршрутизації пакетів; [114] – розробка функціональної схеми
мережевого адаптера; [115] – розробка алгоритму для контролю рівня помилок
при варіації швидкості передачі даних; [116–118] – спосіб кодування даних за
принципами формальної граматики; [119] ‒ обчислення швидкодії алгоритму
для передавання даних.
Апробація результатів дисертаційної роботи.
Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи доповідались на
28 міжнародних конференціях ([69, 70, 73 – 76, 78, 79, 81, 82, 87, 90, 91, 94, 98,
102 – 104, 106, 107, 109 – 114, 117, 118]), а також 10 всеукраїнських
конференціях ([71, 72, 77, 80, 85, 86, 92, 115, 116, 119]). У тому числі зроблено
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доповіді на таких міжнародних конференціях як: International Scientific and
Practical Conference “High-Tech Technologies in Infocommunications” (KamyanecPodilsky, 2019); II International Conference on Information and Telecommunication
Technologies and Radio Electronics (Odessa, 2017); II International Conference on
Advanced Information and Communication Technologies (Lviv, 2017); ХVII
міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна
техніка в технологічних процесах» (Одеса, 2017); Х міжнародна науковопрактична конференція «Інтернет, Освіта, Наука» (Вінниця, 2016);

ІІ

міжнародна

та

науково-практична

конференція

«Інформаційні

технології

взаємодії» (Київ, 2015 р.); XV міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми

інформатики

та

моделювання»

(Харків-Одеса,

2015);

XII

International Conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications
and computer science” (Lviv-Slavske, 2014); I International scientific-practical
conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” (Харків,
2014); IV міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації –
сучасність та майбутнє» (Одеса, 2014); XII міжнародна конференція “The
experience of designing and application of CAD systems in microelectronics” (Львів,
2013); XI міжнародна конференція «Сучасні проблеми радіоелектроніки,
телекомунікацій та комп’ютерної інженерії» (Львів-Славське, 2012).
Публікації
Результати дисертаційної роботи відображені у 56 публікаціях: 17 статей
згідно Переліку наукових фахових видань України [64 – 68, 83, 84, 88, 89, 93, 95
– 97, 99, 101, 105, 108] (у т.ч. 5 одноосібних [64 – 68]; стаття [93] індексована у
Scopus, 15 статей індексовано в інших наукометричних базах); 38 публікацій у
збірниках матеріалів конференцій [69-82, 85 – 87, 90 – 92, 94, 98, 102 – 104, 106,
107, 109 – 119], у т.ч. 28 міжнародних науково-технічних та науково-практичних
конференцій (з них 3 індексовано у Scopus [78, 87, 90]); 1 патент України на
корисну модель [100].
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Структура і обсяг дисертації.
Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку,
переліку використаних джерел і семи додатків. Загальний обсяг роботи
становить 196 сторінок, із них 136 сторінок основного тексту з 41 рисунком і 10
таблицями, 21 сторінка списку використаних джерел з 207 найменувань, 35
сторінок додатків.
Основний зміст дисертації
У першому розділі проведено аналітичний огляд поширених методів
передачі мультимедійних даних і забезпечення якості обслуговування в
телекомунікаційних мережах. Зокрема, досліджено особливості, переваги і
недоліки технологій комутації каналів і пакетів, а також механізмів прискореної
потокової передачі пакетної інформації.
Зазначено, що пакетна комутація традиційно застосовується при передачі
файлів, а також поширюється для переносу аудіо/відео контенту і спілкування у
реальному часі. Незважаючи на певні обмеження IP, ідея універсальної
пакетної платформи для інтеграції мультимедійних сервісів залишається
основним напрямком подальшого розвитку галузі телекомунікацій. Натомість,
складні питання якості обслуговування в додатках реального часу поки не
дозволяють відмовитися від систем з часовим ущільненням. Недоліками таких
систем є висока собівартість трафіку та недостатньо ефективне використання
каналу зв´язку.
Зроблено висновок, що перехід від IP до нових принципів між-мережевої
взаємодії є необхідним та очікуваним, але достатньо тривалим. Тому у
найближчому майбутньому необхідно забезпечити ефективне використання
існуючого мережевого обладнання та адаптацію базових технологій до
зростаючих вимог.
Сформульовано актуальну науково-прикладну задачу перехідного етапу,
яка полягає у створенні ефективного механізму для сумісної передачі
мультимедійних потоків з контролем затримок даних реального часу у
пакетних телекомунікаційних мережах.
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Другий розділ дисертації присвячений розробці і дослідженню конвеєрномодульного методу інтеграції мультимедійних даних на основі розширеної
моделі взаємодії відкритих систем, яка спирається на відому концепцію IMS у
моделі NGN/ITU, але доповнюється двома новими протоколами мережевого
рівня: протоколом віртуального з’єднання (VCP) та протоколом логічного
з’єднання (LCP). Протокол VCP призначений для передачі потокових даних
реального часу з резервуванням ресурсів в режимі часового ущільнення каналу
зв'язку; протокол LCP – для прискореної передачі інших потокових даних в
режимі статистичного мультиплексування.
На основі розширеної моделі взаємодії відкритих систем, отримано і
представлено два з чотирьох основних наукових результатів дисертації:
– уперше розроблений метод групової потокової агрегації мультимедійних
даних у телекомунікаційному каналі для сумісної передачі трьох типів трафіку
(потокових даних реального часу за принципом комутації каналів, інших
потокових даних за принципом комутації по мітках, а також передачі IP-пакетів
відомими методами);
– удосконалений метод пакетної передачі агрегованих мультимедійних
даних, який обмежує затримки даних реального часу в залежності від
індивідуальних вимог QoS для кожного потоку.
Групова потокова агрегація трьох типів даних (VCP, LCP, IP) здійснюється
шляхом внутрішньої структуризації потоку тегами розмітки за методами
формальної граматики. Передача мультимедійних даних в каналі зв'язку
здійснюється шляхом розділення вихідного агрегованого потоку на конвеєрні
модулі, які вкладаються у періодично циркулюючі кадри канального рівня. Для
розподілу ємності конвеєрних модулів між складовими мультимедійного
потоку

побудовано

алгоритм

оптимізації

за

критерієм

рівномірного

навантаження модулів. Наведено методику використання технології Ethernet
для

конвеєрно-модульної

передачі

агрегованого

потоку.

Досліджено

властивості методу групової потокової агрегації та удосконаленого методу
пакетної передачі мультимедійних даних за новими протоколами LCP та VCP.
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У третьому розділі досліджено питання математичного моделювання,
оптимізації

і

динамічного

розподілу

інформаційних

потоків

мережі.

Систематизовано методи аналізу потоків на зваженому орієнтованому графі як
моделі логістичної мережі, зокрема, способи формалізації та алгоритми
розв'язання задачі про максимальний потік мережі.
Показано,

що

орієнтований

зважений

граф

відповідає

процесам

транспортування натуральних товарних продуктів в системах логістики, в яких
симплексні канали постачання є природно орієнтованими в одному напрямку
від

виробника

до

споживача.

Зазначено,

що

головна

відмінність

телекомунікаційної мережі від традиційної логістичної мережі полягає у тому,
що телекомунікаційні мережі мають двосторонній характер потоків даних у
більшості

телекомунікаційних

каналів.

Для

моделювання

програмно

конфігурованих мереж з дуплексними каналами, введено нове поняття «вільно
орієнтований канал зв’язку», а також його представлення у «вільно
орієнтованому зваженому графі». Сформульовано задачу про максимальний
потік у багатополюсній мережі на відкритому вільно орієнтованому зваженому
графі.
Розроблено метод обчислення та розподілу максимального потоку на
відкритому вільно-орієнтованому графі мережі, що збільшує продуктивність
мережі з динамічною конфігурацією каналів зв’язку. Удосконалено тензорну
модель потоків у відкритій програмно конфігурованій триполюсній мережі, що
забезпечує динамічну адаптацію мережі до зовнішнього інформаційного
навантаження. Формалізовано задачу про оптимальний розподіл потоків у
відкритій навантаженій мережі з вільно орієнтованими каналами.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД МЕТОДІВ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІНИХ ДАНИХ
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Однією з тенденцій розвитку телекомунікаційних мереж є зростання
різноманіття мультимедійних додатків і сервісів. Традиційні оператори
телефонії впроваджують сервіс доступу до мережі Інтернет та інформаційні
послуги на базі IP. Натомість, Інтернет провайдери поступово опановують нішу
пакетної телефонії і відео спілкування (додатки типу Skype, Telegram тощо).
Незважаючи на зближення телефонних і комп'ютерних мереж на рівні надання
послуг, інфраструктура світової телекомунікаційної системи залишається
неоднорідною, особливо на нижніх рівнях моделі взаємодії відкритих систем
OSI/ISO. Даний фактор ускладнює процеси конвергенції мереж. Головним
чином, проблеми виникають на стику різнотипних автономних систем [120].
Розділимо умовно діючі мережі і технології на три наступні категорії.
1) Мережі з комутацією каналів, які називають також «мережами з часовим
ущільненням каналів», або TDM (Time Division Multiplexing); типовим
прикладом мережі TDM є цифрова телефонна мережа з комутаторами SDH,
[121].
2) Мережі з комутацією пакетів, які також називають «пакетні мережі»,
«мережі зі статистичним ущільненням каналів», «комп'ютерні мережі», «мережі
передачі даних» тощо; прикладами таких мереж є локальні пакетні мережі
доступу Ethernet, Frame Relay, Token Ring, які зазвичай підтримують протокол
між-мережевої взаємодії IP і шляхом об'єднання утворюють світову мережу
Інтернет, [24, 29]. Всередині таких локальних мереж діють пакетні комутатори
канального рівня, а на стику різних мереж діють комутатори-маршрутизатори.
3) Мережі з потоковою передачею пакетів канального рівня (які називають
фреймами, або кадрами); типовим прикладом є пакетна мережа, що підтримує
технологію багато-протокольної комутації по мітках (MPLS), [122−124].

16
1.1. Методи передачі даних в мережах з комутацією каналів
Розглянемо сутність, а також основні переваги та недоліки методів
передачі даних в мережах з комутацією каналів на прикладі однієї з перших
технологій оптичних транспортних мереж − плезіохронної цифрової ієрархії
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy, яка була запроваджена у 70-ті роки
минулого століття і на даний час практично вийшла з користування), а також
доволі поширених на даний час систем синхронної цифрової ієрархії
SONET/SDH (Synchronous Optical Networking / Synchronous Digital Hierarchy).
Технологія SDH почала впроваджуватися з 1985 року і була стандартизована у
європейському регіоні для передачі цифрових даних по оптичних каналах з
амплітудною маніпуляцією. Аналогом цієї технології для північної Америки та
деяких інших країн є технологія SONET.
Технологія PDH передбачає систему нормалізованих потоків (E-carriers у
європейському та T-carriers у американському варіантах). Ієрархія потоків PDH
типу E починається з потоку E0 (один цифровий телефонний канал ємністю 64
Кбіт/с) і продовжується до E4 (сукупний цифровий потік у якому становить
139.265 Мбіт/с, [125]. Мінімальний мультиплексний потік становить E1=2.048
Мбіт/с, в якому вмонтовано 30 телефонних каналів E0 і два службових канали
ємністю по E0 кожний, таб.1.1. У потік E4 вмонтовано 1920 телефонних каналів
E0 і 128 службових каналів ємністю E0 кожний.
Таблиця 1.1
Структуризація потоків і транспортних модулів у технологіях PDH/SDH

E0
E1
E2
E3
E4

Нормалізовані потоки PDH
E-Carrier
×E0
1×E0
1
(30+2)×E0
30+2
4×E1=4×(30+2)× E0
120+8
16×E1= 16×(30+2)×E0
480+32
64×E1=64×(30+2)×E0
1920+128

Bitrate, Kbps
64
2`048
8`448
34`368
139`264

STM

STM-0
STM-1
STM-4
STM-16
STM-64
STM-256
STM-1024

Інтерфейси SDH
Total bitrate, Kbps

51`840
155`520
622`080
2`488`320
9`953`280
39`813`120
159`252`480

Payload, Kbps

150`336
601`344
2`405`376
9`621`504
38`486`016
153`944`064
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В технології SDH використовуються поняття синхронний транспортний
модуль STM (Synchronous Transport Module), який фактично є структурованим
фреймом передачі даних між суміжними комутаторами SDH. Тип модуля STM
визначає мережевий інтерфейс у комутаторі SDH. Модуль STM має заголовок і
контейнер корисного навантаження. Модулі STM незалежно від типу
передаються циклічно з частотою 8 КГц (період 0.125 мс). Даний параметр
відповідає потоку E0 = 64 Кбіт/с = 8 Кбайт/с, тобто частота циркуляції модулів
STM дорівнює частоті дискретизації аналогового мовного сигналу.
Ієрархія інтерфейсів і транспортних модулів STM/SDH починається від
STM-0 (потік 51.84 Мбіт/с) і закінчується модулем STM-1024 (потік близько 160
Гбіт/с), таб.1.1. Модулі STM-0 і STM-1 забезпечують сумісність з попередньою
технологією PDH стосовно потоків E3 і E4 відповідно. Основна лінійка
транспортних модулів SDH містить шість базових типів модулів: STM-1, STM-4,
STM-16, STM-64 (потік оптичного каналу 10 Гбіт/с), STM-256 (потік оптичного
каналу 40 Гбіт/с), STM-1024 (потік оптичного каналу 160 Гбіт/с).
Технології SONET та SDH схожі по окремих показниках; натомість мають
відмінності у форматах і розмірах транспортних модулів. Для сумісності
американського та європейського стандартів SONET/SDH, міжнародний союз
електрозв’язку (ITU) рекомендував застосовувати уніфіковану скорочену лінійку
транспортних модулів та сигналів, спільну для обох технологій. Вона
складається з чотирьох модулів: STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 (оптичний
канал 10 Гбіт), таб.1.2.
Таблиця 1.2
Уніфіковані інтерфейси систем SONET/SDH
Інтерфейс (синхронний транспортний
модуль STM)
Загальний цифровий потік (Мбіт/с)
Потік корисного навантаження(Мбіт/с)
Розмір модуля STM (байт)
Контейнер корисного навантаження
(байт)

STM-1
155.520
150.336
2430
2349=
9×261

STM-4

STM-16

STM-64

622.080 2`488.320 9`953.280
601.344 2`405.376 9`621.504
9720
3880
155520
9396=
37584=
150336=
9×1044 9 × 4176 9 × 16704
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Станом на поточний час, системи SONET/SDH мають «технологічний вік»
більше 30 років і поступово відпрацьовують свій остаточний ресурс на деяких
існуючих оптичних лініях зв'язку, [126]. Системи SONET/SDH забезпечують
гарантовану якість обслуговування за рахунок контрольованої затримки сигналу
і постійної швидкості передачі, що забезпечуються резервуванням ресурсів у
віртуальному з'єднанні кінцевих абонентів. Натомість, ця гарантована якість
послуг досягається достатньо високою ціною з'єднання по каналах з часовим
ущільненням, особливо при збільшенні довжини маршруту та численних стиках
різних автономних систем уздовж маршруту «з кінця в кінець».
З урахуванням широкого впровадження сучасних систем і технологій
оптичних комунікацій (перш за все, Coherent Optical Communications – COC),
можна вважати, що основним достоїнством систем синхронної цифрової ієрархії
SONET/SDH у сьогоденні є їхня спроможність працювати і приносити дохід без
нових капітальних витрат. Порівняно з альтернативними сучасними рішеннями,
системи SONET/SDH програють, зокрема, з наступних причин.
По-перше, імпульсна часова синхронізація передавача та приймача
оптичних сигналів на значних відстанях є серйозною проблемою; тому в
мережах SONET/SDH присутня достатньо складна система синхронізації
цифрових потоків, яка сама пособі потребує ресурсів каналу, витрат енергії і
спеціального дорогого устаткування.
По-друге, системи SONET/SDH є обмежено масштабованими. Так, для
потенційного клієнта транспортної послуги (наприклад, для провайдера
Інтернет) є вибір лише уніфікованих інтерфейсів, які несуть відповідну кількість
паралельних потоків E0 (наприклад, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, таб. 1.2).
Інші варіанти розподілу і об'єднання цифрових синхронних потоків потребують
спеціального окремого розгляду і вирішення.
По-третє, інтерфейси SDH використовують амплітудну маніпуляцію
оптичного сигналу, яка має невелику спектральну ефективність порівняно із
когерентними оптичними комунікаціями, в яких використовується квадратурна
амплітудна модуляція КАМ (або QAM в англомовній літературі), [127].
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Амплітудна маніпуляція сигналу в оптичному каналі чутлива до коливань
середньої

потужності

генератору.

Навіть

короткочасне

перевищення

максимально допустимої середньої потужності сигналу може призвести до
погіршення параметрів оптичного волокна або його пошкодження. Тому при
амплітудній маніпуляції в оптичному волокні необхідно застосовувати
спеціальні методи кодування, які забезпечують близько до 50% баланс нулів і
одиниць навіть на коротких інтервалах часу; прикладом такого коду для
оптичних мереж є NRZІ (Non Return to Zero Invertive).
Аналогом для електричних сигналів є код CMI (Coded Mark Inversion),
[128]. У сучасній інфраструктурі телекомунікацій, системи з комутацією каналів
типу SONET/SDH поступово виводяться з експлуатації.
Традиційна для операторів телефонії ніша аудіо та відео зв'язку на великих
відстанях (між окремими регіонами, країнами і континентами) майже повністю
опанована сервісами на базі пакетних мереж у складі Інтернет (типу Skype,
Viber, Telegram тощо) завдяки значно меншій вартості і компромісної якості
послуг. Магістральні канали SONET/SDH використовуються як «тунелі» для
передачі агрегованих потоків між центрами розподілу пакетного трафіку
(системи “Ethernet over SDH” ) [129].
Оцінимо затримки в мережах з комутацією каналів. Перші комутатори
телефонних станцій здійснювали фізичну комутацію кінцевих абонентів
сегментами мідного кабелю. В таких системах затримка визначалась виключно
довжиною загального маршруту і швидкістю розповсюдження сигналу по
мідних проводах, яка становить близько 0.6÷0.7 від швидкості світла у вакуумі

C0  3 108 для типового коаксіального кабелю. Високоякісні коаксіальні кабелі
покращують показник швидкості передачі до 0.9 від C0 , [130].
Для порівняння, швидкість розповсюдження радіохвилі у повітрі земної
кулі на відстані 2÷3 довжин хвилі від поверхні рельєфу близька до швидкості
світла у вакуумі C0 , [131].
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Процес передавання сигналу в оптичному волокні характеризується
зменшенням швидкості розповсюдження світла в серцевині волокна відносно
швидкості світла у вакуумі, а також збільшенням шляху окремих модових
складових (у випадку багатомодового волокна) [132], рис. 1.1.
Оболонка волокна

Ген.

Прозора серцевина оптичного волокна

Дет.

Рис.1.1 − Схема розповсюдження сигналу в оптичному волокні
Затримка оптичного сигналу оцінюється по коефіцієнту заломлення світла

n

C0
, де C0 − швидкість світла у вакуумі; Cn
Cn

−

швидкість розповсюдження

оптичного сигналу світла у оптичному волокні.

В залежності

від типу

оптичного волокна, коефіцієнт n дорівнює приблизно n  1.4  1.5 . При цьому
швидкість розповсюдження сигналу становить Cn  C0 

1
 0.67  0.71 . Отже,
n

затримка сигналу у оптичному волокні близька до затримок електричного
сигналу по мідному кабелю (приблизно 0.7 від швидкості світла у вакуумі, або
2.1∙108 м/с. Модулі STM передаються з періодом 0.125 мс і дозволяють
виводити/додавати складові загального потоку на фізичному рівні за
допомогою оптичних Add-Drop-мультиплексорів (без демультиплексування
модуля STM − фактично в режимі реального часу без значимих додаткових
затримок), [133]. Отже, системи SONET/SDH здійснюють «майже фізичні
віртуальні з’єднання» кінцевих абонентів, в яких затримка наближається до
«природної» затримки у комутованому фізичному каналі, і розраховується як час
просування електромагнітної хвилі уздовж маршруту віртуального з'єднання зі
швидкістю 210 тисяч кілометрів за секунду:  
маршруту у кілометрах.

L
∙ мс, де L – довжина
210
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Таким чином, якщо абоненти знаходяться на протилежних кінцях земної
кулі, а відстань між ними становить половину довжини екватору (тобто біля 20
тис. км), то час затримки сигналу електромагнітної хвилі становить близько 95
мілісекунд, що цілком корелює зі стандартом телефонії стосовно допустимої
затримки у 100 мс в один кінець (One Way Delay – OWD), [134].
Підсумуємо основні риси технології мереж з комутацією каналів на
прикладі систем типу SONET/SDH.
1. Адресація фреймів.
У системах SONET/SDH фреймами є синхронні транспортні модулі STM,
які мають заголовок, службові поля і контейнер для корисного навантаження.
Модуль STM передається від одного комутатора SDH до суміжного комутатора,
далі він розбирається на складові потоки. Тому модуль STM не має адрес
відправника чи одержувача (вони завжди відомі – вихідний та вхідний
інтерфейси у кожному фізичному каналі, що з'єднують пару суміжних
комутаторів мережі), [125] .
Адреса кожного окремого потоку в модулі STM є певний фіксований таймслот згідно таблиці комутації з'єднань. Таблиця комутації визначає, на який
вихідний порт і в який тайм-слот відповідного STM треба направити окремий
октет з кожного тайм-слоту будь якого вхідного контейнеру. Сукупність пар
[«(вхідний порт, тайм-слот») – (вихідний порт, тайм-слот»)] по всіх комутаторах
маршруту віртуального з’єднання фактично визначає адреси двох взаємодіючих
кінцевих абонентів мережі з комутацією каналів. Ці адреси не локалізовані у
конкретному місці, а розподілені по усім ланкам маршруту, [135].
2. Режим передачі фреймів. Модулі STM передаються циклічно з
фіксованою частотою 8КГц, яка визначає період 0.125 мс. Цей параметр
прив’язаний до частоти дискретизації у часі мовного сигналу у кодеках типу
G.711 [136]. Фрейм STM може мати один зі стандартизованих розмірів, що
визначається швидкістю відповідного сумарного потоку (таб.1) і фіксованим
циклом передачі модуля STM – 0.125 мс, [137].
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Наприклад, розмір фрейму STM-1 дорівнює 0.125 мс×155.520Мбіт/с =19440
біт, або 2430 байт (таб. 1.2). Розмір контейнеру корисного навантаження
розраховується за потоком корисного навантаження, який для STM-1 становить
150.336 Мбіт/с. Звідси розмір контейнеру дорівнює 0.125 мс×150.336 Мбіт/с
=18792 біт або 2349 байт.
3. Затримки передачі.
За технологією SDH розібрані потоки з вхідних інтерфейсів комутуються по
матричних таблицях комутації, після чого формуються нові модулі STM для
вихідних інтерфейсів комутатора. У часовому плані функції комутації
здійснюються по-різному.
Базова процедура комутації по технології SONET/SDH передбачає
переформатування модуля STM для кожного вихідного інтерфейсу комутатора
SDH на основі аналізу модулів STM з усіх вхідних інтерфейсів комутатора та
комутації складових потоків вхідних модулів STM. Період циркуляції модулів
STM становить 0.125 мс, що визначає максимальний час затримки на комутацію
потоків у кожному комутаторі. Наприклад, якщо маршрут віртуального
з'єднання містить 40 комутаторів SDH, то сумарна затримка на комутацію
складатиме 40×0.125 мс = 5 мс, що значно менше максимально допустимої за
стандартом телефонії затримки в один кінець (OWD = 100 мс). Таким чином, в
системах SONET/SDH затримка на комутацію каналів може вважатися
несуттєвою у порівнянні із затримкою розповсюдження світової хвилі по
маршруту віртуального з’єднання з кінця в кінець.
Також існує можливість комутації агрегованих потоків за допомогою
сучасних

Add-Drop

мультиплексорів,

що

дозволяє

відводити/додавати

дистрибутивні потоки в оптичному волокні без додаткових витрат часу на
переформатування транспортного контейнеру у складі модуля STM [133].
4. Структуризація потоку.
В системах SONET/SDH мінімальною одиницею цифрового потоку є потік
стандартного телефонного з'єднання 64 Кбіт/с, [138]. Мінімальний тайм-слот
контейнеру корисного навантаження у складі будь якого транспортного модуля
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STM системи SDH становить один байт (октет). Кожен такий байт переноситься
між комутаторами з частотою 8КГц, утворюючи таким чином потік E0.
Мінімальний нормалізований інтерфейс STM-1 містить до 2349 потоків E0.
Для забезпечення можливостей агрегації різнотипних потоків, в технології SDH
визначено

кілька

типів

віртуальних

контейнерів,

призначених

для

транспортування основних типів блоків даних PDH.
Лінійка віртуальних контейнерів враховує особливості потоків PDH, а
також відмінності представлення базових потоків цифрової телефонії у
американському та європейському стандартах. Віртуальні контейнери оперують
потоками PDH кратними базовим потокам (наприклад, E1=4×E0; E2=16×E0;
E3=64×E0; E4=256×E0), [139].
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1.2. Методи передачі даних в пакетних мережах
Мережі з пакетною комутацією було започатковано у 70-ті роки минулого
століття під егідою воєнного відомства США, практично у той же самий час,
коли народжувалися перші мережі з цифровою комутацією каналів PDH. Так, у
1976 р. опубліковано робочий варіант стандарту глобальної пакетної мережі
X.25, [140], а вже у наступному 1977 р. у Long Beach (США) було здійснено
перший комерційний транш телефонного трафіку через волоконно-оптичну
лінію зв'язку (ВОЛЗ) на швидкості 6 Мбіт/с, [141]. Першою відомою пакетною
мережею вважається ARPANET, [142].
На відміну від синхронних систем комутації каналів типу SONET/SDH,
пакетний метод передачі є асинхронним, а окремі пакети можуть мати вільний
розмір у певних межах. При цьому передбачається, що кожен пакет містить дані
одного повідомлення, а пакети від різних повідомлень можуть передаватися у
випадковому

порядку,

що

визначається

терміном

«статистичне

мультиплексування» (на відміну від терміну «часове ущільнення» в синхронних
системах SONET/SDH). Пакети можуть мати багаторівневу ієрархічну структуру
вкладених одного в інший пакет (принцип інкапсуляції пакетів), а мережі, що
підтримують різні рівні інкапсуляції, розглядаються як «відкриті системи», що
взаємодіють між собою.
Для формалізації протоколів взаємодії на різних рівнях інкапсуляції пакетів,
у 70-і роки паралельно формувались дві основні моделі взаємодії відкритих
систем: модель стеку TCP/IP в рамках дослідницької лабораторії ARPA (США) і
7-рівнева модель OSI (Open System Interconnection) в рамках міжнародної
організації по стандартизації (ISO), [143]. Моделі OSI та TCP/IP не мають точної
відповідності. Зазвичай вважається, що стек TCP/IP є 4-рівневою моделлю
(рівень доступу,
прикладний

рівень

рівень).

між-мережевої

Оскільки

взаємодії,

«транспортні»

транспортний

протоколи

TCP

рівень,
та

UDP

реалізуються операційними системами термінальних мережевих пристроїв, то
представимо стек TCP/IP як трирівневу модель, рис.1.2.
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Модель OSI

Модель TCP\IP

7. Прикладний
6. Представницький

3. Прикладний

5. Сесійний
4. Транспортний
3. Мережевий

IP-протокол
2.Між-мережевий

2. Канальний
1. Фізичний

1. Рівень доступу

Рис.1.2 − Моделі взаємодії відкритих систем OSI та TCP/IP
Сьогоднішня інфраструктура Інтернет в основному побудована за моделлю
TCP/IP, в назві якої присутні два базові протоколи: протокол між-мережевої
взаємодії IP (або Internet Protocol) та протокол управління передачею даних TCP
(Transmission Control Protocol). Тим не менш, 7-рівнева модель OSI також
використовується фахівцями у концептуальному плані для опису взаємовідносин
між процесами в пакетних мережах у спільно визначених поняттях.
Рівнем найбільшого збігу моделей OSI та TCP/IP є взаємодія окремих
пакетних мереж, що мають різні пакетні технології (наприклад, Ethernet та Token
Ring) та/або різні політики адміністрування (тобто належать до різних
автономних систем). Цей рівень відповідає головному протоколу в обох моделях
– протоколу між-мережевої взаємодії IP; натомість назви відповідних рівнів у
обох моделях трохи відрізняються («мережевий» в моделі OSI та «міжмережевий» у моделі TCP/IP). Відзначимо, що англійська назва Інтернет
протоколу IP означає, що він регулює між-мережеві стосунки, тобто назва
відповідного рівня в моделі TCP/IP виглядає більш релевантною.
Перші два рівні моделі OSI (фізичний та канальний) об’єднані в моделі
TCP/IP в один «рівень доступу» (мається на увазі доступу з конкретної локальної
мережі до більш масштабної мережі, що об’єднує декілька локальних мереж, або
до всієї глобальної мережі Інтернет).
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Згідно моделі TCP/IP, мережевий інтерфейс вузла локальної мережі має
так звану MAC-адресу. Фрейми канального рівня містять MAC-адреси
відправника та одержувача, і транспортуються у масштабах локальної мережі за
допомогою комутаторів за вказаними MAC-адресами, незалежно від змісту
вкладених у фрейми пакетів наступного рівня IP. З цієї точки зору, транспортна
функція в локальних мережах здійснюється в межах канального рівня моделі
OSI (хоча це за логікою не збігається з поняттям «транспортування» на
четвертому рівні в моделі OSI), [144]. Суттєві розбіжності 7-рівневої моделі
OSI та моделі TCP/IP виникають в інтерпретації чотирьох верхніх рівнів OSI
(від транспортного до прикладного). Наприклад, в літературі часто називають
«вкладені в IP» протоколи TCP та UDP (User Datagram Protocol) транспортними
протоколами за моделлю OSI (а також за моделлю TCP/IP у її 4-рирівневому
трактуванні). Насправді, це не зовсім так. У логістиці, поняття транспортування
є функцією самої логістичної мережі. Натомість, протоколи TCP, UDP та усі
інші протоколи і відповідні сегменти протокольних одиниць даних (PDU) що
вкладаються у них, реалізуються не в мережі Інтернет, а на периферії –
операційними системи абонентських пристроїв (наприклад, комп’ютерів).
Сама пособі пакетна мережа Інтернет, з точки зору кінцевого абонента,
«транспортує» виключно IP-пакети, які переходять з однієї автономної системи
до іншої, [24]. Всередині автономних систем транспортування пакетів може
здійснюватися різними способами, необов'язково однаковими для суміжних
автономних систем. Всередині кожної локальної мережі транспортування
здійснюється на канальному рівні комутаторами локальної мережі, які
переносять фрейми з вкладеними в них IP-пакетами, [26].
Таким чином, транспортна функція в Інтернет фактично діє в межах
перших трьох рівнів моделі OSI (фізичного, канального, мережевого), або в
межах перших двох рівнів моделі TCP/IP (рівня доступу та між-мережевого
рівня). Це обумовлює певну нестиковку у розумінні архітектури сучасної
мережі Інтернет згідно моделей OSI та TCP/IP.
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Для аналізу способів транспортування даних в пакетних мережах і питань
якості обслуговування, розділимо ці мережі на три наступні класи.
1) Локальні мережі що будуються на основі деякої пакетної технології
(наприклад, Ethernet), і в яких відсутні внутрішні маршрутизатори IP-пакетів;
транспортування фреймів з вкладеними в них IP-пакетами здійснюється
комутаторами локальної мережі канального рівня (L2 OSI).
2) Автономні системи (Autonomous System − AS), що інтегрують декілька
локальних мереж, можливо різних технологій, в один домен спільного
адміністрування. В таких мережах можуть бути внутрішні маршрутизатори IPпакетів. Зовнішні шлюзи автономної системи підтримують маршрутизацію IPпакетів за уніфікованим протоколом між-доменної маршрутизації BGP-4 [145].
Особливість автономної системи полягає у тому, що внутрішня взаємодія між
окремими локальними мережами може здійснюватися не обов’язково за IPпротоколом, а за будь яким власним (proprietary) методом і протоколом
(наприклад, за власним варіантом відомого методу багато-протокольної
комутації по мітках MPLS).
3) Гетерогенні пакетні IP-мережі, що утворені об’єднанням декількох
автономних систем без спільної політики адміністрування. Окремі автономні
системи у складі гетерогенної пакетної IP-мережі мають взаємодіяти між собою
на основі протоколів IP та BGP-4.
Локальні мережі доступу є найбільш динамічними у завантаженні каналів
зв'язку порівняно з мережами наступних рівнів інтеграції (регіональними і
глобальними транспортними мережами). Типовий мережевий інтерфейс Fast
Ethernet підтримує дуплексний канал зі швидкістю 100 Мбіт/с у кожному
напрямку. В моменти активної взаємодії абонента з мережею (скажімо, при
завантаженні файлового контенту)

низхідний канал працює на швидкості

близькій до максимально можливої (100 Мбіт/с). Приблизно так само
завантажується висхідний канал в моменти файлової передачі контенту в
мережу. Але середньодобове завантаження каналів доступу звичайних
користувачів (клієнтів, а не серверів) може наближатися до нуля.
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В часи найбільшого навантаження (ЧНН), інтенсивність потоку вимог на
обслуговування пакетів в каналах доступу до мереж наступного рівня агрегації
може в десятки і сотні разів перевищувати пропускну спроможність цих каналів
доступу [146, 147]. Тому в мережах з пакетною комутацією, пакети вимог
зазвичай, накопичуються і очікують обслуговування у вхідних/вихідних
буферних чергах мережевих інтерфейсів. У разі заповнення буферу, пакет
відкидається.
Таким чином, у пакетній мережі Інтернет досягається достатньо висока
ступінь використання каналів передачі агрегованого трафіку; чим вище рівень
агрегації (і, як правило, дорожче канал), тим більше використання цього каналу
наближається до 100%-відсоткового. Це обумовлює зменшення собівартості
передачі одиниці інформації, яка незрівнянно нижче ніж собівартість
передавання трафіку в мережах з комутацією каналів (особливо на великі
відстані – в регіональному та глобальному масштабах).
Однак, з іншого боку, пакетна мережа Інтернет не надає твердих гарантій
по затримкам і доставці пакетів. Натомість, протокол IP забезпечує достатньо
тверді гарантії того, що у разі отримання пакету клієнтом мережі, цей пакет
було адресовано саме йому, а не іншому адресатові. Така гарантія базується на
контролі цілісності заголовку IP-пакету. При цьому, IP-протокол не надає
гарантій цілісності самого повідомлення, що вкладене в IP-пакет (оскільки
зміст IP-пакету не супроводжується контрольною сумою), [29].
Базовим сервісом перших пакетних мереж було забезпечення надійної
передачі цілісних файлових даних (документів) по ненадійних каналах і по
ненадійній в цілому (але й достатньо дешевій) пакетній мережі

на великі

відстані. Спочатку, пакетні мережі будувались на ненадійних телефонних
каналах, а функція надійної передачі даних між суміжними вузлами
транспортної мережі частково покладалась на мережеві інтерфейси за
протоколом стеку X.25. Пізніше, в якості транспортних каналів почали
використовуватися значно надійніші оптичні канали, і функція підтримки
надійності логічного з'єднання була віддана на периферію (протокол TCP).
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Протокол TCP забезпечує достатньо велику кількість логічних з'єднань
через логічні порти вводу/виводу. Кількість таких портів обмежена числом
216=65536. Логічне з'єднання ідентифікується парою: («IP-адреса/порт умовного
клієнта»; «IP-адреса/порт умовного сервера»), [29].
Поняття клієнта і сервера у логічному з'єднанні за протоколом TCP
застосовуються по критерію:

ініціатор встановлення логічного каналу є

умовний клієнт, інша сторона є умовний сервер; клієнт і сервер можуть
мінятися місцями від сеансу до сеансу.
Надійна доставка контенту за протоколом TCP забезпечується способом
представлення документів у пакетах і алгоритмом взаємодії клієнта і сервера.
Кожен документ (файл) перед відправкою при необхідності розділяється на
окремі нумеровані фрагменти, що вкладаються у протокольні одиниці другого
рівня інкапсуляції пакетів (перший рівень – вкладання IP-пакетів у фрейми
канального рівня). А саме, сегменти даних протоколу TCP, як вкладені пакети,
також мають свій заголовок (в якому ідентифікована пара портів логічного
з'єднання) і що важливо – контрольну суму для заголовку та фрагмента файлу
що передається [24, 26].
Кожен отриманий фрагмент перевіряється клієнтським драйвером на
цілісність і серверу надсилається квитанція цілісності. У разі пошкодження
фрагменту, серверна сторона має повторно надіслати той же самий фрагмент.
Кількість повторних передач є налаштованим параметром і залежить від
статистичних показників надійності. Якщо кількість невдалих спроб перевищує
заданий поріг, клієнт отримує повідомлення про аварійну ситуацію. На
клієнтській стороні, окремі непошкоджені фрагменти документу знову
об’єднуються у цілісний файл. З урахуванням некритичної у часі потреби в
передачі документів та низькою вартістю пакетного обміну, протокол TCP є
одним із найкращих напрацювань у технологіях мереж з комутацією пакетів.
По мірі розвитку Інтернет у 80–90 роки, у фахівців, провайдерів і клієнтів
проявилося бажання використати технологію пакетної передачі даних у сфері
передачі трафіку реального часу (перш за все, аудіо-трафіку).
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Протокол TCP є занадто громіздким і незручним для передачі мови та
відео, тим більше, що для спілкування наживо не має принципового значення
висока точність відтворення голосу і зображення, [28]. Натомість, більш
важливим критерієм якості спілкування є обмеження затримки передачі мови.
Відомо, що затримки передачі голосу в один кінець на рівні 150 мс практично
не заважають живому дистанційному спілкуванню людей; при цьому
мінімальна затримка реакції партнера по спілкуванню складає подвоєну
величину односторонньої затримки. Отже, сукупна затримка у 300 мс є цілком
допустимою. Подальше збільшення затримок сприймається людиною як
погіршення якості мовного спілкування, [148].
Базовим протоколом для передачі даних реального часу у стеку TCP/IP є
протокол UDP (User Datagram Protocol) – протокол передачі датаграм. Протокол
UDP схожий на TCP у тому, що заголовок UDP містить такі самі логічні порти
для ідентифікації логічних з'єднань між клієнтом та сервером, а також поле
контрольної суми для контролю цілісності заголовку і вкладеного змістовного
сегменту у полі корисного навантаження. Натомість, протокол UDP переважно
використовує резервовані номери портів (у ніжній частині списку усіх портів
від 0 до 49151) для взаємодії між клієнтом і сервером, оминаючи процедуру
встановлення логічних з'єднань (тобто логічні з'єднання вважаються постійно
діючими для зарезервованих номерів портів). Переважна більшість службових
портів використовується обома протоколами UDP і TCP (наприклад, порт 80 –
для обміну за вкладеним у TCP чи UDP протоколом HTTP). Окремі порти
призначені виключно для UDP (наприклад, порт 82 для спеціальних цілей
управління), [28−31].
На відміну від TCP, протокол UDP не передбачає посилання квитанцій
цілісності датаграм, а сервер не зобов'язаний здійснювати повторну передачу
пошкоджених фрагментів. За рахунок цього, взаємодія по протоколу UDP є
значно динамічнішою, що важливо для спілкування абонентів у реальному
часі. Окрім того, поле контрольної суми у заголовку UDP не є обов'язковим.
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На відміну від систем SONET/SDH, де мовний сигнал передається
синхронною послідовністю байт з частотою 8 КГц, пакетна передача мови
здійснюється

мовними

кадрами,

тобто

вибірками

дискретних

значень

амплітуди мовного сигналу на певному інтервалі часу. Наприклад, на інтервалі
80×0.125мс=10мс формується вибірка з 80 байт мовного сигналу; при цьому
пристрій квантування мови (кодек) здійснює стиснення мовного кадру
(коефіцієнт стиснення k може складати приблизно 4÷ 10 разів), [149].
Якщо k=8 (кодек G.729), то стиснений мовний кадр займає 10 байт; при
цьому мовні кадри передаються з частотою f=(8КГц×1байт)/80байт=0.1КГц.
Мовні кадри приймаються з варіативними затримками, тому для відтворення
мови кадр супроводжуються послідовними номерами і мітками синхронізації у
часі.
Період передачі стиснутих мовних кадрів у пакетах UDP визначає
додаткову затримку; при довжині мовної вибірки 80 байт, частота передачі
фреймів дорівнює 100 Гц, а додаткова затримка на накопичення мовного кадру
становить 10 мс. Окрім того, кодек потребує певного часу для обробки і
стиснення мовного кадру. Сумарна часова затримка може сягати до 20 мс в
залежності від швидкодії кодеку.
Функцію передачі стиснутих мовних кадрів (разом з послідовними
номерами і часовими мітками) у датаграмах протоколу UDP виконує протокол
реального часу RTP (Real Time transport Protocol, RFC-1889, -1890). Сегменти
протоколу RTP (що містять стиснутий мовний кадр, номер і часову мітку)
вкладаються у датаграму протоколу UDP на четвертому рівні інкапсуляції стеку
TCP/IP (фрейм − IP-пакет – UDP-сегмент – RTP-сегмент). Для покращення
якості обслуговування і зменшення затримок пакетів реального часу
передбачено стандартизовані протоколи резервування ресурсів типу RSVP
(resource reservation protocol, RFC 2205 − 1997), NSIS (Next Step In Signaling,
IETF − 2011) тощо. Відомі протоколи резервування ресурсів на практиці
переважно реалізуються в межах окремих доменів зі спільною політикою
адміністрування (тобто, в автономних системах).
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Для якісного відтворення сигналу реального часу на приймальній стороні
недостатньо інформації, що передається в сегментах RTP; тому в кожному
віртуальному з’єднанні для обміну даних в реальному часі протокол RTP, як
правило, функціонує у парі з протоколом RTCP (Real-time Transport Control
Protocol), [150].
Протокол RTCP використовує окремий логічний канал (при цьому
протокол RTP займає довільний парний порт мережевого інтерфейсу, а
наступний непарний порт займає протокол RTCP). Функція RTCP полягає у
передачі інформації про затримки і втрати медіа-пакетів реального часу,
необхідний розмір буферу накопичення, що залежить від коливань часу
затримки пакетів, або джитеру, а також про рівень сигналу, метрику якості і
коефіцієнт затухання сигналу відлуння – Echo Return Loss). Встановлення та
розрив з'єднання у реальному часі не входить в список можливостей RTP, такі
дії

виконуються

сигнальним

протоколом

(наприклад,

RTSP

або

SIP

протоколом).
Однією з проблем застосування IP-мереж для мультимедійних сервісів
реального часу є складність взаємодії вкладених одне в одного протоколів і
відповідних їм протокольних одиниць даних (PDU). Кожен вкладений протокол
додає свій заголовок, отже, ємність корисного навантаження фрейму
канального рівня зменшується за рахунок зростання службової інформації у
заголовках. Популярні технології канального рівня у сьогоденні визначені
сімейством стандартизованих інтерфейсів Ethernet, починаючи від Fast Ethernet
на кабелі з чотирьох скручених мідних пар (100BASE-TX ) зі швидкістю 100
Мбіт/с, і закінчуючи сучасними оптичними інтерфейсами 40 Гбіт/с і вище
[151]. Схема інкапсуляції протоколів в моделі OSI при передачі трафіка
реального часу по мережі IPv4 з інтерфейсом Ethernet показана на рис. 1.3 для
сегменту корисного навантаження 16 байт, [152]. При передачі мовного кадру у
сегменті розміром 16 байт сукупна довжина циклу передачі одного фрейму на
канальному рівні становить 102 байти, з яких надлишкова службова інформація
та захисний між-кадровий проміжок дорівнюють (102−16)=86 байт.
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В такому разі, ефективність використання каналу зв’язку обчислюється як

IPv 4 

16
 100%  15.7% . При коефіцієнті стиснення k=8 (кодек G.729),
102

довжина вибірки мовного сигналу становить 8۰16=128, а затримка накопичення
вибірки дорівнює 128۰0.125мс=16мс.
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Рис.1.3 − Схема інкапсуляції даних у стеку TCP/IP
при передачі даних реального часу
На рис. 1.4 показано залежність часу затримки накопичення для аудіо
кадру, а також ефективність використання каналу зв’язку в залежності від
довжини вибірки N у байтах: t  N  0.125 мс;  

N
 100% .
N  86

Графіки на рис. 1.4 показують, що при затримці квантування на величину
0.125 мс (як у технології SDH) ефективність використання каналу зв’язку
становить лише 1%. Це означає, що на відміну від мереж з комутацією каналів,
по IP-мережі невигідно передавати короткі сегменти даних реального часу.
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З іншого боку, збільшення розміру сегментів реального часу призводить до
збільшення часу накопичення даних, що у свою чергу, погіршує можливості
динамічної взаємодії кінцевих абонентів мережі або технічних пристроїв у
розподілених системах дистанційного контролю та спостереження.
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Рис.1.4 − Залежність часу затримки t та ефективності використання
каналу зв’язку  від довжини мовного кадру N

В останні роки активно розробляються спеціалізовані засоби для побудови
сенсорних мереж Інтернету речей (IoT, [153-169], [93]). В архітектурі IoT
виділимо три основних рівня, [93]:
а) рівень доступу окремих сенсорних сегментів IoT; б) рівень агрегації
сегментів сенсорних мереж в домени IoT; в) рівень взаємодії доменів IoT.
На рівні доступу IoT, як правило, використовується обладнання одного
виробника. Технології сенсорних мереж доступу важко піддаються уніфікації з
огляду на різноманіття окремих завдань і технічних рішень ([157, 166, 167]). На
цьому рівні широко використовуються модифікації "Real Time Ethernet" для
передачі даних реального часу у провідних та безпровідних комунікаціях ([154156, 161, 162]).
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Рівень агрегації сегментів сенсорних мереж IoT не завжди будується на
обладнанні одного виробника, і тому виникає необхідність у поєднанні
різнорідних технологій і апаратно-програмних засобів. У стеку TCP/IP не
передбачено окремий рівень взаємодії відкритих систем в реальному масштабі
часу. Тому стик різнотипних сегментів сенсорної мережі в загальний домен IoT
умовно позначимо як проміжний рівень L2.5 OSI, [93]. Рівень взаємодії доменів
IoT збігається за своїм призначенням з рівнем IP стеку TCP/IP; однак інтеграція
доменів IoT в реальному масштабі часу по IP не завжди забезпечує необхідну
якість обслуговування в системах типу M2M.
У підсумку зазначимо наступне.
1) Методи передачі даних реального часу в пакетних мережах
забезпечують середньостатистичні показники якості обслуговування. При
цьому досягається економічна привабливість послуг для масового користувача.
Натомість у багатьох системах (державні, військові, космічні, інфраструктурні
системи управління, сенсорні мережі підвищеного контролю) висуваються
жорсткіші вимоги до надійності і динамічності взаємодії в реальному часі.
2) Відомі методи забезпечення якості обслуговування пакетної передачі
даних реального часу можуть адекватно використовуватись в межах окремих
автономних систем. Натомість, як зазначили експерти європейської комісії по
стандартизації в телекомунікаціях, створення якісного механізму взаємодії
різних автономних систем залишається поки що невирішеною проблемою 21
століття у галузі зв’язку (так звана проблема “Telecommunication Network
Interoperability”, [120]).
3) Передача даних

реального часу по

IP-мережам використовує

багаторівневу інкапсуляцію даних за стеком TCP/IP. Водночас, в задачах
телеметрії і дистанційного керування спеціальними об’єктами вибірки даних
часто мають невеликі розміри. За цих обставин, значною мірою зводяться
нанівець переваги методу статистичного мультиплексування у пакетних
мережах за стеком TCP/IP, оскільки зменшується ефективність використання
каналів зв’язку.
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1.3. Методи потокової передачі мультимедійних даних
Технологія IP-мереж, принаймні у версії IPv4, не має спеціальних
інструментів для швидкої потокової передачі мультимедійних даних на рівні
між-мережевої взаємодії, які підтримують сервіси типу «трансляція аудіо/відео»,
«живе двостороннє аудіо/відео спілкування», «передача даних телеметрії у
реальному часі» тощо. Тому у 90-ті роки минулого століття почалися активні
пошуки методів прискореної потокової передачі даних по пакетних мережах на
канальному рівні, орієнтованих на передачу мультимедійного трафіку (перш за
все, мови, а пізніше – потокового відео та аудіо/відео у реальному часі).
Розвиток методів потокової пакетної передачі пов’язаний з такими
технологіями як FR (Frame Relay, 1991), ATM (Asynchronous Transfer Mode,
1991), MPLS (Multi-Protocol Label Switching, 1996), POS (packet Over
SONET/SDH, 1999). Перша половина 90-х років віддзеркалює впровадження
технологій FR over SONET (переважно в Америці); друга половина 90-х –
технології ATM over SDH (переважно у західній Європі). Перша половина
нового десятиріччя 21-го століття характеризується впровадженням Cisco
технології оптичного транспортного кільця POS (Packet over SONET/SDH, [170])
на рівні ядра, а також технології MPLS на рівні агрегації транспортної мережі.
Специфікація FR підтримує канальний і частково фізичний рівні. Логічна
синхронізація у FR (на рівні фрейму) здійснюється восьми-бітовими прапорами
на початку і в кінці фрейму, а також контролем циклічної суми фрейму. За
відсутністю власної системи бітової синхронізації, технологія FR не може бути
розгорнута безпосередньо на оптичних лініях без технологічної «підкладки» з
бітовою синхронізацією (наприклад, SONET). Конкурентом технології FR на
ринку телекомунікацій в останню декаду минулого сторіччя стала технологія
ATM, [29].
Серед різноманіття методів потокової передачі пакетних даних розглянемо
детальніше три найбільш характерних технології: ATM, MPLS, та сімейство
технологій Cisco (POS, DPR/RPR, OTN).
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Технологія ATM.
Технологія ATM займає важливе місце в ряду інших технологій
телекомунікацій, оскільки ATM орієнтована на віртуальні з’єднання, і одна з
перших

розглядалась

як

альтернатива

стеку

TCP/IP

для

побудови

мультисервісних мереж на рівнях L1−L6 OSI із забезпеченням якості
обслуговування. Технологія ATM, в принципі, має усі необхідні засоби для
підтримки шести нижніх рівнів моделі OSI, [29], у тому числі, на рівні бітової
синхронізації. Особливість технології ATM полягає у тому, що ATM певним
чином об’єднує два суттєво різні методи передачі даних – пакетної комутації і
комутації каналів. На відміну від Ethernet, у ATM не передбачено між-кадровий
інтервал і преамбулу для захвату синхронізації на початку кожної комірки.
Основна концепція ATM офіційно була визначена спільними зусиллями
ANSI та ITU у 1995 р. (G.902). Особливу роль у прийнятті концепції ATM став
вибір ємності корисного навантаження комірки ATM у розмірі 48 байт як
компромісу між баченням експертів ANSI (64 байти корисного навантаження
комірки ATM) та думкою експертів ITU (32 байти).
Справа у тому, що фахівці ANSI традиційно опікувалися проблемами
Інтернету, з орієнтацією на надійну передачу великих файлових даних. Відомо,
що передача великих файлів дрібними порціями по достатньо надійних оптичних
мережах є вкрай невигідною. Натомість експертне середовище ITU традиційно
орієнтовано на проблеми телефонії; з цієї точки зору, оптимальний розмір
комірки становить 16÷32 байти (оскільки подальше збільшення цього параметру
призведе до значних затримок на формування мовного кадру).
Наприклад, при довжині сегменту стиснутого мовного кадру 64 байти і
коефіцієнті стиснення 8, повний мовний кадр становить 64×8 байт=512 байт; тоді
затримка на квантування кадру є 512×0.125 мс=64 мс.
Така затримка неприпустима з точки зору стандартів телефонії (оскільки
максимально допустима затримка в один кінець OWD за стандартом цифрової
телефонії становить 100 мс в межах земної кулі). Як показано вище, одна тільки
«природня»

складова

затримки

OWD,

спричинена

конечним

часом
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розповсюдження світового сигналу по оптичним лініям, може сягати 90÷100 мс
при міжконтинентальному телефонному зв’язку. За таких обставин, передавання
трафіку телефонії по мережі ATM у глобальному масштабі не витримає вимог
стандарту, і спричинить погіршення якості мовного спілкування абонентів
телефонії. Загальний розмір комірки ATM є фіксованим у 53 байти, з яких 5 байт
складає заголовок. Таким чином, надлишковість службової інформації у комірці
ATM є невеликою: (5/53)×100%=9.4%.
Технологія пакетної комутації ATM має деякі спільні риси з технологіями
комутації каналів типу SONET/SDH. По-перше, технологія ATM може
безпосередньо розгортатися на базі оптичного каналу без «технологічної
підкладки» типу SONET/SDH, оскільки на фізичному рівні ATM підтримує
бітову синхронізацію (на відміну від FR). По-друге, комірки ATM циркулюють
циклічно з постійною частотою, визначеною для кожного типу інтерфейсу;
натомість, частота передачі комірок ATM не є фіксованою як у SDH, а залежить
від пропускної спроможності оптичного каналу і відповідного типу інтерфейсу.
З точки зору динамічності взаємодії об’єктів, що підключені до будь якої
мережі, технологія ATM має перевагу. Технологія ATM також є лідером серед
телекомунікаційних технологій по довжині фізичної адреси – 20 байт (для
порівняння, MAC-адреса у Ethernet та Token Ring становить 6 байт, у IPv4 – 4
байти, у IPv6 – 16 байт).
Третя спільна риса технології пакетної комутації ATM з технологіями
комутації каналів типу SONET/SDH полягає у тому, що в ATM передбачено
процедури і відповідний протокол сигналізації для встановлення віртуальних
з’єднань між кінцевими абонентами мережі ATM. Отже, в ATM відсутня
необхідність у маршрутизації комірок у процесі передачі даних. Комірки ATM
комутуються по мітках віртуальних каналів і віртуальних з’єднань.
В ATM використовується дворівнева ієрархічна система віртуальних
з’єднань. На першому рівні діє 16-бітовий номер віртуального каналу VC (Virtual
Circuit), який є аналогом номера порту у протоколах TCP та UDP. На другому
рівні діє 8 чи 12-бітовий номер віртуального шляху VP (Virtual Path); при цьому
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8 біт VP застосовується в інтерфейсі UNI (User-to-Network Interface), а 12 біт – в
інтерфейсі NNI (Network-to-Network Interface). Таким чином, в одному
магістральному транспортному фізичному каналі можуть передаватися до

21216 = 228 =268’435’456 різних типів потоків. Така кількість максимально
допустимих потоків в одному каналі є цілком достатньою для побудови
транспортних мереж на багато десятиліть уперед.
Незважаючи на певні позитивні риси, на даний час можна бачити, що
технологія ATM не витримує конкуренції з боку деяких інших технологій
(зокрема технології Gigabit Ethernet), і

не стала очікуваним технологічним

проривом (як планували його автори з Bell Labs). Одна з причин цього полягає
у відсутності масштабування розміру і структури комірок, що послаблює її
адаптацію до різноманіття сучасних вимог QoS, [31].
Технологія MPLS.
Технологія багато протокольної комутації по мітках MPLS бере свій
початок у 1996-97 роках. Так, у 1996 р. компанія Ipsilon Networks уперше
запропонувала протокол управління потоками для комутації пакетів IPv4 (RFC
1953), а в 1997 р. компанія Cisco Systems представила схожий комерціалізований
продукт «комутації по мітках» ("Tag Switching"). З того часу з’явилося декілька
версій потокової передачі даних в межах окремого домену автономної системи
(наприклад, MPLS-TE – для інжинірингу трафіка, MPLS-TP – транспортний
профіль методу MPLS, GMPLS – Generalized MPLS тощо). Технологія MPLS не
має своєї офіційної ніші в жодній з двох базових моделей пакетних мереж (OSI
та TCP/IP). Функціонально вона позиціонується як проміжний рівень між
канальним і мережевим у моделі OSI; тому фахівці умовно призначили
технології MPLS рівень 2.5 моделі OSI (хоча такий рівень у моделі OSI не
визначено).
Домен MPLS представляє собою транспортну мережеву систему з
декількома відкритими полюсами – пограничними маршрутизаторами LER
(Label Edge Router), які підтримують функцію між-доменної маршрутизації.
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Всередині домену MPLS знаходяться комутатори-маршрутизатори міток LSR
(Label Switching Router).
Простий приклад домену MPLS з трьома LER (1, 2, 3) і трьома LSR (4, 5, 6)
представлено на рис.1.5; внутрішню зв’язність полюсів забезпечують вісім
інтерфейсів (з номерами 7÷14); зв’язність домену з мережевим оточенням
забезпечують відкриті інтерфейси 15, 16,17.
На першому етапі реалізації методу комутації по мітках формується
структура домену MPLS. На другому етапі − здійснюється швидке просування
пакетів шляхом комутації по мітках потоків.
Домен MPLS

15

LSR4

7

LSR5

9
11

LER1

10
16

12

8

LER2

13

LSR6

14
LER3
17

Рис.1.5 − Домен MPLS з трьома полюсами
В нашому випадку, вузли мають по три мітки, рис.1.6. Мітки типу L11,
L22, L33 означають відбиття пакету що «заблукав». Мітка L11(15) означає, що
відбиття пакету від першого полюса в мережеве оточення здійснюється через
інтерфейс 15; мітка L12(7) просуває пакет до полюсу 2 через інтерфейс 7 (LSR
4); мітка L13(8) просуває пакет до полюса 3 через інтерфейс 8 (LSR6).
Формування структури домену MPLS здійснюється адміністратором
мережі або в режимі автоматичного конфігурування. Кожний вузол домену
(LER

чи

LSR)

отримує

по

N

міток

для

ідентифікації

напрямків
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просування/відбиття пакетів до полюсів домену. Кожна n-а мітка має номер
інтерфейсу, на який передаються пакети потоку з міткою n.
Мітки LER
полюсів
1
2
3

1

2

3

Мітки LSR
Комутаторів
4
5
6

L11(15) L12(7)
L13(8)
L21(10) L22(16) L23(13)
L31(14) L32(14) L33(17)

Таблиця комутації
по мітках
1
2
3

1

2

3

L41(7) L42(9) L43(11)
L51(12) L52(10) L53(12)
L61(11) L62(12) L63(14)

1

2

3

4

5

6

L11/−
15
L12/L42
7
L13/L63
8

L21/ L51
10
L22/−
16
L23/L63
13

L31/L61
14
L32/L62
14
L33/−
17

L41/−
7
L42/L52
9
L43/L63
11

L51/L61
12
L52/−
10
L53/L63
12

L61/−
8
L62/−
13
L63/−
14

Рис.1.6 − Мітки і таблиця комутації потоків у домені MPLS
Сукупність міток LER-полюсів і LSR-комутаторів формалізує віртуальні
шляхи між усіма полюсами домену MPLS. В нашому прикладі, віртуальні
шляхи показано в таблиці 1.3 (символом ∞ позначено оточення домену MPLS):
Таблиця 1.3.
Віртуальні шляхи в домені MPLS
Напрямок віртуального
шляху
1→1
1→2
1→3
2→1
2→2
2→3
3→1
3→2
3→3

Віртуальний шлях:
LERn → Напрямок/інтерфейс/мітка/вузол …→ LERm
LER1→L11/15/−/∞
LER1 → L12/7/L42/LSR4 → L42/9/L52/LSR5 → L52/10/−/LER2
LER1→L13/8/L63/LSR6 → L63/14/−/LER3
LER2→L21/10/ L51/ LSR5→ L51/12/ L61/ LSR6→ L61/8/−/LER1
LER2→L22/16/−/∞
LER2→L23/13/ L63/ LSR6→ L63/14/−/ LER3
LER3→ L31/14/ L61/ LSR6→ L61/−/ LER1
LER3→ L32/14/ L62/ LSR6→ L62/13/−/ LER2
LER3→L33/17/−/∞

Кожен з вузлів домену MPLS (LER чи LSR) керується власною таблицею
комутації міток, яка відображена у відповідному стовпчику загальної таблиці
комутації міток (див. рис. 1.6). Наприклад, таблиця комутації міток для LSR4 є
вектор [L41/−/7; L42/L52/9; L43/L63/11].
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Якщо передача пакету здійснюється безпосередньо на LER (без проміжного
комутатору LSR), то мітка знімається (тобто замінюється на пусту мітку);
прикладом такої передачі є перший елемент (L41/−/7) вектору комутації для
LSR4, який передає усі пакети, що надходять до нього з міткою L41, на
маршрутизатор LER1 через інтерфейс 7 з пустою міткою.
Кожен вузол домену MPLS повинен знати і «розуміти» мітки кожного зі
своїх прямих сусідів по домену. Зокрема, в технології MPLS передбачено
спеціальний протокол обміну мітками між суміжними вузлами домену [122].
Розглянемо детальніше процес просування пакету по домену MPLS.
Припустимо, що на вхідний інтерфейс 15 граничного маршрутизатора LER1
надійшов фрейм з IP-пакетом. Драйвер канального рівня «дістає» IP-пакет з
фрейму і передає цей пакет «нагору» − драйверу мережевого рівня, який
виконує функцію між-доменної маршрутизації за протоколом BGP-4.
Драйвер-маршрутизатор вузла LER1 здійснює комутацію отриманого
«знизу» IP-пакета на основі своєї таблиці маршрутизації. Процес комутації
пакетів полягає у тому, що драйвер намагається знайти серед усіх відомих йому
IP-мереж у таблиці маршрутизації таку мережу, до якої належить адреса IPпакету (примірюючи маску кожної мережі до IP-адреси пакету).
Якщо

мережу

призначення

IP-пакету

буде

знайдено

в

таблиці

маршрутизації, то згідно таблиці, буде знайдено MAC-адресу відповідного
внутрішнього інтерфейсу одного з граничних маршрутизаторів LER у домені
MPLS. Якщо мережа призначення IP-пакету невідома даному маршрутизатору,
то для нього буде визначено так званий напрямок за умовчанням (що веде до
мережі наступного рівня ієрархії транспортних мереж). У разі, якщо домен
MPLS знаходиться на вищому штабелі ієрархії, він повинен знати усі укрупнені
IP-мережі у світі. Тим не менш, якщо і в цьому випадку маршрутизатор не
знайде мережу призначення, то IP-пакет знищується з відповідним записом в
журнал реєстрації про невідому адресу мережі. За будь яких обставин, якщо IPпакет не знищено по причині неможливої маршрутизації, то для пакету буде
визначено напрямок (один з трьох можливих: L11, L12, L13).
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Далі, відповідно до таблиці комутації по мітках, IP-пакет розміщується у
фрейм канального рівня, цьому фрейму надається мітка у спеціальному
додатковому заголовку фрейму, і фрейм з міткою передається на відповідний
інтерфейс (у нашому випадку, інтерфейс 7 чи 8). Фрейм з вкладеним в нього IPпакетом швидко просувається від вхідного маршрутизатора LER до вихідного
маршрутизатора LER (наприклад, LER3) без аналізу фрейму чи IP-пакету
(виключно на основі аналізу заголовку протоколу MPLS).
На вихідний маршрутизатор (LER3) фрейм надходить вже з пустою
міткою. Цей фрейм аналізується драйвером канального рівня, який дістає IPпакет

і

передає

його

драйверу-маршрутизатору

IP-пакетів.

Драйвер-

маршрутизатор комутує IP-пакет на один з зовнішніх інтерфейсів граничного
маршрутизатора (LER3) згідно таблиці маршрутизації за описаним вище
алгоритмом.
Як на вході, так і на виході IP-пакету з домену MPLS, діє процедура
комутації IP-пакету по таблицях маршрутизації граничних маршрутизаторів
LER. Цей процес ускладнюється громіздкістю таблиць маршрутизації і
потребує певного часу. Натомість просування IP-пакету всередині домену
MPLS здійснюється за процедурою швидкої комутації по мітках на одному
рівні (умовно L2.5) без аналізу змісту фреймів і IP-пакетів та без зайвої
взаємодії драйверів різних рівнів. Окрім пришвидшеного просування пакетів по
домену MPLS, комутація по мітках відкриває нові можливості управління
багато продуктовими потоками з багато шляховою маршрутизацією і
резервуванням ресурсів для окремих потоків. Тому впровадження MPLS
вважається сьогодні фахівцями як один з перспективних напрямків подальшого
розвитку мереж, разом з деякими іншими технологіями.
Сімейство технологій Cisco (POS, DPR/RPR, OTN).
Технологія оптичного транспортного кільця POS (Packet over SONET/SDH)
базується на методах інверсного мультиплексування і динамічного виділення
смуги пропускання для інформаційних потоків в оптичній мережі SONET/SDH
(Dynamic Bandwidth Allocation – DBA).
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Окрім того, застосовані протоколи PPP over HDLC (Point-to-Point Protocol
over High level Data Link Control) та LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme,
G.7042 ), які підтримують динамічну ре-конфігурацію віртуальних контейнерів
SONET/SDH, разом з протоколом пакетного мультиплексування GFP (Generic
Framing Procedure, G.7041).
Інверсне мультиплексування − це зворотна за змістом операція по
відношенню до операції мультиплексування, яка розділяє швидкісний потік на
декілька складових потоків меншої інтенсивності для паралельної передачі їх по
окремих низько швидкісних каналах, з метою відтворення вхідного потоку на
приймальній стороні шляхом мультиплексування у вихідний потік. Технологія
POS надає своїм клієнтам (провайдерам рівня розподілу) можливість отримувати
на свій запит бажану смугу пропускання в мережі транспортного ядра для
передачі агрегованого пакетного трафіка.
Інкапсуляція пакетів у технології POS здійснюється за 4-рівневою схемою:
“SONET/HDLC/PPP/Encapsulated Protocol”. SONET є фізичною «підкладкою»,
яка забезпечує побітову синхронізацію на низькому рівні в магістральному
оптичному каналі. Протоколи HDLC і PPP утворюють нижній і верхній підрівні
канального рівня L2 OSI. В якості інкапсульованого протоколу може бути будь
який відомий протокол, номер якого кодується спеціальним 16-бітовим полем
протоколу PPP. Довжина інкапсульованого пакету змінюється від 0 до 64 тисяч
октетів.
Досвід експлуатації POS виявив її слабкі місця: відсутність гнучкості
розподілу пропускною здатності окремих сегментів транспортного кільця,
необхідність обробки і маршрутизації пакетів у кожному транзитному вузлі
транспортного кільця.
Починаючи з 2000 року, компанія Cisco розробила технологію подвійного
оптичного транспортного кільця з гнучким розподілом ресурсів каналу по
кожному сегменту і спрощеним механізмом інкапсуляції даних (Resilient Packet
Ring – RPR). Технологія RPR базується на протоколі Cisco канального рівня DPT
(Dynamic Packet Transport), який замінив протокол PPP у технології POS, [171].
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Для взаємодії між RPR і фізичним рівнем існуючих технологій SONET/SDH
застосовано Cisco протокол SRP (Spatial Reuse Protocol). Основне транспортне
кільце утворюється оптичними комутаторами потоків на фізичному рівні (а не
комутаторами канального рівня як в POS). В одному напрямку кільця
передаються інформаційні пакети, а по іншому – управляючі пакети.
Транспортні потоки кільця розподілені на три класи: 1) High-class: потоки
реального часу з найвищими гарантіями якості сервісу; 2) Medium-class: потоки
з максимально якістю обслуговування згідно заданої дисципліни обслуговування
черг;

3)

Low-class:

пакетний

трафік,

некритичний

до

затримок,

що

обслуговується за остаточним принципом (режим best effort).
Технологія RPR масштабується від 622 Мбіт/с до 2.5 Гбіт/с і 10 Гбіт/с (а в
перспективі до 40 і 100 Гбіт/с), і розрахована на побудову ієрархічних кільцевих
транспортних мереж на рівнях ядра, агрегації і доступу з кількістю вузлів кільця
до 128, [171]. Перші застосування RPR адаптовані під SONET/SDH, [172].
Передбачалося, що у перспективі RPR розгортатиметься на оптичних
транспортних мережах OTN, [173].
Технологія OTN (Optical Transport Networking) виникла у 2001 році
(рекомендація

ITU

G.709/Y.1331);

редакція

цього

документу

офіційно

започаткувала технологію OTN, а одна з останніх рекомендацій по документу
прийнята у 2016 р. Технологія OTN підтримує рівні L1–L2 OSI, і орієнтована на
з’єднання з підтримкою QoS. Характерними особливостями OTN є:
– масштабування від глобального рівня ядра до рівня агрегації і доступу;
– застосування максимально можливих швидкостей передачі і довжини
сегментів оптичного кабелю без регенерації, при яких рівень помилок
суттєво зростає; за цих умов, оптичний канал, так само як і в технології X.25,
розглядається як ненадійний канал;
– використання механізмів TCM (Tandem Connection Monitoring) для взаємодії
між різними автономними системами (AS) з метою підтримки QoS.
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З у рахуванням зазначених особливостей, велика увага в технології OTN
приділяється контролю і виправленню помилок у так званих точках регенерації
«3R» (reshape, re-time, retransmit);
Технологія OTN не потребує фізичної «підкладки» у вигляді SONET/SDH і
має власну систему синхронізації на рівні біт і байт. Аналогічно фрейму Ethernet,
фрейм (або група фреймів) OTN має преамбулу з 7 октетів (Frame Alignment
Signal – FAS). Перші шість октетів FAS – це послідовність одиниць і нулів
(101010…) для захвату бітової синхронізації на приймальній стороні. Сьомий
октет FAS (MFAS) – це число від 1 до 255, яке кодує кількість фреймів у групі,
що йдуть підряд під загальною преамбулою FAS. Сукупність семи октетів FAS
вважається достатньою для скремблювання від одного до 255 кадрів OTN.
Технологія OTN має чотири підрівні інкапсуляції в межах одного
канального рівня L2 OSI: OTU (Optical Transport Unit), ODU+TCM (Optical Data
Unit with Tandem Connection Monitoring), ODU (Optical Data Unit ), OPU (Optical
Payload Unit), рис.1.7. Сегмент клієнтських даних (IP пакет, фрейм Ethernet тощо)
є корисним навантаженням сегменту OPU, заголовок якого (OPU overhead) має
поле у 8 октетів і використовується клієнтом. Для захисту від локалізованих
завад, фрейм OTN (окрім полів FAS та OTU) розподіляється по чотирьом
рядкам, кожен з яких закінчується 256 октетами контрольного коду FEC
(Forward Error Correction).
Byte Nr. 1 …7 8…14 15-16 17 … 3824 3825 …4080
Row1 FAS OTU
OPU
Client
FEC
Row2
Payload
ODU
Row3
Row4

Рис. 1.7 − Структура фрейму OTN
У фреймах OTN застосовується кодування з виправленням помилок РідаСоломона, [174]). Це дозволяє відновлювати фрейми у вузлах 3R мережі OTN
без ре-трансмісії фреймів. Клієнтський сегмент корисного навантаження
розміщується у 4 рядках фрейму по 3808 октетів між частиною заголовку OPU і
поля FEC.
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Одним з основних механізмів забезпечення якості обслуговування в
технології OTN є використання узагальненого методу багато-протокольної
комутації по мітках (Generalized MPLS, або GMPLS, [175, 176]), який вбудовано
в OTN у вигляді полів TCM1 – TCM6 (Tandem Connection Monitoring).
В цілому, лінійка з трьох поколінь оптичних технологій Cisco (POS, RPR,
OTN) втілила певні нові ідеї і принципи, і мала значний вплив на розбудову
світової галузі телекомунікацій. Але вони орієнтовані на використання оптичних
ліній старого типу з імпульсним кодуванням (амплітудною маніпуляцією). Такі
канали мають критичні обмеження по довжині пасивних сегментів кабелю, що
призвело до значного ускладнення алгоритмів обробки сигналів заради
відтворення пошкодженої інформації в точках регенерації трафіку.
Незважаючи на значні зусилля і капітальні витрати, технологічна лінійка
(POS, RPR, OTN) не може конкурувати з новими сучасними методами
когерентного детектування сигналів. Вже у 2008 р. було продемонстровано
інтегральну мікросхему для обробки оптичного сигналу в реальному часі зі
швидкістю 46 Гбіт/с [177], а у 2011 році уперше здійснено когерентну передачу
на швидкості 26 Тбіт/с по одному оптичному волокну з одним лазерним
генератором за принципом ортогонального частотного ущільнення, [178].
Ці події стали знаковими у розвитку телекомунікацій. Когерентні оптичні
лінії на поточний момент вважаються найбільш перспективною технологією
фізичного рівня для транспортних мереж наступних поколінь. Вони дозволяють
застосовувати

принципово

нові

методи

кодування,

ущільнення

і

мультиплексування багатопродуктових цифрових потоків з підтримкою якості
обслуговування в широкому діапазоні вимог.
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Висновки до розділу 1
У даному розділі дисертаційної роботи проведено аналіз розвитку методів
передавання мультимедійних даних по транспортних мережах, а також методів
контролю і забезпечення якості обслуговування в мережах з комутацією
каналів, пакетних мережах, технологіях потокової передачі пакетних даних.
Показано, що за останні десятиліття було запропоновано достатньо велику
кількість

різноманітних

технологій

і

протоколів

для

передавання

мультимедійних даних по мережі Інтернет. Проаналізовано основні здобутки,
напрацювання та недоліки найбільш поширених технологій транспортних
мереж. Основні висновки проведеного аналізу полягають у наступному.
1) За останнє півстоліття в телекомунікаціях досягнуто значних успіхів у
розвитку методів і технологій – від протоколу X.25 перших пакетних мереж до
сучасних оптичних когерентних комунікацій (COC). Багато з цих рішень не
витримали іспиту часом, але кожне з них залишило свої цінні ідеї,
напрацювання і досвід. Аналіз і врахування цього досвіду є підґрунтям для
нових розробок.
2) Починаючи з 90-х років, в телекомунікаціях проявилася тенденція
поширення методів пакетної комутації для обслуговування мультимедійного
трафіка, включаючи традиційну сферу передачі файлів, а також нові сервіси
потокової передачі аудіо/відео контенту (т.зв. стрімінг) та живого спілкування у
реальному часі.
Поступове витиснення систем комутації каналів з часовим ущільненням
(TDM) при розбудові мереж наступних поколінь (NGN) стає домінуючим у
галузі

телекомунікацій.

