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В статті розглядаються протоколи транспортного рівня, що використовуються в інформаційно-

телекомунікаційних мережах. Проводиться аналіз методів управління потоками даних за допомогою 

протоколів транспортного рівня моделі OSI проводових і безпроводових мереж зв’язку. 
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Актуальність. Одним з перспективних напрямків розвитку інформаційно-

телекомунікаційних мереж (ІТМ) є широке використання безпроводових технологій, 

представником яких є мобільні радіомережі (МР) класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), 

які характеризуються динамічною топологією, передбачують відсутність базових станцій та 

фіксованих маршрутів передачі інформації, а також надають можливість мобільним 

абонентам самоорганізовуватись в  радіомережу без завчасно розгорнутої мережевої 

інфраструктури. Їх застосування охоплює сфери як спеціального (мережі зв’язку тактичної 

ланки управління, без проводові мережі пунктів управління, аварійні мережі, які 

розгортаються в умовах надзвичайних ситуацій та ін.) так і цивільного призначення (мережі 

підприємств, домашні мережі, тощо) [1]. 

Також особливостями побудови МР є: ненадійність та динамічність радіоресурсу, 

колективний характер їх використання; обмеженість та неоднорідність ресурсів вузлів; 

обмежена безпека; здатність до самоорганізації; одночасне використання вузлів у ролі 

маршрутизаторів, комутаторів і кінцевих пристроїв та інше. Основними завданнями МР є 

надійна передача потоків даних із заданою якістю обслуговування. 

Функціонування мереж MANET в цілому неможливе без впровадження відповідної 

системи управління мобільною мережею, одним з елементів якої є підсистема управління 

потоками даних [2], яка може бути реалізована наступними методами: управління 

перевантаженням, управління чергами, управління відновленням передачі після втрати 

зв’язності мережі, управління відновленням втрачених пакетів та пакетів, які надійшли з 

помилками. 

Специфічна побудова передбачає постійне підвищення вимог до якості передачі різних 

типів трафіка в мережах класу MANET, що робить їх залежними від нижніх рівнів моделі 

OSI. Більшість типів трафіка чутливі до перевантажень мережі, затримок та втрати пакетів з 

даними, що передаються в ній, а отже, вимагають реалізації методів управління потоками 

даних, які б забезпечили їхню повноцінну роботу в МР класу MANET [3, 4]. Тому, ефективне 

управління потоками даних є актуальним питанням при створенні мереж даного класу. 

Метою статті є аналіз існуючих протоколів транспортного рівня моделі OSI та методів 

управління потоками даних, які використовуються в ІТМ, класифікація зазначених методів 
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та визначення основних вимог до потоків даних в МР, можливість застосування цих 

протоколів в МР, напрямків підвищення ефективності їх функціонування у тактичних МР. 

Об’єктом є процес управління потоками даних в МР. 

Предметом є протоколи транспортного рівня моделі OSI. 

Рівні та функції управління потоками даних в МР. 

Механізм управління потоками даних являє собою множину операційних правил, згідно 

яких обробляються потоки даних (запитів, повідомлень, пакетів і т. п.). Ці правила повинні 

визначати маршрути проходження потоків даних, а також стратегії, алгоритми і дисципліни 

обслуговування у вузлах мережі; прогнозувати, запобігати та виключати перевантаження та 

блокування шляхом регулювання вхідного трафіка та управління розподілом буферної 

пам’яті. Управління потоками даних в мережах з комутацією пакетів має за мету запобігти 

зниженню ефективності мережі через перевантаження, оптимально розподілити ресурси між 

користувачами, а також забезпечити відповідність між продуктивністю мережі та вхідним 

навантаженням. У телекомунікаційних мережах розрізняють наступні рівні управління 

потоками даних [5]: 

1. міжвузловий рівень – на цьому рівні забезпечується управління потоком даних між 

двома сусідніми вузлами комутації з метою запобігання переповнення локальних буферів 

(канальний рівень моделі OSI); 

2. рівень доступу до мережі – здійснюється обмеження вхідного потоку за 

результатами вимірювання внутрішнього навантаження мережі. Управління здійснюється 

між абонентами і вузлом комутації (канальний і мережевий рівні моделі OSI); 

3. рівень „вузол комутації – джерело – вузол комутації – адресат”. Запобігає 

переповненню буферу вузла комутації-адресата (мережевий рівень моделі OSI); 

4. рівень „процес-процес”. Запобігання переповненню буферів користувачів на рівні 

процесів (транспортний рівень моделі OSI). 

