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ІМІТАЦІЙНО-НАТУРНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ЯКОСТІ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ HTTP - СЛУЖБ

Проведений аналіз сприйняття якості обслуговування (PQoS) як цільової функції задач мережевого
керування. Запропонована імітаційно-натурна модель для визначення значень PQoS. Проведене
експериментальне дослідження гіпотези IQX для користувачів HTTP-служб.

Проведен анализ восприятия качества обслуживания (PQoS) как целевой функции задач сетевого
управления. Предложена имитационно-натурная модель для определения значений PQoS. Проведено
экспериментальное исследование гипотезы IQX для пользователей HTTP-служб .

Given the growing importance of perceived quality of service (PQoS) as the objective function of network
management. Presented  the simulation model for evaluation of the PQoS parameters. Experimental investigated the
IQX hypothesis for HTTP-services users..

Ключові слова: сприйняття якості обслуговування, імітаційно-натурна модель, гіпотеза IQX,
HTTP- служби.

Вступ
Однією із найбільш важливих вимог, що пред’являються до інформаційно-

комунікаційних мереж, є забезпечення для кожного з користувачів мережі заданого рівня
якості обслуговування (QoS, Quality of Service). У рекомендації ITU – T Е.800, QoS визначена
як „сукупність характеристик послуги електрозв’язку, які мають відношення до її
спроможності задовольняти встановлені і передбачувані потреби користувача послуги”.
Традиційний підхід до завдання якості обслуговування передбачає визначення для
інформаційних потоків у мережі набору граничних значень параметрів, при досягненні яких
забезпечується придатне функціонування інформаційного сервісу (послуги). Для мереж із
комутацією пакетів найбільш вагомими параметрами QoS є: пропускна спроможність;
затримка передавання пакета; варіація затримки передавання пакета (джіттер); процент
втрачених пакетів; імовірність бітової помилки [1]. При розробці методів керування QoS
складний характер взаємних зв’язків між параметрами мережі, неоднозначність їх впливу на
якість обслуговування визначають нетривіальність визначення значень цільової функції
оптимізації QoS як функції декількох змінних [2].  Тому в багатьох моделях керування QoS
цільова функція задається як функція, залежна від однієї змінної, як правило, від пропускної
спроможності [3] або затримки [4]. Для подолання однокритеріальності у ряді робіт [5, 6]
цільова функція оптимізації вводиться як комбінація двох і більше критеріїв. Скаляризація
багатокритеріальної задачі подібним чином зменшує ступінь довіри до отриманих
результатів з огляду на поєднання у цільовій функції показників різної фізичної природи [7].

Істотним системним недоліком вирішення задач підвищення якості обслуговування
лише на основі аналізу мережевих параметрів є виключення із аналізу стратегій розподілу
ресурсів можливостей програмного забезпечення прикладного рівня. Сучасні методи
кодування і декодування інформації дозволяють, наприклад, змінювати вимоги до
пропускної спроможності за рахунок кодування зі змінною швидкістю [8], зменшувати
вимоги до ймовірності бітової помилки в каналах зв’язку за рахунок завадостійкого стиску
[9] і диференційованого захисту пакетів з мультимедійною інформацією [10], компенсувати
вплив втрати пакетів і джіттера за рахунок адаптивного відтворення [8].

Як інтегральний показник при оцінюванні оптимальності QoS керування у мережі,
безпосередньо пов’язаний з її основним призначенням – забезпеченням передавання
інформації із заданою якістю, що враховує як вплив параметрів мережі, так і вплив
прикладного програмного забезпечення, – може бути використане сприйняття користувачем
якості інформаційної послуги [11, 12].

1. Методи оцінювання сприйняття якості обслуговування
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Сприйняття якості обслуговування (PQoS – perceived quality of service) – це оцінка
якості інформаційного сервісу з точки зору сприйняття користувачем як споживачем послуг
даного сервісу. На рис. 1 наведена узагальнена класифікація методів оцінювання PQoS.

Суб’єктивні методи дозволяють отримати найбільш адекватну оцінку сприйняття
якості, оскільки прямо відображають погляд користувачів. Численні вітчизняні та міжнародні
стандарти визначають особливості організації та проведення суб’єктивного оцінювання як
окремих показників (розбірливість, впізнавання), так і інтегральної якості послуги [13].
Результатом застосування суб’єктивних методів є усереднений погляд групи осіб – експертів
на якість наданої інформаційної послуги. У рекомендації ITU-T Р.830 для оцінювання
сприйняття якості обслуговування встановлюється п’ятибальна шкала (таблиця 1) MOS
(Мean Opinion Score – середнє значення експертних оцінок).

