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МОДЕЛЬ СЕАНСІВ VoIP У ЯКОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ НА СИСТЕМУ 

АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРГОЮ 

В роботі представлено модель 50 джерел сеансів VoIP на основі потоків ON/OFF з розподілом Парето у 
якості навантаження на систему активного управління чергою. 

Логинов°М.В., Гостєв В.И., Радзивилов°Г.Д., Жук П.В. Модель сеансов VoIP в качестве нагрузки на 
систему активного управления очередью. В роботе представлена модель 50 источников сеансов VoIP на 
основе потоков ON/OFF с распределением Парето в качестве нагрузки на систему активного управления 
очередью.  

M.°Loginov, V. Gostev, G. Radzivilov., P. Zhuk. A model of VoIP sessions as an Active Queue Management 
system load factor. In this paper a model of VoIP sessions of 50 Pareto distributed ON/OFF flow sources as an Active 
Queue Management system load factor was presented.  
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Актуальність роботи полягає у можливості досліджувати системи активного 

управління чергою (далі – АУЧ) як системи автоматичного управління за умов динамічного 
навантаження, за допомогою можливостей інтерактивної системи MATLAB та пакету 
візуального моделювання Simulink (далі MATLAB/Simulink).  

Аналіз останніх досліджень. Багато наукових робіт присвячено дослідженню якісних 
характеристик управляючих систем із застосуванням аналітичних моделей об’єктів 
управління серед яких слід виділити системи АУЧ, докладніше розглянутих в [1]. Моделі 
цих систем мають ряд обмежень та апроксимацій серед яких навантаження на систему – 
кількість сеансів додатків користувачів, що приймається сталою величиною, тоді як 
насправді це випадковий процес. Так в роботі [2] навантаження моделювалося з 
використанням блоку генератора випадкових величин з рівномірною щільністю розподілу 
ймовірності „Uniform Random Number MATLAB/Simulink. В роботі [3] у якості моделювання 
вхідної дії на систему застосовано блок генератора прямокутних імпульсів „Pulse generator” 
MATLAB/Simulink. Статистичний аналіз трафика в мережах Ethernet показав, що реальний 
трафік співпадає з моделями ON/OFF, а перебування у станах ON/OFF може бути точно 
описано із застосуванням важкого розподілу (heavy-tailed distribution), тобто синдрому 
повільно спадаючої дисперсії типу розподілу Парето. Фрактальний біномінальний процес [4] 
є одним з різновидів моделей N-потоків, що полягає агрегації (суперпозиції) N-ї кількості 
ідивідуальних потоків ON/OFF з важким розподілом, та амплітудою 0A   в інтервалі ON та 

0A   в інтервалі OFF. 
Мета роботи полягає у представлені моделі сеансів VoIP 50 джерел трафіка ON/OFF з 

розподілом Парето у якості динамічного навантаження на систему АУЧ на основі 
біномінального процесу, математичної моделі програмного пакету NS2, та можливостей 
MATLAB/Simulink. Модель передбачає суперпозицію потоків ON/OFF в точках агрегації і 
вимірюванні сумарного енергетичного рівня подій яким відповідають періоди ON на 
умовному вході системи АУЧ. Типовий сеанс VoIP відображено на рис.°1. 

Рис. 1. Типовий сеанс VoIP 
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Функція щільності розподілу ймовірності Парето описується за допомогою виразу 

min1( ) , 0; 0
a

a

abf x a b x
x      

 
де a  – параметр форми або характеристичний показник розподілу Парето; b  – параметр 
масштабування або мінімальне граничне значення випадкової величини x . 

Функція розподілу Парето має наступний вигляд: 
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Дисперсія випадкової величини: 
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Умови та обмеження моделі. 
Як було зазначено вище модель сеансів VoIP джерела потоку ON/OFF полягає в 

генерації двох режимів ON  і OFF, які суворо чергуються між собою.  
Моделювання сеансів для 

кожного джерела починається з 
періоду 1OFF  і закінчується 
періодом nON , де 1,2,...,98n  . 
Таким чином кумулятивна сума 
кількості періодів ON/OFF кожного 
джерела становить 98 2  періодів. 

