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Samenvatting

Moderne communicatienetwerken beogen gelijktijdig verschillende soorten applica-

ties te ondersteunen. Hierbij kan men denken aan standaard data-, video- en voice-

applicaties, maar daarnaast ook aan multimedia applicaties zoals bijvoorbeeld ga-

ming, video-conferencing, etc. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat het verkeer

dat door deze applicaties wordt geproduceerd op een juiste manier wordt afgehan-

deld, in het bijzonder door de beschikbare servercapaciteit op een geschikte wijze te

verdelen over de verschillende verkeersklassen.

In dit proefschrift bestuderen we wiskundige modellen voor het verdelen van de

servercapaciteit in zulke multi-service netwerken. Hierbij is het belangrijk om onder-

scheid te maken tussen i) het expliciet toewijzen van capaciteit in netwerk knooppun-

ten, en ii) het delen van capaciteit als gevolg van de regulering van de transmissie-

snelheid door eindgebruikers. Voor beide scenario’s zijn al verschillende mechanismen

voorgesteld om het delen van capaciteit te implementeren dan wel te modelleren.

Merk op dat een communicatienetwerk gezien kan worden als een systeem waar

klanten aankomen, eventueel wachten op hun bediening, en vertrekken nadat ze zijn

geholpen. Zowel de aankomstmomenten als de hoeveelheden werk die de klanten

meebrengen hebben een stochastisch karakter. Dit impliceert dat een communica-

tienetwerk gezien kan worden als een wachtrijsysteem. In dit proefschrift passen we

daarom wachtrijtheorie toe als hulpmiddel om de prestatie van verschillende mecha-

nismen te analyseren.

Dit proefschrift omvat twee delen, voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk van

algemene aard. In deel I richten we ons op bovengenoemd scenario i), terwijl in deel

II scenario ii) aan de orde komt.

In deel I, dat hoofdstuk 2 tot en met 5 omvat, is het doel om te onderzoeken

hoe goed een bepaald mechanisme werkt dat service differentiatie kan bewerkstelligen

in een netwerk knooppunt. In dit deel veronderstellen we dat het gegenereerde ver-

keer als een continue vloeistofstroom kan worden opgevat. We beschouwen systemen

met Gaussische inputstromen; deze klasse van modellen omvat een breed scala aan

correlatiestructuren.

In hoofdstuk 2 beschrijven we eerst de belangrijkste technieken die worden gebruikt

in deel I van het proefschrift. Daarna passen we deze technieken ter illustratie toe op
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een systeem dat bestaat uit een enkele server met een Brownse inputstroom. Brownse

inputstromen zijn een speciaal geval van Gaussische inputstromen. We bepalen eerst

de simultane verdeling van de bufferinhoud op twee verschillende tijdstippen. Aan

de hand hiervan leiden we ook een exacte uitdrukking af voor de correlatie van de

bufferinhoud op deze twee tijdstippen.

Het volgende hoofdstuk richt zich op eenvoudige netwerken met een Brownse in-

putstroom, zoals een parallel systeem en een tandem systeem, beide met twee servers.

Voor beide systemen bepalen we de simultane verdeling van de inhoud van de eerste

en tweede buffer op een bepaald tijdstip. We analyseren daarnaast ook een systeem

dat bestaat uit een enkele server, maar dat nu twee verschillende soorten types verkeer

bedient, die elk een verschillende Brownse inputstroom hebben. We veronderstellen

hier dat de ene klasse prioriteit heeft boven de andere. Dat wil zeggen dat de klasse

met de laagste prioriteit alleen kan worden bediend als er geen verkeer van de klasse

met hogere prioriteit is.

