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ЛОГІЧНА СХЕМА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРАФІКУ ON/OFF 
З РОЗПОДІЛОМ ПАРЕТО ДЛЯ ОДНОГО ДЖЕРЕЛА ПАКЕТІВ  

 

В роботі представлено логічну схему аналітичної моделі трафіку ON/OFF для одного джерела пакетів 

за законом розподілу Парето для моделювання навантаження на систему активного управління чергою. 

Логинов°М.В., Радзивилов°Г.Д. Логическая схема математической модели трафика ON/OFF с 

распределением Парето для одного источника пакетов. В работе представлена логическая схема 

математической модели трафика ON/OFF для одного источника пакетов по закону распределения Парето 

для моделирования нагрузки на систему активного управления очередью. 

M.°Loginov, G.°Radzivilov. A logic scheme of the mathematic modelling ON/OFF-traffic for the single 

packet sourse using the Pareto distributon. In this paper a logic scheme of the ON/OFF-traffic mathematic model for 

the single packets source using the Pareto distributon for the active queue management system’s loadings modelling 

was presented. 
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Аналіз останніх досліджень. Численні дослідження, наприклад розглянуті в [1] 

доводять, що агрегований мережевий трафік за своєю природою є стохастичним, 

самоподібним (self-similar) або фрактальним (fractal) процесом, оскільки, відповідно до [2] 

результуючий агрегований трафік від множини потоків володітиме властивістю 

самоподібності, якщо хоча б один з цих потоків володітиме даною властивістю. 

На інтуїтивному рівні це означає, що число подій на заданому тимчасовому інтервалі 

може залежати від числа подій, що відбулися у вельми віддалені від нього інтервали часу. 

Внаслідок цього часто процеси трафіка телекомунікаційних мереж з комутацією пакетів 

носять ознаку пачкового (burst) характеру. 

Пуассонівські моделі потоків, виявилися неадекватними при моделюванні та аналізі 

такого трафіку в мережах з комутацією пакетів типу Ethernet, Internet, Telnet тощо [3]. 

Багато наукових робіт було присвячено дослідженню якісних характеристик 

управляючих систем із застосуванням аналітичних моделей об’єктів управління. 

Такими об’єктами управління можуть бути: вікно TCP, довжина черги маршрутизатора 

тощо [4 – 5]. В цих роботах пропонуються різні системи активного управління чергами 

(AQM), що реалізовуються у вузлах мереж з комутацією пакетів, а саме шлюзах мережевих 

пристроїв (маршрутизаторів), які функціонують на рівнях 2 і 3 cтеку TCP/IP. 

Представлені системи AQM об’єднують наступні спільні характерні особливості: 

–°проектування та аналіз даних систем ґрунтується на класичній теорії автоматичного 

управління зі зворотним зв’язком. 

–°динамічна модель поведінки протікаючих потоків ТСР (a fluid-flow model of TCP 

behaviour) об’єкту управління (вікна ТСР та довжини черги шлюза), представлена на рис.°1. 

–°дослідження систем відбувається за допомогою програмного пакету NS2. 

 
Рис. 1. Блок-схема протікаючих потоків в режимі уникнення перевантаження 
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За результатами імітаційного моделювання в NS2 [6] показано, що модель поведінки 

протікаючих потоків точно охоплює динаміки ТСР.  

Проте вона має ряд обмежень, внаслідок апроксимацій та лінеаризації моделі за 

Лапласом. Зокрема навантаження (load factor) N  – кількість сеансів додатків користувачів – 

вважається сталою величиною, тоді як насправді це випадковий процес. 

В [7] величина навантаження N  моделювалася з використанням блоку Simulink 

генератора випадкових величин, розподілених за рівномірним законом – Uniform Random 

Number Simulink/MATLAB [8]. 

В [9] у якості моделювання вхідної дії на систему застосовано блок генератора 

прямокутних імпульсів – Pulse generator інтерактивної системи Simulink/MATLAB [10]. 

Із зазначеного вище випливає невідповідність представлених моделей навантаження 

самоподібному характеру випадкового процесу, характерного для агрегованого трафіка. 

Мета роботи полягає у представленні принципово іншого методу моделювання 

динаміки сеансів користувачів в якості навантаження на систему AQM, що враховує 

властивості, притаманні трафіку телекомунікаційної мережі. 

Дана робота є першим етапом розробки методу моделювання сеансів користувачів в 

якості навантаження на систему AQM, за допомогою інтерактивної ситеми MATLAB, на 

основі математичної моделі трафіку ON/OFF, застосованої в NS2.  

На даному етапі представлено логічну схему на базі математичної моделі для одного 

генератора трафіка ON/OFF з розподілом за Парето, що використовується в NS-2 [11–13]. 

Актуальність роботи полягає у можливості досліджувати системи, зокрема системи 

AQM в маршрутизаторах на предмет їх робастності, тобто стійкості системи до змін 

зовнішнього навантаження – кількості сеансів в умовах, наближених до реальних.  

