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MỞ ĐẦU 

Internet là một hệ thống kết nối mạng toàn cầu đảm bảo liên thông giữa các hệ 

thống máy tính và thiết bị trên diện rộng. Internet ngày càng phát triển không chỉ về 

số lượng kết nối mà còn sự đa dạng của các lớp ứng dụng. Do đó, vấn đề xảy ra tắc 

nghẽn trên Internet là không thể tránh khỏi. Vì vậy, để đảm bảo thông suốt đường 

truyền, kiểm soát tắc nghẽn tại nút mạng đóng một vai trò rất quan trọng cho Internet 

hoạt động hiệu quả và tin cậy đối với người sử dụng.  

Phần mở đầu của luận án đi từ tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và 

quốc tế về kiểm soát tắc nghẽn tại nút mạng nhằm thể hiện tính khoa học và cấp thiết 

của luận án, từ đó đưa ra các động lực nghiên cứu và các mục tiêu nghiên cứu. Tiếp 

theo của phần mở đầu là đề xuất phương pháp nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu, 

nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu. Sau cùng của phần mở đầu là trình bày bố 

cục và các đóng góp của luận án. 

1. Tính khoa học và cấp thiết của luận án 

Thông thường có hai phương án để kiểm soát tránh tắc nghẽn là tăng hiệu suất 

các thiết bị phần cứng và dùng kỹ thuật phần mềm. Việc tăng hiệu suất các thiết bị là 

cần thiết, nhưng lại khá tốn kém, khó đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Ngược lại, dùng 

kỹ thuật phần mềm để kiểm soát tắc nghẽn đã đem lại hiệu quả rất lớn. Trong kỹ thuật 

này có hai phương pháp được quan tâm và phát triển, đó là: cải tiến các giao thức 

điều khiển truyền thông và nâng cao các kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực (AQM: 

Active Queue Management) tại các nút mạng [17][28][55]. Việc tăng hiệu năng của 

giao thức TCP thông qua các biến thể đã triển khai trên Internet và đã đem lại hiệu 

quả rất lớn. Tuy nhiên, do sự đa chuẩn của các loại mạng, sự phong phú các thiết bị 

kết nối và sự phức tạp các ứng dụng truyền thông nên điều quan trọng là cần có những 

cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tại các nút mạng để hỗ trợ điều tiết lưu thông trên 

mạng, nhằm tránh và giải quyết tắc nghẽn [7][10][51]. 

Quản lý hàng đợi tích cực hoạt động tại các nút mạng nhằm kiểm soát số lượng 

các gói dữ liệu trong hàng đợi của nút mạng, bằng cách chủ động loại bỏ gói tin đến 

khi hàng đợi đầy hay thông báo tắc nghẽn khi mạng còn trong thời kỳ “phôi thai” của 
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tắc nghẽn để điều tiết lưu thông trên mạng. Việc ổn định chiều dài của hàng đợi sẽ 

làm cho một số thông số hiệu năng của mạng TCP/IP như: tỷ lệ mất gói, hiệu suất sử 

dụng đường truyền, trễ trung bình và biến thiên dao động độ trễ trong một phạm vi 

hợp lý. Điều này sẽ vừa đảm bảo không gây tắc nghẽn trên mạng, vừa tạo điều kiện 

cung cấp và duy trì một cách tốt nhất chất lượng dịch vụ mạng [7][39][62]. 

Hiện có ba hướng tiếp cận để giải quyết bài toán quản lý hàng đợi tích cực, bao 

gồm: Quản lý hàng đợi dựa trên chiều dài hàng đợi (tiêu biểu là cơ chế RED) [22] 

[25][67], quản lý hàng đợi dựa trên lưu lượng gói tin đến - còn gọi là tải nạp (đại diện 

là cơ chế BLUE) [73] và quản lý hàng đợi dựa trên sự kết hợp cả chiều dài hàng đợi 

và lưu lượng gói tin đến (điển hình là cơ chế REM) [57][65]. Trong những năm gần 

đây, nhằm nâng cao hiệu năng của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực, ngoài ba cơ 

chế tiêu biểu kể trên, đã có rất nhiều cơ chế khác được công bố. Các công trình này 

xoay quanh việc cải tiến các cơ chế RED, BLUE và REM [18][26][54]. Các kết quả 

thu được đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của bài toán quản lý hàng đợi tích cực 

[54][66]. Tuy nhiên, các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực này vẫn còn một số nhược 

điểm cố hữu, như: sử dụng các hàm tuyến tính để xác định mức độ tắc nghẽn và tính 

xác suất đánh dấu/cho rơi gói tin; và khó có thể cài đặt các tham số cho các cơ chế để 

phù hợp với từng môi trường mạng khác nhau [39][59][76]. 

Tính toán mềm (SC: Soft Computing) bao gồm các công cụ: logic mờ, mạng 

nơ-ron, lập luận xác suất, tính toán tiến hóa. Mục tiêu của tính toán mềm là giải quyết 

các bài toán xấp xỉ, gần đúng đang là một xu hướng mới, cho phép một bài toán cụ 

thể sẽ được khai thác với mục tiêu sao cho hệ thống dễ thiết kế, giá thành thấp nhưng 

vẫn đảm bảo tính đúng đắn và thông minh trong quá trình thực hiện với một ngưỡng 

sai số chấp nhận. Các ứng dụng thành công của tính toán mềm cho thấy tính toán 

mềm ngày càng phát triển mạnh và đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác 

nhau của khoa học và kỹ thuật [36][45]. Trong kỹ thuật tính toán mềm, logic mờ được 

xem là công cụ tốt nhất thể hiện được tri thức của con người, nhờ vào các hàm thuộc 

và hệ luật mờ. Do đó, logic mờ được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc 

biệt là trong các lĩnh vực điều khiển tự động [5][8]. Bên cạnh logic mờ, với thế mạnh 

về cập nhật tri thức thông qua quá trình huấn luyện nên mạng nơ-ron cũng được sử 



 

3 

 

dụng rộng rãi và phổ biến, nhất là trong lĩnh vực khoa học máy tính [53][68].  

Vì những tính ưu việt của tính toán mềm mà trong những năm gần đây, các nhà 

khoa học đã sử dụng công cụ tính toán mềm để cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực tại nút mạng [23][32][50][78]. Tuy nhiên, cần có sự kết hợp các công cụ tính 

toán mềm để phát huy ưu điểm và giảm trừ khuyết điểm cho các công cụ khi xây 

dựng các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực là cần thiết. Vì vậy, các cơ chế này vẫn 

cần được cải tiến sao cho vừa đơn giản khi thực hiện, vừa điều khiển linh hoạt, vừa 

thích nghi môi trường mạng, vừa đảm bảo tính công bằng trong việc nhận hay loại 

bỏ các gói tin đối với các luồng lưu lượng đến, vừa duy trì độ dài hàng đợi trung bình 

trong điều kiện tình trạng của mạng luôn thay đổi. Do đó, nghiên cứu cải tiến các cơ 

chế quản lý hàng đợi tích cực, bằng cách kết hợp các kỹ thuật tính toán mềm với các 

phương pháp điều khiển hiện đại nhằm bổ sung khả năng xử lý, khả năng ra quyết 

định thông minh cho hệ thống quản lý hàng đợi tích cực tại nút mạng là rất cần thiết 

và cấp bách.  

2. Động lực nghiên cứu 

Như đã trình bày ở trên, hiện tại đã có nhiều công trình nghiên cứu cải tiến cơ 

chế quản lý hàng đợi tại nút mạng. Tuy nhiên các cơ chế này còn tồn tại các vấn đề 

sau cần được cải tiến để cho các cơ chế hoạt động hiệu quả hơn: 

 Thứ nhất, độ tuyến tính của các hàm kiểm soát trong các cơ chế không thể 

nắm bắt để điều khiển hiệu quả tính phi tuyến của mạng và sự phụ thuộc tĩnh của các 

cơ chế vào các tham số nên không thể thích nghi tình trạng mạng luôn thay đổi. Vấn 

đề này được luận án sử dụng phương pháp điều khiển mờ để giải quyết. 

 Thứ hai, hầu hết các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực hiện có chưa xét hết 

ảnh hưởng của các yếu tố trong mạng đến quá trình kiểm soát tắc nghẽn nên các cơ 

chế chưa thể điều khiển thích nghi tốt với môi trường mạng. Vì vậy, luận án sử dụng 

kỹ thuật điều khiển mờ thích nghi để khắc phục tồn tại này. 

 Thứ ba, một số cơ chế quản lý hàng đợi tích cực gần đây có sử dụng lập luận 

mờ để tham gia vào quản lý hàng đợi nhưng hệ điều khiển mờ của các cơ chế này phụ 

thuộc rất nhiều vào chuyên gia và tham số của nó chưa cập nhật để đáp ứng với từng 

điều kiện mạng khác nhau. Do đó, luận án áp dụng điều khiển mờ tối ưu bằng cách 
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huấn luyện hệ thống, cho hệ thống học theo môi trường mạng thay đổi để các cơ chế 

hoạt động hiệu quả hơn. 

Do đó, yêu cầu cơ chế quản lý hàng đợi tại nút phải có thiết kế đủ mạnh và tổng 

quát để nắm bắt đầy đủ các thuộc tính quan trọng của sự biến thiên trong mạng và có 

phương pháp điều khiển thông minh nhằm kiểm soát tắc nghẽn tốt hơn trong mạng 

phi tuyến luôn biến động là bài toán lớn trong mạng TCP/IP.  

Kỹ thuật tính toán mềm là công cụ thể hiện tri thức, nó khai thác khả năng đặc 

biệt trong tư duy của con người khi giải quyết hiệu quả các vấn đề trong những môi 

trường không chắc chắn và không chính xác [36]. Vì vậy, kỹ thuật tính toán mềm là 

giải pháp thích hợp để cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi đáp ứng các yêu cầu trên. 

Trong kỹ thuật tính toán mềm, logic mờ được xem là công cụ gần gũi con người, 

thể hiện được những tư duy và kinh nghiệm thực tiễn của con người. Thông qua điều 

khiển mờ, hệ thống có thể nắm bắt những biến đổi phi tuyến và động học của mạng 

[45][66]. Vì vậy, luận án chọn logic mờ làm thành phần cốt lõi để cải tiến các cơ chế 

quản lý hàng đợi tích cực. Tuy nhiên, để bộ điều khiển mờ hoạt động hiệu quả hơn 

thì cần phải có bộ tham số tốt hơn cho nó. Do vậy, luận án chọn công cụ thứ hai của 

kỹ thuật tính toán mềm là mạng nơ-ron, nhờ quá trình huấn luyện của mạng nơ-ron 

mà điều khiển mờ có được bộ tham số tốt hơn. 

3. Mục tiêu luận án  

Từ các vấn đề còn tồn tại của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực hiện có và ý 

tưởng cải tiến các cơ chế điều khiển đã hình thành mục đích xây dựng cơ chế điều 

khiển hoạt động hiệu quả hơn và đồng thời chứng minh khả năng ứng dụng các mô 

hình tính toán có sử dụng các kỹ thuật tính toán mềm cho bài toán AQM trong mạng 

TCP/IP. Mục đích này được hiện thực hóa bởi các mục tiêu cụ thể như sau: 

Thứ nhất là nghiên cứu và đánh giá các cơ chế quản lý hàng đợi tích hình hiện 

có để tìm ra ưu và khuyết điểm của từng cơ chế, nhằm phân lớp ứng dụng và đánh 

giá hiệu năng cho các cơ chế. Đồng thời, sử dụng logic mờ để cải tiến các cơ chế 

quản lý hàng đợi tích cực hiện có. Kết quả của mục tiêu thứ nhất là thực hiện động 

lực nghiên cứu đầu tiên và sẽ làm nền tảng lý thuyết và mô phỏng cho các cải tiến 

chính của luận án.  
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Thứ hai là dựa trên kết quả phân tích và đánh giá các cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực trong mục tiêu thứ nhất, kết hợp lý thuyết điều khiển hệ thống động học, điều 

khiển mờ và kỹ thuật điều khiển thích nghi để xây dựng bộ điều khiển mờ thích nghi 

AFC, nhằm cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. Kết quả của mục tiêu này 

là giải quyết vấn đề tồn tại trong động lực nghiên cứu thứ hai của luận án. 

Thứ ba là kết hợp lập luận mờ với mạng nơ-ron để xây dựng hệ thống nơ-ron 

mờ nhằm cải tiến tốt hơn cho cơ chế quản lý hàng đợi tích cực đã được cải tiến trong 

mục tiêu thứ hai, mà cụ thể là xây dựng bộ điều khiển nơ-ron mờ FNN để nâng cao 

hiệu năng của các cơ chế đã được cải tiến từ bộ điều khiển mờ thích nghi AFC. Kết 

quả của mục tiêu này là thực hiện động lực nghiên cứu thứ ba của luận án. 

Các mục tiêu trên của luận án được xây dựng trên cơ sở lý thuyết và cài đặt mô 

phỏng để kiểm chứng kết quả mô hình lý thuyết đã đề xuất. Các cơ chế cải tiến được 

so sánh và đánh giá kết quả với các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực điển hình hiện 

có nhằm chứng minh kết quả của quá trình thực hiện các mục tiêu trên. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được các mục tiêu trên, phương pháp nghiên cứu trong luận án được kết 

hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý thuyết với cài đặt mô phỏng kiểm chứng. Phương 

pháp này dùng các đối tượng nghiên cứu là các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực điển 

hình, lý thuyết điều khiển, các kỹ thuật tính toán mềm và hai phần mềm mô phỏng 

được các nhà nghiên cứu khoa học tin dùng là Matlab và NS2 [40]. 

 Về nghiên cứu lý thuyết: Chủ yếu là tổng hợp các kết quả của các công trình 

nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án, phân tích, so sánh các ưu và nhược điểm 

của các kết quả đó. Đồng thời tìm hiểu các công cụ (chủ yếu là công cụ toán học) có 

thể sử dụng nhằm khắc phục các hạn chế, đề xuất các mô hình hiệu quả trong quản 

lý hàng đợi tích cực và kiểm soát tắc nghẽn. 

 Về cài đặt mô phỏng: Các giải pháp cải tiến của luận án được cài đặt, so sánh 

với các cơ chế truyền thống cũng như các cơ chế cải tiến trước đây trên cùng môi 

trường mạng, với cùng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của mạng, như: độ trễ, 

băng thông đường truyền, kích thước gói, chiều dài hàng đợi, số luồng kết nối, lưu 

lượng gói tin đến. Kết quả mô phỏng được đánh giá dựa trên cùng các tiêu chí, như: 



 

6 

 

tỷ lệ mất gói, hiệu suất sử dụng đường truyền, mức độ sử dụng hàng đợi, mức độ cân 

bằng, độ trễ và biến thiên độ trễ, nhằm chứng minh rõ hiệu quả của quá trình cải tiến 

cơ chế điều khiển, mà cụ thể là hiệu quả của việc cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực tại nút mạng. 

5. Bố cục luận án 

Với các mục tiêu và phương pháp nghiên cứu nêu trên, nội dung của luận án 

được bố cục thành ba chương cụ thể như sau: 

Chương 1: Kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP dựa trên quản lý hàng 

đợi tích cực tại nút mạng - Phần đầu chương sẽ trình bày quá trình kiểm soát tắc 

nghẽn của TCP và các biến thể của nó trên mạng TCP/IP. Từ đó, làm rõ tầm quan 

trọng của cơ chế quản lý hàng đợi tích cực trong vấn đề kiểm soát tắc nghẽn trên 

mạng TCP/IP. Phần tiếp theo của chương sẽ cập nhật, phân tích, đánh giá và phân lớp 

ứng dụng một số cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tiêu biểu, và áp dụng điều khiển 

mờ để cải tiến các cơ chế này. Qua đó, luận án đưa ra những vấn đề còn tồn tại trong 

các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực hiện có và đề xuất ý tưởng xây dựng mô hình 

điều khiển mờ thích nghi cho bài toán cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tại 

nút mạng ở phần cuối của chương. 

Chương 2: Cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên điều khiển 

mờ thích nghi - Phần đầu chương trình bày cơ sở toán học của logic mờ, tiếp theo 

của chương là phần khảo sát đánh giá các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực có dùng 

điều khiển mờ hiện có. Từ đó, luận án xây dựng mô hình điều khiển mờ thích nghi 

AFC để khắc phục các hạn chế trong các đề xuất trước đây. Dựa trên mô hình lý 

thuyết, luận án triển khai xây dựng và cài đặt mô phỏng các cơ chế cải tiến FLRED 

và FLREM. Trong đó, cơ chế FLRED là cải tiến của cơ chế RED, cơ chế FLREM là 

cải tiến của cơ chế REM. Phần tiếp theo của chương là phần đánh giá mô phỏng của 

các cơ chế đề xuất so với các cơ chế hiện có. Phần cuối của chương là kết luận ý 

nghĩa của điều khiển mờ thích nghi AFC trong cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích 

cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế của AFC và đề ra nhu cầu sử dụng mạng nơ-ron 

để điều chỉnh các tham số trong bộ điều khiển mờ thích nghi AFC. 
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Chương 3: Tích hợp lập luận mờ với mạng nơ-ron nâng cao hiệu năng quản 

lý hàng đợi tích cực - Phần đầu của chương trình bày cơ sở toán học của mạng nơ-

ron. Từ đó, luận án xây dựng mô hình mạng nơ-ron mờ FNN bằng cách tích hợp điều 

khiển mờ với mạng nơ-ron để cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. Trong quá 

trình huấn luyện mạng, để có kết quả học tốt, luận án đề xuất sử dụng thuật toán lan 

truyền ngược cải tiến IBP (Improved Back Propagation). Dựa trên mô hình lý thuyết, 

luận án xây dựng các cơ chế cải tiến FNNRED, FNNREM. Trong đó, cơ chế 

FNNRED là cải tiến của cơ chế FLRED và cơ chế FNNREM là cải tiến của cơ chế 

FLREM. Phần tiếp theo là phần mô phỏng và đánh giá các cơ chế đề xuất so với các 

cơ chế dùng điều khiển mờ thích nghi AFC và các cơ chế dùng điều khiển mờ. Phần 

cuối của chương khẳng định vai trò điều khiển nơ-ron mờ FNN để nâng cao hiệu 

năng quản lý hàng đợi tích cực.  

Cuối cùng là phần kết luận, tóm tắt các đề xuất mới của tác giả để thực hiện các 

mục tiêu của luận án. Đồng thời, tác giả đưa ra dự kiến các lĩnh vực nghiên cứu và 

kết quả trong tương lai. 

6. Đóng góp của luận án 

Với sự mở rộng kết nối các loại mạng, hướng dịch vụ toàn cầu, ở mọi nơi, mọi 

thời điểm, trên mọi thiết bị đã làm cho mạng TCP/IP phải đối mặt với bùng nổ lưu 

lượng truyền thông trên nó. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kiểm soát tắc nghẽn trên 

TCP/IP thì việc nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển mà cụ thể là cải tiến cơ chế 

quản lý hàng đợi tích tại các nút mạng là điều rất cần thiết và cấp bách. Để làm được 

điều này, luận án đi từ việc tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và phân lớp 

ứng dụng các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực điển hình. Từ đó, tác giả chỉ ra một số 

tồn tại trong các cơ chế, và chọn các kỹ thuật tính toán mềm để giải quyết.  

Trong quá trình nghiên cứu và mô phỏng, tác giả nhận thấy rằng điều khiển mờ 

đã thể hiện tri thức và kinh nghiệm của con người, điều này làm cho hệ thống điều 

khiển thỏa mãn tốt về mặt định tính, nhưng chưa thỏa mãn tốt về mặt định lượng. Do 

vậy, tác giả đã xây dựng hệ điều khiển mờ thích nghi AFC để các cơ chế hoạt động 

thích nghi và hiệu quả hơn. Do tính phi tuyến và động học của mạng luôn thay đổi 

nên các tham số bên trong bộ điều khiển mờ thích nghi AFC cần phải thay đổi phù 



 

8 

 

hợp với hình trạng động của mạng. Do đó, luận án tiếp tục xây dựng bộ điều khiển 

nơ-ron mờ FNN và dùng nó huấn luyện bộ điều khiển mờ AFC để tìm các giá trị tham 

số tối ưu cho bộ điều khiển mờ theo các trạng thái khác nhau của mạng.  

Từ các kết quả nghiên cứu về lý thuyết và chứng minh thông qua mô phỏng, 

luận án đã có một số đóng góp cụ thể như sau: 

 Phân lớp ứng dụng cho các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực hiện có, và dùng 

kỹ thuật ECN để cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực, kết quả này đã được công 

bố trong công trình [CT1][CT2]. Sử dụng kỹ thuật điều khiển mờ để cải tiến các cơ 

chế quản lý hàng đợi tích cực, kết quả được công bố trong các công trình 

[CT3][CT5][CT6].  

 Xây dựng mô hình điều khiển mờ thích nghi AFC để cải tiến cơ chế quản lý 

hàng đợi tích cực tại nút mạng, kết quả đã được công bố trong công trình [CT8]. 

 Xây dựng mô hình mạng nơ-ron mờ FNN để nâng cao hiệu năng của các cơ 

chế quản lý hàng đợi tích cực tại nút mạng, các kết quả đã được công bố trong công 

trình [CT4][CT7]. 

Từ các kết quả đạt được ở trên, luận án cho thấy vai trò của cải tiến cơ chế quản 

lý hàng đợi tại nút mạng và tiềm năng của việc áp dụng các kỹ thuật tính toán mềm 

để giải quyết những bài toán lớn trong mạng TCP/IP.  
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CHƯƠNG 1.  

KIỂM SOÁT TẮC NGHẼN TRONG MẠNG TCP/IP DỰA 

TRÊN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC TẠI NÚT MẠNG  

Phần đầu chương sẽ trình bày quá trình kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP. 

Qua đó, luận án làm rõ vai trò cần thiết của cơ chế quản lý hàng đợi tích cực trong 

việc kiểm soát tắc nghẽn. Phần tiếp theo của chương sẽ phân lớp, phân tích và đánh 

giá các công trình nghiên cứu có liên quan. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm và 

nhược điểm của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực hiện có, luận án đưa ra một số 

vấn đề còn tồn tại trong các cơ chế quản lý hàng đợi hiện nay. Phần cuối chương một 

hướng tiếp cận sử dụng điều khiển mờ thích nghi để cải tiến các cơ chế quản lý hàng 

đợi tích cực tại nút mạng. 

1.1. Kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP 

Xu hướng hội tụ của các mạng khác nhau trên nền TCP/IP và sự bùng nổ số 

lượng kết nối, cũng như các lớp ứng dụng đã làm truyền thông trên mạng TCP/IP trở 

nên phức tạp. Hình 1.1 trình bày mô hình kết nối các mạng PSTN, GSM, 3G, SS7, 

WLAN, UMTS và Internet trên nền tảng TCP/IP [1][10]. Để đảm bảo hệ thống ổn 

định và cung cấp tốt chất lượng dịch vụ mạng cho người dùng, kiểm soát tắc nghẽn 

trên mạng TCP/IP là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết.  

SS7 signalling

PSTN, CS core

MSC

BSCGSM

UMTS

RNC

Public 
WLAN

IP based
coreSGSN

SGSN
Internet

Private

WLANPrivate

WLAN

broadcast
Server farm,

Gateways, 
proxies

Firewall, 

GGSN,

gateway

 

Hình 1.1. Mô hình hội tụ các mạng trên nền tảng TCP/IP  
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1.1.1. Mô hình hoạt động của TCP/IP 

Để đảm bảo việc truyền thông tin trên mạng TCP/IP được tin cậy và an toàn, 

mô hình hoạt động của mạng TCP/IP dựa trên mô hình truyền thông và mô hình toán 

học của nó. 

1.1.1.1. Mô hình truyền thông trong mạng TCP/IP 

Trong mạng TCP/IP, thông tin muốn gửi đi được chia thành các đơn vị dữ liệu 

nhỏ gọi là gói tin (Packet). Hình 1.2 [33] trình bày qui trình truyền gói tin từ máy gửi 

đến máy nhận. Trước khi gửi gói tin đi, máy gửi gắn vào gói tin các thông tin điều 

khiển khi nó qua các tầng: ứng dụng (Application), giao vận (Transport), liên mạng 

(Network), liên kết dữ liệu (Data Link) và vật lý (Physical). Sau khi gói tin được gửi 

đến máy nhận, máy nhận thực hiện gỡ các thông tin điều khiển trong gói tin khi gói 

tin lần lượt qua các tầng: vật lý, liên kết dữ liệu, liên mạng, giao vận và ứng dụng. 

Cuối cùng, máy nhận tổng hợp các gói dữ liệu để có được toàn bộ thông tin như máy 

gửi đã gửi [33]. 

Transport

Application

Presentation

Session

Network

Data-Link

Physical

Transport

Application

Presentation

Session

Network

Data-Link

Physical

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG

Upper-Layer Data

          Data              MAC Header

          Data             LCC Header

          Data             IP Header             

Upper-Layer Data    TCP Header 

Upper-Layer Data

MAC Header            Data

LCC Header             Data

IP Header             Data

TCP Header    Upper-Layer Data

Application

Layer

Transport

Layer

Network

Layer

Data-Link

Layer

Physical

Layer

Máy nhậnMáy gửi

 

Hình 1.2. Mô hình truyền thông trong mạng TCP/IP. 

Dòng dữ liệu di chuyển từ tầng ứng dụng gửi xuống tầng giao vận, nếu dịch vụ 

cần truyền là dữ liệu tin cậy thì giao thức TCP được sử dụng. Tại đây, các gói tin 

được gắn thêm các thông tin điều khiển của giao thức TCP (TCP Header) được trình 

bày trong Hình 1.3 [3]. Trong đó, các thông tin điều khiển của TCP gồm có: cổng 
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máy gửi (Source Port), cổng máy nhận (Destination Port), số thứ tự gói tin (Sequence 

Number), thứ tự gói tiếp theo máy nhận cần (Acknowledment Number), kích thước 

cửa sổ gửi (Window size), kích thước phần đầu của gói tin (Offset), các cờ điều khiển 

(Flags), kiểm tra lỗi (Checksum) trong quá trình truyền thông. 

Source Port Destination Port 

Sequence Number 

Acknowledgment Number 

Offset Reserved Flags Window size 

Checksum Urgent Pointer 

Options Padding 

Hình 1.3. Khuôn dạng dữ liệu của TCP Header 

Khi gói tin được chuyển xuống tầng liên mạng, thông tin điều khiển của giao 

thức IP (IP Header) được gắn vào gói tin. Hình 1.4 [3] trình bày khung dạng dữ liệu 

của IP Header, trong đó có các thông tin: phiên bản (Version), chiều dài phần đầu 

của gói tin (Header length), loại dịch vụ (ToS: Type of Service), tổng chiều dài của 

gói tin (Total length of Datagram), thời gian tồn tại gói tin (Time to live), giao thức 

ở tầng kế tiếp (Protocol), địa chỉ máy gửi (Source Address) và địa chỉ máy nhận 

(Destination Address) để định tuyến và chuyển gói tin đến đúng máy nhận.  

Version 
Header 

length 

Type of 

Service 
Total length of Datagram 

Indentification Flags Fragment offset 

Time to live Protocol Header Checksum 

Source Address 

Destination Address 

Options 

Hình 1.4. Khuôn dạng dữ liệu của IP Header 

1.1.1.2. Mô hình toán học của TCP/IP 

Mô hình mạng TCP/IP dựa trên lý thuyết dòng chảy của chất lỏng và đặc tính 

động của cửa sổ TCP được thể hiện trong phương trình (1.1) [17][31]:  
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1 ( ) ( ( ))
( ) ( ( ))

( ) 2 ( ( ))

w t w t R t
w t p t R t

R t R t R t


  


 (1.1) 

Trong đó, 𝑤(𝑡)̇  là đạo hàm kích thước trung bình của cửa sổ TCP, 𝑅(𝑡) là thời 

gian cho một chu trình của gói tin, 𝑝(𝑡) là xác suất đánh dấu gói tin, 1/𝑅(𝑡) biễn diễn 

tăng theo cấp số cộng và 𝑤(𝑡)/2 thể hiện giảm theo cấp số nhân của kích thước cửa 

sổ TCP. 

 Chiều dài trung bình của hàng đợi tại nút mạng là sự khác biệt giữa tốc độ 

gói tin đến 𝑁(𝑡). 𝑤(𝑡)/𝑅(𝑡), (N(t) là số luồng kết nối, R(t) là trễ chu trình) và 

băng thông C(t) của đường truyền ở ngõ ra, được trình bày trong công thức (1.2) 

như sau: 

( )
( ) ( ); ( ) 0

( )
( )

( )
max 0, ( ) ( ) ; ( ) 0

( )

N t
w t C t q t

R t
q t

N t
w t C t q t

R t


 


 

    
  

 (1.2) 

 Độ trễ của gói tin trong mạng 𝑅(𝑡) là tổng của trễ đường truyền 𝑇𝑝 và trễ 

tại hàng đợi của nút mạng 𝑞(𝑡)/𝐶(𝑡), được biểu diễn trong công thức (1.3). 

( )
( )

( )
p

q t
R t T

C t
   (1.3) 

Các hành vi động học của TCP được mô tả trên chính là hoạt động của một hệ 

thống trễ phi tuyến theo thời gian nên rất khó khăn trong việc phân tích theo quan 

điểm lý thuyết điều khiển. 

1.1.2. Tắc nghẽn trong mạng TCP/IP 

Khi có nhiều gói tin từ nhiều nguồn khác nhau cùng đến nút mạng với một 

cổng ra giống nhau ở cùng thời điểm thì chỉ có duy nhất một gói tin được chuyển 

tiếp đến các nút mạng khác, các gói tin còn lại bị đẩy vào một hàng đợi tại liên kết 

đầu ra mà chúng yêu cầu. Nếu tốc độ chuyển các gói tin đi khỏi nút mạng nhỏ hơn 

tốc độ các gói tin đến nút mạng thì sau một khoảng thời gian hàng đợi sẽ đầy và 

xảy ra hiện tượng tắc nghẽn. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu trong kiểm soát tắc nghẽn, nhưng hiện 

nay vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về tắc nghẽn trên mạng. Hai góc độ khác 
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nhau về tắc nghẽn mạng là góc độ của người dùng và góc độ của mạng. Dưới góc 

độ của người dùng, Keshav (1991) [10] phát biểu rằng "Một mạng được cho là tắc 

nghẽn từ quan điểm của người dùng nếu tiện ích của người dùng đó giảm do sự 

gia tăng tải mạng". Dưới góc độ của mạng, Yang và Reddy (1995) [10] cho rằng 

“Tắc nghẽn mạng như một trạng thái của mạng, nó làm giảm hiệu năng của mạng 

do sự bão hòa của tài nguyên mạng”. Vì vậy, tìm hiểu các nguyên nhân gây tắc 

nghẽn và các kỹ thuật kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP là vấn đề được quan 

tâm của luận án. 

1.1.2.1. Nguyên nhân tắc nghẽn 

Truyền thông trong mạng là liên tục, đa dạng, phức tạp và luôn biến động. Có 

nhiều nguyên nhân gây ra tắc nghẽn và được phân thành bốn loại sau [3][10]: 

 Do thời gian chờ xử lý và xếp hàng trong hàng đợi quá lớn: Khi luồng các 

gói tin đột ngột đến từ nhiều cổng vào và tất cả đều cần ra cùng một cổng ra thì hàng 

đợi tại đây sẽ có chiều hướng tăng. Nếu khả năng xử lý của các nút mạng chậm thì sẽ 

dẫn đến tắc nghẽn. Do đó, cần có các cơ chế điều khiển hoạt động hiệu quả tại nút 

mạng để tránh hiện tượng tắc nghẽn do hàng đợi đầy. 

 Do chiều dài hàng đợi nhỏ: Nếu chiều dài hàng đợi không đủ dung lượng để 

lưu các gói tin đến thì xảy ra hiện tượng mất gói. Việc tăng chiều dài hàng đợi lên sẽ 

hạn chế sự mất gói, nhưng đây không phải là giải pháp tốt vì khi tăng chiều dài hàng 

đợi thì đồng nghĩa với việc tạo ra trễ lớn tại hàng đợi, làm ảnh hưởng đến hiệu năng 

mạng. Vì vậy, cần có cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tại nút mạng để giữ cho số 

lượng gói tin trong hàng đợi duy trì dưới mức cho phép, không vượt quá các ngưỡng 

nhằm tránh tắc nghẽn hoặc loại bỏ tắc nghẽn khi nó có nguy cơ xảy ra.  

 Do hạn chế của giao thức TCP: TCP kiểm soát tắc nghẽn theo cơ chế thụ 

động ở phía đầu cuối, nên sẽ có độ trễ lớn từ khi xảy ra hiện tượng mất gói cho đến 

khi TCP nhận biết tắc nghẽn. Hơn nữa, TCP không có khả năng phân biệt giữa mất 

gói do đường truyền hay mất gói do tắc nghẽn. Mỗi khi xảy ra các hiện tượng tắc 

nghẽn thì TCP giảm tốc độ truyền, nên hiệu năng đường truyền sẽ bị hạ thấp.  

 Do tính không đồng nhất giữa các mạng liên kết với nhau: Tốc độ truyền trên 

kênh di động thấp hơn nhiều so với kênh cố định. Vì vậy, phần truy cập vô tuyến sẽ 



 

14 

 

luôn là chỗ nghẽn cổ chai đối với một kết nối giữa thuê bao di động với đầu cuối ở 

mạng cố định. Hoặc trong trường hợp có sự chênh lệch lớn về tốc độ truyền của hai 

mạng liền kề nhau gây ra hiệu ứng băng thông không đối xứng, làm tác động lớn đến 

truy cập mạng, hệ thống dễ dàng xảy ra tắc nghẽn. 

1.1.2.2. Nguyên lý kiểm soát tắc nghẽn 

Nhiều vấn đề trong hệ thống phức tạp như mạng máy tính có thể được xem xét 

dựa trên quan điểm của lý thuyết điều khiển. Phương pháp này chia tất cả các cách 

kiểm soát tắc nghẽn thành hai nhóm điều khiển: điều khiển vòng mở và điều khiển 

vòng đóng [3][31]. 

 Nguyên lý điều khiển vòng mở: Đây là cơ chế mà trong đó các quyết định 

về kiểm soát tắc nghẽn không phụ thuộc vào thông tin phản hồi từ các điểm tắc 

nghẽn trong mạng. Trong nguyên lý điều khiển vòng mở, việc quyết định khi nào có 

thể nhận gói tin mới, khi nào loại bỏ gói tin và loại bỏ gói nào không xem xét đến 

tình trạng lưu thông của mạng.  

 Nguyên lý điều khiển vòng đóng: Đây là những cơ chế ra quyết định kiểm 

soát dựa trên một số loại thông tin phản hồi về cho nguồn gửi. Nguyên lý này dựa 

vào khái niệm chính là vòng phản hồi, nên các cơ chế hoạt động theo nguyên lý này 

có ba bước thực hiện: bước thứ nhất, phát hiện tắc nghẽn xảy ra khi nào và ở đâu; 

bước thứ hai, chuyển thông báo tắc nghẽn về nguồn gửi để nguồn gửi điều tiết lưu 

lượng gửi gói tin vào mạng; bước thứ ba, khi nhận được thông tin về tắc nghẽn, nguồn 

gửi có những hành động thích hợp để giảm tắc nghẽn như: định tuyến lại, sắp xếp 

tuyến truyền tin, hạn chế không cho truyền các gói tin vào những tuyến xảy ra tắc 

nghẽn. 

1.1.2.3. Kỹ thuật kiểm soát tắc nghẽn 

Có bốn kỹ thuật để kiểm soát tắc nghẽn mạng TCP/IP như sau [10][51]: 

 Kỹ thuật kiểm soát tắc nghẽn ở nguồn gửi: Khi nhận biết dấu hiệu tắc nghẽn 

xảy ra, nguồn gửi thực hiện điều khiển luồng, điều tiết lưu lượng gói tin gửi vào mạng 

trên các luồng hoặc định tuyến lại cho các gói để tránh gửi gói vào các tuyến có dấu 

hiệu tắc nghẽn.  
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 Kỹ thuật kiểm soát tắc nghẽn mạng ở đích nhận: Khi có tắc nghẽn xảy ra, có 

nghĩa là tải tạm thời lớn hơn lượng gói tin có thể quản lý, cách tốt nhất để tránh tắc 

nghẽn xảy ra ở các nút mạng là giảm tải. Để giảm tải có thể sử dụng cách phủ nhận 

dịch vụ người dùng, hoặc dự đoán mức độ sử dụng dịch vụ của người dùng.  

 Kỹ thuật phân phối tài nguyên: Kỹ thuật bao gồm tiến trình lập lịch có sử 

dụng các mạch vật lý hoặc các nguồn tài nguyên khác trong mạng. Kỹ thuật này có 

quá trình cài đặt và cấu hình hơi phức tạp nhưng nó có khả năng loại trừ tắc nghẽn 

trong mạng bằng việc khóa các lưu lượng vượt quá khả năng cho phép. 

 Kỹ thuật quản lý hàng đợi tại nút mạng: Kỹ thuật này nhằm duy trì số lượng 

gói tin trong hàng đợi tại nút mạng một cách hợp lý, nhằm tránh trường hợp hàng đợi 

bị đầy và làm mất gói tin. Quản lý hàng đợi có thể tối thiểu hoá việc mất gói trong 

mạng, phòng tránh tắc nghẽn, xử lý tắc nghẽn khi có tắc nghẽn xảy ra, cũng như là 

cải thiện được hiệu năng của mạng.  

1.1.3. Kiểm soát tắc nghẽn của giao thức TCP  

Trong cơ chế truyền dữ liệu của TCP, khi một máy nhận một gói hoặc một tập 

các gói thì nó sẽ gửi một ACK cho phía gửi để thông báo đã nhận được gói tin. Cơ 

chế cửa sổ cho phép máy nhận đa gói tin mà chỉ dùng một ACK. Việc phía gửi không 

nhận được ACK (hay nhận các ACK trùng lặp) từ máy nhận, chứng tỏ mạng có dấu 

hiệu bị nghẽn, khi đó cần thực hiện kiểm soát tắc nghẽn phía nguồn gửi. Hình 1.5 

trình bày cơ chế truyền dữ liệu của giao thức TCP [10]. 

Ứng 

dụng 

nguồn

Ứng 

dụng 

nguồn

Các gói phản hồi ACK

Máy gửi Máy nhận

Cửa sổ truyền dữ liệu

Môi trường truyền thông

TCP TCP

 

Hình 1.5. Cơ chế truyền dữ liệu của TCP 

Chiến lược kiểm soát tắc nghẽn của TCP là “Tăng theo cấp số cộng - giảm theo 

cấp số nhân” (AIMD: Additive Increase Multiplicative Decrease) để điều chỉnh tốc 

độ gửi gói tin vào mạng. Hình 1.6 cho thấy cơ chế kiểm soát tắc nghẽn của TCP 
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[20][[35]. Lược đồ về luồng dữ liệu thể hiện số lượng các gói tăng lên (tăng theo cấp 

số cộng) cho đến khi có dấu hiệu tắc nghẽn xuất hiện trong mạng và khi đó TCP giảm 

nhanh (giảm theo cấp số nhân) tốc độ gửi gói vào mạng cho đến khi kết thúc [41].  