На перелічених рівнях управління потоками даних виділимо основні функції, які 

повинні бути реалізовані методами управління потоками даних, що використовуються в МР, 

а також механізми, якими можливо реалізувати зазначені функції: збір інформації про стан 

мережі; узгодження швидкостей передачі та прийому; запобігання перевантаженням; 

формування та впорядкування трафіка (рис. 1). 
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Рис. 1. Функції методів управління потоками даних 
 

Збір інформації про стан мережі (стан інформаційного напрямку між відправником та 

адресатом) має за мету визначити перелік контрольованих параметрів мережі, значення яких 

будуть використовуватися вузловою системою управління [6] для прийняття рішення з 

управління потоками даних, маршрутизацією, енергоресурсом та ін. 

Узгодження швидкостей передачі та прийому, а також забезпечення надійної передачі 

інформації на всіх рівнях протоколів базується на механізмах квитування та „ковзаючого 

вікна” (методи зменшення надлишковості при передачі інформації – Нагля, Кларка та ін., 
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методи виявлення перевантаження – TCP Vegas та ін., методи управління розміром вікна – 

Slow Start, Binary Increase та таймером повторної передачі – Джекобсона та ін.). 

Запобігання перевантаженням досягається при управлінні вхідним потоком 

(обмеженні потоку) у вузлах мережі передачі даних. При цьому розділяють методи 

глобального та локального управління потоками даних. Глобальне управління передбачає 

або обмеження загальної кількості пакетів, які передаються в мережі (ізоритмічне 

управління), або обмеження кількості в кожному віртуальному з’єднанні „джерело-адресат” 

(міжкінцеве управління). У відповідності з локальним управлінням обмежується або загальна 

кількість пакетів у вузлі комутації, або кількість буферів, які виділяються різним класам 

пакетів. Крім того, для запобігання перевантаженням можуть використовуватися методи 

прогнозування, основним завданням яких є передбачення зони мережі (ділянки 

інформаційного напрямку), яка буде перевантажена, використовуючи зібрану інформацію 

про стан мережі. Це дозволить перенаправити потоки даних за менш завантаженими 

маршрутами (використовується інформація про наявні маршрути з мережевого рівня моделі 

OSI – підсистема управління маршрутизацією [7]) і уникнути різкого скорочення пропускної 

спроможності мережі. 

Формування та впорядкування трафіка передбачає визначення дисциплін 

обслуговування пакетів різного пріоритету (знищення пакетів при переповненні черг – Tail 

Drop, Random Drop, Drop from Front, Random Early Detection; методи, що визначають 

послідовність обслуговування черг – First In – First Out, Class-Based Queuing, справедлива 

черга, Weighted Fair Queuing, Priority Queuing та ін.; методи попереднього резервування 

ресурсів – пропускної спроможності, продуктивності процесорів, буферної пам’яті та ін.) та 

розподіл і резервування буферів (довільний розподіл буферної пам’яті між чергами, 

обмеження максимальної довжини черги, розділення з обмеженням максимальної довжини 

черги та гарантованої мінімальної довжини черги). 

Основні вимоги до передачі потоків даних в МР та класифікація методів 

управління потоками даних 

Крім основних функцій, які повинні бути реалізовані методами управління потоками 

даних, що використовуються в МР, методи управління потоками даних повинні також 

задовольняти основні вимоги до передачі потоків даних в МР: 

– децентралізоване управління; 

– розподілене функціонування; 

– мінімальне завантаження мережі службовою інформацією; 

– можливість здійснювати функції управління потоками даних на різних рівнях  

моделі OSI; 

– можливість боротьби з перевантаженнями; 

– доставка різних видів трафіка. 

Враховуючи функції методів управління потоками даних, що повинні бути реалізовані 

в мережах класу MANET, вимоги до потоків даних в МР пропонується виділити наступні 

класифікаційні ознаки методів управління потоками даних (рис. 2):  

– за типом: активні (запобігають виникненню перевантажень), реактивні (містять 

механізми боротьби з перевантаженнями після їх виявлення); 

– за кількістю підтримуваних швидкостей передачі: багатошвидкісні (з можливістю 

переходу на нижчі швидкості передачі у разі виявлення перевантаження), одношвидкісні (без 

можливості переходу на інші швидкості); 

– за наявністю зворотного зв’язку: з явним зворотним зв’язком (маршрутизатор явно 

інформує джерело навантаження про стан мережі), без зворотного зв’язку (відправник 

інформується про перевантаження через приймач, таким чином вони обидва відповідальні за 

визначення стану мережі. Реалізований в Leaky Bucket та Token Bucket) [3, 8]; 

– за типом потоків даних: управління зовнішніми потоками (потоки даних, які 

проходять через вузол, використовуючи його як комутатор), управління внутрішніми 

потоками (потоки даних, які надходять чи виходять з кінцевого вузла); 
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– за кількістю маршрутів: одномаршрутні (дані передаються одним маршрутом), 

багатомаршрутні (дані передаються кількома різними маршрутами); 

