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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá simulací chování transportního protokolu TCP v bezdrátovém 
optickém prostředí. Práce zkoumá různé nastavení parametrů protokolu a vyhodnocuje jejich 
odezvy na přenosovou rychlost. Klíčové body této práce jsou, úvod do problematiky 
komunikace, zejména popis transportní vrstvy architektury TCP/IP a mechanizmus řízení 
zahlcení NewReno. Velká část práce je věnována modelaci komunikačních bodů a modelu 
optického bezdrátového spojení.

Výsledky by měli  posloužit k vytvoření nového komunikačního protokolu pro bezdrátové 
optické prostředí.

Abstract
The bachelor thesis  deals with simulation of TCP protocol behaviour in Wireless optical 

environment. The thesis examines the various parameters of the protocol and evaluates their 
response to the transmission speed. The key objectives of the thesis are the introduction to the 
problems of communication, specially the description of the transport layer architecture, 
TCP / IP and congestion management mechanism NewReno. A large part of the thesis is 
devoted to modelling communication points and a model of optical wireless connections. 

The  results will be applicable to create a new communication protocol for Wireless optical 
environment.

Klíčová slova:
Počítačová síť, TCP/IP, paket, segment, Matlab, Simulink, transportní vrstva, NewReno, 
pomalý start, optické bezdrátové spojení, vyhýbání se zahlcení, rychlé zotavení  

Keywords :
Computer Network, TCP/IP, Packet, Segment, Matlab, Simulink, Transport Layer, NewReno, 
Slow Start, Optical Wireless Connection , Congestion Avoidance, Fast Recorvery 

Bibliografická citace mé práce:
ZEDNÍČEK, P. Vytvoření modelu počítačové sítě v prostředí MATLAB/SIMULINK. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 
52 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Dr. Ing. Zdeněk Kolka.

6



Prohlášení
Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Vytvoření modelu počítačové sítě v 

prostředí MATLAB/SIMULINK jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího 
bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které 
jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako 
autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 
bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 
nedovoleným způsobem do  cizích  autorských  práv  osobnostních  a  jsem  si  plně 
vědom následků porušení  ustanovení  §  11  a následujících  autorského zákona č. 
121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení 
§ 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb.

V Brně dne 6. června 2008 ............................................
podpis autora

Poděkování
Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Dr. Ing. Zdeněk Kolka. za účinnou meto-

dickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé 
bakalářské práce.

V Brně dne 6. června 2008                               ............................................
                                                                                     podpis autora

7



Obsah
1  ÚVOD  ....................................................................................................................10
2  ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.............................................10

2.1  ÚVOD DO KOMUNIKACE........................................................................................10
2.2  PŘÍSTUPOVÉ METODY.............................................................................................11
2.3  CHARAKTER SPOJENÍ .............................................................................................11
2.4  CHARAKTER KOMUNIKACE..................................................................................11
2.5  METODY POTVRZOVÁNÍ.........................................................................................11
2.6  MODEL ARCHITEKTURY TCP/IP ............................................................................12

2.6.1 Aplikační vrstva......................................................................................................12
2.6.2 Vrstva síťového rozhraní........................................................................................12

3 TRANSPORTNÍ VRSTVA ARCHITEKTURY TCP/IP......................................13
3.1  PROTOKOL TCP .........................................................................................................13

3.1.1 Struktura hlavičky TCP protokolu..........................................................................13
3.1.2 Navázání a ukončení spojení..................................................................................14
3.1.3 Princip měření  RTT a timeout...............................................................................16
3.1.4 Metoda plovoucího okna .......................................................................................17
3.1.5 Metoda zvětšení okna.............................................................................................18

3.2  MECHANIZMY ŘÍZENÍ PROVOZU..........................................................................19
3.3  ŘÍZENÍ ZAHLCENÍ POMOCÍ NEWRENO...............................................................19

3.3.1 Princip NewReno....................................................................................................20
4  SÍŤOVÁ VRSTVA ARCHITEKTURY TCP/IP ..................................................23

4.1  PROTOKOL IP.............................................................................................................23
4.1.1 Hlavička paketu......................................................................................................23

5  MODEL SÍTĚ........................................................................................................24
5.1  MODEL KOMUNIKAČNÍCH BODŮ.........................................................................25
5.2  BLOKY TCP PROTOKOLU........................................................................................27

5.2.1 Návrhový systém Stateflow.....................................................................................27
5.2.2 Algoritmus odesílatele (klient) ..............................................................................28
5.2.3 Algoritmus příjemce (server)..................................................................................32