Hoofdstuk 4 beschouwt een enkele server, die twee verschillende soorten verkeer

bedient, elk met een verschillende Gaussische inputstroom. De capaciteit van de server

wordt verdeeld over de twee klassen door middel van de Generalized Processor Sharing

(GPS) discipline. Bij GPS wordt aan elke klasse een gewicht toegewezen. Dit gewicht

bepaalt de fractie van de capaciteit van de server die gegarandeerd beschikbaar is voor

de betreffende klasse. Wanneer een klasse zijn gegarandeerde capaciteit niet volledig

gebruikt, dan komt het teveel aan capaciteit beschikbaar voor de andere klasse. Merk

op dat het prioriteitsysteem een speciaal geval is van het GPS systeem (wanneer men

al het gewicht aan één klasse toekent). We bepalen de asymptotiek van de kans dat

de wachttijd van een bepaalde klasse een drempelwaarde overschrijdt, en laten zien

dat drie verschillende regimes van asymptotiek bestaan.

In het laatste hoofdstuk van deel I wordt wederom het systeem van hoofdstuk 4

beschouwd. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe men de GPS gewichten optimaal

kan toewijzen aan de twee klassen, zodanig dat het systeem in staat is om zoveel moge-

lijk verkeer te ondersteunen. De verrassende conclusie is dat het niet zoveel uitmaakt

hoe men de gewichten toekent, en dat men kan volstaan met het toekennen van het

volledige gewicht aan één bepaalde klasse, wat overeenkomt met het bovengenoemde

prioriteitsysteem.

Deel II, dat hoofdstuk 6 tot en met 8 omvat, beschouwt, in tegenstelling tot deel

I, het delen van capaciteit als gevolg van de regulering van de transmissiesnelheid

door eindgebruikers. In dat geval worden de toewijzingen sterk bëınvloed door een

protocol dat het versturen van datapakketjes door het netwerk reguleert. Op gro-

te tijdschaal kan men een stroom van kleine datapakketjes zien als een individuele

klant, ook wel een flow genoemd. In het bijzonder richten we ons op elastische flows.

Deze worden geproduceerd door het transport van webpagina’s, e-mails, etc., en zijn

gekarakteriseerd door een transmissiesnelheid die fluctueert over de tijd. Het boven-

staande scenario kan goed gemodelleerd worden door aan te nemen dat de capaciteit
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wordt verdeeld volgens een Alpha-Fair Sharing (AFS) strategie, hetgeen een groot

aantal verschillende vormen om capaciteit te delen omvat. In de verschillende model-

len die worden behandeld in dit deel, nemen we aan dat flows aankomen volgens een

Poissonproces, en dat ze exponentieel verdeelde bedieningstijden hebben.

In hoofdstuk 6 beschouwen we een netwerk van algemene topologie die verschillen-

de soorten klanten bedient, waarin de capaciteit van de servers wordt verdeeld volgens

een AFS strategie. We richten ons op de kans dat de netwerkpopulatie zich op een

zeker tijdstip in een bepaalde toestand bevindt, gegeven dat de netwerkpopulatie zich

op een eerder tijdstip in een bepaalde andere toestand bevindt. We veronderstellen

dat dit tijdstip en deze toestanden zo zijn dat deze kans erg klein is. We leiden ver-

volgens een Importance Sampling algoritme af, d.w.z. een algoritme waarmee het

systeem wordt gesimuleerd met andere verdelingen voor de tussenaankomsttijden en

bedieningstijden van de verschillende klassen, waarmee snel een zuivere schatter met

lage variantie voor de betreffende kans wordt verkregen.

Hoofdstuk 7 richt zich op een lineair netwerk, waarin de capaciteit van de servers

wederom wordt verdeeld volgens een AFS strategie. In dit systeem is er één klasse die

gelijktijdig door alle servers moet worden bediend, terwijl alle andere klassen maar

bediend hoeven te worden door een enkele server. We leiden benaderingen af voor

het gemiddelde aantal aanwezige klanten van elke klasse, door te veronderstellen dat

één of twee van de servers in het netwerk zwaar belast zijn.

In het laatste hoofdstuk beschouwen we een netwerk, waarin één klasse zijn verkeer

kan splitsen over verschillende routes, terwijl alle andere klassen specifieke routes

gebruiken. We beschouwen twee methodes om dit te bewerkstelligen, en onderzoeken

hoe goed het netwerk werkt voor deze twee methodes.


