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Анотація. Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який 

характеризується значною кількістю пульсацій та властивістю 
довгострокової залежності. Запропоновано використання методу сплайн-
екстраполяції з використанням лінійних та кубічних сплайнів. Отримані 
результати прогнозування самоподібного трафіку, які дозволять передбачити 
необхідний розмір буферних пристроїв вузлів мережі для уникнення 
перевантажень в мережі та перевищень нормативних значень характеристик 
якості QoS. 
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Abstract. The problem of forecasting self-similar traffic, which is characterized by 

a considerable number of ripples and the property of long-term dependence, is considered. 
It is proposed to use the method of spline extrapolation using linear and cubic splines. The 
results of self-similar traffic prediction were obtained, which will allow to predict the 
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necessary size of the buffer devices of the network nodes in order to avoid congestion in 
the network and exceed the normative values of QoS quality characteristics. 

The solution of the problem of self-similar traffic forecasting obtained with the 
Simulink software package in Matlab environment is considered. A method of extra-
polation based on spline functions is developed. The proposed method has several 
advantages over the known methods, first of all, it is sufficient ease of implementation, 
low resource intensity and accuracy of prediction, which can be enhanced by the use 
of quadratic or cubic interpolation spline functions. Using the method of spline 
extrapolation, the results of self-similar traffic prediction were obtained, which will allow 
to predict the required volume of buffer devices, thereby avoiding network congestion 
and exceeding the normative values of QoS quality characteristics. Given that self-
similar traffic is characterized by the presence of «bursts» and a long-term dependence 
between the moments of receipt of applications in this study, given predetermined data 
to improve the prediction accuracy, it is possible to use extrapolation based on wavelet 
functions, the so-called wavelet-extrapolation method. 

Based on the results of traffic forecasting, taking into account the maximum values 
of network node traffic, you can give practical guidance on how traffic is redistributed 
across the network. This will balance the load of network objects and increase the 
efficiency of network equipment. 

Keywords: self-similar traffic, quality of service, ptediction, extrapolation, spline-
functions, linear spline, cubic spline. 

 
Вступ 
Стрімкий розвиток технологій мобільного зв’язку 4G/5G пов’язано, перш за 

все, з розвитком високошвидкісних відеопослуг (YouTube, Video Surviliance, 
Smart-TV, HD-відео, 3D-відео) та послуг міжмашинної взаємодії М2М (IoT-
cameras, Smart-M2M objects, IoT-telematra) Інтернету речей (IoT — Internet of 
thinks). Розвиток мультимедійних послуг та інтерактивних програм вимагає від 
оператора значного збільшення швидкості передачі даних і забезпечення 
необхідних значень характеристик якості QoS (Quality of Service) [1]. 

У таких мережах, які використовують пакетну комутацію, необхідно 
забезпечити підтримку характеристик якості QoS. Основною складністю при 
рішенні такого завдання є самоподібний характер трафіку, який визначає 
довгострокова залежність між значеннями трафіку в різні періоди часу, значні 
й часті сплески інтенсивності трафіку, які статистично подібні для різних 
масштабів часу [2]. На практиці поява довготривалих пульсацій інтенсивностей 
трафіку в довільні моменти часу часто призводить до різкого збільшення часу 
затримки пакетів, що обумовлює перевантаження мережних вузлів і буферних 
пристроїв і, відповідно, має істотний вплив на характеристики якості 
обслуговування трафіку. 

 
Формулювання задачі 
Вирішення завдання прогнозування самоподібного трафіку дозволить перед-

бачити можливі пікові навантаження в мережі і виконати ефективне управління 
трафіком для забезпечення необхідної якості обслуговування. Тому важливо 
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зробити висновки про актуальність вирішення завдання прогнозування 
самоподібного трафіку. 

Проблемі прогнозування самоподібного трафіку присвячений ряд робіт 
авторів [3–6], в яких запропоновано низку моделей та методів прогнозування. 
Однак, вони не є універсальними. Наприклад, моделі авторегресії [3–4] 
використовуються тільки для процесів із низькими властивостями самоподібності, 
а моделі ARIMA і FARIMA [5] рекомендовані тільки для короткострокових 
прогнозів. В якості альтернативного методу в роботі [6] запропоновано метод 
нейронної мережі прогнозування, який часто має складності реалізації. Поки не 
існує єдиного методу прогнозування самоподібного трафіку.  