5.3  NASTAVENÍ MODELU...............................................................................................33
5.4  EDITOR SIGNÁLU......................................................................................................35
5.5  DIAGNOSTIKA...........................................................................................................36

6  VLASTNOSTI OPTICKÉHO BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ..........................36
6.1  PRAVDĚPODOBNOST CHYBY.................................................................................37
6.2  MODEL CHYBOVÉHO KANÁLU.............................................................................38

6.2.1 Typy ztrát................................................................................................................39
7  SIMULACE VLASTNOSTÍ TCP PROTOKOLU..............................................40

7.1  BEZEZTRÁTOVÉ TESTY...........................................................................................40
7.1.1 Výsledky simulací...................................................................................................41

7.2  ZTRÁTOVÉ TESTY.....................................................................................................42
7.2.1 Ukázka průběhů – ztráty externím zdrojem............................................................44

8  ZÁVĚR...................................................................................................................45

8



9  SEZNAM LITERATURY.....................................................................................51
10  SEZNAM PŘÍLOH..............................................................................................51
11  SEZNAM ZKRATEK..........................................................................................52

 

9



1 Úvod  
Různá přenosová prostředí mají specifické vlastnosti a tím kladou na přenosové uzly určité 

komunikační problémy. Z velké části pak tyto problémy zasahují až do komunikačních 
protokolů a narušují plynulou komunikaci. Takové případy nastanou tehdy, pokud zvolíme 
nevhodný komunikační protokol nebo na přenosové trase vzniknou předem nepředpokládané 
přenosové situace. Logicky nejhorší možný případ nastane, když spojíme tyto dvě nechtěné 
situace. 

Cílem této práce je simulace tradičního komunikačního procesu transportního protokolu 
TCP, který byl navržen pro optické nebo metalické vláknové spoje. Budeme jej testovat na 
obvodu, jehož vlastnosti budou odpovídat optickému bezdrátovému prostředí. Toto prostředí 
se vyznačuje nepředpovídatelnými útlumovými vlastnostmi, které mohou být trvat po 
dlouhou dobu. Nebudeme zasahovat přímo na vrstvu fyzického rozhraní ani zkoumat 
fyzikální úroveň. Nejnižší přenosové jednotky informace pro nás budou pakety nebo 
segmenty celých dat. Výsledkem této práce bude stanovení závislosti přenosové rychlosti na 
různých přenosových parametrech protokolu TCP a vyhodnocení reakci protokolu na tyto 
změny.       

2 Základy datových komunikací a sítí

2.1 Úvod do komunikace
bit (binary digit) – základní a nejmenší jednotka informace, podíl časem získáme přenosovou 
rychlost. 1Byte (bajt) = 8bit. 
Šířka přenosového pásma (bandwidth) se odvíjí od fyzikálních parametrů přenosového 
média, kdy se některé kmitočty potlačí a jiné přenesou.
Modulační rychlost je rychlost měřená v Baudech [Bd] za sekundu a vyjadřuje počet změn 
přenášeného signálu za jednotku času. Maximální modulační rychlost je podle Nyqistova 
kritéria dvojnásobná oproti dostupné šířce přenosového pásma.
Přenosová rychlost je rychlost měřená v bitech za sekundu,  nebo-li kolik datových bitů je 
možné přenést za časovou jednotku. Velikost této rychlosti je dána počtem rozlišovaných 
stavů přenášeného signálu.
Přenosový výkon nebo také propustnost se udává stejně jako přenosová rychlost v bitech za 
sekundu bps, ovšem přenosový výkon nám udává hodnotu přenesených užitečných bitů, 
kdežto přenosová rychlost nerozlišuje mezi režijním (bity které slouží pro potvrzování správ 
apod.) a užitečným bitem.
Mezi modulační a přenosovou rychlostí existuje následující vztah:
  v přenos=vmodul⋅log2n (1)
kde n je počet vzájemně rozlišitelných stavů, které může přenášený signál nabývat. 