Timeout SSthresh

SSthresh

SSthresh
SSthresh

SSthresh

SSthresh

Lặp lại 3 bản tin báo nhận
Tránh tắc nghẽn

Phát lại nhanh

Phục hồi nhanhBắt đầu chậm Bắt đầu chậm

Thời gian (giây)  

Hình 1.6. Cơ chế kiểm soát tắc nghẽn của TCP 

Chuẩn RFC 2581 đã giới thiệu thuật toán kiểm soát tắc nghẽn của TCP gồm 4 

pha: bắt đầu chậm, tránh tắc nghẽn, phát lại nhanh và phục hồi nhanh. 

 Pha bắt đầu chậm 

Ban đầu, giao thức TCP hoạt động ở pha bắt đầu chậm. Mục đích là để có 

được một ngưỡng dự đoán tắc nghẽn. Khởi đầu của pha bắt đầu chậm, TCP thiết 

lập kích thước cửa sổ tắc nghẽn (𝑐𝑤𝑛𝑑: Congestion Window) 𝑐𝑤𝑛𝑑 = 1. Mỗi khi 

nhận được một ACK, 𝑐𝑤𝑛𝑑 sẽ tăng lên một đơn vị (𝑐𝑤𝑛𝑑𝑛𝑒𝑤 = 𝑐𝑤𝑛𝑑𝑜𝑙𝑑 + 1, nên 

𝑐𝑤𝑛𝑑 lần lượt là: 20, 21, 22,..), nhưng không vượt quá cửa sổ nhận của bên nhận. 

Như vậy,  𝑐𝑤𝑛𝑑 sẽ tăng lên theo hàm mũ cho tới khi đạt đến ngưỡng (Ssthresh) của 

bắt đầu chậm thì chuyển sang pha tránh tắc nghẽn. 

 Pha tránh tắc nghẽn 

Trong giai đoạn tránh tắc nghẽn, TCP sẽ điều chỉnh 𝑐𝑤𝑛𝑑 = 𝑐𝑤𝑛𝑑 + 1/𝑐𝑤𝑛𝑑 

mỗi khi nhận được một ACK cho đến khi việc mất gói xảy ra. Khi phát hiện mất 

gói, nguồn gửi sẽ đặt 𝑆𝑆𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 𝑐𝑤𝑛𝑑/2, truyền lại các gói tin bị mất và trở về 

pha bắt đầu chậm, đặt lại 𝑐𝑤𝑛𝑑 = 1. Trong khi 𝑐𝑤𝑛𝑑 < 𝑆𝑆𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ, thuật toán bắt 

đầu chậm thực hiện, khi 𝑐𝑤𝑛𝑑 = 𝑆𝑆𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ thì thuật toán tránh tắc nghẽn được thực 

hiện, giá trị 𝑐𝑤𝑛𝑑 được tăng 1/𝑐𝑤𝑛𝑑 với mỗi thông báo ACK nhận được (tăng tuyến 

tính để không rơi lại vào tắc nghẽn). 
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 Pha phát lại nhanh 

Pha phát lại nhanh là cho phép gửi lại các gói bị mất không cần chờ timeout 

(thời gian chờ đợi báo nhận ACK), trong trường hợp nhận được hơn ba thông báo 

ACK lặp lại, nghĩa là có gói tin bị mất, cần gửi lại gói tin. TCP thực hiện phát lại một 

gói tin khi nhận được thông báo NAK (thu sai) hoặc vượt thời gian mà không nhận 

được ACK. Nếu chờ timeout mới phát lại thì gây ra số gói cần phát lại nhiều, hoặc 

đòi hỏi hàng đợi phía thu lớn để giữ tạm các gói sai, điều này dễ gây ra tắc nghẽn.  

 Pha phục hồi nhanh 

Khi việc mất gói được phát hiện do hiện tượng lặp lại bản tin báo nhận, TCP trở 

về pha bắt đầu chậm bằng cách đặt 𝑆𝑆𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 𝑐𝑤𝑛𝑑/2 và 𝑐𝑤𝑛𝑑 = 1. Nếu kích 

thước cửa sổ lớn và tỉ lệ lỗi nhỏ thì thay vì tiếp tục thuật toán bắt đầu chậm, TCP sẽ 

chuyển sang pha phục hồi nhanh. Lúc này, thiết lập 𝑐𝑤𝑛𝑑 = 𝑆𝑆𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ/2 + 3 và 

chuyển thẳng sang pha tránh tắc nghẽn.  

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của giao thức TCP, một số cải tiến đã được 

thêm vào trong các phiên bản TCP khác nhau tạo ra các biến thể của TCP. Bảng 1.1 

[4] tổng hợp các biến thể của TCP, năm công bố được sắp tăng dần. 

Bảng 1.1. Các biến thể của giao thức TCP  

Biến thể TCP Năm Dựa vào Cơ chế 

TCP Tahoe [69] 1988 RFC793 Phát hiện mất gói tin thông qua việc 

nhận 3 gói ACK lặp lại, trạm gửi phát 

lại gói tin bị mất, đặt 𝑐𝑤𝑛𝑑 = 1 và thực 

hiện pha “Bắt đầu chậm”. 

TCP Reno [46] 1990 Tahoe Trễ tại hàng đợi như một tham số dự 

đoán tắc nghẽn, khi trễ hàng đợi tăng 

thì giảm kích thước cửa sổ, ngược lại 

thì tăng kích thước cửa sổ. 

TCP-Vegas 

[38][43] 

1995 Reno Nếu RTT tăng thì giảm kích thước cửa 

sổ. Ngược lại, nếu RTT giảm thì tăng 

kích thước cửa sổ. 
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TCP SACK  

[48][49] 

1996 RFC793 Thông tin tắc nghẽn được mở rộng 

trong các chỉ báo phản hồi. 

TCP NewReno 

[58] 

1999 Reno Cơ chế phục hồi nhanh được dùng 

trong trường hợp có nhiều gói mất. 

TCP-Vegas+ 

[27] 

2000 NewReno, 

Vegas 

Tránh tắc nghẽn dựa trên chế độ RTT 

động của mạng. 

TCP-Veno [16] 2002 NewReno, 

Vegas 

Các cơ chế tránh tắc nghẽn và phục hồi 

nhanh sẽ tăng/giảm hệ số thích ứng phụ 

thuộc trạng thái hàng đợi. 

1.1.4. Kiểm soát tắc nghẽn bằng quản lý hàng đợi 

Như đã giới thiệu trong phần mở đầu của luận án, khi dùng kỹ thuật phần mềm 

để kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP, thì ngoài cách kiểm soát bằng giao thức 

truyền thông còn có hướng tiếp cận khác là dùng cơ chế quản lý hàng đợi tại các nút 

mạng. Có hai cách quản lý hàng đợi, đó là quản lý hàng đợi thụ động và quản lý hàng 

đợi tích cực:  

 Quản lý hàng đợi thụ động là kỹ thuật thiết lập một giá trị chiều dài cực đại 

cho mỗi hàng đợi, gói tin được chấp nhận đưa vào hàng đợi cho đến khi hàng đợi đạt 

giá trị này. Sau đó, sẽ loại bỏ những gói tin được chuyển đến tiếp theo cho đến khi 

các gói trong hàng đợi được giảm nhờ vào các gói đã được truyền đi. Kỹ thuật này 

có 2 hạn chế: Thứ nhất, gây ra vài luồng dữ liệu độc quyền chiếm giữ hàng đợi, ngăn 

chặn các luồng khác trong cùng hàng đợi, hiện tượng này sẽ kéo theo sự tắc nghẽn 

đồng bộ trên toàn mạng; Thứ hai, có thể làm cho hàng đợi luôn bị duy trì ở trạng thái 

đầy trong suốt thời gian dài, điều này đã tác động đến tất cả các gói tin đến sau của 

bất cứ luồng nào đều bị loại bỏ, có thể dẫn đến một sự đồng bộ hóa ở phạm vi lớn, 

làm cho lưu lượng toàn bộ quá trình giảm xuống đáng kể [51][55]. 

 Quản lý hàng đợi tích cực là một kỹ thuật mà các nút mạng chủ động loại bỏ 

gói từ ngay trong hàng đợi nhằm tránh tràn hàng đợi và thông báo dấu hiệu tắc nghẽn 

về nguồn gửi để nguồn điều chỉnh tốc độ gửi gói hay định tuyến tránh tắc nghẽn. Hình 

1.7 trình bày mô hình quản lý hàng đợi tích cực trong mạng TCP/IP [10]. 
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Hình 1.7. Mô hình quản lý hàng đợi tích cực 

Khi các gói tin từ các nguồn khác nhau đến nút mạng với thông lượng (𝑋 𝑏𝑝𝑠), 

nút mạng sắp xếp các gói vào các hàng đợi (𝐵) và lập lịch để đưa các gói tin đến 

vùng đệm (𝑀) của các cổng ra thích hợp với thông lượng (𝐶 𝑏𝑝𝑠). Sau đó, gói tin 

được chuyển đến các nút mạng tiếp theo để đến được máy nhận. 

1.1.5. Quản lý hàng đợi tích cực 

Mục tiêu quan trọng nhất của cơ chế quản lý hàng đợi tích cực là ngăn ngừa sự 

tắc nghẽn trước khi nó thực sự xảy ra, duy trì chiều dài hàng đợi ổn định nhằm giảm 

bớt sự mất mát các gói, đạt được một lưu lượng truyền dữ liệu cao và một độ trễ hàng 

đợi thấp [10][17][18]. Trước hết, tác giả trình bày kiến trúc và kiểm soát tắc nghẽn 

của quản lý hàng đợi tích cực tại các nút mạng. 

1.1.5.1. Kiến trúc nút mạng 

Các nút mạng có kiến trúc CQS (Classification-Queue-Schedular) nhằm hỗ trợ 

kiểm soát tắc nghẽn tại nút cổ chai. Hình 1.8 [17][62] trình bày kiến trúc CQS này.  

Các gói tin đến

Hàng đợi 1

Hàng đợi 2

Hàng đợi n

Phân 

lớp

Lập 

lịch

Gói tin bị rơi khi 

hàng đợi đầy

Chuyển gói tin đi

Quá trình lập lịch

 

Hình 1.8. Mô hình CQS tại nút mạng 
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Nhìn chung một gói tin khi đến nút mạng, được chuyển qua 3 khối xử lý: phân 

lớp ứng dụng, quản lý hàng đợi, lập lịch gói tin. 

 Phân lớp gói tin: Việc truyền thông trên mạng TCP/IP ngày càng trở nên 

phức tạp, do nó phải truyền tải quá nhiều loại lưu lượng với các đặc tính khác nhau. 

Việc truyền tải lưu lượng, điều khiển truy nhập, và đáp ứng các dịch vụ khác nhau 

đòi hỏi có sự phân biệt các gói dựa trên cơ sở đa trường trong phần đầu của mỗi gói 

(PH: Packet Header), được gọi là phân loại gói tin. Mạng sẽ đặt ra các mức ưu tiên 

cho các gói, dựa vào mức ưu tiên này để điều khiển mạng khi có tắc nghẽn xảy ra. 

Gói nào có độ ưu tiên cao hơn sẽ được ưu tiên truyền trước, các gói có độ ưu tiên 

thấp hơn có thể bị loại bỏ khi có tắc nghẽn.  

 Quản lý hàng đợi: Các nút mạng TCP/IP được cấu hình với nhiều hàng đợi 

có kích thước lớn, do đó các gói truyền trong mạng sẽ phải mất một thời gian dài để 

truyền trong hàng đợi. Trễ hàng đợi thậm chí còn lâu hơn cả trễ truyền trong mạng. 

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng các thuật toán quản lý hàng đợi nhằm 

kiểm soát chiều dài của hàng đợi ổn định. Quản lý hàng đợi bao gồm các hoạt động: 

thêm gói vào hàng đợi khi hàng đợi chưa đầy, loại bỏ gói nếu hàng đợi đã đầy, quản 

lý mức độ chiếm giữ hàng đợi, đánh dấu các gói khi hàng đợi chuẩn bị đầy và thông 

báo tình trạng tắc nghẽn về máy gửi để điều tiết lưu thông trong mạng.  

 Lập lịch gói tin: Bộ lập lịch sẽ quyết định xem gói tin được đưa ra giao diện 

đầu ra nào, sau đó hướng nó tới nút mạng tiếp theo. Các nút mạng truyền thống chỉ 

có một hàng đợi đơn cho một đầu ra cố định, do vậy bộ lập lịch của nó rất đơn giản. 

Nó sẽ tìm cách kéo gói ra khỏi hàng đợi nhanh như là tốc độ truyền vào nó. Còn tại 

các nút mạng có hỗ trợ kiến trúc CQS thì mỗi giao diện có tầng lập lịch để cùng chia 

sẻ khả năng của giao diện đầu ra có cùng các hàng đợi liên quan. Quá trình lập lịch 

này giúp cho các gói từ nhiều hàng đợi ra cùng một giao diện đầu ra không phải tranh 

chấp đầu ra, tránh được tắc nghẽn tại đầu ra.  

1.1.5.2. Kiểm soát tắc nghẽn bằng quản lý hàng đợi tích cực 

Bắt giữ và đánh dấu gói tin: Mỗi lớp lưu lượng đều có một giới hạn tốc độ các 

gói tin vào mạng và số lượng các gói tin trong hàng đợi. Bắt giữ và đánh dấu gói tin 

là hoạt động diễn ra trong nút mạng khi nó xử lý một gói tin ở mức vượt quá các giới 
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hạn cho phép. Nếu gói tin bị bắt giữ thì gói tin này sẽ bị loại bỏ hoặc bị đánh dấu 

bằng cách chỉnh sửa một hoặc một vài bit trong phần đầu gói tin. Khi gói tin đến máy 

nhận, các thông tin về tắc nghẽn sẽ được gửi về máy gửi thông qua các gói ACKs. 

Giảm độ chiếm giữ hàng đợi: Chiếm giữ hàng đợi là hiện tượng các gói tin ở 

lâu trong hàng đợi nhưng chưa được xử lý. Các gói tin chiếm giữ hàng đợi làm cho 

không gian hàng đợi bị thu hẹp lại và khi có nhiều gói tin khác đến sẽ không được 

đưa vào hàng đợi và có thể bị loại bỏ khi có tắc nghẽn. Độ chiếm giữ hàng đợi tăng 

khi tải vượt quá tốc độ, bộ lập lịch xử cần lý gói tin ra khỏi hàng đợi. Để giảm độ 

chiếm giữ hàng đợi có hai cách thực hiện:  

 Thứ nhất là thông báo tắc nghẽn rõ ràng: Mặc dù loại bỏ các gói là cách phù 

hợp với cơ chế phản hồi, nhưng cách này không tích cực do việc loại bỏ các gói sẽ 

gây ra lãng phí tài nguyên. Do đó, cần thông báo tắc nghẽn rõ ràng đưa về máy gửi 

để máy gửi điều tiết lương lượng gói tin gửi vào mạng nhằm tránh lãng phí tài nguyên. 

  Thứ hai là loại bỏ gói tin: Việc loại gói khi hàng đợi sắp đầy, phải đơn giản 

và không ảnh hưởng nhiều đến các gói khác trong hàng đợi. Từ vấn đề trên cho thấy 

đơn giản nhất là loại bỏ gói ngay trước khi gói đi vào hàng đợi (gọi là loại bỏ đuôi). 

Có một cách tương tự trên là loại bỏ gói trước hoặc loại bỏ gói ngay tại đầu hàng đợi. 

1.1.5.3. Ưu điểm của quản lý hàng đợi tích cực  

Từ các kết quả phân tích trên, kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực có các ưu điểm 

chính sau [13][20]: 

 Giảm độ trễ dịch vụ: Bằng việc giữ cho chiều dài trung bình hàng đợi nhỏ và 

ổn định trong phạm vi cho phép, các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực sẽ giảm độ trễ 

gói tin khi cho các luồng dữ liệu đi vào nút mạng. 

 Giảm tỷ lệ mất gói trung bình: Các gói tin đến nút mạng dưới dạng bó, nếu 

không gian bộ đệm không đủ, nút mạng sẽ không có khả năng xử lý các bó gói tin và 

nhiều gói tin bị loại bỏ. Khi có nguy cơ tắc nghẽn do hàng đợi đầy, cơ chế quản lý 

hàng đợi tích cực sẽ loại bỏ gói tin thay vì loại bỏ bó tin và hỗ trợ thông báo tắc nghẽn 

cho máy gửi, máy gửi giảm tốc độ gửi gói nhằm tránh mất nhiều gói.  

 Tránh hiện tượng thiên lệch: Quản lý hàng đợi tích cực sẽ gần như luôn luôn 
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đảm bảo một bộ đệm sẵn cho các gói tin được chuyển tới hàng đợi. Quản lý hàng đợi 

tích cực sẽ có thể ngăn ngừa một sự thiên lệch trong nút mạng ưu tiên các luồng lưu 

lượng dạng bó cao, ngăn các luồng có lưu lượng thấp. 

1.1.6. Kỹ thuật thông báo tắc nghẽn rõ ràng 

Kỹ thuật thông báo tắt nghẽn rõ ràng (ECN: Explicit Congestion Notification) 

là kỹ thuật cho phép một nút mạng cung cấp thông tin phản hồi rõ ràng cho máy gửi 

về tình trạng tắc nghẽn tại nó. Thông tin tắc nghẽn thường được chuyển qua các nút 

mạng trung gian trên đường đi từ máy gửi đến máy nhận, bằng cách đánh dấu/cập 

nhật tiêu đề của gói tin để cho biết tình trạng tắc nghẽn, và sau đó gửi trở lại từ máy 

nhận dưới dạng một thông báo tắc nghẽn rõ ràng. Hình 1.9 trình bày hoạt động của 

kỹ thuật thông báo tắc nghẽn rõ ràng [37][44]. 

Máy gửi Máy nhận

Đặt ECE=1 trong 

ACKs tiếp theo

ECT=1

CE=1
Gửi gói với 

ECT=1, CE=0

Các gói tinGiảm cwnd, 

đặt CWR=1

Chỉ đặt ECE=1 trong 

ACKs khi CE=1

1
2

3

4 5

ACKs

Tắc nghẽn

 

Hình 1.9. Cơ chế hoạt động của ECN 

ECN dùng bit 6 và 7 trong trường ToS của IP Header (trong Hình 1.4) để thiết 

lập thông báo tắt nghẽn rõ ràng, bit 6 là ECT (ECN Capable Transport) và bit 7 là CE 

(Congestion Experienced), hoạt động của ECN gồm 5 bước như sau: 

Bước 1: Bit ECT được thiết lập từ nguồn, chỉ cho các nút trong mạng IP biết 

các gói tin có thể chọn để đánh dấu ECN và dựa vào bit CE để nút mạng phát hiện 

tắc nghẽn.  

Bước 2: Khi một nút mạng dự đoán được tắc nghẽn, nó thiết lập bit CE =1 và 

bit ECT = 1 để báo hiệu tắc nghẽn cho hệ thống đầu cuối. Ngoài ra, ECN còn dùng 

bit thứ 6 là bit ECE (ECN-Echo) và thứ 7 là bit CWR (Congestion Window Reduced) 

trong trường Reserver của TCP Header (trong Hình 1.3) để máy gửi và máy nhận bắt 

tay nhau khi dùng kỹ thuật ECN.  
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Bước 3: Khi nhận được gói tin có thiết lập ECN, máy nhận thiết lập bit ECE 

của gói ACK bằng 1 rồi gửi về máy gửi.  

Bước 4: Tại máy gửi, sau khi nhận gói ACK có ECE=1, máy gửi sẽ thực hiện 

pha tránh tắc nghẽn và thiết lập bit CWR bằng 1 và gửi về máy nhận.  

Bước 5: Máy nhận sau khi bắt tay với máy gửi sẽ thiết lập ACK theo ECN. 

Hiệu quả của việc kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP sẽ tốt hơn khi tại các 

nút mạng dùng các cơ chế AQM có tích hợp ECN. Điều này đã được Aleksandar 

Kuzmanovic kiểm chứng khi đưa ECN vào cơ chế RED [9][26]. Một kết hợp kỹ thuật 

ECN vào cơ chế GREEN, được gọi là ECN-GREEN đã được công bố trong [CT2]. 

Kết quả cài đặt và mô phỏng cho thấy, cơ chế ECN-GREEN cải tiến đã làm giảm tỉ 

lệ mất gói và mức độ sử dụng hàng đợi, tăng mức độ sử dụng đường truyền và tỉ lệ 

cân bằng đáng kể so với cơ chế GREEN truyền thống. 

1.2. Phân tích và đánh giá các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực 

Dựa trên tiêu chí đo lường mức độ sử dụng hàng đợi và băng thông đường 

truyền, các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực được phân thành ba nhóm: quản lý hàng 

đợi tích cực dựa trên chiều dài hàng đợi, quản lý hàng đợi tích cực dựa trên tải nạp, 

quản lý hàng đợi tích cực dựa trên chiều dài hàng đợi và tải nạp. Hình 1.10 thể hiện 

sự phân loại các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực [2][24] [29][55]. 

Quản lý hàng đợi tích cực

Dựa theo chiều dài 

hàng đợi

Dựa theo tải nạp

Dựa theo chiều dài 

hàng đợi và tải nạp

RED

FRED

...

BLUE

SFB

...

REM

GREEN

...  

Hình 1.10. Phân loại các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực 
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Theo kết quả phân tích, đánh giá các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực trong thời 

gian gần đây, luận án chọn các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực điển hình sau để phân 

tích: RED và FRED đại diện cho nhóm cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên 

chiều dài hàng đợi, BLUE và SFB tiêu biểu cho nhóm cơ chế quản lý hàng đợi tích 

cực dựa trên tải nạp, REM và GREEN điển hình cho nhóm cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực dựa trên chiều dài hàng đợi và tải nạp [6][29][55]. 

1.2.1. Cơ chế quản lý dựa trên chiều dài hàng đợi 

Trong các cơ chế quản lý hàng đợi dựa trên chiều dài hàng đợi, hiện tượng tắc 

nghẽn được thể hiện dựa trên độ dài tức thời hoặc trung bình của hàng đợi và mục 

đích của quá trình điều khiển làm ổn định độ dài hàng đợi tại các nút mạng. Các cơ 

chế tiêu biểu cho nhóm này là cơ chế RED và FRED [9][21][25]. 

1.2.1.1. Cơ chế RED 

Năm 1993, Sally Floyd và cộng sự đã đề xuất cơ chế RED [24] [25][42] để phát 

hiện sớm tắc nghẽn, RED kiểm soát tắc nghẽn tại nút mạng bằng cách kiểm tra độ 

dài trung bình hàng đợi khi các gói tin đến và đưa ra quyết định nhận gói, đánh dấu 

hoặc loại bỏ gói tin theo các bước sau: 

 Khi gói tin đến tại nút mạng, cơ chế quản lý hàng đợi tích cực RED tính chiều 

dài hàng đợi trung bình theo công thức �̂� = (1 − 𝜔) ∗ �̂� + 𝜔 ∗ 𝑘, với  (0    1) là 

trọng số hàng đợi để kiểm soát biến động của chiều dài hàng đợi trung bình và 𝑘 là 

chiều dài hàng đợi tức thời. 

 Sau đó, RED so sánh chiều dài hàng đợi trung bình với hai ngưỡng cực tiểu 

𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ và cực đại 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ. Nếu chiều dài hàng đợi trung bình nhỏ hơn 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ thì không 

có gói nào bị đánh dấu (hay xác suất đánh dấu bằng 0). Khi chiều dài hàng đợi trung 

bình lớn hơn 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ thì tất cả các gói đến đều bị đánh dấu (hay xác suất đánh dấu 

bằng 1) và trên thực tế các gói này bị loại bỏ. Khi chiều dài hàng đợi trung bình nằm 

trong khoảng 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ và 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ thì mỗi gói đến đều được đánh dấu bằng một xác suất 

𝑝𝑎 ∈ [0, 𝑚𝑎𝑥𝑝] được xác định theo công thức (1.4) và (1.5) sau: 

 

ˆ
th

b p

th th

k min
p max
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   (1.5) 

 Ba trường hợp trên được xem như 3 pha của quá trình tránh tắc nghẽn: pha 

thứ nhất là hoạt động bình thường, pha thứ hai là tránh tắc nghẽn và pha thứ ba là 

kiểm soát tắc nghẽn. Hoạt động của cơ chế RED được thể hiện trên Hình 1.11. 

minth maxth

maxp

pmark/drop

k̂

1

 

Hình 1.11. Cơ chế hoạt động RED 

RED phát hiện ra tắc nghẽn ngay khi dấu hiệu tắc nghẽn mới bắt đầu hình thành 

để duy trì mạng trong miền độ trễ thấp và độ thông mạng cao. Khi có dấu hiệu tắc 

nghẽn xảy ra trong mạng, nút mạng sẽ xác định kết nối có nguy cơ tắc nghẽn để gửi 

thông báo phản hồi. Bằng việc phát hiện sớm tắc nghẽn và chỉ thông báo cho các kết 

nối khi cần thiết, nên tránh được hiện tượng đồng bộ toàn thể luồng. Tuy nhiên, cơ 

chế RED còn tồn tại một số vấn đề sau: 

 Một trong những vấn đề cơ bản của RED là nó dựa vào độ dài hàng đợi để 

đánh giá sự tắc nghẽn, trong khi sự tắc nghẽn chỉ xảy ra ở hàng đợi cố định và độ dài 

hàng đợi đem lại rất ít thông tin về tắc nghẽn.  

 Việc cài đặt các tham số phù hợp cho RED khi thực thi ở những môi trường 

mạng khác nhau là rất khó. Để RED có thể hoạt động lý tưởng, cần phải có một số 

lượng đủ không gian hàng đợi và giá trị các tham số phù hợp. 

 Do phép tính xác suất loại bỏ gói của RED được hình thành nên cơ sở mô 

hình tuyến tính, nên RED không đáp ứng bản chất phi tuyến của mạng. Vì vậy, cần 

có những thay đổi cho RED vì lưu lượng trên mạng đi theo từng đợt, gây ra những 

dao động quá nhanh của hàng đợi trong nút mạng.  

 Cơ chế RED hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ và 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ trong khi 

tình trạng mạng luôn biến động bởi lưu lượng gói tin từ các tuyến khác nhau đến nút 

mạng. Ngoài ra, RED cũng không đảm bảo sự công bằng giữa các luồng, RED cho 
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rơi hay nhận gói nhưng không quan tâm đến băng thông của các luồng và cũng không 

hạn chế được luồng không thích nghi gây ảnh hưởng xấu đến luồng thích nghi. 

1.2.1.2. Cơ chế FRED  

Năm 1997, Dong Lin và cộng sự đã đề xuất cơ chế FRED [21] để cải tiến cơ 

chế RED với mục đích là làm giảm những tác động không công bằng tại hàng đợi 

RED. Thay vì loại bỏ các gói tin một cách ngẫu nhiên trong hàng đợi, FRED tạo ra 

các phản hồi có chọn lọc để lọc ra những kết nối mà có một số lượng lớn các gói tin 

đang ở trong hàng đợi. Ngoài ra, FRED còn được thiết kế với một số mục đích khác 

như: cản trở các luồng không thích nghi bằng việc tạo một số lượng cực đại các gói 

trong hàng đợi và chia sẻ hàng đợi trung bình cho các luồng thích nghi. FRED bảo 

vệ các luồng yếu bằng cách truy cập các luồng từ các kết nối băng thông thấp. 

Cơ chế FRED hoạt động tương tự như cơ chế RED nhưng có sự cải tiến theo 

luồng. FRED xác định 2 ngưỡng 𝑚𝑖𝑛𝑞 và 𝑚𝑎𝑥q là số lượng tối thiểu và tối đa các gói 

tin mà mỗi luồng được phép đến hàng đợi, sử dụng biến 𝑞𝑙𝑒𝑛(𝑖) để đếm số gói tin 

hiện tại của luồng 𝑖 trong hàng đợi, sử dụng biến �̂�𝑐𝑞 để tính số gói tin trung bình của 

mỗi luồng trong hàng đợi, sử dụng biến 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒(𝑖) để đếm số lần luồng 𝑖 có số lượng 

gói tin vượt quá ngưỡng (𝑚𝑎𝑥q) cho phép trên hàng đợi. 

FRED xác định luồng không thích nghi và đánh dấu gói tin của luồng này bằng 

một trong các trường hợp sau: số gói tin của luồng 𝑖 trên hàng đợi lớn hơn 𝑚𝑎𝑥𝑞; 

chiều dài hàng đợi trung bình lớn hơn 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ; số gói tin của luồng i trên hàng đợi lớn 

hơn 2 lần số gói tin trung bình của mỗi luồng trên hàng đợi; số gói tin của luồng 𝑖 

trên hàng đợi lớn hơn hoặc bằng số gói tin trung bình của mỗi luồng trên hàng đợi và 

luồng này cũng đã từng bị rơi trước đó. 

Trong các trường hợp khác, FRED hoạt động gần tương tự như cơ chế quản lý 

hàng đợi tích cực RED: Nếu số lượng gói tin trong hàng đợi nằm giữa ngưỡng 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ 

và 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ thì FRED sẽ xét việc đánh dấu luồng mạnh (𝑞𝑙𝑒𝑛(𝑖) > 𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛𝑞 , �̂�𝑐𝑞)) 

theo xác suất 𝑝; còn nếu luồng yếu thì cho gói tin vào hàng đợi; Nếu số lượng gói tin 

trong hàng đợi nhỏ hơn 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ thì thêm gói tin vào hàng đợi; Nếu số lượng gói tin 

trong hàng đợi lớn hơn 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ thì sẽ đánh dấu cho rơi gói tin.  
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Mặc dù FRED có sự cải tiến so với RED là đảm bảo được sự công bằng theo 

luồng nhưng nó vẫn còn những hạn chế khác của RED mà điển hình đó là dựa vào 

chiều dài hàng đợi để xác định xác suất rơi gói tin. Việc tính xác suất đánh đấu gói 

tin trong mỗi luồng của FRED, dựa trên công thức (1.5) của cơ chế RED. Do đó, độ 

tuyến tính của hàm tính xác suất không đáp ứng sự thay đổi phi tuyến của chiều dài 

hàng đợi cũng như lưu lượng gói tin đến nút mạng. Việc cài đặt các tham số 𝑚𝑖𝑛𝑞 và 

𝑚𝑎𝑥𝑞 cho mỗi luồng để FRED hoạt động hiệu quả tại nút mạng là rất khó. Đồng thời, 

xác suất đánh đấu gói tin tại mỗi luồng phụ thuộc tĩnh vào các tham số này, làm cho 

FRED kém linh hoạt và khó thích ứng vói môi trường mạng luôn thay đổi động. 

1.2.2. Cơ chế quản lý dựa trên tải nạp 

Các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên tải nạp dự đoán khả năng sử dụng 

đường truyền liên kết, xác định tắc nghẽn và đưa ra cách xử lý. Mục đích của các cơ 

chế này là điều tiết gói tin vào nút mạng để ổn định lưu lượng gói tin đến, nhằm duy 

trì độ ổn định cho mạng. Các cơ chế tiêu biểu cho nhóm này là BLUE và SFB. 

1.2.2.1. Cơ chế BLUE  

Năm 2002, Wu-chang Feng và cộng sự đề xuất cơ chế BLUE [24][73]. Ý tưởng 

chính của BLUE là sử dụng một biến xác suất 𝑝𝑚 để đánh dấu các gói tin khi chúng 

vào hàng đợi. Xác suất này tăng/giảm một cách tuyến tính tùy thuộc vào tỉ lệ rơi gói 

tin hay mức độ sử dụng đường truyền. Nếu như tại hàng đợi, liên tục hủy bỏ các gói 

tin vì nguyên nhân tải nạp lớn làm tràn hàng đợi thì BLUE sẽ tăng 𝑝𝑚 lên một lượng 

𝛿1, thể hiện mức độ nghiêm trọng của thông báo tắc nghẽn gửi về nguồn. Ngược lại, 

nếu như hàng đợi trở nên trống, do mật độ gói tin đến nút mạng không cao hoặc 

đường truyền rỗi, thì BLUE giảm xác suất đánh dấu gói 𝑝𝑚 xuống một lượng 𝛿2. 

Điều này cho phép BLUE tự điều chỉnh tốc độ cần thiết để gửi thông báo tắc nghẽn 

trở lại nơi gửi hoặc cho rơi gói tin. Thuật toán BLUE được thể hiện như sau: 

 Dựa trên độ mất gói: if ((𝑛𝑜𝑤 − 𝑙𝑎𝑠𝑡_𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒) > 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒) then 

𝑝𝑚 = 𝑝𝑚 + 𝛿1 và 𝑙𝑎𝑠𝑡_𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 = 𝑛𝑜𝑤 (1.6) 

 Dựa trên kết nối rỗi: if ((𝑛𝑜𝑤 − 𝑙𝑎𝑠𝑡_𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒) > 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒) then 
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𝑝𝑚 = 𝑝𝑚 − 𝛿2 và 𝑙𝑎𝑠𝑡_𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 = 𝑛𝑜𝑤 (1.7) 

trong đó: 𝑝𝑚 xác suất đánh dấu hoặc loại bỏ gói tin, 𝛿1 lượng tăng của 𝑝𝑚, 

𝛿2 lượng giảm của 𝑝𝑚, 𝑛𝑜𝑤 thời gian hiện hành, 𝑙𝑎𝑠𝑡_𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 thời gian cuối cùng 𝑝𝑚 

thay đổi, 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 lượng thời gian giữa các lần thay đổi thành công.  

Do vậy, BLUE có cơ chế quản lý hàng đợi theo tải nạp hiệu quả hơn phương 

pháp dựa vào chiều dài hàng đợi trung bình. Điều này tương phản một cách rõ ràng 

với tất cả các thuật toán điều khiển hàng đợi tích cực đã biết, bởi các thuật toán này 

sử dụng không gian của hàng đợi như là một tiêu chuẩn trong việc điều khiển tránh 

tắc nghẽn. Tuy nhiên, cơ chế BLUE còn tồn tại một số vấn đề cần phải được cải tiến: 

 Tham số 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 cần phải được thiết lập một cách tự động dựa trên thời 

gian khứ hồi hiệu quả nhằm cho phép bất kỳ sự thay đổi nào trong việc gán xác suất 

sẽ được phản ánh lại đến nơi gửi trước khi sự thay đổi tiếp theo xảy ra. Đối với đường 

truyền dài với độ trễ lớn như các đường truyền vệ tinh, 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 cần phải được 

tăng lên để phù hợp với thời gian khứ hồi lớn hơn.  

 Tham số 𝛿1 và 𝛿2 phải được thiết lập phù hợp với tình trạng mạng, cho phép 

đường truyền có khả năng thích nghi hiệu quả với những thay đổi vĩ mô trong lưu 

lượng truyền đi qua đường kết nối. Đối với các đường truyền mà tại đó trung bình 

trong vài phút xảy ra sự thay đổi lưu lượng truyền thì 𝛿1 và 𝛿2 phải được thiết lập kết 

hợp với 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 để cho phép 𝑝𝑚 thay đổi giá trị trung bình trong vài phút. Ngược 

lại, trong những môi trường mạng thay đổi lưu lượng gói tin đến nút mạng theo giây 

thì phải cập nhật các tham số 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝛿1 và 𝛿2 để 𝑝𝑚 thích nghi từng giây. 

1.2.2.2. Cơ chế SFB 

Năm 2001, Wu-chang Feng và cộng sự đề xuất cơ chế SFB [72]. SFB chia hàng 

đợi thành các thùng tính toán, mỗi thùng duy trì một xác suất đánh dấu gói tin 𝑝𝑚 

tương tự BLUE. Các thùng được tổ chức thành 𝐿 mức, mỗi mức có 𝑁 thùng. Thêm 

vào đó, SFB sử dụng 𝐿 hàm băm độc lập, mỗi hàm tương ứng với một mức. Mỗi hàm 

băm ánh xạ một luồng vào một trong những thùng đến trong mức đó. Các thùng được 

sử dụng để theo dõi và thống kê sự chiếm giữ hàng đợi của các gói tin thuộc thùng 

đó. Khi một gói đến hàng đợi nó được băm vào 𝐿 thùng, mỗi mức một thùng. Nếu số 
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lượng gói tin ánh xạ vào một thùng vượt quá một ngưỡng nhất định (chẳng hạn, kích 

thước của thùng) thì tăng xác suất 𝑝𝑚 tại thùng đó lên. Nếu số lượng gói tin trong 

thùng đó giảm đến hết thì giảm 𝑝𝑚 xuống. Hình 1.12. dưới đây trình bày mô hình 

hoạt động của cơ chế quản lý hàng đợi tích cực SFB [75]. 

h0 h1 hL-2 hL-1
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Hình 1.12. Mô hình hoạt động của SFB 

Quan sát Hình 1.12, thấy rằng với một luồng không hồi đáp (UDP) khi được 

băm vào 𝐿 thùng thì xác suất 𝑝𝑚 tại các thùng nhanh chóng tăng lên 1. Các luồng có 

hồi đáp (TCP) có thể chia sẻ một hoặc hai thùng với các luồng không hồi đáp. Tuy 

nhiên, nếu số lượng các luồng không hồi đáp là không quá lớn so với số lượng các 

thùng thì luồng có hồi đáp có khả năng được băm vào ít nhất một thùng không chứa 

luồng không hồi đáp và như thế có một giá trị 𝑝𝑚  bình thường. Việc quyết định đánh 

dấu một gói dựa vào 𝑝𝑚𝑖𝑛 là giá trị 𝑝𝑚 tối thiểu của các thùng có luồng được ánh xạ 

vào. Nếu 𝑝𝑚𝑖𝑛 là 1 thì gói được xác định là luồng không hồi đáp và giới hạn tốc độ 

truyền của luồng. 

Ở đây, những luồng được xác định là luồng không hồi đáp và sẽ được giới hạn 

là để tiết kiệm băng thông. Chiến lược này được thực hiện bằng cách hạn chế tốc độ 

các gói tin đến hàng đợi cho các luồng với giá trị 𝑝𝑚𝑖𝑛 là 1. Hình trên là một ví dụ 

cho thấy SFB làm việc như thế nào. Một luồng không hồi đáp ánh xạ vào các thùng 

thì xác suất đánh dấu tại các thùng này đều là 1. Trong khi các luồng TCP có thể ánh 

xạ vào cùng thùng với các luồng không hồi đáp tại một mức cụ thể, nó cũng có thể 

ánh xạ vào các thùng tại các mức khác. Do đó, xác suất đánh dấu thấp nhất của các 

luồng TCP là thấp hơn 1 và vì thế nó không được xác định như các luồng không hồi 
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đáp. Mặt khác, khi xác suất đánh dấu các luồng không hồi đáp là 1, nó sẽ bị giới hạn 

tốc độ truyền.  

Mặc dù cơ chế SFB đã kiểm soát gói tin đến nút mạng dựa vào lưu lượng gói 

tin đến và đã thể hiện tính công bằng các luồng, ngay cả các luồng không hồi đáp 

UDP. Tuy nhiên, cơ chế SFB còn tồn tại một số khía cạnh cần được cải tiến, như: 

 Cơ chế SFB phụ thuộc rất nhiều vào tham số tĩnh 𝐵𝑜𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒. 𝐵𝑜𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒 là 

khoảng thời gian mà không có gói của luồng không hồi đáp nào vào hàng đợi. Việc 

cài đặt giá trị cho tham số 𝐵𝑜𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒 để thích nghi với tình trạng mạng luôn thay đổi 

là rất khó. 