Таблиця 1
Шкала MOS

Оцінка МOS Категорія якості Задоволеність користувачів
5 Найкраща (Excellent) Задоволені у найвищій мірі
4 Висока (Good) Задоволені
3 Середня (Fair) Деякі не задоволені
2 Низька (Poor) Багато не задоволених
1 Погана (Bad) Майже всі не задоволені

Галузь застосування суб’єктивних тестів обмежується тривалістю процедури
тестування (особливо, якщо досліджується якість, залежна від великої кількості показників),
а також неможливістю автоматизації та проведення у реальному часі.

Об’єктивні методи оцінювання якості дозволяють виключити людину із процедури
оцінювання. Отже, легко автоматизуються. Об’єктивні методи поділяються на активні
(інтрузивні) та пасивні (неінтрузивні). В активних методах оцінювання якості здійснюється
шляхом порівняння еталонної послідовності (оригіналу) із послідовністю, яка була
викривлена під час передавання по мережі.

Протягом останніх років були розроблені та пройшли міжнародну верифікацію методи
об’єктивного оцінювання PQoS для:

– служб передавання мови, рекомендації ITU-T G.107, P.563 (PSQM – Perceptual Speech
Quality Measurement), P.862 (PESQ – Perceptual Evaluation of Speech Quality);
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Рис. 1. Класифікація методів оцінювання сприйняття якості обслуговування
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– служб передавання відео, рекомендація ITU-T J.247 PEVQ (Perceptual Evaluation of
Video Quality);

– служб трансляції аудіо, рекомендація ITU-T BS.1387 (PEAQ – Perceptual Evaluation of
Audio Quality);

– служб передавання даних, рекомендації ITU-T G.1030, G.1040.
Особливе положення у класифікації методів оцінювання якості сприйняття займає

метод PSQA (Pseudo-Subjective Quality Assessment) [14], який дозволяє здійснювати
об’єктивне оцінювання із використанням нейронної мережі, навчання якої проведено із
використанням суб’єктивних оцінок.

Наявність об’єктивних методів оцінювання PQoS дозволяє автоматизувати процедуру
визначення PQoS як величини, залежної від широкого спектру показників мережі. Для
кожної з функціонуючих у мережі інформаційних служб можуть бути визначені значення
багатовимірного масиву значень PQoS – { }iq , залежні від виділених ресурсів, параметрів
мережі, з урахуванням функціональності прикладного програмного забезпечення (кінцевого
абонентського обладнання), яке реалізує дану послугу:

{ } { }{ }{ }( )iii E,p,RFq = ,                                                        (1)

де qi – значення РQoS за шкалою MOS для інформаційної служби i, mi ,..,1Î ;
m – кількість інформаційних служб, які функціонують у мережі;
{ }iR  – множина значень ресурсів мережі, виділених інформаційній службі i;
{ }p  – множина показників, які характеризують мережу;
{ }iE  – множина факторів, що відображають вплив на PQoS особливостей реалізації
прикладного програмного забезпечення і (або) кінцевого абонентського обладнання.

2. Імітаційно-натурна модель для визначення сприйняття якості обслуговування
користувачів HTTP – служб

Інструменти для визначення сприйняття якості обслуговування користувачів HTTP –
служб у пакетних мережах передавання даних встановлені у рекомендації ITU-T G.1030.
Модель, яка наведена у даній рекомендації, описує співвідношення між різними значеннями
часу відклику і завантаження протягом сеансів зв’язку і перегляду Web – інформації та
відповідним значенням PQoS користувача.

Базисне співвідношення між часом сеансу зв’язку і PQoS у G.1030 визначено наступним
виразом

( ) ( ) ( )( ) 54
+-´= min

maxmin
tlntln

ttln
MOS ,                                    (2)

де t – час сеансу зв’язку;
tmax – максимальний очікуваний час сеансу зв’язку;
tmin – мінімальний очікуваний час сеансу зв’язку.
За умови тривалого експерименту (2 с ≥ t ≥ 60 c) вираз (2) може бути спрощено до

( )tln,,MOS 9360725 -= .                                                        (3)
Для апріорного оцінювання наскрізної якості функціонування IP – мережі у G.1030

рекомендовано використовувати аналітичні вирази для  визначення пропускної спроможності
протоколу TCP. Узагальнена модель керування потоком для протолу TCP має вигляд

pRTT
CMSSBW

´
´

=  ,                                                               (4)

http://www.itu.int/rec/T-REC-J.247/en
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де BW – дані передані в одиницю часу ;
MSS – максимальний розмір сегменту;
RTT – середній час двосторонної затримки;
С – стала, яка враховує вплив втрат у стратегії АСК;
p – імовірність втрати пакету.