Maximální dosažitelná přenosová rychlost závisí pouze na dostupné šířce přenosového pásma 
a na „kvalitě" přenášeného signálu, vyjádřené tím, jak dobře jej lze odlišit od nepříznivých 
vlivů – šumu. [4]

  vmax přenos=B šířka pásma⋅log21 signál
šum  (2)
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Poměr „signál/šum" nebo také odstup signálu od šumu je veličina, která je dána reálnými 
obvodovými vlastnostmi konkrétní přenosové cesty.
Průměrnou přenosovou rychlost ze známé hodnoty rychlosti spoje, velikosti přenášeného 
souboru a celkového času vypočítáme jako 

  v= velikost souboru⋅8
rychlost spoje

. (3)

2.2 Přístupové metody
Přístupové metody nám regulují přístup jednotlivých uzlů ke společně sdílenému 

přenosovému médiu. Jestliže máme jeden přenosový kanál a několik komunikujících stanic, je 
třeba stanovit pravidla, kdy která stanice může vysílat. Základní druhy:

▪ Stochastické metody - jsou založeny na náhodném přístupu k médiu. Jednotlivé 
uzly se pokoušejí komunikovat bez jakéhokoliv pořadí. Žádný uzel tak nemá 
garantováno, že se mu podaří přenést určité množství dat za určitou dobu. 

▪ deterministické (řízené) metody jsou založeny na řízení přístupu k médiu. K řízení 
je používána metoda předávání speciálního paketu. Zpravidla bývají centralizované, 
to znamená, že v síti se nachází řídící stanice, která určuje, kdo bude v danou chvíli 
komunikovat. (metody Token Ring, FDDI)

▪ přepínané metody podle potřeb se vytváří dočasná spojení (i vícenásobná - 
multiplexing), což umožňuje více uzlům vysílat současně - podstatné zvýšení 
propustnosti sítě (ATM)

2.3 Charakter spojení 
Jsou dva základní typy/charaktery spojení a to: spojový (s navazováním spojení), ten před 

zahájením přenosu naváže spojení mezi odesílatelem, příjemcem a aktivními prvky mezi nimi 
a tím vytvoří virtuální kanál, prostřednictvím něhož jsou přenášena data.  Druhým typem je 
nespojový (bez navazování spojení), u kterého se nenavazuje  žádné spojení, data se posílají 
„volně“ do přenosového kanálu.

2.4 Charakter komunikace
Jednosměrný – (simplexní přenos) jeden kanál, data putují pouze jedním směrem 
Střídavě obousměrná –  (half duplex) v jeden okamžik se musí buď vysílat nebo přijímat.
Obousměrný – (duplexní přenos - full duplex) dva protisměrné kanály, data mohou v jeden 

okamžik putovat mezi uzly

2.5 Metody potvrzování
Kontrolní mechanismy pro zajištění správného doručení posílaných dat. Můžeme je 

rozdělit do dvou hlavních skupin a to nepotvrzovací – nedochází k žádnému potvrzování 
odeslaných dat (UDP) a potvrzovací – příjemce odesílá potvrzení o přijeti (TCP)
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Pozitivní potvrzování - ACK (acknowledgement) pracuje na principu, kdy vysílací stanice 
vyšle informaci a přijímací stanice pošle potvrzení, zda paket došel v pořádku.

Negativní potvrzování – NAK (negative acknowledgment) vysílací stanice mezi 
poslaným a následujícím paketem čeká (doba timeout) na případnou zprávu od přijímací 
stanice o tom, že paket přišel poškozený. Pokud nic nedorazí od přijímací stanice, začne 
vysílat následující paket. Nevýhoda téhle metody spočívá vtom, že pokud se poškodí nebo 
nedojdou vysílací a potvrzovací pakety, vysílací stanice začne vysílat další paket, a tím dojde 
k neúplnému přenosu zprávy. Proto se tato metoda musí kombinovat s jinými.

Skupinové potvrzování - okénkové potvrzování je založeno na tom, že se po určitém 
počtu odeslaných paketů pošle potvrzení. Jestliže vysílací stanice obdrží toto potvrzení a 
nějaké pakety nedorazily tak vysílací stanice začne vysílat znovu pakety od poškozeného 
(NAK). 

Nesamostatné potvrzování je takové potvrzování, kdy se k odeslanému paketu přiloží 
číslo poslaného paketu a přijímací stanice pak toto číslo pošle zpět jako potvrzení. Tato 
kontrola se provádí po určitém počtu paketů. 

2.6 Model architektury TCP/IP
Zkratkou TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) označujeme skupinu 

protokolů, které se starají o přenos dat skrz přenosové médium.

Na rozdíl od ISO/OSI řeší TCP/IP zajištění spolehlivosti přenosu dat pouze na jedné vrstvě 
– spolehlivost je starost koncových uzlů.

  

2.6.1 Aplikační vrstva
Na této vrstvě leží základní komunikační aplikace (programy), které posílají a přebírají data 
skrz nižší vrstvy modelu. Existují dva základní modely komunikace:

• Klient a server  - na jedné straně je spuštěn proces, který čeká na připojení od klienta, 
protokoly ftp, http..

