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У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій виникає потреба у нових механізмах забезпечення 

якості обслуговування (QoS) з урахуванням вимог, що висуваються мережними додатками. Розробка та впрова-

дження ефективних засобів QoS, які враховують особливості сучасних процесів передачі інформації в мережі, є 
актуальною задачею. Зокрема метод керування мережним трафіком на основі локальної моделі керованого про-

цесу (ЛМКП) та метод параметричної ідентифікації процесів передачі мережних даних на основі ЛМКП мо-

жуть бути поєднані з таким засобом QoS як шейпінг трафіку. Для дослідження та розвитку цього підходу пос-

тає необхідність розробки імітаційної моделі експериментальної комп’ютерної мережі. У роботі подано корот-

кий опис концепції ЛМКП, проведено огляд алгоритмів шейпінгу трафіка. Наведено загальну структурну схему 

проектованого сегменту комп’ютерної мережі, описано вимоги, що висуваються до даного сегменту, для пода-

льшого фізичного проектування. Проведено імітаційне моделювання сегменту мережі з реалізацією алгоритму 

шейпінгу трафіка. Отримані результати показують, що метод побудови ЛМКП при передачі мережних даних і 

метод параметричної ідентифікації на її основі можуть бути поєднані з методами шейпінгу трафіку і впрова-

джені в експериментальну комп’ютерну мережу для дослідження засобів QoS. 

Ключові слова: шейпінг трафіка, QoS, сегмент мережі, локальна модель керованого процесу. 
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В современных условиях развития информационных технологий возникает потребность в новых механиз-

мах обеспечения качества обслуживания (QoS) с учетом требований, предъявляемых сетевыми приложениями. 

Разработка и внедрение эффективных средств QoS, которые учитывают особенности современных процессов 

передачи информации в сети, является актуальной задачей. В частности метод управления сетевым трафиком 

на основе локальной модели управляемого процесса (ЛМУП) и метод параметрической идентификации процес-

сов передачи сетевых данных на основе ЛМУП могут быть объединены с таким средством QoS, как шейпинг 
трафика. Для исследования и развития этого подхода возникает необходимость разработки имитационной мо-

дели экспериментальной компьютерной сети. В работе представлено краткое описание концепции ЛМУП, про-

веден обзор алгоритмов шейпинга трафика. Приведена общая структурная схема проектируемого сегмента 

компьютерной сети, описаны требования, предъявляемые к данному сегменту, для дальнейшего физического 

проектирования. Проведено имитационное моделирование сегмента сети с реализацией алгоритма шейпинга 

трафика. Полученные результаты показывают, что метод построения ЛМУП при передаче сетевых данных и 

метод параметрической идентификации на ее основе могут быть объединены с методами шейпинга трафика и 

внедрены в экспериментальную компьютерную сеть для исследования средств QoS. 

Ключевые слова: шейпинг трафика, QoS, сегмент сети, локальная модель управляемого процесса. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Універсальність і 

доступність інтерфейсів web-браузерів і зростання 

кількості Internet-користувачів мотивують впрова-

джувати критично важливі комерційні сервіси   

(служби і послуги) у Internet. 

Доступ до різноманітних інформаційних техно-
логій, що реалізують, наприклад, банківські опера-

ції, дистанційне навчання, різноманітні замовлення, 

торгівлю й інші послуги, давно впроваджується че-

рез web-інтерфейс. Зростає важливість якісної пере-

дачі мультимедійного трафіку (IP-телефонії, пото-

кового відео та інше) в інформаційно-телекому-

нікаційних мережах [1–3]. У зв’язку з цим відбува-

ється стрімке зростання об’єму та щільності інфор-

маційних потоків, що призводить до збільшення 

випадків перевантажень у мережах. 
Однією з основних рушійних сил розвитку 

комп’ютерних мереж є додатки. У відповідь на їх 
постійно зростаючі вимоги до пропускної здатності 
з'являються високошвидкісні технології. Таким ви-
дам трафіку, як, наприклад IP-телефонія, аудіо- і 

відео-потоки, потрібний низький рівень затримок 
пакетів, підтримка групової доставки пакетів і т.д. 
Просте підвищення пропускної здатності мережі не 
гарантує, що різноманітні додатки, які працюють в 
мережі, отримають саме те обслуговування, якого 
вони потребують.  

