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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ПРОТОКОЛУ JDSS СТАНДАРТУ
STANAG 4677
Анотація. В роботі проведено дослідження характеристик трафіку протоколу
JDSS стандарту STANAG 4677, отримано дані по середньому бітрейту, довжині
пакетів, проміжку часу між пакетами, визначено закон розподілу проміжку часу між
вимогами на обслуговування та знайдено щільність цього розподілу.
Сучасне створення цифрових автоматизованих систем управління (АСУ) військами
відбувається відповідно до стандартів НАТО та на основі низькошвидкісних каналів
зв’язку, зокрема на базі ультракороткохвильових (УКХ) радіостанцій [1]. В [1] було
досліджено показники QoS для мереж зв’язку, побудованих на базі сучасних УКХ
радіостанцій. Але при плануванні, побудові та експлуатації систем зв’язку насамперед
необхідно знати які сервіси та послуги будуть доступні для користувачів. У роботі [2]
було створено спеціальне програмне забезпечення, яке в залежності від кількості базових
станцій та користувачів, імітувало та розраховувало доступність сервісів в мережі.
Кожний тип послуги мав свій закон розподілу проміжку часу між вимогами, наприклад,
для розмовного трафіку  це експоненціальний, для відеоконференцій  розподіл Парето,
а для високошвидкісної передачі даних – логнормальний закон. Вибір значення тривалості
обслуговування та необхідної швидкості передавання відбувалось випадково із діапазону
заданих значень швидкості для обраної послуги за рівномірним законом. Таким чином,
для розмовного трафіку, відеоконференцій і високошвидкісної передачі даних відомі
вихідні дані для визначення доступності послуг. Але цих даних для визначення
доступності сервісів недостатньо, адже основним типом трафіку і найбільш пріоритетним
в АСУ військами є дані, що передаються за протоколами, які описані в стандартах НАТО.
Одним з базових стандартів НАТО, який використовується для передачі даних - STANAG
4677 [3], який створений для обміну інформацією в низькошвидкісних мережах зв’язку в
тактичній ланці управління військами. Мета цієї роботи  дослідження параметрів трафіку
протоколу JDSS [3], що описаний в STANAG 4677, а саме  середня довжина пакетів,
середній проміжок часу між вимогами на обслуговування, середня полоса пропускання
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для цього трафіку та визначення закону розподілу проміжків часу між вимогами на
обслуговування, що дозволить визначити навантаження на мережі зв’язку в АСУ
військами.
Для проведення дослідження будується схема (рис. 1), яка є базовою для протоколу
JDSS та відповідає стандарту STANAG 4677.
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Рисунок 1 – Схема мережі зв’язку для вимірювання
На персональних комп’ютерах (ПК)
встановлено спеціальне програмне забезпечення «DSS Telecard» ТОВ «ТелекартПрилад». УКХ радіостанції Harris 7850 МНН
встановлено в режим M-TNW. В якості
маршрутизаторів використовуються маршрутизатори Mikrotik RouterBoard RB2011UIAS2HND-IN. «DSS Telecard», відповідно до [3],
налаштовано на одну мультикастну UDP
групу та використовується стискання даних
GZIP, що відповідає стандарту STANAG
4677. Для проведення вимірювань було
виконано імітування проведення бойових дій
Рисунок 2 – Статистика трафіку щодо
протягом п’яти годин на «DSS Telecard».
стандарту STANAG 4677
Вимірювання трафіку проводилось за
допомогою програмного забезпечення Wireshark, яке було встановлено на ПК №1. Після
закінчення імітації отримуємо дамп пакетів. За допомогою Wireshark маємо статистику
прийнятого трафіку, який зображено на рис. 2.
Таким чином, загалом було
прийнято 12,6 Мбайт даних, середня довжина пакету було 1108 байт,
пакети поступали на обслуговування в середньому через кожні
0,6 с, а середня полоса пропускання,
яка була зайнята трафіком –
5,5 Кбіт/с. Наступним кроком було
проаналізовано довжини пакетів,
які
передавались
у
мережі
(результати показано на рис. 3).
Згідно отриманих даних,
Рисунок 3 – Статистика довжин пакетів
найбільша кількість пакетів була
отриманного трафіку
довжиною 1290-1459 байт – 56,99%,
пакети довжиною 320-639 байт – 24,11%, а 640-1279 байт – 18,74%. Середня довжина
пакету складає 1108 байт.
Знаходимо кількість пакетів в залежності від проміжку часу між моментами
надходження пакетів (табл. 1).
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Таблиця 1 – Кількість пакетів, що надходять на обслуговування в систему
Проміжок часу,
Кількість пакетів
Відсоток від сумарної кількості пакетів
с
[0,1)
9786
81,7 %
[1,2)
913
7,63 %
[2,3)
509
4,25 %
[3,4)
369
3,08 %
[4,5)
185
1,54 %
[5,6)
95
0,79 %
[6,7)
70
0,59 %
[7,8]
50
0,42 %
[0,8]
11977
100%
Графічне зображення кількості пакетів в залежності від проміжку часу між
моментами надходження пакетів у систему зображено на рис. 4.