 Cũng như cơ chế BLUE, cơ chế SFB tính xác suất đánh dấu gói tin dựa trên 

hàm tuyến tính, nên không đáp ứng được tính phi tuyến của hệ thống mạng thực. Hơn 

nữa, việc chọn giá trị tĩnh cho các tham số 𝛿1 và 𝛿2 cho các luồng để cơ chế SFB hoạt 

động hiệu quả là rất khó khăn và khó thích nghi với sự biến đổi động của các yếu tố 

trong mạng.  

 Cơ chế SFB thể hiện tính công bằng cho các luồng bằng cách chia băng thông 

tại nút mạng cho các luồng, mà không xét độ ưu tiên ở các luồng khi có các loại hình 

dịch vụ mạng khác nhau. Cơ chế SFB, chủ yếu là bảo vệ các luồng hồi đáp TCP trước 

các luồng không hồi đáp UDP.  

1.2.3. Cơ chế quản lý dựa trên chiều dài hàng đợi và tải nạp 

Các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên sự kiểm soát chiều dài hàng đợi 

và lưu lượng gói tin đến nút mạng, để dự đoán mức độ sử dụng tài nguyên (hàng đợi 

và băng thông), nhằm xác định tình trạng tắc nghẽn tại nút mạng. Tiêu biểu cho nhóm 

này là các cơ chế REM và GREEN [11][57][71]. 

1.2.3.1. Cơ chế REM  

Năm 2001, Sanjeewa Athuraliya và cộng sự đã đề xuất cơ chế REM [57][75]. 

Ý tưởng của REM là ổn định tải đầu vào và năng lực liên kết của hàng đợi, bất kể số 

lượng người dùng chia sẻ liên kết. Mỗi hàng đợi ra của nút mạng được cài đặt cơ chế 

REM và duy trì một biến gọi là 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒. 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 là một yếu tố đánh giá tắc nghẽn của cơ 

chế REM. 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 được cập nhật, định kỳ hoặc không đồng bộ, dựa trên độ lệch giữa tải 
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và chiều dài hàng đợi tức thời so với các giá trị tham chiếu. Độ lệch của tải là sự khác 

biệt giữa tốc độ của các luồng dữ liệu đến và năng lực liên kết hiện có của nút mạng. Độ 

lệch của chiều dài hàng đợi là sự khác biệt giữa yêu cầu chiều dài hàng đợi mong muốn 

với chiều dài hàng đợi hiện có tại nút mạng.  

Mức 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 này tăng lên nếu tổng độ lệch của tải nạp và chiều dài hàng đợi là 

dương và giảm đi trong trường hợp ngược lại. Tổng lượng là dương khi một trong các 

đầu vào vượt quá khả năng liên kết hoặc có quá nhiều gói tồn đọng trong hàng đợi cần 

được xoá và âm trong các trường hợp ngược lại. Khi số lượng người dùng tăng, tức là 

sự không đồng bộ giữa các tải với chiều dài hàng đợi tăng, 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 sẽ tăng nghĩa là dấu 

hiệu tắc nghẽn trong mạng tăng lên và do đó xác suất đánh dấu gói được thiết lập 

tăng. Điều này sẽ gửi một tín hiệu tắc nghẽn mạnh mẽ hơn đến các nguồn gửi, yêu 

cầu các nguồn gửi giảm tốc độ gửi. Khi tải tại nút mạng còn nhỏ, sự không đồng bộ sẽ 

âm, 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 giảm, xác suất được thiết lập giảm và tải nguồn được yêu cầu tăng lên cho 

đến khi tổng độ lệch là không. 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 của hàng đợi 𝑙 tại thời điểm (t + 1) được cập 

nhật theo công thức (1.8) như sau: 

*( 1) [ ( ) ( ( ( ) ) ( ( ) ( ))]l l l l l l lpr t pr t b t b x t c t         (1.8) 

Trong đó,  > 0 và 𝑙 > 0 là các hằng số nhỏ và [𝑧]+ = 𝑚𝑎𝑥{𝑧, 0}. Ở đây, 𝑏𝑙(𝑡) 

là chiều dài hàng đợi trung bình của hàng đợi 𝑙, 𝑏𝑙
∗ ≥ 0 là chiều dài hàng đợi tham 

chiếu, 𝑥𝑙(𝑡) là lưu lượng gói tin gói đến nút mạng, và 𝑐𝑙(𝑡) băng thông cho phép của 

hàng đợi 𝑙 tại thời điểm 𝑡. Sự khác biệt về tốc độ tải là (𝑥𝑙(𝑡) − 𝑐𝑙(𝑡)) và của chiều dài 

hàng đợi (𝑏𝑙(𝑡) − 𝑏𝑙
∗). Các hằng số ∝𝑙 có thể được thiết lập bởi mỗi hàng đợi riêng lẻ 

và được cập nhật theo hiệu năng và độ trễ ở mỗi hàng đợi. Các hằng  kiểm soát đáp 

ứng của REM thay đổi tuỳ theo điều kiện mạng. Giả sử một gói tin đi của các liên kết 

𝑙 = 1,2, … , 𝐿 có 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ở thời điểm 𝑡 là 𝑝𝑟𝑙(𝑡), thì REM tính xác suất đánh dấu gói 

𝑝𝑙(𝑡) của hàng đợi 𝑙 ở thời điểm 𝑡 là: 

( )
( ) 1 lpr t

lp t 
   (1.9) 

Tham số 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 sẽ tăng nếu độ lệch của tốc độ tải và chiều dài hàng đợi là dương 

và 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 sẽ giảm trong trường hợp ngược lại. Ở trạng thái cân bằng, 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ổn định và 

được tính từ phương trình (1.10) như sau: 
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 tctxbtb lllll  (1.10) 

Mặc dù cơ chế REM đã quản lý hàng đợi tích cực theo chiều dài hàng đợi và tải 

nạp, nhưng REM còn tỏ ra thiếu tính cân bằng và sử dụng băng thông của đường 

truyền chưa cao. Các tham số điều khiển của REM ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ 

hoạt động của REM. Điều này có thể thấy được thông qua phương trình (1.10). Giá 

trị các tham số được khuyến nghị bởi Athuraliya khi thiết kế REM là (∝=

0.1, 𝛾 = 0.001, 𝜑 = 1.001) dựa trên kinh nghiệm đạt được thông qua mô phỏng. Tuy 

nhiên các tham số thiết kế này còn tùy thuộc vào các tham số của mạng. Do vậy, các 

tham số của REM có thể cần được điều chỉnh để cho kết quả hoạt động tốt hơn và cấu 

hình một cách chính xác các tham số của REM là một chủ đề sẽ còn được quan tâm 

khảo sát do tính chất động học biến đổi theo thời gian của mạng. 

1.2.3.2. Cơ chế GREEN  

Năm 2002, Apu Kapadia và cộng sự đã đề xuất cơ chế GREEN [64][71]. Cơ 

chế GREEN áp dụng kiến thức về các hành vi ổn định của các kết nối TCP ở các nút 

mạng để cho rơi (hoặc đánh dấu) các gói tin. Băng thông của một kết nối phụ thuộc 

nhiều yếu tố, và được xác định theo công thức (1.11) như sau [6][71]: 

pRTT

cMSS
BW






 
(1.11) 

Trong đó, 𝐵𝑊 là băng thông/thông lượng của kết nối, 𝑀𝑆𝑆 là kích thước tối đa 

phân đoạn của các gói tin, 𝑅𝑇𝑇 là thời gian đi vòng gói tin, 𝑝 là xác suất mất gói tin 

và 𝑐 là một hằng số phụ thuộc vào chiến lược báo nhận được sử dụng và trạng thái 

các gói tin bị mất định kỳ hoặc ngẫu nhiên. Giả sử có 𝑁 luồng vào đang hoạt động ở 

một nút mạng và một liên kết ra có băng thông 𝐿. Chia sẻ công bằng băng thông cho 

mỗi luồng là 𝐿/𝑁. Thay 𝐿/𝑁 cho 𝐵𝑊 trong phương trình trên, ta có xác suất mất mát 

gói tin 𝑝 xác định theo công thức (1.12) như sau: 

2















RTTL

cMSSN
p

 

(1.12) 

Sử dụng giá trị của 𝑝 để thông báo tình trạng tắc nghẽn, GREEN buộc các luồng 

chia sẻ cân bằng tốc độ gửi, vì 𝑝 phụ thuộc vào số lượng luồng và 𝑅𝑇𝑇 mỗi luồng.  
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1.2.4. Đánh giá hiệu năng và phân lớp ứng dụng các cơ chế AQM 

Dựa vào kết quả nghiên cứu và phân tích lý thuyết của các cơ chế như trên, 

chúng tôi thực hiện quá trình cài đặt mô phỏng để đánh giá hiệu năng và phân lớp 

ứng dụng cho các cơ chế tiêu biểu (RED, BLUE, REM và GREEN), kết quả đã được 

công bố trong [CT1].  

1.2.4.1. Đánh giá hiệu năng cơ chế AQM  

Các cơ chế AQM dựa trên kích thước hàng đợi, điển hình là RED thì phản ứng 

chưa phù hợp với sự biến động của mạng và việc cài đặt các tham số 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ, 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ 

và 𝑚𝑎𝑥𝑝 để các cơ chế hoạt động hiệu quả là rất khó khăn. Các cơ chế AQM dựa trên 

lưu lượng gói tin đến, đại diện là cơ chế BLUE thì đánh dấu gói tin đến mà không 

quan tâm đến luồng truyền gói tin đó. Điều này dẫn đến việc đánh rơi gói tin một 

cách ngẫu nhiên trong tất cả các luồng hoạt động, không đảm bảo sự công bằng giữa 

các luồng. Đồng thời, việc thiết lập giá trị cho các tham số 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝛿1 và 𝛿2 hợp 

lý cho từng môi trường mạng gặp rất nhiều khó khăn. Cơ chế REM, GREEN dựa vào 

yếu tố chiều dài hàng đợi và lưu lượng gói tin đến để kiểm soát tắc nghẽn, nên hiệu 

năng được của chúng tốt hơn so với RED và BLUE. Tuy nhiên, cũng như RED và 

BLUE, cơ chế REM và GREEN gặp không ít khó khăn khi thiết lập các tham số  và 

 để phù hợp với điều kiện mạng. Bảng 1.2 đánh giá tóm tắt hiệu năng của các cơ chế 

như sau: 

Bảng 1.2. Đánh giá hiệu năng cơ chế quản lý hàng đợi tích cực  

Cơ chế  RED BLUE REM GREEN 

Thông lượng Vừa Cao Cao Cao 

Tỉ lệ mất gói tin Cao Thấp Vừa Thấp 

Không gian bộ đệm Lớn Nhỏ Vừa Nhỏ 

1.2.4.2. Phân lớp ứng dụng các cơ chế AQM  

Dựa trên kết quả đánh giá hiệu năng của các cơ chế tiêu biểu, chúng tôi đưa ra 

phân lớp ứng dụng cho các cơ chế, trong các môi trường mạng khác nhau như sau: 

các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên chiều dài hàng đợi (như RED) phát huy 
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tốt trong trong môi trường mạng có chiều dài hàng đợi tại nút mạng lớn, nhưng chúng 

lại tỏ ra yếu kém trong môi trường mạng có lưu lượng gói tin đến luôn thay đổi. 

Ngược lại, các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên lưu lượng gói tin đến nút 

mạng (như BLUE) hoạt động tốt trong môi trường mạng có tải nạp thay đổi, nhưng 

lại không phát huy tốt trong môi trường mạng có chiều dài hàng đợi tại các nút mạng 

luôn biến động. Các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên chiều dài hàng đợi và 

tải nạp (như REM, GREEN) đã hoạt động ổn định trong các môi trường mạng khác 

nhau, nhưng hiệu năng chưa cao. Bảng 1.3 thể hiện sự phân lớp ứng dụng các cơ chế. 

Bảng 1.3. Phân lớp ứng dụng cơ chế quản lý hàng đợi tích cực 

Cơ chế RED BLUE REM GREEN 

Phân 

lớp 

Dựa vào kích thước hàng đợi     

Dựa vào tải nạp     

Dựa vào hiệu suất sử dụng 

đường truyền 
    

Dựa vào thông tin luồng     

Điều 

khiển 

luồng 

Thích nghi     

Không 

thích 

nghi 

Mạnh     

Yếu     

1.3. Tình hình ứng dụng logic mờ trong quản lý hàng đợi tích cực 

Mục đích của việc áp dụng logic mờ là nhằm đơn giản hóa việc thiết kế các 

thuật toán AQM dựa trên một mức độ sai số cho phép. Việc ứng dụng logic mờ cho 

các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực cũng được nhiều nhiều nhà khoa học nghiên cứu 

trong những năm gần đây.  

1.3.1. Các cơ chế dùng logic mờ cải tiến RED 

1.3.1.1. Cơ chế FEM 

Năm 2006, C. Chrysostomou và cộng sự đề xuất cơ chế FEM [12][13]. FEM 

được xây dựng bằng cách đưa logic mờ vào cơ chế RED. Bộ điều khiển mờ của FEM 

có các biến đầu vào là sự sai lệch của chiều dài hàng đợi tức thời so với chiều dài 
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hàng đợi tham chiếu 𝑒(𝑡) = 𝑞𝑑𝑒𝑠 − 𝑞(𝑡), 𝑒(𝑡 − 𝑇) là sai lệch của chiều dài hàng đợi 

sau khi trễ một thời gian 𝑇 (ở chu kỳ lấy mẫu trước đó), biến đầu ra 𝑝(𝑡) là xác suất 

đánh dấu/loại bỏ gói. Cơ chế FEM dùng hệ mờ Mamdani với các hàm thuộc dạng 

hình thang và hình tam giác để mờ hóa và giải mờ các biến đầu vào, đầu ra. Mỗi biến 

của FEM được mờ hóa bằng 7 miền giá trị, nên hệ luật của FEM có 49 luật. 

1.3.1.2. Cơ chế FCRED 

Năm 2007, Jinsheng Sun và cộng sự đề xuất cơ chế FCRED [34]. FCRED sử 

dụng một bộ điều khiển mờ để điều chỉnh xác suất rơi tối đa 𝑚𝑎𝑥𝑝 của RED, nhằm 

tăng khả năng ổn định chiều dài hàng đợi trung bình trong khoảng chiều dài hàng đợi 

tham chiếu QT. Trong FCRED, điều chỉnh xác suất rơi tối đa 𝑚𝑎𝑥𝑝 của RED theo 

công thức: 𝑚𝑎𝑥𝑝(𝑘) = 𝑚𝑎𝑥𝑝(𝑘 − 1) + 𝑢(𝑘), với 𝑢(𝑘) là giá trị ngõ ra của bộ điều 

khiển mờ, là lượng thay đổi xác suất tối đa 𝑚𝑎𝑥𝑝 của RED.  

FCRED dùng hệ mờ Mamdani mô hình MISO, với biến đầu vào thứ nhất 𝑒(𝑘) 

được mờ hóa bởi 7 tập mờ là lỗi chiều dài hàng đợi trung bình 𝑎𝑣𝑔(𝑘) so với chiều 

dài hàng đợi tham chiếu 𝑄𝑇, và được tính 𝑒(𝑘) = 𝑎𝑣𝑔(𝑘) − 𝑄𝑇. Biến đầu vào thứ 

hai là độ biến thiên của lỗi chiều dài hàng đợi 𝑑𝑒(𝑘) giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp 

𝑑𝑒(𝑘) = 𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1) và được mờ hóa bởi 5 tập mờ. Vì vậy, hệ suy diễn mờ có 

35 luật (7x5 = 35), và hệ giải mờ để cho kết quả đầu ra 𝑢(𝑘). 

1.3.2. Các cơ chế dùng logic mờ cải tiến BLUE 

1.3.2.1. Cơ chế FUZZY BLUE 

Năm 2005, M. H. Yaghmaee và cộng sự đã đề xuất cơ chế Fuzzy BLUE [47] 

cải tiến cơ chế BLUE dựa trên logic mờ. Fuzzy BLUE dùng mức độ mất gói và mức 

độ sử dụng hàng đợi làm biến ngôn ngữ đầu vào và xác suất đánh đấu rơi gói tin làm 

biến ngôn ngữ đầu ra. Fuzzy BLUE dùng hệ mờ Mamdani có hàm thuộc dạng hình 

thang có 3 miền giá trị (𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙, 𝑚𝑒𝑑, 𝑏𝑖𝑔) cho biến đầu vào tỉ lệ mất gói tin, hàm thuộc 

dạng hình thang có 3 miền giá trị (𝑙𝑜𝑤, 𝑚𝑖𝑑, ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡) cho biến đầu vào mức độ sử 

dụng hàng đợi, và hàm thuộc dạng hình thang cho biến đầu ra xác suất mất gói tin có 

4 miền giá trị (𝑧𝑒𝑟𝑜, 𝑙𝑜𝑤, 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒, ℎ𝑖𝑔ℎ). Kết quả cho thấy, cơ chế FUZZY BLUE 

có tỉ lệ mất gói tin thấp hơn so với cơ chế BLUE truyền thống. 
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1.3.2.2. Cơ chế DEEP BLUE 

Năm 2009, S. Masoumzadeh và cộng sự đã đề xuất cơ chế DEEP BLUE [60] 

nhằm cải tiến cơ chế BLUE. DEEP BLUE dùng xác suất loại bỏ gói tin và sự kiện 

các liên kết nhàn rỗi để kiểm soát tắc nghẽn, làm các biến đầu vào của bộ điều khiển 

mờ và đầu ra là biến 𝑚𝑎𝑥𝑝. DEEP BLUE cải thiện BLUE bằng cách kết hợp nó với 

Q-learning. Trong các thuật toán BLUE truyền thống, các tham số 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑑1, 

và 𝑑2 được sử dụng trong mỗi sự kiện. Trong khi đó trong cơ chế DEEP BLUE, tham 

số 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 không còn được dùng và các tham số 𝑑1, và 𝑑2 được xác định từ quá 

trình học để chọn giá trị tốt nhất trong hai dãy 𝑑11 đến 𝑑1𝑛 và 𝑑21 đến 𝑑2𝑛 cho nó. 

1.3.3. Các cơ chế dùng logic mờ cải tiến REM  

1.3.3.1. Cơ chế FREM 

Năm 2010, Y. Xian và cộng sự đề xuất cơ chế FREM [32] [77], được xây dựng 

trên thuật toán REM và bộ điều khiển logic mờ để đánh dấu và thả các gói tự động, 

giữ cho kích thước hàng đợi ở cấp độ xung quanh giá trị tham chiếu và ngăn chặn 

tràn hàng đợi. FREM dựa vào biến 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 của cơ chế REM để biểu thị mức độ tắc 

nghẽn, FREM sử dụng biến này làm biến đầu vào của điều khiển mờ trong hai khoảng 

thời gian, lấy mẫu ở thời điểm hiện tại 𝑝𝑙(𝑡 + 1) và lấy mẫu ở thời điểm trước đó 

𝑝𝑙(𝑡). Dựa trên hai yếu tố tố đầu vào này, bộ điều khiển sẽ quyết định giá trị xác suất 

đánh đấu gói (DPV) của đầu ra. 

1.3.3.2. Cơ chế FUZREM 

Năm 2008, Xu Changbiao và cộng sự đã đề xuất cơ chế FUZREM [74] đã cải 

thiện hiệu năng của cơ chế REM dựa trên lập luận mở. FUZREM sử dụng hệ mờ 

Mamdani với các hàm thuộc dạng tam giác, có 7 miền giá trị cho các biến đầu vào và 

đầu ra, cho nên hệ luật mờ của nó có 49 luật. Đối tượng kiểm soát là hàng đợi đầu ra 

𝑞, với 𝑞 là chiều dài hàng đợi tức thời, 𝑞𝑟𝑒𝑓 là chiều dài hàng đợi tham chiếu. Đầu 

vào của hệ điều khiển mờ FUZREM là lỗi của biến 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ở hai thời điểm liên tiếp 

(𝑡) và (𝑡 + 1). 

1.3.4. Cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi dùng điều khiển mờ 

Do hành vi động học và phi tuyến theo thời gian của mạng TCP/IP đã được phân 
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tích trong mô hình toán học của TCP (mục 1.1.1.2) nên rất khó kiểm soát theo lý 

thuyết điều khiển. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật tính toán mềm mà cụ thể là 

dùng logic mờ truyền thống (dùng hệ mờ Mamdani với hàm thuộc tam giác/hình 

thang) như các cải tiến trên để cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực RED, 

BLUE, SFB và REM, kết quả đã được công bố trong [CT4][CT5][CT6]. Phần dưới 

đây giới thiệu cải tiến các cơ chế BLUE và SFB bằng điều khiển mờ. Các cơ chế RED 

và REM cũng được cải tiến bằng điều khiển mờ, rồi được nâng cao hiệu năng thông 

qua điều khiển mờ thích nghi và điều khiển mờ tối ưu sẽ được giới thiệu trong các 

chương sau của luận án. 

1.3.4.1. Cải tiến cơ chế BLUE 

Chúng tôi xây dựng cơ chế FLBLUE từ việc cải tiến cơ chế BLUE bằng logic 

mờ, kết quả đã được công bố trong [CT5]. Bộ điều khiển mờ của FLBLUE dùng hệ 

mờ Mamdani với hàm thuộc hình tam giác/hình thang, có hai ngõ vào 𝐵𝑒(𝑘𝑇) và 

𝐵𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇) là độ sai lệch của thông lượng hiện thời so với thông lượng mục tiêu ở 

ngõ ra của nút cổ chai tại hai thời điểm lấy mẫu liên tiếp. Giá trị của 𝐵𝑒(𝑘𝑇) và 

𝐵𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇) được chuẩn hóa trong đoạn [−1,1] trước khi được mờ hóa thành bảy 

miền giá trị khác nhau: NB (Negative Big: Âm lớn); Negative Medium (NM): âm 

vừa; NS (Negative Small: Âm nhỏ); Zero (ZO): gần không; PS (Positive Small: 

Dương nhỏ); PM (Positive Medium: Dương vừa); PB (Positive Big: Dương lớn).  

Vì vậy, bộ điều khiển mờ có 49 luật (7x7) và cho giá trị ngõ ra là xác suất 

đánh dấu/loại bỏ gói 𝑝(𝑘𝑇). Giá trị của 𝑝(𝑘𝑇) cũng được mờ hóa bởi bảy miền giá 

trị hình tam giác: Z (Zero: Bằng không); T (Tiny: Rất rất nhỏ); VS (Very Small: 

Rất nhỏ); S (Small: Nhỏ); B (Big: Lớn); VB (Very Big: Rất lớn); H (Huge: Rất rất 

lớn). Theo kết quả mô phỏng, hiệu năng của cơ chế BLUE được cải tiến tốt hơn so 

với cơ chế DEEP BLUE. 

1.3.4.2. Cải tiến cơ chế SFB 

Chúng tôi xây dựng cơ chế SFSB từ việc cải tiến cơ chế SFB bằng cách sử dụng 

bộ điều khiển mờ. Cơ chế SFSB đã được công bố trong [CT3], với hai đầu vào là tỉ 

lệ mất gói tin và mức độ sử dụng hàng đợi để tính cho đầu ra là xác suất đánh dấu 

gói. Hai đại lượng 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠 (𝑡) và 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑡) đại diện cho hai đầu vào 
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và được mờ hóa bởi ba miền (𝑙𝑜𝑤, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚, ℎ𝑖𝑔ℎ) có hàm thuộc hình thang. Do đó, 

hệ mờ của SFSB có 9 luật (3x3) và đầu ra của nó là tỉ lệ mất gói 𝑝(𝑡) được mờ hóa 

bởi bốn miền giá trị (𝑧𝑒𝑟𝑜, 𝑙𝑜𝑤, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚, ℎ𝑖𝑔ℎ) hình thang. Kết quả cài đặt mô 

phỏng, cho thấy cơ chế FSFB có tỉ lệ mất gói và mức độ sử dụng hàng đợi thấp hơn 

so với SFB. Điều này kéo theo FSFB có độ trễ thấp, mức độ sử dụng đường truyền 

và tỉ lệ cân bằng cho các luồng cao hơn so với SFB. 

1.4. Một số tồn tại trong các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực 

Nhìn chung, các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực hiện có thường sử dụng các 

hàm tuyến tính để tính xác suất loại bỏ/đánh dấu gói tin và được thực hiện theo một 

công thức cố định nên chưa đủ mạnh khi lưu lượng mạng lớn và chưa thể nắm bắt 

được bản chất động học và phi tuyến của mạng TCP/IP. Yêu cầu này có thể đạt được 

khi sử dụng phương pháp phi tuyến cho xác suất loại bỏ/đánh dấu gói theo hướng tiếp 

cận mềm dẻo nhờ các kỹ thuật tính toán mềm, như: logic mờ, mạng nơ-ron, tính toán 

tiến hóa, lập luận xác suất.  

Các hệ điều khiển sử dụng lập luận mờ để cung cấp các giải pháp đơn giản và 

hiệu quả nhằm kiểm soát các hệ thống biến đổi phi tuyến theo thời gian, bằng cách 

sử dụng một hệ suy luận mờ ra quyết định cho xác suất loại bỏ hay đánh dấu gói, mà 

không yêu cầu nhiều kiến thức về các thông số động học của hệ thống hay mạng lưới. 

Hệ điều khiển mờ cho quản lý hàng đợi tích cực có khả năng làm việc hiệu quả và ổn 

định để đưa một cách nhanh chóng đối tượng được kiểm soát vào trạng thái ổn định. 

Trong những năm gần đây, các cơ chế AQM dựa trên logic mờ đã được đề xuất 

có quá trình thiết kế đơn giản hơn hơn so với các giải thuật AQM truyền thống và cho 

một số kết quả tốt hơn trong việc duy trì ổn định hàng đợi và điều tiết lưu lượng gói 

tin đến nút mạng. Tuy nhiên, việc thiết kế các bộ điều khiển mờ vẫn còn thiếu các 

thành phần thích nghi và phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức của các chuyên gia. Do 

vậy, cần thiết phải có những bộ điều khiển mờ thích nghi và có khả năng tự học từ 

các kết quả đo đạc đầu vào/ra thực tế của hệ thống để có các tham số tốt cho bộ điều 

khiển mờ, nhằm tăng hiệu năng của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. 
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1.5. Kết luận chương 

Chương này đã trình bày cơ chế kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP và tầm 

quan trọng của quản lý hàng đợi tích cực tại nút mạng trong quá trình kiểm soát tắc 

nghẽn. Từ đó, đã phân tích hiện trạng nghiên cứu của các cơ chế quản lý hàng đợi 

truyền thống. Dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết và phân tích các cơ chế quản lý 

hàng đợi tích cực hiện có, luận án đã đánh giá hiệu năng và phân lớp ứng dụng cho 

các cơ chế. Hầu hết các phương pháp quản lý hàng đợi tích cực không thể đáp ứng 

hết được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là mục tiêu đáp ứng được với sự thay đổi động 

học và phi tuyến của mạng TCP/IP.  

Phần cuối của chương, luận án đã đưa ra một số cải tiến các cơ chế quản lý hàng 

đợi tích cực dựa trên điều khiển mờ. Tuy nhiên, các cải tiến này đều dựa trên hệ mờ 

Mamdani với hàm thuộc hình tam giác hoặc hình thang để đơn giản trong quá trình 

tính toán, nên quá trình điều khiển chưa được mịn và độ thích nghi với môi trường 

mạng chưa cao. Vì vậy, cần tiếp tục cải tiến các bộ điều khiển mờ này để nâng cao 

hiệu năng cho các cơ chế, bằng cách thay thế hệ mờ Mamdani bởi hệ mờ tốt hơn và 

bổ sung vào nó các thành phần thích nghi để thích ứng tốt hơn với điều kiện thực tế 

của mạng. Đây là các vấn đề cần được nghiên cứu và phát triển trong các chương sau. 
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CHƯƠNG 2.  

CẢI TIẾN CƠ CHẾ QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC  

DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI 

Trong chương trước, sau khi phân tích một số vấn đề còn tồn tại của các cơ chế 

AQM hiện có, luận án đã đề xuất giải pháp xây dựng bộ điều khiển mờ thích nghi 

cho các cơ chế này hoạt động hiệu quả hơn. Vì vậy, phần đầu chương này sẽ trình 

bày cơ sở toán học của logic mờ. Tiếp theo của chương là phần phân tích, đánh giá 

và đưa ra các vấn đề còn tồn tại của các cơ chế AQM có dùng logic mờ. Từ đó, luận 

án đề xuất mô hình điều khiển mờ thích nghi AFC để cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực, nhằm khắc phục một số hạn chế trong các cơ chế có sử dụng lập luận mờ 

hiện có. Dựa trên mô hình lý thuyết của AFC, luận án xây dựng các cơ chế cải tiến 

FLRED và FLREM. Trong đó, cơ chế FLRED là một cải tiến cơ chế RED, cơ chế 

FLREM là một cải tiến cơ chế REM. 

2.1. Cơ sở toán học của logic mờ 

Như đã phân tích trong chương một, trong hệ thống mạng động TCP/IP có nhiều 

thành phần phi tuyến và động, nên việc kiểm soát tắc nghẽn trong mạng rất phức tạp. 

Các phương pháp điều khiển sử dụng suy diễn mờ nhằm xấp xỉ các thành phần cần 

xác định để làm giảm trừ tác động của các thành phần này trong quá trình điều khiển 

hệ thống ổn định, cải thiện chất lượng dịch vụ mạng. Việc áp dụng điều khiển mờ 

làm nâng cao khả năng thích nghi, trong quá trình điều chỉnh kịp thời sự thay đổi lưu 

lượng vào nút mạng. Trong phần này, luận án tập trung trình bày một số vấn đề chính 

có liên quan lý thuyết tập mờ và các mô hình mờ thông dụng. 

2.1.1. Tập mờ 

Tập hợp mờ được hình thành trên nền tảng tập hợp kinh điển và được định nghĩa 

như là sự sắp xếp chung các đối tượng có cùng tính chất, được gọi là phần tử của tập 

hợp đó.  

Trong khái niệm tập hợp kinh điển, hàm phụ thuộc 𝜇𝐴(𝑥) biểu diễn độ thuộc 

của 𝑥 vào tập hợp 𝐴, được định nghĩa theo công thức (2.1) như sau: 
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1
( )

0
A

khi x A
x

khi x A



 

  
(2.1) 

Cách biểu diễn hàm phụ thuộc như trên sẽ không phù hợp với những tập được 

mô tả mờ, như tập các số thực gần bằng 5: A= {x ∈ R| x ≈  5}. Khi đó ta không thể 

khẳng định chắc chắn số 4 có thuộc A hay không, mà chỉ có thể nói nó thuộc A 

bao nhiêu phần trăm. Để trả lời được câu hỏi này, ta coi hàm phụ thuộc 𝜇𝐴(𝑥) có 

giá trị trong đoạn từ 0 đến 1 để xác định độ thuộc của 𝑥 vào 𝐴. Từ phân tích trên ta 

có định nghĩa tập mờ như sau: 

Định nghĩa 2.1 [30]. Cho một tập vũ trụ 𝑼. Tập 𝐴 được xác định bởi đẳng thức: 

 ( ) / : , ( ) [0,1]A AA u u u U u     thì 𝐴 được gọi là tập mờ trên tập 𝑼.  

Biến 𝑢 lấy giá trị trong 𝑼 được gọi là biến cơ sở và vì vậy tập 𝑼 còn được gọi 

là tập tham chiếu hay miền cơ sở.  

Hàm 𝜇𝐴: 𝑈 ⟶ [0,1] được gọi là hàm thuộc (MF: Membership Function) và giá 

trị 𝜇𝐴(𝑢) tại 𝑢 được gọi là độ thuộc của phần tử 𝑢 thuộc về tập mờ 𝐴.  

2.1.2. Các dạng hàm thuộc của tập mờ 

Các hàm thuộc được xây dựng từ những hàm cơ bản như: hàm bậc nhất, hình 

thang, hình tam giác, hàm phân bố Gauss và hàm chuông. Hình 2.1 biểu diễn các 

dạng của các hàm thuộc thông dụng. Trong đó, hàm thuộc Singleton là các hằng, 

hàm thuộc hình tam giác/hình thang cho việc tính toán đơn giản nhưng không mịn 

bằng hàm phân phối chuẩn Gauss và hàm chuông (dạng phân phối chuẩn hai chiều) 

[45]. Chính vì điều này mà luận án sử dụng hàm thuộc hình chuông cho các hàm 

thuộc để mờ hóa các giá trị đầu vào. 

Singleton Tam giác Hình thang Hình Gauss Hình chuông

 

Hình 2.1. Các dạng hàm thuộc thông dụng của tập mờ 

Công thức toán học của các hàm thuộc được xác định theo các dạng như sau: 
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 Hình tam giác: 
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 Hình thang:  
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 (2.3) 

 Hình chuông: 
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(2.4) 

 Hàm Gauss:  

2

2

( )

2( , , )

x c

f x c e 
 

   (2.5) 

2.1.3. Các thông số đặc trưng cho tập mờ 

Các thông số đặc trưng cho tập mờ là độ cao (𝐻), miền xác định (𝑆) và miền tin 

cậy (𝑇) theo Hình 2.2 [30] như sau: 

S

T

H

x

( )A x

 

Hình 2.2. Các tham số đặc trưng của tập mờ 

  Độ cao của một tập mờ 𝐴 là giá trị lớn nhất trong các giá trị của hàm thuộc 
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và được ký hiệu là: H= 𝑠𝑢𝑝
𝑥∈𝑋

𝜇𝐴(𝑥).  

 Một tập mờ có ít nhất một phần tử có độ phụ thuộc bằng 1 được gọi là tập 

mờ chính tắc (𝐻 = 1). Ngược lại, một tập mờ 𝐴 với 𝐻 < 1 gọi là tập mờ không 

chính tắc. 

 Miền xác định của tập mờ 𝐴 được ký hiệu bởi 𝑆 là tập con của 𝑋 có giá trị 

hàm thuộc lớn hơn không: 𝑆 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴(𝑥) > 0}.  

 Miền tin cậy của tập mờ 𝐴 được ký hiệu bởi 𝑇 là tập con của 𝑋 có giá trị hàm 

thuộc bằng 1: 𝑇 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴(𝑥) = 1}. 

2.1.4. Các phép toán trên tập mờ 

 T-norm và S-norm 

Định nghĩa 2.2 [30]. Một hàm 2-biến T: [0,1]  [0,1]  [0,1] được gọi là phép 

T-norm (chuẩn T) nếu nó thỏa các tính chất sau với  𝑎, 𝑎’, 𝑏, 𝑐  [0,1]: 

 Tính chất điều kiện biên:   𝑇(𝑎, 1)  =  𝑎;  T(0,0) = 0 (2.6) 

 Tính chất giao hoán: 𝑇(𝑎, 𝑏)  =  𝑇(𝑏, 𝑎) (2.7) 

 Tính chất đơn điệu: 𝑎  𝑎’  𝑇(𝑎, 𝑏)  𝑇(𝑎’, 𝑏) (2.8) 

 Tính chất kết hợp:  𝑇(𝑇(𝑎, 𝑏), 𝑐)  =  𝑇(𝑎, 𝑇(𝑏, 𝑐)) (2.9) 

Định nghĩa 2.3 [30]. Một hàm 2-biến S: [0,1]  [0,1]  [0,1] được gọi là phép 

S-norm (chuẩn S), nếu nó thỏa các tính chất sau với  𝑎, 𝑎’, 𝑏, 𝑐  [0,1]: 

 Tính chất điều kiện biên:  𝑆(𝑎, 0) =  𝑎 ; 𝑆(1,1) = 1 (2.10) 

 Tính chất giao hoán: 𝑆(𝑎, 𝑏)  =  𝑆(𝑏, 𝑎) (2.11) 

 Tính chất đơn điệu: 𝑎  𝑎’  𝑆(𝑎, 𝑏)  𝑆(𝑎’, 𝑏) (2.12) 

 Tính chất kết hợp:   𝑆(𝑆(𝑎, 𝑏), 𝑐)  =  𝑆(𝑎, 𝑆(𝑏, 𝑐)) (2.13) 

 Phép giao của hai tập mờ 

Giao của hai tập mờ 𝐴 và 𝐵 có cùng cơ sở 𝑋 là một tập mờ 𝐴 ∩ 𝐵 cũng xác 

định trên cơ sở 𝑋 được xác định bởi ánh xạ nhị phân 𝑇, với hàm thuộc như sau:  

𝜇𝐴∩𝐵 = 𝑇(𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥))  (2.14) 

Một số phép toán giao thỏa mãn chuẩn 𝑇 thường được sử dụng như sau [33][64]: 
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 Min (Zadeh):    𝑇(𝑥, 𝑦) = min (𝑥, 𝑦)  (2.15) 

 Dạng tích:  𝑇(𝑥, 𝑦) = 𝑥. 𝑦 (2.16) 

 Chuẩn Lukasiewicz:  𝑇(𝑥, 𝑦) = max {𝑥 + 𝑦 − 1,0}  (2.17) 

 Min nilpotent: 𝑇(𝑥, 𝑦) = {
min(𝑥, 𝑦)     𝑥 + 𝑦 > 1 
0                     𝑥 + 𝑦 ≤ 1

 (2.18) 

 Phép hợp của hai tập mờ 

Hợp của hai tập mờ 𝐴 và 𝐵 có cùng cơ sở 𝑋 là một tập mờ A ∪ B cũng xác 

định trên cơ sở 𝑋 được xác định bởi ánh xạ nhị phân 𝑆, với hàm thuộc như sau:  

𝜇𝐴∪𝐵 = 𝑆(𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)) (2.19) 

Một số phép toán hợp thỏa mãn chuẩn 𝑆 thường được sử dụng như sau [33][64]: 

 Max (Zadeh): 𝑆(𝑥, 𝑦) = max (𝑥, 𝑦)  (2.20) 

 Dạng tích:  𝑆(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦 − 𝑥. 𝑦  (2.21) 

 Chuẩn Lukasiewicz: 𝑆(𝑥, 𝑦) = min {𝑥 + 𝑦, 1} (2.22) 

 Min nilpotent: 𝑆(𝑥, 𝑦) = {
max(𝑥, 𝑦)    𝑥 + 𝑦 < 1 
1                    𝑥 + 𝑦 ≥ 1

 (2.23) 

 Phép bù của một tập mờ 

Bù của tập mờ 𝐴 có cơ sở 𝑋 và hàm thuộc 𝜇𝐴(𝑥) là một tập mờ �̅� xác định trên 

cùng cơ sở 𝑋 với hàm thuộc:  

𝜇�̅�(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥) (2.24) 

2.1.5. Luật hợp thành mờ 

 Biến ngôn ngữ  

Định nghĩa 2.4 [30]. Biến ngôn ngữ là một bộ năm(𝑥, 𝑇(𝑥), 𝑋, 𝑅, 𝑀), trong đó 

𝑥 là tên biến, 𝑇(𝑥) là tập các giá trị ngôn ngữ của biến 𝑥, 𝑋 là không gian nền hay 

còn gọi là miền cơ sở của biến 𝑥, 𝑅 là một quy tắc sinh ra các giá trị ngôn ngữ trong 

𝑇(𝑥), 𝑀 là quy tắc gán ngữ nghĩa biểu thị bằng tập mờ trên 𝑋 cho các từ ngôn ngữ 

trong 𝑇(𝑥). 