Кумулятивні суми 
тривалостей періодів 50 джерел 
потоків ON/OFF відображено 
на рис.°2. 

Режим ON відповідає події 
активного стану або режиму 
надходження пачок пакетів на 
умовний вхід системи АУЧ і 
моделюється сигналом з 
енергетичним рівнем „1”.  

Режим OFF відповідає події 
очікування або відсутності пачок 
пакетів на умовному вході системи 

АУЧ і моделюється сигналом з енергетичним рівнем „0”. 
Кількість сеансів моделюється кількістю подій ON на умовному вході системи АУЧ і 

відображається в енергетичному рівні сигналів в момент часу it .  
В представленій моделі знехтувано періодами очікування між пакетами, тобто періоди 

очікування між пакетами 0OFF . Враховуючи те, що випадкові послідовності які 
відповідають періодам ON та OFF є незалежними, для їх генерації застосовувалися два 
окремі генератори. 

 

Рис.°2. Кумулятивні суми тривалостей періодів /ON OFF  
в порядку зменшення 
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Виклад основного матеріалу 
В [5] приведено посилання щодо виразу для генератора випадкових чисел Парето:  

 
~

1 0,1a

bX
U

                                                                3  

де X  – випадкова змінна Парето,  1,0U  – рівномірно розподілені псевдо-випадкові числа в 
межах від 0 до 1, згенеровані на ПЕОМ.  

В NS2 для генерації псевдо-випадкових чисел застосовується рекурсивний генератор 
псевдо-випадкових чисел MRG32k3a. Цей генератор також входить до інструментарію 
MATLAB/Simulink. 

Логічну схему генерації потоку ON/OFF з розподілом Парето для одного джерела 
приведено в роботі [1]. 
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Рис. 3. Приклад фрактальної випадкової послідовності з розподілом Парето 

 

 

Рис. 4. Модель 50 джерел потоків ON/OFF в MATLAB/Simulink 

 
Параметри періодів ON та OFF, а саме середній час між встановленням з’єднання та 

середньою тривалістю з’єднання можуть отримуватися емпіричним шляхом за 
статистичними даними. Інтуітивно зрозуміло, що сеанс може складатися як мінімум з одного 
пакета. У свою чергу тривалість передачі пакета залежить від швидкості потоку в даному 
каналі зв’язку. Одним з базових кодеків для додатків IP-телефонії є кодек G.723.1, що 
стискає голос в кадри тривалістю 30°мс, тому в представленій моделі мінімальне граничне 
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значення періоду 30мсONb  . Також, середня тривалість 1500avgOFF  мс, а параметр форми 
5,1a . За допомогою виразу (2) розраховуються середня тривалість періоду avgON  і 

мінімальне значення періоду OFFb . Випадкові послідовності, що відповідають тривалостям 
періодів ON на рис.°3 а) та OFF на рис.°2 б) знаходяться відповідно до виразу (3). Модель 50 
джерел потоків ON/OFF побудовано за допомогою блоків MATLAB/Simulink і предствлено на 
рис.°4. Результуючу кількість активних сеансів VoIP 50 джерел потоків ON/OFF на 
умовному вході системи АУЧ відображену за допомогою блоку „Осцилограф”, приведено 
на рис.°5. Максимальна кількість сеансів на умовному вході системи АУЧ за час 
моделювання 200°мс становила 17 сеансів. 

Рис. 5. Результуюча кількість сеансів VoIP 50 джерел потоків ON/OFF на 
умовному вході системи АУЧ 

 

Оцінка адекватності моделі.  
Метою моделі є представлення динамічного навантаження з важким розподілом, на 

систему АУЧ. Таким чином оцінка адекватності моделі зводиться до встановлення: 
адекватності згенерованих випадкових послідовностей чисел випадковим послідовностям 
величин з важким розподілом; адекватності моделювання біномінального процесу; 
узгодженості часу моделювання навантаження з часом оцінювання системи АУЧ. 