– за функціонуванням на рівні моделі OSI: однорівневі (на канальному, мережевому 

чи транспортному рівні), міжрівневі (передбачають взаємодію між кількома рівнями  

моделі OSI); 

–  за наявністю пріоритету обслуговування: без пріоритету, з пріоритетом; 

– за місцем управління: з кінця в кінець, між двома сусідніми вузлами, між процесами 

верхніх рівнів моделі OSI [9]; 

– за класом апаратних засобів: використовуються в кінцевому обладнанні або в 

маршрутизаторах; 

– за управляючим параметром: вікно перевантаження (уповільнений старт; 

запобігання перевантажень; мультиплікативне скидання; швидке відновлення; адаптивна 

зміна вікна з врахуванням часу очікування підтверджень; дихотомічний пошук; фіксоване 

вікно), вікно прийому (адаптивна зміна вікна прийому), розмір черги відправника , розмір 

черги адресата, таймер повторної передачі (адаптивний тайм-аут (метод Джекобсона); 

збільшення тайм-аута вдвічі при кожній повторній передачі (метод Карна); фіксований 

тайм-аут [7], маршрут[10], топологія, спосіб доступу до каналу (TDMA, CDMA, FDMA), 

підтвердження про отримання пакетів (відправка підтвердження після отримання кожного 

пакету; відправка підтвердження на групу отриманих пакетів; відправка підтвердження в 

пакеті з даними; відправка підтвердження тільки при отриманні великої кількості даних 

(метод Кларка), відправка підтвердження базовою станцією; використання наступного агента 

(метод Балакришнана))[11]. 

– за підтримкою множини потоків даних: однопоточні (передача інформації 

здійснюється між двома точками (вузлами) одночасно по кільком незалежним потокам), 

багатопоточні (передача інформації здійснюється між двома точками (вузлами)  

по одному потоку). 
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зв’язку

З явним зворотним 

зв’язком

Без зворотного 

зв’язку

Активні

Реактивні

За типом:

За місцем 

управління 

З кінця в кінець

Між двома 

сусідніми вузлами

Між процесами верхніх 

рівнів моделі OSI

За підтримкою 

множини потоків 

даних

Однопоточні

Багатопоточні

За управляючим параметром

Вікно перевантаження

Вікно прийому

Розмір черги відправника (адресата)

Таймер повторної передачі

Маршрут, топологія, спосіб доступу до 

каналу

 

Рис. 2. Класифікація методів (протоколів) управління потоками даних 
 

Методи (протоколи) управління потоками даних транспортного 

 рівня моделі OSI 

У проводових мережах забезпечення надійної та якісної передачі потоків даних 

здійснюється завдяки функціонуванню протоколів транспортного рівня моделі OSI, зокрема 

ТСР (Transmission control protocol), SCTP (Stream Control Transmission Protocol) та UDP (User 

datagram protocol, а також їх модифікацій. Більш детально співвідношення можливостей 

перерахованих протоколів та вимог до передачі потоків даних в МР наведено в табл. 1.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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З табл. 1 видно, що протокол транспортного рівня UDP відповідає за передачу 

мультимедійної інформації в режимі реального часу, але в ньому відсутні механізми 

управління потоками даних, децентралізоване управління, розподілене функціонування та 

гарантована доставка інформації. Тому, надалі цей протокол не будемо розглядати, оскільки 

він не задовольняє більшості вимог до передачі даних в МР. Більш детально звернемо увагу 

на протоколи SCTP, ТСР та їх модифікації, які в порівнянні з протоколом TCP більше 

задовольняють вимогам передачі даних в МР. 

Таблиця 1 

Співвідношення вимог до передачі потоків даних в МР та можливостей 

протоколів транспортного рівня моделі OSI  
                        Протоколи  

Ви-             передачі                                                                                                    

моги                даних 

до потоків  

даних в МР 

UDP TCP SCTP 

Децентралізоване 

управління 

Відсутнє будь-яке 

управління потоком 

даних 

Управління потоком 

даних є, але не 

децентралізоване 

Управління потоком 

даних є, але не 

децентралізоване 

Розподілене 

функціонування 
Відсутнє 

Здійснюється у взаємодії 

з протоколами інших 

рівнів моделі OSI 

Здійснюється у взаємодії 

з протоколами інших 

рівнів моделі OSI 

Мінімальне 

завантаження мережі 

службовою інформацією 

Задовольняє 

Дуже навантажує 

мережу службовою 

інформацією 

Дуже навантажує мережу 

службовою інформацією 

Можливість здійснювати 

функції управління 

потоками даних на 

різних рівнях моделі OSI 

Відсутня 
Управління можливе на 

транспортному рівні 

Управління можливе на 

транспортному рівні 

Можливість боротьби з 

перевантаженнями 
Відсутня 

Є чутливим до 

перевантажень, але не 

може відрізнити 

перевантаження від 

розриву маршрутів 

Є чутливим до 

перевантажень, але не 

може відрізнити 

перевантаження від 

розриву маршрутів 

Доставка різних видів 

трафіка 

Відео, голос Передача даних Передача даних, відео, 

голос 

Протоколи ТСР та SCTP є основними протоколами управління потоками даних в 

проводових мережах зв’язку, які забезпечують узгодження швидкостей передачі між усіма 