Таким чином, виникає потреба у нових механіз-
мах забезпечення умов для високої якості обслуго-
вування з урахуванням різних вимог, що висувають-
ся додатками до мережі. 

Як відомо, якість обслуговування (Quality of 
Service, QoS) – це здатність комп’ютерної мережі 
забезпечити необхідний рівень сервісу заданому 
трафіку в певних технологічних рамках [1, 2]. 

Необхідний сервіс характеризується багатьма 
параметрами, основними з яких є наступні [1–3]:  

– смуга пропускання (bandwidth);  
– пріоритет (priority);  
– затримка передачі даних (delay);  
– варіація затримки – джиттер (jitter);  
– втрати пакетів при передачі мережних даних 
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(packet losses).  

Забезпечення якості обслуговування при переда-

чі мережних даних має суттєве значення для адеква-

тного функціонування інформаційних комп’ю-

терних мереж, що розвиваються в напрямку впрова-
дження концепцій мереж наступного покоління 

(Next Generation Network, NGN)) і бездротових Ad 

Hoc (децентралізованих, динамічних) мереж [4–6]. 

Засоби QoS призначені для утримання переліче-

них вище параметрів на необхідному рівні залежно 

від умов, що висуваються до певного класу мереж-

ного трафіка, і для забезпечення здатності мережі 

гарантувати визначений тип сервісу для мережних 

користувачів.  

Очевидно, що мультимедійні додатки висувають 

найбільш жорсткі вимоги до якості обслуговування, 
оскільки їх специфіка обумовлена функціонуванням 

в реальному часі та особливою чутливістю до за-

тримок і втрат пакетів при передачі даних. 

Зростання взаємозв’язаності, складності та гете-

рогенності інформаційно-комунікаційних систем і 

мереж ускладнює забезпечення їх ефективного фун-

кціонування та управління якістю обслуговування. 

Тому розробка та впровадження нових засобів 

QoS, які б враховували особливості сучасних 

комп’ютерних мереж, є актуальною задачею. 

Реалізація таких механізмів і засобів включає в 
себе їх тестування на експериментальній комп’ю-

терній мережі, яка б відповідала вимогам гетероген-

ності та мультисервісності. Ефективність функціо-

нування такої експериментальної мережі може бути 

підтверджена дослідженням імплементованих у ній 

засобів QoS, а саме методів шейпінгу мережного 

трафіка, оскільки, як зазначалось, такі засоби є важ-

ливим інструментом забезпечення QoS у мережах з 

підвищеними вимогами від додатків.  

Метою даної роботи є розробка імітаційної мо-

делі експериментального сегменту комп’ютерної 

мережі з реалізацією методів шейпінгу мережного 
трафіку, призначеної для дослідження засобів QoS з 

використанням концепції локальної моделі керова-

ного процесу.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Як 

відомо, в багатьох випадках забезпечення необхід-

ного рівня QoS при передачі мережних даних можна 

представити як задачу керування процесами переда-

чі даних і параметрами, що характеризують якість 

обслуговування. 

Останнім часом розвивається новий підхід для 

розв’язання задач керування процесами передачі 
мережних даних у складних комп’ютерних системах 

і мережах, а саме концепція локальної моделі керо-

ваного процесу (ЛМКП) [7–9], що полягає у синтезі 

сигналу керування, який є еквівалентним зовнішнім 

вхідним впливам. Розглянемо детальніше зазначе-

ний підхід. 

Концепція локальної моделі керованого процесу. 