Ví dụ: Cho 𝑝 là biến ngôn ngữ xác suất cho rơi gói tin,  miền tham chiếu của 𝑝 

là 𝑋 = [0,1]. Tập các giá trị ngôn ngữ 𝑇(𝑝) = {Zero, Tiny, Very Small, Small, Big, 

Very Big, Huge}  =  {𝑍, 𝑇, 𝑉𝑆, 𝑆, 𝐵, 𝑉𝐵, 𝐻 }. Từ giá trị vật lý của biến ngôn ngữ 
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𝑝 (chẳng hạn 𝑝 = 0.58) ta có được véc-tơ 𝜇𝑇gồm các độ phụ thuộc của 𝑝 được xác 

định: 𝜇𝑇(𝑝) = [𝜇𝑍, 𝜇𝑇 , 𝜇𝑉𝑆, 𝜇𝑆, 𝜇𝐵 , 𝜇𝑉𝐵 , 𝜇𝐻] = [0, 0, 0, 0.5, 0.5, 0, 0]. Ánh xạ này 

được gọi là mờ hóa giá trị rõ 𝑝. Hình 2.3 biểu diễn hàm thuộc của biến ngôn ngữ 𝑝. 

 

Hình 2.3. Hàm thuộc biến ngôn ngữ xác suất mất gói 

 Mệnh đề hợp thành mờ 

Xét hai biến ngôn ngữ 𝜒 và 𝛾, biến 𝜒 nhận giá trị mờ 𝐴 có hàm thuộc µ𝐴(𝑥) và 

𝛾 nhận giá trị mờ 𝐵 có hàm thuộc µ𝐵(x) thì hai biểu thức: 𝜒 =  𝐴;  𝛾 =  𝐵 được 

gọi là hai mệnh đề.  

Luật điều khiển: Nếu 𝜒 =  𝐴 thì 𝛾 = B được gọi là mệnh đề hợp thành. Trong 

đó, 𝜒 =  𝐴 gọi là mệnh đề điều kiện và 𝛾 = 𝐵 gọi là mệnh đề kết luận. Một mệnh đề 

hợp thành có thể có nhiều mệnh đề điều kiện và nhiều mệnh đề kết luận [33][64].  

Dựa vào số mệnh đề điều kiện và số mệnh đề kết luận trong một mệnh đề hợp 

thành mà ta phân chúng thành các cấu trúc khác nhau: cấu trúc SISO chỉ có một mệnh 

đề điều kiện và một mệnh đề kết luận, cấu trúc SIMO chỉ có một mệnh đề điều kiện 

và nhiều mệnh đề kết luận, cấu trúc MISO có nhiều mệnh đề điều kiện và một mệnh 

đề kết luận, cấu trúc MIMO có nhiều mệnh đề điều kiện và nhiều mệnh đề kết luận.  

Mệnh đề hợp thành được mô tả như sau: Từ một giá trị 𝑥0 có độ phụ thuộc 

µ𝐴(𝑥0) đối với tập mờ 𝐴 của mệnh đề điều kiện, ta xác định được độ thoả mãn mệnh 

đề kết luận. Biểu diễn độ thỏa mãn của mệnh đề kết luận như một tập mờ 𝐵’ cùng cơ 

sở với 𝐵 thì mệnh đề hợp thành chính là ánh xạ: µ𝐴(𝑥0) → µ𝐵(𝑦). Ánh xạ này chỉ 

ra mệnh đề hợp thành là một tập mà mỗi phần tử là một giá trị (µ𝐴(𝑥0), µ𝐵′(𝑦)) tức 

là mỗi phần tử là một tập mờ, mô tả mệnh đề hợp thành tức là mô tả ánh xạ trên. Ánh 

xạ (µ𝐴(𝑥0), µ𝐵′(𝑦)) được gọi là hàm thuộc của luật hợp thành.  
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 Luật hợp thành mờ 

Luật hợp thành là tên chung gọi mô hình 𝑅 biểu diễn một hay nhiều hàm 

thuộc 𝜇𝐴⇒𝐵(𝑥, 𝑦) cho một hay nhiều mệnh đề hợp thành 𝐴 ⇒ 𝐵. Một luật hợp thành 

chỉ có 1 mệnh đề hợp thành gọi là luật hợp thành đơn, có từ 2 mệnh đề hợp thành trở 

lên gọi là luật hợp thành phức. Tùy theo cách thu nhận các hàm thuộc các mệnh đề 

hợp thành và phương pháp thực hiện phép hợp để nhận tập mờ kết quả mà ta có các 

luật hợp thành khác nhau [33][64][74]: 

 Luật hợp thành max-min nếu các mệnh đề hợp thành thu được qua phép lấy 

min còn phép hợp thực hiện theo luật max. 

 Luật hợp thành max-product nếu các mệnh đề hợp thành thu được qua phép 

lấy product còn phép hợp thực hiện theo luật max.  

 Luật hợp thành sum-min nếu các mệnh đề hợp thành thu được qua phép lấy 

min còn phép hợp thực hiện theo luật sum. 

 Luật hợp thành sum-product nếu các mệnh đề hợp thành thu được qua phép 

lấy product còn phép hợp thực hiện theo luật sum. 

2.1.6. Giải mờ 

Từ một giá trị rõ 𝑥0 ở đầu vào, sau khi qua khối luật hợp thành ta có tập mờ 

đầu ra 𝐵′. Vấn đề đặt ra là cần phải xác định giá trị rõ 𝑦0 từ tập mờ đầu ra đó. Muốn 

vậy ta cần thực hiện việc giải mờ. Giải mờ là quá trình xác định một giá trị rõ 𝑦0 từ 

hàm thuộc 𝜇𝐵′(𝑦) của giá trị mờ 𝐵’. Có hai phương pháp giải mờ chính: phương 

pháp cực đại và phương pháp trọng tâm. 

 Phương pháp cực đại 

Để giải mờ theo phương pháp cực đại, ta cần thực hiện 2 bước: 

Bước 1: Xác định miền chứa giá trị rõ 𝑦0 (miền 𝐺): đó là miền mà tại đó hàm 

thuộc 𝜇𝐵′(𝑦) đạt giá trị cực đại (độ cao 𝐻 của tập mờ 𝐵′), tức là miền:  

𝐺 = {𝑦 ∈ 𝑌|𝜇𝐵′(𝑦) = 𝐻}. 

Bước 2: Xác định 𝑦0 có thể chấp nhận được từ 𝐺. Với 𝑦1 là điểm cận trái của 

𝐺 (𝑦1 = 𝑖𝑛𝑓
𝑦𝜖𝐺

(𝑦)) và 𝑦2 là điểm cận phải của 𝐺 (𝑦2 = 𝑠𝑢𝑝
𝑦𝜖𝐺

(𝑦)). 
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 Phương pháp trọng tâm 

Giải mờ theo phương pháp trọng tâm sẽ cho ra kết quả 𝑦′ là hoành độ của điểm 

trọng tâm miền được bao bởi trục hoành và đường 𝜇𝐵′(𝑦). Công thức (2.25) xác 

định 𝑦0 theo phương pháp trọng tâm như sau: 

'

'

( )

'
( )

B

S

B

S

y y dy

y
y dy








 với S là miền xác định của tập mờ B'. (2.25) 

2.1.7. Điều khiển mờ 

2.1.7.1. Mô hình điều khiển mờ 

Tùy thuộc số lượng đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển mờ, ta phân chia bộ 

điều khiển mờ thành 4 loại (SISO, SIMO, MIMO và MISO) như trong mục 2.15 về 

các luật hợp thành, trong đó kiến trúc MISO được sử dụng phổ biến trong thực tiễn. 

Mô hình kiến trúc của bộ điều khiển mờ MISO được trình bày trong Hình 2.4 [66].  
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Hình 2.4. Mô hình bộ điều khiển mờ MISO 

Xét hệ mờ MISO là ánh xạ phi tuyến từ vectơ đầu vào 𝑥 = [𝑥1, … , 𝑥𝑛]𝑇 ∈ ℜ𝑛 

tới đầu ra 𝑦 ∈ ℜ với 𝑝 luật mờ được biểu diễn dưới dạng tập hợp của các mô tả: 

ℛ𝑖: (𝐴𝑗1𝑖

1 ∩ 𝐴𝑗2𝑖

2 ∩ … ∩ 𝐴𝑗𝑛𝑖

𝑛 ) ⟹ 𝐵𝑘𝑖 (2.26) 

với 𝑖 = 1. . 𝑝; 𝐴𝑗
𝑖  và 𝐵𝑘 là các tập mờ được định nghĩa như sau: 

𝐴𝑗
𝑖 = {(𝑥𝑖 , 𝜇

𝐴𝑗
𝑖 (𝑥𝑖)) : 𝑥𝑖 ∈ ℜ}; 𝐵𝑘 = {(𝑦, 𝜇𝐵𝑘

(𝑦)): 𝑦 ∈ ℜ} (2.27) 

với 𝜇
𝐴𝑗

𝑖  , 𝜇𝐵𝑘
∈ [0,1] tương ứng là các hàm thuộc thứ 𝑗 và thứ 𝑘 của đầu vào 

𝑥𝑖 và đầu ra 𝑦𝑘.  Để tính vế đầu trong công thức (2.26) ta có thể sử dụng bất kỳ T-
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norm nào. Trường hợp sử dụng T-norm là 𝑇𝑚𝑖𝑛 khi đó mô tả mờ trong công thức 

(2.26) có thể viết dưới dạng tích Đề-các (𝐴𝑗1𝑖

1 × 𝐴𝑗2𝑖

2 × … × 𝐴𝑗𝑛𝑖

𝑛 ) ⟹ 𝐵𝑘𝑖 và vế đầu 

của công thức (2.26) tính như sau: 

𝜇𝐴𝑗1𝑖
1 ×𝐴𝑗2𝑖

2 ×…×𝐴𝑗𝑛𝑖
𝑛 (𝑥) = 𝑚𝑖𝑛 {𝜇𝐴𝑗1𝑖

1 (𝑥1), 𝜇𝐴𝑗2𝑖
2 (𝑥2), … , 𝜇𝐴𝑗𝑛𝑖

𝑛 (𝑥𝑛)} (2.28) 

Để tính mô tả mờ của mỗi luật hay đầu ra của mỗi luật có thể dùng các toán tử 

mô tả mờ T-norm hoặc S-norm. Đầu ra của luật thứ 𝑖 (ℛ𝑖), ký hiệu là 𝐶𝑖 =

{(𝑦, 𝜇𝐶𝑖
(𝑥, 𝑦)): 𝑥 ∈ ℜ𝑛, 𝑦 ∈ ℜ} được tính theo công thức (2.29): 

𝜇𝐶𝑖
(𝑥, 𝑦) = 𝜇𝐴𝑗1𝑖

1 ×𝐴𝑗2𝑖
2 ×…×𝐴𝑗𝑛𝑖

𝑛 (𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛 {𝜇𝐴𝑗1𝑖
1 ×𝐴𝑗2𝑖

2 ×…×𝐴𝑗𝑛𝑖
𝑛 (𝑥), 𝜇𝐵𝑘𝑖

(𝑦)} (2.29) 

Cuối cùng để tính đầu ra của hệ mờ ta có thể sử dụng một phương pháp giải 

mờ như giải mờ điểm trọng tâm COG (Center Of Gravity) sau: 

1
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( , )
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C x z dz

y F x

x z dz







  



 



 (2.30) 

với 𝑐𝑖 là trọng tâm của 𝜇𝐵𝑘𝑖
(𝑦) đối với luật thứ i.  

Thông thường, ta chọn 𝜇𝐵𝑘𝑖
(𝑦) đối xứng qua trục thẳng đứng qua đỉnh, để 𝑐𝑖  là 

điểm giữa của 𝜇𝐵𝑘𝑖
(𝑦). Phương trình (2.30) là phương pháp giải mờ COG và được 

dùng làm bộ xấp xỉ mờ 𝐹(𝑥, 𝜃) với 𝜃 = [𝑐1, … , 𝑐𝑝]𝑇.  

Định lý 2.1 (Định lý vạn năng) [36]: Cho hàm nhiều biến 𝑦 = 𝑓(𝑥) với 𝑥 =

(𝑥1, … , 𝑥𝑛)𝑇, liên tục trong miền compact. Khi đó, với mọi 휀 > 0 tùy ý cho trước, 

luôn tồn tại hệ mờ 𝑔(𝑥) như Hình 2.4 sao cho |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)| < 휀. 

Định lý trên là cơ sở trong việc cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực 

hiện có bằng mô hình bộ điều khiển mờ. Trong kỹ thuật điều khiển, cấu trúc bộ điều 

khiển mờ MISO như trên được sử dụng rộng rãi với các hệ mờ Mamdani và hệ mờ 

Sugeno. 

2.1.7.2. Hệ mờ Mamdani 

Điều khiển Mamdani (còn gọi là điều khiển ước lượng) sử dụng phương pháp 

điều khiển của Mamdani là phương pháp điều khiển mờ đầu tiên được đưa ra. Nó 
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được sử dụng trong trường hợp cả mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết luận đều là các 

giá trị mờ, có dạng tổng quát sau [30]:  

𝑅𝑗: 𝐼𝐹 (𝑥1 is A1
𝑗

)AND …  AND (𝑥𝑚 is A𝑚
𝑗

) 𝑇𝐻𝐸𝑁 (𝑦1 is 𝐵1
𝑗
), … , (𝑦𝑛 is B𝑛

𝑗
) (2.31) 

Trong đó: 𝑚 là số tín hiệu vào, 𝑛 là số tín hiệu ra và 𝑗 = 1. . . 𝑘 với 𝑘 là số luật 

điều khiển. Kết luận của phương pháp điều khiển mờ Mamdani là mệnh đề mờ. 

2.1.7.3. Hệ mờ Sugeno 

Mô hình mờ Sugeno được công bố bởi Takagi, Sugeno và Kang, với mong muốn 

phát triển một cách tiếp cận có hệ thống nhằm thiết lập các luật mờ từ tập dữ liệu vào 

ra. Luật mờ cơ bản trong mô hình Sugeno có dạng [30]: 

𝑅𝑗: 𝐼𝐹 (𝑥1 𝑖𝑠 𝐴1
𝑗
) 𝐴𝑁𝐷 … 𝐴𝑁𝐷 (𝑥𝑛 𝑖𝑠 𝐴𝑛

𝑗
) 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑦 = 𝑓𝑗 = 𝑝0

𝑗
+ ∑ 𝑝𝑖

𝑗
𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   (2.32) 

Với 𝐴𝑖 các tập mờ điều kiện và 𝑦 = 𝑓𝑗 là một hàm số rõ trong kết luận. Thông 

thường 𝑓𝑗 là đa thức của các biến đầu vào 𝑥𝑖 hoặc bất cứ hàm số nào miễn là miêu tả 

thích hợp được đầu ra của hệ thống trong miền mờ xác định bởi các tiền đề của luật.  

2.2. Phân tích các cơ chế AQM sử dụng logic mờ 

Theo phân tích các cơ chế AQM có sử dụng logic mờ trong chương một, thì các 

công trình cải tiến cơ chế AQM có dùng logic mờ dựa trên chiều dài hàng đợi (như 

FEM, FCRED) và tải nạp (như FREM, FUZREM). Trong đó, FEM và FUZREM là 

hai cơ chế được trình bày cụ thể, rõ ràng và cho kết quả tốt nhất [53][63][76]. Vì vậy, 

luận án sẽ phân tích và đánh giá hai cơ chế này để làm rõ hoạt động các cơ chế quản 

lý hàng đợi tích cực có dùng logic mờ. 

2.2.1. Phân tích cơ chế FEM 

Năm 2006, C. Chrysostomou và cộng sự đã công bố cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực FEM [14][15] bằng cách cải tiến cơ chế RED dựa trên lập luận mờ. Mục tiêu 

của cơ chế FEM là dùng điều khiển mờ để điều chỉnh chiều dài hàng đợi của nút 

mạng trong miền giới hạn được xác định trước, nhằm đạt được chiều dài hàng đợi 

tham chiếu (TQL: Target Queue Length), duy trì mức sử dụng hàng đợi cao và độ trễ 

trung bình thấp.  

FEM sử dụng hệ mờ Mamdani với biến đầu vào là độ sai lệch chiều dài hàng 
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đợi tức thời so với chiều dài hàng đợi tham chiếu tại hai thời điểm liên tiếp 𝑒(𝑘𝑇) và 

𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇) và đầu ra là xác suất đánh dấu gói tin 𝑝(𝑘𝑇). Hình 2.5 trình bày mô hình 

hoạt động của FEM. 

SGi

SGi

Trễ, T SGo

Bộ điều 

khiển mờ 
của FEM

Plant

e(kT)

e(kT-T)

p(kT)

desq

 

Hình 2.5. Mô hình hoạt động của cơ chế FEM 

Cơ chế FEM mờ hóa giá trị đầu vào bằng hàm thuộc dạng tam giác với 5 miền 

giá trị cộng với hàm thuộc hình thang với 2 miền giá trị đặt ở cận đầu và cuối. Hình 

2.6 biểu diễn phép mờ hóa của đầu vào 𝑒(𝑘𝑇), 𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇).  

 

Hình 2.6. Hàm thuộc của các biến ngôn ngữ đầu vào của FEM 

Các giá trị của biến ngôn ngữ được chọn để biểu thị các trường hợp xảy ra đối 

với hai đầu vào 𝑒(𝑘𝑇), 𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇) là: NVB (Negative Very Big: Âm rất lớn); NB 

(Negative Big: Âm lớn); NS (Negative Small: Âm nhỏ); Z (Zero: Gần không); PS 

(Positive Small: Dương nhỏ); PB (Positive Big: Dương lớn); PVB (Positive Very 

Big: Dương rất lớn). 

Tương tự, cơ chế FEM mờ hóa giá trị đầu ra là xác suất đánh dấu/loại bỏ gói 

như sau 𝑝(𝑘𝑇): Z (Zero: Bằng không); T (Tiny: Rất rất nhỏ); VS (Very Small: Rất 

nhỏ); S (Small: Nhỏ); B (Big: Lớn); VB (Very Big: Rất lớn); H (Huge: Rất rất lớn), 

được mờ hóa bởi hàm thuộc hình tam giác có 7 miền giá trị. Hình 2.7 biểu diễn phép 

mờ hóa của 𝑝(𝑡) ở đầu ra.  



 

51 

 

 

Hình 2.7. Hàm thuộc của các biến ngôn ngữ đầu ra của FEM  

Do mỗi biến đầu vào có 7 miền giá trị, cho nên hệ luật của FEM được xây dựng 

gồm có 49 luật (7x7), được mô tả trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Hệ thống luật suy diễn của cơ chế FEM 

𝑝(𝑘𝑇) 
𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇) 

NVB NB NS Z PS PB PVB 

𝑒(𝑘𝑇) 

NVB H H H H H H H 

NB B B B VB VB H H 

NS T VS S S B VB VB 

Z Z Z Z T VS S B 

PS Z Z Z Z T T VS 

PB Z Z Z Z Z Z T 

PVB Z Z Z Z Z Z Z 

Mỗi ô trong bảng thể hiện một luật suy diễn, chẳng hạn ô trên trái thể hiện luật: 

if (𝑒(𝑘𝑇)𝑖𝑠 𝑁𝑉𝐵) and (𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇)𝑖𝑠 𝑁𝑉𝐵) then 𝑝(𝑘𝑇) is 𝐻. Nghĩa là, nếu độ sai 

lệch chiều dài hàng đợi tức thời so với chiều dài hàng đợi tham chiếu là “âm rất lớn” 

và độ sai lệch chiều dài hàng đợi ở chu kỳ trước so với chiều dài hàng đợi tham chiếu 

là “âm rất lớn” thì xác suất đánh dấu gói tin là “rất rất lớn”. 

Bằng phương pháp mô phỏng, cho thấy FEM phản ứng nhanh chóng với sự thay 

đổi của mạng và hoạt động hiệu quả hơn so với các cơ chế quản lý hàng đợi REM. 

Mặc dù FEM đã hoạt động hiệu quả với các giá trị đầu vào và đầu ra được chuẩn 

hóa, nhưng FEM còn một số hạn chế sau: 

 Do FEM sử dụng hàm thuộc hình tam giác để đơn giản hóa quá trình tính 

toán nhưng điều này làm cho sự điều khiển của hệ thống không được trơn. Các tham 
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số của các hàm thuộc trong bộ điều khiển mờ của FEM không thể tự động thay đổi 

để FEM thích nghi hơn với điều kiện mạng khác nhau. 

 Do FEM đặt giá trị chiều dài hàng đợi tham chiếu (𝑇𝑄𝐿) tĩnh, nên giá trị này 

không thể tự động thay đổi phù hợp với trạng thái của mạng. Mặt khác, FEM cho giá 

trị đầu ra là xác suất đánh dấu gói tin, do giá trị này không được kiểm soát tự động 

sau khi được tính, nên FEM chưa có khả năng tự điều chỉnh giá trị của xác suất cho 

phù hợp với tình trạng mạng. 

 Do hệ luật suy diễn của FEM được cài đặt phụ thuộc rất nhiều vào chuyên 

gia và hệ luật này không có khả năng cập nhật trong quá trình hoạt động của FEM, 

nên FEM chưa thích nghi cao với những điều kiện thực tế khác nhau. 

Vì vậy, luận án đưa ra một số cải tiến cơ chế RED theo mô hình điều khiển mờ 

thích nghi AFC để phần nào khắc phục các hạn chế trên. Cơ chế mới này có tên gọi 

là FLRED được xây dựng trong mục 2.4 của chương này. 

2.2.2. Phân tích cơ chế FUZREM 

Năm 2008, Xu Changbiao và cộng sự đã đề xuất cơ chế quản lý hàng đợi tích 

cực FUZREM [74] dựa trên sự cải tiến cơ chế REM bằng công cụ điều khiển mờ. 

FUZREM sử dụng hàm giá (biến 𝑝𝑙) đo lường tắc nghẽn tức thời của cơ chế REM, 

và xác định độ lệch của chiều dài hàng đợi so với chiều dài hàng đợi mong muốn 

(biến 𝑝𝑒𝑟𝑟) để tính xác suất đánh dấu gói. Hình 2.8 trình bày mô hình hoạt động của 

cơ chế FUZREM. 

SGi

SGi

error SGo

Bộ điều 
khiển 
mờ 

FUZREM

plant

pl

perr

 price 
update

x(t)-c(t)

qref

 

Hình 2.8. Mô hình hoạt động của cơ chế FUZREM 

Biến đầu vào 𝑝𝑙 của bộ điều khiển mờ FUZREM được mờ hóa bởi hàm thuộc 

hình tam giác với 7 miền giá trị (tương tự như Hình 2.7) như sau: Z (Zero: Bằng 

không); T (Too Small: Rất rất nhỏ); VS (Very Small: Rất nhỏ); S (Small: Nhỏ); B 
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(Big: Lớn); VB (Very Big: Rất lớn); H (Huge: cao).  

Tương tự, biến đầu vào 𝑝𝑒𝑟𝑟 của bộ điều khiển mờ FUZREM được mờ hóa 

bằng hàm thuộc dạng tam giác với 5 miền giá trị và hàm thuộc hình thang với 2 miền 

giá trị đặt ở cận đầu và cận cuối. Hình dạng các hàm thuộc của 𝑝𝑒𝑟𝑟 tương tự như 

Hình 2.6, các giá trị của biến ngôn ngữ được chọn để biểu thị các trường hợp xảy ra 

đối với 𝑝𝑒𝑟𝑟 là: NB (Negative Big: Âm lớn); NM (Negative Medium: Âm lớn); NS 

(Negative Small: Âm nhỏ); Z (Zero: Gần không); PS (Positive Small: Dương nhỏ); 

PM (Positive Medium: Dương vừa); PB (Positive Big: Dương lớn). 

Đầu ra bộ điều khiển mờ của FUZREM là xác suất đánh dấu gói tin (𝑑𝑟𝑜𝑝) 

được mờ hóa theo hàm thuộc hình tam giác với 7 giá trị khác nhau trong đoạn [0,1]. 

Hình dạng các hàm thuộc (𝑑𝑟𝑜𝑝) tương tự Hình 2.7. Dựa trên biến đầu vào và đầu 

ra, bộ điều khiển mờ FUZREM được xây dựng gồm 49 luật trong Bảng 2.2 như sau: 

Bảng 2.2. Hệ thống luật suy diễn của cơ chế FUZREM 

𝑑𝑟𝑜𝑝(𝑘𝑇) 
𝑃𝑒𝑟𝑟(𝑘𝑇) 

NB NM NS Z PS PM PB 

𝑝𝑙(𝑘𝑇) 

Z Z Z Z Z Z Z Z 

T Z Z Z Z Z Z T 

VS Z Z Z T T T VS 

S Z Z T T VS S B 

B VS S S S B VB VB 

VB B B VB VB H H H 

H H H H H H H H 

Theo đánh giá, thì FUZREM hoạt động rất hiệu quả khi ổn định được chiều dài 

hàng đợi theo giá trị mong muốn và giảm độ trễ của gói tin trong hàng đợi. Tuy nhiên, 

cũng như FEM, cơ chế FUZREM còn một số tồn tại làm ảnh hưởng đến quá trình 

hoạt động của nó. Chẳng hạn, bộ mờ hóa của FUZREM chưa trơn do sử dụng hàm 

thuộc tam giác, bộ tham số mờ của FUZREM chưa thể tự động cập nhật, và FUZREM 

chưa có cơ chế tự điều chỉnh giá trị mục tiêu cũng như cơ chế thích nghi cho xác suất 

đánh dấu gói tin tại đầu ra.  

Do vậy, để khắc phục các tồn tại trên, luận án đưa ra cơ chế FLREM là một cải 
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tiến cơ chế REM theo mô hình điều khiển mờ thích nghi AFC, được xây dựng trong 

mục 2.5 của chương này. 

2.2.3. Một số vấn đề còn tồn tại của cơ chế AQM dùng điều khiển mờ 

Nhìn chung, các cơ chế cải tiến AQM có sử dụng logic mờ đã sử dụng hệ mờ 

Mamdani với hàm thuộc dạng tam giác, có các biến đầu vào là độ sai lệch giữa chiều 

dài hàng đợi tức thời với chiều dài hàng đợi tham chiếu, lấy trên hai thời điểm liên 

tiếp và biến đầu ra là xác suất đánh dấu gói. Các cơ chế này đã hoạt động rất hiệu quả 

khi ổn định được chiều dài hàng đợi theo giá trị mong muốn và giảm độ trễ của gói 

tin trong hàng đợi. Tuy nhiên, các cơ chế này còn một số tồn tại sau: 

 Thứ nhất, việc sử dụng hàm thuộc dạng tam giác để tính toán đơn giản nhưng 

điều này làm cho việc điều khiển không được trơn [56][66]. Để khắc phục nhược 

điểm này, luận án đưa ra giải pháp dùng hàm thuộc dạng hình chuông để biểu diễn 

giá trị các biến mờ ở đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển mờ. 

 Thứ hai, giá trị biến xác suất đánh dấu gói tin ở đầu ra của bộ điều khiển mờ 

là sự thể hiện yếu tố định tính của con người khi tham gia điều khiển hệ thống, giá trị 

này đã được một số cơ chế chuẩn hóa trong đoạn [0,1]. Tuy nhiên, trong FEM và 

FUZREM thì hệ số này đều được điều chỉnh tĩnh, cần có cơ chế tự điều chỉnh hệ số 

ở đầu ra để tinh chỉnh giá trị xác suất đánh dấu gói tin theo định lượng của hệ thống, 

sao cho có giá trị xác suất phù hợp với tình trạng của mạng. 

 Thứ ba, chiều dài hàng đợi tham chiếu (𝑞𝑟𝑒𝑓) được sử dụng trong các cơ chế 

được thiết lập giá trị cố định, thông thường thì ngưỡng này là 80% năng lực của hệ 

thống (như kích thước vùng đệm). Tuy nhiên, cần có chiến lược xây dựng mô hình 

mẫu để thay đổi giá trị tham chiếu này một cách tự động cho phù hợp với trạng thái 

của mạng. Chẳng hạn, khi đường truyền rỗi thì đặt giá trị tham chiếu thấp để độ trễ 

tại hàng đợi nhỏ, ngược lại thì đặt giá trị tham chiếu cao để hạn chế mất gói. 

 Thứ tư, tham số của các bộ điều khiển mờ (số hàm thuộc, giá trị các hàm 

thuộc, số luật, trọng số các luật) bị cố định từ khi thiết kế và không tự thay đổi được 

để phù hợp với tình trạng mạng.  

 Thứ năm, nguyên nhân chính làm cho các cơ chế AQM sử dụng điều khiển 

mờ có hiệu quả hoạt động chưa cao là do các cơ chế này dùng hệ mờ Mamdani cho 
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bộ điều khiển mờ truyền thống của mình. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu trong 

lĩnh vực điều khiển tự động thì hệ mờ Mamdani hoạt động không hiệu quả bằng hệ 

mờ Sugeno, đặc biệt là trong các hệ thống điều khiển MISO như trên [5][8][66]. 

Để khắc phục hạn chế này của các cơ chế, luận án đề xuất mô hình bộ điều khiển 

mờ thích nghi AFC sử dụng hệ mờ Sugeno với các hàm thuộc hình chuông có các cơ 

chế điều chỉnh giá trị mục tiêu và cơ chế tự kiểm soát xác suất đầu ra. Bộ điều khiển 

mờ thích nghi AFC được xây dựng và ứng dụng trong phần còn lại của chương này. 

2.3. Xây dựng mô hình điều khiển mờ thích nghi AFC cải tiến AQM  

Dựa trên những tồn tại của các cơ chế ứng dụng logic mờ vào quản lý hàng đợi 

tích cực trước đây đã được trình bày ở trên, luận án đề xuất mô hình quản lý hàng đợi 

tích cực dựa trên điều khiển mờ thích nghi AFC. 

2.3.1. Đề xuất bộ điều khiển mờ thích nghi AFC cải tiến AQM 

2.3.1.1. Mô hình điều khiển mờ thích nghi AFC 

Điều khiển mờ thích nghi AFC, được cải tiến từ các mô hình điều khiển mờ của 

các cơ chế FEM và FUZREM, có bộ xử lý trung tâm là bộ điều khiển mờ Sugeno, có 

cơ cấu tự điều chỉnh tham số vào và tham số ra, sao cho đầu ra của mô hình giống mô 

hình mẫu nhất. Hình 2.9 mô hình mờ thích nghi đề xuất, kết quả này được công bố 

trong [CT8]. Trong đó, có các thành phần được bổ sung và cải tiến như sau:  

 

 
p(t)Điều khiển mờ TCP/IP

Cơ cấu 

thích nghi

Mô hình 
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Hình 2.9. Mô hình điều khiển mờ thích nghi AFC 
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 Bộ điều khiển mờ Mamdani có các hàm thuộc hình tam giác được thay thế 

bằng bộ điều khiển mờ Sugeno với các hàm thuộc hình chuông để việc điều khiển 

được “trơn” và tính toán nhanh hơn do hệ mờ Sugeno không phải giải mờ ở đầu ra. 

 Bổ sung mô hình mẫu 𝐺𝑚, thành phần này tự động định ra các giá trị tham 

chiếu (giá trị mong muốn) dựa trên năng lực của nút mạng (kích thước vùng đệm, 

băng thông đường truyền tại ngõ ra) và trạng thái của mạng (mục 2.3.4). 

 Cải tiến công thức tính toán cho các hệ số đầu vào 𝐾𝑖 để bộ điều khiển mờ có 

thể nhận được các đầu vào khác nhau về tiêu chí kiểm soát, như: độ sai lệch về chiều 

dài hàng đợi, độ sai lệch về băng thông đường truyền hay độ sai lệch tài nguyên tại 

nút mạng (sai lệch về chiều dài hàng đợi và băng thông đường truyền) (mục 2.3.3.1). 

 Thành phần cuối cùng được bổ sung trong AFC là Cơ cấu thích nghi để điều 

chỉnh hệ số đầu ra 𝐾 nhằm tăng giảm xác suất đánh dấu gói tin phù hợp với tình trạng 

mạng luôn thay đổi (mục 2.3.5). 

2.3.1.2. Hoạt động của bộ điều khiển mờ thích nghi AFC  

Bước 1: Dựa trên sự thay đổi của ngõ vào 𝑥 theo số chu kỳ mà Mô hình mẫu 

𝐺𝑚 xác định ngõ ra tham chiếu 𝑦𝑚 (chiều dài hàng đợi tham chiếu, băng thông đường 

truyền mong muốn hoặc kết hợp cả hai yếu tố này) cho mạng. Giá trị 𝑦𝑚  được thiết 

lập phù hợp năng lực tài nguyên của hệ thống và trạng thái của mạng. 

Bước 2: Hệ thống điều khiển vòng kín, các giá trị ngõ vào 𝑒(𝑡), 𝑒(𝑡 − 𝑇) là độ 

sai lệch của ngõ ra 𝑦 so với giá trị tham chiếu 𝑦𝑚 sẽ được chuẩn hóa nhờ vào các hệ 

số 𝐾1 và 𝐾2 trước khi đi vào bộ điều khiển mờ. 

Bước 3: Sau khi các số liệu ở ngõ vào đã được chuẩn hóa, dữ liệu sẽ được đưa 

đến bộ điều khiển mờ. Tại đây, hệ thống điều khiển mờ với các thành phần: bộ mờ 

hóa, hệ luật, động cơ suy diễn và bộ giải mờ như trình bày trong mục 2.3.3.4 sẽ hoạt 

động và tính giá trị xác suất đánh đấu gói 𝑝(𝑡). 

Bước 4: Dựa trên độ sai lệch e cho phép giữa giá trị tham chiếu 𝑦𝑚 với giá trị 

đầu ra 𝑦 và độ sai lệch thực tế 𝑒(𝑡) của hệ thống mà bộ Cơ cấu thích nghi sẽ điều 

chỉnh hệ số 𝐾 ở đầu ra của bộ điều khiển mờ thích nghi AFC cho thích hợp điều kiện 

mạng thay đổi và được xác định 𝑝𝑘(𝑡) = 𝐾. 𝑝(𝑡). 
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2.3.2. Xác định các biến đầu vào và đầu ra cho AFC 

Để hệ thống hoạt động tốt thì cần thiết lập phạm vi của các giá trị cho các 

biến đầu vào sao cho phù hợp với hệ thống. Phạm vi của các giá trị này có thể được 

xác định bằng cách thử nghiệm với các giá trị đầu vào khác nhau cho các hệ thống 

điều khiển nhằm xác định phạm vi biến thiên của lỗi trong trong một khoảng thời 

gian lấy mẫu. Luận án chọn giá trị lỗi 𝑒(𝑡) và tốc độ thay đổi của lỗi dựa thêm vào 

giá trị lỗi tại thời điểm trước 𝑒(𝑡 − 𝑇) làm đầu vào trên bộ điều khiển mờ. Tức là, 

đầu vào là sự sai lệch của giá trị đầu ra tức thời (𝑦) so với giá trị đầu ra tham chiếu 

(ym) tại hai thời điểm liên tiếp là (𝑡) và (𝑡 − 𝑇). Biểu thức 𝑒(𝑡) = 𝑦𝑚 − 𝑦(𝑡) xác định 

lỗi thời điểm hiện tại và 𝑒(𝑡 − 𝑇) = 𝑦𝑚 − 𝑦(𝑡 − 𝑇) là xác định lỗi thời điểm sau khi 

trễ một thời gian  𝑇 (ở chu kỳ lấy mẫu trước đó). Tương tự, ta cần xem xét đến việc 

lựa chọn xác suất đánh dấu/loại bỏ gói tin 𝑝(𝑡) làm đầu ra của bộ điều khiển mờ. 

2.3.3. Xây dựng bộ điều khiển mờ cho AFC 

Bộ điều khiển mờ cho AFC được xây dựng dựa trên hệ mờ Sugeno có các thành 

phần như sau. 

2.3.3.1. Hệ số đầu vào 

Giá trị của các biến đầu vào 𝑒(𝑡) và 𝑒(𝑡 − 𝑇) cần được chuẩn hóa về miền giá 

trị thích hợp cho việc mờ hóa và huấn luyện sau này bằng hàm sigmoid. Do đó, tất cả 

các giá trị này phải được chuẩn hóa thuộc đoạn [-1,1]. Vì vậy, các hệ số đầu vào 

𝐾1, 𝐾2 được xác định, sao cho −1 ≤ 𝑒(𝑡). 𝐾1 ≤ 1; −1 ≤ 𝑒(𝑡 − 𝑇). 𝐾2 ≤ 1 và được 

tính theo công thức (2.33): 

1/ ;
; 1,2

1/ ( ) ;

m m

i

max m m

y y y
K i

y y y y


 

 
 (2.33) 

trong đó, 𝑦𝑚𝑎𝑥 là giá trị lớn nhất của mô hình mẫu, 𝑦𝑚 là giá trị hàm tham chiếu 

(mô hình mẫu hiện tại của hệ thống). Khi 𝑦 < 𝑦𝑚 (giá trị đầu ra dưới mức tham chiếu) 

thì 0 < 𝑒(𝑡). 𝐾𝑖 = (𝑦𝑚 − 𝑦)/𝑦𝑚 < 1 (𝑖 = 1,2̅̅ ̅̅ ). Ngược lại, khi 𝑦 ≥ 𝑦𝑚 (giá trị đầu ra 

trên mức tham chiếu) thì −1 < 𝑒(𝑡). 𝐾𝑖 = (𝑦𝑚 − 𝑦)/(𝑦𝑚𝑎𝑥 −  𝑦𝑚) ≤ 0 ( 𝑖 = 1,2̅̅ ̅̅ ). 

2.3.3.2. Mờ hóa đầu vào  

Để xác định các luật cho hệ suy luận, ta cần thiết phải mô tả các biến ngôn 
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ngữ để nạp vào bộ điều khiển mờ nhằm mô tả đối tượng một cách tốt nhất. Các 

biến ngôn ngữ đầu vào được chọn là “sai lệch chiều dài hàng đợi”, “sai lệch tải 

nạp” ở hai thời điểm liên tiếp là (𝑡) và (𝑡 − 𝑇). Sai lệch chiều dài hàng đợi là sai 

số giữa chiều dài hàng đợi tham chiếu (𝑇𝑄𝐿) với chiều dài hàng đợi tức thời. Sai 

lệch tải nạp là sai số giữa băng thông đường truyền định mức (𝑇𝐵𝑊) với thông 

lượng thực. Các giá trị của biến ngôn ngữ được chọn để biểu thị các trường hợp 

xảy ra đối với hai đầu vào 𝑒(𝑡) và 𝑒(𝑡 − 𝑇) tương ứng với hai thời điểm liên tiếp 

và được mờ hóa bởi hàm thuộc dạng hình chuông trong công thúc (2.4).  

Để đơn giản trong tính toán, thông thường hàm thuộc dạng hình tam giác, 

hình thang được sử dụng cho các biến ngôn ngữ. Tuy nhiên, các hàm thuộc này 

cho giá trị điều khiển không trơn. Vì vậy trong luận án sử dụng hàm thuộc hình 

chuông để mờ hóa cho các biến đầu vào. Trong bộ điều khiển mờ, ta sử dụng 

phương pháp với các hàm thuộc đối xứng và cách đều, tổng hợp của các độ thuộc 

của một giá trị ngôn ngữ đầu vào luôn là bằng 1. 

2.3.3.3. Hệ luật cơ sở suy diễn mờ 

Tập các luật mờ được thiết kế một cách chi tiết bằng việc chọn lựa mô hình 

MISO đơn giản nhất (tránh được sự gia tăng theo hàm mũ của tập các luật mờ và 

do đó giảm được độ phức tạp của hệ điều khiển) dựa trên mục tiêu sự toàn diện của 

hệ luật, có nghĩa là tất các tình huống về hành vi của hệ thống đều phải được xem 

xét. Điều này có nghĩa là tổ hợp sự thay đổi các biến đầu vào sẽ dẫn đến một đầu 

ra tương ứng. Các luật trong bộ điều khiển mờ được xây dựng dựa trên công thức 

(2.32) cho hệ mờ Sugeno.  