елементами мережі, запобігають перевантаженню у мережі, а також забезпечують 

гарантовану доставку інформації шляхом встановлення віртуального з’єднання між 

відправником та адресатом. Протокол SCTP – надійний транспортний протокол, який 

забезпечує стабільну, упорядковану (з збереженням порядку відслідковування пакетів) 

передачу даних між двома кінцевими точками (подібно до TCP). Крім того, протокол 

забезпечує збереження меж окремих повідомлень (подібно до UDP). Однак, у відмінності від 

протоколів TCP і протоколу UDP протокол SCTP має додаткові переваги, такі як підтримка 

множинного адресування і багатопоточність – кожна з цих можливостей збільшує 

доступність вузла передачі даних. При втраті повідомлення будь-якого з потоків це впливає 

тільки на даний потік, не зачіпаючи роботу інших потоків даних. 

Але все таки дані протоколи мають низку недоліків [6, 12], які особливо відчутні при їх 

використанні в мережах з динамічною топологією: 

– перший і основний недолік полягає в тому, що ТСР та SCTP не можуть відрізнити 

втрату пакета через розрив маршруту від втрати через перевантаження мережі, тому втрата 

пакетів в МР завжди розцінюється протоколом як така, що виникла внаслідок 

перевантаження. Це призводить до низької ефективності використання методу вікна 

перевантаження в безпроводових мережах, де ймовірність розриву маршруту передачі є 

значною через високу динаміку топології мережі. В цій ситуації замість пошуку та побудови 
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нових маршрутів передачі, дані протокол продовжують генерувати повторні передачі, 

заповнюючи МР службовим трафіком; 

2) „нечесна поведінка” ТСР та SCTP передбачає змагання вузла за смугу пропускання 

каналу. Для визначення максимально можливого вікна перевантаження здійснюється стрімке 

збільшення інтенсивності відправки сегментів, яке відбувається до втрати пакета, після чого 

проводиться більш стрімке скорочення розміру вікна, щоб уникнути перевантаження мережі. 

Цей недолік приводить до сплесків навантаження в мережі і, відповідно, до збільшення 

ймовірності втрати сегментів; 

3) управління потоками даних здійснюється, в основному, кінцевими вузлами без 

можливості проміжних вузлів на маршруті впливати на передачу пакетів. 

У зв’язку з вищеперерахованими недоліками протоколів на протязі останніх років дуже 

багато зусиль дослідників були спрямовані на адаптацію ТСР для роботи в мережах MANET. 

З метою підвищення продуктивності протоколу ТСР а також його адаптації до динамічного 

середовища МР було розроблено низку методів управління потоками даних: Tahoe, Vegas, 

Reno, Newreno, Random Early Detection та ін. Однак, як показав проведений аналіз [7, 13, 14], 

існуючі методи орієнтовані на статичні або квазістатичні умови функціонування МР і не 

усувають проблеми протоколу ТСР, пов’язаної з неможливістю виявлення причини втрати 

пакетів. На сьогодні основна увага дослідників, які займаються удосконаленням протоколу 

ТСР для використання в мережах класу MANET, спрямована на забезпечення взаємодії 

зазначеного протоколу з протоколами інших рівнів моделі OSI (зокрема мережевого і 

канального). В першу чергу ця взаємодія повинна вирішити питання неспроможності ТСР 

виявляти причину втрати пакетів у МР. 

В табл. 2 проаналізовано наведені протоколи транспортного рівня моделі OSI такі як 

SCTP, TCP та їх модифікації, які розглядались в роботах [11 – 17] в проводових та 

безпроводових мережах зв’язку, у відповідності до класифікації методів управління 

потоками даних. 

Таблиця 2 

Протоколи транспортного рівня моделі OSI 

Вид мережі 

Протоколи 

управління 

потоками даних 

Методи управління 

потоками даних 

Управляючий 

параметр 

Відношення до 

класифікації 

Проводові 

мережі 

SCTP 
Повільний старт (ковзаюче 

вікно) 

Вікно 

перевантаження 

Реактивні; з кінця в 

кінець; 

багатошвидкісні; 

однорівневі; з явним 

зворотнім зв’язком; 

використовуються в 

кінцевому 

обладнанні; 

багатопоточний 

ТСР Повільний старт (ковзаюче 

вікно)  

Реактивні; з кінця в 

кінець; 

багатошвидкісні; 

одно рівневі; з явним 

зворотнім зв’язком; 

використовуються в 

кінцевому 

обладнанні; 

однопоточні 

SACK TCP Повільний старт Selective 

Repeat (вибіркова 

повторна передача) 

TCP Tahoe Повільний старт. Швидка 

повторна передача 

TCP Reno Повільний старт. Швидка 

повторна передача. 