Ідея синтезу ЛМКП полягає в тому, що шляхом 

активного експерименту на короткому часовому 

інтервалі створюється "локальна" модель керовано-

го процесу, що відображає динаміку невідомих вхі-

дних впливів у даний момент часу.  

ЛМКП є сигналом, який моделює дію на об’єкт 

керування іншого сигналу (синтетична модель). Ло-

кальна модель створюється в процесі керування в 

реальному часі безпосередньо перед використанням 

шляхом спостереження, прогнозування, пробних і 

синтезуючих керувальних впливів на об’єкт керу-

вання.  

ЛМКП використовується лише на даному циклі 

керування, тобто є «локальною» у часі та просторі. 
Інтервали створення та використання моделі чергу-

ються. Об’єкт керування та зовнішні впливи сприй-

маються як єдине ціле. Модель будується як детер-

мінований процес і є повною (враховує всі власти-

вості об’єкта керування та всі зовнішні впливи, що 

діють на нього), але неточною (моделює дію зовні-

шніх впливів лише усереднено).  

Детально алгоритм побудови ЛМКП описано в 

[7–9]. На рис. 1 наведено приклад локальної моделі 

на етапі її синтезу із демонстрацією сигналів, що 

приймають участь у стабілізації процесу. На рис. 1 

використано наступні позначення: 1 – невідомий 
вхідний сигнал f(t); 2 – сигнал керування u(t); 3 – 

некерована реакція об’єкта yun(t); 4 – керована реак-

ція об’єкта y(t); t – безрозмірний час. 

 

 
Рисунок 1 – Приклад синтезу ЛМКП 

 

Застосування ЛМКП у задачах керування проце-

сами передачі мережних даних. 

Даний алгоритм може бути ефективно застосо-

ваний до процесів передачі мережних даних, які 

можна представити як неперервні процеси, що опи-

суються диференціальними рівняннями [8, 9]. 

У роботах [8, 9] розроблено метод параметричної 

ідентифікації на основі ЛМКП, який дозволяє іден-
тифікувати параметри математичних моделей про-

цесів передачі даних в умовах параметричної неви-

значеності та нестаціонарності на основі викорис-

тання еквіваленту невідомого вхідного сигналу.  

На рис. 2,а наведено приклад еквіваленту функції 

p(t) для нелінійного диференціального рівняння 1-го 

порядку [10], що описує швидкість передачі даних 

TCP-сеансу при використанні алгоритму RED (Ran-

dom Early Detection) для керування довжиною буфе-

рної черги: 

        2 1
1y t p t y t R p t      , (1) 

де y(t) – швидкість передачі даних (пакети/с), p(t) – 

функція ймовірності втрати пакетів, R – RTT-

затримка (с), α – параметр мультиплікативного зме-
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ншення розміру вікна передачі даних при втраті па-

кета, β – параметр адитивного збільшення розміру 

вікна при відсутності втрати пакетів. 

Еквівалент функції p(t), наведений на рис. 2, син-

тезований із використанням алгоритму параметрич-

ної ідентифікації на основі ЛМКП. 

На рис. 2,б наведено приклад ідентифікованих 

параметрів рівняння (1) (значень A(t) = αp(t)). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Залежність від часу t:  

а) еквівалент p(t), б) ідентифікована A(t)  
 

Запропонований у [5, 6] метод на основі ЛМКП 

дозволяє ідентифікувати параметри математичної 

моделі TCP-протоколу, використовуючи лише зна-

чення вікна передачі даних. Це спрощує уникнення 

перевантажень мережних буферів, зменшує ймовір-

ність втрат пакетів, збільшує ефективність розподі-

лу каналу зв’язку, забезпечуючи гарантований рі-

вень QoS. 