Натомість

проблеми

забезпечення

якості

обслуговування (QoS) в застосуваннях реального часу поки що не дозволяють
повністю відмовитися від систем TDM. Цьому сприяє фактор значних
капітальних

витрат,

покладених

на

розбудову

світової

транспортної

інфраструктури на базі некогерентних оптичних ліній і систем SONET/SDH.
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3) В системах комутації каналів з часовим ущільненням TDM на основі
SONET/SDH привабливими рисами є використання синхронних транспортних
модулів STM, які періодично циркулюють між суміжними комутаторами
транспортної мережі, а також ідея передачі сегментів даних реального часу з
контрольованою затримкою у часі та можливістю масштабування корисного
навантаження сегментів одного потоку, починаючи з одного байту і вище.
Достатньо очевидними недоліками систем TDM є висока собівартість
трафіку і

неефективне використання

каналу внаслідок ексклюзивного

резервування ресурсів у віртуальному з'єднанні, а також неможливість
масштабування періоду циркуляції транспортних модулів STM (цей період є
фіксованим у розмірі 0.125 мс). Останній фактор є критичним в сучасних та
майбутніх системах міжмашинної взаємодії та Інтернеті речей з підвищеними
вимогами до динамічності взаємодії об’єктів в реальному часі.
4) Головним надбанням мереж з пакетною комутацією на основі стеку
TCP/IP є глобальна мережа Інтернет з численними IP-додатками, яка докорінно
змінила сучасне інформаційне суспільство. І незважаючи на те, що IP-протокол
як основа між-мережевої взаємодії на сьогодення став вузьким місцем у
застосуваннях реального часу, сама ідея універсальної пакетної платформи для
інтеграції різноманіття

мультимедійних

сервісів залишається основним

напрямком подальшого розвитку галузі телекомунікацій.
Перехід до нових принципів між-мережевої взаємодії замість IP є
очікуваним, але цей перехід може бути достатньо тривалим (15–20 років чи
більше). Тому поряд з інноваційними розробками на основі когерентних
оптичних каналів, необхідно забезпечити ефективне використання найбільш
конкурентних у сьогоденні технологій з минулих часів

на основі

некогерентних оптичних каналів, і перш за все – технологій Ethernet, MPLS і IP.
5) Досвід розробки і експлуатації технології ATM є дуже цікавим і
корисним як одна з перших спроб замінити модель TCP/IP принципово новим
універсальним механізмом пакетної передачі усіх типів трафіку з підтримкою
вимог QoS. Технологія ATM стала першою технологією потокової передачі
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пакетів, яка не потребувала іншої технологічної «підкладки» типу SDH для
бітової і байтової синхронізації (тобто могла самостійно розгортатися на
оптичних некогерентних каналах). Прорахунок проекту ATM, ймовірно,
полягає у відсутності ефективного механізму масштабування швидкості
передачі і розмірів пакетів.
6) Важливе місце серед відомих рішень в телекомунікаціях займає
технологія комутації по мітках MPLS. Зокрема, відзначимо наступні аспекти.
По-перше, ідея потокової комутації по мітках може застосовуватися,
практично, на всіх рівнях моделі OSI і є конструктивною, зокрема для
динамічного конфігурування транспортних мереж.
По-друге, MPLS (на відміну, скажімо, від ATM) адаптує відомі технології
(перш за все, Ethernet) до завдань прискореної потокової передачі даних в
межах автономної системи.
По-третє, MPLS не передбачена відомими моделями взаємодії відкритих
систем OSI та TCP/IP; тому метод комутації по мітках MPLS штучно
«втиснутий» між канальним рівнем L2 та рівнем міжмережевої взаємодії L3
(йому умовно надали статус рівня L2.5). Останній фактор погіршує
співвідношення корисного та службового навантаження каналів зв'язку.
7) Вагомий внесок у розбудову методів і технологій потокового
передавання даних по оптичних транспортних мережах внесла компанія Cisco.
Починаючи з кінця минулого століття, кожні п'ять років на ринку з'являлися
нові продукти Cisco: 1999 р. – технологія транспортного оптичного кільця POS
(packet over SONET/SDH); 2004 р. – технологія двоспрямованого оптичного
транспортного кільця RPR; 2009 р. – технологія оптичних транспортних мереж
OTN. Незважаючи на деякі прорахунки, в цілому фахівці отримали цінний
досвід і напрацювання для майбутніх розробок.
Одна з важливих конструктивних ідей у вказаних вище розробках компанії
Cisco полягає в динамічній взаємодії між вузлами мережі у подвійному
транспортному кільці. Інша ідея відображує ієрархію вкладених одне в одного
оптичних кілець як основу транспортної телекомунікаційної системи.
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І нарешті, фундаментальна ідея полягає у виділенні трьох ключових типів
даних: потоків реального часу, критичних до затримок; потокових даних,
некритичних до затримок; решти пакетного трафіку, що передається не в
потоковому режимі, а в режимі статистичного мультиплексування.
У підсумку зазначимо, що обрання головної мети дисертаційної роботи, а
також постановка основних завдань дослідження у роботі, базуються на
викладеному вище аналізі наукових напрацювань, технічних досягнень і
досвіду експлуатації найбільш відомих технологій передачі мультимедійних
даних по каналах, мережах і системах телекомунікацій. Зокрема, в роботі
використано такі ідеї:
– циклічний модульний перенос мультимедійних даних між суміжними
вузлами транспортної мережі для контролю затримок;
– розмітка та розподіл потоків на три категорії: синхронні потоки реального
часу з контролем затримки, потоки трансляції з прискореним просуванням
сегментів мультимедіа, датаграмна передача IP-пакетів;
– застосування існуючих стандартів Ethernet як базової технології канального
рівня.
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РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА КОНВЕЄРНО-МОДУЛЬНОГО МЕТОДУ
ІНТЕГРАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОТОКІВ
У даному розділі розроблено і досліджено конвеєрно-модульний метод
інтеграції мультимедійних потоків даних. Даний метод спирається на модель
NGN

у концепції

застосування),

ITU

(Y.2001,

(пакетний
[179],

транспорт, протокол

2004);

однак,

в

напрямку

IP,

мережеві

подальшого

удосконалення, на рівні IP додано ще два протоколи міжмережевої взаємодії:
протокол віртуального з’єднання VCP (Virtual Connection Protocol) та протокол
логічного з’єднання LCP.
Протокол VCP призначений для передачі потокових даних реального часу
з резервуванням ресурсів в режимі часового ущільнення каналу зв'язку;
протокол LCP (Logical Connection Protocol) – для прискореної передачі інших
потокових даних в режимі статистичного мультиплексування.
В межах розширеної моделі взаємодії відкритих систем, отримано і
представлено два з чотирьох основних наукових результатів дисертації: уперше
розроблений метод групової потокової агрегації мультимедійних даних у
телекомунікаційному каналі для сумісної передачі трьох типів трафіку
(потокових даних реального часу за принципом комутації каналів, інших
потокових даних за принципом комутації по мітках, а також передачі IP-пакетів
відомими методами); удосконалений метод пакетної передачі агрегованих
мультимедійних даних, який обмежує затримки даних реального часу в
залежності від індивідуальних вимог QoS для кожного потоку.
Групова потокова агрегація трьох типів даних (VCP, LCP, IP) здійснюється
шляхом внутрішньої структуризації потоку тегами розмітки за методами
формальної граматики. Наведено методику використання технології Ethernet
для

конвеєрно-модульної

передачі

агрегованого

потоку.

Досліджено

властивості методу групової потокової агрегації та удосконаленого методу
пакетної передачі мультимедійних даних за протоколами LCP та VCP.
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2.1. Групова потокова агрегація мультимедійних даних в
телекомунікаційному каналі
Відомі рішення в телекомунікаційних системах та мережах в основному
зосереджені на максимальному використанні комерціалізованих технологій та
стандартних протоколів. Архітектура мережі наступного покоління (NGN ) у
концепції міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) передбачає уніфікацію
надання послуг на платформі IMS (IP Multimedia Subsystem). Концепція
NGN/ITU запроваджує модель взаємодії відкритих систем (Y.2001, Y.2011
2004), яка має два наявні рівні (NGN Transport stratum та NGN Services stratum),
та один умовний рівень ІР між ними, рис. 2.1.
Рівень

"NGN

Transport"

передбачає

пакетне

транспортування

мультимедійних даних за різними можливими локальними технологіями на
основі між-мережевої взаємодії по ІР. В окремих автономних системах на рівні
"NGN Transport" спостерігається поступова міграція до технології багатопротокольної комутації по мітках MPLS. При цьому передбачається, що усі
мережеві сервіси мають базуватися на протоколі IP, що утворює умовний
(другий) рівень моделі NGN/ITU. Третій (прикладний) рівень моделі охоплює
мережеві додатки. Мережа NGN при цьому представляється безпосередньо
рівнем "NGN Transport" та умовним рівнем IP.
В дисертаційній роботі введено розширену трирівневу модель (див.
рис.2.1), яка базується на моделі NGN/ITU у тому сенсі, що підтримує IPсервіси на платформі IMS; натомість у розширеній моделі передбачено
можливості для розробки двох нових типів мережевих сервісів:
а) LCP-сервіси прискореного потокового передавання даних (streaming) зі
встановленням логічного з'єднання між окремими ланками чи автономними
системами вздовж тракту передачі;
б) VCP-сервіси потокового передавання даних реального часу з контролем
затримок, а також встановленням віртуального з'єднання та резервуванням
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ресурсів пропускної спроможності каналів зв'язку між окремими ланками чи
автономними системами вздовж тракту передачі.
Розглянемо детальніше запропонований в дисертаційній роботі метод
інтеграції мультимедійних потоків на базі розширеної трирівневої моделі
взаємодії відкритих систем (див. рис. 2.1). Сервіси типу LCP призначені для
потокової передачі даних, що не є критичними до короткочасних затримок
(трансляція мови/відео, завантаження великих файлів тощо). Протоколи LCP та
VCP є інваріантними до способу передачі даних на канальному рівні. В даній
роботі в якості базової технології канального рівня розглядається Ethernet як
одна з найбільш поширених і перспективних технологій.
Модель NGN/ITU
IP-додатки
Протокол
IP
Пакетний транспорт

Розширена модель взаємодії відкритих систем
IP-додатки
LCP-додатки
VCP-додатки
Протокол IP Протокол LCP
Протокол
VCP
Пакетний транспорт

Рис.2.1 − Розширена трирівнева модель взаємодії відкритих систем
Для інтеграції потоків даних, що формуються за протоколами IP, LCP та
VCP на рівні між-мережевої взаємодії, в дисертації розроблено новий метод
групової потокової агрегації мультимедійних даних за допомогою тегів
розмітки на основі теорії формальних граматик. Сутність даного рішення задачі
агрегації потоків полягає у наступному.
Драйвер

між-мережевої

взаємодії,

виконуючи

комутацію

та/або

маршрутизацію протокольних одиниць даних трьох типів (IP, LCP, VCP),
формує три черги на вході кожного мультиплексору у вихідних портах
комутатора. Для ілюстрації принципу агрегації даних, на рис.2.2 показано
спрощену модель комутатора пакетів і потоків. Мультиплексор MUX «збирає
докупи» протокольні одиниці даних з трьох черг і утворює послідовність так
званих конвеєрно-транспортних модулів CTM (Conveyor Transport Module) за
спеціальним алгоритмом що наведено нижче.
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Рис.2.2 − Модель комутатора пакетів і потоків
Розглянемо процес формування конвеєрно-транспортних модулів CTM
(рис. 2.2). Черга IP-пакетів є послідовністю IP-пакетів довільного розміру в
межах відповідного стандарту (IPv4 або IPv6). Наразі, найбільш поширеною
версією протоколу IP є v4. Структура IP-пакету визначається його заголовком,
рис. 2.3. Тип IP-пакету (версія v4 або v6) визначається першими чотирма бітами
заголовку; для IPv4 значення цього поля має бути 4 (тобто 0100 у двійковому
коді); відповідно для IPv6 це поле має значення 6 (0110 у двійковому коді).

Рис.2.3 − Структура пакету IPv4
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Розмір пакету IPv4 разом із заголовком визначається 16-бітовим полем
“Total length”; максимальний розмір становить 65535 байт. Розмір заголовку IPпакету визначається 4-бітовим полем IHL (Internet Header Length) у одиницях
32-бітового слова; мінімальне коректне значення поля IHL є 5, що відповідає
мінімальному розміру заголовку (та IP-пакету взагалі) у 20 байт (перші п’ять
строчок у таблиці на рис.2.3. Максимальний розмір IPv4-заголовку – 24 байти.
Інтерфейси IP-мережі повинні підтримувати передачу IP-пакетів розміром
до 576 байт включно (RFC 791, 1981); наразі, сучасні мережеві інтерфейси
підтримують значно більші розміри пакетів. Якщо розмір IP-пакету перевищує
допустимий розмір для заданого інтерфейсу, то пакет фрагментується на окремі
частини, що передаються незалежно, а надалі відтворюються у цілісні пакети
на приймальній стороні каналу.
Дисципліна обслуговування черги IP-пакетів визначається 8-бітовим полем
типу сервісу (Type of Service). Значенням цього поля може бути Differentiated
Services Code Point у моделі диференційного обслуговування (DiffServ) або
Integrated Service Code Point у попередній моделі інтегрованого обслуговування
(IntServ).
Модель IntServ була запроваджена наприкінці минулого століття для
потреб обслуговування IP-додатків реального часу, таких як віддалене відео,
мультимедійні конференції тощо, [180, 181]. Ця модель підтримує пріоритетне
надання ресурсів мережі для передачі трафіку, що є чутливим до коливань
затримок і втрат пакетів за рахунок інших протоколів, яким не потрібна висока
якість обслуговування (таким як FTP, HTTP, інші). Модель DiffServ [182, 183]
є подальшим розвитком моделі (IntServ) як елемент архітектури комп’ютерних
мереж, що описує механізм класифікації, управління трафіком та підтримки
QoS.
Черга LCP- сегментів є довільною послідовністю блоків даних різних
логічних з’єднань. Кожен LCP-сегмент має двобайтову мітку логічного потоку і
корисне навантаження. Черга LCP контролюється за допомогою таблиці
управління логічними з’єднаннями LCT (Logic Connection Table).

57
Черга VCP-сегментів є довільною послідовністю сегментів різних
віртуальних з’єднань. Кожен VCP-сегмент має двобайтову мітку віртуального
потоку і корисне навантаження. Черга VCP контролюється за допомогою
таблиці управління віртуальними з’єднаннями VCT (Virtual Connection Table).
Загальна структура визначених вище трьох пакетних черг (IP, LCP, VCP)
показана на рис. 2.4. Типовий пакет IPv4 має заголовок (IP-H) 20 байт.
Сегменти потоків LCP та VCP мають мітки потоків (L) розміром 2 байти.
Завдання мультиплексору MUX на кожному вихідному порту мережевого
інтерфейсу полягає у тому, щоб відобразити систему з трьох вихідних черг у
послідовність конвеєрно-транспортних модулів CTM.
Черги комутатора пакетів і потоків
L

VCP черга:

LCP черга:

IP черга:

L

L

L

L

IP-H

IP-H

L

L

IP-H

Рис.2.4 − Структура черг у комутаторі пакетів і потоків
Структура конвеєрно-транспортного модуля CTM показана на рис. 2.5.
Модуль CTM має заголовок з 6 байт, а також корисне навантаження, в якому
можуть розміщатися три групи даних: VCP-сегменти, LCP-сегменти, IP-пакети
та/або фрагменти IP-пакетів. Мінімальний розмір модуля CTM становить 6 байт
(заголовок, який містить 3 поля розмірів груп VCP, LCP та ІР у складі СТМ).
Конвеєрно-транспортний модуль CTM
Заголовок
Розмір
VCP
групи

Розмір
LCP
групи

Корисне
Розмір
IP
групи

навантаження

VCP

LCP

IP

група

група

група

Рис.2.5 − Структура конвеєрно-транспортного модуля CTM
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Формування модуля CTM здійснюється за наступними правилами.
1) Першою у складі модуля CTM формується група з VCP-сегментів
вхідної черги, для яких гарантовано місце в даному конкретному модулі CTM
згідно

з

параметрами

здійснюється

за

відповідного

алгоритмом

VCP-з’єднання.

розподілу

потоків

Дана

реального

процедура
часу,

що

розглядається у наступному підрозділі роботи. Довжина сегменту VCP не має
перевищувати ємність корисного навантаження CTM. Наступною після
формування групи даних реального часу (VCP) формується група даних LCP,
довжина якої обирається максимально можливою, з урахуванням наявної LCPчерги та вільного місця в модулі CTM після розміщення групи VCP.
2)

Сегменти

протоколу

VCP

(блоки

даних

реального

часу)

не

фрагментуються, а упаковуються у модуль CTM в цілісному вигляді.
3) Сегменти логічних з’єднань LCP та IP-пакети фрагментуються таким
чином, щоб повністю заповнити залишок місця в модулі CTM після
розташування групи сегментів реального часу (VCP).
Для запобігання тривалої відсутності місця у послідовності модулів СТМ
для черг LCP та ІР, процедура встановлення VCP та LCP з’єднань може
передбачати «ліміти» на розміри відповідних двох груп у складі СТМ.
Передача агрегованих даних. Мультиплексор MUX1 (рис. 2.6) першого
комутатора формує конвеєрно-транспортний модуль CTM, який вкладається у
протокольну одиницю даних (PDU) канального рівня моделі OSI, наприклад,
кадр Ethernet.
Комутатор2 пакетів і потоків

Комутатор1 пакетів і
потоків
VCP черга

MUX1

DEMUX2
CTM

LCP черга
IP черга

Out

In

VCP черга
LCP черга
IP черга

Рис.2.6 − Схема передачі агрегованих даних через модулі CTM
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Цей кадр передається по каналу зв’язку через вихідний порт мережевого
інтерфейсу на вхідний порт суміжного комутатора2. Далі модуль CTM
обробляється демультиплексором DEMUX2, який розділяє CTM на три окремі
групи даних (VCP, LCP, IP), що направляються у відповідні черги.
Структуризація даних модуля CTM тегами розмітки.
На відміну від черг IP, LCP та VCP, які структуровані відповідними
таблицями управління чергами, агреговані дані у конвеєрно-транспортному
модулі CTM не супроводжуються таблицями управління, а структуруються за
допомогою тегів розмітки, що забезпечує гнучкість структуризації даних. Теги
є синтаксичними знаками деякої формальної граматики, [184 − 187].
Формальна граматика (ФГ), зазвичай, містить три складові компоненти:
алфавіт, тезаурус і синтаксис, [186]. Алфавіт ФГ – це конечна множина
символів двох типів (літер і синтаксичних знаків), яка містить щонайменше
одну літеру і один синтаксичний знак (умовний «пробіл»). Отже, мінімальний
алфавіт ФГ складається з одної літери (наприклад, «1») і одного «пробілу»
(наприклад, «0»). Тезаурус (або словник) ФГ містить конечну множину т. зв.
«ключових слів» (КС − команд, операторів тощо), кожне з яких є
зарезервованою комбінацією конечного числа «символів» (наприклад: 01, 011,
0111). Окрім ключових слів, ФГ допускає використання інших комбінацій з
літер алфавіту (умовно «даних», «параметрів», «операндів» тощо). Синтаксис
ФГ є набором правил, за якими утворюються окремі «речення» і «текст» ФГ.
Прикладом синтаксису ФГ може бути наступний перелік з двох правил:
− кожне речення починається з ключового слова, після якого можливе
«слово даних» (операнд);
− текст ФГ є послідовністю речень ФГ.
Прикладом коректного тексту з точки зору даної ФГ може бути наступна
послідовність трьох речень: 010110111. Навпаки, текст 111101 є некоректним,
оскільки слово «1111» не є ключовим (не входить до тезаурусу даної ФГ). Сам
по собі довільний коректний текст будь якої ФГ є абстракцією і не має
конкретного змісту.
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Для того, аби деякий коректний текст ФГ отримав зміст, необхідна
наявність т. зв. «інтерпретатору» ФГ, який може, по-перше, визначити, чи є
даний текст формально коректним або ні (тобто має функцію «синтаксичного
аналізатору» тексту ФГ); по-друге, інтерпретатор ФГ здатен «зрозуміти»
коректний текст ФГ (наприклад, автомат, що виконує програму дій, викладену
у тексті ФГ). При цьому, на відміну від формальної (синтаксичної) коректності
тексту ФГ, його змістовна коректність не може бути встановлена в межах самої
ФГ.
Прикладом інтерпретатору ФГ може бути наступний зміст ключових слів.
«01»: установити регістр акумулятора даних в нуль;
«011»: прочитати показник з детектору температури повітря і додати його
в акумулятор;
«0111»: перейти до початку другого речення в тексті.
При цьому текст ФГ «010110111» є програма циклічного накопичення в
акумуляторі суми поточних показників температури повітря.
Побудуємо формальну граматику для розмітки даних в модулі CTM.
Кожну з трьох груп даних у складі модуля CTM (IP, LCP та VCP) локалізуємо
парами байт у 6-ти байтовому заголовку CTM. Перші два байти заголовку
кодують кількість байт у групі даних реального часу (VCP); друга і третя пари
байт − відповідно у групах LCP та IP. Оскільки межі кожної з трьох груп
модуля CTM визначені заголовком модуля, то граматика цих груп може бути
незалежною; це дозволяє побудувати три достатньо простих окремих граматики
замість однієї загальної ускладненої.
Формальна граматика групи даних VCP (позначимо її ФГ1).
Оберемо алфавіт ФГ1 як множину з 256 октетів, в якій октет «C» є
синтаксичним знаком. Тезаурус ФГ1 визначимо як множину {СС, Схy}, де «x»
− літера алфавіту (довільний октет крім «C»); «y» − довільний октет. Кількість
ключових слів (елементів тезаурусу) ФГ1 складає (1+255·256)=1+65280=65281.
Кількість міток VCP потоків обмежена числом 65280.
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Синтаксис ФГ1. Текст ФГ1 є послідовність речень ФГ1, яка має визначену
загальну кількість символів (розмір групи VCP). Речення ФГ1 починається з
ключового слова (КС) і закінчується перед наступним ключовим словом або
кінцем тексту. Перше ключове слово тексту ФГ1 може бути записано без
синтаксичного знаку «C». Ключове слово «CC» є простим реченням з одного
ключового слова. Речення, що починається з ключових слів типу «Cxy» може
супроводжуватися необов’язковим словом даних (СД), яке містить конечну
кількість символів алфавіту, а також можливо прості речення «CC», натомість,
не має жодного іншого вкладеного речення.
Семантика ФГ1. Просте речення з ключового слова «CC» означає, що в
слові даних замість «CC» знаходиться октет «C» в ролі символу даних (а не в
ролі синтаксичного знаку). Ключове слово типу «Cxy» визначає мітку потоку
віртуального з’єднання двома октетами «xy». Речення що починається з «Cxy»,
містить слово даних після ключового слова, яке є сегментом даних VCP.
У таблиці 2.1 наведено приклади розмітки групи VCP у трьох послідовних
модулях CTM. Група кожного модуля містить по три VCP-сегменти з мітками
потоків віртуальних з’єднань «11», «22», «33». На відміну від групи першого
модуля, групи другого і третього модулів містять символ «C» як елемент даних.
Перші речення у розміченому тексті кожної групи (тобто перші VCPсегменти) починаються з КС без синтаксичного знаку (тобто «11» замість
«C11»); інші сегменти використовують ключові слова з префіксом у вигляді
синтаксичного знаку «C». У разі наявності символу «C» у складі сегменту
даних VCP, виконується підстановка: замість «C» вставляється «CC»;
інтерпретатор даного фрагменту тексту здійснює зворотну операцію − замінює
«CC» на символ «C» у сегменті даних.
Таблиця 2.1
Розмітка групи даних реального часу VCP
№

Група даних VCP

Розмітка групи тегами

1
2
3

AB25, D3E8, 9F470A91BD
C025, F3E2, 9F470A91BA
Н028, D3E4, 9F475C91BE

11AB25C22D3E8C339F470A91BD
11CC025C22F3E2C339F470A91BA
11Н028C22D3E8C339F470CC9BE

Розмір
групи
26
27
27
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Формальна граматика групи даних LCP (позначимо її ФГ2).
На відміну від групи даних реального часу з VCP-сегментів, що
гарантовано і цілісно попадають у черговий модуль CTM, група даних LCP
формується динамічно за наявністю певного місця у складі модуля, а тому
останній LCP-сегмент групи не обов’язково цілком вміщується у склад групи.
Тому формування LCP-групи в рамках граматики ФГ2 відрізняється від VCPгрупи. А саме, перед формуванням групи LCP, мультиплексор утворює чергу
LCP-сегментів у формі тексту ФГ2, який закінчується тегом «кінець LCPчерги». Цей тег має бути спеціальним ключовим словом з тезаурусу ФГ2.
Оберемо алфавіт ФГ2 як множину з 256 октетів, в якій октет «C» є
синтаксичним знаком. Тезаурус ФГ2 визначимо як множину {СС, CE, Схy}, де
«x» − літера алфавіту (довільний октет крім «C» та «E»); «y» − довільний октет.
Кількість

ключових

слів

(елементів

тезаурусу)

ФГ2

складає

(2+254·256)=2+65024=65026. Кількість міток LCP обмежена числом 65024.
Синтаксис ФГ2. Текст ФГ2 є послідовність речень ФГ2, яка має визначену
загальну кількість символів (розмір групи LCP). Речення ФГ2 починається з
ключового слова (КС) і закінчується перед наступним ключовим словом або
кінцем тексту. Перше ключове слово тексту ФГ1 може бути записано без
синтаксичного знаку «C». Ключові слова «CC» та «CE» є простими реченнями,
що містять лише одне КС. Речення, що починається з ключових слів типу
«Cxy» може супроводжуватися необов’язковим словом даних (СД), яке містить
конечну кількість символів алфавіту, а також можливо прості речення «CC»,
натомість, не має жодного іншого вкладеного речення.
Семантика ФГ2. Просте речення з ключового слова «CC» означає, що в
слові даних замість «CC» знаходиться октет «C» в ролі символу даних (а не в
ролі синтаксичного знаку). Просте речення з ключового слова «CE» означає, що
закінчилася черга LCP-сегментів. Ключове слово типу «Cxy» визначає мітку
потоку віртуального з’єднання двома октетами «xy», за якою необов’язково
розташовується сегмент даних LCP, повністю або частково.
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Рисунок 2.7 відображує перетворення змістовної черги LCP сегментів у
чергу в термінах ФГ2, а також процес формування груп LCP даних для різних
модулів CTM. LCP-група розміром 15 октетів для першого модуля CTM
сформована з двох LCP-сегментів, що мають мітки потоків «11» та «22»;
обидва сегменти даних цієї групи повністю розміщені в групі. LCP-група
розміром 15 октетів для другого модуля CTM містить два LCP-сегменти
повністю та один частково (сегмент потоку з міткою «11». Залишок цього
сегменту даних перенесено у LCP-групу розміром 21 октет третього модуля
CTM. Залишок LCP-черги розміщено в LCP-групу розміром 8 октетів
четвертого модуля CTM.
Змістовна черга LCP сегментів
Мітка LCP
Сегмент LCP

11
AAAA

22
BBBBBB

33
DDD

22
BBB

11
AAAAA

22
BB

33
DDDDDD

22
BB

11
ACA

LCP- черга в термінах формальної граматики ФГ2
11AAAA C22BBBBBBC33DDDC22BBBC11AAAAAC22BBC33DDDDDDC33DDC11ACCACE

Формування груп LCP даних для різних модулів CTM
Розмір групи
Текст групи

15
11AAAA C22BBBBBB

15
33DDDC22BBBC11AA

21
AAAC22BBC33DDDDDDC22BB

8
11ACCACE

Рис. 2.7 − Перетворення змістовної черги LCP сегментів у LCP-групи
модулів CTM
Формальна граматика групи даних IP (позначимо її ФГ3).
На відміну від групи потокових даних реального часу з VCP-сегментів та
потокових даних з LCP-сегментів, IP-пакети на мережевому рівні не мають
міток для комутації, а маршрутизуються за IP-адресами призначення, що
містяться в заголовку IP-пакету. Тому для побудови IP-черги в термінах
формальної граматики ФГ3 достатньо двох ключових слів: одного для
передавання синтаксичного знаку «C» в якості символу даних; іншого − для
позначки кінця IP-пакету («CP»). З урахуванням цього оберемо алфавіт ФГ3 як
множину з 256 октетів, в якій октет «C» є синтаксичним знаком. Тезаурус ФГ3
визначимо як множину {СС, CP}. Семантика ФГ3 є доволі простою і
очевидною.
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2.2. Конвеєрно-модульна передача агрегованого потоку по пакетній
мережі з контролем затримок даних реального часу
Розроблений у попередньому підрозділі 2.1 метод групової потокової
агрегації мультимедійних даних у конвеєрно-транспортні модулі (CTM)
дозволяє

застосувати

відомий

механізм

контролю

затримок

даних,

притаманний системам типу SONET/SDH з комутацією каналів і часовим
ущільненням каналу зв’язку (TDM), [29, 125].
Перший принцип контролю затримок у застосуваннях реального часу
полягає у тому, що по аналогії з синхронними транспортними модулями STM у
системах SONET/SDH, визначені в роботі модулі CTM мають циркулювати за
принципом конвеєра, тобто циклічно з заданою частотою у кожному
мережевому інтерфейсі, що з’єднує пару суміжних вузлів транспортної
системи. Однак, на відміну від систем SONET/SDH (в яких будь який модуль
STM циркулює з фіксованою частотою 8 КГц), модулі CTM мають
циркулювати з частотою, що масштабується у широкому діапазоні.
Циклічність переносу модулів CTM на кожному перегоні між суміжними
вузлами транспортної пакетної мережі дозволяє заздалегідь обчислити
гарантовану величину загальної затримки сегментів реального часу уздовж
всього маршруту віртуального з’єднання між кінцевими абонентами.
Другий принцип контролю затримок полягає у тому, що при достатньо
великій частоті циркуляції фреймів у конкретному інтерфейсі, здійснюється
додаткове масштабування частоти циркуляції даних для окремих потокових
складових шляхом розділення частоти попадання відповідних сегментів у
модулі CTM. Найвища частота циркуляції потоку дорівнює частоті циркуляції
модулів CTM в даному інтерфейсі (позначимо її

f M ). У разі розподілу

сегментів деякого потоку у кожний другий модуль CTM, частота циркуляції
потоку зменшується удвічі; попадання сегментів потоку у кожний n -й модуль
CTM, зменшує частоту циркуляції потоку в n раз.
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Третій принцип контролю затримок у застосуваннях реального часу
полягає у тому, що на етапі резервування ресурсів і встановлення віртуального
з’єднання між клієнтом мережі та самою мережею укладається тимчасова
«угода про якість обслуговування» (Service Level Agreement − SLA), в якій
обумовлюються три головні параметри: частота передачі сегментів даного
з’єднання; фіксований розмір сегментів у даному з’єднанні; максимальна
затримка VCP-сегменту даних. В залежності від цих трьох параметрів, у SLA
може бути сформований тарифний план з урахуванням тривалості з’єднання.
Особливість

запропонованого

методу

резервування

ресурсів

при

встановленні віртуального з’єднання полягає у тому, що на кожному перегоні
ресурс пропускної спроможності каналу резервується умовно. Це означає, що
даний ресурс гарантовано надається сегменту відповідного з’єднання тільки у
разі своєчасного прибуття у вхідну чергу потоку VCP (незалежно від його
позиції у цій черзі). Інакше, даний ресурс (тобто гарантоване місце у черговому
модулі CTM) надається сегментам логічного з’єднання (LCP), а якщо він не
буде використаний, то − IP-пакетам з черги IP.
Даний принцип резервування і розподілу ресурсів мережі дозволяє
поєднати в одному інтерфейсі два протилежних за своєю ідеологією методи
передачі даних − метод комутації каналів та метод комутації пакетів, [23, 24].
Окрім

того,

можливість

динамічного

масштабування

пропускної

спроможності та вартості віртуального з’єднання у кожному окремому випадку
дозволяють створювати механізми оптимізації прийняття рішень в межах угоди
SLA, що підтримуються програмними агентами абонентських пристроїв та
агентами провайдерів доступу.
З іншого боку, запропонований метод розподілу ресурсів потребує
розробки спеціального алгоритму для оптимізації графіка локалізації сегментів
віртуальних з’єднань VCP у модулях CTM. Одним з основних критеріїв
оптимальної локалізації сегментів VCP оберемо максимально рівномірне у часі
завантаження модулів CTM, що дозволить збільшити можливе пікове
навантаження каналу трафіком реального часу.
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Нехай

f M – частота

циркуляції модулів CTM. В якості прикладу

розглянемо f M  8 2m КГц, де m  0,1,2,3,... . Нехай n  1,2,3,..., − коефіцієнт
кратності попадання сегменту деякого потоку реального часу VCP у конвеєрнотранспортний модуль CTM. Тоді частота передачі сегментів k-го потоку

f M 2m
становить: fk  n  
  8 КГц. Так, при m  3 , n  1,2,...,8 , маємо:
n
n
f k  n  = {64, 32, 21.3, 16, 12.8, 10.7, 9.1, 8} КГц.
Відповідні періоди передачі сегментів k-го потоку становлять:

1 2 3 4 5 6 7 8 
 , , , , , , , ,  ۰125 мкс ={16, 31, 47, 63, 78, 93, 109, 125} мкс.
8 8 8 8 8 8 8 8 
Нехай d k – розмір сегменту у байтах для деякого k-го потоку реального
часу; тоді пропускна спроможність віртуального каналу Rk обраховується за
формулою:

Rk  dk  fk  n  ۰8 біт/байт ۰ 1000 Гц/КГц.
Як показано у попередньому розділі 1, для якісного обслуговування
трафіка IP-телефонії (з 8-кратним стисненням мовного кадру), достатньо
передавати сегменти по dk  10 байт з частотою fk (n)  100 Гц. З урахуванням
3-байтового тегу для мітки VCP-потоку, необхідна пропускна спроможність
віртуального каналу становить (3+10) байт۰8 біт/байт۰100 гц = 10.4 Кбіт/с.
Коефіцієнт n кратності частоти для потоку треба обирати, виходячи з
максимально допустимої загальної затримки сегменту, частоти передачі
сегментів fk (n) та частоти f M циркуляції модулів СТМ.
Для згаданого вище прикладу

fk (n)  100 Гц та при

коефіцієнт кратності частоти потоку n 

fM



64êÃö

f k (n) 100 Ãö

fM  64 кГц,

 640 , тобто мовний

пакет має гарантовано потрапляти у кожний 640-вий модуль CTM. Далі
викладається запропонований в роботі алгоритм оптимального розподілу даних
реального часу у модулях CTM, який може бути застосований на етапі
встановлення віртуальних з’єднань.
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Алгоритм оптимального розподілу даних реального часу.
1) Для кожного мережевого інтерфейсу встановимо максимально
можливий коефіцієнт кратності nmax попадання потоків реального часу VCP у
конвеєрно-транспортний модуль CTM. Розглянемо приклад, коли nmax  8 .
2) Для заданого коефіцієнту кратності nmax розрахуємо мінімальну
кількість N послідовних модулів CTM, яка націло ділиться на коефіцієнти

n  nmax (так званий цикл розподілу потоків). Це необхідно для того, аби
всередині циклу з N послідовних модулів CTM, для будь якого n  nmax було
можливо виділити цілу кількість вкладених циклів відповідного потоку.
Цикл N , очевидно, є мінімальним кратним числом (МКЧ) для всіх чисел

n  nmax . При nmax  8 , цикл N =23 ۰31 ۰51 ۰71 =840. Кількість вкладених циклів in
для кожного n  nmax визначається як in 

