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Głównym celem niniejszej rozprawy jest zaproponowanie dyskretnego, niestacjonarnego 

dynamicznego modelu liniowego kanału komunikacyjnego a następnie wykorzystanie go wraz z 

metodami optymalizacji, do wyznaczenia struktury układu sterowania przepływem pakietów. 

Wyznaczenie sterowania dla takiego modelu, z wykorzystaniem metod optymalizacji jedno i 

dwukryterialnej, pozwala na poprawę jakości sterowania. Wpływa to bezpośrednio na wzrost 

przepustowości w kanale komunikacyjnym i pozwala na unikanie lub łagodzenie skutków 

powstających w sieci zatorów. 

Oryginalny wkład Autora rozprawy można podsumować w następujący sposób:  

• W rozdziale 1 dokonano przeglądu aktualnej literatury w zakresie metod unikania oraz 

łagodzenia zatorów w sieciach komputerowych. Zebrane zostały zarówno klasyczne 

metody niwelowania zatorów oparte na protokołach sieciowych polegające jedynie na 

zaangażowaniu węzłów końcowych, jak i metody wykorzystania aktywnych węzłów sieci. 

Omówiono również współczesny trend przesuwania odpowiedzialności za unikanie 

przeciążenia z końcowych hostów na pośredniczące węzły sieciowe. Takie podejście 

można uzasadnić faktem, że to właśnie aktywne węzły posiadają najbardziej aktualną 

wiedzę o stanie buforów i nasyceniu łącz. 

• W rozdziale 2 opracowany został nowatorski niestacjonarny, dyskretny, dynamiczny 

model z koncepcją węzłów pośrednich jako źródła zmienności opóźnienia w ścieżce 

pakietu. Zaproponowany model został szczegółowo wyjaśniony w formie opisowej, przy 

pomocy bloków funkcjonalnych oraz adekwatnej reprezentacji matematycznej. Na końcu 

niniejszego rozdziału przedstawiono ogólne założenia optymalizacyjne uwzględnione w 

obliczeniach w kolejnych rozdziałach wraz z opisem metody optymalizacji. 



• W rozdziale 3 zaproponowano 7 różnych struktur układu sterowania przepływem 

pakietów w kanale komunikacyjnym o zmiennym w czasie parametrach. Cztery z tych 

struktur układów sterowania mają niezmienną wartość referencyjną. W trzech 

pozostałych przypadkach ta wartość adaptuje się do dostępnej szerokości pasma w 

każdym kroku czasowym. Dla każdej struktury układu sterowania przeprowadzono 

optymalizację jej parametrów z wykorzystaniem trzech zdefiniowanych funkcji kosztu. 

Dodatkowo przebadano trzy struktury układu sterowania ze sprężenia w przód od 

wartości zadanej oraj ujemnego sprzężenia zwrotnego. Wyniki optymalizacji 

przedstawiono w postaci graficznej oraz w formie tabel podsumowujących. 

• W rozdziale 4 do rozwiązania problemu zastosowano metody optymalizacji 

wielokryterialnej. W tym celu zaproponowano dwie funkcje kosztu. Jedna z nich określa 

łączną zajętość bufora, podczas gdy druga reprezentuje niewykorzystanie dostępnego 

pasma w kanale komunikacyjnym. Uzyskane wyniki optymalizacji dwukryterialnej zostały 

zaprezentowane graficznie w postaci frontów Pareto oraz wybrane z nich rozwiązania 

zostały zawarte w tabelach W dalszej części dokonano porównania wyników uzyskanych 

w dla modelu stacjonarnego i niestacjonarnego. Optymalne nastawy regulatorów zostały 

zaaplikowane do układu ze scenariuszem testowym, uwzględniającym zmienność 

opóźnień w kanale komunikacyjnym. W dalszej części rozdziału zaproponowano 

rozbudowę rozpatrywanych systemów sterowania o dodatkowy blok „zamówień w toku”, 

który pozwala na uwzględnienie w procesie sterowania, pakietów które zostały zażądane 

przez regulator, lecz jeszcze nie dotarły do węzła zatłoczonego. 

• W rozdziale 5 dokonano wnikliwej analizy własności nastrojonych wcześniej układów 

sterowania w warunkach odmiennych od użytych podczas syntezy regulatora. 

Wykorzystano optymalne nastawy regulatorów, obliczone w poprzednim rozdziale, które 

zostały zaaplikowane w scenariuszach testowych. Zaproponowano metodę estymacji 

dostępnej przepustowości. W dalszej części rozdziału zbadano wpływ zakłóceń 

niedeterministycznych oraz niedokładności modelu na jakość regulacji układu sterowania. 

W ostatnim podrozdziale uzyskane wyniki zostały zebrane i porównane ze sobą. W tym 

celu został wykorzystany zmodyfikowany wskaźnik hypervolume oraz kryterium Walda. 

Zastosowanie połączenie zmodyfikowanej wersji wskaźnika hypervolume wraz z kryterium Walda 

pozwoliło na obiektywną ocenę jakości analizowanych układów sterowania przepływem 

pakietów oraz wskazanie najlepszego w sensie przyjętych kryteriów. 
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