Трафік високошвидкісних цифрових мереж має пачковий характер, причому пачки 
з’являються у різних масштабах часу, в межах від мілісекунд до хвилин й годин. Динаміка 
результуючого трафіка, що відображена на рис.°5 візуально підтверджує пачковість 
агрегованого трафіка. Важкий розподіл випадкових послідовностей випливає зі значення 
параметра a  приведеної математичної моделі. Відомо, що абсолютні моменти q-го порядку 

q   при q a , тобто для розподілу Парето існують лише моменти порядка, меншого за 
значення a . При 1a   матсподівання випадкової величини нескінченне, тоді як при 2a   
нескінченною є дисперсія. При 1.5a  , для розподілу періодів ON та OFF існують лише 
моменти першого порядку тобто їх середні значення, що задовольняє виразу (1). Дисперсія, 
що пов’язана з моментом другого порядку є нескінченною, що видно з виразу (2). Таким 
чином, отримані послідовності випадкових чисел відповідають моделі випадкових 
послідовностей з важким розподілом.  

Інструментарій MATLAB/Simulink дає можливість забезпечити моделювання 
біномінального процесу та відобразити сигнал з різною амплітудою на часовому відрізку. 
Для наглядності на рис.°6 представлено спрощену модель навантаження, що включає три 
джерела потоків ON/OFF з амплітудами 1A   періоду ON та 0A   періоду OFF. 
Суперпозиція рівнів сигналу відбувається у точці агрегації. Моменти зміни амплітуди 
сигналу, тобто переходу з режиму ON в режим OFF та навпаки приведені в табл.°1. 
Результуючий енергетичний рівень агрегованого сигналу відображається візуально на рис.°7 
за допомогою осцилографу, і доводить адекватність моделювання біномінального процесу. 

Відомо, що інтенсивність навантаження мережі суттєво змінюється протягом доби, а 
отже змінюється характеристичний показник розподілу. Дослідження моделей систем АУЧ 
на основі флюїдних потоків, згаданих в [1], а саме залежності розміру черги буфера 
маршрутизатора від часу, здійснювалися на часових проміжках 200°с. 
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Джерело 

ON/OFF 1 0 1 3 4 5 

Джерело 
ON/OFF 2 0 1,5 5 6 7 

Джерело 
ON/OFF 3 0 2 3 6,5 6,7 

Амплітуда 
сигналу 0 1 0 1 0 

Таблиця 1. Моменти зміни амплітуди джерел ON/OFF 

Рис. 6. Модель навантаження 
трьох джерел потоків ON/OFF 

Такий час моделювання є суттєво 
меншим у порівнянні з часом, 
протягом якого змінюється 
інтенсивність навантаження. Час 
моделювання сеансів навантаження на 
систему АУЧ також становить 200°с, 
що видно з рис.°5. Таким чином 
фіксований характеристичний 
показник розподілу Парето та час 
моделювання навантаження на систему 
АУЧ відповідає часу її оцінки.  

ВИСНОВКИ. В роботі представлено модель сеансів VoIP для 50 джерел потоків 
ON/OFF зі щільністю розподілу ймовірності Парето на основі біномінального процесу, 
математичної моделі програмного пакету NS2, та можливостей MATLAB/Simulink. Приведено 
приклади фрактальної випадкової послідовності з розподілом Парето режимів ON та OFF 
при характеристичному показнику розподілу 1.5a  . Графічно відображено результуючий 
агрегований сигнал, що відповідає кількості сеансам VoIP 50 джерел потоків ON/OFF. При 
цьому максимальна кількість активних сеансів на умовному вході системи АУЧ при 
дорівнює 17. Вищезазначене доводить спроможність створювати подібні моделі за 
допомогою MATLAB/Simulink , що у свою чергу дає можливість досліджувати системи АУЧ 
як системи автоматичного управління за умов динамічного навантаження. 
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Рис. 7. Агрегований енергетичний рівень сигналів 
трьох джерел потоків ON/OFF 