Самоподібні характеристики випливають зі щільності розподілу послідовності з, так 

званим, повільно-затухаючим розподілом (heavy-tail distribution) наступних незалежних 

режимів: режиму надходження пачок пакетів (ON) та режиму відсутності вхідних  

пакетів (OFF). 

При самоподібності трафіку (наприклад Web) для процесів ON/OFF з повільно-

затухаючим розподілом, режими ON відповідають тривалості передачі окремого файлу, а 

періоди OFF відповідають періодам коли на вхід не надходять дані [13]. 

Режими ON – позитивні події (сеанси), тоді як режими OFF – відсутність події, що 

може виникати за безлічі причин, наприклад°при обробці останніх даних, що надійшли на 

вхід пристрою; коли робоча станція не оброблює дані оскільки користувач перевіряє 

результати останньої передачі, або неактивно використовує додаток Web. 

Тому режими OFF можна також розрізняти за наступними умовами як: 

–°Активний режим OFF; 

–°Пасивний режим OFF. 

 

 

Інтервал OFF між потоками Інтервали OFF між пачками 

Потік n-1 Потік n 

Час, t Пасивний інтервал часу 

(час очікування) 
Активний інтервал часу 

Клік користувача Клік користувача Передачу завершено 
 

Рис. 2. Модель періодів ON/OFF між пачками і потоками даних 
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Модель періодів ON/OFF, відображена на рис.°2, застосовується для пояснення 

фізичних причин самоподібних процесів в телекомунікаційній мережі і базується на 

наступних основних припущеннях [14]: 

–°суперпозиція потоків від множини ON/OFF-джерел, періоди ON та OFF яких 

володіють ефектом Ноа (Noah effect), має нескінченну дисперсію.  

–°агрегований мережевий трафік володіє ефектом Джозефа (Joseph effect), тобто трафік 

є самоподібним процесом з довгостроковою залежністю. 

Для досягнення ефекту Ноа математично, застосовуються закони розподілу [15]: 

°логарифмічно-нормальний (log-normal); Вейлбулла (Weibull); Парето (Pareto) та ін.  

Найпоширинішим з них є розподіл Парето, що застосовується для моделювання 

інтервалів між запитами до web-ресурсів, розмірів файлів, що пересилаються, трафік VoIP, 

тощо [16]. 

Тоді період OFF відображатиме: 

–°час простою (інтервали OFF активного інтервалу) між пачками відправника; 

–°час простою між пачками або пакетами відправника; 

–°час простою між пакетами підтвердження. 

В даній роботі навантаження на систему AQM (кількість сеансів) розглядається як 

кількість активних періодів ON у моменти часу , 1...mt T m k∈ =  через фіксований інтервал 

часу t∆  (рис.°3.).  

 
 

Система 

AQM 

N(t) – кількість сеансів в моменти часу ti 

Режим перевантаження 

t1       t2       t3        t4        t5       t6       t7 

Загальна ємність маршрутизатора 

(ємність вхідних та вихідних буферів) 

t1       t2       t3        t4        t5       t6       t7 

Потоки ON/OFF з розподілом 

Парето 

Вхід 

Рис. 3. Спрощене схематичне відображення процесу вхідного ON/OFF трафіка  

Таблиця 1 
Вхідні параметри моделі генератора трафіка Парето в NS2 

Припускається, що встановлення часу t∆  необхідно встановлювати рівним часу, 

необхідного для передачі одного пакета мінімального розміру S . Таким чином період 

Вхідні 
параметри 

Що визначають 
Умовне 

позначення 
Одиниця 

виміру 

burst_time 

 

idle_time 

 

rate_ 

 

packetSize_ 

 

shape_ 

Середній період (математичне 

сподівання) ON 

Середній період (математичне 

сподівання) OFF 

 

Швидкість потоку за період ON 

 

Постійний розмір одного пакету 

Параметр форми 

(характеристичний показник 

розподілу Парето) 

Tburst = E[Xburstlen] 

 

Tidle = E[Xidle] 

 

r 

 

S 

 

α 

мс 

 

мс 

 

біт/с 

 

байт 

 

– 
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дискретизації становитиме t I∆ = . При цьому вважається, що період ON може бути як 

пачкою пакетів від відправника до отримувача, так і пакетами підтвердження отримувача, 

що прямують до відправника, а при надмірній кількості активних сеансів ( )N t  можуть 

відбуватися перевантаження маршрутизатора та спостерігатися втрати пакетів. 

На основі приведених в табл.°1 вхідних параметрів та розрахунків [11–13], а також 

математичних розрахунків [3] було побудовано блоки логічної схеми. Логічна схема 

аналітичної моделі генератора джерела трафіку ON/OFF за законом розподілу Парето для i  

циклів режимів ON/OFF , відображена на рис.°4. 

Під блоком „Scope” („Осцилограф”) розуміється, наприклад блок Scope інтерактивної 

системи MATLAB [17] для побудови графіку функції часу ( )N t . 

З рис.°4 процеси періодів ON/OFF відбуваються зліва направо за шкалою часу, за 

циклами i < ∞ . 