Таким чином, використання ЛМКП та методу 

ідентифікації, що побудований на використанні ло-
кальної моделі, дозволяє визначити параметри мо-

делі TCP-протоколу комп’ютера-відправника, що 

надає можливість налаштування параметрів механі-

змів керування мережним трафіком і забезпечити 

рівномірний розподіл наявної смуги пропускання в 

каналі передачі TCP-даних. 

Отже, для подальшого розвитку даного напрямку 

у розв’язанні задач забезпечення якості обслугову-

вання в мультисервісних інформаційно-комуні-

каційних мережах у контексті керування наявною 

пропускною здатністю необхідно розробити експе-

риментальний сегмент комп’ютерної мережі з реалі-
зацією механізмів шейпінгу мережного трафіку для 

тестування можливості їх поєднання з методом ке-

рування й ідентифікації параметрів процесу переда-

чі даних на основі ЛМКП. 

Огляд принципів шейпінгу та полісингу трафіка. 

Як було зазначено вище, методи формування 

трафіка (shaping) та визначення політик (policing) 

належать до методів керування потоками даних в 

комп’ютерних мережах. Розглянемо їх детальніше.  

Методи формування трафіка застосовуються для 

створення смуги пропускання, що виділена з потен-

ційно доступної смуги у тих випадках, коли спосте-

рігається невідповідність швидкостей каналів. 

Формування трафіка – це метод, що дозволяє 

наблизити трафік до необхідного значення інтенси-

вності для уникнення переповнення низькошвидкіс-
ного каналу. Даний метод згладжує трафік і передає 

його з постійною швидкістю [2, 11]. Трафік, швид-

кість якого вища, ніж задана, буферизується для 

того, щоб його можна було відправити пізніше з 

метою підтримання заданого темпу передачі. 

Суттєва відмінність полісингу від формування 

трафіку полягає у тому, що пакети, інтенсивність 

яких перевищує певне порогове значення, не буфе-

ризуються, а, як правило, відкидаються. Також цей 

механізм використовується для перемаркування не-

профільних пакетів і подальшого інформування 

пристроїв, що знаходяться на шляху проходження, 
про те, що їх треба відкидати у першу чергу.  

 Оскільки метод шейпінгу (формування трафіка) 

не відкидає пакети, він є привабливим для керуван-

ня передаванням інформації реального часу. Але 

затримки, що пов’язані з буферизацією, негативно 

позначаються на характеристиках трафіка. Недолі-

ком алгоритму полісінга (визначення політик) є не-

обхідність значного збільшення пропускної здатнос-

ті каналу та зниження його коефіцієнта використан-

ня. Процедуру шейпінга можна класифікувати як 

метод статичного задавання пропускної здатності, 
але більш гнучкого, ніж полісинг. 

На рис. 3 наведено класичний приклад полісингу 

та шейпінгу трафіка та використано наступні позна-

чення: 1 – трафік до використання методу, 2 – тра-

фік після використання методу, CIR – необхідне 

значення інтенсивності мережного трафіку, R(t) – 

поточна інтенсивність трафіку, t – час.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Принципи функціонування механізмів 

керування інтенсивністю мережного трафіку:  

а) полісинг, б) шейпінг 
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Алгоритм шейпінгу "Token Bucket". 

Методи шейпінгу та полісінгу базуються на 

принципі так званого "маркерного відра" (Token 

Bucket) [11]. Профіль трафіка в механізмі Token 

Bucket задається узгодженим розміром сплеску тра-

фіка Bс (біт) за певний інтервал часу Tс (с). При цьо-

му інтенсивність генерування маркерів CIR 

(Committed Information Rate) (біт/с) визначається як 

c cCIR B T . (2) 

Пакети трафіка, який задовольняє заданому про-

філю, пропускаються на вихід без будь-якої затрим-

ки, а інші – відкидаються. Механізм Token Bucket 

містить у собі буфер для маркерів (token) розміром 

Bс. Буфер наповнюється маркерами із заданою інте-

нсивністю, тобто Bс через кожний інтервал часу TC. 