Метою даної роботи є вирішення завдання прогнозування самоподібного 
трафіку і вибір апарату, за допомогою якого прогноз трафіку буде найбільш 
точний. Це дозволить вжити своєчасних заходів щодо запобігання перевантажень 
мережних вузлів і буферних пристроїв і відповідних впливів цих змін на якість 
обслуговування трафіку. 

 
Прогнозування самоподібного трафіку 
Прогнозування самоподібного трафіку будемо виконувати за допомогою 

методу екстраполяції. Завдання дослідження полягає в наступному: 
1) спрогнозувати самоподібний трафік за межами проміжку часу, який роз-

глядається при передачі пакетних даних; 
2) підібрати апроксимуючий апарат, який дозволить зробити більш точний 

прогноз характеристик самоподібного трафіку; 
3) визначити похибку екстраполяції самоподібного трафіку за межами 

проміжку, який розглядається. 
Раніше рішення задач екстраполяції випадкових процесів ґрунтувалося на 

використанні інтерполяційних многочленів Лагранжа, поліномів Чебишева та інш. 
Розглянемо використання методу екстраполяції на базі сплайн-функцій, так як [7]: 

1) сплайни більш стійкі до локальних збуджень, тому поведінка сплайну 
в околиці точки не позначається на поведінці сплайну в цілому, як, наприклад, це 
має місце при поліноміальній інтерполяції; 

2) сплайн-інтерполяція має хорошу збіжність на відміну від поліноміальної. 
Зокрема, для функцій з нерегулярними властивостями гладкості (прикладом, яко-
го служить самоподібний трафік) безумовний пріоритет має сплайн-інтерполяція. 

Завдання прогнозування самоподібного трафіку будемо вирішувати за 
допомогою методу сплайн-екстраполяції, тобто відновлення самоподібного 
трафіку поза аналізованого проміжку часу на базі сплайн-функцій (наприклад, 
лінійних, кубічних і т.інш.).  

Розглянемо самоподібний трафік на відрізку [a;b]. Нехай на відрізку [a;b] 
задано розбиття : a = х0  х1  …  хN = b. Сплайн першого ступеню S1(x) на сітці 
 —це безперервна кусочно-лінійна функція. Нехай в вузлах сітки  задані 
значення самоподібного трафіку fi = f (xi), який описується деякою функцією f(х), 
що визначена на відрізку [a;b]. Інтерполяційний сплайн визначається вимогами [8]: 

S1(xi) = fi, i = 0, …, N.                                             (1) 
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Геометрично він являє собою ламану лінію, яка проходить через точки  
(xi, yi), де yi = f(xi). Позначимо через hi = xi+1  xi. Тоді, згідно [8], при x[xi, xi+1], i = 
= 0, …, N-1, лінійний сплайн буде мати вигляд: 

V;(X) = �@
Z[\]�Z

^[
+ �@M;

Z�Z[
^[

                                    (2) 

або 
 V;(X) = �@ + Z�Z[

^[
(�@M; − �@).                 (3) 

Також будемо розгядати кубічний інтерполяційний сплайн S3(x), який 
побудований аналогічно лінійному сплайну, тільки з тією різницею, що на кожному 
відрізку [xi, xi+1], i = 1, …, N-1 це буде кубічна функція. Згідно [8], для x [xi, xi+1], i = 
0, 1,…, N1 кубічний сплайн має вигляд: 

(X) = �@(1 − _)�(1 + 2_) + �@M;_�(3 − 2_) + a@ℎ@_(1 − _)� − a@M;ℎ@_�(1 − _),   (4) 

де _ = (X − X@)/ℎ@, V�(X@) = �@, V�(X@M;) = �@M;, a@ = V ′(�; X@) 
або 

V�(X) = �@(1 − _) + �@M;_ − ^[.

e _(1 − _)[(2 − _)g@ + (1 + _)g@M;].             (5) 

де V″(X@) = g@, V″(X@M;) = g@M;. 
Для визначення кубічного сплайну вигляду (4) на відрізку [a;b] 

використовуються граничні умови [8]: 

 V ′(�; i) = � ′(i), V ′(�; j) = � ′(j).                                (6) 
Для визначення кубічного сплайну вигляду (5) використовуються граничні 

умови вигляду [8]: 

 V″(�; i) = �″(i), V″(�; j) = �″(j).                                  (7) 
Будемо розглядати рівномірне розбиття відрізку [a;b], тобто: 

ℎ@ = ℎ = k�l
D , i = 0, 1,…, N1. 

Необхідно відновити самоподібний трафік поза відрізку [a;b], а саме, правіше 
точки b. Нехай для визначеності це буде точка xс, xс  хN = b, xс  b = h, де h — 
крок розбиття відрізку [a;b]. 