2.3.3.4. Giải mờ đầu ra  

Để ra được quyết định điều khiển cuối cùng, tập mờ đầu ra này cần phải được 

chuyển thành một giá trị đầu ra rõ thông qua phép giải mờ. Ở đây, giải mờ được 

tính theo phương pháp trọng tâm của miền mờ, theo công thức (2.34) như sau: 
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( )

( )

c

Y
k

c

Y

y y dy

p
y dy








   (b)

1

1

( )

( )

m

j c j

j

k m

c j

j

y y

p

y














 (2.34) 



 

59 

 

trong đó 𝜇𝐶(𝑦) = max (𝜇1(𝑦), 𝜇2(𝑦), … , 𝜇𝑁(𝑦)) là độ phụ thuộc của 𝑦 trong 

tập mờ kết hợp 𝐶 và 𝑁 là số luật suy luận. Giới hạn của phép tích phân trong công 

thức (2.34a) tương ứng với không gian nền 𝑌 của giá trị xác suất đánh dấu/loại bỏ 

mà chứa 𝑦. Để giảm bớt quá trình tính toán ta rời rạc hóa không gian 𝑌 thành 𝑚 

giá trị và thu được giá trị trọng tâm như công thức (2.34b). 

2.3.4. Xây dựng mô hình mẫu cho AFC 

Mục tiêu thiết kế các thuật toán AQM là xác định giới hạn của biến động hàng 

đợi, biến động tải nạp hay biến động trễ, cần điều chỉnh các hàng đợi hay tải nạp ở 

một mức độ phù hợp. Điều này dẫn đến cần phải có một đầu vào tham chiếu cố 

định là chiều dài hàng đợi tham chiếu, hay thông lượng phù hợp từ mô hình mẫu 

Gm. Dựa trên khả năng tối đa 𝑦𝑚𝑎𝑥 (kích thước vùng đệm, băng thông đường 

truyền) trong mô hình mẫu để thiết lập các giá trị tham chiếu 𝑦𝑚 tương ứng.  

𝑦𝑚(𝑘𝑇) = 𝑦𝑚(𝑘𝑇 − 1) + 𝛼y𝑚𝑎𝑥 (2.35) 

Trong đó, hệ số 𝛼 là hệ số tỉ lệ để tăng hoặc giảm giá trị mong muốn 𝑦𝑚. Sau 

chu kỳ cập nhật 𝑦𝑚, nếu trung bình độ sai lệch của giá trị đầu ra so với giá trị mong 

muốn tăng thì tăng giá trị 𝑦𝑚, ngược lại thì giảm 𝑦𝑚 . Điều này giúp cho sự thay đổi 

các giá trị mục tiêu phù hợp với tình trạng mạng. 

Tham số này có thể được thiết lập sao cho đạt được trễ trung bình và biến 

thiên độ trễ thấp. Với mục đích giữ kích thước hàng đợi tức thời ở một mức cố 

định, kiểm soát thông lượng không thay đổi. Thuật toán điều khiển mờ cho phép 

kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh tổn thất và các biến động không thể chấp nhận được 

xung quanh điểm tham chiếu. Điều này trái ngược với các thuật toán AQM truyền 

thống, kiểm soát các hành vi vĩ mô của chiều dài hàng đợi và lưu lượng gói tin đến, 

nên chúng thường dẫn đến phản ứng chậm chạp và biến động trong chiều dài hàng 

đợi/lưu lượng tải tức thời, dẫn đến biến thiên độ trễ lớn. 

2.3.5. Xây dựng cơ chế thích nghi cho AFC 

Cơ chế thích nghi để điều chỉnh hệ số ra K ở ngõ ra sao cho giá trị xác suất đánh 

dấu thích hợp. Khi giá trị ngõ ra vượt quá giá trị tham chiếu thì cần tăng 𝐾 để tăng 

xác suất đánh dấu và ngược lại. Áp dụng phương pháp giảm Gradient để chỉnh định 
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thích nghi hệ số đầu ra 𝐾 của bộ điều khiển mờ. Quá trình điều chỉnh được thực hiện 

theo cấu trúc chính được gọi chung là điều khiển thích nghi mờ theo mô hình mẫu.  

Đối tượng điều khiển TCP/IP có hàm số truyền G, mô hình mẫu có hàm truyền 

Gm, bộ điều khiển mờ có hàm truyền F. Cần phải tìm ra quy luật chỉnh định hệ số K 

sao cho sai lệch giữa giá trị thực đầu ra 𝑦 và với giá trị tham chiếu 𝑦𝑚 tiến đến 0 (ε 

→0). Dựa trên mô hình trong Hình 2.9 thì hệ số đầu ra được xác định như sau:  

1
m

KFG
y y

KFG


  

(2.36) 
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, giả thiết rằng khi 𝑦 tiến đến 𝑦𝑚 thì 𝐾𝐹𝐺/(1 + 𝐾𝐹𝐺)1.  

Vì vậy, ta có: 
K K

e e
 


 và giá trị 𝐾 được tính theo công thức (2.38) như sau: 

𝐾(𝑡 + 1) = 𝐾(𝑡) − 휀(𝑦𝑚 − 𝑦(𝑡)) (2.38) 

Dựa vào công thức (2.38), khi giá trị ngõ ra vượt quá ngưỡng tham chiếu 

(𝑦(𝑡) > 𝑦𝑚) thì tăng giá trị của hệ số 𝐾 để tăng giá trị xác suất đánh dấu gói tin. 

Ngược lại, khi giá trị ngõ ra dưới ngưỡng tham chiếu (𝑦(𝑡) < 𝑦𝑚) thì giảm giá trị của 

hệ số 𝐾 để giảm giá trị xác suất đánh dấu gói tin. Khi đạt trạng thái ổn định, giá trị 

ngõ ra bằng giá trị tham chiếu (𝑦(𝑡) = 𝑦𝑚) thì giữ giá trị 𝐾 không đổi. 

2.4. Cải tiến cơ chế RED bằng điều khiển mờ thích nghi AFC 

Theo phân tích đánh giá về các cơ chế AQM truyền thống trong chương một, 

cũng như phân tích đánh giá về các cơ chế AQM có sử dụng logic mờ trong chương 

hai, thì các công trình cải tiến cơ chế AQM dựa trên chiều dài hàng đợi xoay quanh 

việc sửa đổi RED. Vì vậy, trong phần xây dựng cơ chế cải tiến AQM bằng điều khiển 

mờ thích nghi AFC, luận án tiếp tục chọn việc cải tiến RED đại diện cho các cơ chế 

AQM dựa trên chiều dài hàng đợi. Sự tích hợp điều khiển mờ thích nghi AFC vào cơ 

chế RED hình thành cơ chế cải tiến có tên gọi là FLRED dựa trên mô hình AFC tổng 

quát đã trình bày trong mục 2.3.1 được mô tả chi tiết như sau. 
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2.4.1. Mờ hóa biến đầu vào của FLRED 

Sử dụng mô hình cải tiến tổng quát như trong Hình 2.9, với 𝑇 là chu kỳ lấy mẫu. 

Với 𝑄𝑒(𝑡) = 𝑇𝑄𝐿 − 𝑞(𝑡), 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) = 𝑇𝑄𝐿 − 𝑞(𝑡 − 𝑇) là sai lệch của chiều dài 

hàng đợi tức thời so với hàng đợi tham chiếu (𝑇𝑄𝐿) tại chu kỳ lấy mẫu và ở chu kỳ 

lấy mẫu trước đó. Độ sai lệch này được chuẩn hóa giá trị trong đoạn [-1,1] trước khi 

đưa vào bộ điều khiển mờ nhờ vào hệ số 𝐾1 và 𝐾2 xác định theo công thức (2.33). 

Các giá trị của biến ngôn ngữ được chọn để biểu thị các trường hợp xảy ra đối với 

hai đầu vào 𝑄𝑒(𝑡), 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) được chia làm bảy miền giá trị (bằng số miền giá trị 

của FEM và FUZREM) là {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB}. Các miền giá trị được thể 

hiện trong Bảng 2.3 sau: 

Bảng 2.3. Mờ hóa các biến đầu vào của FLRED 

Miền Tiếng Anh Tiếng Việt Ý nghĩa 

NB Negative Big Âm lớn 𝑞(𝑡) ⋙ 𝑇𝑄𝐿 

NM Negative Medium Âm vừa 𝑞(𝑡) ≫ 𝑇𝑄𝐿 

NS Negative Small Âm nhỏ 𝑞(𝑡) > 𝑇𝑄𝐿 

ZE Zero Gần không 𝑞(𝑡) ≈ 𝑇𝑄𝐿 

PS Positive Small Dương nhỏ 𝑞(𝑡) < 𝑇𝑄𝐿 

PM Positive Medium Dương vừa 𝑞(𝑡) ≪ 𝑇𝑄𝐿 

PB Positive Big Dương lớn 𝑞(𝑡) ⋘ 𝑇𝑄𝐿 

Ngữ cảnh mô tả cách thể hiện các giá trị biến ngôn ngữ như sau:  

 Phát biểu “sai lệch hàng đợi là dương lớn” (PB) mô tả tình huống mà khi 

đó hàng đợi tức thời dưới nhiều so với giá trị tham chiếu (𝑇𝑄𝐿). 

 Phát biểu “Sai lệch hàng đợi trước là âm nhỏ và sai lệch hàng đợi là dương 

lớn” mô tả tình huống mà khi đó chiều dài hàng đợi trong chu kỷ trước hơi vượt 

quá chiều dài hàng đợi tham chiếu và chiều dài hàng đợi tức thời dưới nhiều so với 

chiều dài hàng đợi tham chiếu. Điều này có nghĩa là chiều dài hàng đợi có xu hướng 

đi xa theo chiều xuống so với giá trị hàng đợi tham chiếu. 
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Hình 2.10 và Hình 2.11 thể hiện hình ảnh hàm thuộc cho các biến đầu vào 

𝑄𝑒(𝑡), 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) của bộ điều khiển mờ FLRED. 

 

Hình 2.10. Hàm thuộc cho biến đầu vào 𝑄𝑒(𝑡)  

 

Hình 2.11. Hàm thuộc cho biến đầu vào 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇)  

Bảng 2.4 và Bảng 2.5 trình bày giá trị của các tham số cho các hàm thuộc 

𝑄𝑒(𝑡), 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) của bộ điều khiển mờ FLRED. 

Bảng 2.4. Giá trị tham số các hàm thuộc của 𝑄𝑒(𝑡) 

𝑄𝑒(𝑡) NB NM NS ZE PS PM PB 

a 0.2570 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.2570 

b 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 

c -1.0000 -0.6666 -0.3334 0.0000 0.3334 0.6666 1.0000 

Bảng 2.5. Giá trị tham số các hàm thuộc của 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) 

𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) NB NM NS ZE PS PM PB 

a 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 

b 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 

c -1.0000 -0.6666 -0.3334 0.0000 0.3334 0.6666 1.0000 
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2.4.2. Mờ hóa biến đầu ra của FLRED 

Biến ngôn ngữ cho đầu ra trong bộ điều khiển mờ của cơ chế FLRED là xác 

suất đánh dấu gói tin 𝑝(𝑡). Giá trị của biến ngôn ngữ 𝑝(𝑡) thể hiện mức độ đánh dấu 

gói tin và được xây dựng thành 7 mức độ được mô tả trong Bảng 2.6 như sau: 

Bảng 2.6. Xác suất đánh dấu gói tin của FLRED 

Miền Tiếng Anh Tiếng Việt Giá trị 

Z Zero Bằng không 𝑝(𝑡) = 0.000 

T Tiny Rất rất nhỏ 𝑝(𝑡) = 0.167 

VS Very Small Rất nhỏ 𝑝(𝑡) = 0.333 

S Small Nhỏ 𝑝(𝑡) = 0.500 

B Big Lớn 𝑝(𝑡) = 0.667 

VB Very Big Rất lớn 𝑝(𝑡) = 0.834 

H Huge Rất rất lớn 𝑝(𝑡) = 1.000 

Ngữ cảnh cách thể hiện biến ngôn ngữ như sau: phát biểu “xác suất đánh dấu 

gói tin Bằng không” (Z) mô tả tình huống gói tin không bị đánh dấu loại bỏ, gói tin 

được đưa vào vùng đệm; phát biểu “xác suất đánh dấu gói tin Rất rất lớn” (H) mô tả 

tình huống gói tin bị đánh dấu loại bỏ, gói tin bị loại bỏ không đưa vào vùng đệm. 

2.4.3. Xây dựng luật cơ sở suy diễn mờ cho FLRED 

Để thuận tiện trong việc xây dựng các luật mờ, gắn chỉ số cho các miền giá trị 

của các biến ngôn ngữ đầu vào 𝑄𝑒(𝑡), 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) là {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB} =

{𝜇(𝑒)−3, 𝜇(𝑒)−2, 𝜇(𝑒)−1, 𝜇(𝑒)0, 𝜇(𝑒)1, 𝜇(𝑒)2, 𝜇(𝑒)3} và biến ngôn ngữ đầu ra 𝑝(𝑡) là 

{H, VB, B, S, VS, T, Z}  =  {𝜇(𝑝)−3, 𝜇(𝑝)−2, 𝜇(𝑝)−1, 𝜇(𝑝)0, 𝜇(𝑝)1, 𝜇(𝑝)2, 𝜇(𝑝)3}.  

Hệ luật mờ được xây dựng theo dạng tổng quát sau: 

Nếu 𝑄𝑒(𝑡) = 𝜇(𝑒(𝑡))
𝑖
 và 𝑄𝑒(𝑡) = 𝜇(𝑒(𝑡 − 𝑇))

𝑗
 Thì 𝑝(𝑡) = 𝜇(𝑝(𝑡))𝑘  

trong đó, 𝑖, 𝑗 = −3,3̅̅ ̅̅ ̅̅ , và 𝑘 = 𝑓(𝑖, 𝑗) = 𝑖 − 𝑗 + 1, nếu 𝑖 − 𝑗 + 1 > 3 thì 

𝑓(𝑖, 𝑗) = 3 và nếu 𝑖 − 𝑗 + 1 < −3 thì 𝑓(𝑖, 𝑗) = −3. Biểu thức (𝑖 − 𝑗) thể hiện biến 
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thiên của mức độ sử dụng hàng đợi ở hai thời điểm (𝑡) và (𝑡 − 𝑇). Do ta có 2 đầu 

vào, mỗi đầu vào có 7 giá trị biến ngôn ngữ nên sẽ có 49 luật mờ cho hệ suy luận. 

Dựa trên hệ luật mờ tổng quát này, chỉ số của các luật trong Bảng 2.7 như sau: 

Bảng 2.7. Hệ thống chỉ số luật mờ của FLRED 

𝑝(𝑡) 
𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

𝑄𝑒(𝑡) 

-3 1 0 -1 -2 -3 -3 -3 

-2 2 1 0 -1 -2 -3 -3 

-1 3 2 1 0 -1 -2 -3 

0 3 3 2 1 0 -1 -2 

1 3 3 3 2 1 0 -1 

2 3 3 3 3 2 1 0 

3 3 3 3 3 3 2 1 

Căn cứ vào chỉ số các miền giá trị của các biến ngôn ngữ cho đầu vào và đầu ra 

trong Bảng 2.7 để xây dựng hệ thống luật như Bảng 2.8.  

Bảng 2.8. Hệ thống luật mờ của FLRED 

𝑝(𝑡) 
𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) 

NB NM NS ZE PS PM PB 

𝑄𝑒(𝑡) 

NB VS S B VB H H H 

NM T VS S B VB H H 

NS Z T VS S B VB H 

ZE Z Z T VS S B VB 

PS Z Z Z T VS S B 

PM Z Z Z Z T VS S 

PB Z Z Z Z Z T VS 
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Mỗi ô trong Bảng 2.8 thể hiện một luật. Chẳng hạn, tại ô nền xám thể hiện 

luật: nếu sai lệch chiều dài hàng đợi tức thời của chu kỳ trước so với hàng đợi tham 

chiếu là âm vừa (NM) và sai lệch hàng đợi tức thời của chu kỳ hiện tại so với hàng 

đợi tham chiếu là dương lớn (PB) thì xác suất đánh rơi gói tin là không (Z). 

2.4.4. Mặt cong suy diễn của FLRED 

Mặt cong suy diễn FLRED là đại diện rút gọn nhất cho bộ điều khiển mờ của 

nó. Đầu ra thực 𝑝(𝑡) là một phép nội suy theo hai đầu vào 𝑄𝑒(𝑡), 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇). Đối 

chiếu bề mặt điều khiển phi tuyến và các luật ngôn ngữ thể hiện trong Bảng 2.8, sẽ 

cung cấp các gợi ý về hoạt động của hệ điều khiển mờ FLRED. Phương pháp sử 

dụng mặt cong suy diễn đem lại xác suất đánh dấu tốt hơn hơn so với các cách tiếp 

cận khác, do suy luận gần với con người và sự phi tuyến sẵn có. Hình 2.12 minh 

họa mặt cong suy diễn của hệ thống luật của FLRED. 

 

Hình 2.12. Mặt cong suy diễn của cơ chế FLRED 

Từ mặt cong suy luận mờ trên, ta có thể tính toán dễ dàng xác suất đánh dấu 

thuộc khu vực cân bằng, nơi mà các lỗi trên chiều dài hàng đợi gần như bằng không. 

Trong những vùng có chiều dài hàng đợi dưới xa mức tham chiếu thì xác suất đánh 

dấu gói được xem như bằng không. Ngược lại, các luật hoạt động tích cực bằng 

cách tăng mạnh khả năng đánh dấu gói trong khu vực chiều dài hàng đợi vượt xa 

mức tham chiếu, nơi tình trạng tắc nghẽn bắt đầu được thiết lập. 

2.4.5. Minh họa tính toán đầu ra hệ thống mờ FLRED 

Để có cái nhìn rõ hơn về hoạt động của hệ mờ của FLRED, phân tích ví dụ 
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minh họa về hoạt động của bộ điều khiển mờ của nó thông qua Hình 2.13. Giả sử 

rằng ở cuối của hai khoảng thời gian mẫu liên tiếp, các lỗi chiều dài hàng đợi tức 

thời tại hai thời điểm (𝑡) và (𝑡 − 𝑇) so với chiều dài hàng đợi tham chiếu là: 𝑄𝑒(𝑡) 

=  −0.5, 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) = 0.5. Tại thời điểm trước (𝑡 − 𝑇), chiều dài hàng đợi dưới 

mức tham chiếu. Tại thời điểm tức thời (𝑡), chiều dài hàng đợi trên mức tham 

chiếu. Như vậy mức độ sử dụng chiều dài hàng đợi có xu hướng vượt ra xa mức 

tham chiếu 𝑇𝑄𝐿. Sai lệch thông lượng hiện tại 𝑄𝑒(𝑡) là một thành viên của tập mờ 

“NM - âm vừa” và “NS – âm nhỏ” với các giá trị phụ thuộc đều là 0.5 cho mỗi tập 

mờ. Sai lệch thông lượng trước 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) là một thành viên của tập mờ “PS - 

dương nhỏ” và “PM – dương vừa” với giá trị phụ thuộc tương ứng 0.5 và 0.5. Giá 

trị phụ thuộc của bất kỳ tập mờ khác của hai biến đầu vào là bằng không. Với các 

giá trị số của các biến đầu vào được sử dụng trong ví dụ này, chỉ có các luật 12, 

13, 19 và 20 của hệ suy luận đóng góp trong việc tính toán đầu ra. Tổng hợp của 

tất cả bốn luật và sử dụng phương pháp giải mờ hóa theo trọng tâm, sẽ cho giá trị 

đầu ra của bộ điều khiển là 𝑝(𝑡 ) = 0.832.  

 

Hình 2.13. Minh họa tính toán đầu ra điều khiển mờ FLRED 
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2.5. Cải tiến cơ chế REM bằng điều khiển mờ thích nghi AFC 

Như phân tích trong chương một, cơ chế REM là cơ chế tiêu biểu cho các cơ 

chế AQM dựa trên chiều dài hàng đợi và tải nạp. Vì vậy, trong phần cải tiến cơ chế 

AQM bằng điều khiển mờ thích nghi AFC, luận án cũng chọn việc cải tiến REM đại 

diện cho các cơ chế AQM dựa trên chiều dài hàng đợi và tải nạp. Mô hình bộ điều 

khiển mờ AFC cho cơ chế FLREM được xây dựng dựa trên mô hình AFC tổng quát 

để cải tiến các cơ chế AQM được trình bày trong mục 2.3.1. Dựa theo mô hình này, 

bộ điều khiển mờ AFC của FLREM được xây dựng như sau. 

Như đã trình bày trong mục 2.1.7.3, sử dụng hệ mờ Sugeno sẽ đem lại ưu điểm 

trong giai đoạn giải mờ vì đầu ra của của các luật mờ này luôn là đầu ra rõ. Trong 

phần này, ta tiến hành xây dựng hệ mờ Sugeno cho cơ chế REM. Việc thiết kế hệ mờ 

AFC cho FLREM cũng tuân thủ theo các bước như đã trình bày trong mục 2.3.3, 

gồm các bước: xác định các biến đầu vào và đầu ra, mờ hóa giá trị của các biến đầu 

vào, mờ hóa giá trị của biến đầu ra, xây dựng hệ thống luật mờ cơ sở, giải mờ kết 

quả, chọn mô hình mẫu (giá trị tham chiếu) và thiết lập cơ chế thích nghi. 

2.5.1. Mờ hóa biến đầu vào của FLREM 

Mục tiêu của cơ chế REM là đạt được hiệu suất sử dụng đường truyền cao, tổn 

thất gói tin thấp, và trễ hàng đợi nhỏ. REM sử dụng một đơn vị đo lường tắc nghẽn 

tắc nghẽn gọi là “giá” được tính từ các tham số hoạt động của hệ thống. REM định 

kỳ lấy mẫu hàng đợi của bộ định tuyến và cập nhật các đơn vị đo lường tắc nghẽn để 

phản ánh bất kỳ sự không phù hợp giữa lưu lượng gói tin đến và đi tại mỗi liên kết 

(sự khác biệt về nhu cầu thông lượng so với băng thông, và sự không phù hợp về 

chiều dài hàng đợi (sự khác biệt giữa chiều dài hàng đợi thực tế và giá trị mục tiêu 

tham chiếu). Dựa vào công thức (1.8) tính chỉ số giá tắc nghẽn của cơ chế REM để 

tính đơn vị đo lường tắc nghẽn tắc nghẽn 𝑃𝑟(𝑡) tại thời điểm (𝑡) như sau: 

𝑃𝑟(𝑡) = 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) + 𝛾(𝑇𝑄𝐿 − 𝛼(𝑞(𝑡)) + (𝑇𝐵𝑊 − 𝑥(𝑡))) (2.39) 

trong đó, 𝑇𝐵𝑊 băng thông đường truyền tham chiếu, 𝑥(𝑡) là lưu lượng gói 

tin đến, 𝑞(𝑡) là chiều dài hàng đợi tức thời, 𝑇𝑄𝐿 là chiều dài hàng đợi tham chiếu, 

𝛾 và 𝛼 là các hệ số để tính toán mức độ tắc nghẽn. 
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Bộ điều khiển mờ AFC của FLREM cũng dựa trên biến giá (𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒) đo lường 

sự tắc nghẽn như của giải thuật REM. Do vậy, ta sử dụng hai đầu vào, một cho mẫu 

ở thời điểm hiện tại 𝑃𝑟(t) và một cho mẫu ở thời điểm chu kỳ trước đó 𝑃𝑟(t − T). 

Các giá trị của 𝑃𝑟(t) và 𝑃𝑟(t − T) của được chuẩn hóa trong đoạn [-1,1] nhờ vào 

các hệ số đầu vào trong công thức (2.33). Dựa trên hai giá trị đầu vào này, bộ điều 

khiển mờ sẽ quyết định giá trị xác suất đánh dấu gói tin (𝐷𝑉𝑃).  

Để tăng độ chính xác, ta tăng số lượng hàm thuộc cho các đầu vào và ra của hệ 

mờ thành 9. Các giá trị của biến ngôn ngữ đầu vào được chọn để biểu thị các trường 

hợp xảy ra tương ứng với hai thời điểm liên tiếp và được mờ hóa bởi hàm thuộc 

dạng hình chuông có 9 miền giá trị:  

𝑃𝑟(𝑡) = {𝑁𝐻, 𝑁𝐵, 𝑁𝑀, 𝑁𝑆, 𝑍𝐸, 𝑃𝑆, 𝑃𝑀, 𝑃𝐵, 𝑃𝐻} và  

𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) = {𝑁𝐻, 𝑁𝐵, 𝑁𝑀, 𝑁𝑆, 𝑍𝐸, 𝑃𝑆, 𝑃𝑀, 𝑃𝐵, 𝑃𝐻}.  

Ý nghĩa các miền mờ được trình bày trong Bảng 2.9 như sau: 

Bảng 2.9. Mờ hóa các biến đầu vào của FLREM 

Miền Tiếng Anh Tiếng Việt 

NH Negative Huge Âm rất lớn 

NB Negative Big Âm lớn 

NM Negative Medium Âm vừa 

NS Negative Small Âm nhỏ 

ZE Zero Gần không 

PS Positive Small Dương nhỏ 

PM Positive Medium Dương vừa 

PB Positive Big Dương lớn 

PH Positive Huge Dương rất lớn 

Hình 2.14 và Hình 2.15 thể hiện hình ảnh của các miền mờ cho các biến ngõ 

vào 𝑃𝑟(t) và 𝑃𝑟(t − T) của cơ chế FLREM. 
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Hình 2.14. Hàm thuộc biến đầu vào 𝑃𝑟(𝑡) 

 

Hình 2.15. Hàm thuộc biến đầu vào 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) 

Bảng 2.10 và Bảng 2.11 trình bày giá trị của các tham số trong các hàm thuộc 

𝑃𝑟(t) và 𝑃𝑟(t − T) của cơ chế FLREM. 

Bảng 2.10. Giá trị tham số các hàm thuộc của Pr(𝑡) 

𝑃𝑟(𝑡) NH NB NM NS ZE PS PM PB PH 

a 0.1780 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1780 

b 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 

c -1.0000 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0.0000 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 

Bảng 2.11. Giá trị tham số các hàm thuộc 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) 

𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) NH NB NM NS ZE PS PM PB PH 

a 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 

b 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 

c -1.0000 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0.0000 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 

2.5.2. Mờ hóa biến đầu ra của FLREM 

Các giá trị ngôn ngữ ở biến đầu ra của bộ điều khiển mờ đại diện cho 9 mức 

xác suất loại bỏ gói, được xác định và thể hiện trong Bảng 2.12 cụ thể như sau: 
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Bảng 2.12. Xác suất đánh dấu gói tin của FLREM 

Miền Tiếng Anh Tiếng Việt Giá trị 

Z Zero Bằng không 𝑝(𝑡) = 0.000 

T Tiny Rất rất nhỏ 𝑝(𝑡) = 0.125 

VS Very Small Rất nhỏ 𝑝(𝑡) = 0.250 

MS Medium Small Nhỏ vừa 𝑝(𝑡) = 0.375 

S Small Nhỏ 𝑝(𝑡) = 0.500 

B Big Lớn 𝑝(𝑡) = 0.635 

MB Medium Big Lớn vừa 𝑝(𝑡) = 0.750 

VB Very Big Rất lớn 𝑝(𝑡) = 0.875 

H Huge Rất rất lớn 𝑝(𝑡) = 1.000 

2.5.3. Xây dựng luật suy diễn cho FLREM 

Hệ suy diễn cho bộ điều khiển mờ FLREM bao gồm tập các luật 𝐼𝑓 –  𝑡ℎ𝑒𝑛 dựa 

theo dạng luật tổng quát trong công thức (2.32) của hệ mờ Sugeno. Do hệ mờ của 

FLREM có hai biến ngôn ngữ đầu vào là 𝑃𝑟(t) và 𝑃𝑟(t − T), mỗi biến có 9 miền giá 

trị mờ khác nhau nên hệ mờ của FLREM sẽ có 81 luật (9x9). Tương tự như khi xây 

hệ luật cho FLRED, để tiện trong việc xây dựng các luật mờ, gắn chỉ số các miền giá 

trị cho các biến ngôn ngữ đầu vào 𝑃𝑟(t), 𝑃𝑟(t − T):  

{𝑁𝐻, 𝑁𝐵, 𝑁𝑀, 𝑁𝑆, 𝑍𝐸, 𝑃𝑆, 𝑃𝑀, 𝑃𝐵, 𝑃𝐻} =

{𝜇(𝑒)−4, 𝜇(𝑒)−3, 𝜇(𝑒)−2, 𝜇(𝑒)−1, 𝜇(𝑒)0, 𝜇(𝑒)1, 𝜇(𝑒)2, 𝜇(𝑒)3, 𝜇(𝑒)4}  

và cho biến ngôn ngữ đầu ra xác suất đánh dấu gói tin 𝑝(𝑡) là:  

{𝐻, 𝑉𝐵, 𝑀𝐵, 𝐵, 𝑆, 𝑀𝑆, 𝑉𝑆, 𝑇, 𝑍} =

{𝜇(𝑝)−4, 𝜇(𝑝)−3, 𝜇(𝑝)−2, 𝜇(𝑝)−1, 𝜇(𝑝)0, 𝜇(𝑝)1, 𝜇(𝑝)2, 𝜇(𝑝)3, 𝜇(𝑝)4}.  

Hệ luật mờ của FLREM được xây dựng theo dạng tổng quát: Nếu 𝑒(𝑡) = 𝜇(𝑒(𝑡))𝑖 và 

𝑒(𝑡 − 𝑇) = 𝜇(𝑒(𝑡 − 𝑇))𝑗 thì 𝑝(𝑡) = 𝜇(𝑝(𝑡))𝑘. Trong đó, 𝑖, 𝑗 = −4,4̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑘 = 𝑓(𝑖, 𝑗) =

𝑖 − 𝑗+1, nếu 1 + 𝑖 − 𝑗 > 4 thì 𝑓(𝑖, 𝑗) = 4, nếu 1 + 𝑖 − 𝑗 < −4 thì 𝑓(𝑖, 𝑗) = −4. 
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Dựa trên hệ luật mờ tổng quát, xây dựng chỉ số các miền mờ cho các luật trong 

Bảng 2.13 như sau: 

Bảng 2.13. Hệ thống chỉ số luật mờ của FLREM 

𝑝(𝑡) 
𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

𝑃𝑟(𝑡) 

 

-4 1 0 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 

-3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -4 -4 

-2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -4 

-1 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 

0 4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 

1 4 4 4 3 2 1 0 -1 -2 

2 4 4 4 4 3 2 1 0 -1 

3 4 4 4 4 4 3 2 1 0 

4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 

Căn cứ vào chỉ số các miền giá trị của các biến ngôn ngữ cho đầu vào và đầu ra 

trong Bảng 2.13, xây dựng hệ thống luật cho FLREM như Bảng 2.14 sau: 

Bảng 2.14. Hệ thống luật mờ của FLREM 

𝑝(𝑡) 
𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) 

NH NB NM NS ZE PS PM PB PH 

𝑃𝑟(𝑡) 

NH MS S B MB VB H H H H 

NB VS MS S B MB VB H H H 

NM T VS MS S B MB VB H H 

NS Z T VS MS S B MB VB H 

ZE Z Z T VS MS S B MB VB 

PS Z Z Z T VS MS S B MB 
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𝑝(𝑡) 
𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) 

NH NB NM NS ZE PS PM PB PH 

𝑃𝑟(𝑡) 

PM Z Z Z Z T VS MS S B 

PB Z Z Z Z Z T VS MS S 

PH Z Z Z Z Z Z T VS MS 

2.5.4. Mặt cong suy diễn của FLREM 

Mặt cong suy diễn FLREM được thể hiện trong Hình 2.16 đại diện rút gọn 

nhất cho bộ điều khiển mờ của nó. Đầu ra thực 𝑝(𝑡) là một phép nội suy theo hai 

đầu vào 𝑃𝑟(𝑡), 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇). Đối chiếu bề mặt điều khiển phi tuyến và các luật ngôn 

ngữ thể hiện trong Bảng 2.14, sẽ cung cấp các gợi ý về hoạt động của hệ điều khiển 

mờ FLREM.  

 

Hình 2.16. Mặt cong suy diễn của cơ chế FLREM 

Từ mặt cong suy diễn, ta có thể tính toán dễ dàng xác suất đánh dấu thuộc 

khu vực 𝑃𝑟(𝑡) (mức độ sử dụng hàng đợi và băng thông đường truyền còn nhỏ) 

dương lớn và 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) âm lớn (mức độ sử dụng hàng đợi và băng thông đường 

truyền quá lớn) xem như gần bằng không. Ngược lại, các luật hoạt động tích cực 

bằng cách tăng mạnh khả năng đánh dấu gói trong khu vực có 𝑃𝑟(𝑡) âm lớn 

và 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) dương lớn, nơi tình trạng tắc nghẽn bắt đầu được thiết lập. 
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2.6. Mô phỏng đánh giá hiệu quả của cơ chế FLRED và FLREM 

Mô phỏng các cơ chế AQM được thực hiện trên phần mềm NS2 [43], đây là 

phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất, được cộng đồng nghiên cứu tin cậy và công 

nhận [46][55][58]. Để đánh giá, so sánh hiệu quả hoạt động của các cơ chế AQM 

thì phải cài đặt mô phỏng cho các cơ chế trong một mô hình mạng, với môi trường 

mạng tương đồng nhau, như: số nút, sơ đồ mạng, số kết nối, ứng dụng, băng thông 

và độ trễ trên mỗi kết nối. Đồng thời tất cả quả trình mô phỏng cho các cơ chế 

AQM phải có qui trình được trình bày trong mục 2.6.1.2. Kết quả hoạt động của 

các cơ chế AQM sẽ được phân tích và đánh giá dựa trên cùng hệ thống tiêu chí 

chung, được trình bày trong mục 2.6.1.3, như: hiệu suất sử dụng đường truyền, tỉ 

lệ mất gói tại nút thắt cổ chai, trễ hàng đợi trung bình và biến thiên độ trễ. 

2.6.1. Cài đặt mô phỏng các cơ chế FLRED và FLREM 

2.6.1.1. Cài đặt chương trình cho các cơ chế FLRED và FLREM 

Chương trình cho FLRED và FLREM gồm các tập tin FLRED.h, FLRED.cc, 

FLREM.h và FLREM.cc; trình bày trong Phụ lục A và được mô tả như sau: 

 Các tập tin FLRED.h, FLREM.h khai báo các biến, các tham số và thủ tục 

cho cho cơ chế quản lý hàng đợi tích cực FLRED và FLREM theo bộ điều khiển mờ 

thích nghi AFC. 

 Các tập tin FLRED.cc, FLREM.cc là các chương trình thực hiện thuật toán 

cải tiến theo bộ điều khiển mờ thích nghi AFC, dựa trên các biến, các tham số và 

thủ tục đã được khai báo trong các tập tin FLRED.h, FLREM.h. 

2.6.1.2. Qui trình mô phỏng và đánh giá các cơ chế AQM 

Bước 1:Viết mã C++ và TCL cho các đối tượng hàng đợi tích cực của các cơ 

chế, gồm các tập tin mô tả *.h và tập tin thực thi *.cc. Cài đặt các đối tượng vào 

NS2, cấu hình và biên dịch lại NS2 sau khi cài đặt đối tượng. 

Bước 2: Viết các kịch bản là tập tin *.tcl hoặc *.ns để mô tả và đặt mô hình 

mạng mô phỏng dựa trên các đối tượng hàng đợi đã cài đặt trong Bước 1. Tất cả 

các mô hình mạng trong mô phỏng đều được sinh ra từ một kịch bản. Chúng chỉ 

khác nhau do thay đổi thông số đầu vào trong khi chạy chương trình. 
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Bước 3: Chạy chương trình mô phỏng, thu nhận kết quả của chương trình để 

phân tích và đánh giá cho các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực, thời gian mô phỏng 

cho các cơ chế bằng nhau. 

Bước 4: Thu nhận các kết qủa xuất ra của chương trình, là những tập tin bám 

vết và tập tin văn bản. Dùng các phần mềm hổ trợ như: Tracegraph, Xgraph, 

Gnuplop để biểu diễn, phân tích và đánh giá kết quả. 

Bước 5: Kiểm chứng mô hình lý thuyết bằng kết quả mô phỏng, để đưa ra các 

nhận định về sự phân lớp, ứng dụng và cải tiến các cơ chế AQM. 

2.6.1.3. Các tiêu chí đánh giá hiệu năng các cơ chế AQM 

Việc đánh giá hiệu năng của các cơ chế điều khiển tắc nghẽn thông qua các tiêu 

chí, như: xác suất mất gói tin tại nơi xảy ra tắc nghẽn, thông lượng mạng đạt được, 

mức độ sử dụng đường truyền, mức độ công bằng của các luồng khi cùng kết nối vào 

đường truyền cổ chai và mức độ sử dụng hàng đợi tại nút thắt cổ chai. Các tiêu chí 

đánh giá này thể hiện chất lượng dịch vụ mạng (QoS: Quality of Service) và được 

xác định bởi [51]: 

 Tỉ lệ mất gói tin (𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑒): được xác định là tỉ số của tổng số gói tin 

bị mất (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡) với tổng số gói tin đã gửi (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡). Đối với 

mạng ổn định thì tỉ lệ này thấp, ngược lại tỉ lệ này rất cao. Tỉ lệ này mất gói tin được 

xác định theo công thức (2.40) như sau:  

total loss packet
packet loss rate

total sent packet
  (2.40) 

 Mức độ sử dụng đường truyền: là khả năng tận dụng đường truyền của mạng. 

Chỉ số này cho biết khả năng truyền của mạng qua đường truyền là mạnh hay yếu và 

được tính theo công thức (2.41) sau: 

_ tbyte departure
utilization

bandwidth t



  (2.41) 

trong đó: 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 là mức độ sử dụng đường truyền, 𝑏𝑦𝑡𝑒_𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡 là số 

byte được truyền đi trong 𝑡 giây, 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ là băng thông của đường truyền. 

 Mức độ công bằng: là mức độ của các luồng thể hiện mạng có đảm bảo sự 

công bằng cho các kết nối khi trong mạng có nhiều loại hình thông lượng khác nhau. 
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Mức độ công bằng là 1 khi thông lượng của các luồng bằng nhau, và ngược lại. Mức 

độ công bằng được tính theo công thức (2.42) sau: 












N

i i

N

i i

xN

x
fairness

1

2

2

1
)(

 (2.42) 

trong đó, 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 là mức độ công bằng của các luồng, 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 ∈ [0,1], 𝑥𝑖 là 

thông lượng của luồng 𝑖 và 𝑁 là số lượng luồng. 

 Kích thước hàng đợi trung bình: là chỉ số biểu thị trực tiếp mức độ sử dụng 

tài nguyên tại bộ định tuyến. Chỉ số này được xác định bằng tỉ số của kích thước hàng 

đợi trung bình với kích thước thực của hàng đợi, được tính theo công thức (2.43). Cơ 

chế có chỉ số này càng nhỏ sẽ có độ trễ tại hàng đợi nhỏ và ngược lại.  

