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Розглянуте застосування алгоритмів та технік аналізу часових рядів в задачах моніторингу та прогнозування якості передачі даних в потокових сервісах, таких як VoIP. Запропоноване покращення алгоритму знаходження подібних патернів
часових послідовностей з точки зору продуктивності обчислень.
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1. ВСТУП
Практична проблема забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS) істотних обсягів різнорідного мережевого трафіку в умовах невизначеності динаміки мережевих потоків та мережевого середовища набуває
важливого значення у сучасних телекомунікаційних мережах [1]. QoS є необхідним для пакетних мереж, які використовуються для сервісів працюючих у режимі реального
часу, насамперед VoIP. Мережеві протоколи, які обслуговують сервіси реального часу є чутливими до якості обслуговування, а саме до втрати пакетів даних, затримок у
передачі пакетів та нерівномірності цих затримок [2].
Для оцінювання якості надання послуг використовують показник оцінювання якості сприйняття послуг QoE
(Quality of Experience), який прямопропорційно залежить
від показника якості надання сервісу QoS. В свою чергу,
для оцінки QoE найчастіше використовують величину
MOS (Mean opinion score). MOS – це середнє арифметичне по всіх окремих «значеннях за заздалегідь визначеною
шкалою, що суб’єкт приписує його враженню про продуктивность системи в цілому». Такі рейтинги, як правило,
зібрані в тесті суб›єктивної оцінки якості, але вони також
можуть бути алгоритмічно оцінені [3].
2. ОГЛЯД РОБІТ
Існує дуже багато праць, присвячених різноманітним
підходам до аналізу трафіку, алгоритмам їх моніторингу та
навіть передбачення показників якості. Наприклад, роботи
[4-7] демонструють, що VoIP-трафік має властивості самоподібності та може містити у собі довготривалі залежності, а у роботі [8] розглядається побудова QoS моделей
VoIP-трафіку, заснованих на мультифрактальності та Марковських моделях.
У роботі [9] розглянута можливість прогнозування
продуктивності мережевих інфраструктур за допомогою
Марковських процесів, а в [10] пропонується використання нейромережевих підходів та лінійної регресії, як технік
прогнозування показників навантаження в мультисервісних мережах.

Низка робіт присвячена можливостям представлення
VoIP-показників за допомогою нечіткої логіки [11] або
передбаченню рівня QoS з використанням штучних нейронних мереж [12]. Також існують праці, що описують
підходи до моніторингу QoE високорівневими засобами,
наприклад, аналіз соціальних мереж у реальному часі [13].
3. ПАРАМЕТРИ VOIP-ТРАФІКУ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
Голосові кодеки вимагають постійного, надійного потоку пакетів, щоб забезпечити прийнятну якість відтворення. Пакети, які прибувають занадто рано, занадто пізно,
або з ривками, спотворюють відтворення аудиосігналу. Це
явище називається джитером.
Джитер – це небажані фазові та/або частотні випадкові
спотворення при передачі сигналу. У той час як джитер-буфер може успішно замаскувати невеликі проблеми затримки, суттєвий джитер може призвести до переповнення
джитер-буферу, що в свою чергу призводить до втрати пакетів.
Найбільш важливим фактором для якості зв›язку є
“burstiness” – так звані сплески. Сплески є періодами,
що характеризуються високим рівнем втрати пакетів [14]
(рис. 1).

Рис. 1. Приклад спалаху на графіку затримки пакетів

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАТЕРНІВ ПАРАМЕТРІВ
ЯКОСТІ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ
Дуже важливу роль в аналізі часових рядів, в тому числі в задачах моніторингу якості потокових сервісів, віді-

Оброблення інформації в складних системах
грає pattern matching – знаходження “подібних” фрагментів у послідовності даних (рис. 2).

Рис. 2. Знаходження подібних фрагментів у часовому ряді

В цій роботі розглядається символьний алгоритм кодування часових послідовностей – SAX (Symbolic Aggregate
approXimation). Він має низку переваг, таких як можливість хешування даних, застосування Марковських моделей, суфіксних дерев, дерев прийняття рішень та ін. [15]
Алгоритм SAX дозволяє описати часовий ряд довільної
довжини n рядком довільної довжини w (w < n, як правило
w << n). Рядок складається з символів певного алфавіту,
розмір якого – довільне ціле число α, де α > 2 [16].
Алгоритм відрізняється від інших [17] процедурою
дискретизації, в якій використовується проміжне представлення часового ряду (РАА, Piecewise Aggregate
Approximation).
Часовий ряд C довжини n може бути представлений у
просторі розмірністю w вектором C = c1 ,..., cw . i-й елемент
C обчислюється за наступною формулою:
cl =
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5. ПОКРАЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ЗНАХОДЖЕННЯ ПОДІБНИХ ПАТЕРНІВ
У ЧАСОВИХ РЯДАХ
Підхід “sliding window” має суттєвий недолік з огляду
на продуктивність обчислень. Якщо стоїть задача для двох
закодованих часових послідовностей знайти всі співпадаючі підпослідовності, доводиться виконувати повне сканування вихідних послідовностей декілька разів, оскільки
попередньо ми не знаємо якої довжини подібні патерни
можемо зустріти.
Очевидно, що в задачах реального часу, таких як аналіз
VoIP-трафіку, така ітеративність алгоритму є неприйнятною, адже повний перебір усіх можливих вікон для співставлення даних унеможливить своєчасну обробку інформації.
Протягом досліджень нами було помічено, що якщо
відобразити значення відстаней між усіма вікнами одного розміру у вигляді двомірної карти відстаней, у такому
відображенні можна виділити геометричні примітиви, які
вказують на подібність підпослідовностей значно більшої
довжини, ніж довжина вікна, яка використовувалась для
складання візуальної карти даної ітерації (рис. 4).