Побудуємо на відрізку [b;xс] сплайн-функцію (лінійну або кубічну). Розглянемо 
два варіанти. В першому випадку покладемо, що f(xс) = f(x1) й побудуємо лінійний 
або кубічний сплайн, відповідно, на відрізку [b;xс] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Екстраполяції самоподібного трафіку на відрізку [a;b] за умови  
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У другому випадку (рис. 2) покладемо f(xk) = f(xс), де xk = x0 + kh, де k — 

натуральне. Якщо kh  xс  b, то в якості f(xс) беремо значення функції f(x) 
найближче до точці xk.  

 

Рис. 2. Екстраполяції самоподібного трафіку на відрізку [a;b] за умови  
 
Рішення завдання прогнозування самоподібного трафіку  
Розглянемо сплайн-екстраполяцію на конкретному прикладі. Змоделюємо 

самоподібний трафік для системи масового обслуговування (СМО) WB/M/1/K 
з параметрами:  — інтенсивність надходження пакетів на обслуговування 
в СМО,  = 100 пак/с,  — час обслуговування пакетів,  = 125 пак/с, К — довжина 
черги пакетів, К=100 пакетів, параметр Херста Н=0,65, параметри розподілу 
Вейбула   0,7 та   0,0099. Результати моделювання самоподібного трафіку 
в пакеті Simulink середи Matlab для заданих вихідних даних показані на рис. 3, де 
N — кількість пакетів, t — час надходження пакетів [7–9].  

 
 

Рис. 3. Результати моделювання самоподібного трафіку для СМО  
типу WB/M/1/K на відрізку [2000;3000] 

 
З рис. 3 видно, що для отриманого самоподібного трафіку на відрізку 

[2000;3000] мс спостерігається масштабна інваріантність, наявність «сплесків» 
пакетів і довгострокова залежність між моментами їх надходження.  
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Розглянемо перший варіант сплайн-екстраполяції для модельованого 
самоподібного трафіку на відрізку [2000;3000] мс, використовуючи лінійний сплайн 
S1(x) (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Результати екстраполяції самоподібного трафіку на відрізку [2000;3100] 
 

Використання лінійного сплайну для екстраполяції трафіку на відрізку 
[3000;3100] дозволило отримати прогнозовані значення сплесків трафіку та 
визначити його поведінку. Неважко бачити (рис. 5), що похибка відновлення 
самоподібного трафіку на відрізку [3000;3100] мс становить 15–20%. 

При сплайн-екстраполяції на базі кубічних сплайнів похибка склала близько 10%. 
В цілому, запропонований метод екстраполяції на базі сплайн-функцій, на 

думку авторів, має ряд переваг в порівнянні з відомими методами. Він досить 
простий в реалізації, має малу ресурсоємність і похибку, а також може бути 
використаний для управління трафіком в реальному масштабі часу. 

Ґрунтуючись на результатах прогнозування трафіку з урахуванням 
максимальних значень завантаженості мережевих вузлів, можна дати практичні 
рекомендації щодо перерозподілу трафіку в мережі. Це дозволить збалансувати 
завантаження об’єктів мережі і підвищити ефективність використання мережного 
обладнання. 

 
 

Рис. 5. Результати екстраполяції самоподібного трафіку з використанням 
лінійного сплайну на відрізку [3000;3100] 

 
Висновок 
1. Розглянуто рішення задачі прогнозування самоподібного трафіку, 

отриманого за допомогою програмного пакету Simulink в середовищі Matlab. 
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2. Розроблено метод екстраполяції на базі сплайн-функцій. Запропонований 
метод має ряд переваг в порівнянні з відомими методами, перш за все, це до-
статня простота в реалізації, мала ресурсоємність і точність прогнозу, яка може 
бути підвищена за рахунок використання квадратичних або кубічних 
інтерполяційних сплайн-функцій. 

3. Використовуючи метод сплайн-екстраполяції отримані результати 
прогнозування самоподібного трафіку, які дозволять передбачити необхідний 
обсяг буферних пристроїв, тим самим уникнути перевантажень в мережі 
і перевищень нормативних значень характеристик якості QoS. 

4. З огляду на, що самоподібний трафік характеризується наявністю 
«сплесків» і довгостроковою залежністю між моментами надходження заявок 
в даному дослідженні при заданих вихідних даних для підвищення точності 
прогнозування можливо використовувати екстраполяцію на базі вейвлет-функцій, 
так званий метод вейвлет-екстраполяції. 
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