N
; кількість послідовних модулів
n

CTM у кожному вкладеному циклі, очевидно, дорівнює n , таб. 2.2.
Таблиця 2.2
Кількість вкладених циклів n в залежності від кратності
потоку n для nmax  8 , N  840
n
in

Кратність частоти потоку
Кількість вкладених циклів

1
2
3
4
5
6
7
8
840 420 280 210 168 140 120 105

3) Припустимо, що на поточний час для мультиплексору вихідного порту у
комутаторі задано розподіл потоків реального часу в межах повного циклу з N
послідовних модулів CTM. Нехай l 1, N  − номер модуля CTM в межах циклу
розподілу потоків; q  l  − функція, що визначає вільну (нерозподілену) частину
загальної ємності корисного навантаження модуля CTM з номером l .
4) Нехай у поточний момент надходить вимога k на встановлення
віртуального з’єднання через даний інтерфейс, з кратністю частоти потоку nk
та розміром сегменту корисних даних d k . З урахуванням 3-байтового тегу,
розмір відповідних сегментів цього потоку має бути d k +3.
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Далі драйвер віртуальних з’єднань починає пошук оптимального розподілу
потоку по модулях CTM всередині повного циклу розподілу з N послідовних
модулів.
5) Припустимо, nk  3 , d k +3=12 байт. Кількість вкладених циклів для
даної вимоги становить 280 (див. таб.2.2); у кожному вкладеному циклі
міститься по три послідовні модулі CTM. Отже, для даної вимоги існує три
потенційно можливі варіанти розподілу потоків, а саме:
сегменти потоку по 12 байт кожний розміщуються у:
а) кожний перший модуль CTM з 280 вкладених циклів;
б) кожний другий модуль CTM з 280 вкладених циклів;
а) кожний третій модуль CTM з 280 вкладених циклів.
Для обрання найкращого з цих трьох варіантів (за критерієм рівномірного
навантаження модулів CTM), по таблиці управління потоками реального часу
VCT знаходиться модуль з мінімальним вільним простором q1 серед перших
модулів кожного вкладеного циклу; так само знаходиться q2 серед других
модулів, а також q3 − серед третіх. З трьох чисел q1 , q2 , q3 обирається
максимальне значення qmax  max  q1, q2 , q3  .
Якщо qmax  d k +3, то вимога на встановлення з’єднання задовольняється. В
таблицю віртуальних з’єднань додається відповідний запис, який призначає
сегменти даного потоку у кожен перший (або другий чи третій) модуль CTM, в
залежності від того, яке з трьох чисел q1 , q2 , q3 виявилося максимальним.
Нескладно показати, що за таким алгоритмом, на кожному кроці
залишається максимум вільного простору серед найбільш завантажених
модулів CTM (тобто максимально рівномірно розподіляються потоки по усім
модулям CTM). Алгоритм так само працює для будь якого іншого значення
коефіцієнту кратності частоти потоку. Приклад роботи даного алгоритму для
оптимального розподілу VCP-сегментів в модулях CTM у випадку nmax  4
наведено далі.
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Приклад роботи алгоритму оптимального розподілу VCP-сегментів
Нехай задано наступні вхідні параметри, рис.2.7:
− максимальне значення коефіцієнту кратності потоків: nmax  4 ;
− повний цикл розподілу потоків: N  1 22  3  12 ;
− корисне навантаження модуля CTM: PM  20 байт;
Алгоритм починає роботу з чистої таблиці (жодний потік не розподілено).
Поступово завантаженість модулів

у таблиці розподілу збільшується, і

нарешті, вимога номер 9 не може бути виконана (відмова у встановленні
віртуального з’єднання). Вимога 10 заповнює окремі модулі CTM близько до
максимуму. Подальший розподіл потоків реального часу практично є
неможливим, доки не почнуть закриватися попередні віртуальні з’єднання.
Залишки вільного простору у модулях CTM щільно заповнюються
фрагментами потоків логічних з’єднань та фрагментами IP-пакетів. Алгоритм
розподілу потоків логічного з’єднання розглянуто далі.
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Алгоритм розподілу потоків логічного з’єднання та черги ІР-пакетів.
Сегменти логічних з'єднань (LCP) та IP-пакети розподіляються динамічно
– відповідно у другу і третю чергу – за остаточним принципом (т.зв. Best effort
service) при наявності вільного слоту у поточному модулі CTM (позначимо цей
слот PMrest ). На відміну від процедури розподілу сегментів реального часу (VCP),
сегменти LCP та IP-пакети можуть ділитися на окремі частини (фрагменти),
якщо вони у цілому не вміщуються у залишковий слот PMrest модуля CTM.
Як видно з прикладу розподілу даних реального часу (див. рис. 2.8), розмір
залишкового слоту у модулі CTM змінюється у достатньо широких межах;
тому, кожного разу треба по-різному ділити вхідні черги LCP або IP на
фрагменти. В роботі запропоновано принцип «нарізання кусків» з черг LCP або
IP у відповідності до вільного слоту (з урахуванням вставки необхідних тегів
розмітки потоку) незалежно від того, яка змістовна частина сегменту LCP або
ІР - пакету буде розрізана. Такий механізм «нарізки» фрагментів забезпечує
щільне заповнення модулів CTM.
Процес демультиплексування агрегованого потоку у складі модулів CTM
зводиться до розподілу потоку на три складові (VCP, LCP та IP) на підставі
заголовку модуля CTM, і подальшого синтаксичного аналізу трьох окремих
груп потоку. Аналіз потокових даних реального часу здійснюється у VCP-групі
кожного чергового модуля CTM, і полягає у розпізнаванні окремих VCPсегментів, їхніх міток віртуальних з’єднань та власне корисних даних у цих
сегментах. Ці результати передаються у комутатор VCP-потоків.
Аналіз інших потокових даних, які передаються LCP-групами у складі
модулів CTM, передбачає попереднє приєднання кожної чергової LCP-групи
до хвоста поточної черги LCP-сегментів у вигляді тексту формальної граматики
ФГ2. У цій черзі здійснюється пошук завершених LCP-сегментів і виділення
міток потоків та корисних даних. Ці результати передаються у комутатор LCPпотоків. Якщо в LCP-черзі залишився незавершений сегмент, то він очікує
свого завершення у наступних модулях CTM. Аналогічно здійснюється аналіз
IP-черги; завершені IP-пакети передаються маршрутизатору.
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2.3 Передача конвеєрних модулів через модифікований інтерфейс
Ethernet
Досвід розвитку галузі телекомунікацій протягом декількох останніх
десятиліть переконливо свідчить про те, що одними з найбільш конкурентних
напрацювань минулих часів виявилися технологія локальних мереж Ethernet
(яка покриває фізичний і канальний рівень моделі OSI), технологія
регіональних транспортних мереж MPLS (яка позиціонується як проміжний
шар L2.5 між канальним рівнем L2 і мережевим рівнем L3), а також технологія
IP як базова платформа для надання мультимедійних мережевих сервісів на
прикладному рівні L7 моделі OSI [188].
Водночас, протокол IP, як основа для міжмережевої взаємодії локальних
мереж і окремих автономних систем, виявився вузьким місцем у застосуваннях
реального часу, таких як IP-телефонія, розподілені автоматизовані системи
управління інфраструктурними об'єктами, швидкодіючі сенсорні мережі
Інтернету речей тощо.
В розділі 2.1 даної роботи запропоновано розширену трирівневу модель
взаємодії відкритих систем для побудови телекомунікаційних мереж, яка
базується на відомій трирівневій моделі NGN/ITU, натомість доповнює рівень
IP моделі NGN/ITU двома новими протоколами – LCP (протокол комутації
потоків логічного з'єднання) та VCP (протокол комутації потоків реального
часу з контролем затримок і резервуванням ресурсів). Протоколи LCP та VCP
передбачають застосовування поверх відомих технологій пакетної передачі
канального рівня (Ethernet, ATM, FR, OTN, інші). Натомість, в роботі обрано
технологію Ethernet як перспективну основу для реалізації протоколів LCP та
VCP.
У розділі 2.2 даної роботи показано, що усі три протоколи (IP, LCP та
VCP) можуть бути інтегровані і застосовані для між-мережевої взаємодії за
допомогою так званих конвеєрно-транспортних модулів CTM, що періодично
циркулюють між суміжними вузлами мережі.
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Для реалізації запропонованого в роботі методу конвеєрно-модульної
інтеграції мультимедійних потоків даних доцільно використати присутні на
ринку гнучкі комутатори SoftSwitch з мережевими інтерфейсами Ethernet, [189].
У комутаторах SoftSwitch можна змінювати алгоритми і протоколи шляхом
модифікації програмної частини комутатору (без зміни фізичних основ та
методів доступу до каналу зв'язку на підрівні MAC).
Отже, ідея реалізації модулів CTM на комутаторах SoftSwitch з
інтерфейсом Ethernet полягає у наступному.
1) Модулі CTM вкладаються у кадри Ethernet в якості корисного
навантаження.
2) Фрейми Ethernet циркулюють періодично у обох напрямках між
суміжними комутаторами SoftSwitch з фіксованою частотою, яка залежить від
типу інтерфейсу (при цьому граничний розмір фрейму Ethernet обирається
максимально можливим). Конкретний розмір фрейму у кожному циклі
залежить від наявності даних у вихідній черзі, і може змінюватися від
максимального до нульового (тобто в окремих циклах фрейм може випадати
при відсутності даних для передачі).
3) Фрейм Ethernet використовується у позаштатному режимі (Ad hoc) з
точки зору способу інтерпретації корисного навантаження фрейму. Для таких
цілей підходить відомий інтерфейс програмування додатків – Raw Socket
Ethernet, який дозволяє контролювати кожен окремий біт у заголовку фрейму, а
також формувати та аналізувати нестандартні пакети, що вкладаються у фрейм
Ethernet, [190]. Серед інших операційних систем, даний інтерфейс підтримує
OS Linux, [191].
Програмне

розширення

гнучкого

комутатора

SoftSwitch

шляхом

запровадження двох додаткових протоколів між-мережевої взаємодії (LCP та
VCP) фактично перетворює цей комутатор у пристрій нового функціонального
типу, що поєднує в собі властивості маршрутизаторів IP-пакетів, комутаторів
по мітках MPLS (протокол комутації по мітках логічних з’єднань LCP) та
комутаторів каналів для передачі даних реального часу (протокол VCP).
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Такий пристрій в роботі названо «Комутатор пакетів і потоків».
Відповідний розширений інтерфейс канального рівня у комутаторі пакетів і
потоків зберігає фізичний рівень та підрівень MAC канального рівня технології
Ethernet, натомість використовує режим Raw Socket та модифікований
підрівень контролю логічних з'єднань LLC у фреймах Ethernet.

Головна

властивість цього типу інтерфейсу полягає у підтримці конвеєрно-модульної
передачі мультимедійних потоків між суміжними вузлами пакетних мереж та
автономних систем.
Функціональна схема розширеного інтерфейсу канального рівня на базі
фрейму Gigabit Ethernet показана на рис. 2.9. Дві суміжні автономні системи
AS1 та AS2 з'єднані між собою каналом з максимальною швидкістю передачі
даних у кожному напрямку 1 Гбіт/с. На виході AS1 представлено два типи
потоків даних: VCP- черга реального часу (VCP_Q) та IP-черга пакетних даних
(IP_Q). Черга LCP в даному випадку відсутня для простоти пояснення.

Рис.2.9 – Функціональна схема розширеного інтерфейсу Ethernet
Рисунок 2.9 представляє шість послідовних конвеєрно-транспортних
модулів CTM 1 – CTM 6, що передаються по каналу зв'язку у кадрах Ethernet в
напрямку від AS1 до AS2 на фізичному рівні OSI, а також частково на
канальному рівні (а саме – на підрівні MAC канального рівня OSI).
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Модуль CTM4 є пустим, відповідно фрейм Ethernet у даному циклі
передачі випадає (не передається). Кожен з 5 непустих модулів CTM має певну
частину для даних реального часу; решта ємності модулів CTM заповнена IPпакетами (або їхніми фрагментами).
На відміну від модулів STM/SDH, модулі CTM мають змінювану ємність,
що залежить від черги даних. Якщо черга пуста, то модуль CTM взагалі
випадає в одному або кількох періодах циркуляції, щоб заощадити витрати на
енергію. Але головна відмінність модуля CTM, порівняно з синхронними
транспортними модулями STM технології SDH, полягає у тому, що внутрішня
структура модуля CTM динамічно змінюється від одного модуля до
наступного.
Сегменти даних реального часу можуть займати будь-яку частину CTM
(від 0% до 100%), тоді як сегменти даних у потоках логічного з'єднання та IPпакети розташовуватися у решті вільного простору модуля CTM за остаточним
принципом.
На відміну від стандартизованого підрівня LLC протоколів Ethernet, кожен
фрейм розширеного інтерфейсу канального рівня Ethernet необов’язково
переносить цілісний пакет або фрагмент пакету. В розширеному інтерфейсі
пакетні дані «нарізуються» довільними частками (сегментами), незалежно від
структури пакету чи його фрагменту; при цьому довжина нарізаного сегменту
пакетних даних залежить виключно від поточного значення вільного слоту у
черговому модулі СТМ. Розмір вільного слоту СТМ може змінюватися від
одного модуля СТМ до іншого.
Таким чином, на передавальній стороні каналу зв’язку здійснюється
компоновка цілісних сегментів реального часу і нарізка сегментів пакетної
черги, з упакуванням структурованої тегами розмітки «суміші» даних у
контейнер корисного навантаження фрейму Ethernet, рис. 2.10.
Приймаюча сторона AS2 каналу зв’язку інтегрує отримані модулі CTM у
послідовний текст формальної граматики (окремо для кожного типу потоків);
далі виконується реконструктивний аналіз (інтерпретація) даного тексту.
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Рис.2.10 – Приклад формування модулів передачі даних CTM
з двох вхідних черг (VCP_Q та IP_Q)
Частина тексту, що ідентифікується інтерпретатором як цілісний пакет,
видаляється з тексту і передається драйверу віртуальних з'єднань або драйверу
маршрутизації (в залежності від типу даних VCP чи ІP). Не-ідентифікований
залишок тесту приєднується до наступних модулів CTM, а процедура аналізу
продовжується далі.
Розглянемо деякі технічні аспекти застосування стандарту IEEE 802.3z
технології Gigabit Ethernet на одномодовому оптичному кабелі (специфікація
фізичного рівня 1000Base-LX з оптичним волокном 9 мкм) для побудови
розширеного інтерфейсу канального рівня Ethernet. Максимальна довжина
одного сегменту оптичного кабелю даного типу фізичного інтерфейсу
становить 5000 м, [192].
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Фрейм IEEE 802.3, як відомо, містить преамбулу (7+1=8 байтів); дві MACадреси (2×6=12 байт); поле «тип/розмір» (2 байти); корисне навантаження від
46 до 1500 байтів; поле контрольної суми FCS (4 байти); захисний міжфреймовий інтервал (IFG) мінімум 12 байт.
Отже, мінімальний розмір фрейму становить 8+12+2+46+4+12=84 байти;
максимальний розмір фрейму (без IFG) дорівнює 8+12+2+1500+4 = 1526 байт.
Максимально можлива частота циркуляції фрейму Ethernet визначається
мінімальним періодом повторення, який складає 1526 байтів тіла фрейму плюс
12 байтів між-фреймового захисного інтервалу, тобто 1526 + 12 = 1538 байтів.
Конкретний часовий розмір кадру та відповідна тривалість циклу передавання
кадрів залежать від швидкодії каналу.
Стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, на відміну від стандарту IEEE 802,
обмежує мінімальний розмір фрейму на рівні 512 байт (без преамбули та без
IFG). З урахуванням преамбули та IFG, мінімальний розмір фрейму IEEE 802.3z
становить 512+8+12=532 байти; максимальний розмір залишається незмінним
(1538 байт).
Розрахуємо мінімальну та максимальну частоту циркуляції конвеєрнотранспортних модулів СTM, що вкладаються у фрейми Gigabit Ethernet, за
стандартом IEEE 802.3z. Пропускна спроможність каналу Gigabit Ethernet в
одиницях байт/с дорівнює 109/8. Отже, мінімальна та максимальна частота
циркуляції модулів CTM становить:

 fCTM min 

109 byte / 8 s
 81.3 KHz ;
1538 byte

(2.1)

 fCTM max 

109 byte / 8 s
 235 KHz .
532 byte

(2.2)

Інформаційна ємність модуля CTM залежить від конкретного типу
інтерфейсу, що з’єднує пару автономних систем або мереж. Максимальна
ємність корисного навантаження фрейму (1500 байт) відповідає мінімальній
частоті циркуляції фрейму у формулі (2.1).
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Мінімальна ємність корисного навантаження

відповідає максимальній

частоті циркуляції фреймів у формулі (2.2); ця ємність розраховується як: 532
байти (загальний мінімальний розмір фрейму) − 2 байти (поле Type/Size) – 12
байт (дві MAC-адреси) – 4 байти (поле контрольної суми фрейму FCS) = 494
байти.
Вищезгадана мінімальна частота циркуляції модулів CTM (81.3 КГц)
набагато

перевищує

стандартизовану

у

цифровій

телефонії

частоту

дискретизації мовного сигналу у часі (8 КГц). При частоті дискретизації
мовного сигналу 8 КГц, затримка однієї вибірки амплітуди становить 0.125 мс;
така ж сама затримка має місце в системах синхронної цифрової ієрархії
SONET/SDH. Отже, в розширеному інтерфейсі на базі Gigabit Ethernet, навіть
при мінімальній частоті циркуляції фреймів, затримка дискретизації аналогових
сигналів може бути зменшена до величини (81.3KHz)−1≈0.0123 мс (тобто
зменшується в 10 разів порівняно з синхронними системами комутації каналів
типу SONET/SDH). Застосування розширених інтерфейсів на рівнях агрегації
пакетного рафіку дозволить забезпечити гарантії якості обслуговування не
тільки для трафіка цифрової телефонії, але й для більш чутливих до затримок
сервісів, таких як передача трафіку телеметрії в сенсорних мережах і системах.
Розрахуємо максимальний цифровий потік, що переноситься за допомогою
модулів CTM, в розширеному інтерфейсі при мінімальній частоті циркуляції
фреймів та максимальному розмірі фрейму Ethernet:

Rmax  81.3KГц  1500  8 біт  0.976 Гбіт / с.
Припустимо, що частина (у розмірі 0.800 Гбіт/с) від загальної максимально
можливої пропускної спроможності Rmax  0.976 Гбіт/с каналу зв’язку через
розширений інтерфейс повністю призначена для передачі трафіку цифрової
телефонії, що генерується вокодером типу G.729 (який стискає мовний фрейм у
8 разів).
Стандартний телефонний канал E0 передає дані зі швидкістю 64/8=8Кбіт/с.
За таких умов, максимальна кількість телефонних з'єднань, що передаються
через розширений інтерфейс, становить: (0.8۰109۰біт/с)/(8۰103۰біт/с)=105.
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Таким чином, близько 100 тисяч віртуальних мовних з’єднань з
підтримкою стандартів якості цифрової телефонії можуть бути запроваджені
через розширений інтерфейс, що будується на основі методу конвеєрномодульної інтеграції мультимедійних потоків даних. Порівняємо деякі
характеристики розширеного інтерфейсу з відомими системами часового
ущільнення каналів TDM.
Наприклад, відомий протокол сигналізації в телефонії ЗКС-7 (загальноканальна сигналізація номер 7) поступово резервує ресурси каналів на всіх
перегонах по ланцюгу з’єднання, починаючи з моменту запиту клієнта і
найближчої ланки ланцюга, і далі утримує зарезервовані ресурси протягом
усього часу встановлення з’єднання (який може сягати декількох десятків
секунд, якщо абонент що викликається не відповідає). Якщо абонент не
відповів, то витрати на резервування ресурсів виявляються марними. Тому
процедура з’єднання в системах TDM є витратною, натомість сплачують ці
витрати абоненти що мали успішні з’єднання. У разі з’єднання абонентів
телефонної мережі, ресурси каналів не можуть бути використані іншими
сервісами до кінця сесії. Наприклад, в паузах розмови канал TDM фактично не
використовується.
На відміну від поширених систем з часовим ущільненням каналів (TDM),
удосконалений в роботі розширений інтерфейс Ethernet, більш раціонально
використовує встановлені віртуальні з’єднання і зарезервовані ресурси каналів
зв'язку.

Так,

на

етапі

встановлення

віртуального

з’єднання,

ресурси

резервуються умовно і залишаються у загальному обігу, поки не прийде
перший пакет замовленого з’єднання.
Окрім того, сучасні пристрої кодування голосу здатні виділяти паузи у
розмовах, і не генерують зайві пакети. Будь який невикористаний тайм-слот
віртуального з’єднання у с модулі CTM оперативно звільняється для потоків
другої і третьої черги (потоки логічного з’єднання за протоколом LCP та IPпакети).
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2.4. Аналіз ефективності застосування протоколів потокової
передачі даних LCP та VCP
В даному розділі досліджуються властивості методу групової потокової
агрегації та удосконаленого методу пакетної передачі мультимедійних даних за
новими протоколами LCP та VCP, які розроблено в дисертаційній роботі.
Протокол логічних з’єднань LCP (Logical Connection Protocol) призначений
для застосування на рівні між-мережевої взаємодії на додаток до IP з метою
прискореної передачі потокових даних різних типів на основі попередньо
встановленого логічного з’єднання без резервування ресурсів мережі.
Перевагами LCP є: а) підвищення швидкості V2 комутації LCP-сегментів
по мітках потоків порівняно зі швидкістю V1 обробки пакетів по таблицях
маршрутизації; б) зменшення інформаційної надлишковості за рахунок
заміщення частини службової інформації міткою потоку. Основним недоліком
LCP є збільшення часу встановлення логічного з'єднання порівняно з
процедурою “three-hand-shake” у схемі «TCP поверх IP».
Оцінка швидкодії LCP. На відміну від TCP-з’єднання між кінцевими
абонентами мережі, логічне з’єднання LCP здійснюється на мережевому рівні
між суміжними комутаторами вздовж всього маршруту. Тому в роботі
передбачено 5-крокова сигналізація: «запит клієнта (SYN-C) – підтвердження
сервера (ACK-S) – підтвердження клієнта (ACK-C) – маршрутизація з’єднання
(PATH-S) – встановлення з’єднання (LINK-C)», рис. 2.11.

TCP/IP

T1

T1

T1

LCP

T1

T1

T1

T2
Передача IP-пакетів зі швидкістю V1

T1

T1

T2-(2×T1)
Потокова LCP-передача зі
швидкістю V2>V1

Рис. 2.11 − Діаграма передачі даних за TCP/IP та LCP.
Т1 – затримка сигнального пакету; Т2 – час передачі корисних даних
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Рис. 2.12 – Швидкодія протоколу LCP проти TСP/IP в залежності від α.
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Оцінка

зменшення

інформаційної

надлишковості

протоколу

LCP

проведена для трьох модифікацій LCP: LCP1 − інкапсуляція пакетів IPv4 у
LCP-сегменти; LCP2 − інкапсуляція пакетів IPv6 у LCP-сегменти; LCP3 −
безпосередній перенос даних через LCP-сегменти. Відповідні коефіцієнти
інформаційної надлишковості β_IPv4, β_IPv6, β_LCP1, β_LCP2, β_LCP3
розраховано як співвідношення корисної інформації Q до повної.
При передачі файлу через TCP-з’єднання, пакети Ipv4 вкладаються у
фрейми Ethernet розміром (12+2+P+4) байт, де 46=<P<=1500 байт – корисне
навантаження фрейму (пакет Ipv4 має мінімальний заголовок 20 байт). Корисна
інформація IP-пакету є Q=(P–20) байт, а розмір фрейму дорівнює F=(18+P) байт
для P>=46, або F=(18+46) байт для P<46 байт. Співвідношення корисної
інформації мережевого рівня до розміру фрейму становить

Q

100%,
1  Q   46  20  26
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.
 IPv 4  
Q

100%, 26  Q  1500  20  1480
18  Q  20
При Q=26, маємо  IPv 4 

26
100%  40.6% .
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При потоковій LCP1-передачі пакетів IPv4 між суміжними вузлами
необов’язково передавати усі поля IP-заголовку, оскільки частина з них
незмінна в межах одного потоку. Ці поля можуть бути зафіксовані в LCPтаблицях комутації на етапі встановлення LCP-з’єднання. Незмінні поля:
«версія протоколу» (4 біти); «довжина заголовку» (4 біти); «тип сервісу» (8 біт);
«час життя» (8 біт); «протокол наступного рівня» (8 біт); «IP-адреса
відправника» (32 біта); «IP-адреса одержувача» (32 біта) – загалом 96 біт (12
байт). Отже, для передачі потоком достатньо у кожному IP-пакеті передавати
замість 20 байт заголовку лише 20–12=8 байт змінних полів. Однак, для
передачі сегменту LCP необхідно додатково 3 байти (1 байт тег розмітки + 2
байти для мітки потоку).
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Окрім того, за протоколом LCP, у фрейм Ethernet вкладається не IP-пакет,
а множина з N окремих сегментів даних LCP. Внаслідок цього, при наявності
даних у вхідних чергах IP, LCP та VCP, фрейм Ethernet заповнюється
максимально можливо, тобто не виникає необхідності доповнювати корисне
навантаження фрейму до мінімального стандартного розміру 46 байт. При
цьому перші 6 байт корисного навантаження фрейму за вкладеним протоколом
LCP утворюють заголовок конвеєрно-транспортного модуля СТМ (з яких 2
байти визначають розмір LCP- сегменту у складі модуля СТМ).
Отже, відношення обсягу корисної інформації сегменту LCP до його
повного обсягу з урахуванням службової інформації мережевого і канального
рівнів обчислюється як

 LCP1 

Q
(18  2)

N  (Q  8  3)

 100%, 1  Q  (1494  8  3)  1483.

Для Q=26 байт максимальна кількість сегментів LCP становить

N  INT(

1494

)  40 . Отже,  LCP1  69.3% . Виграш у порівнянні з TCP/IPv4
26  11

становить

(69.3–40.6)%,

тобто

біля

28.7%.

Якщо

Q=1480,

то

N=1;

 LCP1  97.95% ,  IPv4  97.5% , виграш становить 0.45%.
Необхідність передачі великих файлів малими пакетами за з’єднаннями
TCP виникає у разі збільшення рівня помилок в каналах зв’язку (наприклад, у
довгих лініях). Графік 1 на рис. 2.13 показує інформаційну ефективність
передачі даних при інкапсуляції пакетів Ipv4 у сегменти LCP (варіант LCP1) в
залежності від корисного навантаження IP-пакету. Графік 2 відображує
інформаційну ефективність передачі даних по IPv4 в залежності від корисного
навантаження IP-пакету.
Графік 3 ілюструє перевагу схеми IPv4/LCP проти ІРv4 для різних розмірів
корисного навантаження з точки зору інформаційної ефективності (перевага у
інформаційній ефективності складає приблизно від 0.45% до 28.7%).
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Інформаційна
ефективність передачі
даних, β
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Рисунок 2.13 – Інформаційна ефективність передачі даних:
1) β_LCP1;

2) β_ІРv4;

3) β_LCP1– β_ІРv4

Розглянемо особливості протоколу IPpv6 порівняно з IPv4. Основними
перевагами IPv6 проти IPv4 є розширення адресного простору з 232 до 2128,
наявність 20-бітового поля «мітка потоку» FL (Flow Label) у заголовку IPv6, а
також систематизований спосіб розподілу адресного простору IPv6 у світовому
масштабі, за рахунок чого спрощується задача маршрутизації пакетів.
Мінімальний розмір заголовку для пакету IPv6 становить 40 байт (проти 20
байт у IPv4), що є основним негативним фактором з точки зору надлишковості
службової інформації. Введення поля FL наслідує підтримку QoS для потоків в
мережах IPv4. Ідентифікатор потоку у стеку TCP/IPv4 є кортеж з 5 полів (IPадреса відправника, IP-адреса одержувача, порт відправника, порт одержувача,
тип протоколу транспортного рівня); ідентифікатором потоку у стеку TCP/IPv6
є кортеж з трьох полів (IP-адреса відправника, IP-адреса одержувача, FL), [30].
Мітка потоку FL у IPv6 є еквівалентом кортежу з 2-х портів і типу
протоколу порівняно з ТСР/IPv4. Таким чином, мітка потоку FL у заголовку
IPv6 є значущою тільки для кінцевих IP-інтерфейсів мережі Інтернет
(наприклад, сервера та одного чи декількох його клієнтів). Пакет IPv6, так само
як і пакет Ipv4, має вкладатися у фрейм канального рівня (наприклад, фрейм
Ethernet).
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Процес маршрутизації пакетів IPv6 спрощується за рахунок ієрархічної
структуризації розподілу мережевого простору. Передача пакетів IPv6 шляхом
їхньої інкапсуляції у LCP-сегменти (варіант LCP2) має перевагу у зменшенні
службового трафіку. Більшість полів заголовку IPv6, окрім поля Payload length
(2 байти) та Next header (1 байт) можуть бути заміщені. Три додаткових байти
необхідні для комутації по LCP2. Загалом, 3+3=6 байтів необхідно для
потокової передачі пакетів IPv6 сегментами LCP. За стеком TCP/IP, фрейм
Ethernet містить один IP-пакет або фрагмент IP-пакету. Таким чином, для IPv6
співвідношення корисної інформації фрейму до повного розміру фрейму
обчислюється як

Q

100%,
1  Q  46  40

64
.
 IPv6  
Q

100%, 6  Q  1500  40
18  Q  40
При Q=6 маємо  IPv6 

6
 100%  9.38 . Для N сегментів LCP2 в одному
64

фреймі співвідношення корисної інформації сегменту LCP2 до повного розміру
протокольної одиниці даних LCP2 є

 LCP2 

Q
(18  2)

N  (Q  3  3)

 100%, 1  Q  (1494  3  3)  1488.

Для Q=6 байт максимальна кількість сегментів LCP2 становить
INT[1494/(6+3+3)]=124. Отже,  LCP2  49.34% . Виграш LCP2 проти IPv6
становить (49.34–9.38)% = 39.96%. Якщо Q=1460, то N=1;  LCP2  98.25% ,

 IPv6  96.18% , виграш становить 2.07%. Графік 1 на рис. 2.14 показує
інформаційну ефективність передачі даних при інкапсуляції пакетів IPv6 у
сегменти LCP (варіант LCP2) в залежності від корисного навантаження IPпакету. Графік 2 відображує інформаційну ефективність передачі даних по IPv6
в залежності від корисного навантаження IP-пакету.
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Графік 3 ілюструє перевагу схеми IPv6/LCP проти IPv6 для різних розмірів
корисного навантаження з точки зору інформаційної ефективності (перевага у
інформаційній ефективності складає приблизно від 2% до 40%).
Інформаційна
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даних, β
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Рисунок 2.14 – Інформаційна ефективність передачі даних:
1) β_LCP2;

2) β_ІРv6;

3) β_LCP2– β_ІРv6

Найбільші переваги розробленого в роботі протоколу логічних з’єднань
LCP можуть досягатися при потоковій передачі послідовності блоків даних,
структурованої тегами розмітки. Оцінимо ефективність передачі потоку байт
порівняно з протоколом UDP+RTP поверх IPv4 (наприклад потокове
аудіо/відео). Протокол UDP має заголовок 8 байт. При застосуванні вкладених
протоколів типу UDP+RTP/IPv4/Ethernet на рівнях L2–L4, загальний обсяг
заголовків становить: L2 (18) + L3 (20) + L4 (8+16) = 62 байти.
Нехай Q>=1 байт − розмір одного сегменту потокових даних. Тоді
інформаційна ефективність для схеми інкапсуляції UDP+RTP/IPv4/Ethernet
обчислюється за формулою

RTPUDP/ IPv 4/ Ethernet 

Q
64

RTPUDP/ IPv 4/ Ethernet 

Q
Q  62

100%

при Q≥2 і

100% при Q≤2. На відміну від схеми інкапсуляції даних у

стеку TCP/IP, сегменти даних протоколу LCP3 вкладаються у конвеєрнотранспортний модуль CTM, а далі − у фрейм Raw Socket Ethernet.
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Модуль СТМ може містити N≥1 сегментів LCP, сумарний розмір яких
відображено у відповідному 2-байтовому полі заголовка СТМ. Окрім того,
кожен сегмент даних протоколу LCP3 має тег типу даних (1 байт) і мітку
потоку (2 байти).
Отже, загальна надлишковість інкапсуляції типу LCP3/CTM/Raw Socket
Ethernet

18  2
 1  2 байт,
N

становить

де

кількість

сегментів

NLCP3

=

INT[1494/(Q+3)], проти 62 байт за схемою UDP+RTP/IPv4/Ethernet.
Інформаційна ефективність для схеми LCP3/CTM/Raw Socket Ethernet є:

LCP3/CTM / RawEthernet 

Q
(18  2)

N Q3

100% , рис. 2.15.
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Рисунок 2.15 – Інформаційна ефективність передачі даних:
1) β_LCP3;

2) β_ІРv4;

3) β_LCP3– β_ІРv4

На рис. 2.16 показано графіки відсоткового зменшення інформаційної
надлишковості в залежності від Q для трьох модифікацій LCP. Переваги
передачі даних по LCP залежать від розміру корисного навантаження.
Найбільші переваги LСP мають місце для невеликих блоків корисних даних.
Найбільш ефективним за цим критерієм є застосування версії LCP3 (3-тя
функція на рис.2.16).
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Рисунок 2.16 – Зменшення інформаційної надлишковості:
1) β_LCP1– β_ІРv4; 2) β_LCP2– β_ІРv6; 3) β_LCP3– β_ІРv4
Розглянемо чисельні оцінки можливого виграшу при застосуванні
протоколів LCP та VCP замість IP на мережевому рівні.
1) Скорочення часу передавання великих файлів даних по LCP.
З рисунку 2.12 видно, що асимптотична оцінка мінімального значення
показника  становить min 

T2
V1
  (час T2 передачі файлу за
при  
V2
T1

протоколом IP значно перевищує час T1 передачі сигнального пакету від
клієнта до сервера). Для прикладу T1=10 мс, T2=40 мс, V1/V2=0.2, маємо β=0.7;
отже, виграш у часі передачі

файлу становить (1– 0.7)·100%=30%.