Якщо буфер заповнений, то згенерований маркер 
втрачається. Пакет розміром L, що надходить до 

входу Token Bucket, транслюється на вихід системи 

лише в тому випадку, якщо в буфері міститься L 

маркерів. При цьому вміст f буфера зменшується на 

L. Інакше пакет відкидається. 

Алгоритм шейпінга на основі механізму Token 

Bucket відрізняється від алгоритму полісінга наявні-

стю додаткового буфера для вхідного потоку паке-

тів. При цьому пакети, що не відповідають заданому 

профілю, не відкидаються, а буферизуються, що 

призводить до згладжування профілю трафіка на 
виході такої схеми, дозволяючи знизити втрати при 

його обробці. Проте, якщо буфер повністю заповне-

ний, пакети відкидаються доти, поки в результаті 

обробки накопичених пакетів в буфері не з’явиться 

достатньо місця для їхнього зберігання.  

Отже, процедуру шейпінга мережного трафіка 

можна класифікувати як метод статичного задаван-

ня пропускної здатності, але більш гнучкого, ніж 

полісинг.  

Алгоритм шейпінгу "Leaky Bucket". 

Також існує алгоритм керування мережним тра-

фіком на основі так званого "дірявого відра" (Leaky 
Bucket) [11]. Даний алгоритм передбачає, що трафік 

контролюється кожні Т секунд. На кожному з цих 

інтервалів часу трафік повинний мати середню 

швидкість не більш обумовленої швидкості CIR.  

Швидкість контролюється, базуючись на підра-

хунку обсягу даних, що надійшли за період Т. Якщо 

цей обсяг менше або дорівнює Bс, то фактична шви-

дкість трафіка була менше cB T , тобто менше CIR. 

Перевищення обсягом пульсації обумовленого зна-

чення Вс на величину Be вважається «м'яким» пору-

шенням – пакети-порушники мають бути позначені 

1DE  , але не відкинуті. При перевищенні обсягом 

пульсації величини c eB B  кадри відкидаються.  

Алгоритм (рис. 4) використовує лічильник байт 

С, які надійшли від користувача. Кожні Т секунд 

цей лічильник зменшується на величину Вс (або ж 

скидається в 0, якщо значення лічильника менше, 

ніж Вс). Це найчастіше ілюструється «відром», з 

якого дискретно, кожні Т секунд, витікає обсяг, рів-

ний мінімальному з чисел Вс або С (рис. 4). Усі кад-

ри, дані яких не збільшили значення лічильника ви-

ще порогу Вс, пропускаються в мережу зі значенням 

позначки 0DE  . Кадри, дані яких призвели до 

значення лічильника, більшого за Вс, але меншого за 

c eB B , також передаються в мережу, але з познач-

кою 1DE  . І, нарешті, кадри, що призвели до зна-

чення лічильника, більшого за c eB B , відкидають-

ся комутатором. 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм «дірявого відра» 

 

Користувач може домовитися про підтримку не 

всіх параметрів якості обслуговування для даного 

віртуального каналу, а тільки деяких. Наприклад, 

можна використовувати тільки параметри CIR і Bc. 
Цей варіант дає якісніше обслуговування, тому що 

кадри ніколи не відкидаються комутатором відразу. 

Комутатор тільки позначає кадри, що переви-

щують поріг Bc за час Т, позначкою 1DE  . Якщо 

мережа не зазнає перевантажень, то кадри такого 

каналу завжди надходять до кінцевого вузла, навіть 

якщо користувач постійно порушує договір SLA 

(Service Level Agreement) з мережею.  

Популярним є ще один різновид замовлення на 

обслуговування, при якому обумовлюється тільки 

поріг Be, а швидкість CIR = 0. Усі кадри такого ка-
налу відразу ж позначаються позначкою 1DE  , але 

відправляються в мережу, а при перевищенні порога 

Be відкидаються. Контрольний інтервал часу Т в 

цьому випадку обчислюється як eB R , де R – швид-

кість доступу до каналу.  