• Peer to peer – není zde žádný server ani klient, oba procesy jsou si rovnocenné 
Aplikace komunikuji s nižší vrstvou prostřednictvím bran – portů. 

2.6.2 Vrstva síťového rozhraní
Reprezentuje fyzické přenosové médium. Model TCP/IP byl navržen tak, aby se snadno 
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přenesl na různé druhy přenosových fyzických technologií. Nejčastějším přenosovým 
prostředníkem je Ethernet nebo ATM. Ovšem může běžet i na jiných technologiích. 
Transportní a síťová vrstvy jsou podrobněji rozebrány v následujících kapitolách.

3 Transportní vrstva architektury TCP/IP
Zajišťuje přenos mezi dvěma body. Může regulovat tok dat a měnit spolehlivý přenos dat 

na nespolehlivý. Obsahuje dva základní transportní protokoly TCP a UDP.

3.1 Protokol TCP 
Realizuje spolehlivou spojovanou službu, naváže spojení mezi koncovými uzly a vytvoří 

na dobu spojení virtuální okruh. Přenášené sekvence dat jsou číslované. Ztracená nebo 
poškozená data jsou znovu vyžádána. Data jsou balena a jsou přenášena v datagramech, ty se 
mohou dále dělit na segmenty. TCP vrstva sestaví data v pořadí, v jakém byla odeslána a 
následně je předa vyšší aplikační vrstvě ke zpracování.

Protokol TCP je ve své podstatě skupina volitelných mechanizmů zajišťující komunikaci. 
Obsahu tyto skupiny mechanizmů:

● Navazování a ukončení komunikace
● Řízení zahlcení 
● Řízení provozu
● Měření doby RTT a odpočet doby timeout – timer
● Změna velikosti vysílacího okna

3.1.1 Struktura hlavičky TCP protokolu
Na obrázku (3) je znázorněna struktura hlavičky TCP. Hlavička TCP může nabývat 

velikosti od 20 bajtů (standard) do 24 bajtů. Rozdíl 4 bajty tvoří řádek volitelné položky 
záhlaví, který slouží pro přenos informací o maximálním velikosti segmentu dat (při 
navazování spojení) nebo pro přenesení informace dalších kontrolních mechanizmů – SACK. 
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Obrázek 2: Mechanizmy obsažené v TCP protokolu

TCP protokol

Navázání spojení Ukončení spojení

Průběh komunikace

Řízení zahlcení Řízení provozu

Změna vysílacího
 okna

Měření RTT
a

timer



Zdrojový port – výstupní port procesu generující datagram
Cílový port – vstupní port protějšího bodu, přes který si proces vyzvedne DATA. 
Pořadové číslo odesílaného bajtu (SEQ) – relativní pořadové číslo prvního bajtu segmentu.
Pořadové číslo přijatého bajtu (ACK) - je aktivní, pouze když je nastaven kontrolní bit ACK. 
Relativní pořadové číslo dalšího bajtu segmentu 
Délka záhlaví – definuje velikost záhlaví - standardně 20Byte zapsáno jako 5 = 0b0101 . 
Rezerva – nevyužito 6bitů.
Délka okna – množství dat, které jsou potvrzována najednou 
Příznaky (Flags) – kontrolní bity, je to 6 bitové pole. Každé pole definuje určitou vlastnost 
segmentu. Obsahuje:

• URG (Urgent Pointer) – segment nese naléhavá data 
• ACK (Acknowledgement) – segment nese potvrzení doručených dat
• SYN synchronizace sekvenčních čísel 
• FIN (Find) oznámení o ukončení, odesílatel již nemá žádná další data k odeslání. 
• RST (Reset) odmítnutí spojení

Délka okna – (window) příjemce nebo odesílatel jím nastavuje velikost potvrzovacího okna.
Ukazatel naléhavých dat – je aktivní pokud, když je nastaven příznak URG, odesílatel tím 
říká příjemci, aby přednostně zpracoval data. Konec naléhavých dat je součtem pořadového 
čísla přijímaného bajtu a čísla ukazatele naléhavých dat.

3.1.2 Navázání a ukončení spojení
TCP je spojovým protokolem a musí řešit procesy jako navázání, ukončování a průběh 

spojení. Průběh spojení ještě zahrnuje potvrzování příchozích paketů, vyžádání ztracených dat 
a regulace přenosové cesty. 