Максимально можливе зменшення часу передачі файлу при  

T2

T1

становить близько 1−(V1/V2)·100%=80%.
З рисунку 2.12 також видно, що для заданого параметру V1/V2 зменшення
часу передачі файлу за LCP починається від певного значення аргументу



T2
 V1 
, при якому графік функції    ,
 перетинає рівень β=1.
T1
 V2
При цьому скорочення часу передачі файлу по LCP проти IP починається

 V1 
від 0 до максимально 1 
 100% . За інших умов доцільніше застосовувати
 V2
IP.
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У масштабах планети, максимальний час передавання сигнального пакету
по IP-мережі в одному напрямку, як правило, не перевищує 150-200 мс. Отже
будь який файл, час передавання якого за протоколом мережевого рівня IP
значно більше ніж 300-400 мс вигідніше передавати за протоколом мережевого
рівня LCP. При цьому виграш у часі передавання файлу залежить від
співвідношення швидкості передачі даних за протоколами ІР та LCP та від
розміру файлу що передається.
2) Зменшення службового трафіку LCP1 проти IPv4.
Графіки на рис. 2.14 відображують інформаційну ефективність протоколів
IPv4 та LCP1 з точки зору використання пропускної здатності каналу зв’язку
для передачі корисних даних. Розглянемо три характерні значення розміру
корисних даних Q (таб.2.3): Q=1 байт (мінімальне корисне навантаження IPv4пакету); Q=26 байт, де P=(26+20)=46 байт є мінімальне корисне навантаження
фрейму; Q=1500−20=1480 байт (максимальне корисне навантаження IPv4пакету). Виграш з точки зору інформаційної ефективності становить від 0.5%
до 28.71%.
Таблиця 2.3
Порівняльна таблиця інформаційної ефективності протоколів IPv4 та LCP1
в залежності від розміру корисних даних Q
Q (байт)

1

26

1480

IPv 4 (%)

1.6 40.6

97.5

 LCP1 (%)

8.2 69.3

98.0

 LCP1 − IPv 4 (%)

6.6 28.71 0.5

3) Зменшення службового трафіку LCP2 проти IPv6.
Графіки на рис. 2.14 відображують інформаційну ефективність протоколів
IPv6 та LCP2 з точки зору використання пропускної здатності каналу зв’язку
для передачі корисних даних. Таблиця 2.4 відображує три характерні значення
розміру корисних даних Q. Q=1 байт відповідає мінімальному корисному

89
навантаженню IP-пакету; Q=6 байт, де P=(6+40)=46 − це мінімальне корисне
навантаження фрейму; Q=1500−40=1460 байт − це максимальне корисне
навантаження IPv6-пакету. Виграш з точки зору інформаційної ефективності
становить від 2.1% до 40.0%.
Таблиця 2.4
Порівняльна таблиця інформаційної ефективності протоколів IPv6 та LCP2
в залежності від розміру корисних даних Q
Q (байт)

1

6

1460

IPv6 (%)

1.6

9.4

96.2

 LCP2 (%)

14.1 49.4 98.3

 LCP2 − IPv6 (%)

12.5 40.0 2.1

4) Зменшення службового трафіку LCP3 для передачі потоку байт.
Рисунок 2.15 демонструє переваги протоколу LCP3 при потоковій передачі
структурованої тегами розмітки послідовності блоків даних у порівнянні з
типовою схемою інкапсуляції даних

UDP+RTP/IPv4/Ethernet. Таблиця 2.5

відображує три характерні значення Q розміру блоку корисних даних. Q =1500–
20–8–12=1460 байт − це максимальне корисне навантаження UDP-датаграми.
Q=1 байт відповідає мінімальному корисному навантаженню UDP-датаграми;
Q=6 байт, де P = (6+40) = 46 − це мінімальне корисне навантаження фрейму.
Виграш з точки зору інформаційної ефективності становить від 2.27% до
56.41%.
Таблиця 2.5
Порівняльна таблиця інформаційної ефективності протоколів IPv4 та LCP3
в залежності від розміру корисних даних Q
1

6

1460

IPv 4 (%)

1.56

9.38

96.18

 LCP3 (%)

24.67 65.79 98.45

 LCP3 – IPv 4 (%)

23.11 56.41 2.27

Q (байт)
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Оцінка ефективності передачі даних по протоколу VCP
Протокол віртуальних

з’єднань VCP (Virtual

Connection

Protocol)

призначений для застосування на рівні між-мережевої взаємодії на додаток до
IP, і має на меті підтримку потокової передачі даних реального часу з
контролем затримок на основі попередньо встановленого віртуального
з’єднання та резервування ресурсів мережі.
Протокол VCP використовує три основні параметри для кожного k-го
з’єднання:  k – максимальна затримка VCP-сегменту даних; f k – частота
генерації сегментів; d k – розмір сегменту. Затримка t передачі VCP-сегменту
знаходиться в межах   t     , де  − час доставки фрейму між суміжними
вузлами мережі;   T − часовий інтервал, в межах якого VCP-сегменти
гарантовано потрапляють у модуль CTM; T − період циркуляції модулів CTM
для даного каналу і розміру фрейму.
Якщо   T (тобто, VCP-сегмент має гарантований слот у кожному
модулі CTM), то   t    T . Затримка t IP-пакету на маршрутизаторі може
перевищувати величину   T (зокрема, через очікування у черзі). Відомо, що
затримка IP-пакетів – це не стаціонарна і не ергодична функція часу (тобто її
статистичні характеристики змінюються у часі одного експерименту та в різних
паралельних експериментах).
Поширеними апроксимаціями розподілу щільності ймовірності для
затримок IP-пакетів ρ(t) є експоненціальний та логарифмічно нормальний
закони, а також деякі інші закони.
Погіршення якості (втрати) від затримки t оцінимо зростаючою функцією
W(t), яка обумовлюється конкретними вимогами клієнта до окремого VCPз’єднання. На рис. 2.17 показано три типових нормованих функції втрат:
релейна W1(t), лінійна W2(t), квадратична W3(t).
В якості оцінки втрат від затримок оберемо інтегральну характеристику


очікуваних середніх втрат R   W (t )   (t )  dt .
0
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Рисунок 2.17 – Розподіл ймовірності затримок та типові функції втрат
Затримки IP-пакетів апроксимуємо логарифмічно нормальним законом
розподілу ймовірностей. В якості мінімальної та максимальної затримки VCPсегментів розглянемо варіант t min   , t max    T ; розподіл ймовірностей
затримок VCP-сегментів на цьому інтервалі вважатимемо рівномірним. Час t
визначимо у відносних одиницях t/T на інтервалі (0, 14). Результати розрахунку
нормованих середніх втрат відповідно до рис. 2.17 наведено у табл. 2.6. В
залежності від заданої функції розподілу втрат, зменшення нормованих
середніх втрат при потоковій передачі даних за протоколом VCP по
відношенню до пакетної передачі даних за IP становить від 0.11 до 0.84.
Таблиця 2.6
Середні нормовані значення втрат від затримок для IP та VCP для трьох
типових функцій втрат W1(t), W2(t), W3(t)

RIP
RVCP
∆R

W1(t)
0.84
0
0.84

W2(t)
0.58
0.47
0.11

W3(t)
0.35
0.22
0.13
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Висновки до розділу 2
У даному розділі запропоновано розширену трирівневу модель взаємодії
відкритих систем, і представлено перші два з чотирьох наукових результатів
дисертаційної роботи. Зокрема, розроблено метод групової потокової агрегації
мультимедійних даних у телекомунікаційному каналі, який забезпечує сумісну
передачу потокових даних реального часу за принципом комутації каналів з
резервуванням ресурсів, передачу інших потокових даних за принципом
комутації по мітках, а також передачу IP-пакетів відомими методами.
Удосконалено

метод

пакетної

передачі

мультимедійних

даних

за

допомогою конвеєрно-транспортних модулів CTM, який обмежує затримки
даних потоків реального часу в залежності від індивідуальних вимог QoS для
кожного потоку. Викладено методику застосування технології Raw Socket
Ethernet для передавання конвеєрно-транспортних модулів CTM.
Досліджено

властивості

методу

групової

потокової

агрегації

та

удосконаленого методу пакетної передачі мультимедійних даних за новими
протоколами VCP та LCP. Середні нормовані втрати якості обслуговування від
затримок даних реального часу за протоколом VCP зменшуються по
відношенню до пакетної передачі даних за IP на величину від 11% до 84%. Для
різних параметрів моделі, виграш у швидкодії передачі даних по LCP проти IP
(величина 1–β) становить від 0% до 80%, а службовий трафік зменшується від
0.5% до 56% в залежності від версії IP.
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РОЗДІЛ 3
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ПОТОКІВ МЕРЕЖІ НА ВІЛЬНООРІЄНТОВАНОМУ ЗВАЖЕНОМУ ГРАФІ
У даному розділі розглядаються питання математичного моделювання
телекомунікаційних систем та мереж в контексті оптимізації інформаційних
потоків. Проаналізовано методи розподілу потоків на зваженому орієнтованому
графі як моделі логістичної транспортної мережі. Досліджено задачу про
максимальний потік двополюсної мережі та способи її розв'язання на основі
теореми Форда-Фалкерсона, методів Едмондса-Карпа і Гольдберга-Тархана,
алгоритмів Дініца і Гольдберга-Рао, а також інших підходів.
Зроблено висновок, що представлення мережі двополюсним орієнтованим
зваженим графом достатньо відповідає процесам транспортування натуральних
товарних продуктів в традиційних системах логістики, в яких виробники
постачають товари своїм клієнтам по направленим (симплексним) каналам.
Натомість застосування такої моделі до телекомунікацій з дуплексними
каналами зв’язку не завжди є виправданим.
За огляду на це, в даному розділі започатковано удосконалену модель
навантаженої телекомунікаційної мережі у вигляді відкритого багатополюсного

вільно

орієнтованого

зваженого

графу,

який

за

своїми

властивостями є більш прийнятним для моделювання сучасних програмно
конфігурованих мереж SDN. Для даної моделі мережі сформульовано задачу
про максимальний сумарний потік між усіма парами полюсів незалежно від
напрямків окремих складових загального потоку.
В рамках вирішення сформульованої задачі обґрунтовано математичний
метод і комп’ютерний алгоритм для пошуку максимального потоку у
триполюсній

мережі

з

динамічно

конфігурованими

каналами

зв’язку.

Розроблено тензорну модель інформаційного навантаження транспортної
мережі, а також формалізовано задачу про оптимальний розподіл потоків у
відкритій навантаженій мережі з вільно орієнтованими каналами зв’язку.
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3.1. Постановка задачі про максимальний потік у навантаженій
багатополюсній телекомунікаційній мережі
Моделювання мереж і потоків у транспортних системах є важливим
завданням в теорії оптимізації. Дослідження потоків мережі (Network Flow
Problem, або NFP) виникає з потреб промислової логістики ([193]). Цей
сценарій

передбачає,

що

деякі

продукти

або

товари,

вироблені

постачальниками, повинні передаватися через логістичну мережу з одного або
декількох вихідних термінальних вузлів до кількох портів призначення,
адресованих споживачам. Відповідні моделі мереж, у простому випадку,
припускають, що продукт є однорідним, а транспортування здійснюється в
напрямку від «єдиного джерела» (одного постачальника) до «єдиного
споживача».
Як правило, комунікаційні зв’язки в моделі логістичної мережі мають
односпрямовану орієнтацію та фіксовані пропускні спроможності. На графі
мережі такі лінії зв’язку виглядають як спрямовані в один кінець дуги (або
симплекси). Відповідний зв'язаний граф в літературі має назву «орієнтований
зважений граф» (Directed Weighted Graph

− DWG), [33 – 35, 39, 42].

Загальновизнаним завданням логістичного рішення проблеми потоків у
мережах (NFP) є мінімізація загальних витрат на доставку продукції, за умови
виконання вимог потенційних споживачів (так звана проблема з мінімальною
витратою або Min-Cost-Flow − MCF). При цьому, модель відповідної
транспортної мережі може містити обмеження потужності логістичних вузлів
(тобто абстрактних вузлів у графі мережі), а також ліній комунікацій, що
з’єднують вузли. В літературі описані деякі спеціальні випадки оптимізації
потоків мережі з метою мінімізації витрат, [194]. За умови необмеженої ємності
витоків і стоків продукту, задача мінімальної вартості доставки зводиться до
розрахунку максимально можливого потоку у мережі (MaxFlow Problem −
MFP). Прикладами «продукту» є газ що прокачується по трубах; споживчі
товари в логістиці; інформація що передається по комп'ютерних мережах тощо.
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Незважаючи на те, що теорія моделювання потоків у транспортних
мережах була започаткована з метою дослідження матеріальних витрат
логістики, в останні роки вона все більше поширюється для застосування у
інших галузях, у тому числі, в телекомунікаційних системах та мережах.
Традиційно проблема MFP формулюється на орієнтованому зваженому
транзитному графі типу SS-ST з одним витоком та одним стоком (SingleSource-transit-Single-Target), в якому продукт передається транзитом без
додавання/зменшення у вузлах. За цих умов, сума вхідних потоків дорівнює
сумі вихідних потоків у кожному транзитному вузлі. Базовим рішенням MFP на
SS-ST-графі є алгоритм Форда-Фалкерсона (Ford–Fulkerson Algorithm − FFA),
який іноді позиціонують як «метод», оскільки він знаходить лише збільшуючи
шляхи в залишковому графі без деталізації процесу ([195]).
Теорема Форда-Фалкерсона стверджує, що максимальний потік на SS-ST
графі дорівнює мінімальній ємності можливих розрізів графу. Обчислювальна
складність FFA є O  E  f  , де E − кількість дуг на графі; f − величина
максимального потоку на графі. Невизначеність напрямків пошуку, а також
залежність складності від максимального потоку вважаються недоліками
методу FFA.
Удосконаленням методу FFA є алгоритм Едмондса-Карпа (J. Edmonds, R.
Karp, 1972, [196]), який здійснює пошук «в ширину» найкоротшого шляху для





доповнення потоку і має меншу складність O E 2  V , де E , V − кількість дуг та
вершин графу. Майже одночасно опубліковано схожий алгоритм Діниця за
методом блокуванням потоку (E. Dinitz, 1970, [197]), який має складність

O  E  V 2  , що за певної топології графу менше ніж O  E 2  V  .
Наступним кроком у вирішенні проблеми MFP на SS-ST-графі є Pre-Flow
алгоритм (PFA) Гольдберга-Тархана (A. Goldberg, R. Tarjan, 1988, [198]). PFA


 E2 
має оцінку складності O  E  V  log    . За певної топології графу, алгоритм
 V 

PFA може бути швидшим ніж алгоритмі Діниця.
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Алгоритм PFA діє за принципом Карзанова про мінімальний початковий
потік (pre-flow) для локального пошуку додаткового потоку на залишковому
графі. PFA використовує механізм просування потоку з перемиканням міток
дуг (Push–relabel). Подальшим внеском у вирішення проблемі MFP є алгоритм
бінарного блокування потоку BBA на SS-ST-графі ([199]), який також базується
на алгоритмі Діниця, але відрізняється визначенням бінарної функції довжини
дуг (нуль на дугах з «великою» остаточною ємністю та одиниця для інших).
Ваги ребер графу мають бути цілими числами від 0 до U. Складність BBA має



 23 12 
V 2 
оцінку O  min E ,V  E  log   log U  , де E − кількість дуг, V − кількість


E




ребер, U − максимальна ціла вага дуги. На сьогодення, алгоритм BBA є одним з
найшвидших.
В публікаціях MTI (США, P.Christiano, J.Kelner etc., [200]) висвітлюється
електротехнічна постановка проблеми MFP на навантаженому неорієнтованому
графі з одним витоком та одним стоком (Electric Flow Algorithm − EFA). Потік
знаходиться обчисленням системи рівнянь з електричними потоками. Автори
декларують, що з точністю до  , EFA є найшвидшим з відомих на той час
алгоритмів. Максимальний потік з точністю

1   

обчислюється за час

1
11
 

O  E  V 3   3  . Натомість EFA не може застосовуватися для розрахунку



дуплексних потоків в телекомунікаційних каналах, оскільки зустрічні
електричні токи взаємно компенсуються.
В роботі [201] описана постановка задачі про циркуляцію потоків у
відкритому орієнтованому графі типу SS-ST з одним зовнішнім витоком S та
одним зовнішнім стоком T (т.зв. модель “Complex Graph Circulation”, або CGC),
рис.3.1

На краях графу CGC діють обмеження потоків відкритими

орієнтованими дугами (c=9, c=4, c=1, c=5, c=7), а вузли мережі, що комутовані
на ці дуги, можуть додавати (d=4, d=9) або зменшувати (d=1, d=5, d=7)
транзитні потоки.
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Рисунок 3.1 – Відкритий граф циркуляції потоків з витоком S та стоком T
Подальше узагальнення моделі циркуляції потоків CGC описано в роботі
вчених Бостонського університету США [202]. Введено поняття типового
структурного сегменту (gadget) для графу CGC, рис.3.2.

Рисунок 3.2 – Структурний сегмент (gadget) узагальненої моделі CGC
Гаджет на рис.3.2 має чотири полюси ( e1 − e4 ); кожен полюс має дві
зустрічно спрямовані відкриті дуги, в одній з яких діє зовнішній (по
відношенню до гаджету) генератор потоку. З окремих гаджетів складається
«пазл» графу CGC. Натомість цілісний граф CGC має лише два полюси: виток
S і сток T, рис.3.3. В роботі [202] доведено, що задача пошуку максимального
потоку в моделі CGC є NP-складною.
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Рисунок 3.3 – Структура комплексного графу циркуляції потоків СGC
Огляд та порівняльний аналіз деяких популярних робіт з проблеми MFP
наведено в роботах [203], [204]. В роботі [205] автори одними з перших
поставили задачу динамічного розподілу так званих тимчасових потоків у
тимчасових мережах на SS-ST-графі з одним витоком та одним стоком (модель
MTF − Maximal Temporal Flow in temporal networks). Особливістю методу MTF
є припущення про необмежені буфери в вузлах мережі, що дозволяє суттєво
спростити алгоритм обчислення максимального потоку в мережі, і є певною
апроксимацією сучасних пакетних мереж з буферизацією пакетів. В роботі
([206]) досліджується пошук найкоротшого шляху та максимального потоку на
графі з ланцюговими обмеженнями сервісних функцій (Service Function
Chaining Constraints) на віртуалізованих мережах.
Наведений огляд основних методів та алгоритмів для оптимізації потоків
на графі мережі (починаючи з роботи Форда-Фалкерсона 1962 р. і закінчуючи
публікаціями останніх років) дозволяє зробити наступний висновок.
Перше. Постановка задачі про максимальний потік на SS-ST-графі виникла
з потреб логістики за умови одного джерела (виток S) і одного споживача (стік
T) потоку. Випадок дводольного графу з декількома витоками і стоками
зводиться до SS-ST-графу з одним витоком і одним стоком за допомогою двох
віртуальних вузлів S і T.
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Друге. Відомі методи і алгоритми не передбачають пошук максимального
потоку на неорієнтованому графі без фіксації напрямків окремих складових
цього потоку. Третє. В опублікованих роботах практично відсутній аналіз
багато-спрямованих потоків (від кожного полюсу до кожного іншого) з
урахуванням процесів поглинання інформації клієнтами мережі та її генерації
серверами мережі. Четверте. Розв’язання задачі про максимальний потік
сучасної мережі має свої особливості при передачі мультимедійних потоків
реального часу, що є критичними до затримок.
За цих обставин, логістичні підходи до проблеми максимального потоку не
в повній мірі відповідають вимогам до передачі інформаційного продукту по
телекомунікаційних каналах. Окрім того, телекомунікаційна мережа, на відміну
від логістичної системи, оперує дуплексними каналами зв'язку. За цих
обставин, кожен полюс телекомунікаційної мережі є одночасно витоком і
стоком.
Іншим аспектом задачі про потоки мережі є гнучкість сучасних
телекомунікаційних каналів; йдеться про можливість динамічної адаптації
провідності каналу у прямому та зворотному напрямках. В такому випадку,
загальна потужність каналу є заданим параметром ребра на графі, а
співвідношення

його

симплексних

складових

може

змінюватися.

Для

відображення цієї властивості сучасних каналів зв’язку, в дисертаційній роботі
побудовано нову модель мережі у вигляді відкритого багатополюсного вільно
орієнтованого зваженого графу.
Поняття орієнтованого та неорієнтованого графу, а також інтерпретація
цих понять у конкретних випадках, не завжди однозначно визначаються в
літературі. Наприклад, «орієнтований граф» часто розуміється як такий, в
якому принаймні одне ребро є, можливо, односпрямоване або двоспрямоване.
Натомість, граф з усіма односпрямованими ребрами має іншу назву
(«спрямований граф»). В англомовній літературі ці два типи графів іменують
як “Oriented graph” та “Directed graph”).
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З іншого боку, термін «неорієнтований зважений граф» (Undirected
Weighted Graph − UWG) формально визначений лише в теорії графів (як такий,
в якому відсутні позначки про напрямки ребер); однак, чітка інтерпретація
такого графу в термінах телекомунікаційної мережі в літературі автору не
відома.
Зазвичай, неорієнтований зважений граф (UWG) в літературі по теорії
телекомунікацій

часто

інтерпретується

як

симетричний

зважений

двонаправлений граф [33]. Таке розуміння графу з неорієнтованими ребрами
корелює з симетричними дуплексними каналами у телекомунікаційних
системах. Але подібна інтерпретація вже не в повній мірі відповідає сучасним
технологічним рішенням, у тому числі, властивостям волоконно-оптичних
комунікаційних систем та каналів.
Далі,

ми

будемо

використовувати

термін

«симплекс»

для

однонаправленого ребра графу, на відміну від двонаправленого ребра,
(«комплексу»). Граф, який не має орієнтованих ребер, будемо вважати
неорієнтованим (як це прийнято в теорії графів).
Назвемо «орієнтованим графом» такий, в якому присутній хоча б один
симплекс. За таким розумінням, симетричний граф з двонаправленими ребрами
маємо визначити як орієнтований граф (на відміну від поширеної інтерпретації
графу без напрямків ребер). По відношенню до моделей телекомунікацій,
термін «неорієнтований граф» не будемо розглядати; натомість, далі введемо
узагальнене поняття «вільно орієнтований зважений граф» (назвемо його FOG
від англійського “Free Oriented weighted Graph”).
Термін «вільно орієнтований зважений граф» (або FOG) за своєю
зовнішньою формою є схожим на відоме поняття «неорієнтований граф»,
оскільки жодне ребро на графі FOG також не має спрямування чи будь якої
іншої орієнтації. За припущенням, вага ребра на графі FOG розуміється як
сукупна провідність каналу зв'язку, що може бути довільним чином динамічно
розподілена в прямому та зворотному напрямках.
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Відомо,

що

сучасні

телекомунікаційні

технології

підтримують

двонаправлену передачу даних як на двох, так і на одному оптичному волокні,
[126, 127]. Обмін даними по одній нитці волокна досягається шляхом
відокремлення довжини хвилі передачі двох пристроїв, рис. 3.4.
Наприклад, мережевий інтерфейс 1000BASE-BX10-D передає по каналу
1490 нм і отримує сигнал 1310-нм, тоді як 1000BASE -BX10-U передає довжину
хвилі 1310 нм і отримує сигнал 1490 нм. Функцію мультиплексування потоків з
розподілом по довжині (WDM) виконує спліттер, інтегрований у модуль Small
Form-factor Pluggable module (SFP), що розподіляє світлові шляхи у діапазонах
довжини хвилі 1310-нм та 1490-нм, [207].

Рисунок 3.4 – Принцип двонаправленої передачі даних
по одному каналу оптичного волокна
За умови двонаправленої провідності каналу зв'язку, яка реалізується в
оптичному волокні, може бути досягнута гнучка адаптація пропускної
здатності в прямому та зворотному напрямках при використанні сучасного
динамічно реконфігурованого мультиплексору (Add/Drop Multiplexor) на базі
багатоканальної передачі [133].
Вищезазначеній властивості сучасних каналів зв'язку відповідає поняття
«вільно орієнтований канал» (Free Oriented Channel, або FOC), а також
спеціальний тип ребра на графі FOG, визначений нижче.
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Канал FOC визначимо як такий, що має фіксовану загальну провідність P
та змінне співвідношенням між провідністю P+ (в умовно позитивному
напрямку) та провідністю P– (у протилежному напрямку):
0 <= (| P+| / | P– |) <= 1; | P+| + |P−| = P = const.
Аналогічним чином, визначимо вільно орієнтоване ребро графу (Free
Oriented Link edge − FOL), яке моделює вільно орієнтований канал FOC
телекомунікаційної мережі. Отже, будь-який мережевий граф, що має
виключно вільно орієнтовані ребра, ми будемо називати «вільно орієнтованим
графом» (або FOG).
Введена конструкція вільно орієнтованого зваженого графу (FOG) як
моделі відкритої багатополюсної телекомунікаційної транспортної мережі, з
одного боку, спрощує постановку і розв’язання задачі про максимальний потік
мережі. З іншого боку, така модель дозволяє більш ефективно використати
ресурси пропускної спроможності каналів зв’язку за рахунок динамічної
адаптації до поточного інформаційного навантаження мережі.
Наведемо приклад відкритої мережі з трьома полюсами, який демонструє
переваги застосування графу FOG перед відомими методами з точки зору
оптимального розподілу потоків в умовах динамічно змінюваного трафіку, рис.
3.5. Граф відкритої мережі має три порти (полюси) і відповідні відкриті ребра
(канали зв’язку мережі зі своїм мережевим оточенням). Вільно орієнтовані
відкриті ребра мають обмежені провідності (4, 6 та 8) незалежно від кількості і
напрямків окремих складових потоку в ребрі.
6
2
8

1

Transport
Network
3
4

Рисунок 3.5 – Вільно орієнтований зважений триполюсний
граф відкритої мережі
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Розглянемо питання – який максимально можливий потік може теоретично
забезпечити мережа на рис.3.5 з урахуванням обмеженої провідності відкритих
ребер графу. Відомі методи і алгоритми для розрахунку потоків на підставі
теореми Форда-Фалкерсона про максимальний потік і мінімальний розріз на
двополюсному графі не можуть бути формально задіяні, оскільки на рис. 3.5 не
задано напрямки ребер, відсутні виток і стік, а також незрозуміло, як визначити
розріз між трьома парами полюсів.
Припустимо, що нами прийнято відому інтерпретацію неорієнтованого
ребра як пари протилежно спрямованих дуг рівної ваги, рис. 3.6. Також
припустимо, що самий потужний канал потру 1 є витоком, а інші два – стоками.
Ми отримали граф, схожий на SS-ST (зважений орієнтований триполюсний
граф з одним витоком, натомість, двома стоками). Для того, аби формально
застосувати один з наведених вище методів чи алгоритмів, потрібно звести наш
триполюсний граф до двополюсного (тобто об’єднати два стоки у один за
допомогою нового абстрактного вузла T. Після такого «спрощення» вхідних
даних, відомі методи дають доволі очевидну відповідь: максимальний потік
дорівнює 3+1=4. Проаналізуємо коректність такого рішення. По-перше, у
залишку виявилися три симплекси (орієнтовані невикористані дуги провідності
каналів, загальною ємністю 4+3+3=10. Ставити задачу додаткового визначення
максимального реверсного потоку на залишковій мережі, з точки зору
логістики, немає сенсу. Уявімо, що з вершини S у вершину T прокачується газ
потужністю 4, а з T в S так само йде газ тієї ж потужності. У заліку корисний
транзит газу дорівнює нулю, натомість реактивний транзит становить 8.
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Рисунок 3.6 – Визначення умов для пошуку максимального потоку
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З точки зору телекомунікаційної мережі, можна було б запустити алгоритм
два рази – перший раз у аверсному режимі, а потім – у реверсному. Ми б
отримали в результаті максимальний потік в обидві сторони дорівнює 8. Отже,
ми отримали не найкращий результат. Нескладно показати, що насправді
максимальний потік в мережі на рис. 3.5. дорівнює не 8, а 9. Розподіл цих
потоків показано на рис. 3.7.
Оптимальність наведеного на рис. 3.7 розподілу потоків підтверджується
тим, що остаточний граф є нульовим (тобто усі три ребра повністю
використали свій ресурс провідності, а сумарний потік 5+3+1=9 (незалежно від
напрямку протікання) є максимально можливим (у разі, якщо внутрішня
структура мережі дозволить пропустити такі потоки). Конкретний алгоритм
отримання такого типу рішення у загальному випадку розглядається у розділі
3.2 даної роботи.
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Рисунок 3.7 – Оптимальний розподіл потоків на вільно орієнтованому
триполюсному графі відкритої мережі
Аналогічний приклад наведено на рис. 3.8. При однакових ресурсах
мережі, запропонована модель збільшує максимальний потік (f1+f2+f3=15
проти f1+f2=10).

б)

a)

Рисунок 3.8 – Задача про максимальний потік: а) для замкнутого орієнтованого
графу; б) для відкритого вільно-орієнтованого графу
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3.2. Розв’язання задачі про максимальний потік на вільноорієнтованому зваженому графі мережі
У передньому розділі 3.1 наведено приклад застосування зваженого
вільно-орієнтованого графу (FOG) для відображення достатньо простої
відкритої триполюсної мережі, в якій зовнішні канали зв’язку (відкриті ребра
на графі) обмежують зверху максимально можливий потік по всіх можливих
напрямках. При цьому не має значення, які складові загального потоку
протікають по окремих ребрах і напрямках; головне, щоб загальний потік у
кожному ребрі не перевищував його повну вагу (яка відображує пропускну
спроможність відповідного каналу зв’язку). Такий підхід є доцільним тому, що
сучасні

телекомунікаційні

технології

дозволяють

динамічно

змінювати

провідність каналів у прямому та зворотному напрямках.
Наведений приклад показує, що модель FOG, по-перше, спрощує
постановку і вирішення задачі про максимальний потік в телекомунікаційній
мережі. Дійсно, для графу з одним вузлом і трьома відкритими ребрами, задача
про максимальний потік не може бути коректно сформульована і вирішена
відомими підходами з окремими витоками і стоками графу.
Далі граф з одним вузлом і трьома ребрами використаємо у якості базового
структурного елементу, з множини яких можна утворити інші топології. По
аналогії з терміном «гаджет» (gadget) для позначки структурного елементу
графа у статті [202], введемо поняття «триджет» для схеми на рис. 3.9.
Триджет має три порти вводу/виводу (позначені числами 1, 2, 3) і три відкриті
вільно-орієнтовані ребра вагою a1 , a2 , a3 . На відміну від «гаджету» у [202],
триджет має три, а не чотири полюси; полюси триджету відкриті через вільноорієнтовані ребра заданої ваги, а не через пари зустрічно спрямованих дуг з
фіксованими вагами;

триджет масштабується до складного графу FOG з

довільним числом полюсів, а не тільки до двох, і навпаки, складний граф типу
FOG може масштабуватися (стягуватися) у триджет.
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Таким чином, вузол з трьома ребрами (у нашому випадку − триджет) може
розглядатися в якості мінімального структурного елементу («примітиву»), за
допомогою якого можна утворити більш складний вільно-орієнтований граф
різної топології, [68, 102]. Через порти і відкриті ребра триджету циркулюють
три зовнішніх потоки: f1 , f 2 , f 3 . Повний потік триджету, за визначенням,
дорівнює сумі f  f1  f2  f3 .

f1

a1

a2

1

2
Триджет

f3

f2

3
a3

Рисунок 3.9 – Базовий структурний елемент «триджет»
вільно-орієнтованого зваженого графу FOG
Будемо вважати, що вага ребер a1 , a2 , a3 , так само як і потоки триджету

f1 , f 2 , f 3 , є невід’ємними дійсними числами. Запишемо систему нерівностей
відносно потоків з урахуванням обмеженої ваги кожного з трьох відкритих
ребер:

 f1  f 2  a1

 f1  f3  a2 .
f  f a
 2 3 3

(3.1)

Підсумуємо усі три нерівності у (3.1):

2  f1  f2  f3    a1  a2  a3 
Оскільки загальний потік триджету є f  f1  f2  f3 , то звідси маємо:

1
f    a1  a2  a3 
2

(3.2)
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Точне рівняння у (3.2) потребує, щоб такі ж точні рівняння виконувались у
формі (3.1):

 f1  f 2  a1

 f1  f3  a2
f  f a
 2 3 3

(3.3)

Перепишемо систему (3.3) у вигляді

 f1  1  f 2  1  f3  0  a1

 f1  1  f 2  0  f3  1  a2 
 f  0  f 1  f 1  a
2
3
3
 1







3.4

Поміняємо місцями перше і третє рівняння у (3.4):

 f1  0  f 2 1  f3 1  a3

 f1 1  f 2  0  f3 1  a2 
 f 1  f 1  f  0  a
2
3
1
 1



Позначимо a  a1, a2 , a3  ;

f   f1, f 2 , f3  ;





3.5

0 1 1 
G  1 0 1  .


1 1 0

Нехай G* – спряжена матриця. Очевидно, що матриця G є самоспряженою.
Представимо (3.5) у матричній формі:

f  G*  f  G  a 









3.6

Формальне рішення (3.6) є


1 1 1 
1
f  a  G 1   a1, a2 , a3    1 1 1   
2
 1 1 1





Виконуючи операцію множення вектор-строчки на матрицю, отримаємо
наступний проміжний (формальний) результат:
1

 f1  2   a1  a2  a3 

1



 3.7
 f 2    a1  a2  a3  
2

1

f3    a1  a2  a3 

2
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Перевіримо систему (3.7) на предмет коректності відносно потоків f1, f2, f3.
Згідно наших початкових умов, усі потоки f1, f2 , f3 мають бути невід’ємними
дійсними числами. Тому має виконуватися наступна система нерівностей:


 f1   a1  a2  a3   0

 f 2   a1  a2  a3   0 
 f  a  a  a   0
1
2
3
 3







Звідси отримуємо:


Система

a 2  a 3  a1

a1  a 3  a 2
a  a  a 
2
3
 1









(), очевидно, представляє собою відоме правило трикутника:

вага кожного ребра триджету не має перевищувати сумарну вагу двох інших
ребер.
При виконанні правила трикутника , максимальний потік мережі
становить

1
f max    a1  a2  a3 
2

,

(3.9)

а розподіл цього потоку по ребрах триджету визначається формулами (3.7).
В наведеному раніше прикладі з вагою ребер 4, 6 та 8, по формулі (3.9)
отримаємо максимальний потік ½×(4+6+8)=9. Випадок невиконання правила
трикутника (3.8) розглянемо далі.
Розглянемо рішення задачі про максимальний потік у триджеті для
випадку, коли правило трикутника (3.8) не виконується. Очевидно, що серед
довільних трьох невід’ємних дійсних чисел a1, a2 та a3 тільки одне з них може
бути більшим, ніж сума двох інших. Нехай, наприклад, a3  a1  a2 .
Покажемо, що в такому разі максимальний потік триджету досягається при

f3  0 , і становить f max   a1  a2  .
Дійсно, сумарний потік величиною a1  a2 завжди можливий за умови

a3  a1  a2 , а саме: f1  0 ; f2  a1 ; f3  a2 .
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Припустимо, що f1    0 , де  − будь яке мале невід’ємне дійсне число.
Тоді отримаємо f2  a1   , f3  a2   . Сумарний потік при цьому дорівнює
( f1   )+( f2  a1   )+( f3  a2   )=  a1  a2      a1  a2   f max .
Отже, спроба збільшити потік f1 хоча б на безкінечну малу величину 
призводить до зменшення сумарного потоку триджету. Таким чином,
максимальний потік досягається тільки за умови, що потік між будь якою
парою ребер, що мають сумарну вагу меншу ніж третє ребро, дорівнює нулю;
при цьому максимальний потік дорівнює загальній вазі цієї пари ребер .
Алгоритм обчислення максимального потоку у триджеті.
1. Перевіряється виконання правила трикутника для трьох ребер триджету.
2. Якщо правило трикутника виконується, то максимальний потік триджету
становить

1
f max    a1  a2  a3  ;
2

складові

максимального

потоку

обчислюються за формулами (3.7).
3. Якщо правило трикутника не виконується, то максимальний потік
триджету

становить

f max   a1  a2  a3   max  a1, a2 , a3  .

Складові

максимального потоку проходять по двом ребрам мінімальної сумарної
ємності, які відіграють роль мінімального розрізу на триджеті.
Визначений вище базовий структурний елемент «триджет», та алгоритм
розрахунку максимального потоку на ньому, застосуємо для аналізу потоків у
відкритому зваженому вільно-орієнтованому графі FOG більш складної
топології. Побудуємо структурний фрейм наступного рівня інтеграції шляхом
об’єднання трьох триджетів; назвемо такий фрейм «триплет», рис. 3.10.
Нескладно бачити, що триплет масштабується у триджет за умови, якщо
внутрішні ребра триплету ( b1 , b2 , b3 ) не являються вузькими місцями (bottlenecks) для потоків f1 , f 2 , f 3 , що розраховуються на основі ваги відкритих
ребер a1 , a2 , a3 . В такому разі ребра b1 , b2 , b3 можна не враховувати, а триплет
перетворюється у триджет. Виходячи з цього факту, сформулюємо наступний
алгоритм розрахунку максимального потоку у триплеті.
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Перша частина алгоритму пошуку максимального потоку триплету.
1. Якщо жодне з внутрішніх ребер триплету не є вузьким місцем, то

1
максимальний потік розраховується як у триджеті, тобто f max    a1  a2  a3  .
2
2. Якщо усі внутрішні ребра триплету ( b1 , b2 , b3 ) є вузькими місцями
(тобто утворюють мінімальний перетин для потоків

f1 ,

f2 ,

f3 ), то

максимальний потік дорівнює мінімальному перетину: f max   b1  b2  b3  .

Триджети × 3

f1

a1

a2

b1
1

1

2

b2

b3
f3

f2

3

2

Триплет

3

a3
Рисунок 3.10 – Утворення триплету з трьох триджетів
Розглянута вище перша частина алгоритму для максимального потоку у
триплеті

є

доволі

очевидною.

Розглянемо

не

тривіальні

випадки

співвідношення між внутрішніми та зовнішніми ребрами триплету.
Випадок 1. Одне внутрішнє ребро триплету є вузьким місцем (наприклад,

b1 ). Тоді алгоритм дій наступний.
− Приймаємо потік f1 = b1 .
− Обчислюємо остаточний граф у триплеті (триплет-мінус), рис.3.11.

− Максимальний потік f 2 (баз врахування a3 ): f 2  min  a1  b1  , b2  .

− Максимальний потік f 3 (баз врахування a3 ): f3  min  a2  b1  , b3 .