Рисунок 4 – Гістограма залежності кількості пакетів від тривалості часу між
моментами надходження пакетів на обслуговування
Неважко бачити, що розподіл проміжку часу між моментами надходження пакетів на
обслуговування підпорядковується експоненціальному закону (рис. 5), щільність якого
описується формулою [4]:
(1)
де  – інтенсивність потоку надходження вимог на обслуговування,
t – проміжок часу між вимогами на обслуговування.

Рисунок 5 – Графік залежності довжини проміжків часу між моментами надходження
пакетів на обслуговування
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Інтенсивність потоку надходження пакетів розраховується за формулою [4]:
,
(2)
де – середнє значення проміжку часу між вимогами на обслуговування.
Згідно отриманої статистики надходження пакетів середня тривалість надходження
пакетів складає 0,6 с. Тоді, використовуючи формулу (2):
Таким чином, щільність розподілу проміжків часу між моментами надходження
пакетів на обслуговування для трафіку стандарту STANAG 4677 дорівнює:
графік якої зображено на рис. 6.

Рисунок 6 – Щільність розподілу проміжку часу між моментами надходження пакетів
на обслуговування
Висновки
1. Проведене дослідження характеристик трафіку щодо стандарту STANAG 4677 є
складовою частиною роботи по створенню цифрової АСУ військами, яка ведеться на ТОВ
«Телекарт-Прилад».
2. Отримано показники трафіку щодо стандарту STANAG 4677: середня довжина пакетів
складає – 1108 байт, середнє значення проміжку часу між вимогами на обслуговування – 0,6 с,
середня полоса пропускання, яка була зайнята трафіком – 5,5 Кбіт/с.
3. Визначено, що щільність розподілу проміжку часу між моментами надходження
пакетів на обслуговування відповідає експоненціальному закону.
4. На основі отриманих характеристик трафіку стандарту STANAG 4677 можливо
визначення доступності сервісів в низькошвидкісних мережах зв’язку, що дозволить підвищити
ефективність розрахунків навантаження на канали зв’язку та зменшити ймовірність відмов на
обслуговування ще на етапі планування та проектування системи зв’язку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖІ 5G/NR
НА БАЗІ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ
Анотація. У роботі розглядається мережа мобільного зв’язку 5G/NR, яка дозволяє
розширити спектр високошвидкісних послуг. Рекомендацією 3GPP TR 38.913 визначено
групу послуг мережі 5G з відповідними показниками часу затримки пакетів.
Запровадження таких послуг вимагає від оператора забезпечення необхідних значень
характеристик якості обслуговування QoS. З метою підтримки QoS різних груп послуг в
мережі 5G/NR використовують метод декомпозиції, за допомогою якого можливо
створювати топологічну конфігурацію мережі для різних умов надання послуг. В роботі
досліджується одна з характеристик QoS  середній час затримки пакетів за допомогою
тензорного аналізу та декомпозиції.
Базована на технології New Radio, мережа мобільного зв’язку п’ятого покоління
(5G/NR), дає операторам можливість розширити спектр наданих високошвидкісних
послуг. Рекомендацією 3GPP TR 38.913 визначено групи послуг мережі 5G з відповідними
значеннями часу затримки пакетів, таких як eMBB, mMTC та URLLC [1-2].
Архітектура мережі 5G/NR (згідно Rel. 15) базується на програмно-конфігурованій
мережі радіодоступу SDR та опорній мережі SDN. Також використовуються процедури
віртуалізації мережних функцій. У мережі 5G/NR використовується технологія Network Slicing,
яка забезпечую підтримку характеристик QoS для різних груп послуг [1-2], а також дозволяє
створювати топологічні конфігурації мережі для різних умов надання послуг.
У роботі досліджено середній час затримки пакетів в мережі 5G/NR. Для рішення
цієї задачі використовується тензорний контурний метод на основі декомпозиції.
Розглянемо декілька робіт пов’язаних з процедурою реалізації Network Slicing. Для
знаходження характеристик QoS в роботі авторів [3] пропонують використовувати апарат
теорії телетрафіку, в роботі [4] запропоновано методи теорії гри та нечітких множин, але
ці методи не дозволяють одночасно розглянути архітектуру мережі та досліджувати її
характеристики. Для того щоб досліджувати структуру та характеристики мережі
одночасно, у даній роботі пропонується використати тензорний контурний метод
дослідження, запропонований авторами в роботах [5-7]. Як у роботі [7], розглянемо
складну архітектуру мережі 5G/NR та використаємо метод декомпозиції.
Розглянемо фрагмент мережі 5G/NR у вигляді графу G( N , V ) , який складається з
N  N j , j  1,16 базових станцій, та V  Vi , i  1,26 трактів передачі.
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