Швидке відновлення. 

Запобігання 

перевантаження 

TCP Vegas Вимірювання RTT. 

Повільний старт. 

Час кругообігу 

пакета (RTT). 

Вікно 

перевантаження 

Активний з кінця в 

кінець; 

Багатошвидкісний; 

використовується в 
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Вид мережі 

Протоколи 

управління 

потоками даних 

Методи управління 

потоками даних 

Управляючий 

параметр 

Відношення до 

класифікації 

кінцевому 

обладнанні; 

однопоточний 

Безпроводові 

мережі з 

централізова-

ним 

управлінням 

Непрямий ТСР Сегментація з’єднання на 

провідну та безпровідну 

частини мережі 

В провідній 

частині мережі – 

вікно 

перевантаження В 

безпровідній 

частині мережі – 

відповідний па-

раметр протоколу, 

який використову-

ється на 

безпровідній 

ділянці 

Реактивні; 

міжвузлові; багато 

швидкісні; 

Використовуються в 

кінцевому 

обладнанні та в 

точках доступу до 

провідної мережі; 

однопоточний 

ТСР з 

підслуховуванням 

Буферизація даних з 

метою здійснення швидкої 

повторної передачі 

Мобільний ТСР Контроль переданих 

пакетів та прийнятих АСК 

для підтримки з’єднання 

при тривалій відсутності 

зв’язку з мобільним 

абонентом 

Безпроводові 

мережі з 

децентралі-

зованим 

управлінням 

(MANET) 

С
3
ТСР Вимірювання смуги частот 

та часу затримки пакетів (у 

співпраці з канальним 

рівнем мережі) з 

допомогою додаткового 

модуля управляння 

навантаженням 

Ширина смуги 

частот. Час 

затримки пакетів 

Міжрівневий; з кінця 

в кінець; 

використовується в 

кінцевому 

обладнанні; 

однопоточний. 

С
3
Reno-2 Метод використовує 

управління потужністю 

передачі на фізичному 

рівні для запобігання 

перевантаженням, а на 

транспортному рівні 

використовується 

протокол Reno-2 з 

віконним механізмом 

управління навантаженням 

Потужність 

передавача. Вікно 

перевантаження 

Міжрівневий; 

використовується в 

кінцевому 

обладнанні; 

однопоточний 

ТСР-МЕDX Енергоефективний метод, 

який використовує 

вимірювання часу 

затримки передачі та зміну 

величини затримки 

передачі для виявлення 

причини втрати пакетів у 

мережі 

Час затримки 

передачі. 

Зміна величини 

затримки передачі. 

Реактивний; з кінця в 

кінець; 

використовується в 

кінцевому 

обладнанні; 

міжрівневий; 

однопоточний 

TSR Використання протоколів 

маршрутизації для 

запобігання втрати пакетів 

та скорочення кількості 

повторних передач 

Маршрутна 

таблиця. 

Час кругообігу 

пакета (RTT). 

Міжрівневий; 

використовується в 

кінцевому 

обладнанні; 

реактивний; 

однопоточний 

TCP-F Схема зі зворотнім 

зв’язком 

Вікно 

перевантаження 

Однорівневий; 

реактивний; 

з кінця в кінець/ 

кінцеві пристрої; 

використовується в 

кінцевому 

обладнанні; 

однопоточний 

ELFN  Схема зі зворотнім 

зв’язком. Приймає 

безпосередню участь у 

процесі зондування мережі 

для знаходження нового 

Вікно 

перевантаження 

Міжрівневий; 

реактивний; 

з кінця в кінець/ 

кінцеві пристрої; 

використовується в 
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Вид мережі 

Протоколи 

управління 

потоками даних 

Методи управління 

потоками даних 

Управляючий 

параметр 

Відношення до 

класифікації 

маршруту.  кінцевому 

обладнанні; 

однопоточний 

АТСР (Ad-Hoc 

TCP) – 

Схема зі зворотнім 

зв’язком. Використовує 

зв’язок з мережевим 

рівнем моделі OSI і 

намагається боротися зі 

значною кількістю бітових 

помилок в радіоканалі. 