− Максимальний загальний потік fmax  f1  min

 f


2



 f3  , a3 .
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Наведемо приклад цієї ситуації. Нехай a1 =8, a2 =12, a3 =16; b1 =1, b2 =8,

b3 =12. Без врахування обмежень потоків внутрішніми ребрами триплету,
максимальний потік був би розрахований як у триджеті. Оскільки жодне з
відкритих ребер вагами 8, 12, 16 не перевищує суму двох інших (виконується
правило трикутника), то максимальний потік розраховується за формулою (3.9),

1
тобто f max    a1  a2  a3  = (8=12+16)/2=18. При цьому циркуляційні потоки
2
становлять f1 =2, f 2 =6, f3 = 10. Отже, з трьох внутрішніх ребер вагами 1, 7,
11 перше ребро є вузьким місцем, тобто ( b1 =1)<( f1 =2).

a1  b1

a2  b1
1

2

Триплетмінус

b2

b3
f3

f2

3

a3
Рисунок 3.11 – Остаточний граф у триплеті з одним вузьким ребром
Звідси призначаємо
відкриті

ребра:

f1 =1. Остаточний граф триплету має остаточні

a1 − b1 =8−1=7,

a2 − b1 =12−1=11,

a3 =16.

Обчислюємо


максимально можливий потік f 2 (баз врахування a3 ): f 2  min  a1  b1  , b2  =

 min7,8 =7; максимально можливий потік

f3

(баз врахування

a3 ):

f3  min  a2  b1  , b3  min11,12 =11.
Максимальний загальний потік становить:

fmax  f1  min

 f


2



 f3  , a3  1  min  7  11 ,16  1  min 18,16 =17.

Отже, максимальний потік триплету становить f  f1   f2  f3  =1+16=17.
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При цьому потоки f1 , f 2 можуть розподілятися довільним чином в межах
того, що f 2 + f 3 =16; f 2   b2  8 ; f3   b3  12 . Наприклад, пропорційний
розподіл

f3  16 

потоків

між

гілками

b2  8

та

b3  12 :

f 2  16 

8
32
 ;
8  12 5

12
48
 .
8  12 5

Випадок 2. Два внутрішніх ребра триплету є вузькими місцями (наприклад,

b2 , b3 ). Тоді алгоритм дій наступний. Обираємо потоки f2  b2 , f3  b3 .
Обчислюємо остаточний граф триплету (триплет-мінус), рис. 3.12. Тепер,
очевидно, що максимальний потік f1 визначається вузьким місцем серед трьох
остаточних ребер:

f1  min a1  b2  , b2 ,  a2  b3 . Сумарний максимальний

потік становить f  f1  f2  f3 = b2  b3  min  a1  b2  , b2 ,  a2  b3  .

a2  b3

f1

a1  b2
1

b1

2

Триплетмінус

f2  b2

3

f3  b3

a3
Рисунок 3.12 – Остаточний граф у триплеті з двома вузькими ребрами
Друга частина алгоритму пошуку максимального потоку триплету.
3) Якщо одне внутрішнє ребро триплету є вузьким місцем (наприклад, b1 ),
то загальний максимальний потік триплету розраховується за формулою



 .

fmax  f1  min f2  f3 , a3 = b1  min min a1  b1  , b2   min a2  b1  , b3 , a3
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При

цьому

f1 = b1 ;

f2  b2 ;



f 2  min  a1  b1  , b2  ; f3  min  a2  b1  , b3 .



f 2 + f3 = min  f2  f3  , a3 ;

f3  b3 ;

Приклад

даного

пункту

алгоритму розглянуто вище.
4) Якщо два внутрішніх ребра триплету є вузькими місцями (наприклад,

b1 , b3 ), то складові максимального потоку триплету є

f1 = b1 ;

f3  b3 ;

f2  min a1  b1 , b2 , a3  b3  . При цьому максимальний потік триплету є
fmax  f1  f2  f3 = b1  min a1  b2  , b2 ,  a3  b3   b3 .
Розглянемо приклад даного пункту алгоритму. Нехай a1 =8, a2 =12, a3 =16;

b1 =1, b2 =8, b3 =9. Без врахування обмежень потоків внутрішніми ребрами
триплету, максимальний потік був би розрахований як у триджеті. Оскільки
жодне з відкритих ребер вагами 8, 12, 16 не перевищує суму двох інших
(виконується правило трикутника), то максимальний потік розраховується за
формулою (3.9), тобто

1
f max    a1  a2  a3  = (8=12+16)/2=18. При цьому
2

циркуляційні потоки становлять f1 =2, f 2 =6, f3 = 10. Отже, з трьох внутрішніх
ребер вагами 1, 8, 9 перше і третє ребра є вузькими місцями, тобто
( b1 =1)<( f1 =2); ( b3 =9)<( f3 =10). Обираємо f1 = b1 =1; f3  b3 =9.
Далі, f2  min{(a1  b1), b2 ,(a3  b3 )}= min{(8 1),8,(16  9)} =7.
Отже, f max  1+7+9=17. Загальна картина розподілу потоків на триплеті в
даному прикладі показана на рис. 3.13. Після розподілу усіх трьох потоків, на
залишковому графі від триплету залишаться одне внутрішнє ребро b2  8  7  1
та одне зовнішнє (відкрите) ребро a2  12  1  9  2 .
Таким чином, в даному прикладі, чотири з шести ребер триплету (а саме:

a1  8 , b1  1, a3  16 , b3  9 ) виявилися вузькими місцями для загального
потоку триплету. Нескладно бачити, що мінімальний перетин MinCut (який
дорівнює максимальному потоку

f max  17 ) утворюється парами з одного

відкритого та одного внутрішнього ребер:
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MinCut =( a1  8 + b3  9 )=( b1  1 + a3  16 )=17.
Аналізуючи даний приклад, зробимо висновок, що у відкритому графі
триплету з трьома полюсами (на відміну від відомої теореми ФордаФалкерсона для графу з двома полюсами), існує не один, а два мінімальних
розрізи: один зовнішній, і один внутрішній. Жоден з них не дорівнює
максимальному потоку в мережі. Так, в нашому випадку зовнішній
мінімальний розріз становить

a1  8 + a3  16 =24; внутрішній мінімальний

розріз дорівнює b1  1 + b3  9 =10.
Натомість

максимальний

потік

триплету

дорівнює

половині

суми

зовнішнього і внутрішнього мінімальних розрізів триплету:

1
1
f max    MinCut Out  MinCut In  =   8  16    9  1   17 .
2
2
Даний висновок, поки що, є робочою гіпотезою і потребує подальшого
дослідження у загальному випадку для доказу або скасування.

f1  1

a1  8

a2  12

b1  1
1

b2  8
f2  7

f max  ( f1 + f 2 + f3 ) = (1+7+9) = 17

2

Триплет

f max   a1  b3  =  b1  a3  = 17
b3  9
f3  9

3

a3  16
Рисунок 3.13 Приклад розподілу потоків у триплеті
Застосовуючи принцип масштабування триджетів і триплетів, можна
необмежено конструювати все більш складні топології графу. Якщо вважати
триджет примітивом першого (базового) рівня, триплет – примітивом другого
рівня, то наступний примітив третього рівня назвемо фракталом, рис. 3.14.
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Укрупнений алгоритм пошуку максимального потоку.
1. Розрізаємо фрактал на три триплети з вершинами у вузлах 1, 2, 3.
Перший триплет: вершини 1, 4, 6. Роль відкритого ребра a4 відіграють
ребра b4 , b6 , тобто a4 = b4 + b6 . Аналогічно a6 = b8 + b9 . Другий триплет: вершини
2, 4, 5. a4 = b1 + b2 ; a5 = b7 + b9 . Третій триплет: a5 = b5 + b6 ; a6 = b2 + b3 .
2. Вузли 4, 5, 6 є точками стиковки трьох триплетів. Для кожного триплету
обчислюємо максимальні потоки через вузли 4, 6 першого триплету; вузли 4, 5
другого триплету та вузли 5, 6 третього триплету.
3. Для кожного з вузлів 4, 5, 6 ми отримали по два значення максимального
потоку на стику двох суміжних триплетів. З кожної такої пари обираємо
мінімальне число (вузьке місце). В результаті для кожної з вершин 4, 5, 6
випадуть по два внутрішніх ребра. При цьому фрактал розпадеться на окремі
примітиви з одним чи двома полюсами, для яких пошук максимального потоку
є тривіальною задачею.

a1
b3

b9
3

a3

b1

b1

b2
Фрактал

6

b8

1

4

b4

b6
b5

b7
5

2

a2

Рисунок 3.14 Структурний примітив графу третього рівня − фрактал
Алгоритм пошуку максимального потоку на фракталі проілюструємо на
конкретних прикладах. Декілька варіантів вхідних даних і результатів
розрахунків максимального потоку наведено в таблиці 3.1. Окремо показано
зовнішній (транзитний) максимальний потік, внутрішній потік та сумарний
потік для кожного варіанту вхідних даних.
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Таблиця 3.1
Розрахунки максимального потоку на фракталі графу
№ Ребро

a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8

b9

Out
f max

In
f max


f max

1

Вага

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

12

2

Вага

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

12

18

3

Вага

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

12

15

З таблиці можна бачити, що у першому варіанті ребра b2 , b6 b9 не
приймають участь у передачі зовнішніх потоків,

тому ці ребра можна

використати для внутрішніх потоків між вузлами 4, 5, 6. За таких умов
транспортні функції для обслуговування зовнішніх потоків виконує кільце з 6
вузлів і 6 ребер на графі відкритої мережі. Натомість внутрішні потоки
обслуговує трикутник з ребер b2 , b6 b9 .
У підсумку зазначимо, що запропонований метод пошуку максимального
потоку на зваженому триполюсному вільно-орієнтованому графі FOG
використовує відомий принцип системного аналізу − декомпозицію складної
задачі до декількох незалежних простих задач, для яких відомі рішення.
Поступово збільшуючи рівень ієрархії при об’єднанні визначених вище
примітив нижніх трьох рівнів, можна будувати достатньо складні топології
графів і відповідних їм телекомунікаційних мереж з трьома полюсами і більше.
Аналіз таких структур здійснюється у зворотному порядку їхньої інтеграції.
При цьому будемо вважати, що графи з двома полюсами є простими у тому
сенсі, що для них існують відомі рішення (наприклад, за алгоритмом Діниця).
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3.3. Тензорна модель розподілу потоків навантаженої мережі
Тензорний аналіз є одним з ефективних інструментів для моделювання
процесів в системах масового обслуговування, у т.ч. таких, що мають мережеву
структуру, [44 – 55]. Взаємодія частин мережі між собою, а також взаємодія цих
частин з оточуючим мережевим простором, розуміється, зазвичай, як взаємний
обмін деякими матеріальними продуктами (енергія, інформація, послуги тощо).
Потоки

матеріальних

нестаціонарними

процесами,

продуктів
однак,

у
при

мережах
достатньо

є

випадковими

великій

кількості

елементарних складових, властивості потоків наближаються до стаціонарних
процесів в межах невеликих часових інтервалів, [3, 56 – 57, 70, 71]. Наприклад,
добовий розподіл інтенсивності потоків у мережі доступу підприємства з
тисячами активних користувачів Інтернету, є достатньо передбачуваним
процесом, який у першому наближенні має ознаки циклічної повторюваності
[83]. При цьому, очікувана інтенсивність потоків, а також її розподіл у
добовому циклі по окремих маршрутизаторах, комутаторах і каналах залежить
від обмеженої кількості факторів впливу (вихідні чи робочі дні, період
відпусток, періоди екстремальних погодних умов тощо).
Таким чином, розбиваючи часи аналізу потоків мережі на типові періоди
активності користувачів, можна побудувати обмежений набір моделей, кожна з
яких застосовується відповідно до конкретної ситуації. Зокрема, актуальними є
моделі критичного навантаження мережі у часи максимальної активності
клієнтів мережі. Численні дослідження потоків у пакетних мережах свідчать
про те, що на певних рівнях інтеграції (зокрема, в крупних мережах доступу, а
також в мережах розподілу і транспортних мережах) трафік має само-подібний
характер, [58 – 62]. Це дає підставу для застосування гіпотези про те, що у
певних

локальних

часових

околицях

різних

масштабів

статистичні

характеристики потоків є подібними, як у окремих каналах, так і в мережевому
оточенні окремих вузлів. Структура розподілу очікуваної інтенсивності потоків
у мережі може бути формалізована у тензорній формі, [65, 84, 86].
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Поняття тензору у широкому сенсі пов’язують з деякою змінною формою
представлення фізичного або геометричного об’єкту, за умови, що для різних
форм представлення об’єкту зберігаються один або декілька незмінних
властивостей об’єкту (інваріантів тензору), [49, 50]. Тензори (першого рангу)

 

часто вводять через добуток «строчки» векторів i (з нижніми індексами) на
стовпець чисел x (з верхніми індексами) [44, 49]:

i  x : i  x = i1 i2


 x1 
 2
x
... i     =  x1  i1    x2 i2   ...   x  i  .
 ... 
 
x 

При цьому, добуток виду v = i  x називають вектором, або тензором
першого рангу (контраваріантним по індексу a для системи базисних векторів

i ). Вираз i  x не є скалярним добутком векторів, оскільки він є векторною
сумою складових векторів; водночас, i  x не є векторним добутком, оскільки
векторний добуток визначається інакше. Наприклад, векторний добуток
r r
r r r
r
c = a ґ b двох векторів a , b у тримірному просторі є вектором c , нормальним
r r
r
до площини векторів a , b , а модуль вектору c дорівнює площині
r r
r
r r
r r
паралелограму з векторів a , b , тобто, c = a  b  sin j (a , b ) , [48, 51].
Таким чином, вектор v як геометричний об’єкт, що представлений у
вигляді суми масштабованих по модулю базисних векторів i , визначається як
контраваріантний (по індексу системи базисних векторів) тензор першого
рангу. Отже, для визначення тензору першого рангу у вигляді v = i  x
необхідно спочатку визначити систему базисних векторів.
Двічі контраваріантний (по індексах a , b векторів v, u ) тензор другого
рангу визначається через спеціальну операцію Д

тензорного множення двох

тензорів першого рангу, [52, 53]:

rr
vu : (v  u) = ( v = x i )  (u = y  i ) = е ( xa y b )(ia ib ) .
Дab

119
Зміст спеціальної операції тензорного множення Д полягає у тому, що так
rr
звана «сума» виду е ( xa y b )(ia ib ) відображується у сукупність двох матриць:
Дab

a
bщ
а) матриця парних добутків чисел й
лx  y ы;
r r
б) матриця скалярних добутків M := ia  ib для системи базисних векторів

(метричний тензор Рімана).
rr
Фактично, операція складання пар добутків ( xa yb )(ia ib ) не здійснюється.
a
bщ
При цьому тензором другого рангу, зазвичай, називають матрицю й
лx  y ы; у

a
bщ
даному разі, матриця й
x

y
л
ы є двічі контраваріантним тензором (по індексах

a , b відповідних векторів v, u ), [54].
Якщо записати звичайну алгебраїчну суму

е

rr
( xa y b )(ia ib ) , то нескладно

ab

бачити, що її результатом є одне число, і це число є скалярним добутком двох
rr
векторів: е ( xa y b )(ia ib ) = v  u .
ab

Розглянутий вище класичний спосіб визначення тензорів має деякі
особливості. Перше – необхідність попереднього визначення векторного
r
простору через систему базисних векторів {ia }. Друге – застосування
спеціальних операцій множення x i та

 v  u ,

які відсутні у матричній

алгебрі (при цьому верхні індекси також мають спеціальний статус, відмінний
від операції зведення у ступінь). Третє. Тензори історично були введені як
розширення поняття «вектор» на «систему векторів» [51].
Компоненти контраваріантного по індексу 

тензору

x

мають

геометричний зміст косокутних безрозмірних координат деякого вектору x у
r
афінному базисі системи векторів {ia }; компоненти коваріантного по індексу 
тензору x мають геометричний зміст скалярних добутків вектору з кожним
r
вектором афінного базису {ia }.
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В останні роки також використовується подання тензорів довільного типу і
r
рангу через абстрактну операцію множення Д деяких систем векторів Vl (або
s
просторів) та дуальних до них систем векторів Vl (або дуальних просторів) які
належать спільному евклідовому простору Ў N . А саме, вираз типу
r
r
r
s
s
s
T := (V1 Д V2 Д  Д VK ) Д (V1 Д V2 Д  Д VM )
визначають як тензор рангу K+M що є K раз коваріантним та M раз
контраваріантним по відповідним системам векторів, [48, 51].
Коли йдеться про тензорне моделювання деякої фізичної системи
(наприклад, потоків телекомунікаційної мережі), то гіпотеза про наявність
заданого евклідового простору Ў N не є очевидною. Так само, не є очевидним
спосіб визначення систем векторів у такому «спільному просторі». І нарешті,
наведене узагальнене визначення тензору не дає чіткої відповіді стосовно
операції множення Д (як її виконувати, що є результатом цієї операції тощо).
Для представлення потоків мережі в геометричній тензорній формі, в даній
роботі запропоновано трирівневу логічну схему базових понять, в якій Nмірний евклідовий простір Ў N визначається через емпірично задану дійсну
ермітову матрицю R потокової взаємодії відкритої мережі.
На першому рівні тензорної моделі відобразимо емпірично задану дійсну
ермітову матрицю R потокової взаємодії відкритої мережі у безрозмірну
позитивно обумовлену дійсну ермітову матрицю H , яку приймемо в якості
«метричного тензору потоків мережі».
На

другому

рівні

тензорної

моделі

потоків

мережі

побудуємо

r
ортонормований базис e евклідового простору Ў N , в якому визначимо

коваріантний (V ) і контраваріантний (V ) тензори першого рангу для потоків
мережі. Ці тензори матимуть форму квадратних матриць, в яких строчки

r

тензору V є координатами векторів системи V , а стовпці тензору V є
r
s
r
координатами дуальної до V системи векторів V в ортонормованому базисі e
евклідового простору Ў N .
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На третьому рівні тензорної моделі визначимо тензор потоків загального
типу, зокрема, тензорний оператор для потоків мережі. Представимо
послідовність визначення основних понять для тензорної моделі потоків мережі
у вигляді текстового алгоритму, який ілюструється графічною діаграмою з
розрахунком матриці H, рис. 3.14.
1. Дано: вільно орієнтований граф відкритої мережі.
2. На основі емпіричних даних будуємо дійсну ермітову матрицю
взаємодії R.
3. Перетворюємо матрицю взаємодії R у матрицю потоків F, в якій кожний
діагональний елемент є потужністю відповідної вершини графу з фізичною
розмірністю «біт/с».
4. Відображуємо матрицю потоків F у безрозмірну ермітову матрицю Н
(«виносячи за дужки» фізичну розмірність «біт/с»).
5. Доводимо, що матриця Н задовольняє умови Ріманового метричного
тензору.
6. Використовуємо матрицю Н як первинну тензорну модель потоків
мережі, тобто як метричний тензор другого рангу у вигляді матриці

r

скалярних добутків V для системи векторів V .

r

7. Для системи векторів V будуємо ортонормований базис

r

r
e евклідового

N
простору Ў , в якому система векторів V представляється коваріантним

тензором потоків першого рангу у вигляді ермітової матриці
f21 = 6

Дано. Вільно орієнтований граф
відкритої мережі:

f11 = 4

4 біт/с

6 біт/с

f12 = 6
1

Матриця взаємодії R:
4 біт/с

V.

2

f22 = 2

Матриця потоків F:

6 біт/с

10 біт/с

6 біт/с

2 біт/с

6 біт/с

8 біт/с

F

H

2 біт/с

10 біт/с

6 біт/с

6 біт/с

8 біт/с

=

10

6

6

8

· біт/с

H = F × біт/с
Рисунок 3.14 – Визначення базових понять для тензорної моделі потоків
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Нехай V  V1,V2 ,...,VN , − будь яка невироджена система з N дійсних
векторів, яка визначає N-мірний евклідовий простір Ў N , де N  1,2,... , [46 –
48]. Система векторів V може бути визначена, наприклад, переліком модулів
своїх векторів та кутів між кожною парою векторів. Інший можливий спосіб −
надання матриці скалярних добутків векторів V  V V . При цьому V має
бути

позитивно

обумовленою

дійсною

ермітовою

матрицею,

тобто

симетричною відносно головної діагоналі, з додатними діагональними
елементами, та з усіма додатними власними числами   n  ; визначник такої
матриці також є додатним числом, а сама матриця V представляє собою двічі
коваріантний метричний тензор Рімана, [48].
Обидва вказані вище способи визначення системи векторів V

є

еквівалентними, тому що легко обчислюються одне з одного. Далі будемо
вважати, що лінійна система V з N дійсних векторів (і відповідний евклідовий
простір Ў N ) визначені, якщо задано метричний тензор Рімана − ермітову
позитивно обумовлену матрицю скалярних добутків V векторів системи V .
В роботі показано, що за певних умов, цифрові потоки вузла
телекомунікаційної

мережі

можуть

бути

представлені

невиродженою

ермітовою матрицею V , [84, 86].
Сформулюємо наступну теорему.
Теорема 1. Для невиродженої дійсної ермітової матриці Н існує єдина
невироджена ермітова матриця  Н .
Доказ теореми 1
Нехай Н − невироджена дійсна ермітова матриця N  N (згідно п. 7
алгоритму на рис. 3.14);   n , n  1,2,..., N − «вектор-строчка» власних
чисел матриці Н ; Z − матриця «власних векторів-строк» для Н ; I − одинична
діагональна матриця.
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Для невиродженої ермітової матриці Н усі власні числа є ненульовими
( n  0 ), а матриця Z є унітарною, тобто Z *  Z 1 ; Z  Z *  Z *  Z  I , [46, 48].
Далі розглядатимемо позитивно обумовлену ермітову матрицю Н , усі
власні числа якої є додатними. Отримані результати при цьому можуть бути
поширені на загальний випадок невиродженої ермітової матриці Н .
Нехай  : diag    . Матрицю  назвемо енергетичним спектром матриці

Н . Запишемо задачу про власні числа і «власні вектори» для ермітової матриці
Н у матричній формі: H  *  *   .
Умножимо

обидві

частини

рівняння

праворуч

на

матрицю

Z:

 H             → H      Z .
*

*

*

H  *    Z .

З цього витікає:

Розглянемо діагональну матрицю  :   , яку назвемо амплітудним
спектром матриці Н . Очевидно, що  є дійсною діагональною матрицею для
випадку  n  0 .
Визначимо дійсну матрицю V : Z *   Z . Покажемо, що V

є ермітовою

(самоспряженою) матрицею, тобто V *  V . Відоме правило виконання операції
спряження для добутку з трьох довільних матриць X, Y, Q має вигляд,
[48]:  X  Y  Q  Q*  Y  X * .
*

Застосуємо це правило до Z *    Z :
V *  Z*    Z   Z*    Z*   Z*    Z  V .
*

*

Отже, матриця V є самоспряженою.
Нескладно перевірити, що V 2  H :

V 2  Z*    Z   Z*    Z   Z*    Z   Z*    Z   Z*    Z  H .
*

Теорему 1 доведено.
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Відомо, що загальна потужність енергетичного спектру  ермітової
матриці

дорівнює сумі діагональних елементів матриці

H

tr  H   tr    n , де tr 



H , тобто

− слід матриці, [48].

n

Наведемо приклад.





10 6  bit
Нехай H  
.

sec
 6 10





16 0 bit
;


sec
0
4







4 0 bit


sec
0
2





  16 4  bit sec ;

Тоді



 0.707 0.707 
Z 
;

0.707
0.707



0.5



;

3 1 bit
V  Z*    Z  

sec
1
3





0.5

.

Застосуємо теорему 1 для геометричної інтерпретації матриці H , яка
отримана з матриці потокової взаємодії R , що відображує результати
фізичного експерименту. Приймемо позитивно обумовлену дійсну ермітову
матрицю H в якості скалярного добутку

r
системи векторів V О Ў N

у

V  V  V  H для абстрактної

евклідовому просторі Ў N . З теореми 1 витікають

наступні, достатньо очевидні, наслідки.
1) Для невиродженої системи векторів V з матрицею скалярних добутків

V  V V існує ортонормований базис e  e1 , e2 ,..., eN  евклідового простору
Ў N , в якому система V представляється матрицею V нормальних координат

(нормальна координата вектору Vk на деякий базисний вектор ui , що має
спільний початок з вектором Vk у деякій точці 0 , є відрізок від точки 0 до
точки перетину vki перпендикуляра hki , що проведений від кінця вектору Vk на
пряму лінію, на якій лежить вектор ui ). При цьому V   Н .
2) Кожна n -а строчка матриці V є набором нормальних координат вектору

Vn , а кожний n -й стовпець матриці V 1 є набором нормальних координат
дуального вектору Vn у дуальному базисі e простору Ў N .
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Визначення 1.
Матрицю V   V   H (F ) назвемо коваріантним по системі векторів

V тензором потоків першого рангу, що визначає евклідовий простір Ў N для
матриці потоків F.
Для системи векторів V визначимо дуальну систему векторів V , що має
властивість: матриця скалярних добутків V V



є безрозмірною діагональною



одиничною матрицею, тобто V V  I .
1

Визначення 2. Систему векторів V представимо матрицею V  V , яку
назвемо контраваріантним по системі векторів V тензором першого рангу.
Нескладно довести, що зворотна до самоспряженої матриці V , матриця V є
також самоспряженою. Як відомо, добуток прямої та зворотної матриць є
комутативним і дорівнює одиничній діагональній матриці I : V V  V V  I .
На підставі розглянутого вище, маємо наступне.
1) Будь яка таблиця результатів спостережень або вимірювань потоків
мережі у формі позитивно обумовленої ермітової матриці Н розміром N×N
може бути інтерпретована як невироджена система векторів V у дійсному
евклідовому просторі Ў N ; скалярний добуток системи векторів V  V  V  H
має геометричний зміст метричного тензору V , що визначає евклідовий простір

ЎN .
2) Матриця потокової взаємодії
обумовлену

дійсну

ермітову

R , що відображена у позитивно

матрицю

H,

може

бути

представлена

коваріантним (по системі векторів V ) тензором першого рангу V , який має
властивість V  V  V  V  V  V  V  V   H .
*

Відображення

потоків

2

мережі

у

геометричну

форму

дозволяє

застосовувати для тензора потоків тензорні оператори лінійного перетворення
координат, [44, 45, 50]; за певних умов, це дозволяє спростити форму тензора
потоків.
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Для перетворення коваріантних та контраваріантних координат з базису V
в

деякий

інший

базис

W

використовуються

встановлюють зв’язок між базисами W

матриці

переходу,

які

та V ; такі матриці називають

тензорними операторами: W  W V та WV  W V , [53, 54]:
V

V *

U V W )  U W
.
 V
W
*

U W V )  U

Зв'язок між коваріантними та контраваріантними тензорами для векторів у
одному базисі V встановлюється відомими формулами перетворень, [52, 65]:

U V V  U V
.
 V
U V  U V
Вектори як геометричні об’єкти, що представлені своїми коваріантними
або контраваріантними координатами у деякому базисі V , відрізняються від
векторів елементарної геометрії, яка розглядає вектор як набір його нормальних
координат у ортонормованому базисі e тримірного декартового простору.
Таким чином, з геометричної точки зору, ортонормований базис виступає
первинним поняттям, а вектор у цьому базисі є вторинним поняттям. В алгебрі
також

використовують

поняття

«вектор-строчка»

та

«вектор-стовпець»

(«транспонований вектор»), які є одномірними масивами чисел, а не векторами
у геометричному сенсі.
В математичних моделях, N-мірний евклідовий простір Ў N визначається
через скалярний добуток двох векторів, [47, 49]. З цієї точки зору, первинним
поняттям евклідового простору Ў N виступає деяка невироджена система
векторів V , для якої визначено матрицю скалярних добутків

V V , що

задовольняє умови ріманового метричного тензору, [48].
Згідно відомої теореми Грама-Шмідта, для всякої лінійно незалежної

 

системи векторів V можна побудувати ортонормований базис векторів e V ,
що визначається через вектори V , [48].
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Визначення тензорів першого рангу для потоків мережі дозволяє
побудувати оператор перетворення тензору U A  U  A коваріантних координат
*

вектору U у вторинному (по відношенню до основного базису V ) базисі A у
коваріантні координати вектору U в іншому вторинному базисі B . Нехай
вектор U та вторинні базиси A , B , визначені своїми тензорами першого рангу

U , A , B в ортонормованому базисі e , який у свою чергу виникає внаслідок
заданого первинного базису V . Тоді маємо: U A  A →U → U  B* → U B . Тобто,
1

U Â  (U  À )  ( À )1  Â  U À  ( À )1  Â = U А  ( А )*  В  U А  ( В  А)* ,
*

*

*

*

*

*

де ( В  А) – тензорний оператор другого рангу для перетворення координат
вектору U з базису A в базис B евклідового простору Ў N . Для перетворення
коваріантних координат у коваріантні цей оператор використовується у вигляді

( Â  À)* . Важливим класом тензорних операторів є самоспряжені оператори,
[48, 54], для яких ( В  А)*  ( В  А) .
В

задачі

моделювання

потоків

мережі,

тензори

різних

рангів

утворюватимемо шляхом послідовного застосування («множення») тензорів
першого рангу, що визначені через відповідні ермітові матриці потокової
взаємодії, а також операторів перетворення координат. Загально прийнята
нотація

скороченого

запису тензорів

передбачає застосування

нижніх

(коваріантних) та верхніх (контраваріантних) індексів лінійних систем, які
утворюють тензор, [44, 48]. Операція множення матриць не є комутативною,
тому важливо зберегти порядок індексів у типу тензора за допомогою пустого
символу «  », [53]. Встановимо зв'язок між тензорним добутком і матричною
формою цього добутку на прикладі наступного тензору 5-го рангу, що є тричі
коваріантним (по системам векторів V , A , B ) і двічі контраваріантним (по
*

системам C , D ): TCVDAB := C  V  D  A  B = C V *  D  A*  B* . Перший зліва
тензор у матричному добутку має бути коваріантним або спряженим
контраваріантним; наступні коваріантні тензори мають бути спряженими,
контраваріантні – ні.
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Якщо індекс у запису тензора є парно-суміжним (коваріантний та
контраваріантний), то такий тензор спрощується і зменшує свій ранг на 2.
Представимо тензор потоків V у формі V   Z  e      Z  e   Z *    Z ,
де V  Z *  Z  e , Z  Z  e – тензорні оператори, які у згорнутому вигляді є
тензорами нульового рангу (звичайними числовими матрицями, що не мають
геометричного змісту).
Для тензора потоків мережі побудуємо операцію корекції амплітудного
спектру, яка за своєю формою співпадає з частотним фільтром Фур’є:
V  : V  (Z *  )  Z *     Z  Z *     Z *       .
Z

Тензору V   Z *       відповідає деяка коригована фільтром F система
Z

векторів, яку позначимо V . Після корекції амплітудного спектру, повернемо
Z
систему векторів V у початковий базис e : V   Z  Z*        Z . Останній

вираз є коваріантним по системі векторів  тензором першого рангу, тензорні
оператори Z * ,  , Z представлені як тензори нульового рангу.
Розглянемо зв’язок між трьома способами визначення координат векторів
у евклідовому просторі

N

(коваріантний, контраваріантний та нормальний) по

відношенню до деякого базису у вигляді не виродженої системи V з N векторів,
що визначають дійсний евклідовий простір Ў N . Нехай V  V V

− двічі

коваріантний (по V ) метричний тензор другого рангу для системи V ; V −
коваріантний (по V ) тензор першого рангу (самоспряжена матриця нормальних
координат векторів V у ортонормованому базисі e евклідового простору Ў N ;
як показано вище у теоремі 1, для метричного тензору V завжди можна
визначити ортонормований базис e відповідного до V евклідового простору

Ў N ; V  V 1 − контраваріантний (по V ) тензор першого рангу у вигляді
самоспряженої матриці нормальних координат векторів дуальної системи V у
дуальному ортонормованому базисі e евклідового простору Ў N .
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Сформулюємо наступні визначення.
Визначення 1. Вектор-строчку (або матрицю з K строк та N стовпців)
нормальних координат системи X з K векторів у ортонормованому базисі e
евклідового простору Ў N , що визначений системою векторів V , назвемо
коваріантним по X тензором першого рангу у просторі Ў N , і позначимо X .
Визначення 2. Матрицю з K строк та N стовпців X V : X V  X V
*

коваріантних координат системи X з K векторів у базисі векторів V , назвемо
коваріантним по X та коваріантним по V тензором другого рангу у Ў N .
Визначення 3. Матрицю ( K × N ) X  X V контраваріантних (афінних)
V

координат системи X з K векторів у базисі векторів V , назвемо коваріантним
по X та контраваріантним по V тензором другого рангу у просторі Ў N .
Систематизуємо зв’язок між формами тензорів у Ў N для потоків мережі.
1. Основою тензорної моделі потоків є коваріантний по системі V тензор 1
рангу, що визначає евклідовий простір Ў N для матриці потоків F(R) у вигляді
самоспряженої квадратної (N×N) матриці V нормальних координат векторів Vn
*
системи V в ортонормованому базисі e евклідового простору Ў N , де V  V :

V   V   H (F ) .
2. Довільний коваріантний по системі X з K векторів (1  K  N ) тензор 1
рангу X визначається як матриця (K×N) нормальних координат векторів X k в
*
базисі e простору Ў N ; в загальному випадку X  X .

3. Контраваріантний по системі X з K векторів (1  K  N ) тензор 1 рангу

X визначається як матриця (N×K) нормальних координат системи векторів X
*

*
в дуальному базисі e простору Ў N , для якої X  X  X  X  I , де І –

діагональна квадратна одинична матриця розміром K × K. Далі вважатимемо,
1
що X – невироджена система з N векторів, для якої X  X .
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4. Для системи векторів V , що визначає евклідовий простір Ў N для
матриці потоків F, можна визначити наступні чотири типи тензорів другого
r
рангу по відношенню до будь якої невиродженої системи векторів Х О Ў N :

X

X

X


X


 X V : X  V *  X  V
 V
 X : X  V
→

*
*
*
 X V : X  V  X  V
 V
*
 X : X  V

 X V V
 X V *  X V
V

V



 X V V



V

 X V



*

 

*

V  XV



*

 .

V  XV

*

*

Інваріантами тензору як відображення системи векторів є модулі векторів
та кути між ними. В якості інваріантної форми тензору для системи векторів
X , зазвичай, використовується матриця скалярних добутків X  X

у вигляді

двічі коваріантного метричного тензору X  X  X .
Інваріанти тензорів другого рангу для системи векторів X , що визначені
своїми коваріантними або контраваріантними координатами у базисі V ,
обчислюються за відомими формулами тензорної алгебри, які запишемо через

 

матричні операції, [46 –48]: X  X   X V   X V  X
V

*

V

V *

 X V V   X V  .
*

Доповнимо ці співвідношення формулами для обчислення інваріантів
тензорів що визначені нами раніше, з урахуванням комутативності операцій
спряження та інверсії довільної матриці  X *    X 1  , [46, 50]:
1

   X  X 

X  XX  X
*

1

*

1

*

1

 .

X  X

1 *

Таким чином, інваріанти систем векторів обчислюються через усі три типи
тензорних координат (коваріантні, контраваріантні, нормальні).
За допомогою визначених вище тензорів першого рангу, побудуємо
перетворення трьох типів координат для системи векторів X (коваріантних,
контраваріантних, нормальних) з одного вторинного базису (скажімо, A ) у
інший вторинний базис ( B ), за умови, що вторинні базиси A та B представлені
тензорами першого рангу (коваріантними та контраваріантними).
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r

r

а) Перетворення коваріантних координат (у базисах A , B ):

X A  X B : X A   B     X  B*  X B .
*

б) Перетворення контраваріантних координат здійснюється таким самим





оператором B   , але замість спряженої застосовується інверсна форма:



A
B
X  X : X  B
A





1

B
 X B X .