Алгоритм допускає різні модифікації, наприклад, 

використання більшої кількості порогів обсягу 
пульсації, використання замість обсягу пульсації 

значення максимальної швидкості та ін.  

Одна з модифікацій алгоритму «дірявого відра» 

за назвою Generic Cell Rate Algorithm (GCRA) засто-

совується в мережах ATM для контролю декількох 

параметрів: пікової швидкості, середньої швидкості, 

варіації інтервалу надходження мікропакетів (cell) 

та обсягу пульсації.  

За своєю суттю алгоритм «дірявого відра» – це 

однолінійна система масового обслуговування з по-

стійним часом обслуговування. Цей механізм перет-
ворює нерівномірний потік пакетів від процесів ко-

ристувача в рівномірний потік пакетів у мережі з 

постійною швидкістю, що не залежить від нерівно-

мірності вхідного потоку.  

Як видно з опису, алгоритм Leaky Bucket більш 

жорстко контролює пульсації трафіка, ніж алгоритм 
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Token Bucket. Алгоритм Token Bucket дозволяє тра-

фіку в періоди зниженої активності накопичувати 

обсяг пульсації, а потім використовувати ці накопи-

чення в періоди сплесків трафіка. В алгоритмі Leaky 

Bucket такої можливості немає, тому що лічильник 

С скидається в нуль примусово наприкінці кожного 

періоду Т незалежно від того, скільки байтів надій-

шло від користувача в мережу протягом цього пері-

оду. Ще одне розходження двох алгоритмів полягає 
в тому, що при переповненні «маркерного відра» 

алгоритм ігнорує маркери, але ніколи не відкидає 

пакети. Алгоритм «дірявого відра», навпаки, при 

переповненні викидає самі пакети. 

Слід зазначити, що алгоритми шейпінгу мереж-

ного трафіку тісно використовуються у поєднанні з 

такими моделями QoS, як IntServ і DiffServ, та з та-

кими алгоритмами активного керування чергами, як 

Random Early Detection (RED), Weighted RED 

(WRED) та RED In/Out (RIO) [1, 2, 11]. Описаний 

вище алгоритм ЛМКП може бути ефективно вико-

ристаний у поєднанні із зазначеними методами 
AQM (Active Queue Management). Тому дослідження 

можливостей використання концепції ЛМКП в ал-

горитмах шейпінгу мережного трафіку дозволить 

продовжити розвиток нового підходу до забезпе-

чення якості обслуговування мультисервісних 

комп’ютерних мереж. 

Розробка сегменту експериментальної комп’ю-

терної мережі. 

Для дослідження методу ЛМКП та його застосу-

вання в задачах QoS, зокрема у поєднанні з метода-

ми шейпінгу мережного трафіку, має бути розроб-
лений експериментальний сегмент комп’ютерної 

мультисервісної мережі, який би дозволяв імітувати 

передачу мережних даних в умовах, що максималь-

но наближені до реальних. 

Окрім цього, для впровадження нових методів 

забезпечення QoS необхідно мати відповідну експе-

риментальну інформаційно-комунікаційну мережу, 

яка б надавала змогу протестувати і випробувати 

розроблені програмні засоби, утиліти та інше на 

реальній фізичній мережі для дослідження їх ефек-

тивності при розв’язанні задач забезпечення необ-
хідного рівня якості обслуговування. 

Проектований експериментальний сегмент муль-

тисервісної комп’ютерної мережі має виконувати 

наступні функції: 

– генерування гетерогенного мережного трафіку;  

– підтримка можливості забезпечення якості об-

слуговування користувачів;  

– моніторинг характеристик мережевого трафіку. 

На рис. 5 наведено загальну структурну схему 

взаємозв’язків між блоками і підсистемами проекто-

ваного сегменту комп’ютерної мережі. 

