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Samenvatting

Communicatiediensten worden steeds functioneler. Een direct gevolg is dat ze steeds
veeleisender worden ten aanzien van de communicatienetwerken waarvan ze ge-
bruikmaken. Deze netwerken moeten zorgen voor een snelle en betrouwbare afhan-
deling van het verkeer dat door de diensten wordt gegenereered. De kwaliteit van
een dienst is dan ook direct afhankelijk van de prestaties van de onderliggende trans-
portnetwerken.

In dit proefschrift beschouwen we de volgende onderzoeksonderwerpen m.b.t. de
prestaties van communicatienetwerken: i) het dimensioneren van verbindingen in
een IP-netwerk, en ii) het bepalen van de invloed van capaciteitsdeling op de pres-
taties van draadloze ad-hoc netwerken. Bij het onderzoek naar beide onderwerpen
maken we gebruik van stochastische modellering, en in het bijzonder, de wachtrij-
theorie. Hierbij staat het gebruik van zogeheten vloeistof-wachtrijmodellen centraal;
dit zijn modellen waarbij ervan uitgegaan wordt dat de gebruikers hun verkeer aan-
bieden als een continue stroom, als ware het ’vloeistof’.

Deel I: kwaliteitsbewust dimensioneren van netwerken. Het eerste deel van dit proef-
schrift is gewijd aan het dimensioneren van verbindingen in een IP-netwerk. De
uitdaging is om enerzijds alle diensten binnen hun gestelde kwaliteitseisen te be-
handelen, maar anderzijds dit met zo min mogelijk capaciteit te bewerkstelligen
vanwege de daaraan gerelateerde kosten.

In Hoofdstuk 3 ontwikkelen we een inzichtelijke dimensioneringsformule voor
een IP-netwerk verbinding welke slechts de gemiddelde verkeersbelasting van de
verbinding als input nodig heeft. De dimensioneringsformule houdt rekening met
de karakteristieken van de individuele verkeersstromen en hun kwaliteitseisen. Het
dimensioneringscriterium is dat de kans dat het aangeboden verkeer gedurende
een vooraf gedefinieerde kleine tijdsduur groter is dan de capaciteit, kleiner moet
zijn dan een bepaalde (kleine) waarde. De validiteit van de dimensioneringsregel
is uitgebreid onderzocht door middel van metingen in verschillende operationele
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netwerkomgevingen.

In Hoofdstukken 4 en 5 beschouwen we een M/M/∞ wachtrijmodel dat kan
worden gezien als een vloeistof-wachtrijmodel van de bezetting van een verbinding
in een IP-netwerk. We zijn met name geı̈nteresseerd in congestieperioden, dit zijn pe-
rioden gedurende welke het aantal klanten continu hoger is dan een bepaald niveau
C. Interessante metrieken gerelateerd aan een congestieperiode zijn: de duur DC, het
aantal nieuwe klanten NC dat aankomt gedurende de congestieperiode en de hoe-
veelheid verkeer AC dat in surplus boven C wordt aangeboden. Inzicht in de karak-
teristieken van congestieperioden is nuttig voor bijvoorbeeld het dimensioneren van
verbindingen in een IP-netwerk, zoals in Hoofdstuk 3. In Hoofdstuk 4 presenteren
we procedures waarmee alle momenten van de metrieken bepaald kunnen worden.
In Hoofstuk 5 bestuderen we de staartkansen van de metrieken van een congestiepe-
riode. Deze zijn interessant voor het dimensioneren, waarbij we de benodigde ca-
paciteit C zo willen bepalen dat de kans zeer klein is dat een congestieperiode langer
duurt dan een bepaalde tijd; typisch is deze kans in de orde van 10−4 tot 10−6. Ge-
bruikmakend van de theorie van grote afwijkingen tonen we aan dat de staarten van
de verdelingen in essentie exponentieel zijn. Daarnaast bepalen we nog het staartge-
drag met ‘importance sampling’, een methode om op efficiënte wijze kleine kansen
d.m.v. simulaties te schatten.