Робота моделі за логічною схемою функціонує наступним чином: 

спочатку вводяться вхідні параметри, представлені в табл.°1; 

після введення вхідних параметрів здійснюються початкові розрахунки (цикл°0): 

interval – інтервал (час) передачі одного пакета: ( )8 /I S r= ⋅ . 

burstlen – середня кількість пакетів в пачці – математичне сподівання розміру пачки 

пакетів 0 /burstB T I= . Показує яку середню кількість пакетів слід згенерувати до початку 

періоду ON. 

Розраховуються мінімальні значення тривалості періодів 1B  і 1T  циклу°1, відповідно для 

кожного з наступних періодів ON і OFF – так звані параметри масштабування (scaling 

parameters) або найнижчі границі випадкових величин burstlenx  і idlex , за допомогою наступних 

виразів:  

( )0

1

1
burstlen

B
b

α
α
⋅ −

= °–°мінімальне значення періоду ON циклу°1, 

( )
1

1idle

idle

T
b

α
α
⋅ −

= °–°мінімальне значення періоду OFF циклу°1. 

 

Тривалість незалежних періодів ON та OFF відповідно для T  і B  для i -го циклу, що 

відповідають змінним next_idle_time і next_burstlen, відповідно розраховуються 

за наступними виразами: 

,
1

idle i

i

b
T

α

α

⋅
=

−
 

.
1

burstleni

i

b
B I

α

α

⋅
= +

−
 

Значення періодів T  і B  виводяться на пристрій виводу Scope (цикл°i.). 

Протягом циклу°0, отримані змінні 1burstlenb  і 1idleb  застосовуються для розрахунку 

ймовірності параметрів масштабування мінімальних значень для розрахунку мінімальних 

випадкових величин burstlenb  і idleb  розподілених за законом Парето через розрахунок 

сукупності рівнянь ймовірностей розподілу режимів ON та OFF: 
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Генератор 

mrg32k3a 

Ridle 

Генератор 

mrg32k3a 

Rburstlen 

xburstlen 

xidle 

bidle 1 

I 

bburstlen1 B0 

T1 B1 

bburstlen2 

bidle 2 

 

Scope 

T2 B2 Ti Bi 

bburstlen3 

bidle 3 

bburstlen  i 

bidle i 

Цикл 0 Цикл 1 Цикл 2 Цикл i 
S 

r 

α 

Tburst 

Tidle 

 

Рис. 4. Логічна схема математичної моделі трафіку одного джерела пакетів за законом розподілу Парето 
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( )

( )

1

1

1

1

1

1

,
1

(1)

,
1

idle

idle idle

idle

burstlen

burstlen burstlen

burstlen

b
x R

R

b
x R

R

α

α

ω

ω


=

−

 = =
 −

 

 

де ( )Rω  функція щільності розподілу – це псевдо-випадкові величини, що генеруються на 

ЕОМ в діапазоні від 0 до 1, за допомогою комбінованого рекурсивного генератора псевдо-

випадкових чисел (mrg32k3a) [18,°19]. 

Оскільки періоди ON та OFF – незалежні, для кожного з них використовується свій 

генератор mrg32k3a псевдо-випадкових чисел burstleniR  та idleiR . 

Для моделювання випадкових величин burstlenx  та idlex  за законом розподілу Парето 

необхідно знайти наступне функціональне перетворення:  

 

( )( ) ( ) dR
f x R f R

dx
ω= = .                                                  (2) 

 

Тоді з виразу (2), випливає 

( ) 1
1

px

b b

b b
R f x dx dx

x x

αα

α

α
+

⋅  = = = −  
 ∫ ∫ .                                    (3) 

де ( ) 1
,

b
f x x b

x

α

α

α
+

⋅
= ≥  – щільність ймовірності розподілу Парето; 

 

Для періодів ON та OFF функціональне перетворення набуває вигляду, відповідно: 

 

1 , , 0,

(4)

.1 , , 0

idlei

burstlen i idle idlei

idle

burstleni

burstleni burstlen burstleni

burstlen

b
R x b

x

b
xR b

x

α

α

α

α

  
 = − > > 
  


 
= − > > 

 

 

 

На підставі виразів (1) і (4), за допомогою згенерованих генератором mrg32k3a псевдо-

випадкових величин burstlen iR  та idleiR  розраховуються мінімальні значення тривалості періодів 

ON/OFF для i -го циклу: 

 

1 ,

1 .

burstlen i burstlen burstlen i

idle i idle idle i

b x R

b x R

α

α

 = −

 = −

 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином в роботі визначено новий підхід, суть якого полягає у створенні моделі 

сеансів користувачів в якості навантаження на систему активного управління чергами, котра 

враховує властивості, притаманні трафіку телекомунікаційної мережі з комутацією пакетів.  
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Приведено логічну схему математичної моделі для одного джерела трафіку ON/OFF за 

законом розподілу Парето для моделювання фактору навантаження на систему активного 

управління чергами. 

Роботу представлено як перший етап і вступну частину до розробки  методу 

моделювання генераторів періодів ON/OFF за різними законами розподілу, у якості 

навантаження на систему активного управління чергами за допомогою інтерактивної ситеми 

MATLAB. 
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