Вікно 

перевантаження 

З кінця в кінець/ 

кінцеві пристрої; 

міжрівневий; 

реактивний; 

однопоточний 

Fixed RTO  Схема без зворотного 

зв’язку 

Тайм-аут 

повторної 

передачі 

З кінця в кінець/ 

вузол відправник; 

використовується в 

кінцевому 

обладнанні; 

однорівневий; 

реактивний; 

однопоточний 

Fuzzy-RED  Використовується нечітка 

логіка та експертні 

системи 

Розмір черги та 

швидкість її зміни 

З кінця в кінець/ 

кінцеві пристрої; 

однопоточний 

 

Основні напрямки модифікації алгоритму управління потоками даних МР в протоколі 

ТСР логічно класифікувати наступним чином (рис. 3):  

– ТСР-модифікації: заміна транспортного протоколу версіями, які враховують різні 

характеристики безпровідних мереж [7]. 

– Модифікації з явним зворотнім зв’язком: протоколи цієї групи використовують різні 

техніки зворотного зв’язку, покладаються на доступне буферне середовище проміжних 

вузлів, що примушує їх бути більш залежними від розміру доступної пам’яті, ніж від ємності 

каналів. 

– Вимірювання параметрів нижніх рівнів: дані протоколи збирають інформацію про 

весь маршрут передачі даних та про тривалість з’єднання. Проте, це вимагає додаткового 

трафіка, який використовуватиме і без того обмежені ресурси мережі. 

– Модифікація за рахунок інтелектуалізації: застосування асоціативної пам’яті, 

експертних систем, нечіткої логіки, нейронних мереж або комбінації даних методів. 
 

Напрямки модифікації протоколу TCP

TCP-Модифікації

(TCP-МЕDX, 

АТСР)

Модифікації з явним 

зворотним зв'язком 

(ELFN, TSR, TCP-F)

Вимірювання 

параметрів нижніх 

рівнів

(С3ТСР, С3Reno-2)

Модифікація за 

рахунок 

інтелектуалізації

(Fuzzy-RED)
 

Рис. 3. Основні напрямки модифікації алгоритму управління потоками 

 даних в протоколі ТСР 

 

TCP-MEDX (Mobile Error Detection eXtension) – розширення протоколу ТСР з 

можливістю виявлення помилок, характерних для безпровідних мереж. Основними 

характеристиками даного протоколу є: по-перше, енергоефективність (починає працювати 

тільки після виявлення втрати пакетів, і, тим самим, економить обмежений енергоресурс 

кінцевого обладнання); по-друге, цей метод усовує негативний ефект спричинений 
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асиметричністю безпровідних ланок, покращуючи точність виявлення випадків втрати 

помилок. 

В протоколі використовуються два параметри для виявлення перевантаження: – 

затримка передачі; – зміна величини затримки передачі. TCP-MEDX приймає рішення про 

те, що мережа знаходиться в стані перевантаження, якщо виконуються дві умови: 1) поточна 

затримка передачі значно перевищує поріг, який рівний βP , де P – середній час затримки 

передачі, а β – визначається певною прикладною програмою; 2) затримка передачі 

продовжує зростати протягом певної кількості пакетів. Коли виявлено втрату пакетів, TCP-

MEDX ініціює вище вказані критерії для прийняття рішення щодо наявності 

перевантаження. Якщо в мережі присутнє перевантаження, вікно перевантаження 

зменшується вдвічі. В іншому випадку, TCP-MEDX приймає рішення, що пакети були 

втрачені через помилки передачі, і не міняє розміру вікна перевантаження [7, 14]. Це 

створює ефект збільшення смуги пропускання і скорочення затримки передачі. 

АТСР (Ad-Hoc TCP) – метод, який також використовує зв’язок з мережевим рівнем 

моделі OSI і намагається боротися зі значною кількістю бітових помилок в радіоканалі. 

Протокол ТСР на стороні відправника може працювати в наступних режимах: передача, 

контроль перевантаження та повторна передача. Для „прослуховування” мережі 

передбачається введення додаткового рівня АТСР, який встановлює вузол-передавач у 

відповідні режими. 

Якщо вузол отримує повідомлення про перевантаження – включається механізм 

управління перевантаженнями без отримання повідомлення про перевищення часу 

очікування пакета. Для визначення втрат пакетів через помилки в каналі АТСР моніторить 

підтвердження про прийом пакетів АСК. Якщо АТСР отримує три АСК – відбувається 

встановлення передавача в режим очікування і втрачені пакети одразу ж передаються з ТСР-

буфера в мережу. 

Слід зауважити, що АТСР передбачає взаємодію з протоколом ТСР відправника чи 

адресата, у яких немає АТСР. Однак, даний метод передбачає значні об’єми службового 

трафіка для зондування мережі [7, 14]. 