Deel II: de invloed van capaciteitsdeling op de prestaties van draadloze ad-hoc netwerken.
In het tweede deel beschouwen we draadloze ad-hoc netwerken; dit zijn netwerken
die kunnen worden opgezet zonder onderliggende of vooraf gedefinieerde infra-
structuur; de gebruikers zijn zelf de knooppunten van het netwerk. Een belangrijk
aspect van draadloze ad-hoc netwerken is multi-hop connectiviteit, d.w.z. dat ge-
bruikers die niet direct verbonden zijn met hun eindbestemming, hun verkeer door
andere gebruikers kunnen laten ‘doorsturen’. Alle gebruikers delen een gezamen-
lijke radioverbinding die een beperkte capaciteit heeft; men kan zich voorstellen dat
gebruikers die vaak verkeer van andere gebruikers moeten doorsturen, een knelpunt
kunnen worden.

In Hoofdstuk 6 introduceren we een vloeistof-wachtrijmodel van een gebruiker
die door een variërend aantal andere ‘brongebruikers’ wordt gebruikt als tussensta-
tion om hun uiteindelijke bestemmingen te bereiken. De voornaamste prestatiemaat
waarin we geı̈nteresseerd zijn, is de totale transmissieduur van een file, oftewel de
tijd die nodig is om een file geheel van een brongebruiker naar de eindbestemming
te versturen.

In Hoofdstuk 7 bepalen we de verwachtingswaarden van de prestatiematen van
ons model; in het bijzonder onderzoeken we het geval waarbij het tussenstation een
m keer zo groot deel van de gezamenlijke capaciteit mag benutten als ieder van de
brongebruikers. In de analyse beschouwen we eerst het speciale geval van expo-
nentieel verdeelde filegroottes; hiervoor onderzoeken we het gedrag van de bronge-
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bruikers en de werklast (in de buffer) bij het tussenstation. Aan de hand van een uit-
gebreide simulatiestudie observeren we vervolgens dat de verdeling van het aantal
actieve brongebruikers ongevoelig is voor de verdeling van de filegroottes. Dit op-
merkelijke resultaat gebruiken we als een benaderingsaanname, waarmee we expli-
ciete uitdrukkingen verkrijgen voor de verwachting van de werklast bij het tussen-
station en van de totale transmissietijd voor algemeen verdeelde filegroottes. Tot slot
laten we zien dat de totale transmissietijd aanzienlijk verbetert door het tussensta-
tion een groter deel van de gezamenlijke capaciteit toe te kennen.

In Hoofdstuk 8 valideren we dat het vloeistof-wachtrijmodel het gedrag van een
draadloos ad-hoc netwerk, gebaseerd op IEEE 802.11 WLAN technologie, accuraat
modelleert. Hiervoor leggen we eerst de relatie tussen de parameters van de IEEE

802.11 WLAN protocollen en de instellingen van de parameters van ons vloeistof-
wachtrijmodel. Vervolgens vergelijken we het model met ad-hoc netwerk simu-
laties die alle details van de IEEE 802.11 MAC-protocollen bevatten. De verkregen
numerieke resultaten tonen aan dat het vloeistof-wachtijmodel het gedrag van een
IEEE 802.11 draadloos ad-hoc netwerk nauwkeurig beschrijft.

In Hoofdstuk 9 wordt een speciaal geval van het model bestudeerd, namelijk
het vloeistof-wachtrijmodel met m = 1 en exponentieel verdeelde filegroottes. Als
gevolg van deze aannames kunnen we de buffer bij het tussenstation beschouwen als
een Markov-systeem met vloeistof-input. We bepalen de Laplace getransformeerden
voor verschillende prestatiematen. Daarnaast laten we zien, m.b.v. de theorie van
grote afwijkingen, dat de staartkansen exponentieel afnemen.