Розглянемо детальніше наведену на рис. 5 схему. 
Генератор трафіка виконує моделювання мережних 

пакетів даних для тестування засобів QoS, алгорит-

му ЛМКП та ін. Сніфер використовується для відс-

теження та перегляду трафіку, який був надісланий 

або прийнятий у сегментів мережі. Підсистема реа-

лізації засобів і механізмів QoS надає можливість 

здійснювати керування потоками даних в сегменті 

локальної комп’ютерної мережі та реалізовувати 

методи та засоби забезпечення якості обслуговуван-

ня з метою їх дослідження. В даній роботі в цьому 

блоці реалізуються методи шейпінгу мережного 

трафіку. 

 

 

Рисунок 5 – Загальна структурна схема  

проектованого сегменту комп’ютерної мережі 

 

Проектований експериментальний сегмент ме-

режі складається з двох маршрутизаторів, двох ко-
мутаторів, двох клієнтів і двох серверів. 

Опишемо вимоги, що висуваються до даного ме-

режного сегменту. 

Як маршрутизатори використовуються комп’ютери 

на базі операційної системи UNIX, яка дає змогу пере-

творити звичайний комп’ютер у маршрутизатор.  

У кожному маршрутизаторі встановлено по дві 

мережеві карти, одна з яких, з’єднуючись з комута-

тором, утворює підмережу, в якій знаходяться клі-

єнт і сервер, а друга мережева карта з’єднується з 

мережевою картою іншого маршрутизатора, утво-
рюючи при цьому зв’язок, за допомогою якого від-

бувається передача даних від однієї підмережі до 

іншої. Комутатор, який встановлений за маршрути-

затором, виконує роль з’єднувача клієнта та сервера. 

Оскільки комутатор має вісім портів, три з яких за-

йняті, то є можливість нарощення кількості клієнтів 

в даному сегменті. 

Також існує зв’язок, який з’єднує сервер однієї 

підмережі з сервером іншої прямим шляхом, і 

зв’язок, який з’єднує той самий сервер з клієнтом 

своєї підмережі. Це можливо завдяки встановленні 

на сервері трьох мережевих карт. Логічна структура 
проектованого сегменту мережі наведена на рис. 6. 

Проектований сегмент комп’ютерної мультисер-

вісної мережі повинен мати можливість розширю-

ваності (збільшення свого розміру сегмента шляхом 

додавання нових структурних фрагментів). Кіль-

кість портів наявних концентраторів має бути біль-

шою за поточну необхідність, а також має бути мо-

жливість переконфігурування сегменту відповідно 

до нових потреб і послуг мультисервісної мережі. 

Передача даних у проектованому сегменті 

комп’ютерної мережі має відбуватись як по захище-
них, так і відкритих каналах зв’язку. 
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Рисунок 6 – Логічна структура проектованого сегменту комп’ютерної мережі 

 

Об'єднання сегментів на мережевому рівні має 

відбуватись на рівні міжмережевої взаємодії (обмін 

даними між логічними мережами має відбуватись із 

використанням комунікаційного обладнання та про-

токолів третього рівня моделі OSI).  

Проектований сегмент мультисервісної мережі 

може входити до складу глобальної інформаційно-
комунікаційної мережі та виконувати різні функції, 

що обумовлюються потребами дослідження та ін.  

На рис. 7 наведено схему імітаційної моделі, ро-

зробленої в пакеті MATLAB / Simulink на основі 

загальної схеми (рис. 4), що відображає динаміку 

процесу передачі мережних даних для одного мере-

жного з’єднання в сегменті комп’ютерної мультисе-

рвісної мережі. Дана схема дозволяє реалізовувати 

різні моделі TCP, динаміку черги мережних марш-

рутизаторів, тип мережного трафіку, методи QoS. 

Блок Traffic Shaping функціонує за алгоритмами 

Leaky Bucket та Token Bucket, опис яких наведено 
вище. Як зазначалось, в даній імітаційній моделі 

можна реалізовувати різні схеми шейпінгу трафіку. 