Вираз (4) може розглядатись як верхня межа для продуктивності будь-якого різновиду
протоколу TCP. Для конкретних варіантів реалізації TCP  у мережі можуть бути використані
більш деталізовані вирази, наприклад для TCPReno

( )÷÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

+÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

»
2321

8
331

3
2

1

ppbp,minTbpRTT
,

RTT
WminB

o

max ,

де B – пропускна спроможності TCP, пакети/с;
Wmax – максимальний розмір буфера вікна приймача, пакети;
RTT – середній    час  двосторонньої затримки, с;
b – кількість пакетів, прийом яких підтверджений прийнятим ACK;
p – імовірність втрати пакету;
T0 – час простою для повторної передачі втраченого пакету, c.

Аналіз методів визначення PQoS клієнтів IP-служб, запропонованих у G.1030 дозволяє
зробити наступні висновки:

1. Аналітичні вирази для визначення продуктивності протоколу TCP, є приблизними.
У випадку оцінювання PQoS  у мережах,  в яких застосовуються перспективні алгоритми
керування транспортним рівнем, отримання аналітичного виразу для оцінювання
продуктивності само по собі є складною науковою задачею.

2. Оцінювання наскрізної якості обслуговування клієнтів HTTP – служб лише на
основі визначення продуктивності протоколів транспортного рівня не дозволяє врахувати
вплив на PQoS особливостей прикладної реалізації програмних та апаратних засобів, які
використовуються для забезпечення функціонування HTTP  служб,  а також методів та
алгоритмів забезпечення інформаційного обміну та QoS у мережі [15].

Для експериментального визначення значення багатовимірного масиву значень PQoS
(1) користувачів HTTP – служб пропонується імітаційно-натурна модель, схема якої наведена
на рис. 2. Основними елементами моделі є:

1. Імітатор глобальної мережі WANem [16], вільне програмне забезпечення, яке
дозволяє імітувати TCP/IP мережі. Імітатор глобальної мережі WANem дозволяє імітувати
такі характеристики мережі: затримка та джіттер пакетів; втрата пакетів; пошкодження
пакета; зміна порядку слідування пакетів.

2. Натурні клієнти та сервери HTTP – служб.
3. Таймер для визначення часу сеансу зв’язку.
4. Програмний об’єктивний аналізатор сприйняття якості обслуговування відповідно до

рекомендації ITU-T P.1030 (вираз (3)).
5. База НТТР – ресурсів.
6. Три персональні комп’ютери, на яких інстальовані компоненти імітаційної моделі.
7. Комутатор ЛОМ, який забезпечує зв’язність елементів моделі.
До переваг запропонованої імітаційної моделі відноситься:
– використання найбільш адекватних на даний час об’єктивних методів

оцінювання PQoS;
– використання при оцінюванні PQoS натурних клієнтів клієнтів та серверів HTTP,

натурної архітектури мережних протоколів, і, як результат, необхідність у імітаційному
моделювання лише параметрів мережі, яка їх зв’язує.
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3. Експериментальна перевірка гіпотези IQX для користувачів HTTP – служб
У роботі [17] сформульована гіпотеза IQX – гіпотеза про експоненціальну залежність

між PQoS та параметрами, які характеризують мережу. Базисним співвідношенням гіпотези
IQX є

g+a= b- peq ,                                                            (5)
де q – значення PQoS;

p  – значення параметра мережі (наприклад, затримка, пропускна спроможність);
gba ,,  – параметри функції апроксимації, які визначаються експериментально.

У роботі [18] наведені результати експериментальної перевірки гіпотези IQX для
кодеків IP-телефонії G.711 та iLBC. У роботі [19] авторами била проведена
експериментальна перевірка гіпотези IQX для кодеку мови SPEEX.

Запропонована імітаційно-натурна модель модель була використана для
експериментальної перевірки справедливості гіпотези IQX стосовно HTTP – служб.