ELFN (Explicit Link Failure Notification, явне виявлення втрати маршруту) – цей метод 

працює так само як і попередній метод ТСР-F, за винятком того, що виявлення втрати 

маршруту відбувається протоколом мережевого рівня і протокол ТСР приймає безпосередню 

участь у процесі зондування мережі для знаходження нового маршруту. ELFN значно 

підвищує ефективність функціонування протоколу ТСР в радіомережах з динамічною 

топологією, однак він повністю залежить від протоколів маршрутизації, які на сьогоднішній 

день також перебувають на стадії розробки та удосконалення [7, 14]. 

TSR (TCP-aware Source Routing). Розробники даного протоколу вважають, що 

більшість випадків перевантаження в мережах MANET відбуваються через тривалі тайм-

аути, повторні передачі та невірну послідовність пакетів на прийомі, які спричинені 

неточностями маршрутизації пакетів у мережі та вибором хибного шляху при відновленні 

втраченого з’єднання. Протокол TSR було розроблено на основі протоколу маршрутизації 

DSR, який для визначення маршруту передачі пакетів використовує службові повідомлення 

наступного змісту: ROUTE-REQUEST – запит маршруту; ROUTE-REPLY – підтвердження 

існування маршруту; ROUTE-ERROR – для видалення неіснуючого маршруту з маршрутної 

таблиці. В ході розробки протоколу TSR були введені два додаткові повідомлення: ROUTE-

PROBE – для виявлення нових можливих маршрутів передачі при втраті з’єднання; REPLY-

PROBE – підтвердження існування нових маршрутів. У випадку переривання маршруту, 

протокол переходить у стан утримання, і відправник припиняє передачу пакетів у мережу до 

того часу, поки не буде знайдено нового маршруту. Коли приймач отримує повідомлення 

REPLY-PROBE, він виходить зі стану утримання і приступає до вибору маршруту, який 

здійснюється обчисленням найменшого значення RTT в даний момент часу. Таким чином, 

переходячи в стан утримання, протокол TSR скорочує кількість повторних передач та 
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пакетів, які прийшли позачергово, а отже зменшує простої в роботі мережі, ефективніше 

використовуючи її ресурси [7, 14]. 

TCP-F (feedback). Протокол зі зворотнім зв’язком, у якому передавач ТСР може 

відрізняти втрату пакетів внаслідок перевантажень мережі, від втрати пакетів внаслідок 

помилок в каналі передачі за допомогою повідомлення про відсутність маршруту передачі 

(RFN), яке надходить від проміжних вузлів. Ідея протоколу полягає у встановленні ТСР у 

„сплячий стан” після прийому повідомлення RFN. В цьому стані ТСР припиняє передачу 

пакетів і „заморожує” таймер передачі та розмір вікна перевантаження. Після прийому 

повідомлення RRN про наявність необхідного маршруту передавач виходить зі сплячого 

стану і продовжує передачу з тими ж параметрами, які були до розриву маршруту. 

Продуктивність протоколу ТСР-F вища за продуктивність стандартного ТСР, особливо 

в умовах, де затримка при відновленні маршруту є дуже значною. Даний підхід особливо 

підходить для мереж з високими швидкостями передачі [7, 16]. 

Міжрівневий протокол управління навантаженням для ТСР (C
3
TCP). На рис. 4 

зображено приклад ТСР-з’єднання через 3-прольотну безпровідну мережу. Передавальний 

вузол N1 ініціює передачу, відправляючи ТСР дані до вузла N4 через послідовну топологію. 

На прийомі пакетів з даними ТСР канальний рівень вузла здійснює вимірювання величини 

затримки і ширини смуги пропускання для ланки L1. Далі він включає інформацію про 

вимірювання в спеціальне додаткове поле, що міститься в заголовку МАС. Вузол N2,  

отримавши пакети даних від вузла N1, виконує схоже вимірювання для ланки L2 і т. д. 

Інформація про ширину смуги пропускання обновлюється і заноситься до заголовку МАС. 

Розміри затримки, що виникла на ланках L1, L2 та L3 додаються. 

N1 N2 N3 N4

ТСР

передавач
MAC-

заголовок

 ТСР

 дані

ТСР

передавач

 ТСР

 ACK

L1

MAC-

заголовок

L2 L3

 
Рис. 4. Використання C

3
TCP в безпроводовій мережі з трьома ланками 

 

ТСР приймач вузла N4 відправляє передавачеві підтвердження АСК, яке свідчить про 

успішний прийом пакетів. Дане підтвердження також містить в собі заголовки канального та 

фізичного рівнів, які включають інформацію про ширину смуги пропускання та величину 

затримки, отриману вузлом N4 в ході прийому пакетів. Ця інформація є звичайним сигналом 

зворотного зв’язку з використанням відповідних додаткових полів даних. 