w wn i
∑ j= n (i −1)+1 c j
n
w
.

Далі РАА-перетворенню ставиться у відповідність символьна послідовність з використанням алгоритму SAX,
який на основі квантилів наявного розподілу ставить у
відповідність до кожного амплітудного рівня символ із
попередньо визначеного алфівіту А. Квантилі відсікають
в межах ряду певну частину його членів. Тобто, квантиль
розподілення значень — це таке число xp, що значення p-ї
частини сукупності менше або рівне xp (рис. 3).

Рис. 4. Двовимірна карта відстаней підпослідовностей
з розміром вікна 50

Рис. 3. Часовий ряд перетворюється у символьну послідовність
“baabccbc” з параметрами n = 128, w = 8, α = 3

Далі для знаходження певних сталих патернів часовий
ряд сканується відрізком певної довжини з заданим зсувом та кожний відрізок порівнюється з оригіналом (sliding
window).

Якщо зіставити, використовуючи осі абсцис та ординат, відрізки вихідних послідовностей, які відповідають
діагональним відрізкам малих відстаней, то можна побачити, що ці фрагменти послідовностей є подібними. Наприклад, на рисунку 4 відрізок між точками (20; 0) та (120;
100) відповідає наведеним нижче інтервалам аналізованих
часових рядів (рис. 5).
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Обидві програми знайшли кілька співпадаючих
патернів, найдовшим з яких є наступний (рис. 7).

Рис. 7. Приклад знайденого патерну

Рис. 5. Знайдені подібні підпослідовності у двох часових послідовностях

Як бачимо, з використанням вікна однієї довжини (50)
вдалося знайти подібні патерни довжиною 100 елементів
(без необхідності у додаткових 50 ітераціях, щоб збільшити розмір вікна до 100).
6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ
КЛАСИЧНОГО ТА УДОСКОНАЛЕНОГО ПІДХОДІВ
Розроблені в процесі дослідження Java-додатки
використовують спільні алгоритми для проведення PAAта SAX-перетворень, проте різні процедури порівняння
отриманих даних. Перший додаток для знаходження
схожих часових патернів використовує почергове
сканування даних вікнами змінної довжини (з 50 до 140),
а другий базується на підході, запропонованому у п’ятому
розділі. Тестові дані для аналізу взяті з реальної VoIP-сесії
та екстрактовані за допомогою програми Wireshark (рис.
6).

Також ми провели тест існуючої реалізації SAX, що
називається jMotif. Нижче наведений графік, який демонструє, скільки часу в мілісекундах пішло на сканування
кожним новим вікном у класичному підході (власна імплементація та jMotif, 90 ітерацій), та скільки часу зайняв модернізований підхід (одна ітерація) (рис. 8).

Рис. 8. Порівняльна діаграма швидкодії

Загалом повний цикл роботи програми, заснованої на
класичному підході, зайняв 8740 мс та 2543 мс (власна та
jMotif імплементація відповідно), у той час як виконання
модернізованого алгоритму зайняло лише 180 мс, що вказує на приріст швидкодії більш ніж у 14 разів порівняно
з jMotif та 48 разів порівняно з власною імплементацією.

Рис. 6. Тестові дані – джитер

ВИСНОВКИ
У роботі проаналізоване застосування алгоритмів та
технік обробки часових рядів в задачах моніторингу та
прогнозування якості передачі даних в потокових сервісах,
таких як VoIP. Показано, які саме параметри впливають на
якість аудиосигналу в голосових сесіях, та як можна їх
представити у вигляді часового ряду.

Оброблення інформації в складних системах
Розглянуто символьний алгоритм кодування часових
послідовностей SAX, який має низку переваг перед аналогами та оперує власною мірою відстаней між послідовностями. Запропоноване покращення алгоритму знаходження подібних патернів у часових послідовностях з точки
зору продуктивності обчислень.
Створено два Java-додатки для знаходження всіх схожих підпослідовностей у часових рядах, які експериментально підтверджують перевагу у швидкодії запропонованого алгоритму порівняно з класичним та перевагу у
швидкодії з існуючою імплементацією SAX – jMotif.
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