 

 

Рисунок 7 – Структурна схема імітаційної моделі 

сегменту комп’ютерної мережі 

 

На рис. 8 наведено приклади результатів іміта-

ційного моделювання сегменту комп’ютерної мере-

жі для дослідження засобів QoS. Зокрема наведено 

залежності швидкості трафіку, фактичного та відно-

сного завантаження буферу та обсягу переданого 

трафіку від часу, при використанні алгоритму шей-

пінгу Leaky Bucket з такими налаштуваннями:  

– одне «діряве відро»; 

– розмір буферу 16 Кбайт; 

– максимальний розмір буферу 64 Кбайт; 
– розмір «відра» 32 Кбайта. 
Отримані результати показують, що імітаційна 

модель надає можливість використання методів по-
будови ЛМКП та параметричної ідентифікації про-
цесу передачі мережних даних. 

ВИСНОВКИ. Проаналізовано, що впровадження 
нових методів забезпечення якості обслуговування 
мережних користувачів має критичне значення в 
сучасних умовах функціонування інформаційно-
комунікаційних мереж та розвитку мережних техно-
логій. 

Надано короткий опис методу керування мереж-
ним трафіком на основі ЛМКП і метод параметрич-
ної ідентифікації процесів передачі мережних даних 
на основі локальної моделі. Показано, що дані мето-
ди можуть бути поєднані з таким засобом QoS, як 
шейпінг трафіку. Проведено огляд методів форму-
вання мережного трафіка та визначення політик, та 
наведено опис основних методів шейпінгу трафіка, 
зокрема Leacky Bucket і Token Bucket. 

Розроблено імітаційну модель експерименталь-
ного сегменту комп’ютерної мережі для досліджен-
ня засобів QoS. Наведено вимоги до проектованого 
сегменту та його логічну структуру. 

Результати, що отримані при проведенні іміта-
ційного моделювання сегменту мережі можуть бути 
використанні при подальшому дослідженні та роз-
витку засобів забезпечення QoS у поєднанні з мето-
дом побудови ЛМКП і методом ідентифікації про-
цесів передачі мережних даних на основі локальної 
моделі в задачах керування мережним трафіком. 
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а) б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 8 – Приклади результатів імітаційного моделювання: а) залежність швидкості трафіку S(t) від часу t; 

б) залежність відсоткового завантаження буферу Bload(t) від часу t; в) залежність фактичного завантаження  

буферу B(t) від часу t; г) залежність обсягу переданих даних V(t) (вхідного мережного трафіку)  

по сегменту мережі від часу t 
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SIMULATION MODEL OF A COMPUTER NETWORK SEGMENT  

WITH IMPLEMENTATION OF A TRAFFIC SHAPING METHOD 

O. Slavko  

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: slavko.elena@gmail.com 

New methods of providing of quality of service (QoS) is required in modern conditions of information technologies 

development. These methods must take into account different requirements of network applications. Development and 

implementation of effective QoS methods with taking to account a specificity of modern processes of information trans-

ferring in networks is an actual task. Method of network traffic control on a base of a control process local model 
(CPLM) and method of parametric identification of network data transmission processes on a base of CPLM can be 

joined with such method of QoS as traffic shaping. Simulation model of experimental computer network should be de-

veloped for research and implementation of this approach. In this paper a description of the CPLM concept and review 

of traffic shaping algorithms are made. Also general block diagram of the designed computer network segment is 

shown. Requirements to this network segment for future physical construction are described. A simulation of the net-

work segment with traffic shaping algorithm implementation is made. Obtained results show that CPLM method and 

method of a parametric identification of network data transmission based on CPLM can be joined with traffic shaping 

methods and implemented in experimental computer network for research of QoS tools. 

Кey words: traffic shaping, QoS, network segment, controlled process local model.  
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