2 2

1 1

1 1
( )

M M

e i ref i

i i

S e Q Q
M M 

   
 

(2.43) 

trong đó, 𝑆𝑒 là kích thước hàng đợi trung bình, 𝑄𝑟𝑒𝑓 là kích thước hàng đợi tham 

chiếu, 𝑄𝑖  là kích thước hàng đợi ở lần lấy mẫu thứ 𝑖 và 𝑀 là số lần lấy mẫu. 

2.6.2. Đánh giá độ ổn định các cơ chế FLRED và FLREM 

2.6.2.1. Mô hình mạng đơn máy nhận 

Với mục đích đánh giá hiệu quả của các cơ chế AQM khi sử dụng bộ điều 

khiển mờ thích nghi AFC, luận án lựa chọn so sánh các cơ chế cải tiến dùng AFC 

với các cơ chế quản lý hàng đợi tiêu biểu (như RED, REM) và các cơ chế AQM có 

sử dụng điều khiển mờ truyền thống (như FEM và FUZZEM). Vì vậy, mô hình 

mạng mô phỏng để đánh giá độ ổn định của các cơ chế là mô hình đã được dùng 

mô phỏng RED, REM, FEM, FUZREM thể hiện trong Hình 2.17 như sau [12][74]:  

Bộ định tuyến A Bộ định tuyến B

(C1,d1)

(C2,d2) (C3,d3)

Nguồn

Đích

N dòng

 

Hình 2.17. Mô hình mạng mô phỏng đơn máy nhận 
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2.6.2.2. Kiểm soát hàng đợi của các cơ chế FLRED và FLREM 

Mục tiêu của kịch bản mô phỏng thứ nhất là đánh giá kiểm soát chiều dài hàng 

đợi của các cơ chế AQM theo thời gian thực. Với mục tiêu này, thiết lập số luồng kết 

nối tại nguồn 𝑁 = 60, băng thông và độ trễ của các kết nối là: (C1, d1) = (15Mbps, 

40ms), (C2, d2) = (15Mbps, 5ms), và (C3, D3) = (30Mbps, 5ms). Đối với các hàng đợi 

RED và REM, mô phỏng đặt kích thước hàng đợi tham chiếu 200 gói và thiết lập hai 

ngưỡng 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ  và 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ tương ứng 20% và 60% của kích thước hàng đợi. Cơ chế 

thông báo tắc nghẽn của RED có cách thiết lập 𝑚𝑎𝑥𝑝 là 1. 

Các kết quả mô phỏng của cơ chế dựa trên chiều dài hàng đợi là RED, FEM và 

FLRED được thể hiện trong Hình 2.18 và Hình 2.19, cho thấy các cơ chế cải tiến của 

RED có sử dụng điều khiển mờ như FEM và FLRED luôn có khả năng kiểm soát 

hàng đợi tương đối ổn định hơn cơ chế RED truyền thống. Điều này có được do bộ 

điều khiển mờ của các cơ chế này kiểm soát hàng đợi dựa theo hàng đợi tham chiếu, 

nghĩa là giữ hàng đợi tức thời dao động quanh hàng đợi tham chiếu (200 gói).  
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Hình 2.18. Kiểm soát hàng đợi của RED và FLRED 

Ngoài ra, đồ thị Hình 2.19 cho thầy cơ chế FLRED có biên độ dao động (nhỏ 

hơn 70 gói) nhỏ hơn so với cơ chế FEM (lớn hơn 100 gói tin). Điều này có được là 

do cơ chế FLRED có được bộ điều khiển mờ Sugeno với hàm thuộc hình chuông trơn 

tru hơn và có sự điều chỉnh giá trị xác suất đánh dấu gói tin ở đầu ra của bộ điều khiển 

mờ, thích nghi với sự biến thiên của mạng, mặc dù hai cơ chế có cùng số hàm thuộc 

dùng để mờ hóa các biến đầu vào (là 7 hàm thuộc). 
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Hình 2.19. Kiểm soát hàng đợi của FEM và FLRED 

Tương tự, khi mô phỏng cơ chế REM và các cơ chế cải tiến REM có dùng điều 

khiển mờ (FUZREM, FLREM), kết quả trong Hình 2.20 và Hình 2.21 cho thấy cơ 

chế REM kiểm soát hàng đợi chưa được ổn định, biên độ dao động chiều dài hàng 

đợi của REM lớn hơn 150 gói. Trái lại, các cơ chế FUZREM và FLREM giữ được 

chiều dài hàng đợi tức thời tại nút mạng tương đối ổn định, biên độ dao động chiều 

dài hàng đợi của hai cơ chế này nhỏ hơn 100 gói.  
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Hình 2.20. Kiểm soát hàng đợi của REM và FLREM 

Đồ thị Hình 2.21 thể hiện so sánh sự kiểm soát hàng đợi của cơ chế FUZREM 

và FLREM. Do FLREM dùng hệ mờ Sugeno có 9 hàm thuộc hình chuông khi mờ 

hóa các giá trị đầu vào nên độ chính xác được tăng lên nên biên độ dao động hàng 

đợi của FLREM nhỏ hơn 50 gói. Điều này làm cho FLREM có độ ổn định hàng đợi 

tốt hơn so với FUZREM có biên độ dao động lớn hơn 70 gói. 
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Hình 2.21. Kiểm soát hàng đợi của FUZREM và FLREM 

Từ các kết quả mô phỏng và phân tích trên, cho thấy hiệu quả kiểm soát chiều 

dài hàng đợi của các cơ chế tốt dần khi sử dụng bộ điều khiển mờ truyền thống và bộ 

điều khiển mờ thích nghi để cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. 

2.6.2.3. Khả năng đáp ứng của các cơ chế FLRED và FLREM 

Mô phỏng kiểm tra khả năng đáp ứng của các cơ chế AQM khi đặc tính động 

của TCP thay đổi thông qua việc thay đổi số luồng kết nối từ 60 lên 100 và thời gian 

truy cập vào mạng bằng cách dừng một nửa các luồng ở thời điểm 𝑡 =  40 giây và 

khôi phục ở thời điểm 𝑡 =  70 giây. Đồ thị trên các hình từ Hình 2.22 đến Hình 2.25 

cho thấy, khi giảm đi một nữa số luồng kết nối ở giây thứ 40, thì chiều dài hàng đợi 

tức thời của các cơ chế lập tức giảm đột ngột. Khi tăng số luồng TCP lên 100, số gói 

tin đến hàng đợi tăng lên và do vậy hiệu suất sử dụng hàng đợi sẽ tăng, kéo theo trễ 

và biến thiên trễ tại hàng đợi tăng theo. Tuy nhiên các cơ chế FEM, FLRED, 

FUZREM và FLREM vẫn duy trì chiều dài hàng đợi dao động quanh giá trị hàng 

đợi tham chiếu nên sự ảnh hưởng của biến động trong mạng nhỏ so với hai cơ chế 

RED và REM. 

Khả năng đáp ứng của các cơ chế quản lý hàng đợi dựa trên kích thước hàng 

đợi được thể hiện ở Hình 2.22 và Hình 2.23. Một lần nữa cho thấy mức độ ổn định 

chiều dài hàng đợi của các cơ chế có sử dụng logic mờ so với các cơ chế không sử 

dụng logic mờ. Cơ chế RED cần 20 giây để ổn định hàng đợi khi giảm số luồng đi 

một nữa ở giây thứ 40, con số này của FEM là 10 giây và FLRED là 6 giây. Trong 

trường hợp tăng tải cho mạng, bằng cách tăng số luồng kết nối lên 100 ở giây 70, cơ 
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chế RED cần hơn 10 giây để ổn định, FEM cần 5 giây và FLRED cần 3 giây. 
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Hình 2.22. Khả năng đáp ứng của RED và FLRED 

Đồ thị Hình 2.23 cho thấy khả năng đáp ứng nhanh chóng của các cơ chế FEM 

và FLRED khi môi trường mạng biến động theo thời gian. Theo đó, cơ chế FLRED 

có thời gian đáp ứng nhỏ hơn so với cơ chế FEM khi giảm tải cũng như khi tăng tải. 

Đồng thời, biên độ dao động của cơ chế FLRED thấp hơn so với cơ chế FEM, trong 

tất cả các trường hợp biến đổi tải. Điều này đã thể hiện hiệu quả khi sử dụng hệ mờ 

Sugeno với hàm thuộc hình chuông và thành phần thích nghi trong cơ chế FLRED. 
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Hình 2.23. Khả năng đáp ứng của FEM và FLRED 

Tương tự, Hình 2.24 và Hình 2.25 thể hiện khả năng đáp ứng của các cơ chế 

quản lý hàng đợi dựa trên kích thước hàng đợi và tải nạp. Các cơ chế FUZREM và 

FLREM có sử dụng điều khiển mờ để cải tiến cơ chế REM, thay vì loại bỏ gói tin 

theo hàm mũ, FUZREM và FLREM lại đưa ra cách loại bỏ gói mềm dẻo hơn theo 

logic mờ nên thích ứng hơn với đặc tính động học của TCP/IP. Biên độ dao động của 

các cơ chế này nhỏ hơn cơ chế REM trong cả hai giai đoạn quá độ và xác lập, khả 
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năng đáp ứng của chúng cũng tốt hơn so với REM, trong các điều kiện thay đổi.  
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Hình 2.24. Khả năng đáp ứng của REM và FLREM 

Mặt khác, đồ thị Hình 2.25 cho thấy, khi giảm hoặc tăng số luồng kết nối vào 

mạng, thời gian phục hồi để về trạng thái ổn định theo chiều dài hàng đợi tham chiếu 

của cơ chế FLREM nhỏ hơn cơ chế FUZREM, khi giảm tải cũng như khi tăng tải. 

Đồng thời, trong các trường hợp thay đổi số luồng kết nối, biên độ dao động của 

FLREM (dưới 100 gói) thấp hơn so với FUZREM (trên 100 gói). 
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Hình 2.25. Khả năng đáp ứng của FUZREM và FLREM 

Dựa vào kết quả cài đặt mô phỏng và hình ảnh các đồ thị cho thấy, khả năng 

đáp ứng của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực nhanh dần, khi tại nút mạng lần 

lượt cài đặt các cơ chế quản lý hàng đợi có dùng bộ điều khiển mờ truyền thống và 

bộ điều khiển mờ thích nghi.  

2.6.3. Đánh giá hiệu năng các cơ chế FLRED và FLREM 

2.6.3.1. Mô hình mạng đa máy nhận 

Để đánh giá hiệu hiệu quả của các cơ chế AQM khi sử dụng bộ điều khiển mờ, 
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luận án kết hợp mô hình mạng tổng quát trong Hình 2.26 để mở rộng quá trình mô 

phỏng cho các trường hợp đa luồng gửi, đa luồng nhận và đa hàng đợi. Mô hình tổng 

quát là một kịch bản kinh điển đã được sử dụng phổ biến trong các công trình nghiên 

cứu của các nhà khoa học, với các loại hình thông lượng khác nhau cùng chia sẻ một 

vị trí nút cổ chai [19][70].  
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Hình 2.26. Mô hình mạng mô phỏng đa máy nhận 

Trong mô phỏng, sử dụng 𝑁 luồng TCP thay đổi từ 10 đến 300, chiều dài hàng 

đợi tại nút thắt cổ chai thay đổi từ 100 đến 1000. Các đường truyền từ các máy gửi 

đến nút cổ chai và từ nút cổ chai đến các máy nhận đều có băng thông là 15 𝑀𝑏𝑝𝑠 và 

độ trễ 20 𝑚𝑠 thay đổi theo mô hình cụ thể. Đường truyền cổ chai trong kịch bản có 

băng thông tại đường truyền này là 15 𝑀𝑏𝑝𝑠 và độ trễ là 20 𝑚𝑠. Nút mạng tại thắt 

cổ chai được lần lượt cài đặt các thuật toán của các cơ chế để đánh giá. Kích thước 

bộ đệm tại nút thắt cổ chai 𝑄 thay đổi từng trường hợp để thể hiện tính động học của 

mạng trong mô hình mô phỏng. 

Để đánh giá các cơ chế khi có sự biến động của mạng, ta dựng hai kịch bản 

chính: cho chiều dài hàng đợi tại nút thắt cổ chai thay đổi từ 100 đến 1000 trong 

khi số luồng kết nối không đổi (60 kết nối) và cho tải nạp thay đổi (số luồng thay 

đổi) từ 10 đến 300 trong khi chiều dài hàng đợi tại nút thắt cổ chai không đổi (500 

gói). Thiết lập giao thức truyền thông TCP/NewReno với cửa sổ tắc nghẽn là 240 

gói tin, kích thước của mỗi gói là 1000 Bytes. Kích thước bộ đệm của tất cả các 

hàng đợi là 500 gói. Chiều dài hàng đợi tham chiếu cho các cơ chế được thiết lập 

là 200 gói (40% kích thước bộ đệm).  
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2.6.3.2. Đánh giá tỉ lệ mất gói tin của FLRED và FLREM 

Số liệu tỉ lệ mất gói tin của các cơ chế được tính theo công thức (2.40) và được 

thống kê trong Bảng B.1 và Bảng B.2 của phục lục B. Đồ thị Hình 2.27a thể hiện số 

liệu Bảng B.1 và Hình 2.27b thể hiện số liệu Bảng B.2 trong Phụ lục B, cho thấy khi 

kích thước hàng đợi tại bộ định tuyến tăng thì tỉ lệ mất gói tin của các cơ chế đều 

giảm và khi tăng số luồng kết nối vào bộ định tuyến thì tỉ lệ mất gói tin tăng. Điều 

này phù hợp với sự thay đổi của môi trường mạng, khi tài nguyên mạng tăng (chiều 

dài hàng đợi tăng) thì sự mất gói giảm và khi tải nạp tăng (số luồng kết nối tăng) thì 

sự mất gói tăng theo. 

Dựa vào đồ thị, nhận thấy các cơ chế cải tiến (FEM, FUZREM, FLRED và 

FLREM) có tỉ lệ mất gói thấp hơn so với các cơ chế truyền thống (RED và REM). 

Điều này có được là nhờ các cơ chế này sử dụng điều khiển mờ để kiểm soát hàng 

đợi để hàng đợi tức thời có giá trị xoay quanh hàng đợi tham chiếu, nên giữ được sự 

ổn định chiều dài hàng đợi, kéo theo sự biến thiên độ trễ nhỏ nên tỉ lệ mất gói thấp. 

Trong tất cả các trường hợp, FLREM luôn có tỉ lệ mất gói thấp nhất, ngay cả 

lúc chiều dài hàng đợi tại nút cổ chai nhỏ nhất và số luồng kết nối vào nút cổ chai lớn 

nhất. Khi chiều dài hàng đợi nhỏ nhất (100) tỉ lệ mất gói của FLREM là 0.1617%, 

nhỏ gấp 4 lần so với REM (0.5915%). Khi tải nạp lớn nhất, số luồng kết nối 300, thì 

tỉ lệ mất gói của FLREM là 0.3236% và của REM là 2.1078% (gấp 6.5 lần FLREM). 
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Hình 2.27. Tỉ lệ mất gói tin của các cơ chế AQM 

Khi cùng cải tiến trên một cơ chế (RED, REM), cơ chế có sử dụng điều khiển 

mờ thích nghi (FLRED, FLREM) có tỉ lệ mất gói thấp hơn so với cơ chế dùng điều 
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khiển mờ truyền thống (FEM, FUZREM). Điều này thể hiện rõ trên đồ thị, các đường 

biểu diễn tỉ lệ mất gói của các cơ chế có sự phân hoạch theo ba nhóm. Nhóm nằm 

dưới là của các cơ chế dùng điều khiển mờ thích nghi, nhóm nằm trên là của các cơ 

chế dùng điều khiển mờ truyền thống và nhóm trên cùng là của các cơ chế không sử 

dụng điều khiển mờ. Kết quả này phù hợp với nguyên lý hoạt động của các bộ điều 

khiển mờ truyền thống và điều khiển mờ thích nghi. Với điều khiển mờ thích nghi, 

ngoài việc sử dụng hệ mờ Sugeno còn có cơ chế thích nghi để điều chỉnh xác suất 

đánh dấu gói tin phù hợp sự thay đổi của mạng. 

2.6.3.3.  Đánh giá mức độ sử dụng đường truyền của FLRED và FLREM 

Đồ thị trong Hình 2.28 thể hiện số liệu về mức độ sử dụng đường truyền của 

các cơ chế trong Bảng B.3 và Bảng B.4 của Phụ lục B. Khả năng tận dụng đường 

truyền của các cơ chế đều tăng khi kích thước hàng đợi và tải nạp tăng. Các cơ chế 

có sử dụng điều khiển mờ luôn có mức độ sử dụng đường truyền lớn hơn 90%, cao 

hơn mức sử dụng đường truyền của các cơ chế truyền thống. Điều này phù hợp với 

sự điều khiển của các cơ chế, khi sử dụng điều khiển mờ thì việc xử lý đơn giản và 

hiệu quả hơn. 

0 10 50 100 150 200 250 300
82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Số luồng kết nối

b) Mức sử dụng đường truyền theo số luồng kết nối

M
ư

c 
đ

ộ
 s

ử
 đ

ụ
ng

 đ
ư

ờ
n

g 
tr

u
yề

n 
(%

)

 

 

FEM

REM

RED

FLREM

FLRED

FUZREM

Chiều dài hàng đợi (gói tin)

a) Mưc sử dụng đường truyền theo chiều dài hàng đợi

M
ứ

c 
đ

ộ
 s

ử
 d

ụn
g 

đ
ư

ờ
ng

 t
ru

yề
n

 (%
)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

 

 

FEM

REM

RED

FLREM

FLRED

FUZREM

 

Hình 2.28. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế AQM 

Hình ảnh của đồ thị Hình 2.28 thể hiện sự phân cụm của các đường biểu diễn 

mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế. Theo đó, các cơ chế sử dụng điều khiển 

mờ hiện có (FEM, FUZREM) có mức độ sử dụng đường truyền cao hơn so với các 

cơ chế truyền thống (RED, REM) nhưng thấp hơn so với các cơ chế có sử dụng điều 

khiển mờ thích nghi (FLRED, FLREM). Điều này thể hiện ưu việt của các cơ chế khi 
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sử dụng điều khiển mờ và tính hiệu quả của các cơ chế khi dùng hệ mờ Sugeno thay 

cho hệ mờ Mamdani, do không phải giải mờ đầu ra của mỗi luật mờ. 

Trong tất cả các trường hợp, cơ chế RED luôn có mức độ sử dụng đường truyền 

thấp nhất và cơ chế FLREM luôn có mức độ sử dụng đường truyền cao nhất. Kết quả 

này có được là do cơ chế FLREM được hội tụ tiêu chí khi xử lý các gói tin đến nút 

mạng. Ngoài sự kế thừa cơ chế REM khi xét ảnh hưởng của chiều dài hàng đợi và 

lưu lượng gói tin, cơ chế FLREM còn được cải tiến bằng bộ điều khiển mờ thích nghi, 

trong khi RED chỉ sử dụng yếu tố chiều dài hàng đợi để tính xác suất đánh dấu gói. 

2.7. Kết luận chương  

Việc điều khiển tránh tắc nghẽn bằng các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tại 

các bộ định tuyến là điều rất cần thiết. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học 

đã đưa điều khiển mờ vào các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực để các cơ chế này 

hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do các cải tiến sử dụng hệ mờ Mamdani với hàm 

thuộc hình tam giác để đơn giản trong tính toán nhưng việc điều khiển không trơn và 

các hệ mờ này bị cố định từ khi thiết kế nên chưa thích nghi cao với hệ thống động 

học, phi tuyến và phức tạp của mạng TCP/IP. Để khắc phục tồn tại này, luận án đã xây 

dựng bộ điều khiển mờ thích nghi AFC với hệ mờ Sugeno có hàm thuộc hình chuông, 

và bổ sung các thành phần thích nghi để thích ứng với điều kiện mạng thay đổi.  

Dựa trên mô hình lý thuyết, luận án xây dựng các cơ chế cải tiến FLRED, 

FLREM. Các cơ chế FLRED, FLREM lần lượt là các cải tiến của cơ chế RED và 

REM bằng bộ điều khiển mờ thích nghi AFC. Qua quá trình cài đặt mô phỏng, cho 

thấy hiệu quả của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực được tăng lên, tỉ lệ mất gói tin 

giảm, mức độ sử dụng đường truyền và độ ổn định mạng tốt hơn, khi lần lượt sử dụng 

bộ điều khiển mờ truyền thống và điều khiển mờ thích nghi AFC cho các cơ chế. Tuy 

nhiên, để các cơ chế cải tiến bằng bộ điều khiển mờ thích nghi AFC hoạt động hiệu 

quả hơn thì cần phải có bộ tham số tối ưu cho nó. Điều này đã đặt ra nhu cầu huấn 

luyện bộ điều khiển mờ thích nghi AFC bằng mạng nơ-ron. Thông qua quá trình huấn 

luyện, hệ thống tiếp nhận tri thức và cập nhật các tham số cho phù hợp với sự biến 

đổi của mạng. Vấn đề này được trình bày trong chương 3 của luận án.  
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CHƯƠNG 3.  

TÍCH HỢP LẬP LUẬN MỜ VỚI MẠNG NƠ-RON  

NÂNG CAO HIỆU NĂNG QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC 

Như đã trình bày trong Chương 2, bên cạnh các ưu điểm, hệ điều khiển mờ 

vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, như việc thiết kế và tối ưu hóa hệ mờ đòi hỏi 

phải có một số kinh nghiệm về điều khiển đối tượng. Mặt khác, để bộ điều khiển 

mờ hoạt động tốt thì cần có bộ tham số (số tập mờ trong mỗi biến ngôn ngữ, hình 

dạng các tập mờ, số luật và trọng số của mỗi luật) cho nó phải tối ưu. Để giải quyết 

vấn đề này, luận án đưa ra mô hình tích hợp điều khiển mờ với mạng nơ-ron nhằm 

nâng cao hiệu năng của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. 

Do đó, nội dung của chương này được bố cục như sau: phần đầu của chương 

trình bày cơ sở toán học của mạng nơ-ron, xây dựng mô hình kết hợp điều khiển mờ 

với mạng nơ-ron để cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. Trong quá trình huấn 

luyện mạng nơ-ron, luận án đưa ra một số cải tiến thuật toán lan truyền ngược sao cho 

quá trình học hội tụ nhanh hơn. Kết quả của quá trình học là cho các tham số tốt cho 

bộ điều khiển mờ. Dựa trên mô hình lý thuyết của sự kết hợp trong mạng nơ-ron mờ, 

luận án xây dựng mô hình nơ-ron mờ FNN cho cơ chế cải tiến AQM. Để kiểm chứng 

hiệu quả của việc áp dụng FNN vào cải tiến AQM, luận án xây dựng và cài đặt mô 

phỏng các cơ chế FNNRED, FNNREM. Phần tiếp theo của chương là phần đánh giá 

mô phỏng của cơ chế đề xuất FNNRED, FNNREM. Phần cuối chương khẳng định vai 

trò mạng nơ-ron để điều chỉnh các tham số trong bộ điều khiển mờ, và lợi ích việc kết 

hợp các kỹ thuật tính toán mềm, mà cụ thể là kết hợp logic mờ với mạng nơ-ron trong 

việc cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. 

3.1. Tổng quan mạng nơ-ron nhân tạo 

Mặc dù logic mờ có thể biểu diễn trực tiếp tri thức chuyên gia bằng việc sử dụng 

các luật kết hợp với các biến ngôn ngữ, nhưng logic mờ lại đòi hỏi nhiều kinh nghiệm 

thiết kế và chỉnh định các hàm thuộc. Kỹ thuật huấn luyện mạng nơ-ron cho phép tự 

động hóa quá trình này và giảm đáng kể thời gian, chi phí trong khi cải thiện được 

tốc độ xử lý nút mạng. Mạng nơ-ron nhân tạo (hay còn gọi mạng nơ-ron) là mô hình 
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xử lý thông tin theo cách của hệ nơ-ron thần kinh, được hình thành bằng cách kết nối 

các đơn vị xử lý (nơ-ron) với nhau bởi các liên kết có trọng số. Mạng nơ-ron được 

xem là kỹ thuật tính toán mềm mạnh để giải quyết các bài toán phi tuyến, phức tạp 

và đặc biệt trong các trường hợp không thể xây mô hình toán học đầy đủ. 

3.1.1. Đơn vị xử lý (nơ-ron) 

Việc xử lý thông tin tại mỗi nơ-ron có thể được xem gồm hai phần: xử lý tín hiệu 

vào (input) và đưa tín hiệu ra (output).  

Tương ứng với phần vào của mỗi nơ-ron là một hàm tương tác 𝑓, hàm này kết 

hợp các thông tin truyền tới nơ-ron và tạo thành thông tin đầu vào tổng hợp (gọi là 

𝑛𝑒𝑡𝑖) của nơ-ron đó. Một nơ-ron thứ 𝑖 trong mạng sẽ nhận các tín hiệu vào 𝑥𝑗  (𝑗 =

1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) với các trọng số tương ứng là 𝑤𝑖𝑗 và có ngưỡng 𝜃𝑖, thì thường có hàm 𝑓𝑖 ở dạng 

sau [36][45]: 

1
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m

i i ij j i

j

f net w x 


   (3.1) 

Thao tác thứ hai trong mỗi nơ-ron là tính giá trị đầu ra tương ứng với giá trị đầu 

vào 𝑓 thông qua hàm kích hoạt hay còn gọi là hàm chuyển g(f), thường có dạng: 
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(3.4) 

3.1.1.1. Liên kết trong mạng nơ-ron 

Mạng nơ-ron gồm các nơ-ron và liên kết có trọng số giữa chúng. Các loại mạng 

nơ-ron được xác định bởi cách liên kết giữa các nơ-ron, trọng số của các liên kết đó 

và hàm chuyển tại mỗi nơ-ron. Tùy thuộc hướng liên kết của các nơ-ron, mạng nơ-ron 

có hai dạng: mạng nơ-ron truyền thẳng và mạng nơ-ron hồi qui. 

Trong mạng nơ-ron truyền thẳng, lớp nhận tín hiệu vào của mạng gọi là lớp vào 
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(input layer) thực hiện chức năng nhận tín hiệu, tín hiệu ra của mạng được đưa ra từ 

lớp ra (output layer), các lớp ở giữa lớp vào và lớp ra gọi là các lớp ẩn (hidden layer). 

Trong mạng truyền thẳng không có nút nào mà đầu ra của nó là đầu vào của một nút 

khác trên cùng lớp hoặc lớp trước nó. Hình 3.1 trình bày cấu trúc mạng nơ-ron truyền 

thẳng [36][45][53]. 

 

Hình 3.1. Mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp 

Mạng nơ-ron hồi quy là mạng mà đầu ra của một nơ-ron có thể trở thành đầu vào 

của nơ-ron trên cùng một lớp hoặc của lớp trước đó.  

3.1.1.2. Quá trình học của mạng nơ-ron 

Học là quá trình cập nhật trọng số sao cho giá trị của hàm lỗi (được định nghĩa 

là độ sai lệch giữa kết quả ra hiện thời so với kết quả ra mong muốn) là nhỏ nhất. Một 

mạng nơ-ron được huấn luyện sao cho với một tập các vectơ vào 𝑋, mạng có khả năng 

tạo ra tập các vectơ ra mong muốn 𝑌.  

Tập 𝑋 được sử dụng cho huấn luyện mạng được gọi là tập huấn luyện (training 

set). Các phần tử 𝑥 thuộc tập 𝑋 được gọi là các mẫu huấn luyện (training patterns). 

Quá trình huấn luyện bản chất là sự thay đổi các trọng số liên kết của mạng. Trong 

quá trình này, các trọng số của mạng sẽ hội tụ dần tới các giá trị sao cho với mỗi vectơ 

vào 𝑥 ∈ 𝑋 từ tập huấn luyện, mạng sẽ cho ra vectơ ra 𝑦 ∈ 𝑌 mong muốn.  
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3.1.2. Mạng nơ-ron truyền thẳng một lớp 

3.1.2.1. Mạng Perceptron một lớp 

Mạng Perceptron một lớp do F.Rosenblatt đề xuất năm 1960 [36][45] là mạng 

truyền thẳng chỉ một lớp vào, một lớp ra và không có lớp ẩn. Trên mỗi lớp này có thể 

có một hoặc nhiều nơ-ron. Mạng Perceptron sử dụng hàm ngưỡng làm hàm chuyển. 

Do đó, tổng của các tín hiệu vào lớn hơn giá trị ngưỡng thì giá trị đầu ra của nơ-ron 

sẽ là 1, ngược lại sẽ là 0. Giá trị của 𝑜𝑢𝑡𝑖  được thể hiện trong công thức (3.5) như 

sau: 

1

0

i

i

i

khi net
out

khi net






 


 (3.5) 

với i ij jnet w x  là tổng các giá trị vào có trọng số của nơ-ron 𝑖, 𝑤𝑖𝑗 là trọng 

số của liên kết từ nơ-ron 𝑗 tới nơ-ron 𝑖, 𝑥𝑗 là đầu vào từ nơ-ron 𝑗, và 𝜃 là ngưỡng của 

nơ-ron 𝑖. Việc huấn luyện mạng dựa trên phương pháp học có giám sát với tập mẫu 

học là {𝑥(𝑘), 𝑡(𝑘)}, 𝑘 = 1,2, … 𝑝. Như mô tả trong Hình 3.2, một mạng truyền thẳng 

một lớp với 𝑡(𝑘) = [𝑡1(𝑘), 𝑡2(𝑘), … , 𝑡𝑛(𝑘)]𝑇 là vectơ ra mong muốn, ứng với vectơ 

vào 𝑥(𝑘) = [𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘), … , 𝑥𝑚(𝑘)]𝑇 và kết quả ra hiện thời là 𝑦(𝑘) =

[𝑦1(𝑘), 𝑦2(𝑘), … , 𝑦𝑛(𝑘)]𝑇 (𝑚 là số đầu vào, 𝑛 là số đầu ra, 𝑝 là số mẫu dùng cho việc 

học). 

 

Hình 3.2. Mạng truyền thẳng một lớp 
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3.1.2.2. Quá trình học mạng nơ-ron truyền thẳng một lớp  

Với mỗi mẫu học (𝑥(𝑘), 𝑡(𝑘)), 𝑘 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅ các bước được thực hiện [36][45]: 

Bước 1: Tính giá trị 𝑦(𝑘) theo công thức (3.6): 

1

( ) (w ( )) ( ( ))
m

T

i i ij j

j

y k g x k g w x k


    với i=1,2,..,n; k=1,2,..,p (3.6) 

Bước 2: Xác định sai số 𝑒𝑖 tại nơ-ron i: 𝑒𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑦𝑖 ,  trong đó 𝑡𝑖  là giá trị đầu 

ra mong muốn và 𝑦𝑖  là giá trị đầu ra tính toán tại nơ-ron thứ 𝑖. 

Bước 3:Tính ∆𝑤𝑖𝑗  là số gia của trọng số 𝑤𝑖𝑗  theo công thức (3.7): 

∆𝑤𝑖𝑗 = 𝜂𝑒𝑖𝑥𝑗  
(𝜂 là tốc độ học, 0< 𝜂 <1) (3.7) 

Bước 4: Hiệu chỉnh ( 1) ( ) ( ) ( ) (t),ij ij ij ij i jw t w t w w t t x      trong đó 

𝑤𝑖𝑗(𝑡 + 1) là trọng số sau khi điều chỉnh ở lần học tại thời điểm 𝑡. 

Sau quá trình học, đầu ra tính toán được 𝑦(𝑘) sẽ bằng với đầu ra mẫu học 𝑡(𝑘), 

thỏa phương trình (3.8). 

1

( ) (w ( )) ( ( )) ( )
m

T

i i ij j i

j

y k g x k g w x k t k


    với 𝑖 = 1,2, . . , 𝑛;  𝑘 = 1,2, . . , 𝑝 (3.8) 

3.1.3. Mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp 

Mạng Perceptron nhiều lớp là một mở rộng của mô hình mạng Perceptron một 

lớp với sự bổ sung thêm những lớp ẩn và các nơ-ron ẩn có hàm chuyển (hàm kích 

hoạt) là phi tuyến. Hình 3.3 minh họa mạng nơ-ron truyền thẳng có ba lớp. 

3.1.3.1. Thuật toán học lan truyền ngược 

Thuật toán học lan truyền ngược (truyền lỗi) do Rumelhart và cộng sự đề xuất 

[20] là một trong số những kết quả nghiên cứu quan trọng nhất đối với sự phát triển 

của mạng nơ-ron nhân tạo. Thuật toán này được áp dụng cho mạng truyền thẳng nhiều 

lớp trong đó các nơ-ron có thể sử dụng các hàm chuyển có các dạng khác nhau. Thuật 

toán sử dụng một tập các mẫu gồm các cặp vào - ra để huấn luyện mạng. Hình 3.3 mô 

tả một ví dụ của quá trình huấn luyện mạng truyền thẳng có nhiều lớp. Mạng nơ-ron 

được xét có 𝑚 nơ-ron ở lớp vào, 𝑞 nơ-ron trong lớp ẩn và 𝑛 nơ-ron ở lớp ra. Đường 



 

90 

 

kẻ liền thể hiện luồng tín hiệu được truyền thuận từ đầu vào tới đầu ra còn các đường 

kẻ nét đứt thể hiện luồng tín hiệu lỗi được truyền ngược trở lại từ đầu ra. Trọng số của 

liên kết từ nơ-ron 𝑗 của lớp vào tới nơ-ron 𝑠 của lớp ẩn ký hiệu là 𝑣𝑠𝑗  và trọng số 

của kết nối từ nơ-ron ℎ của lớp ẩn tới nơ-ron 𝑖 của lớp ra ký hiệu là 𝑤𝑖𝑠. 

Lớp vào

Lớp ẩn

Lớp ra

Tham 

chiếu

h 1

L
a
n
 tru

y
ề
n
 n

g
ư
ợ

c

t1 t2 tn

x1 x2 xm

y1 y2 yn

e1 e2 en

h1 h2 hq

 

Hình 3.3. Lan truyền tín hiệu theo phương pháp lan truyền ngược 

Với mỗi cặp vào - ra (𝑥(𝑘), 𝑡(𝑘)) thuật toán lan truyền ngược sai số thực hiện 

hai giai đoạn sau [36][45]: 

 Lan truyền thuận, mẫu vào 𝑥(𝑘) được truyền từ lớp vào đến lớp ra, có kết 

quả ra tính toán được là 𝑦(𝑘). 

 Lan truyền ngược, tín hiệu lỗi được tính toán từ sự khác nhau giữa kết quả ra 

mong muốn 𝑡(𝑘)với kết quả ra tính toán 𝑦(𝑘) sẽ được lan truyền ngược lại từ lớp ra 

đến các lớp trước để điều chỉnh các trọng số của mạng. 

Phương trình điều chỉnh trọng số đối với lớp bất kỳ trong phương pháp lan 

truyền ngược có dạng như sau: 

_ _i j i j out i in jw x x   
 

(3.9) 

Trong đó 𝑜𝑢𝑡_𝑖 là đầu ra của nơ-ron 𝑖 và 𝑖𝑛_𝑗 là đầu vào của nơ-ron 𝑗. 
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3.1.3.2. Huấn luyện mạng theo thuật toán lan truyền ngược 

Một mạng nơ-ron truyền thẳng có 𝑚 đầu vào và 𝑛 đầu ra, 𝐿 lớp, 𝑙 =  1, 2, … , 𝐿, 

và gọi 𝑛𝑒𝑡𝑖 và 𝑦𝑖 là tín hiệu vào và ra của nơ-ron thứ 𝑖 trong lớp 𝑙. Đặt 𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

 là trọng 

số của liên kết từ nơ-ron thứ 𝑗 trong lớp 𝑙 − 1 tới nơ-ron thứ 𝑖 trong lớp 𝑙. Đầu vào, 

tập các cặp mẫu học {𝑥(𝑘), 𝑡(𝑘)}, 𝑘 = 1,2, … , 𝑝 và vectơ ngưỡng 𝑥𝑚+1(𝑘) = −1.  

Bước 1: Bước khởi tạo, chọn một hằng số  > 0 và 𝐸𝑚𝑎𝑥 là sai số cho phép. 

Đặt 𝐸 = 0 và 𝑘 = 1. 

Bước 2: Thực hiện một quá trình lặp cho việc huấn luyện mạng, sử dụng mẫu 

học thứ 𝑘. Tại lớp vào (𝑙 = 1), với mọi 𝑖 ta có: 𝑦𝑖
(𝑙)

= 𝑦𝑖
(1)

= 𝑥𝑖(𝑘). 

Bước 3: Lan truyền tín hiệu từ lớp vào tới lớp ra 𝑙 được xác định: 

( ) ( ) ( ) ( 1)( )l l l l

i i ij i

j

y g net g w y 
 

   
 
  (3.10) 

Bước 4: Xác định tín hiệu lỗi 𝛿𝑖
(𝐿)

 tại lớp ra như sau: 

     
2

(L) (L) (L) (L)

1

1
( ) ; ( )

2

n

i i i i i i

i

E t k y E t k y g net


      (3.11) 

Bước 5: Lan truyền ngược lỗi, để điều chỉnh các trọng số và tính toán tín hiệu lỗi 

𝑒𝑖
(𝑙−1)

cho các lớp trước:  

( ) ( ) ( 1) ( ) ( ) ( ); ( 1) ( )l l l l l l

ij i i ij ij ijw y w k w k w        (3.12) 

 ( 1) ( 1) ( ) ( ) ; , 1,.., 2l l l l

i i ji j

j

g net w l L L      (3.13) 

Bước 6: Kiểm tra điều kiện lặp, 

if (𝑘 ≥ 𝑝) then goto Bước 7  

else  begin k=k+1; Goto Bước 2  end; 

Bước 7: Kiểm tra lỗi tổng cộng hiện thời chấp nhận được chưa? 

If (𝐸 < 𝐸𝑚𝑎𝑥)) then  

{kết thúc quá trình học và đưa ra bộ trọng số cuối cùng} 

else begin  𝐸 = 0; 𝑘 = 1; Goto Bước 2 {để bắt đầu một lần học tiếp}; 

End; 
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Mỗi lần toàn bộ tập mẫu học được lan truyền qua mạng được gọi là một vòng 

huấn luyện. Số vòng huấn luyện phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và sự khởi tạo 

ban đầu. Có trường hợp thuật toán phải sau hàng chục nghìn vòng huấn luyện mới hội 

tụ tới lời giải. Nếu tham số khởi tạo không phù hợp có thể làm cho quá trình học không 

đạt kết quả mong muốn.  

3.2. Kết hợp điều khiển mờ với mạng nơ-ron 

Việc kết hợp các ưu điểm của hệ mờ và mạng nơ-ron dẫn đến các hệ thống lai 

với các cấu trúc được sử dụng rộng rãi là mạng nơ-ron mờ. Trong lý thuyết điều khiển 

hiện đại, sự kết hợp của hệ mờ với mạng nơ-ron được coi là những công cụ để giải 

quyết các vấn đề về phi tuyến và không chắc chắn trong điều khiển các hệ phi tuyến 

nói chung [56][61]. Vì vậy, với hệ thống động học của mạng TCP/IP có tính phi tuyến 

và phức tạp thì kết hợp điều khiển mờ với mạng nơ-ron sẽ cải tiến và nâng cao hiệu 

năng của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. 