Після прийому пакета з ТСР АСК, вузол-відправник N1 володіє інформацією про 

затримку і ширину смуги пропускання як переданих, так і прийнятих пакетів, і, як наслідок, 

може регулювати вихідний трафік. Ширина смуги пропускання отримується при передачі 

пакетів з даними ТСР до приймача, в той час як величина затримки отримується як сума 

затримок пакетів з даними ТСР та пакетів з підтвердженнями АСК [7,14]. 

С
3
Reno-2 (Cross Layer Congestion Control Algorithm in TCP Reno-2). Даний протокол 

передбачає сумісне управління навантаженням на фізичному рівні з допомогою потужності 

передавача, і на транспортному рівні з використанням протоколу Reno-2 (віконне управління 

потоком даних). 

Ємність безпровідних каналів в мережах MANET не є сталою величиною і залежить від 

співвідношення сигнал/шум, яке, в свою чергу, визначається потужністю передавача. Тому 

даний протокол було спроектовано для вирішення проблеми застосування методів 
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управління навантаженням, розроблених для провідних мереж, у мережах MANET. Однак, 

як показали дослідження даного протоколу, його ефективність проявляється тільки при 

низькій потужності передавача, а при збільшенні потужності – кількість втрачених пакетів 

значно зростає, що унеможливлює використання цього методу в даних умовах [7, 16]. 

Fuzzy-RED (Random Early Detection). Даний протокол є адаптацією протоколу RED до 

динамічних умов безпровідного середовища [7]. В ньому управління навантаженням 

відбувається шляхом зміни розміру черги, для чого використовується апарат нечіткої логіки. 

В Fuzzy-RED, на відміну від звичайного RED, фіксовані значення порогів черги замінені на 

динамічні, які залежать від стану мережі в певний момент часу, і обчислюються з 

використанням нечітких логічних висловлювань отриманих з експертної бази знань. 

Однак, використання в якості метрики для управління навантаженням в мережі тільки 

одного параметра (розмір черги та швидкість її зміни), не враховуючи інших параметрів 

мереж MANET, приводить до неточної оцінки поточної ситуації в мережі та неповного 

використання можливостей апарата нечіткої логіки. 

Загальним недоліком існуючих підходів до удосконалення протоколу ТСР є те, що 

проміжні вузли на маршруті передачі або взагалі не приймають участі в процесі управління 

потоками даних, або тільки вимірюють параметри стану мережі, не маючи змоги впливати на 

їх оптимізацію. Також запропоновані підходи використовують обмежену кількість 

параметрів (враховують лише окремі особливості побудови МР), що не дозволяє досить 

точно оцінити стан мережі. 

Висновки 
Отже, ефективне функціонування МР неможливе без наявності системи управління у 

складі кожного мобільного вузла, однією з підсистем якої є підсистема управління потоками 

даних. При відсутності даної підсистеми неможливий процес узгодження характеристик 

потоків даних і характеристик засобів, які обслуговують ці потоки, що здійснюється шляхом 

встановлення таких значень параметрів відповідних мережевих елементів, при яких 

забезпечується доставка даних в мережі із заданою якістю обслуговування. 

Як показав проведений аналіз, більшість з розглянутих методів вимагає наявності 

зворотного зв’язку з мережею для оцінки ситуації, яка склалася в ній, і нездатні приймати 

управляючі рішення в умовах невизначеності, які пов’язані зі складністю формалізованого 

опису МР та задач управління ними з врахуванням похибок при обчисленнях та 

вимірюваннях, нестаціонарністю параметрів МР і системи управління ними (висока 

мобільність абонентів, зміна і непередбачуваність топології мережі) та апріорною 

невизначеністю обстановки та умов функціонування МР. 

У результаті проведеного аналізу характеристик та особливостей функціонування 

існуючих методів управління потоками даних та мобільних радіомереж було визначено, що 

найбільш актуальними напрямами адаптації методів (протоколів) управління потоками даних 

для їх застосування в МР є інтелектуалізація управління потоками даних та інтеграція 

функцій різних рівнів моделі OSI для управління потоками даних в МР. З одного боку 

інтеграція функцій різних рівнів дозволить отримати більш повну картину про ситуацію, яка 

склалася в мережі у певний час під час її функціонування. Однак, це призведе до 

необхідності прийняття управлінських рішень на основі різнорідних за фізичним змістом 

параметрів і вирішення цього завдання можливе за рахунок інтелектуалізації, тобто на основі 

застосування таких технологій як нечітка логіка, нейронні мережі, генетичні алгоритми або 

комбінації даних методів. За таких умов побудова математичної моделі системи управління 

МР на основі класичних математичних методів призведе до значного зростання їх 

обчислювальної складності що не задовольнятиме вимогам з боку малопотужних вузлів МР. 

Метою подальшого дослідження є удосконалення або розробка методу управління 

потоками даних, здатного приймати рішення в умовах невизначеності, що пов’язане з 

неповнотою та неточністю інформації про стан МР. 
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