У разі унітарного оператору B   , ці обидві форми співпадають. Якщо
взаємовідносини між системами векторів ( X , A ) та ( A , B ) визначені незалежно
від базової системи V (наприклад, через емпірично задані матриці скалярних
A B ,

добутків)

A B ,

X A ,

X  A , то перетворення коваріантних та

контраваріантних координат матимуть вигляд:
коваріантні:

X  A → X B :

X  A ۰ A B = X  B ;

контраваріантні:

X  A → X B :

X  A ۰ A B = X  B ,

r

- 1

в) Нехай тензор a – діагональна матриця з модулів векторів A ; a = a .
Перетворення тензорів першого рангу Х , Х у тензор нормальних координат

r
r
a
a
TXA
:

X
векторів
в
довільному
базисі
векторів
матимуть вигляд:
A
Х
A

a

X  X A = X  ( A*  a )  X  (a *  A)* ;
a

зворотно:

a

X  X A  ( A  a )* ;
*

1

X  X A = X  ( A*  a )  X  (a *  A)* ; зворотно: X  X 1  [ X Aa  ( A  a* )* ]1 .
r
*
Якщо базис векторів A є ортонормованим, то оператор A  a є
безрозмірною унітарною матрицею; такий оператор здійснює ортогональні

r

перетворення координат системи векторів X з базису e в базис A .

r

r

Перетворення тензору нормальних координат з базису A у базис B :
a

b

X A  X  X B = X Aa  ( A  a* )*  (b *  B)* .
Тензори нормальних координат реалізують ортогональні і не ортогональні
перетворення координат між різними базисами у евклідовому просторі Ў N .
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Якщо деяка система X з N векторів у евклідовому просторі Ў N є
ортогональною (але не обов’язково нормованою по довжині векторів), то
метричний тензор

X  XX

*

для системи векторів

X , очевидно, є

діагональною матрицею, елементами діагоналі якої є квадрати довжини
окремих векторів системи X ; вона може бути відображена у одномірний масив
у вигляді «вектору-строчки» або «вектору-стовпця [46, 48].
Значення тензорів однакового рангу можуть суттєво відрізнятися одне від
одного (скаляр для одного вектору, одномірний чи двомірний масив для
системи векторів тощо). Кількість векторів, які утворюють геометричну
тензорну модель потоків відкритої мережі, залежить від структури її
мережевого оточення та ступеню деталізації загального потоку мережі.
У зв’язку з цим, введемо спеціальну характеристику для тензора потоків
мережі, яку назвемо порядок тензору; ця характеристика визначатиме ступінь
деталізації (або порядок структурного диференціювання) потоків мережі. При
цьому тензори одного порядку матимуть різні ранги. Далі розглянемо тензори
потоків трьох порядків (0, 1, 2) першого і другого рангів.
Представимо відкриту мережу як точку s  S квантового топологічного
простору Q  S  , яка має вкладені одне в одного структурні околиці; S −
множина точок квантового поля Q  S  , [51, 53].
Визначимо околицю нульового порядку  0  s  як таку, що відображує
мережу відкритою точкою

s

без деталізації розподілу потоків зі своїм

мережевим оточенням. Відповідні тензори потоків нульового порядку (першого
і другого рангів) представлятимуть загальний потік F через точку  s  .





Припустимо, що загальний потік мережі становить 32  bit sec .
Тоді коваріантні тензори потоків нульового порядку першого і другого



0
рангів матимуть вигляд: V     32  bit

sec

0.5

;





0
V    32  bit sec .
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Відповідні

V

 0

контраваріантні





тензори

є

V

 0





  32  bit sec 



0.5

;

1

 32  bit sec  . Геометричною інтерпретацією коваріантного тензора



нульового порядку першого рангу є один вектор V у одномірному евклідовому
просторі.
Визначимо околицю першого порядку 1  s  як таку, що відображує
розподіл загального потоку F по напрямках взаємодії мережі зі своїми
суміжними мережами через так звані мережеві шлюзи, або порти.
Відповідні коваріантні тензори потоків першого порядку (рангів 1 і 2)
мають вигляд:



4 0 bit
1
V   

sec
0
4





0.5





16 0  bit
1
; V   
.

sec
0
16



Геометричною інтерпретацією коваріантного тензора першого порядку
першого рангу V
Визначимо

1

є система з ортогональних векторів V .
околицю другого порядку  2  s  як таку, що відображує

розподіл загального потоку F на транзитні та прямі потоки. Відповідні
коваріантні тензори потоків другого порядку (рангів 1 і 2) мають вигляд:



3 1 bit
2
V   V  

sec
1 3







10 6  bit
2
V   V  

sec .
 6 10

0.5

;

Геометричною інтерпретацією коваріантного тензора другого порядку
першого рангу V

 2

є система векторів V загального типу. Далі, за умовчанням,

тензори другого порядку (типу V

 2

,V

2

тощо) будемо спрощено позначати без

явної вказівки на порядок (тобто як V , V тощо).
У відповідності до визначеного поняття «порядок тензора потоків», далі
розглянемо тензорну модель потокового навантаження мережі.
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Тензорна модель потокового навантаження мережі
Розглянемо задачу про максимальний потік у навантаженій мережі, яку
представимо з точністю до другої околиці  2  s  точки s  S поля Q  S  , рис.
3.15.
1

1

h11 =1

g11 =2
g12 =1

g13 =0

h12 = 3

h13 =3

s

s
3

g33 =4

g22 =3

2

3

h33 =1

а) Тензор потоків 2 рангу мережі S

1
2
3

1

2

h23 =3

g23 =0

G

h22 =1

2

б) Тензор зовнішнього потокового
навантаження 2 рангу на мережу S

3

H /G
1

2 1 0
3 0
4

в) Таблиця провідності

2
3

1

2

3

1 2
1
0
3
1 3
0
3
3
1 4

г) Таблиця навантаження/провідності

Рисунок 3.15 – Вхідні дані для розподілу потоків у навантаженій мережі
Внутрішні канали зв’язку мережі вважатимемо вільно орієнтованими
(тобто з динамічним розподілом провідності у прямому та зворотному
напрямках в залежності від потреби конкретного розподілу потоків).
Припустимо, що для відкритої триполюсної мережі s розраховано тензор
нульового порядку другого рангу як максимально можливий потік G   10 (в
0

деяких умовних одиницях інтенсивності потоку), а також розподіл цього
потоку між полюсами мережі (тензор другого порядку другого рангу G   G )
2

у вигляді симетричної матриці провідності (за методикою, розглянутою у
попередньому розділі 3.2 даної роботи), рис. 3.15-а, в; відобразимо цю матрицю
провідності бієктивно у трикутну таблицю G .
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Припустимо, що на мережу діють генератори зовнішнього потокового
навантаження, які представимо тензором другого порядку другого рангу
2
H ( ) = H що відображено бієктивно у трикутну таблицю H  hnk  , рис.3.15-б.

Трикутні таблиці H та G зведемо у таблицю «навантаження/провідності», рис.
3.15-г.
Алгоритм оптимізації потоків у навантаженій мережі.
Початок алгоритму
1. Нехай дано H , G , Gmax ;
Для G та H обчислюємо матрицю максимального приросту потоку F :
F обирається як мінімум min(gnk, hkn);
Fmax = Fmax + F .
2. Початок ітерації по індексу l :
Обчислюємо остаточну провідність: G = G − F ;
Якщо G =0, то виходимо з ітерацій;
Обчислюємо остаточне навантаження: H = H − F ;
Якщо H =0, то виходимо з ітерацій;
За алгоритмом в п.3.2 даної роботи обчислюємо оновлену таблицю
провідності з урахуванням попередньої остаточної провідності.
Для G та H обчислюємо максимальний приріст потоку F ;
Якщо F =0, то виходимо з ітерацій;
Fmax = Fmax + F ;
Кінець ітерації по індексу l .
3. Матриця розподілу максимального потоку навантаженої мережі є Fmax ;
Максимальний потік мережі є Fmax ;
Кінець алгоритму.
Розрахунок

максимального

потоку

представлено

на

рис.

3.16.
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3) Матриця розподілу максимального потоку:
Максимальний потік: Fmax  7 .
Кінець алгоритму.
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Рисунок 3.16 – Розрахунок максимального потоку у навантаженій мережі
Особливості застосування та змістовної інтерпретації для тензорної моделі
потоків, викладеної у розділі 3.3 даної роботи, полягають у наступному.
1) Тензор першого рангу V (другого порядку за умовчанням) для потоків
мережі представляє розподіл транзитних та прямих потоків на відкритому
вільно орієнтованому графі мережі (що перебігають між відкритими полюсами
графу) у вигляді системи векторів V .
Системи векторів V визначається через матрицю скалярних добутків

V  V  V . В якості матриці V аксіоматично приймається ермітова матриця H,
яка обчислюється через емпірично визначену (або теоретично прогнозовану)
матрицю R взаємодії між усіма полюсами мережі та зовнішнім оточенням.
Матриця V виступає інваріантом тензорної моделі потоків.
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2)

Тензорна

модель

потоків

відображує

інформаційні

процеси

телекомунікаційної мережі в уніфікованій геометричній формі, яка, з одного
боку, у багатьох випадках оперує інтуїтивно зрозумілими для людини
візуальними образами, а з іншого боку, має розвинений математичний апарат
аналізу.
Завдяки цьому, геометричні підходи і методи операторних перетворень
координат у евклідовому (або локально евклідовому) просторі можуть бути
використані для дослідження інформаційних процесів у мережах (зокрема,
ортогональні

перетворення координат, фільтрація амплітудного спектру

матриці потоків).
3) Тензорна модель потоків є актуальною, насамперед, для мереж з
достатньо високим рівнем інтеграції потоків від багатьох користувачів у часи
найбільшого навантаження (ЧНН), для яких є справедливою гіпотеза про самоподібний характер трафіку.
При цьому значення тензорів потоків першого і другого порядків на
окремих ділянках часу в межах ЧНН можуть бути розраховані у першому
наближенні

шляхом

масштабування

відповідних

еталонних

тензорів.

Коефіцієнт масштабування обчислюється як співвідношення поточного та
еталонного тензорів нульового порядку (які є скалярними числами).
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Висновки до розділу 3
1. В даному розділі досліджено задачу математичного моделювання
відкритої телекомунікаційної мережі в контексті оптимального динамічного
розподілу інформаційних потоків. Сформульовано задачу про максимальний
потік на вільно-орієнтованому зваженому графі відкритої багатополюсної
мережі, який відображує можливості сучасних каналів зв’язку до динамічного
розподілу потокового навантаження по напрямках передачі.
2. Розроблено математичний метод і відповідні алгоритми пошуку
максимального потоку для трьох типових структурних елементів мережі
(триджет, триплет і фрактал), кожен з яких має по три відкриті напрямки
взаємодії зі своїм оточенням. Це дозволяє звести рішення невідомої
багатовимірної задачі до декількох простих задач з відомими рішеннями на
основі структурної декомпозиції графа мережі.
3. Удосконалено тензорну модель потоків мережі шляхом доповнення
тензора провідності мережі тензором генераторів потоків, за рахунок чого
забезпечується динамічна адаптація мережі до зовнішнього інформаційного
навантаження.
4. Запропоновано узагальнений алгоритм оптимального розподілу потоків
у навантаженій мережі за критерієм максимального потоку на відкритому
вільно орієнтованому зваженому графі телекомунікаційної мережі. Даний
алгоритм базується на тензорній моделі зовнішнього потокового навантаження
мережі і тензорній моделі внутрішнього розподілу ресурсів провідності мережі
між парами відкритих полюсів мережі.
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ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі сформульована і вирішена актуальна науковоприкладна задача, яка полягає у створенні ефективного механізму для сумісної
передачі мультимедійних потоків з контролем затримок даних реального часу у
пакетних телекомунікаційних мережах.
Основними результатами роботи є наступні.
1) Визначено технологічні особливості та вимоги QoS при передачі
мультимедійних даних методами комутації каналів та методами комутації
пакетів. Обґрунтовано передумови подальшого розвитку методів управління
мультимедійними потоками і підвищення якості сервісів реального часу в
пакетних телекомунікаційних мережах, на основі чого сформульовано основні
принципи для досягнення мети дисертаційної роботи.
2) Розроблено та досліджено конвеєрно-модульний метод інтеграції
мультимедійних потоків з контролем затримок даних реального часу на основі
нового методу агрегації даних у каналі зв’язку, а також удосконаленого методу
пакетної передачі агрегованого потоку між вузлами телекомунікаційної мережі.
За рахунок цього, на мережевому рівні обмежуються затримки потокових даних
реального часу, прискорюється передача потокових даних, не критичних до
часових затримок, а також зменшується службовий трафік.
3) Оптимізовано розподіл потоків мережі на основі нового методу
розрахунку максимального потоку на відкритому вільно-орієнтованому
триполюсному графі та удосконаленої тензорної моделі відкритої мережі. За
рахунок цього, підвищується продуктивність мережі та забезпечується її
динамічна адаптація до зовнішнього інформаційного навантаження.
Практичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що вона
створює науково-технічне підґрунтя для нових протоколів та апаратнопрограмних засобів інтеграції мультимедійних потоків у телекомунікаційних
мережах.
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Теоретичні положення роботи доведено до конкретних алгоритмів та
імітаційних

моделей,

що

підтверджено

трьома

відповідними

актами

впровадження. Практично значущими є наступні результати.
– Програмний симулятор групової потокової агрегації мультимедійних
даних (у середовищі Linux/Python), як основа для розробки апаратнопрограмного інтерфейсу між-мережевої взаємодії з контролем затримок у
потоках реального часу, а також протокол конвеєрно-модульної передачі
мультимедійних даних через інтерфейс Raw Socket Ethernet як основа для
розробки протоколу потокової передачі з контролем затримок в пакетних
мережах, у ДП «НДІ мікроприладів» НАН України;
– Метод та програмний алгоритм для обчислення і оптимального розподілу
інформаційних потоків, а також метод і протоколи інтеграції мультимедійних
даних у пакетній мережі як складова частина НДР № ДР 0116U003632
«Удосконалення

технологій

побудови

та

методів

проектування

телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних моделей
трафіка», що виконувалась в ОНАЗ ім. О.С. Попова у 2016-2017 рр.
– Метод і комп'ютерна методика тензорного моделювання та оптимізації
потоків у відкритій програмно конфігурованій мережі, як частини курсу
«Моделювання та оптимізація систем та мереж» за спеціальністю 172 –
Телекомунікації та радіотехніка в ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Результати дисертаційної роботи відображені у 56 публікаціях: 17 статей
згідно Переліку наукових фахових видань України (у т.ч. 5 одноосібних, 1 стаття
індексована у Scopus, 15 статей індексовано в інших наукометричних базах); 38
публікацій у збірниках матеріалів конференцій, у т.ч. 28 міжнародних науковотехнічних та науково-практичних конференцій (з них 3 індексовано у Scopus); 1
патент України на корисну модель.
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ДОДАТОК 2
ПРОГРАМНИЙ СИМУЛЯТОР ГРУПОВОЇ ПОТОКОВОЇ АГРЕГАЦІЇ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ

1. Принцип інтеграції мультимедійних даних
Інтеграція мультимедійних даних в рамках конвеєрно-модульного методу розуміється
як об’єднання у загальному послідовному потоку байт сегментів даних трьох типів:
а) нефрагментовані сегменти потокових даних реального часу, які передаються шляхом
комутації віртуальних з’єднань за протоколом VCP;
б) сегменти інших потокових даних (або фрагменти цих сегментів), які передаються
шляхом комутації логічних з’єднань за протоколом LCP;
в) IP-пакети (або їхні фрагменти), які передаються шляхом маршрутизації IP-пакетів за
стандартизованими протоколами стеку TCP/IP.
Об’єднання даних різних типів здійснюється мультиплексором MUX у складі
спеціалізованого гнучкого комутатора пакетів і потоків, окремим для кожного вихідного
порту комутатора. Мультиплексор MUX обирає дані з трьох відповідних черг (черга
віртуальних з’єднань реального часу, черга логічних з’єднань, черга IP-пакетів). З обраних
даних формується конвеєрно-транспортний модуль CTM, загальний розмір якого не
перевищує максимальне корисне навантаження фрейму канального рівня (наприклад, 1500
октетів для фрейму Ethernet).
Модуль CTM представляє собою послідовність сегментів та/або фрагментів трьох типів
даних, розділених між собою спеціальними синтаксичними символами.
Спочатку до СТМ розподіляються VCP-сегменти потокових даних реального часу,
кожен з яких починається з тегу, що представляє собою комбінацію синтаксичного символу
та мітки віртуального з’єднання. В одному модулі CTM може бути тільки один сегмент
конкретного віртуального з’єднання. Далі розподіляються та розмічаються спеціальними
тегами сегменти (або фрагменти) типу LCS та IP-пакети.
Аналіз змісту модуля CTM на приймальній стороні каналу здійснюється
демультиплексором (DEMUX), який сканує послідовність символів, знаходить теги розмітки
та розділяє сегменти і фрагменти на три окремих вихідні черги, які відповідають трьом
чергам на вході мультиплексору MUX.
Для пояснення принципу інтеграції даних, розглянемо конкретний приклад з шести
послідовних модулів CTM, рис. 1. В модулях CTM1−CTM6 передаються VCP-сегменти
даних реального часу для трьох віртуальних з’єднань, а також IP-пакети. Усі теги розмітки
починаються з зарезервованого символу «C»:
- C1, C2, C3 – теги сегментів реального часу для віртуальних з’єднань з номерами 1, 2 і 3;
- CA – теги початку IP-пакету;
- C0 – тег кінця блока сегментів реального часу.
Якщо символ «C» необхідно передати в якості літери у сегменті даних, то
використовується заміна символу «C» на псевдо-тег «CC».
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CTM=
CTM=
CTM=
CTM=
CTM=
CTM=

1
2
3
4
5
6

C111C0CAXXXXXX CAYYYYYYY
C111C22222C0Y CAZZCAHHHH
C111C3333333C0 CAPPPP CA
C111C22222C0QQQQQQQQ CAW
C111C0WWW CARRRRR CATTTT
C111C22222C3333333C0TT C

Рисунок 1 – Приклад формування і розмітки модулів CTM
Для наочності розуміння, сегменти даних реального часу утворені з цифрових
символів, які співпадають з номером віртуального з’єднання. Наприклад, сегмент першого
віртуального з’єднання у всіх модулях CTM представлено як послідовність з двох одиниць
(«11»); сегменти другого віртуального з’єднання мають чотири символи «2222»; третього
віртуального з’єднання – шість символів «333333».
Сегменти VCS першого віртуального з’єднання мають коефіцієнт кратності n=1, тобто
мають гарантований слот у кожному модулі CTM. Сегменти VCS другого віртуального
з’єднання мають коефіцієнт кратності n=2, тобто мають гарантований слот у будь якому з
двох суміжних модулів CTM (в нашому випадку – в кожному другому модулі CTM).
Сегменти VCS третього віртуального з’єднання мають коефіцієнт кратності n=3, тобто
мають гарантований слот у будь якому з трьох суміжних модулів CTM (в нашому випадку –
в кожному третьому модулі CTM, а саме, в третьому, шостому і т.д.). Так само для
візуальної наочності, усі IP-пакети представлені набором однакових літер: перший IP-пакет
має 6 літер «XXXXXX»; другий IP-пакет має 8 літер «YYYYYYYY», з яких сім літер
першого фрагменту цього пакету розташовані в модулі CTM1, а остання літера «Y» − в
наступному модулі CTM-2 (після тегу «C0»). Третій IP-пакет має дві літери «ZZ»; четвертий
IP-пакет має 4 літери «HHHH»; п’ятий IP-пакет має 4 літери «PPPP»; шостій IP-пакет має 8
літер «QQQQQQQQ» і так далі.
Пробіли у списку сегментів не є обов’язковими (вони вставлені для наочності).
Демультиплексор ігнорує пробіли. Останній символ «C» в модулі CTM-6 означає деякий тег,
зміст якого визначений з урахуванням наступного модуля CTM-7 (який не показано на
схемі). Тег «CC» інтерпретується як «C».
Після реконструкції даної серії з шести модулів CTM, на виході демультиплексору
з’являться дві черги, рис.2.
C111C0CAXXXXXX CAYYYYYYY
C111C22222C0Y CAZZCAHHHH
C111C3333333C0 CAPPPP CA
C111C22222C0QQQQQQQQ CAW
C111C0WWW CARRRRR CATTTT
C111C22222C3333333C0TT C

Черга реального часу:
11 11 2222 11 333333 11 2222
11 11 2222 333333
Пакетна черга:
XXXXXX YYYYYYYY ZZ HHHH PPPP
QQQQQQQQ WWWW RRRRR TTTTTT

Рисунок 2 – Приклад реконструкції модулів CTM демультипоексором
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2. Комп’ютерна модель IntNet для інтеграції даних в конвеєрно-транспортних
модулях CTM
Комп’ютерна модель IntNet складається з двох програмних модулів:
MUX − модуль інтеграції (мультиплексування) даних у конвеєрно-транспортний
модуль CTM; DEMUX − модуль аналізу (демультиплексування) даних з конвеєрнотранспортного модуля CTM.
Модуль MUX використовує файл вхідних даних InPack.txt (пакетна черга) і файл
вихідних даних OutPack.txt (сформовані модулі CTM). Модуль DEMUX використовує файл
OutPack.txt (сформований модулем MUX) в якості вхідних даних; результати модуля
DEMUX виводяться на екран монітора. Сегменти даних реального часу генеруються у
програмному модулі MUX за детермінованим алгоритмом.
2.1 Програмний модуль MUX
Основні визначення:
CTM – розмір модуля CTM (у символах);
K1, K2, K3, ... – коефіцієнт кратності появи сегментів реального часу VCS; D1, D2, D3, ... –
розміри сегментів реального часу (у символах);
n – змінна ітераційного циклу;
L – розмір блоку сегментів даних реального часу в модулі CTM;
C11, C22, C33, ... – теги розмітки сегментів реального часу;
C0- тег кінця блоку даних реального часу;
CA – тег початку IP-пакета;
Freeslot – розмір вільного слоту у складі модуля CTM після розташування усіх сегментів
реального часу;
fin – віртуальне ім’я відкритого файлу вхідних даних InPack.txt;
fout – віртуальне ім’я відкритого файлу вихідних даних OutPack.txt.
x – змінна, в яку читаються фрагменти пакетів з файлу InPack.txt; розмір фрагменту дорівнює
вільному слоту Freeslot у модулі CTM.
Код модуля MUX на мові Python
# Begin MUX module
CTM=24
K1, K2, K3 = (1, 2, 3)
D1, D2, D3 = (2, 4, 6)
n=1
# Open file InPack.txt for reading input data:
fin = open("/home/victor/Desktop/InPack.txt", 'r')
# Open file OutPack.txt for writing output data:
fout = open("/home/user/Desktop/OutPack.txt", 'w')
# Set file “fin” pointer on the 1-st position
x = fin.read(1)
while n<=6:
L=2
print '\n CTM='"%2d"%(n),
# \n - carriage return (print in next
line);
#
"%2d"%(n) - printing n in 2 digital positions;
#
last comma means that next print will be in the same line;
fout.write('\n CTM='"%2d"%(n),)
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if (n%K1 == 0):
L=L+2+D1
print '\t C1'+'11',
# function n%K1 is the rest of n/K1
# +str(n), - print n without previous space (if n is not a string)
or
# just +'string variable or constant'
# output data into the file opened as fout
fout.write ('\t C1'+'11',)
if (n%K2 == 0):
print 'C2'+'2222',
fout.write ('C2'+'2222',)
L=L+2+D2
if (n%K3 == 0):
print 'C3'+'333333',
fout.write ('C3'+'333333')
L=L+2+D3
print 'C0',
fout.write ('C0',)
Freeslot = CTM-L
# print 'Freeslot=', Freeslot
if Freeslot >= 1:
x = fin.read(Freeslot)
# reds first N characters in file fin, where N=Freeslot
print x
fout.write(x)
n=n+1
fin.close()
fout.close()
# End MUX module
Опис програмного модуля MUX
Перші три оператори визначають параметри модуля:
CTM=24 − обирається загальна ємність модуля CTM у 24 символи;
K1, K2, K3 = (1, 2, 3)− визначається кратність сегментів у трьох віртуальних
з’єднаннях реального часу (відповідно K1=1, K2=2, K3=3);
D1, D2, D3 = (2, 4, 6) – визначається довжина сегментів у з’єднаннях реального
часу (відповідно D1=2, D2=4, D3=6).
Оператор n=1 − визначає початкове значення ітераційної змінної n.
Оператор fin = open("/home/user/Desktop/InPack.txt", 'r') відкриває
для читання (параметр «r») файл "/home/user/Desktop/InPack.txt", в якому
записана послідовність абстрактних пакетів (імітація IP-пакетів).
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Оператор fout=open("/home/user/Desktop/OutPack.txt",'w') відкриває
для запису (параметр «w») файл "/home/user/Desktop/OutPack.txt", в який
виводяться результати роботи модуля MUX (сформовані модулі CTM).
Оператор x = fin.read(1)встановлює покажчик читання у файлі fin на першу
позицію.
Оператор while n<=6: відкриває цикл ітерацій по змінній n від n=1 (задано вище)
до 6; тіло циклу ітерацій визначається однаковим зміщенням усіх операторів циклу першої
лінії на однаковий відступ); останнім оператором циклу є n=n+1 (оскільки наступний
оператор fin.close()вже має базовий відступ операторів першої ліній у модулі MUX).
Оператор L=2 визначає початкову довжину блоку даних реального часу L=2 ; це
значення обумовлене тим, що кожний модуль CTM обов’язково містить двохсимвольний тег
«C0» (кінець блоку даних реального часу).
Оператор print '\n CTM='"%2d"%(n), друкує на моніторі поточне значення
модуля CTM (необов’язковий контрольний друк); код \n означає перехід на нову строку
друку; код "%2d"%(n), форматує друк номеру модуля n як цілого числа у двох позиціях;
кома на кінці означає, що наступний оператор друку виводитиме дані в ту ж саму строчку.
Оператор
fout.write('\n CTM='"%2d"%(n),) друкує номер модуля CTM в
вихідний файл OutPack.txt з внутрішнім віртуальним ім’ям “fout”.
Оператор if(n%K1==0): встановлює факт того, що в модуль CTM з номером n
має бути вставлений сегмент першого віртуального з’єднання з коефіцієнтом кратності K1
(n%K1 – це залишок від ділення n/K).
Оператор L=L+2+D1 (у разі виконання логічної умови n%K1==0) збільшує довжину
блока даних реального часу на величину відповідного сегменту (довжиною D1), а також двох
додаткових позицій для тегу «C1» перед значенням сегменту.
Оператор print '\t C1'+'11', (у разі виконання логічної умови n%K1==0)
здійснює контрольний друк на екран монітора двох символьних констант: «C1» і «11»; опція
\t означає горизонтальну табуляцію (зміщення на фіксовану позицію); опція \t означає, що
константи C1 та 11 друкуються підряд (без будь якого пробілу).
Оператор fout.write ('\t C1'+'11',) (у разі виконання логічної умови
n%K1==0), аналогічно попередньому оператору, здійснює друк у вихідний файл OutPack.txt з
внутрішнім віртуальним ім’ям “fout” символьні константи: «C1» і «11».
Наступні два блоки «if» виконують аналогічні функції по відношенню до другого і
третього віртуального з’єднання.
Оператори виводять на екран монітора та в вихідний файл тег “C0” кінця блоку даних
реального часу. Необхідний слот для двох символів цього тегу попередньо був
зарезервований оператором L=2.
Оператор Freeslot = CTM-L обчислює вільний слот у складі модуля CTM після
розташування в ньому поточних сегментів даних реального часу; цей слот далі
використовується для розташування пакетних даних.
Оператор if Freeslot>=1: x=fin.read(Freeslot) у разі, якщо вільний слот
Freeslot не менше одиниці, зчитує з поточної позиції файлу fin фрагмент пакетної черги
(розміром з вільний слот Freeslot) і заносить цей фрагмент у змінну x.
Оператори print x; fout.write(x) виводять фрагмент пакетної черги на
контрольний друк (монітор) та в вихідний файл.
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Оператор
n=n+1
збільшує на одиницю змфнну ітераційного циклу (останній
оператор у тілі циклу).
Оператори fin.close(); fout.close() закривають вхідний та вихідний файли
модуля MUX.
Програмний модуль DEMUX
# Begin DEMUX
f – open(“/home/user/Desktop/OutPack.txt”, “r”)
x = f.read(1)

# set file pointer to the first symbol

print ‘ ‘,
while len(x) > 0:
# Do iteration cycle until len(f.read(1))>0, e.g reads
# file to the end
x = f.read(1)
if (x == ‘C’):
# print x,
f.seek(-1,1)
x = f.read(2)
if ((x == ‘CA’) or (x == ‘C0’)):
print x,
for k in range (1, 10):
x = f.read(1)
if x == ‘C’: f.seek(-1,1); break
print x,
Опис програмного модуля DEMUX
Оператор

f = open(“/home/user/Desktop/OutPack.txt”, ‘r’) відкриває

для читання файл OutPack.txt, що знаходиться у локації /home/user/Desktop. Внутрішнє
(віртуальне) ім’я файлу приймається “f”.
Оператор x = f.read(1) переводить покажчик файлу “f” на перший символ цього
файлу; при цьому довжина строчки символів х дорівнює нулю (тобто строчка символів х є
пустою).
Оператор print ‘ ‘, виводить на екран монітора один пробіл (кома в кінці означає,
що наступний друк здійснюватиметься у ту ж саму строчку через один пробіл).
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Оператор while len(x) > 0: відкриває головний цикл ітерацій до тих пір, поки
розмір строки символів x більше нуля (тобто поки не вичерпаються усі непусті символи у
відкритому файлі OutPack.txt, позначеному у модулі як f).
Оператор x = f.read(1) читає один символ з поточної позиції вкажчика (у даному
разі з першої позиції); значення цього символу надається змінній x.
Оператор if (x == 'C'): перевіряє, чи не має змінна x значення “С”; якщо це дійсно
так, то виконується блок з трьох операторів:
f.seek(-1,1)
x = f.read(2)
if ((x == 'CA') or (x == 'C0')):
В цьому блоці, оператор здійснює відкіт покажчика на одну позицію (тобто знову
встановлює покажчик на перший символ файлу).
Далі оператор x = f.read(2) зчитує два символи з цієї поточної позиції покажчика.
Нарешті, оператор if ((x == 'CA') or (x == 'C0')): перевіряє, чи не є ці два
символи тегами розмітки типу “CA” (початок пакету) або “C0” (кінець блока даних реального
часу у модулі СТМ.
Якщо дійсно прочитано тег “CA” або “C0”, то цей тег друкується на екран монітора.
Далі запроваджується вбудований (малий) цикл зчитування наступних символів (які є
літерами пакету):
for k in range (1, 10):
Значення ітерацій k від 1 до 10 обрано умовно (тобто вважається, що розмір пакетного
фрагменту або пакету не перевищує 10 символів).
Оператор if x == 'C': f.seek(-1,1); break

перевіряє, чи не є черговий

прочитаний символ зарезервованою літерою “С”; якщо ні, то черговий символ друкується на
екран монітора (оператор print x,).
Кома в кінці означає, що наступні символи друкуватимуться поряд у цій самій строчці.
Якщо прочитано символ “С”, то покажчик файла зміщується назад на одну позицію, і
вбудований (малий) цикл for k in range (1, 10): завершується (команда break).
Далі продовжується головний цикл (while len(x) > 0:). При цьому операція
читання символів з файлу f здійснюються з поточним покажчиком (який поступово
переміщується аж поки не дійде кінця файлу); за цих умов головний цикл завершується.
Наведений у додатку 2 програмний модуль є бета-версією програмного симулятору
групової потокової агрегації мультимедійних даних.
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ДОДАТОК 3
МЕТОДИКА І ПРОТОКОЛ КОНВЕЄРНО-МОДУЛЬНОЇ
ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ
1. Визначення основних понять.
1.1. Передача мультимедійних даних здійснюється у спеціалізованому гнучкому
комутаторі типу Multimedia SoftSwitch (позначеного далі MMS) пакетної IP-мережі на
підрівні логічного з’єднання LLC (Logical Link Control) канального рівня моделі OSI. В
дисертаційній роботі даний комутатор позначено як "комутатор пакетів і потоків".
Комутатор MMS створюється на базі апаратно-програмного інтерфейсу типового
комутатора SoftSwitch шляхом розширення програмної частини комутатора додатковими
драйверами, у т.ч. за протоколами LCP (Logical Connection Protocol) та VCP (Virtual
Connection Protocol).
1.2. Протокол логічного з’єднання LCP призначений для прискореної передачі по IPмережі потокових даних (великих файлів, аудіо/відео стримінгу тощо) шляхом комутації по
мітках логічних з’єднань (без маршрутизації окремих пакетів на етапі передачі даних).
1.3. Протокол віртуальних з’єднань VCP призначений для швидкого переносу
потокових даних реального часу з контролем затримок по IP-мережі шляхом комутації по
мітках віртуальних з’єднань (без маршрутизації окремих пакетів на етапі передачі даних).
1.4. Мультимедійні сегменти даних переносяться фреймами канального рівня
(наприклад, фреймами Ethernet, Frame Relay, комірками ATM тощо).
1.5. Мультимедійні сегменти даних класифікуються на три категорії:
− IP-пакети або окремі фрагменти IP-пакетів (за протоколами IPv4, IPv6);
− Сегменти потокових даних логічного з’єднання (за протоколом LCP);
− Сегменти потокових даних реального часу віртуального з’єднання (за протоколом
VCP).
1.6. Прискорена передача сегментів логічного з’єднання за протоколом LCP
здійснюється комутатором MMS на основі динамічної таблиці логічних з’єднань LCT
(Logical Connection Table). Кожному логічному з’єднанню призначається унікальна мітка
LCL (Logical Connection Label).
Логічні з’єднання можуть встановлюватися між будь якою парою мережевих об’єктів
типу спеціалізованих комутаторів MMS та/або кінцевих абонентів мережі Інтернет.
1.7. Для здійснення швидкої передачі з контролем затримок сегментів віртуального
з’єднання за протоколом VCP, комутатор MMS підтримує динамічну таблицю віртуальних
з’єднань VCT (Virtual Connection Table). Кожному віртуальному з’єднанню призначається
унікальна мітка VCL (Virtual Connection Label).
Віртуальні з’єднання можуть встановлюватися між будь якою парою мережевих
об’єктів типу спеціалізованих комутаторів MMS та/або кінцевих абонентів мережі Інтернет.
1.8. Розміри IP-пакетів та фрагментів IP-пакетів визначається діючими стандартами і
протоколами стеку TCP/IP.
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Фіксований розмір сегментів віртуального з’єднання для швидкої передачі даних
реального часу з контролем затримок встановлюється в кожному віртуальному з’єднанні
згідно протоколу VCP на етапі сигналізації.
1.9. Реалізація протоколів логічного з’єднання LCP і віртуального з’єднання VCP, а
також взаємодія цих протоколів з драйверами канального та мережевого рівнів у
спеціалізованому комутаторі Multimedia SoftSwitch (MMS) здійснюється драйвером
конвеєрно-модульної агрегації мультимедійних даних (далі позначений як CMD, або
Conveyor Module Driver).
Узагальнений алгоритм роботи драйвера CMD визначається протоколом конвеєрномодульної передачі мультимедійних даних (далі позначений як CMP, або Conveyor Module
Protocol).
Таблиця основних понять для методики конвеєрно-модульної агрегації
Позначка
MMS
LLC
OSI
LCP
VCP
IPv4,
IPv6
LCT
LCL
VCT
VCL
CMD
CMP
LCS
VCS
IPF
CTM

Зміст
Multimedia SoftSwitch
Logical Link Control
Open System Interconnection
Logical Connection Protocol
Virtual Connection Protocol
Internet Protocol version 4
Internet Protocol version 6
Logical Connection Table
Logical Connection Label
Virtual Connection Table
Virtual Connection Label
Conveyor Module Driver
Conveyor Module Protocol
Logical Connection Segment
Virtual Connection Segment
IP Packet Fragment
Conveyor-Transporting Module

Примітка
Спеціалізований гнучкий комутатор
Підрівень контролю з’єднань рівня L2 OSI
Семирівнева модель взаємодії відкритих систем
Протокол логічних з’єднань
Протокол віртуальних з’єднань
Стандартний протокол Інтернет (версія 4)
Стандартний протокол Інтернет (версія 6)
Таблиця логічних з’єднань
Мітка логічного з’єднання
Таблиця віртуального з’єднання
Мітка віртуального з’єднання
Драйвер конвеєрно-модульної передачі даних
Протокол конвеєрно-модульної передачі даних
Сегмент даних логічного з’єднання
Сегмент даних віртуального з’єднання
Фрагмент IP-пакету
Конвеєрно-транспортний модуль
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2. Методика конвеєрно-модульної передачі мультимедійних даних
Методика конвеєрно-модульної передачі мультимедійних даних в каналі зв’язку з
пакетною комутацією базується на моделі взаємодії відкритих систем для мереж наступних
поколінь (NGN), що викладена у концепції Міжнародного союзу зв’язку (ITU). За цією
моделлю, мережа NGN умовно розподіляється на три основні рівні: перший рівень "NGN
Transport" передбачає пакетне транспортування мультимедійних даних за різними
можливими локальними технологіями; третій прикладний рівень базується на протоколі IP,
що утворює умовний (другий) рівень моделі NGN/ITU, рис.1. Протокол IP виступає
інтегратором різних типів мереж і мережевих технологій; при цьому ставка робиться на
поступовий перехід від протоколу версії IPv4 до IPv6.
Традиційно, пакетні технології за стеком TCP/IP передбачають передачу IP-пакетів (або
їхніх фрагментів) окремими фреймами канального рівня (за семирівневої моделі OSI/ISO).
Це означає, що фрейм канального рівня не може переносити більше ніж один IP-пакет чи
його фрагмент. Ця вимога обумовлена взаємодією фізичної та мережевої адресації в багатьох
технологіях локальних мереж (у т.ч. у технології Ethernet − протоколи ARP та RARP).
Модель NGN/ITU
IP-додатки
Протокол IP
Пакетний транспорт