3.2.1. Nền tảng của sự kết hợp 

Đối với logic mờ, ta dễ dàng thiết kế một hệ thống mong muốn chỉ bằng các luật 

Nếu - Thì gần với việc xử lý của con người. Với đa số ứng dụng thì điều này cho phép 

tạo ra lời giải đơn giản hơn, trong khoảng thời gian ngắn hơn. Đối với mạng nơ-ron, 

chúng có một số ưu điểm như xử lý song song nên tốc độ xử lý rất nhanh. Mạng nơ-

ron có khả năng học, có thể huấn luyện mạng để xấp xỉ một hàm phi tuyến bất kỳ. Bảng 

3.1 trình bày ưu khuyết điểm của điều khiển mờ và mạng nơ-ron [45][56]. 

Bảng 3.1. So sánh tính chất điều khiển mờ với mạng nơ-ron 

Tính chất Bộ điều khiển mờ Mạng Nơ-ron 

Thể hiện tri thức 
Được thể hiện ngay tại luật 

hợp thành 

Thông qua trọng số 

trong mạng 

Nguồn của tri thức Từ kinh nghiệm chuyên gia Từ các mẫu học 

Xử lý thông tin không 

chắc chắn 
Định lượng và định tính Định lượng 
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Lưu giữ tri thức 
Trong luật hợp thành và 

hàm thuộc 

Trong nơ-ron và trọng số 

của từng kết nối 

Khả năng cập nhật và 

nâng cao kiến thức 
Không có Thông qua quá trình học 

Từ những phân tích trên, nhận thấy rằng nếu kết hợp logic mờ và mạng nơ-ron, 

sẽ có một hệ lai với ưu điểm của cả hai: điều khiển mờ cho phép thiết kế hệ thống dễ 

dàng, tường minh trong khi mạng nơ-ron cho phép học theo yêu cầu cho bộ điều khiển.  

3.2.2. Các mô hình kết hợp 

Mô hình kết hợp thứ nhất được trình bày trong Hình 3.4 [56]. Trong đó bộ điều 

khiển mờ thực hiện chức năng mô tả hoạt động của hệ thống cung cấp thông tin cho 

mạng nơ-ron hoạt động. Mạng nơ-ron thực hiện ra quyết định và có thể được điều 

chỉnh bằng cách tự huấn luyện để cho kết quả mong muốn. 

Đầu ra
Điều khiển mờ Mạng nơron

Giải thuật 

huấn luyện

Mô tả hoạt động

của hệ thống
 

Hình 3.4. Mô hình hệ mờ nơ-ron 

Mô hình kết hợp thứ hai được trình bày trong Hình 3.5 [56]. Trong đó, bộ điều 

khiển mờ là đơn vị ra quyết định thực thi, mạng nơ-ron được sử dụng để nhận dạng 

hệ thống, điều chỉnh các tham số của hệ mờ để điều khiển hệ thống hoạt động theo 

kết quả mong muốn. 

Mạng nơron  Điều khiển mờ

Giải thuật 

huấn luyện

Đầu ra

 

Hình 3.5. Mô hình hệ nơ-ron mờ 
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3.3. Xây dựng mô hình mạng nơ-ron mờ FNN cải tiến AQM 

Trong Chương 2 đã trình bày việc xây dựng bộ điều khiển mờ thích nghi AFC 

để cải tiến các cơ chế AQM và đã đem lại hiệu quả tốt hơn cho các cơ chế. Tuy nhiên, 

để bộ điều khiển mờ AFC hoạt động hiệu quả thì cần có bộ tham số tối ưu cho nó. 

Luận án, đề xuất mô hình hệ nơ-ron mờ, được gọi là FNN để giải quyết vấn đề này. 

3.3.1. Đề xuất bộ điều khiển mạng nơ-ron mờ FNN cải tiến AQM 

3.3.1.1. Mô hình mạng nơ-ron mờ FNN 

Mô hình mạng nơ-ron mờ FNN được trình bày trong Hình 3.6, kết quả này được 

công bố trong [CT7]. Mô hình này được sử dụng để huấn luyện bộ điều khiển mờ 

thích nghi AFC bằng thuật toán lan truyền ngược cải tiến IBP (mục 3.3.3) như sau: 

Yes

Yes

e(t)

No

pk(t)

e(t-T)

Khởi tạo 

mô hình 

mờ mẫu

Khởi tạo 

tham số 

huấn luyện

ĐIỀU KHIỂN MỜ

AFC

HUẤN LUYỆN 

MẠNG BẰNG IBP

Đối tượng

TCP/IP

Tính sai số

ym-y

Sai số 

cực tiểu?

Tham số 

tối ưu?

y

No

Kêt thúc

Mẫu dữ liệu hợp lệ

Trễ, T

FNN

e(t), e(t-T), y

 

Hình 3.6. Mô hình mạng nơ-ron mờ FNN cải tiến AQM 

Thành phần của mô hình FNN gồm có hai khối chính: khối thực thi hệ thống là 

bộ điều khiển mờ AFC được xây dựng trong Chương hai và khối huấn luyện IBP để 

bộ điều khiển mờ AFC tìm bộ tham số tối ưu. 

 Bộ điều khiển mờ AFC là bộ điều khiển mờ thích nghi được xây dựng có các 

thành phần: bộ điều khiển mờ, cơ cấu thích nghi, mô hình mẫu 𝐺𝑚, các hệ số đầu vào 

𝐾𝑖 và hệ số đầu ra 𝐾. 
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 Bộ huấn luyện mạng dùng thuật toán lan truyền ngược lỗi cải tiến IBP. 

3.3.1.2. Hoạt động của bộ điều khiển nơ-ron mờ FNN 

Bước 1: Bộ điều khiển mờ thích nghi AFC thực hiện tính các giá trị ngõ vào 

𝑒(𝑡), 𝑒(𝑡 − 𝑇) là độ sai lệch ngõ ra 𝑦 với giá trị tham chiếu 𝑦𝑚 và được chuẩn hóa 

trong đoạn [−1,1] nhờ các hệ số đầu vào, trước khi đưa vào hệ mờ. 

Bước 2: Hệ mờ của AFC thực hiện mờ hóa các giá trị đầu vào, sử dụng hệ luật 

mờ và giải mờ để tính xác suất 𝑝(𝑡). Xác suất này được tinh chỉnh nhờ hệ số ở đầu 

ra để cho xác suất thực đánh dấu/cho rơi gói tin 𝑝𝑘(𝑡). 

Bước 3: Số liệu ở ngõ ra của bộ điều khiển mờ AFC được tập hợp thành mẫu 

dữ liệu cho quá trình huấn luyện bởi thuật toán lan truyền ngược cải tiến IBP. Mẫu 

dữ liệu hợp lệ là các mẫu có dạng {𝑒(𝑡), 𝑒(𝑡 − 𝑇), 𝑦} được cập nhật theo chu kỳ hoạt 

động 𝑇 của bộ điều khiển mờ AFC. 

Bước 4: Nếu sai số cực tiểu nhỏ hơn hay bằng sai số tối ưu (𝐸𝑚𝑎𝑥 trong IBP) 

thì hệ thống đạt tối ưu và kết thúc, ngược lại thì FNN huấn luyện AFC bằng IBP để 

tìm được bộ tham số tối ưu cho bộ điều khiển mờ AFC. 

3.3.2. Xây dựng bộ điều khiển nơ-ron mờ FNN  

3.3.2.1. Tạo nơ-ron mờ cho FNN 

Nơ-ron mờ là nơ-ron kết hợp tín hiệu 𝑥𝑖 và trọng số 𝑤𝑖 dùng các phép toán T-

norm, T-conorm (hay S-norm). Hình 3.7 trình bày các dạng nơ-ron mờ như sau: 



 

 

 

b) Nơ-ron mờ dạng OR

x2x1x1 x2

w1 w2 w1 w2

y=T(S(w1,x1),S(w2,x2)) y=S(T(w1,x1),T(w2,x2))

a) Nơ-ron mờ dạng AND
 

Hình 3.7. Các dạng nơ-ron mờ 

Nếu dùng phép toán T-norm để xây dựng thì ta có nơ-ron mờ dạng AND và 
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dùng phép toán S-norm thì ta có nơ-ron mờ dạng OR. Hình 3.7a trình bày cấu trúc 

nơ-ron mờ AND và Hình 3.7b trình bày cấu trúc nơ-ron mờ OR. 

3.3.2.2. Xây dựng mạng nơ-ron mờ FNN  

Mạng FNN để huấn luyện dữ liệu của bộ điều khiển mờ để tìm bộ tham số tốt 

nhất cho bộ điều khiển mờ. Cấu trúc mạng FNN được trình bày trong Hình 3.8 sau: 

  

  

Lớp vào

Lớp ẩn

Lớp ẩn

Lớp ra

Mờ hóa

Luật suy 

diễn

Kết quả

Giải mờ

e(t) e(t-T)

y(t)

 

Hình 3.8. Cấu trúc mạng nơ-ron mờ FNN 

Đầu vào (Input): biến đầu vào của FNN là sự độ lệch của giá trị đầu ra tức thời 

(𝑦) của bộ điều khiển mờ thích nghi (trong mục 2.3.2) so với giá trị đầu ra tham chiếu 

(𝑦𝑚) tại hai thời điểm liên tiếp là 𝑡 và 𝑡 − 𝑇. Biểu thức 𝑒(𝑡) = 𝑦𝑚 − 𝑦(𝑡) xác định 

lỗi thời điểm hiện tại và 𝑒(𝑡 − 𝑇) = 𝑦𝑚 − 𝑦(𝑡 − 𝑇) là xác định lỗi thời điểm sau 

khi trễ một thời gian   𝑇 (ở chu kỳ lấy mẫu trước đó). 

 Lớp mờ hóa (Fuzzifier Layer): là lớp vào của mạng nơ-ron, lớp này thực hiện 

chức năng mờ hóa giá trị các biến ở đầu vào, sẽ truyền mỗi giá trị của đầu vào để 
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thiết lập ngôn ngữ tương ứng. Để việc điều khiển của bộ điều khiển trơn và mịn thì 

FNN dùng phương pháp giải mờ theo dạng hình chuông. FNN chia miền giá trị của 

𝑒(𝑡) và e(𝑡 − 𝑇) đã được chuẩn hóa trong miền giá trị [−1,1] thành 7 miền (hoặc 9 

miền) giá trị đã trình bày trong mục 2.3.3.1. 

 Lớp luật suy diễn (Rule Layer): là lớp ẩn của mạng nơ-ron, lớp này chứa các 

luật cơ sở để suy diễn. FNN dùng bộ luật của AFC được trình bày trong mục 2.3.3.3. 

 Lớp kết quả (Consequent Layer): là lớp ẩn thứ hai của mạng nơ-ron, lớp này 

thực hiện chức năng tính tổng kết quả của các nút ở lớp luật suy diễn gửi tới bằng các 

phép hợp thành đã được trình bày trong mục 2.1.5. 

 Lớp giải mờ (Defuzzifier Layer): là lớp ra của mạng nơ-ron, lớp thực hiện 

chức năng giải mờ từ lớp kết quả, kết quả là tính được xác suất đánh dấu gói tin tối 

ưu theo trạng thái hiện tại của mạng, đã trình bày trong mục 2.3.3.4. Bộ điều khiển 

mờ sẽ quyết định giá trị của xác suất đánh dấu/ loại bỏ gói tin, đại diện cho đầu ra 

của hệ mờ. 

3.3.2.3. Huấn luyện mạng nơ-ron mờ FNN  

Mục tiêu của huấn luyện mạng FNN là để chọn được bộ tham số mờ tốt cho bộ 

điều khiển mờ AFC của các cơ chế AQM. Quá trình huấn luyện dựa trên mẫu dữ liệu 

có được từ hoạt động của các cơ chế AQM trong mạng TCP/IP. Mẫu dữ liệu cho quá 

trình chỉnh định ở một thời điểm bất kỳ chính là đầu vào và đầu ra thực tế của hệ 

thống TCP/AQM. Tùy thuộc vào độ chính xác yêu cầu và thời gian tính toán của hệ 

thống mà ta tiến hành lựa chọn số lượng mẫu cũng như khoảng thời gian giữa các lần 

lấy mẫu. 

Dựa trên kết quả mô phỏng các cơ chế (mục 2.6.2) trong chương hai, hầu hết 

các cơ chế AQM đều ổn định sau 5-8 giây. Vì vậy, trong các đề xuất sử dụng FNN 

sau này, luận án lựa chọn lấy mẫu trong 10s đầu bao gồm cả giai đoạn quá độ và giai 

đoạn xác lập và số mẫu dữ liệu để học là 100. Việc lựa chọn 100 mẫu là vì chu kỳ lấy 

mẫu sẽ là 0,1s, phù hợp so sánh với các cơ chế AQM khác. Việc lấy nhiều mẫu hơn 

sẽ làm cho bài toán tối ưu chính xác hơn, nhưng kéo theo đó là độ phức tạp và thời 

gian tính toán lúc đó sẽ lớn hơn. 
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3.3.2.4. Chỉnh định tham số hàm thuộc của AFC 

Vấn đề đặt ra là cần tìm các luật học cập nhật bộ các thông số điều chỉnh lớp 

vào (lớp mờ hóa) cho mạng, khi sử dụng hàm thuộc ở lớp này ở dạng hình chuông: 
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(3.14) 

Luật cập nhật bộ thông số điều chỉnh trong quá trình học được tính từ công thức 

(3.15) đến công thức (3.22) như sau [45][56]: 
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Với 𝜂𝑎 , 𝜂𝑏 , 𝜂𝑐 , 𝜂𝑝 là các hệ số học. Tham số a, b, c của hàm thuộc được tính: 
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3.3.3. Thuật toán lan truyền ngược cải tiến IBP 

Thuật toán lan truyền ngược được áp dụng trong hầu hết các mô hình mạng nơ-

ron. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mạng lan truyền ngược là hoàn hảo và 
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vẫn có những khiếm khuyết không thể tránh khỏi trong thuật toán của nó. Ví dụ, rơi 

vào một phần cực tiểu của phần địa phương trong quá trình huấn luyện, tốc độ hội tụ 

là khá chậm. Vì vậy, luận án đề xuất một số cải tiến lan truyền ngược thông qua việc 

chuẩn hóa số liệu đầu vào đầu ra, bổ sung hệ số quán tính và điều chỉnh tốc độ học, 

tạm gọi thuật toán cải tiến này là IBP.  

3.3.3.1. Chuẩn hóa số liệu đầu vào ra 

Mạng Perceptron nhiều lớp thường sử dụng hàm chuyển là hàm sigmoid, giá 

trị ở đầu ra của mỗi nơ-ron nằm trong phạm vi khoảng (0,1) và nó đạt các giá trị 

bão hoà (xấp xỉ 0 hay 1 ) khi |𝑥| lớn. Do đó, khi đầu vào của mạng có giá trị tuyệt 

đối lớn thì ta cần chuẩn hoá nó về khoảng có giá trị nhỏ, nếu không thì ngay ban 

đầu các nơ-ron tại các lớp ẩn đã có thể đạt giá trị bão hoà và quá trình học của mạng 

không đạt kết quả mong muốn. Với dạng hàm như trên thì giá trị đầu vào của 

mạng nên được chuẩn hoá về khoảng thuộc đoạn [−1, 1]. Vì điều này, luận án chuẩn 

hóa miền giá trị cho các biến đầu vào của bộ điều khiển mờ trong đoạn [−1,1]. 

Mặt khác, do tín hiệu đầu ra của nơ-ron nằm trong khoảng giá trị (0,1) nên các 

giá trị đầu ra thực tế trong các mẫu học cũng cần chuẩn hoá về khoảng giá trị 

này để có thể dùng cho quá trình luyện mạng. Do vậy trong quá trình tính toán, 

để có các giá trị thực tế ở đầu ra của mạng chúng ta cần phải chuyển các giá trị trong 

khoảng (0,1) về miền các giá trị thực tế.  

3.3.3.2. Bổ sung hệ số quán tính 

Tốc độ học của giải thuật lan truyền ngược sai số có thể rất chậm nếu hằng số 

học nhỏ, nhưng nếu hằng số học lớn thì nó lại có thể gây ra sự dao động lớn trong 

quá trình tìm giá trị cực tiểu theo phương pháp giảm Gradient. Để giải quyết vấn đề 

này, ta thêm thành phần quán tính vào các phương trình hiệu chỉnh trọng số sau [45]: 

( 1) ( ) (1 )
E

w t w t
w

  


     
  

(3.23) 

Trong công thức (3.23), ∆𝑤(𝑡 + 1) và ∆𝑤(𝑡) biểu diễn sự biến thiên của các 

trọng số tại các thời điểm thứ 𝑡 + 1 và 𝑡. Giá trị hệ số quán tính  được chọn trong 

đoạn [0,1], thông thường là 0.9. Biểu thức 𝜕𝐸/𝜕𝑤 thể hiện biến thiên lỗi theo phương 

pháp giảm Gradient theo hàm lỗi. 
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Nhờ thành phần này, quá trình học có thể vượt qua điểm cực tiểu địa phương để 

tìm đến điểm cực tiểu toàn cục, đồng thời thành phần quán tính cũng ngăn cản sự 

thay đổi đột ngột của các trọng số theo hướng khác với hướng mà lời giải đang di 

chuyển đến. Mặt khác, phương pháp này đã đẩy nhanh tốc độ hội tụ của quá trình 

huấn luyện mạng. 

3.3.3.3. Điều chỉnh tốc độ học 

Trong nhiều ứng dụng thực tế cho thấy một tốc độ học hằng số có thể phù hợp 

ở thời điểm bắt đầu của quá trình học nhưng lại không phù hợp với giai đoạn sau của 

quá trình học. Do đó, nên sử dụng hằng số học thích nghi để điều chỉnh tốc độ học 

cho phù hợp tình trạng mạng. Một cách xử lý đơn giản cho vấn đề này đó là kiểm tra 

xem các trọng số mới có làm giảm sai số hay không, nếu không thì có thể các trọng 

số đã vượt quá xa vùng cực tiểu và như vậy hằng số học η cần phải giảm. Trái lại, 

nếu sau vài vòng lặp hàm giá liên tục giảm thì ta có thể thử tăng hằng số η để đẩy 

nhanh hơn tốc độ hội tụ đến giá trị cực tiểu. Công thức (3.24) xác định hằng số học 

được điều chỉnh như sau [45]: 
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(3.24) 

Trong đó, 𝑘𝑖𝑛𝑐 là yếu tố tăng tốc độ học, 𝑘𝑖𝑛𝑐 > 1 thường là 1.05. Yếu tố làm 

giảm tốc độ học là 𝑘𝑑𝑒𝑐, 0< 𝑘𝑑𝑒𝑐 < 1 thường là 0.7. Các giá trị 𝐸(𝑡 + 1) và 𝐸(𝑡) là 

tổng các lỗi trung bình bình quân sai số được tính tại các thời điểm (t + 1) và (t). 

3.3.3.4. Thuật toán lan truyền ngược cải tiến  

Thuật toán lan truyền ngược cải tiến IBP dựa trên thuật toán lan truyền ngược 

truyền thống được trình bày trong mục 3.1.3.2, nhưng được bổ sung hệ số quán tính 

 trong mục 3.3.3.2 để điều chỉnh hằng số học, tốc độ học 𝜂 trong mục 3.3.3.3 được 

cập nhật để phù hợp với quá trình học. Thuật toán IBP được trình bày và được thể 

hiện trong Hình 3.9 gồm các bước như sau: 

Bước 1: Khởi tạo huấn luyện, bước này khởi tạo , η và 𝐸𝑚𝑎𝑥 sai số cho phép.  

Bước 2: Xử lý mẫu học và tính giá trị đầu ra, để thực hiện một quá trình lặp cho 
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việc huấn luyện mạng ở mẫu học thứ 𝑘, lan truyền thuận từ lớp vào tới lớp ra. 

Bước 3: Tính lỗi 𝐸(𝑡) ở đầu ra theo công thức (3.11) và lan truyền ngược từ 

đầu ra đến đầu vào. 

Bước 4: Kiểm tra lỗi ở 𝐸(𝑡) ở ngõ ra, nếu 𝐸(𝑡) ≤ 𝐸𝑚𝑎𝑥 nghĩa là mô hình có sai 

số được chấp nhận, kết thúc quá trình học và đưa ra bộ trọng số cuối cùng. Ngược lại 

kiểm tra điều kiện lặp (𝐸𝑝𝑜𝑐ℎ < 𝐸𝑝𝑜𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥) cho mẫu tiếp theo. 

N

N

Y

Khởi tạo huấn 

luyện, Epoch=1

Xử lý mẫu và tính 

giá trị đầu ra

Tính lỗi E(t)

Cập nhật trọng số, 

tham số và ngưỡng

E(t) Emax

Kết thúcEpoch=Epoch+1 Epoch  Epochmax

Y

 

Hình 3.9. Lưu đồ thuật toán lan truyền ngược cải tiến IBP 

3.4. Xây dựng cơ chế quản lý hàng đợi tích cực FNNRED  

Mục tiêu của xây dựng cơ chế FNNRED là tìm bộ tham số tối ưu cho cơ chế 

FLRED đã được xây dựng ở chương 2, bằng cách dùng FNN để huấn luyện FLRED.  

3.4.1. Cài đặt cơ chế FNNRED 

Chương trình mô phỏng cơ chế FNNRED gồm các tập tin: FNN.h, FNN.cc, 

FNN.tcl, FNNRED.h, FNNRED.cc, FNNRED.tcl. Các chương trình này được trình 

bày trong Phụ lục A của luận án và được mô tả như sau: 

 FNN.h, FNN.cc là các chương trình thực hiện thuật toán huấn luyện cho hệ 
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mờ AFC bằng thuật toán cải tiến IBP. 

 FNNRED.h, FNNRED.cc là các chương trình của cơ chế quản lý quản lý 

hàng đợi bằng bộ điều khiển mờ thích mờ AFC. Nội dung của các chương trình này 

chính là nội dung của các chương trình của cơ chế FLRED trong chương hai, nhưng 

khác nhau các tham số hệ mờ. 

 FNN.tcl là chương trình huấn luyện mạng để tìm ra hệ mờ có tham số tối ưu 

trên mô hình mạng đề xuất. 

 FNNRED.tcl là chương trình đánh giá hoạt động của cơ chế FNNRED sau 

khi thu được hệ mờ tối ưu. 

3.4.2. Huấn luyện mạng FNN trong FNNRED 

Quá trình huấn luyện mạng FNN trong FNNRED với mục tiêu là tìm bộ tham 

số tối ưu cho bộ điều khiển mờ AFC của FNNRED được thực hiện theo cấu trúc 4 

lớp trong mục 3.3.2.2 bằng thuật toán lan truyền ngược sai số cải tiến IBP được trình 

bày trong mục 3.3.3, như sau: với dữ liệu đầu vào là độ lệch chiều dài hàng đợi tại 

hai thời điểm liên tiếp 𝑄𝑒(𝑡), 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) và dữ liệu đầu ra là chiều dài hàng đợi tức 

thời 𝑞(𝑡). Bộ điều khiển mờ FNNRED được cài đặt trong phần mềm NS2 theo mô 

hình lý thuyết được kiểm chứng trên phần mềm Matlab có cấu trúc như Hình 3.10:  

Qe(t-T)

Qe(t)

q(t)

Mờ hóa Luật Kết quả Giải mờ

a 

Hình 3.10. Mô hình huấn luyện cho FNNRED 

3.4.3. Kết quả huấn luyện của FNN trong FNNRED 

Như đã trình bày trong mục 3.3.2.3, số mẫu dữ liệu cho quá trình chỉnh định 
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là K=100 mẫu được lấy trong 10s đầu hoạt động của mạng đề xuất cho mô phỏng. 

Vì hai đầu vào của bộ điều khiển mờ của FNNRED là độ lệch hàng đợi ở chu kỳ 

hiện tại 𝑄𝑒(𝑡), độ lệch hàng đợi ở chu kỳ trước 𝑄𝑒(𝑡 −  𝑇) và một đầu ra là chiều 

dài hàng đợi tức thời 𝑞(𝑡) nên bộ mẫu dữ liệu để huấn luyện là tập hợp các mẫu có 

dạng {𝑄𝑒𝑖(𝑡), 𝑄𝑒𝑖(𝑡 − 𝑇), 𝑞𝑖(𝑡)}, 𝑖 = 1 ÷ 𝐾. Sau khi huấn luyện kết thúc, thu được 

kết quả là bộ tham số tốt nhất cho các hàm thuộc của FNNRED. Hình 3.11 và Hình 

3.12 thể hiện hình ảnh các hàm thuộc 𝑄𝑒(𝑡) và 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) sau khi huấn luyện  

 

Hình 3.11. Các hàm thuộc của 𝑄𝑒(𝑡) sau khi huấn luyện 

 

Hình 3.12. Các hàm thuộc của 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) sau khi huấn luyện 

Bảng 3.2 và Bảng 3.3 trình bày giá trị các tham số của các hàm thuộc 𝑄𝑒(𝑡) và 

𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) sau khi huấn luyện. 

Bảng 3.2. Giá trị tham số các hàm thuộc của 𝑄𝑒(𝑡) sau khi huấn luyện. 

𝑄𝑒(𝑡) NB NM NS ZE PS PM PB 

a 0.2167 0.1867 0.1667 0.2370 0.1867 0.1867 0.1667 

b 1.8500 2.4952 2.3000 2.5000 1.8500 2.1500 1.5000 

c -1.0000 -0.6366 -0.2533 0.0000 0.2642 0.7866 1.0000 
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Bảng 3.3. Giá trị tham số các hàm thuộc của 𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) sau khi huấn luyện  

𝑄𝑒(𝑡 − 𝑇) NB NM NS ZE PS PM PB 

a 0.1667 0.1367 0.2167 0.1967 0.1667 0.1667 0.1667 

b 2.5000 1.5000 2.5000 1.8000 1.8000 1.8000 1.5000 

c -0.9400 -0.6866 -0.0933 0.1812 0.7233 0.8733 1.0000 

Mặt cong suy diễn của FNNRED được cập nhật theo kết quả huấn luyện được 

thể hiện trong Hình 3.13 như sau: 

 

Hình 3.13. Mặt suy diễn của FNNRED sau khi huấn luyện 

3.5. Xây dựng cơ chế quản lý hàng đợi tích cực FNNREM 

Mục tiêu của xây dựng cơ chế FNNREM là tìm bộ tham số tối ưu cho cơ chế 

FLREM đã được xây dựng trong chương 2, bằng cách dùng IBP để huấn luyện. 

3.5.1. Cài đặt cơ chế FNNREM 

Chương trình mô phỏng cơ chế FNNREM gồm các tập tin: FNN.h, FNN.cc, FNN.tcl, 

FNNREM.h, FNNREM.cc, FNNREM.tcl. Các tập tin này được trình bày trong Phụ lục A 

và được mô tả như sau: 

 FNN.h, FNN.cc là các chương trình thực hiện thuật toán huấn luyện cho hệ 

mờ AFC bằng cải tiến IBP. 

 FNNREM.h, FNNREM.cc là các chương trình của cơ chế quản lý quản lý 

hàng đợi bằng bộ điều khiển mờ thích mờ AFC nhưng có bộ tham số mờ được cập 

nhật từ kết quả huấn luyện.  
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 FNN.tcl là chương trình huấn luyện mạng để tìm ra hệ mờ có tham số tối ưu 

trên mô hình mạng đề xuất và FNNREM.tcl là chương trình đánh giá hoạt động của 

cơ chế FNNREM sau khi thu được hệ mờ tối ưu. 

3.5.2. Huấn luyện mạng FNN trong FNNREM 

Tương tự FNNRED, quá trình huấn luyện mạng cho FNNREM với mục tiêu là 

tìm bộ tham số tối ưu cho bộ điều khiển mờ AFC của FNNREM được thực hiện theo 

cấu trúc FNN bằng thuật toán lan truyền ngược sai số cải tiến IBP.  

Số mẫu dữ liệu cho quá trình chỉnh định là K=100 mẫu được lấy trong 10s 

đầu hoạt động của mạng đề xuất cho mô phỏng. Vì hai đầu vào của bộ điều khiển 

mờ AFC trong FNNREM là độ lệch tài nguyên nút mạng (chiều dài hàng đợi và băng 

thông) với mức sử dụng (biến giá) tại hai thời điểm liên tiếp 𝑃𝑟(𝑡) và 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) và 

dữ liệu đầu ra là chiều dài hàng đợi tức thời q(t) nên bộ mẫu dữ liệu huấn luyện là tập 

hợp {𝑃𝑟𝑖(𝑡), 𝑃𝑟𝑖(𝑡 − 𝑇), 𝑞𝑖(𝑡)}, 𝑖 = 1 ÷ 𝐾.  

Bộ điều khiển mờ FNNREM được cài đặt trong phần mềm NS2 theo mô hình 

lý thuyết trong mục 3.3.2.2 được kiểm chứng trên phần mềm Matlab có cấu trúc trong 

Hình 3.14 như sau: 

q(t)

Mờ hóa Luật Kết quả Giải mờ

Pr(t)

Pr(t-T)

 

Hình 3.14. Mô hình huấn luyện cho FNNREM 

3.5.3. Kết quả huấn luyện của FNN trong FNNREM 

Sau khi huấn luyện kết thúc, thu được kết quả là bộ tham số tối ưu cho 

FNNREM. Kết quả huấn luyện được kiểm chứng trên phần mềm Matlab như sau: 
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Hình 3.15 và Hình 3.16 thể hiện hình ảnh các hàm thuộc 𝑃𝑟(t) và 𝑃𝑟(t − T) 

sau khi huấn luyện. 

 

Hình 3.15. Các hàm thuộc của 𝑃𝑟(𝑡) sau khi huấn luyện 

 

Hình 3.16. Các hàm thuộc của 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) sau khi huấn luyện 

Bảng 3.4 và Bảng 3.5 trình bày giá trị các tham số của các hàm thuộc 𝑃𝑟(t) và 

𝑃𝑟(t − T) sau khi huấn luyện. 

Bảng 3.4. Giá trị tham số các hàm thuộc của 𝑃𝑟(𝑡) sau khi huấn luyện. 

𝑃𝑟(𝑡) NH NB NM NS ZE PS PM PB PH 

a 0.1650 0.1450 0.1650 0.1440 0.1939 0.1820 0.2267 0.1650 0.1150 

b 2.1000 2.1000 2.5000 1.5100 2.5000 2.5000 2.5000 2.1000 2.5000 

c -1.0000 -0.7800 -0.6000 -0.1897 0.0047 0.1750 0.6730 0.8530 1.0000 

Bảng 3.5 Giá trị tham số các hàm thuộc của 𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) sau khi huấn luyện. 

𝑃𝑟(𝑡 − 𝑇) NH NB NM NS ZE PS PM PB PH 

a 0.1130 0.1250 0.1730 0.1470 0.1500 0.1469 0.1690 0.1640 0.1250 

b 1.9300 2.4400 2.1137 1.9466 3.0751 1.7100 2.5000 1.9600 2.5000 

c -0.9220 -0.8030 -0.3930 -0.2050 0.0000 0.2420 0.7220 0.8735 1.0000 
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Hình 3.17 là mặt cong suy diễn của FNNREM được cập nhật theo kết quả huấn 

luyện như sau: 

 

Hình 3.17. Mặt suy diễn của FNNREM sau khi huấn luyện  

3.6. Mô phỏng đánh giá hiệu quả của FNNRED và FNNREM 

Để đánh giá hiệu hiệu quả của các cơ chế AQM khi sử dụng bộ điều khiển mờ 

FNN, luận án tiếp tục sử dụng các mô hình mạng và kết quả mô phỏng trong Chương 

2. Tại nút thắt cổ chai, lần lượt cài đặt các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực đã được 

cải tiến bằng các bộ điều khiển mờ khác nhau. Trong đó, cơ chế FEM và FUZREM 

sử dụng điều khiển mờ truyền thống, cơ chế FLRED và FLREM sử dụng bộ điều 

khiển mờ thích nghi AFC, cơ chế FNNRED và FNNREM sử dụng bộ điều khiển mờ 

tối ưu FNN. 

3.6.1. Đánh giá độ ổn định của FNNRED và FNNREM 

Mục tiêu của kịch bản mô phỏng thứ nhất là đánh giá kiểm soát chiều dài hàng 

đợi của các cơ chế AQM theo thời gian thực. Với mục tiêu này, luận án sử dụng mô 

hình mô phỏng mạng đơn máy nhận, đã được trình bày trong Chương 2. Đây là mô 

hình mạng mô phỏng phổ biến đã được các nhà khoa học sử dụng rộng rãi để đánh 

giá hoạt động của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực.  

3.6.1.1. Kiểm soát hàng đợi của FNNRED và FNNREM 

Đồ thị Hình 3.18 cho thấy cơ chế FNNRED có biên độ dao động (nhỏ hơn 50 

gói tin) nhỏ hơn biên độ dao động của cơ chế FEM (lớn hơn 100 gói tin). Đồ thị Hình 
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3.19 tiếp tục thể hiện cơ chế FNNRED có khả năng kiểm soát hàng đợi tốt hơn cơ 

chế FLRED, mặc dù FLRED có biên độ dao động tương đối nhỏ (nhỏ hơn 70 gói tin). 

Kết quả trong Chương hai đã cho thấy, cơ chế FLRED kiểm soát hàng đợi tốt hơn cơ 

chế FEM. Sở dĩ cơ chế FNNRED có biên độ dao động nhỏ hơn so với cơ chế FLRED 

và cơ chế FEM, là do cơ chế FNNRED được cải tiến từ cơ chế FLRED bằng cách 

huấn luyện cơ chế FLRED để chọn ra bộ tham số tối ưu và dùng cho cơ chế FNNRED. 
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Hình 3.18. Kiểm soát hàng đợi của cơ chế FEM và FNNRED 
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Hình 3.19. Kiểm soát hàng đợi của cơ chế FLRED và FNNRED 

Tương tự, khi mô phỏng các cơ chế cải tiến cơ chế REM có dùng điều khiển mờ 

(FUZREM, FLREM, FNNREM), kết quả trong Hình 3.20 và Hình 3.21 cho thấy các 

cơ chế có biên độ dao động chiều dài hàng đợi tương đối bé. Hình 3.20 thể hiện sự 

khác biệt về dao động hàng đợi của cơ chế FNNREM với cơ chế FUZREM và Hình 

3.21 cho thấy sự khác nhau về hàng đợi của cơ chế FNNREM với cơ chế FLREM.  

Trong đó, cơ chế FLREM có biên độ dao động (nhỏ hơn 50 gói tin) nhỏ hơn cơ 

chế FUZREM (lớn hơn 70 gói tin), nhưng cơ chế FLREM có biên độ dao động lớn 
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hơn cơ chế FNNREM (nhỏ hơn 30 gói tin). Điều này có được là do cơ chế FLREM 

và FNNREM đều sử dụng hệ mờ Sugeno có số hàm thuộc của các biến đầu vào là 9 

làm tăng độ chính xác. Ngoài ra, quá trình huấn luyện FLREM bằng hệ nơ-ron mờ 

FNN đã cho bộ tham số tối ưu và FNNREM có được bộ tham số này nên nó có sự 

kiểm soát hàng đợi tốt nhất. 
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Hình 3.20. Kiểm soát hàng đợi của cơ chế FURZEM và FNNREM 
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Hình 3.21. Kiểm soát hàng đợi của cơ chế FURZEM và FNNREM 

Từ các kết quả mô phỏng và phân tích trên, cho thấy hiệu quả kiểm soát chiều 

dài hàng đợi của các cơ chế tốt dần khi sử dụng bộ điều khiển mờ thích nghi, bộ điều 

khiển mờ tối ưu để cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. 

3.6.1.2. Khả năng đáp ứng của FNNRED và FNNREM 

Mô phỏng kiểm tra khả năng đáp ứng của các cơ chế AQM khi đặc tính động 

của TCP thay đổi thông qua việc thay đổi số luồng kết nối từ 60 lên 100 và thời gian 

truy cập vào mạng bằng cách dừng một nửa các luồng ở thời điểm t=40 giây và khôi 

phục ở thời điểm t=70 giây. Đồ thị trên các hình từ Hình 3.22 đến Hình 3.25 cho thấy, 
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khi giảm đi một nữa số luồng kết nối ở giây thứ 40, thì chiều dài hàng đợi tức thời 

của các cơ chế lập tức giảm đột ngột. Khi tăng số luồng TCP lên 100 ở giây thứ 70, 

số gói tin đến hàng đợi tăng lên nên chiều dài hàng đợi tức thời tăng theo. 

Khả năng đáp ứng của các cơ chế quản lý hàng đợi dựa trên kích thước hàng 

đợi được thể hiện ở Hình 3.22 và Hình 3.23. Cơ chế FEM cần 10 giây để ổn định 

hàng đợi khi giảm số luồng đi một nữa (giảm tải) ở giây thứ 40, con số này của 

FLRED là 6 giây và của FNNRED là 4 giây. Kết quả tương tự khi ở giây thứ 70, tăng 

số luồng lên 100 (tăng tải), FEM cần 5 giây cho sự ổn định hàng đợi, FLRED và 

FNNRED cần 3 giây. Mặt khác, trong cả hai trường hợp gây nên biến động tải của 

mạng, biên độ dao động của chiều dài hàng đợi của FNNRED luôn thấp hơn so với 

FEM và FLRED.  
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Hình 3.22. Khả năng đáp ứng của FEM và FNNRED 
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Hình 3.23. Khả năng đáp ứng của FLRED và FNNRED 

Tương tự, Hình 3.24 và Hình 3.25 thể hiện khả năng đáp ứng của các cơ chế 

quản lý hàng đợi dựa trên kích thước hàng đợi và tải nạp. Các cơ chế FUZREM sử 

dụng điều khiển mờ, với hệ mờ Mamdani dùng 7 hàm thuộc hình tam giác cho các 
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biến đầu vào và đầu ra. Các cơ chế FLREM và FNNREM dùng hệ mờ thích nghi, với 

hệ mờ Sugeno dùng 9 hàm thuộc hình chuông không cần giải mờ cho các luật ở đầu 

ra nên độ chính xác và thích nghi được tăng lên. Vì vậy, khả năng đáp ứng của các 

cơ chế FLREM và FNNREM tốt hơn so với cơ chế FUZREM, mặc dù tất cả các cơ 

chế này đều có được từ sự cải tiến cơ chế REM. Thời gian đáp ứng và biên độ dao 

động hàng đợi của cơ chế FNNREM luôn là nhỏ nhất, trong cả hai trường hợp giảm 

tải và tăng tải. Điều này có được là do FNNREM dùng điều khiển mờ tối ưu để huấn 

luyện và cập nhật các tham số hệ mờ sao cho đầu ra của hệ thống gần đạt các giá trị 

mong muốn nhất. 
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Hình 3.24. Khả năng đáp ứng của FUZREM và FNNREM 
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 Hình 3.25. Khả năng đáp ứng của FLREM và FNNREM 

Dựa vào kết quả cài đặt mô phỏng và hình ảnh các đồ thị cho thấy, thời gian đáp 

và biên độ dao động của hàng đợi giảm dần khi khi tại nút mạng lần lượt áp dụng các 

cơ chế quản lý hàng đợi có dùng bộ điều khiển mờ truyền thống, bộ điều khiển mờ 

thích nghi và bộ điều khiển mờ tối ưu để cải tiến các cơ chế này. 
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3.6.2. Đánh giá hiệu năng của FNNRED và FNNREM 

Để đánh giá hiệu hiệu quả của các cơ chế AQM khi sử dụng bộ điều khiển mờ, 

luận án kết hợp mô hình mạng đa máy nhận trong Chương 2 để mở rộng quá trình 

mô phỏng cho các trường hợp đa luồng gửi, đa luồng nhận và đa hàng đợi. Trong mô 

phỏng, sử dụng 𝑁 luồng thay đổi từ 10 đến 300, chiều dài hàng đợi tại nút thắt cổ 

chai thay đổi từ 100 đến 1000. Để đánh giá các cơ chế khi có sự biến động của 

mạng, ta cũng dựng hai kịch bản chính như ở Chương 2, cho chiều dài hàng đợi tại 

nút thắt cổ chai thay đổi từ 100 đến 1000 trong khi số luồng kết nối không đổi (60 

kết nối) và cho tải nạp thay đổi (số luồng thay đổi) từ 10 đến 300 trong khi chiều 

dài hàng đợi tại nút thắt cổ chai không đổi (500 gói). 