Із використанням запропонованої моделі була досліджена статистична залежність
сприйняття якості обслуговування користувачів HTTP – служб від пропускної спроможності
та імовірності втрати пакету у мережі:

( )p,rFq i= ,
де ir  – пропускна спроможність мережі, біт/с;

p – імовірність втрати пакету.
Вибір предикторних змінних – пропускної спроможності і імовірності втрати пакету

обумовлений постановкою задачі оптимізації PQoS [20] у радіомережах на основі базових
станцій, в яких основними причинами зменшення PQoS є:

– обмеженість пропускної спроможності базової станції;
– нестабільність радіоліній і мобільність абонентів у зоні обслуговування базових

станцій, яка призводить до втрати пакетів у мережі.
Експеримент виконувався при наступних початкових даних та настройках:

Рис. 2. Імітаційно—натурна модель для визначення PQoS користувачів HTTP — служб



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2011
════════════════════════════════════════════════════════

171

– Web – браузер - Opera 11.01;
– HTTP – сервер – Apache (з набору дистрибутивів Денвер 3);
– таймер – таймер панелі стану браузера Opera;
– параметри стеку протоколів TCP\IP  –  стандартні для операційної системи

Windows XP;
– тестова HTTP – сторинка – текстова сторинка (без графіки та елементів керування)

обсягом 100 кбайт.
При проведенні експериментального дослідження виконано 500 завантажень тестової

сторінки.
Для визначення параметричної функції апроксимації, яка описує залежність ( )p,rq i ,

був використаний пакет розширення математичної програми Matlab – Curve Fitting Toolbox.
Як класи параметричних моделей для апроксимації ( )prq i ,  виступають:

–поліноміальна модель, ступінь поліному від 1 до 3;
–експоненціальні моделі;
–наближення відрізками ряду Фур’є;
–наближення функціями Гауса;
–наближення ступеневими функціями.
Для визначення вільних параметрів параметричних моделей апроксимації

використовувався метод найменших квадратів.  Критерій якості апроксимації –  мінімум
середньоквадратичного відхилення значень функції апроксимації від середніх значень
експериментальних даних.

У результаті проведеного дослідження встановлено,  що кращу за критерієм мінімуму
середньоквадратичного відхилення апроксимацію залежності ( )prq i , , при фіксованій
пропускній спроможності, забезпечує поліном третього ступеня

l+×y+×b+×a= pppq 23 ,                                                      (6)
де lyba ,,, – параметри функції апроксимації;

p  – імовірність втрати пакету.
Результати дослідження впливу імовірності втрати  пакетів у мережі на сприйняття

якості обслуговування користувачів HTTP – служб при пропускній   спроможності мережі 32,
64, 128, 256 і 512 кбіт/с наведені на рис. 3.

Рис. 3. Залежність сприйняття якості обслуговування користувачів HTTP – служб від пропускної
спроможності та імовірності втрати пакету

 (для текстової HTTP – сторінки обсягом 100 кбайт)

512 кбіт/c
256 кбіт/c

128 кбіт/c

32 кбіт/c
64 кбіт/c

MOS

Імовірність втрати пакету
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У табл. 2 наведені значення параметрів функцій апроксимації та середньоквадратичного
відхилення (RMSE) для визначеної поліноміальної функції апроксимації та функції
апроксимації, запропонованої у гіпотезі IQX. Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить,
що якість апроксимації залежності ( )prq i ,  за критерієм мінімуму середньоквадратичного
відхилення, яку забезпечує запропонована у  гіпотезі IQX експоненціальна функція (5), не є
задовільною.

Висновки
У статті запропонована імітаційно-натурна модель для визначення сприйняття якості

обслуговування користувачів HTTP – служб. Основними елементами моделі є імітатор
глобальних мереж WANem та натурні клієнти і сервери HTTP - служб.

 Визначена параметрична функція апроксимації сприйняття якості обслуговування в
залежності від пропускної спроможності мережі та імовірності втрати пакету у мережі при
завантаженні текстових HTTP – сторінок із використанням браузеру Opera. Перевірка
гіпотези IQX показала, що сформульоване припущення про експоненціальну залежність між
PQoS та параметрами мережі не є достовірним для НТТР - служб. Якість апроксимації, яку
забезпечує запропонована у гіпотезі IQX функція апроксимації, недостатня для інженерного
використання.

Запропонована у статті імітаційно-натурна модель, може використовуватись для
визначення PQoS  як цільової функції оптимізації при вирішенні задач керування QoS  в
інформаційно-комунікаційних мережах. Результати, яких дозволяє досягти керування QoS на
основі PQoS як цільової функції [20], перевищують результати стандартних та відомих
перспективних методів забезпечення QoS.
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