Розширена модель взаємодії відкритих систем
IP-додатки
LCP-додатки
VCP-додатки
Протокол IP Протокол LCP Протокол VCP
Пакетний транспорт

Рис.1. Розширена трирівнева модель взаємодії відкритих систем
Запропонована в даній роботі методика конвеєрно-модульної передачі мультимедійних
даних базується на трьох основних принципах:
Принцип 1. Сумісність із IP-застосуваннями.
Ця сумісність досягається розширенням другого рівня моделі NGN/ITU, а саме −
додаванням до IP двох інших протоколів між мережевої взаємодії (LCP та VCP), рис.1.
Принцип 2. Незалежність рівня між-мережевої взаємодії.
Канал між-мережевої взаємодії реалізується у вигляді мінімальної локальної пакетної
мережі, яка утворюється двома суміжними комутаторами MMS і однією фізичною лінією
зв’язку; в такій локальній мережі відсутня необхідність у фізичних MAC-адресах, оскільки
відправник та одержувач фреймів завжди відомі.
Принцип 3. Конвеєрний перенос неструктурованого потоку.
Дуплексний пакетний канал між-мережевої взаємодії використовує фрейми як
контейнери для передавання структурованого потоку байт між двома суміжними вузлами
однієї або різних IP-мереж (у т.ч. різних автономних систем). При цьому фрейми
циркулюють у каналі за принципом конвеєра, тобто передаються циклічно з наперед
визначеною частотою. У разі, якщо черговий контейнер виявиться пустим, то відповідний
цикл передачі не виконується. З точки зору корисного навантаження фрейму (як
транспортного контейнера) структура і зміст переданих даних не мають значення, тобто на
нижньому підрівні (Media Access Control − MAC) канального рівня OSI, навантаження
фрейму вважається неструктурованим.
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Методика конвеєрно-модульної передачі мультимедійних даних передбачає, що
структуризація (мультиплексування, або MUX) даних на передаючій стороні кожного з двох
симплексних каналів загального дуплексного каналу зв’язку (а також інтерпретація
структурованих даних на приймальній стороні симплексного каналу, або DEMUX)
здійснюється на другому підрівні (Logical Link Control − LLC) канального рівня OSI. Функції
структуризації (MUX) та аналізу даних (DEMUX) у потоці виконують драйвери CMD
(Conveyor Module Driver) на обох сторонах дуплексного каналу між-мережевої взаємодії.
Структуровані таким чином дані, що передаються у якості корисного навантаження фрейму,
отримали в роботі назву "Конвеєрно-транспортний модуль" (СТМ).
Кожний дуплексний канал між-мережевої взаємодії має свій мультиплексор (функція
MUX) і демультиплексор (DEMUX). Мультиплексор отримує від драйвера рівня міжмережевої взаємодії три черги: а) черга IP-пакетів (IP-черга); б) черга сегментів логічного
з’єднання (LCP-черга); в) черга сегментів даних реального часу (VCP-черга), рис.2.
Мультиплексор MUX на стороні передачі здійснює агрегацію даних з усіх трьох черг за
протоколом що розглядається далі. Демультиплексор DEMUX на стороні прийому здійснює
зворотну функцію (аналіз та розклад агрегованого потоку по складовим окремих черг).
Формування черги MUX у комутаторі MMS
VCP черга

In1

LCP черга
In2

MUX
Out1

IP черга

Рис.2 Структура черг на вході мультиплексору потоків
3. Протокол CMP конвеєрно-модульної передачі даних
1. Даний протокол призначений для застосування у з’єднанні з канальним інтерфейсом,
який будується за технологією Linux IPv4 Raw Sockets для стандарту IEEE 802.3 Ethernet.
Структура фрейму IEEE 802.3 показана на рис.3: DA – адреса призначення; SA – адреса
відправника; T/L – тип або загальна довжина фрейму; D – корисне навантаження фрейму;
CRC – контрольна сума фрейму.
2. Фрейми Raw Ethernet (RE) заданого максимального розміру

L (в межах стандарту)
циркулюють в симплексному каналі з заданою постійною частотою f . Максимальний
розмір фрейму L та частота циркуляції f є параметрами каналу, які обираються у
відповідності до пропускної спроможності фізичної лінії зв’язку (розд. 2.1).
6
DA

6
SA

2
T/L

46 − 1500
D

Рис.3. Структура фрейму IEEE 802.3 Ethernet

4
CRC
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3. Мультиплексовані дані трьох типів (VCP, LCP, IP) розташовуються у складі модуля
СТМ трьома послідовними групами; при цьому кожен модуль СТМ починається із заголовку
розміром 6 байт, де перші два байти визначають розмір групи VCP-сегментів, наступні два
байти визначають розмір групи LCP-сегментів, і нарешті останні два байти визначають
розмір групи ІР-пакетів.
4. Агрегацію даних в каналі здійснює функція мультиплексування (MUX), яка
підтримується драйвером CMD (Conveyor Module Driver) у складі комутатора
мультимедійних потоків MMS з розширеним рівнем між-мережевої взаємодії.
5. Мультиплексор MUX здійснює агрегацію мультимедійних даних трьох типів (IPпакети, LCP-сегменти, VCP сегменти) на основі таблиці логічних з’єднань LCT (Logical
Connection Table) та таблиці віртуальних з’єднань VCT (Virtual Connection Table).
6. Першочерговий пріоритет розміщення у вихідну чергу MUX мають сегменти даних
реального часу VCS (які розміщуються у СТМ цілком без фрагментації). Для кожного
віртуального з’єднання встановлюється коефіцієнт кратності n, який визначає кількість
послідовних циклів передачі фрейму, серед яких гарантовано розміщується один сегмент
VCS. Наприклад, n=8 визначає, що у кожні 8 фреймів обов’язково попаде один сегмент
даного з’єднання (це може бути будь який з цих восьми фреймів).
7. Сегменти логічних з’єднань LCS (або їхні фрагменти) розміщуються у фрейм у другу
чергу при наявності вільного місця. Пакети IP (або їхні фрагменти IPF) розміщуються у
фрейм за остаточним принципом.
8. Гарантія обмеженої затримки сегментів даних реального часу VCS забезпечується за
рахунок резервування ресурсів на етапі встановлення віртуального з’єднання. Максимально
можлива затримка сегмента VCS в одному перегоні становить
кратності даного віртуального з’єднання;

f

t 

n
, де n − коефіцієнт
f

− частота передачі фреймів для даного перегону.

9. Для передачі даних по каналу зв’язку, мультиплексор MUX утворює агреговані
«конвеєрно-транспортні модулі» CTM, розмір яких з урахуванням заголовку не перевищує
заданого корисного навантаження фрейму (наприклад, не більше ніж 1500 октетів).
Заповнення модуля CTM починається з сегментів реального часу VCS, далі розташовуються
сегменти (або фрагменти) сегментів LCS чи IP-пакетів. Модуль CTM цілком вкладається у
фрейм і передається по каналу.
10. Структура модулів CTM є нерегулярною, і представляє собою текстові блоки, які
утворені за правилами спеціальних формальних граматик. Опис цих граматик, а також
алгоритми кодування і аналізу модуля CTM викладено у додатку 2 цієї роботи (Програмний
симулятор групової потокової агрегації мультимедійних даних).
11. Для програмування нестандартної структури фрейму Ethernet може бути
застосовано тип даних “struct”, який використовується у мові програмування “C”, а також
має свої аналоги у багатьох інших мовах (на мові Python аналогом цього типу даних є
“class”). Приклад ініціалізації структури фрейму шляхом визначення чотирьох полів (DA,
SA, L/T, D) наведено нижче.
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Приклад ініціалізації структури фрейму
struct etherFrame {
unsigned char dstMAC[6];
unsigned char srcMAC[6];
unsigned char etherType[2];
unsigned char payload[1500];
}

У полі типу даних T/L треба записати число, яке більше ніж 1536 («000600» у
шістнадцятирічному коді), але при цьому не співпадає з жодним із зарезервованих типів
фрейму, наприклад, число «010000» у шістнадцятирічному коді.
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ДОДАТОК 4
МЕТОДИКА І ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ
МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКУ В ТРИПОЛЮСНІЙ МЕРЕЖІ
Програмний комплекс MaxflowFOG-6/3 призначений для розрахунку максимального
потоку у транспортній телекомунікаційній мережі, яка представлена відкритим зваженим
вільно-орієнтованим графом (FOG) з трьома полюсами, що має довільну топологію і метрику
на конечній множині до шести вершин, за умови, що жодна з вершин графу не є генератором
або споживачем потоків, а потоки у кожному ребрі графу обмежуються загальною
провідністю відповідних ребер незалежно від конкретного напрямку передачі потоку або
його окремих складових.
Відмінність комплексу MaxflowFOG-6/3 від відомих аналогів:
а) кожен полюс є водночас витоком і стоком потоків;
б) кількість полюсів збільшена з двох до трьох;
в) ребра графу FOG не потребують фіксованого розподілу ресурсів каналу у прямому
та зворотному напрямках.
Переваги: порівняно з відомими аналогами: комплекс MaxflowFOG-6/3 більш адекватно
моделює сучасні програмно конфігуровані телекомунікаційні мережі (SDN) з динамічно
орієнтованими каналами, що дозволяє підвищити загальну пропускну спроможність мережі.
Обмеження: комплекс MaxflowFOG-6/3 на даний момент часу побудовано у вигляді
програмного симулятора для конкретного розміру мережі до 6 вузлів. Масштабування
симулятора та його апаратно-програмна реалізація на базі сучасних мікро-приладів є
предметом подальших алгоритмічних і технічних розробок.
Операційне середовище: Комплекс MaxflowFOG-6/3 реалізовано для операційної
системи Linux/Ubuntu у середовищі програмування Python.
3.1 Вільно-орієнтований зважений граф мережі для програмного комплексу
MaxflowFOG-6/3
На рис.1 зображено відкритий вільно-орієнтований зважений граф типу FOG з трьома
полюсами (вершини 1, 2 і 3) для розрахунку максимального потоку у програмному комплексі
MaxflowFOG-6/3. У загальному випадку граф є повно-зв’язним з вагами ребер, розділеними
на шість типових груп (a, b, c, d, s, h); іменами а1, а2, а3 позначено вагу (провідність)
зовнішніх відкритих ребер; усі інші ребра є внутрішніми (замкнутими).

Рис.1. Вільно-орієнтований зважений граф типу FOG з трьома полюсами
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Транспортні потоки циркулюють між трьома парами полюсів:
f1 – потік через полюси 2 і 3; f2 – потік через полюси 1 і 3; f3 – потік через полюси 1 і 2.
Кожен з трьох потоків f1, f2, f3 може містити будь які складові потоки у довільному
напрямку.
Критерій оптимальності: fmax:= (f1 + f2 + f3) → max;
Система обмежень: сума потоків у будь якому ребрі (незалежно від напрямку
складових потоків) не перевищує вагу ребра.
3.2 Методика пошуку максимального потоку у програмному комплексі
MaxflowFOG-6/3
1. Будується і поступово розширюється початковий набір базових елементарних
функцій для пошуку максимального потоку у типових структурних елементах графу мережі.
Кожен зі структурних елементів має три відкритих полюси. Для побудови кожної з наступних
функцій, граф мережі розкладається на типові структурні елементи, для яких визначені
елементарні функції розрахунку максимального потоку. В комплексі MaxflowFOG-6/3
розроблено три функціональні модулі (Triget, Triplet, Hop3flow), а також два вбудовані
структурні модулі (Triangle і Fractal), які обчислюють максимальні потоки у трьох структурних
примітивах (triget, triplet, fractal). Цей список функцій і структурних примітивів є відкритим
для подальшого розвитку і поповнення.
2. Розрахунок окремих складових загального потоку в кожному структурному
примітиві здійснюється за принципом максимуму сумарного потоку на кожному кроці
ітерацій: fmax:= (f1 + f2 + f3) → max. Кроки ітерацій визначаються довжиною шляхів для
складових потоків в метриці переходів між вершинами графу примітива (hops), а саме: перша
ітерація виконує пошук потоків, кожен з яких проходить через одне внутрішнє ребро графу
(без врахування ваги зовнішніх відкритих ребер); друга ітерація аналізує потоки у шляхах з
двома внутрішніми ребрами (без врахування ваги зовнішніх відкритих ребер), і т.д.
3. Наостанок, обчислюється загальний максимальний потік як сума окремих складових
потоку на кожній ітерації, з урахуванням обмеженої ваги зовнішніх (відкритих) ребер графу.
Методика тестування програмного комплексу MaxflowFOG-6/3
Для тестування комплексу MaxflowFOG-6/3 розроблено таблицю типових варіантів, для
яких отримано рішення прямим розрахунком. Також контролюються остаточні ваги усіх ребер
графу і розподіл потоків по окремих гілках графу на окремих етапах ітераційного процесу.
3.3 Функціональний програмний модуль Triget для програмного комплексу
MaxflowFOG-6/3
Призначення: розрахунок максимального потоку для структурного елементу типу
Triget вільно-орієнтованого зваженого графу, рис.2.
Вхідні дані: ваги відкритих ребер а1, а2, а3 (дійсні додатні числа).
Вихідні дані: максимальний потік fm та його розподіл між парами полюсів (потоки f1,
f2, f3).
Алгоритм обчислення максимального потоку Triget базується на розв’язанні системи
рівнянь та обмежень, викладених у розділі 3.2 даної роботи. Алгоритм розділяється на дві
основні гілки за правилом трикутника (жодне з ребер а1, а2, а3 не перевищує суму двох
інших ребер):
а) правило трикутника не виконується;
б) правило трикутника виконується.
Для перевірки правила трикутника вводяться дві допоміжні змінні:
fm = max(a1, a2, a3);
fs = a1+a2+a3.

183
Загальна архітектура програмного комплексу MaxflowFOG-6/3

Fractal Maxflow програмний комплекс:
Функція Triget:
Етап 1.
Розробка
модуля
Triget

Етап 2.
Розробка
модуля
Triplet

Етап 3.
Розробка
модуля
Hop3flow

def Triget(a1, a2. a3):
………………..
return f1, f2, f3, fm
Обчислює максимальний потік fm та його розподіл між парами
полюсів (потоки f1, f2, f3) для примітиву Triget з двох-реберними
шляхами.
Функція Triplet:

def Triplet(a1, a2. a3, b1, b2, b3):
………………..
return f1,f2,f3,x1,x2,x3
Обчислює розподіл максимального потоку між парами
полюсів (потоки f1, f2, f3), а також потоки у гілках трикутника (x1,
x2, x3) для примітиву типу Triplet з трьох-реберними шляхами.
Функція Hop3flow: def Hop3flow((h1,h2,h3,c1,c2,c3,d1,d2,d3):
……………………….………………..
return (z1, z2, z3,h1,h2,h3,c1,c2,c3,d1,d2,d3)
Обчислює розподіл максимального потоку трьох-реберних
шляхів між парами полюсів (потоки z1, z2, z3), а також остаточні
ваги ребер (h1,h2,h3,c1,c2,c3,d1,d2,d3) для примітиву типу Fractal.

Вбудований структурний модуль Triangle:
1) Виконує подання та контроль даних для графа типу Fractal без
врахування обмеженої ваги трьох відкритих ребер a1, а2, а3;
2) Додає складові розподілу максимального потоку для 1-реберних
Етап 4.
шляхів (потоки x1, x2, x3).
3)
Додає складові розподілу максимального потоку для 2- реберних
Розробка
шляхів (потоки x1, x2, x3) з використанням функції Triget.
модуля
Triangle
4) Додає складові розподілу максимального потоку для 3-реберних
шляхів (потоки z1, z2, z3) з використанням функції Hop3flow;
5) Здійснює друк на екран остаточних значень ваги ребер фракталу;
6) Друкує результати розподілу максимального потоку між парами
полюсів (потоки f1, f2, f3), а також загальний максимальний потік

Вбудований структурний модуль Fractal:
1) Обчислює загальний максимальний потік та його розподіл між
парами полюсів фракталу з урахуванням обмеженої ваги
Етап 5.
відкритих ребер на основі результатів модуля Triangle (потоки f1,
f2, f3 та ваги b1, b2, b3), а також застосовуючи функцію Triplet з
Розробка
відкритими ребрами a1, a2, a3 фракталу.
модуля
2) Друкує кінцеві результати роботи програмного комплексу.
Fractal
3) Друкує остаточні ваги ребер фракталу.
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Згідно правила трикутника маємо: fm < (a1+a2+a3) – fm,
або fm < fs – fm. Звідси отримаємо: 2۰fm < fs, або fm < fs/2 .
Отже, якщо fm >= fs/2, то правило трикутника порушено (виконується перший блок
алгоритму).
У разі fm < fs/2, то правило трикутника не порушено (виконується другий блок
алгоритму).
a1

f2

f3
1

f1
a3

a2

Рис.2 Структурний елемент типу “Triget”
Перший блок алгоритму (виконується у разі порушення правила трикутника, тобто за
умови fm >= fs/2).
Загальний максимальний потік має дорівнювати сумі двох менших значень серед трьох
величин a1, a2, a3:
fmax = fs − fm = (a1+a2+a3) − max(a1, a2, a3).
Конкретний розподіл максимального потоку fmax між трьома парами полюсів (потоки
f1, f2, f3) залежить від того, який саме з трьох елементів у трійці a1, a2, a3 є максимальним.
Для цього здійснюються три перевірки, відповідно до яких призначаються складові потоки;
при цьому потік що має індекс максимального елементу завжди дорівнює нулю:
if(fm==a1): f1=0; f2=a3; f3=a2;
if(fm==a2): f 1=a3; f2=0; f 3=a1;
if(fm==a3): f 1=a2; f 2=a1; f3=0 .
Другий блок алгоритму (виконується у разі справедливості правила трикутника, тобто
за умови fm < fs/2).
Загальний максимальний потік має дорівнювати половині сумі трьох величин a1, a2, a3:
fmax = fs/2 = (a1+a2+a3) /2 . Розподіл потоків f1, f2, f3 між парами полюсів залежить від того,
який з трьох елементів a1, a2, a3 є максимальним; при цьому діє наступне емпіричне правило
(яке безпосередньо витікає з аналізу формального рішення системи рівнянь та нерівностей у
розділі 3.2): потік з індексом максимального елементу є різницею між максимальним
потоком та максимальним елементом.
Наприклад, якщо fm = a1, то f1 = fmax – a1. Після обчислення одного з трьох потоків
(наприклад, f1), два інші обчислюються як різниця між вагою відповідного ребра та даним
потоком: f 2=a3− f 1; f 3=a2− f 1.
Таким чином отримуємо:
if(fm==a1): f1=fmax-a1; f 2=a3- f 1; f 3=a2- f 1;
if(fm==a2): f 2=fmax-a2; f 1=a3- f 2; f 3=a1- f 2;
if(fm==a3): f 3=fmax-a3; f 2=a1- f 3; f 1=a2- f 3 .
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Текст програмного коду для налагодження функціонального модуля Triget наведено
далі. Головний модуль коду містить дві строчки (активація функції Triget з прямою
передачаю параметрів ваги ребер і друк результатів):
f1, f2, f3, fmax=Triget (4.,5.,6.)
print 'f1=', f1, 'f2=', f2, 'f3=',f3, 'fmax=', fmax
Для коректності обчислень, усі ваги ребер повинні бути дійсними константами (з
десятичною крапкою).
Програмний код функціонального модуля Triget/Python
# Test-bed for Triget function debug
def Triget(a1,a2,a3):
f1=0;
f2=0; f3=0
fm=max(a1, a2, a3); fs=a1+a2+a3;
print 'fm=', fm, 'fs=', fs
if(fm>=fs/2.): # 1-st block of algorithm
fmax=fs-fm
if(fm==a1): f1=a2; f2=a3; f3=0
if(fm==a2): f1=a1; f2=0; f3=a3;
if(fm==a3): f1=0; f2=a1; f3=a2;
if(fm<fs/2):
# 2-nd block of algorithm
fmax=fs/2
if(fm==a1): f1=fmax-a1; f 2=a3- f 1; f 3=a2- f 1
if(fm==a2): f 2=fmax-a2; f 1=a3- f 2; f 3=a1- f 2
if(fm==a3): f 3=fmax-a3; f 2=a1- f 3; f 1=a2- f 3
# print 'f1=',f1, 'f2=',f2, 'f3=',f3, 'fmax=',fmax
return f1, f2, f3, fmax
# End of Triget module
# Debug the Triget Maxflow function #
f1, f2, f3, fmax=Triget (4.,5.,6.)
print 'f1=', f1, 'f2=', f2, 'f3=',f3, 'fmax=', fmax
# End of test-bed for Triget function debug
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3.4 Функціональний програмний модуль Triplet для програмного комплексу
MaxflowFOG-6/3
Призначення: розрахунок максимального потоку для структурного елементу типу
Triplet вільно-орієнтованого зваженого графу, рис.3.
Вхідні дані:
− ваги відкритих ребер а1, а2, а3 (дійсні додатні числа);
−ваги внутрішніх ребер b1, b 2, b 3 (дійсні додатні числа);
Вихідні дані:
− максимальний потік fmax та його розподіл між полюсами (f1, f2, f3);
− потоки у гілках трикутника x1, x2, x3.
f3=5
a2=10

a1=12

х3=4

1

b3=4

fmax=11

2

Triplet

b1=6

b2=2

х1=6

х2=2

3

f2=1

f1=5

a3=6

Рис.3 Структурний примітив типу Triplet
Граф триплету віртуально зводиться до графу типу триджет шляхом утворення
внутрішнього кола що перетинає ребра b1, b2, b3. Для віртуального триджету маємо
еквівалентну схему на рис. 4.
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b3=4
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fmax=11
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1
Triget
b2=2
X2=2
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X1=6
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Рис.4 Еквівалентна схема структурного примітиву Triplet
На схемі віртуального триджету (рис.4) роль ребра a1 виконують три ребра як показано
нижче.
1
a1=12

b3=4
b2=2
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Для цих трьох ребер максимальний потік обмежуються наступним чином: fm <= min
(a1, (b2 + b3)). Цю величину оберемо для ребра a1 у функції Triget: a1= min (a1, (b2 + b3)).
Аналогічно для двох інших ребер:
a2= min (a2, (b1 + b3));
a3= min (a3, (b1 + b2)).
Для віртуального триджету з обчисленими вище ребрами a1, a2, a3 розрахуємо
максимальний потік fmax та його розподіл між парами ребер:
f1(a2, a3), f2(a1, a3), f3(a1, a2).
Тепер необхідно уточнити розподіл максимального потоку між усіма шістьма ребрами
триплету. Очевидно, що потоки у ребрах a1, a2, a3 обчислюються так само як і у триджеті:
f(a1) = f2+f3; f(a2) = f1+f3; f(a3) = f1+f2.
Для уточнення розподілу максимального потоку fmax між внутрішніми ребрами b1, b2,
b3 необхідно знайти можливе перевищення одного з потоків f1, f2, f3 над провідністю
відповідних ребер b1, b2, b3 (можна логічно довести, що таким переповненим ребром може
бути тільки одне з цих трьох ребер). Після того, як знайдено переповнене ребро, надлишок
відповідного потоку розподіляється по паралельному шляху через два інші внутрішні ребра.
Для конкретного прикладу на рис.4 маємо наступне.
a1=min(a1,(b2+b3)) = min(12, (2 + 4))= 6;
a2=min(a2,(b1+b3)) = min(10, (6 + 4))=10;
a3=min(a3,(b1+b2)) = min( 6, (6 + 2))= 6.
Функція Triget (6, 10, 6) дає результати:
fmax = (6+10+6)/2=11;
f1= 5 < b1 = 6;
f2 = 1 < b2 = 2;
f3 = 5 > b3 = 4.
Отже, ребро b3 є перевантаженим на величину потоку 1, натомість ребра b1 і b2 мають
таку ж саму залишкову провідність. Тому надлишковий потік Δf3 = f3 – b3 = 5 −4 =1 додаємо
до ребер f1 і f2.
Текст програмного коду для налагодження функціонального модуля Triplet наведено
далі. Функція Triplet спочатку перевіряє тривіальні рішення:
а) всі три зовнішніх ребра a1, a2, a3 є вузькими місцями триплету; тоді триплет
перетворюється у триджет;
б) всі три внутрішніх ребра b1, b2, b3 є вузькими місцями триплету; тоді потоки f1, f2,
f3 дорівнюють відповідним вагам ребер b1, b2, b3.
Програмний код функціонального модуля Triplet/Python
# Test-bed for Triplet Maxflow function debug
print '--------------------------------------------------------------'
print 'Start Triplet Maxflow processing'
print ' Initial data:'
a1=12.; a2=10.; a3=6.;
b1=6.; b2=2.; b3=4.
f1=0.; f2=0.; f3=0.
print 'a1=',a1, 'a2=',a2, 'a3=',a3
print 'b1=',b1, 'b2=',b2, 'b3=',b3
print ' Start iterations:'
for l in range(1,2):
if(a1+a2<=0)or(a1+a3<=0)or(a2+a3<=0):
print 'break condition:','a1+a2=',a1+a2, 'a1+a3=',a1+a3, 'a2+a3=', a2+a3;
break
a1=min(a1,b2+b3); a2=min(a2,b1+b3); a3=min(a3,b1+b2);
print ' Triget function activation:'
f1, f2, f3, fm = Triget(a1,a2,a3)
print 'f1=',f1, 'f2=', f2, 'f3=',f3,'fm=', fm
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print ' Flow increment calculation'
x1=min(f1,b1); x2=min(f2,b2); x3=min(f3,b3);
print 'x1=',x1,'x2=',x2,'x3=',x3
print ' Modification the current data'
if f1>x1: x2=x2+(f1-x1); x3=x3+(f1-x1); print 'f1 split on b2, b3'; break
if f2>x2: x1=x1+(f2-x2); x3=x3+(f2-x2); print 'f2 split on b1, b3'; break
if f3>x3: x1=x1+(f3-x3); x2=x2+(f3-x3); print 'f3 split on b1, b2'; break
# Check solution consistency:#
print ' Channel loading check:','x1/b1=',x1/b1,'x2/b2=',x2/b2,'x3/b3=',x3/b3
fmax=f1+f2+f3
print ' Results:'
print '
f1=', f1,' f2=',f2,' f3=',f3, ' fmax=', fmax
print '
x1=', x1,' x2=',x2,' x3=',x3
print 'End of Triplet module performance'
print ' Good luck!';
print '-----------------------------------------------------------------'
Коментар.
1. Функціональний модуль Triplet застосовує ітераційний цикл <for l in range(1,2):> щоб
формально застосувати команду <break> вихід з циклу ітерацій) для переходу на кінець
блоку (замість команди безумовного переходу goto, яка не відповідає манері системного
структурування тексту програми).
2. Потоки x1, x2, x3 в ребрах b1, b2, b3 призначаються за критерієм мінімуму потоку
або ваги ребра (оператори типу x1=min(f1,b1)).
3.5 Функціональний програмний модуль Hop3flow для програмного комплексу
MaxflowFOG-6/3
Призначення: розрахунок складових максимального потоку для трьох-реберних шляхів
між парами полюсів (потоки z1, z2, z3), а також остаточної провідності ребер
(h1,h2,h3,c1,c2,c3,d1,d2,d3) для примітиву типу Fractal без врахування обмежень потоків
зовнішніми відкритими ребрами a1, a2, a3, після того, як обчислено складові одно-реберних
потоків (x1, x2, x3) та двох-реберних потоків (y1, y2, y3) у тілі головного модуля Triangle.
Вхідні дані:
−остаточні ваги внутрішніх ребер h1,h2,h3,c1,c2,c3,d1 (після обчислення 1- та 2-х
реберних потоків у тілі головного модуля Triangle);
Вихідні дані:
−складові максимального потоку для трьох-реберних шляхів між парами полюсів (z1,
z2, z3);
−остаточні ваги ребер h1,h2,h3,c1,c2,c3,d1,d2,d3.
Метод розрахунку максимального потоку та його складових.
На основі логічного аналізу процедур обчислення потоків для одно- та двох-реберних
шляхів, проведено класифікацію можливих конфігурацій для трьох-реберних шляхів на
залишковому графі фракталу. Ці конфігурації розподілено на три наступні категорії.
1) Шляхи що утворені за допомогою трьох з шести остаточних ребер на кільці
фракталу (рис.1 додатку 3). Згідно результатів аналізу попередніх етапів обчислення потоків,
в остаточному графі фракталу могли залишитися не більше ніж три ребра з множини
c1,c2,c3,d1,d2,d3. Кількість різних варіантів цього типу дорівнює 23=8, які наведено в таб.1.
Як видно з цієї таблиці, перший і восьмий варіанти є подібними (в них можливі потоки
між усіма трьома парами полюсів). Наприклад, у варіанті 1 полюси 3 та 1 мають шлях с1-h3с2; полюси 2 та 1 – шлях с3-h1-с2; відповідно полюси 2 та 3 з’єднані шляхом через ребра с1,
h2, с3, рис.5. Також однотипними між собою є варіанти 2 – 7 (в них можливі потоки тільки
між однією з трьох можливих пар полюсів); наприклад, для варіанту 2 існують два шляхи
між полюсами 3 та 1: (с1, h3, с2) та ( с1, h2, d3), рис. 6.
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2) Шляхи що утворені за допомогою двох з шести остаточних ребер на кільці фракталу
(рис.1 додатку 3). Кількість різних варіантів цього типу дорівнює 32=9, які наведено в таб.2
(у кожному з цих варіантів існують потоки ляше для однієї з трьох можливих полюсів).
3) Шляхи що утворені ребрами, які не лежать на кільці фракталу. Існує один варіант
такого типу, який має еквівалентну схему триплету.
Таблиця 1
Варіанти трьох-реберних шляхів що утворені за допомогою
трьох з шести остаточних ребер на кільці фракталу
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
Ребра

Шляхи

c1

c1

c1

c1

d1

d1

d1

d1

c2

с2

d2

d2

c2

с2

d2

d2

c3

d3

c3

d3

c3

d3

c3

d3

z1,z2,z3
z2
z1
z2
z3
z3
z1
z1,z2,z3
3↔1:
3↔1:
3↔2:
3↔1:
2↔1:
2↔1:
3↔2:
3↔1:
с1-h3-с2 с1-h3-с2 с1-h2-с3 d2-h1-d3 d1-h3-с2 d1-h3-с2 d2-h3-d1 d2-h1-d3
2↔1:
3↔1:
3↔2:
3↔1:
2↔1:
2↔1:
3↔2:
2↔1:
с3-h1-с2 с1-h2-d3 d2-h1-с3 с1-h2-d3 с3-h1-с2 d1-h2-d3
d2З
d1-h2-d3
-h1-с3

Типові варіанти шляхів.
Варіант 1.
3↔1: с1-h3-с2;

2↔1: с3-h1-с2;
1
c2

z2
h3
c1

6

3

4

z3
h1

h2

5

c3

z1

2

Рис. 5. Триплет для трьох-реберних шляхів (таблиця 1, варіант1).

Варіант2.

c2

3↔1: с1-h3-с2; с1-h2-d3
z2

p=min(h3, c2);
q=min(h2, d3);
z2=f2=min(c1,(p+q)).

c1
3

h3

1
d3

z3

h2
z1

Рис.6 Схема трьох-реберних шляхів для таблиці 1, варіант2
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Отже, інші 6 варіантів розрахунку потоків по таблиці 1 мають наступний вигляд.
Варіант3.
3↔2: с1-h2-с3; d2-h1-с3
p=min(c1,h2); q=min(d2,h1); z1=min(c3,(p+q)).
Варіант 4.
3↔1: d2-h1-d3; с1-h2-d3
p=min(d2,h1); q=min(с1,h2); z1=min(d3,(p+q)).
Варіант 5.
2↔1: d1-h3-с2; с3-h1-с2
p=min(d1-h3); q=min(с3-h1); z1=min(с2,(p+q))
Варіант 6.
2↔1: d1-h3-с2; d1-h2-d3
p=min(h3,с2); q=min(h2,d3); z1=min(d1,(p+q))
Варіант 7.
3↔2: d2-h3-d1; d2-h1-с3
p=min(h3-d1); q=min(h1-с3); z1=min(d2,(p+q))
Варіант 8.
3↔1: d2-h1-d3; 2↔1: d1-h2-d3
a1=d3; a2=min(d1, h2);
a3=min(d2, h2);
z1=f1; z2=f2;
z3=f3.
З восьми варіантів дійсним може виявитися тільки один. Якщо жоден з восьми
вказаних вище варіантів розподілу трьох залишкових ребер не має місце, то залишається ще
один набір можливостей для додаткового розподілу потоків через два залишкових ребра на
зовнішньому кільці фракталу. Таких варіантів є рівно дев’ять (зведені у таблицю). З дев’яти
варіантів дійсним може виявитися тільки один
Таблиця 2
Варіанти трьох-реберних шляхів що утворені за допомогою
двох з шести остаточних ребер на кільці фракталу

Розглянемо конфігурації шляхів і визначення потоків для типових варіантів таблиці 2.
У кожному з цих варіантів потоки визначаються за критерієм мінімального перетину між
вдома полюсами вільно-орієнтованого двополюсного графу (FOG).
Варіант 1. Ребра h1, c3, d2; додатковий потік z1.
z1

3

d2

4

h1

c3
5

2

z1 = min (d2, h1, c3) .
Варіант 2. Ребра h1, d2, d3; додатковий потік z2.
z2

3

d2

4

h1

z2 = min (d2, h1, d3) .

d3
5

1
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Варіант 3. Ребра h1, c2, c3; додатковий потік z3.
z3

1

c2

4

h1

с3
5

2

z3 = min (c2, h1, c3) .
Варіант 4. Ребра h2, c1, d3; додатковий потік z1.
z1

3

c1

6

h2

c3
5

2

z1 = min (c1, h2, c3) .
Варіант 5. Ребра h2, c1, d3; додатковий потік z2.
z2

3

c1

6

h2

d3
5

1

z2 = min (c1, h2, d3) .
Варіант 6. Ребра h2, d1, d3; додатковий потік z3.
z3

2

d1

6

h2

d3
5

1

z3 = min (d1, h2, d3) .
Варіант 7. Ребра h3, d1, d2; додатковий потік z1.
z1

2

d1

6

h3

d2
4

3

z1 = min (d1, h3, d2) .
Варіант 8. Ребра h3, c1, c2; додатковий потік z2.
z2

3

c1

6

h3

c2
4

1

z1 = min (c1, h3, c2) .
Варіант 9. Ребра h3, d1, c2; додатковий потік z3.
z3

2

d1

6

h3

c2
4

1

z1 = min (d1, h3, c2) .
Покажемо, що при наявності лише одного залишкового ребра на кільці фракталу, не
існує жодного шляху довжиною не більше трьох ребер, одним з яких є дане ребро кільця.
Наприклад, якщо на кільці залишилося тільки одне ребро с1, то при цьому остаточна
вага ребра s1 обов’язково є нульовою (оскільки ребра с1, d1, s1 утворюють триджет з двохреберними шляхами що аналізуються перед аналізом трьох-реберних шляхів; натомість після
розподілу максимального потоку у будь якому триджеті, з трьох ребер триджету може
залишитися невикористаним не більше одного ребра). Так само для будь якого іншого
остаточного ребра на кільці фракталу.
Таким чином, залишається ще потенційна можливість побудувати трьох-реберні шляхи
за посередництвом ребер типу «h» та «s» фракталу; ребра типу «b» не могли залишитися
невикористаними (за умови необмеженої ваги зовнішніх ребер типу «a»), оскільки ребра
типу «b» утворюють найкоротші і незалежні одне від одного одно-реберні шляхи для потоків
f1, f2, f3). Ребра типу «h» та «s» утворюють примітив «триплет», рис.7. Розрахунок цього
триплету вичерпує задачу пошуку Maxflow для фракталу, оскільки інших шляхів на
остаточному графі не існує.
Фрактал має наступні конфігурацій елементарних складових:
1 − з одно-реберними шляхами (трикутник з ребер типу «b»);
3 – з двох-реберними шляхами типу триджет з використанням двох суміжних ребер кільця
(типу «с» та «d» і одного ребра типу «s»);
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8 – з трьох-реберними шляхами на основі трьох ребер кільця згідно таб.1;
9 – з трьох-реберними шляхами на основі двох ребер кільця згідно таб.2;
1 – з трьох-реберними шляхами на основі ребер типу «h» та «s».
Кількість примітивів фракталу зі шляхами у три ребра дорівнює:
N(3) = 8 (таб.1) + 9 (таб.2) + 1 = 18.
Загальна кількість примітивів фракталу в задачі Maxflow дорівнює: N(<=3) = 1 + 3 + 18
= 22.
1
s1
z2
h2
s3
3

6

4

h1
z1

z3
h3
5

s2
2

Рис. 7. Триплет для трьох-реберних шляхів з ребрами типу «h» та «s»
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