3.6.2.1. Đánh giá tỉ lệ mất gói tin của FNNRED và FNNREM 

Hình 3.26 biểu diễn số liệu của Bảng B.5 và Bảng B.6 của Phụ lục B, thể hiện 

tỉ lệ mất gói tin của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực có sử dụng điều khiển mờ. 

Từ đồ thị, thấy rằng khi kích thước hàng đợi tại bộ định tuyến tăng thì tỉ lệ mất gói 

tin của các cơ chế đều giảm và khi tăng số luồng kết nối vào bộ định tuyến thì tỉ lệ 

mất gói tin tăng.  
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Hình 3.26. Tỉ lệ mất gói tin của các cơ chế dùng điều khiển mờ 

Tất cả các cơ chế đều có tỉ lệ mất gói thấp, ngay cả trong trường hợp tải lớn nhất 

(số luồng là 300) thì con số này nhỏ hơn 0.6%. Điều này có được là nhờ các cơ chế 

sử dụng điều khiển mờ để kiểm soát hàng đợi, để hàng đợi tức thời có giá trị xoay 

quanh hàng đợi tham chiếu, nên giữ được sự ổn định chiều dài hàng đợi, kéo theo sự 

biến thiên độ trễ nhỏ nên tỉ lệ mất gói thấp. 
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Trong tất cả các trường hợp FEM luôn có tỉ lệ mất gói cao nhất và FNNREM 

có tỉ lệ mất gói thấp nhất. Điều này là do bộ điều khiển mờ của FEM sử dụng hệ mờ 

Mamdani hàm thuộc tam giác cùng với các tham số của hệ mờ của nó chưa được tối 

ưu. Ngược lại, do FNNREM có hệ mờ Sugeno hàm thuộc hình chuông có 9 miền giá 

trị và các tham số mờ được tối ưu nên FNNREM có tỉ lệ mất gói thấp nhất.  

Các đường biểu diễn tỉ lệ mất gói tin trên đồ thị có sự phân nhóm theo cơ chế 

truyền thống RED và REM. Các cơ chế cải tiến cơ chế REM (FUZREM, FLREM, 

FNNREM) xác định xác suất đánh dấu gói dựa trên chiều dài hàng đợi và tải nạp, nên 

có tỉ lệ mất gói thấp hơn so với các cơ chế cải tiến RED (FEM, FLRED, FNNRED) 

chỉ dựa trên yếu tố chiều dài hàng đợi.  

Đồng thời, trong mỗi nhóm lại có sự sắp xếp các đường theo việc sử dụng bộ 

điều khiển mờ để cải tiến cơ chế cùng một cơ chế. Đường biểu diễn tỉ lệ mất gói của 

cơ chế sử dụng bộ điều khiển mờ thích nghi AFC luôn dưới đường biểu diễn tỉ lệ mất 

gói của cơ chế dùng bộ điều khiển mờ truyền thống và luôn trên đường biểu diễn tỉ 

lệ mất gói của cơ chế dùng bộ điều khiển mờ tối ưu FNN.  

Điều này chứng tỏ rằng, tỉ lệ mất gói tin của các cơ chế AQM trong mô phỏng 

phụ thuộc lớn vào các bộ điều khiển mờ mà nó sử dụng. Từ đồ thị trên Hình 3.26, 

thấy rằng khi cải tiến cùng một cơ chế truyền thống (RED, REM) thì cơ chế nào dùng 

bộ điều khiển mờ thích nghi AFC sẽ có tỉ lệ mất gói thấp hơn so với cơ chế dùng bộ 

điều khiển mờ truyền thống, nhưng lại có tỉ lệ mất gói cao hơn so với các cơ chế dùng 

bộ điều khiển mờ tối ưu FNN. 

3.6.2.2.  Đánh giá sử dụng đường truyền của FNNRED và FNNREM  

Đồ thị trong Hình 3.27 biểu diễn số liệu trong Bảng B.7 và Bảng B.8 của Phụ 

lục B, thể hiện mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế quản lý hàng đợi tích 

cực có sử dụng các bộ điều khiển mờ. Khả năng tận dụng đường truyền của các cơ 

chế đều tăng khi kích thước hàng đợi và số luồng kết nối tăng.  

Trong tất cả các trường hợp, hầu hết tất cả các cơ chế đều có mức độ sử dụng 

đường truyền trên 86%, cơ chế FUZREM luôn có mức độ sử dụng đường truyền thấp 

nhất và cơ chế FNNREM luôn có mức độ sử dụng đường truyền cao nhất. Điều này 

cho thấy hiệu quả sử dụng của các cơ chế khi có dùng bộ điều khiển mờ tối ưu FNN, 
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khi hai cơ chế FUZREM và FNNREM cùng cải tiến cơ chế REM nhưng sử dụng các 

bộ điều khiển mờ khác nhau, trong khi FUZREM dùng điều khiển mờ truyền thống 

thì FNNREM dùng điều khiển mờ tối ưu. 
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Hình 3.27. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế dùng điều khiển mờ 

Dựa trên đồ thị, nhận thấy sự phân hoạch các cơ chế theo mức độ đường truyền. 

Trong cả hai đồ thị của Hình 3.27, mức độ sử dụng đường truyền được tăng đần từ 

nhóm các cơ chế sử dụng bộ điều khiển mờ truyền thống (như FEM, FUZREM), tiếp 

theo là nhóm các cơ chế sử dụng bộ điều khiển mờ thích nghi AFC (như FLRED, 

FLREM) cho đến nhóm các cơ chế sử dụng bộ điều khiển mờ tối ưu FNN (như 

FNNRED, FNNREM). Điều này phù hợp với kết quả phân tích lý thuyết, khi AFC 

sử dụng hệ mờ Sugeno có cơ chế điều chỉnh tham số đầu ra K và phương pháp xác 

định các mẫu Gm cho các giá trị mục tiêu, và FNN được xây dựng từ AFC bằng cách 

huấn luyện để có bộ giá trị cho tham số tối ưu, sao cho sai lệch các giá trị đầu ra của 

hệ thống so với các giá trị mong muốn là nhỏ nhất. 

3.7. Kết luận chương 

Chương này đã giải quyết được vấn đề đặt ra ở cuối Chương 2, là làm thế nào 

để có bộ tham số tốt nhất cho bộ điều khiển mờ thích nghi AFC, và đây cũng là mục 

tiêu thứ ba của luận án. Để giải quyết vấn đề này, tác giả đã đề xuất kết hợp logic mờ 

với mạng nơ-ron để xây dựng mô hình mạng nơ-ron mờ FNN cho việc nâng cao hiệu 

năng của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực. Dựa trên mô hình này, luận án tiếp 

tục cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực đã xây dựng trong Chương 2. Kết 

quả của sự kết hợp được minh họa bằng việc xây dựng hai cơ chế FNNRED và 
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FNNREM bằng cách huấn luyện mạng nơ-ron FNN bởi thuật giải lan truyền ngược 

cải tiến IBP cho hai cơ chế FLRED và FLREM.  

Để kiểm chứng hiệu quả của bộ điều khiển mờ tối ưu FNN, luận án thực hiện 

cài đặt mô phỏng và đánh giá các cơ chế cải tiến có dùng bộ điều khiển mờ truyền 

thống (FEM, FUZREM), các cơ chế sử dụng điều mờ thích nghi (FLRED, FLREM) 

và các cơ chế áp dụng bộ điều khiển mờ tối ưu (FNNRED, FNNREM). Việc cài đặt 

mô phỏng được thực hiện dựa trên các mô hình mạng phổ biến và mô hình mạng tổng 

quát như đã thực hiện trong Chương 2. Kết quả mô phỏng đã cho thấy: khi cải tiến 

các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực bằng bộ điều khiển mờ truyền thống, bộ điều 

khiển mờ thích nghi AFC và bộ điều khiển mờ tối ưu FNN thì độ ổn định và hiệu 

năng của các cơ chế thể hiện theo chiều hướng tốt hơn.  

Tuy nhiên, bộ điều khiển mờ trong các cơ chế cải tiến vẫn còn phụ thuộc vào tri 

thức của chuyên gia nên hiệu năng của các cơ chế này chưa thật sự tốt nhất. Để khắc 

phục hạn chế này, thì cần có tri thức từ nguồn dữ liệu lớn cho quá trình huấn luyện. 

Điều này đồng nghĩa với việc cần không gian bộ nhớ và thời gian thực hiện lớn. Mặt 

khác, dùng mạng nơ-ron huấn luyện để tìm được bộ điều khiển mờ tối ưu trong các 

bộ điều khiển mờ thích nghi đã có, chứ chưa phải là tìm được bộ điều khiển mờ tốt 

nhất. Những vấn đề tồn tại này sẽ được tiếp tục cải tiến trong hướng phát triển của 

luận án. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 Kết luận của luận án 

Kiểm soát tắc nghẽn là một nhiệm vụ quan trọng trên mạng TCP/IP. Việc chỉ 

sử dụng các giao thức điều khiển để kiểm soát tắc nghẽn truyền thông trên mạng 

TCP/IP là chưa đủ đáp ứng chất lượng dịch vụ, do đây chỉ là các giải thuật kiểm soát 

tắc nghẽn thụ động ở phía đầu cuối. Do đó, cần phải nghiên cứu các cơ chế kiểm soát 

tắc nghẽn tại các nút mạng để đảm bảo hệ thống ổn định, nhằm cung cấp tốt chất 

lượng dịch vụ mạng cho người dùng. Một trong các hướng nghiên cứu đó là nhằm 

phát triển các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tại các nút mạng. 

Mục tiêu của quản lý hàng đợi tích cực là duy trì một xác suất chủ động loại bỏ 

gói hợp lý nhằm hạn chế được tình trạng tắc nghẽn trong khi vẫn đảm bảo được chất 

lượng của các luồng lưu lượng và tính công bằng trong quan hệ giữa các luồng lưu 

lượng khi trạng thái động học của mạng thay đổi. Tuy nhiên, các cơ chế quản lý hàng 

đợi tích cực hiện tại vẫn cần được cải tiến sao cho vừa đơn giản hóa khi thực hiện, 

vừa nâng cao tính thông minh trong việc duy trì độ dài hàng đợi trung bình. Vì vậy, 

luận án tập trung nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tại nút mạng, trên cơ sở 

áp dụng các thành tựu đạt được của khoa học máy tính mà cụ thể là của lĩnh vực tính 

toán mềm nhằm bổ sung khả năng thích nghi, khả năng học, khả năng ra quyết định 

thông minh cho hệ thống quản lý hàng đợi tại nút mạng.  

Luận án đã có một số đóng góp mới trong việc cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực tại các nút mạng. Đó là, xây dựng bộ điều khiển mờ thích nghi AFC cải tiến 

các cơ chế AQM và xây dựng bộ điều khiển nơ-ron mờ FNN để tìm ra bộ tham số tối 

ưu cho bộ điều khiển mờ thích nghi AFC. Các đóng góp mới được cụ thể như sau: 

 Phân tích, đánh giá và phân lớp ứng dụng cho các cơ chế quản lý hàng đợi 

tích cực hiện có, bao gồm cả các giải pháp áp dụng bộ điều khiển mờ truyền thống để 

cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm 

soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP. 

 Đề xuất mô hình điều khiển mờ thích nghi AFC để cải tiến các cơ chế quản 

lý hàng đợi tích cực. Dựa trên mô hình lý thuyết, luận án đã xây dựng các cơ chế cải 
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tiến FLRED và FLREM. Kết quả cài đặt mô phỏng đã chứng minh tính hiệu quả của 

việc sử dụng điều khiển mờ thích nghi AFC để cải tiến các cơ chế quản lý hàng đợi. 

 Đề xuất mô hình kết hợp lập luận mờ với mạng nơ-ron để xây dựng bộ điều 

khiển mờ tối ưu FNN nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ chế quản lý hàng đợi tích 

cực. Dựa trên mô hình lý thuyết, luận án đã xây dựng các cơ chế cải tiến FNNRED, 

FNNREM. Hai cơ chế này có được bằng cách sử dụng mạng nơ-ron mờ FNN huấn 

luyện cho các cơ chế FLRED và FLREM. Kết quả cài đăt mô phỏng cho thấy hiệu 

năng của các cơ chế được nâng lên khi sử dụng điều khiển mờ tối ưu FNN. 

Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết và kiểm chứng bằng cài đặt mô phỏng, cho thấy 

hiệu năng của các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tại các nút mạng được tăng dần 

khi lần lượt áp dụng các bộ điều khiển mờ truyền thống, bộ điều khiển mờ thích nghi 

AFC và điều khiển mơ tối ưu FNN để cải tiến các cơ chế này. 

 Hướng phát triển của luận án 

Để khắc phục những vấn đề đã được nêu ra ở cuối Chương 3 của luận án, chúng 

tôi sẽ tiếp tục cải tiến bộ điều khiển mờ tối ưu FNN nhằm đem lại hiệu năng cho các 

cơ chế quản lý hàng đợi tích cực tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét khả năng kết 

hợp logic mờ, mạng nơ-ron với các công cụ khác của kỹ thuật tính toán mềm (như 

tính toán tiến hóa, lập luận xác suất) để xây dựng các cơ chế quản lý hàng đợi tích 

cực mới.  

Việc tìm kiếm bộ điều khiển mờ tối ưu toàn cục cần có kỹ thuật tìm kiếm tối ưu 

trên nguồn dữ liệu lớn. Với điểm mạnh là tìm kiếm khu vực tối ưu trong toàn cục thì 

kỹ thuật tiến hóa sẽ có thể là sự lựa chọn khả thi để kết hợp với mạng nơ-ron nhằm 

xây dựng các kỹ thuật tìm kiếm tối ưu trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục 

hướng đến việc xây dựng kiến trúc FNNE (Fuzzy Neural Network Evolution), là sự 

phát triển của FNN bằng cách bổ sung công cụ tính toán tiến hóa, để tìm được bộ điều 

khiển mờ tối ưu toàn cục cho hệ thống cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực.  

Song song với việc đánh giá kết quả nghiên cứu dựa trên mô phỏng, việc triển 

khai thử nghiệm chúng trong môi trường mạng thực cũng sẽ được đặc biệt quan tâm 

nhằm kiểm chứng kết quả mô phỏng và tìm cơ hội áp dụng kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn./. 
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PHỤ LỤC A. 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC CƠ CHẾ CẢI TIẾN  

A.1. Nội dung các chương trình của cơ chế FLRED 

A.1.1. Nội dung chương trình FLRED.h 

A.1.1.1. Mô tả các cấu trúc và tham số 

Packet* deque();  /* Gói tin ra khỏi hàng đợi */ 

Tcl_Channel tchan_;  /* Ghi vết dữ liệu */ 

LinkDelay* link_; /* Liên kết ở ngõ ra */ 

double wq; /* Trọng số hàng đợi */ 

int setbit; /* Thiết lập bit ECN */ 

int mean_pktsize /* Kích thước gói trung bình */ 

double dt; /* Thời gian giữa hai lần lấy mẫu */ 

int old_currsize;  /* Giá trị tham số đầu vào */ 

TracedDouble qerror_norm_tr, 

qerror_old_norm_tr; 
/* Giá trị hai biến ở đầu vào */ 

TracedDouble prob_tr;  /* Xác suất rơi gói tin */ 

double last_call_sampling; /* Chiều dài hàng đợi hiện tại */ 

double sampling_period_queue;  /* Chiều dài hàng đợi trươc */ 

TracedDouble avg_total; double 

queue_error, queue_error_old, 

queue_des; 

/* Hàng đợi trung bình, hàng đợi 

tham chiếu, các sai lệch hàng đợi */ 

double prob_new, prob_max;  /* Tính xác suất gói tin */ 

int adaptive; / * Hệ số thích nghi */ 

A.1.1.2. Mô tả các thủ tục và hàm 

DOUBLE GeneralBell(DOUBLE x, DOUBLE *params) /* Khai báo hàm thuộc 

hình chuông */ 

{DOUBLE a = params[0], b = params[1], c = params[2]; DOUBLE tmp;  

if (a==0)bellerror();  

 tmp = pow((x-c)/a, 2.0); 
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 if (tmp == 0 && b == 0) return(0.5); 

 else if (tmp == 0 && b < 0) return(0.0); 

 else return(1/(1+pow(tmp, b)));} 

class FLREDQueue : public Queue { 

public: 

/* Khai báo lớp đối tượng hàng đợi 

FLRED */ 

FLREDQueue() : 

link_(NULL),tchan_(0) { 

/* Khai báo các thuộc tính hàng đợi 

*/ 

bind("ave_", &avg_total); /* Chiều dài hàng đợi trung bình */ 

bind("curq_", &currsize); /* Chiều dài hàng đợi tức thời */ 

bind_bool("setbit_", &setbit);  /* Thiết lập ECN */ 

bind("qerror_norm_", 

&qerror_norm_tr); 
/* Sai lệch hàng đợi tức thời */ 

bind("qerror_old_norm_", 

&qerror_old_norm_tr); 
/* Sai lệch hàng đợi trước */ 

bind("prob_", &prob_tr); /* Xác suất đánh dấu gói */ 

bind("qref_", &queue_des); /* Chiều dài hàng đợi tham chiếu */ 

bind("max_p_", &prob_max); /* Xác suất tối đa của RED */ 

bind("mean_pktsize_", 

&mean_pktsize);  
/* Kích thước trung bình của gói */ 

void reset();  /* Thiết lập lại các tham số */ 

void enque(Packet*); /* Xử lý gói tin đến hàng đợi */ 

A.1.2. Nội dung chương trình FLRED.cc 

A.1.2.1. Mô tả các cấu trúc và tham số 

typedef double FUZZY; 

struct Qerror { 

FUZZY negbig; 

FUZZY negmed; 

FUZZY negsmall; 

FUZZY zero; 

FUZZY possmall; 

FUZZY posmed; 

FUZZY posbig;}; 

#define _DEFVQerror 0.0 

struct QerrorOld { 

FUZZY negbig; 

FUZZY negmed; 

FUZZY negsmall; 

FUZZY zero; 

FUZZY possmall; 

FUZZY posmed; 

FUZZY posbig;} 
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#define _DEFVQerrorOld 0.0 

struct Prob { 

FUZZY zero; 

FUZZY tiny; 

FUZZY vsmall; 

FUZZY small; 

FUZZY big; 

FUZZY vbig; 

FUZZY huge;} 

A.1.2.2. Mô tả các thủ tục và hàm 

void FLREDQueue::reset(){ 

old_currsize = 0; currsize = 0; avg_total = 0; 

queue_error = queue_error_old = 0; prob_new = 0.0; count_p = 0; 

dt = 0.0; last_call_sampling = 0.0; sampling_period_queue = 0.006; 

 adaptive = 1; sampling_interval_adaptive = 0.5; 

 last_call_adaptive = 0.0; 

qerror_norm_tr = qerror_old_norm_tr = 0.0; 

if (link_)  

ptc = link_->bandwidth() / (8.0 * mean_pktsize); 

empty = 1;  

if (&Scheduler::instance() != NULL) 

 { emptytime = Scheduler::instance().clock();} 

 else{ emptytime = 0.0; } Queue::reset();} 

void FLREDQueue::enque(Packet* p) { 

double prob; double qerror_norm, qerror_old_norm; 

int droptype = DTYPE_NONE; hdr_cmn* hdr = hdr_cmn::access(p); 

hdr_ip* iph = hdr_ip::access(p); 

hdr_flags* hf = hdr_flags::access(p);  

double now = Scheduler::instance().clock();  

A.2. Các chương trình của cơ chế FLREM 

A.2.1. Nội dung chương trình FLREM.h 

A.2.1.1. Mô tả hàng đợi và các tham số 

Packet* deque();  

Tcl_Channel tchan_; double alpha_l; double phi; 

int command(int argc, const char*const* argv);  

PacketQueue *FLREMQueue_; double aggr_input; 

double wq; double s; int setbit; TracedInt currsize, currsize_in; 

double dt; int old_currsize; 
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TracedDouble perror_norm_tr, perror_old_norm_tr;  

double last_call_sampling; TracedDouble queue_des_Out; 

double sampling_period_queue; TracedDouble avg_total; 

A.2.1.2. Mô tả các thủ tục và hàm 

class FLREMQueue : public Queue { 

public:  

FLREMQueue() : tchan_(0) {  

bind("q_weight_", &wq);  

bind("ave_", &avg_total); 

bind("curq_", &currsize);  

bind("curq_in_", &currsize_in);  

bind_bool("setbit_", &setbit);  

bind("perror_norm_", &perror_norm_tr);  

bind("perror_old_norm_", &perror_old_norm_tr);  

bind("prob_", &prob_tr);  

bind("pref_In_", &queue_des_In);  

bind("pref_Out_", &queue_des_Out);  

FLREMQueue_ = new PacketQueue; 

reset(); } 

void reset();  

void enque(Packet*);  

void trace (TracedVar *); 

A.2.2. Nội dung chương trình FLREM.cc 

A.2.2.1. Mô tả cấu trúc và các tham số 

static class FLREMClass : 

public TclClass { 

public:  

FLREMClass() : 

TclClass("Queue/FLREM") {}  

TclObject* create(int, const 

char*const*) {  

return (new FLREMQueue); } 

} class_FLREM; 

typedef double FUZZY; 

 

#define _DEFVPerror 0.0 

struct PerrorOld { 

 FUZZY negverybig; 

 FUZZY negbig; 

 FUZZY negmedbig; 

 FUZZY negsmall; 

 FUZZY zero; 

 FUZZY possmall; 

 FUZZY posmedsmall; 

 FUZZY posbig; 

 FUZZY posverybig;}; 
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struct Perror { 

 FUZZY negverybig; 

 FUZZY negbig; 

 FUZZY negmedbig; 

 FUZZY negsmall; 

 FUZZY zero; 

 FUZZY possmall; 

 FUZZY posmedsmall; 

 FUZZY posbig; 

 FUZZY posverybig;}; 

#define _DEFVPerrorOld 0.0 

struct Prob { 

 FUZZY zero; 

 FUZZY tiny; 

 FUZZY vsmall; 

 FUZZY msmall; 

 FUZZY small; 

 FUZZY big; 

 FUZZY mbig; 

 FUZZY vbig; 

 FUZZY huge; 

A.2.2.2. Mô tả các thủ tục và hàm 

void FLREMQueue::reset() 

{ 

 old_currsize = 0; 

 currsize = currsize_in = 0; 

 avg_total = 0; 

 queue_error = queue_error_old = 0; 

 prob_new = prob_new_In = prob_new_Out = 0.0; 

 count_p = 0; 

 dt = 0.0; 

 last_call_sampling = 0.0; 

 sampling_period_queue = 0.006;  

 adaptive = 1; 

 last_call_adaptive = 0.0; 

 sampling_interval_adaptive = 0.5; 

 perror_norm_tr = perror_old_norm_tr = 0.0; 

 empty = 1; 

void FLREMQueue::enque(Packet* p) 

{  

 double prob;  

 double perror_norm, perror_old_norm;  

 int droptype = DTYPE_NONE; 

 hdr_cmn* hdr = hdr_cmn::access(p);  

 hdr_ip* iph = hdr_ip::access(p); 

 hdr_flags* hf = hdr_flags::access(p);  
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double now = Scheduler::instance().clock(); 

int FLREMQueue::command(int argc, const char*const* argv) 

void FLREMQueue::trace(TracedVar* v) 

Packet* FLREMQueue::deque() 

A.3. Các chương trình của bộ điều khiển nơ-ron mờ FNN 

A.3.1. Nội dung chương trình FNN.h 

A.3.1.1. Mô tả các cấu trúc và các tham số 

#define sqr(x) ((x)*(x)) 

#define sgn(x) ((x<0)?-1:(x==0)?0:1) 

typedef double *matrix; 

typedef struct PatternSet  

{ int count; int in; int out; double *pmax; double *pmin;  

double *pmean; double *pstddev; matrix *Pats; 

}; 

typedef struct LearnParameters 

{ int fstype;int imsf[MAXIN];int omsf[MAXOUT]; int iform[MAXIN]; 

int oform[MAXOUT]; double outstretch; 

double AFCinit; double sigma_a; double sigma_b; double sigma_c; 

double sigma_d; double sigma_t; double momentum; int uselmse; 

int tnorm; int snorm; int defuzz; int maxrules; double percent; 

double minerror; int chgepoch; int minepoch; int maxepoch; 

int logepoch; int batch; int at05; int nopass; int asym; 

char netfilename[80]; char loadnetfilename[80]; 

char savenetfilename[80]; char logfilename[80]; 

char gnufilename[80]; char trainingfilename[80]; 

char generalizationfilename[80]; char testfilename[80]; 

char trainresultname[80]; char genresultname[80]; 

char testresultname[80];}; 

typedef struct FuzzySet  

{ char name[20]; double a,b,c,d; double d_a, d_b, d_c, d_d; 

double od_a, od_b, od_c, od_d; double hit; int ls, rs; int form; 

};  

typedef struct LinguisticVariable  

{ char name[20]; double upper, lower; int count; int form; 

FSet fsets[MAXFS];  
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} LingVar; 

typedef LingVar *PLingVar; 

typedef struct AFCFuzzyRule  

{ int *antecedent; double hit; 

matrix *conclusion; matrix *delta; 

matrix *old_delta; double *output; 

double normhit; double error; 

} AFCRule; 

typedef AFCRule *PAFCRule; 

typedef double (*TNORM) (double, double); 

typedef double (*SNORM) (double, double); 

typedef double (*DEFUZZ) (LingVar *, TNORM, SNORM); 

A.3.1.2. Mô tả các hàm và thủ tục 

int FNN_Training (AFCFuzzySystem *AFC, PSet *P, LParam *LP, PSet 

*G); 

double COG (LingVar *lvar, TNORM tnorm, SNORM snorm); 

double MOM (LingVar *lvar, TNORM tnorm, SNORM snorm); 

double MS_Degree (double x, FSet *mu); int Make_Partition (LingVar 

*lvar); 

int Write_Partition_For_Gnuplot (const char *FileName, LingVar 

*lvar, const char *mode); 

int Create_Linguistic_Variables (PLingVar *ILV, PLingVar *OLV, PSet 

*P, PSet *G, PSet *T, LParam *LP, int systype); 

void Compute_Pattern_Memberships (PLingVar *LV, double *P, int 

from, int count); 

void Adapt_LingVar (LingVar *LV, int norm, int nopass, int at05); 

int Read_Commands (const char *filename, LParam *LP); 

void Print_Parameters (int nin, int nout, LParam *LP); 

int Write_AFCFuzzy_System (const char *filename, AFCFuzzySystem 

*AFC); 

AFCFuzzySystem *Read_AFCFuzzy_System(const char *filename, LParam 

*LP); 

int Read_Files (const char *commandfile, LParam *LP); 

int Build_Filename (char *filename, int n); 

int Read_Net_and_Data (const char *netfile, const char *datafile, 

LParam *LP); 
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int Read_Net(const char *netfile, LParam *LP); 

int LMSE_Step (double *X, double *A, double error, int d); 

int Read_Pattern (const char *FileName, PSet *Pattern); 

AFCFuzzySystem *Create_AFC_Fuzzy_System (int nin, int nout, LParam 

*LP); 

PAFCRule Allocate_New_AFC_Rule (int nin, int nout); 

int Create_AFC_Rulebase (AFCFuzzySystem *AFC, PSet *P, LParam *LP); 

double AFC_Propagate_Pattern (AFCFuzzySystem *AFC, PSet *P, int 

which); 

int AFC_Test_Pattern (AFCFuzzySystem *AFC, PSet *P, const char 

*filename); 

void Copy_AFC (AFCFuzzySystem *AFC, AFCFuzzySystem **Copy, LParam 

*LP); 

A.3.2. Nội dung chương trình FNN.cc 

A.3.2.1. Mô tả các cấu trúc và tham số 

void Init_Learn_Parameters (LParam *LP) 

{ LP->fstype = 0; LP->outstretch = 0; LP->AFCinit = 0.1; 

 LP->sigma_a = 0.1; LP->sigma_b = 0.1; LP->sigma_c = 0.1; 

 LP->sigma_d = 0.1; LP->sigma_t = 0.1; LP->momentum = 0.9; 

 LP->uselmse = 0; LP->tnorm = 0; LP->snorm = 0; 

 LP->defuzz = 0; LP->maxrules = 0; LP->percent = 0.9; 

 LP->minerror = 0.0; LP->chgepoch = 5; LP->minepoch = 0; 

 LP->maxepoch = 100; LP->logepoch = 10; LP->batch = 1; 

 LP->at05 = 0; LP->nopass = 1; LP->asym = 1; 

 strcpy (LP->netfilename, "network.nfs"); 

 LP->loadnetfilename[0] = '\0'; 

 strcpy (LP->savenetfilename, "saved.nfs"); 

 strcpy (LP->logfilename, "nfident.log"); 

 strcpy (LP->gnufilename, "gnu.mfs"); 

 LP->trainingfilename[0] = '\0'; 

 LP->generalizationfilename[0] = '\0'; 

 LP->testfilename[0] = '\0'; 

 strcpy (LP->trainresultname,"trainres.dat"); 

 strcpy (LP->genresultname, "genres.dat"); 

 strcpy (LP->testresultname, "testres.dat"); 
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A.3.2.2. Mô tả các thủ tục và hàm 

void Init_Learn_Parameters (LParam *LP) 

int Process_Cmd (char *cmdline, LParam *LP) 

int Read_Commands (const char *filename, LParam *LP) 

void Print_Parameters (int nin, int nout, LParam *LP) 

int Write_MFuzzy_System (const char *filename, MFuzzySystem *M) 

void Get_Input_Line (FILE *file, char *line) 

MFuzzySystem *Read_MFuzzy_System(const char *filename, LParam *LP) 

int Write_AFCFuzzy_System (const char *filename, AFCFuzzySystem 

*AFC) 

AFCFuzzySystem *Read_AFCFuzzy_System(const char *filename, LParam 

*LP) 

int Read_Files (const char *commandfile, LParam *LP) 

int Read_Net_and_Data (const char *netfile, const char *datafile, 

LParam *LP) 

double MS_Degree (double x, FSet *mu) 

int Make_Partition (LingVar *lvar) 

int Create_Linguistic_Variables (PLingVar *ILV, PLingVar *OLV,  

PSet *P, PSet *G, PSet *T, LParam *LP, int systype) 

void Compute_Pattern_Memberships (PLingVar *LV, double *P, int 

from, int count) 

void Adapt_LingVar (LingVar *LV, int norm, int nopass, int at05) 

double MOM (LingVar *lvar, TNORM tnorm, SNORM snorm) 
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PHỤ LỤC B. 

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CỦA CÁC CƠ CHẾ AQM 

B.1. Mô hình mạng mô phỏng và cách thực hiện mô phỏng 

B.1.1. Mô hình mạng mô phỏng  

Mô hình mạng mô phỏng cho các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực là: mô hình 

đơn máy nhận dùng cho các kịch bản kiểm tra độ ổn định và mô hình đa máy nhận 

dùng cho các kịch bản đánh giá hiệu năng. Hình B.1 thể hiện hình ảnh mô hình mạng 

có 60 máy gửi và 60 máy nhận, được sử dụng đánh giá hiệu năng của các cơ chế. 

 

Hình B.1. Mô hình mạng đánh giá hiệu năng các cơ chế AQM 

B.1.2. Cách thực hiện mô phỏng 

Cài đặt chương trình: FEM.h, FEM.cc, FUZREM.h, FUZREM.cc, FLRED.h, 

FLRED.cc, FLREM.h, FLREM.cc, FNNRED.h, FNNRED.cc, FNNREM.h và 

FNNREM.cc vào NS2. Sau đó, cấu hình và biên dịch lại NS2. Viết các kịch bản mô 

phỏng AQM.ns để mô tả mô hình mạng mô phỏng và tạo tập tin ghi vết dữ liệu trong 

quá trình thực hiện mô phỏng. Chạy chương trình mô phỏng, thu nhận kết quả của 

chương trình để phân tích và đánh giá cho các cơ chế quản lý hàng đợi tích cực, thời 

gian mô phỏng cho các cơ chế bằng nhau. Thu nhận các kết qủa xuất ra của chương 

trình là những tập tin bám vết và tập tin văn bản ghi số liệu thống kê. 
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Tất cả các kết quả mô phỏng được đưa ra trong luận án đều thực hiện nhiều lần, 

sau đó lấy giá trị trung bình của các lần. Mỗi ô kết quả của các bảng trong Phụ lục B 

là kết quả trung bình của các lần thí nghiệm. Cụ thể, mỗi kết quả thực hiện 10 lần, 

các số liệu đưa ra trong tất cả các kết quả là giá trị trung bình của 10 lần mô phỏng. 

B.2. Tỉ lệ mất gói và sử dụng đường truyền của các cơ chế dùng AFC 

B.2.1. Tỉ lệ mất gói của các cơ chế dùng AFC 

Bảng B.1. Tỉ lệ mất gói của các cơ chế khi chiều dài hàng đợi thay đổi 

TQL 

(gói) 
FEM FLRED FLREM FUZREM RED REM 

100 0.4692 0.3179 0.1617 0.1915 0.6692 0.5915 

200 0.3961 0.2610 0.0914 0.1328 0.5957 0.5428 

400 0.3124 0.2587 0.0821 0.1175 0.5725 0.5175 

500 0.2907 0.2608 0.0726 0.0962 0.5431 0.5062 

600 0.2709 0.2360 0.0623 0.0734 0.4712 0.4924 

800 0.2379 0.216 0.0585 0.0664 0.4328 0.4623 

1000 0.2086 0.193 0.0352 0.0532 0.4086 0.4312 

Bảng B.2. Tỉ lệ mất gói của các cơ chế theo số luồng kết nối thay đổi 

N 

 (luồng) 
FEM FLRED FLREM FUZREM RED REM 

10 0.2258 0.1582 0.0703 0.0832 0.6203 0.4113 

50 0.2892 0.2153 0.0776 0.0953 1.1526 0.4937 

100 0.3692 0.2462 0.0826 0.1071 1.2713 0.5755 

150 0.4751 0.2834 0.1336 0.1762 1.9621 0.8603 

200 0.6205 0.4232 0.1861 0.2722 2.4223 1.0993 

250 0.6504 0.5151 0.2529 0.3753 2.9535 1.5415 

300 0.6812 0.5378 0.3236 0.4251 3.8251 2.1078 
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B.2.2. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế dùng AFC 

Bảng B.3. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế theo chiều dài hàng đợi 

TQL 

(gói) 
FEM FLRED FLREM FUZREM RED REM 

100 90.6856 93.1673 93.5614 92.5231 80.5437 86.5321 

200 92.6032 94.7856 95.2312 93.7834 86.4091 89.6032 

400 93.4375 95.0562 96.3006 94.6946 87.6921 90.0764 

500 94.2135 96.5343 97.4341 94.8787 88.2787 91.3642 

600 94.7682 96.9916 97.5462 95.0881 90.3342 92.0342 

800 94.9754 97.1838 97.7132 96.2877 90.7453 92.3321 

1000 95.2153 97.6146 98.3453 96.7215 91.8378 92.6537 

 

Bảng B.4. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế theo số luồng kết nối 

N 

 (luồng) 
FEM FLRED FLREM FUZREM RED REM 

10 86.9376 90.4563 93.5413 92.4237 83.3361 86.0935 

50 91.0358 92.5602 95.6965 94.0602 85.5358 89.5998 

100 93.6286 95.6394 96.3278 95.1394 87.0748 90.2411 

150 95.1613 96.2937 97.6573 95.8937 88.4613 90.6772 

200 95.2451 97.5783 97.9315 96.3682 89.6532 91.6732 

250 95.5651 97.7436 98.3234 96.8543 90.0651 91.8816 

300 96.0937 97.9452 98.5683 97.1462 90.4833 92.7627 
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B.3. Tỉ lệ mất gói và sử dụng đường truyền của các cơ chế dùng FNN 

B.3.1. Tỉ lệ mất gói của các cơ chế dùng FNN 

Bảng B.5. Tỉ lệ mất gói của các cơ chế khi chiều dài hàng đợi thay đổi 

TQL 

(gói) 
FEM FLRED FLREM FNNRED FNNREM FUZREM 

100 0.4692 0.3179 0.1617 0.2731 0.1176 0.1915 

200 0.3960 0.2610 0.0910 0.2344 0.0541 0.1328 

400 0.3124 0.2587 0.0820 0.1921 0.0361 0.0975 

500 0.2907 0.2608 0.0826 0.1710 0.0362 0.1061 

600 0.2709 0.2360 0.0734 0.1639 0.0243 0.0842 

800 0.2379 0.2160 0.0685 0.1516 0.0363 0.0964 

1000 0.2086 0.1930 0.0552 0.1551 0.0312 0.0933 

 

Bảng B.6. Tỉ lệ mất gói của các cơ chế theo số luồng kết nối thay đổi 

N  

(luồng) 
FEM FLRED FLREM FNNRED FNNREM FUZREM 

10 0.2258 0.1958 0.0703 0.1752 0.0321 0.0812 

50 0.2492 0.2253 0.0776 0.2031 0.0483 0.0953 

100 0.2691 0.2261 0.0826 0.2142 0.0582 0.1071 

150 0.3551 0.3331 0.1336 0.2413 0.1163 0.1762 

200 0.3805 0.3532 0.1861 0.3121 0.1461 0.2222 

250 0.4804 0.4152 0.2529 0.3724 0.1841 0.2753 

300 0.5312 0.4877 0.3236 0.4312 0.2381 0.3613 
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B.3.2. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế dùng FNN 

Bảng B.7. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế theo chiều dài hàng đợi 

TQL 

(gói) 
FEM FLRED FLREM FNNRED FNNREM FUZREM 

100 91.6856 93.2673 94.064 94.5437 95.6321 92.5231 

200 92.6032 94.1856 95.252 95.6391 97.5032 93.7834 

400 94.0375 95.5621 96.3006 97.8921 98.3764 94.6946 

500 94.2135 96.0343 97.0341 98.0887 98.862 94.8787 

600 94.7682 96.4916 97.5462 98.2342 99.0342 95.0881 

800 94.9754 97.1838 97.7132 99.0453 99.3321 95.2877 

1000 95.2153 97.6146 98.3453 99.1378 99.757 95.7215 

 

Bảng B.8. Mức độ sử dụng đường truyền của các cơ chế theo số luồng kết nối 

N  

(luồng) 
FEM FLRED FLREM FNNRED FNNREM FUZREM 

10 86.9376 89.4563 90.5432 92.3612 95.0935 88.4270 

50 91.0358 94.5602 95.6965 96.2358 97.5998 92.5602 

100 94.6260 95.6394 96.3278 97.1748 98.2411 95.0394 

150 95.3613 96.2937 97.6573 98.4613 98.6772 95.8937 

200 95.6410 97.5783 97.9350 98.7521 99.0732 96.3682 

250 96.1651 97.9461 98.3234 99.0351 99.3650 96.8530 

300 96.5937 98.2422 98.5683 99.4833 99.6720 97.1420 

 