Na komunikačních uzlech mohou běžet procesy, které mají charakter server nebo klient. 
Server, naslouchá na komunikačním portu a čeká, až se k němu připojí klient. Na obrázku (1) 
jsou zobrazeny základní stavové diagramy komunikace klienta a serveru. Ve skutečnosti jsou 
diagramy složitější, nezobrazují specifické situace, jako RESET spojení nebo nestandardní 
ukončení. Ovšem pro naši simulaci postačí tyto základní diagramy. 
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Obrázek 3: Hlavička TCP protokolu



Navázání spojení
Klient nastaví příznak SYN a sekvenční číslo SEQ nastaví na 0. Do volitelného záhlaví 

TCP segmentu vloží informaci o MSS (Maximum size segment), maximální velikost dat na 
segment, kterou může klient přijmout. Server odpoví s nastaveným příznakem SYN a , SEQ 
nastaví stejnou, jakou odeslal klient, tedy 0. Klient odpoví serveru s nastavením SEQ = 1 a 
ACK = 1, tím je navázáno spojení, a posílání uživatelských dat může začít.

Ukončení spojení
Proces ukončení nastane tehdy, pokud některá strana obdrží segment s příznakem FIN. 

Tento příznak danou stranu přivede do tzv. aktivního ukončení (aktive close) a druhá strana 
provede pasivní ukončení (passive close). 

Pokud jedna strana provede aktivní ukončení spojení, už nemůže dále odesílat data. Druhá 
strana může dále odesílat data až do doby, kdy sama neprovede ukončení spojení. Tento stav 
se nazývá polo uzavřené spojení (half close). Proces uzavření spojení je na obrázku (3).
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Obrázek 2: Navázání spojení , [1]

Obrázek 1: Stavové diagramy komunikace klienta a serveru
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3.1.3 Princip měření  RTT a timeout
Časový údaj RTT (Route-Trip Time) je důležitým údajem, jehož hodnota  vyjadřuje dobu 

od odesláním posledního bajtu segmentu až do přijetí potvrzovacího paketu daného segmentu. 
Příliš dlouhá doba vede v případě ztrát ke zdržování přenosu, naopak krátká doba k duplicitě 
dat. 

Obrázek 4: Princip měření doby RTT ,[2]

Po změření doby RTT se pomocí rovnic (4), (5) a (6) určí čekací interval, tedy timeout, který 
udává maximální čekací dobu na příchod paketu. Vysoká hodnota má vliv na zpomalení 
datového přenosu. Využívá se průměr s exponenciálním „zapomínáním“
  RTT nový=0,875⋅RTT starý0,125⋅RTT změřený (4)
a rozptyl 

  DEV nový=0.75⋅DEV starý0,25∣RTT změřený−RTT nový∣ . (5)
Výsledný čekací interval se spočítá
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Obrázek 3: Ukončení spojení [1]



  t timeout=RTT4⋅DEV . (6)

3.1.4 Metoda plovoucího okna 
Protokol TCP využívá k zajištění spolehlivosti metodu plovoucího okna. Plovoucí okno je 

virtuální sekvence odeslaných a nepotvrzených paketů. Příjemce i odesílatel se na začátku 
nebo v průběhu komunikace domluví, jakou maximální velikost okna mohou zpracovat. 
Velikost okna se na straně příjemce odvíjí od zaplnění jeho vyrovnávací paměti.

Při vyslání paketu se jeho horní mez posouvá o 1 ( Obrázek 5). Při příjmu potvrzení dolní 
mez posouvá o 1. Odesílatel si musí uchovat všechny pakety, které odeslal a nedostal 
potvrzení, ve své vyrovnávací paměti, která má velikost vyrovnávacího okna. Jakmile se okno 
zvětší na maximum ( ), dojde k zastavení komunikace a čeká se na potvrzení - 
uvolnění vyrovnávací paměti. 

Přijímací okno definuje pakety, které lze přijmout. Pakety mimo okno se ignorují. Ovšem 
pokud odesílatel přijme potvrzení segmentu, který je větší jak největší hodnota segmentu 
uloženého v paměti, spodní hrana okna se posune na přijatý potvrzovací paket.  Jestliže 
přijímací uzel příjme paket, ten potvrdí, tak se okno posune o 1 pole v řadě a udrží si svoji 
velikost.

Obrázek 5: Plovoucí okno, [2]

Využití linky s metodou plovoucího okna můžeme popsat vztahem

  U=

N⋅L
R

RTT L
R

(7)

kde L je velikost paketu. R přenosová rychlost.  N vysílací okno o velikosti N paketů, které 
lze poslat bez nutnosti čekat na potvrzení a RTT. 

Pokud bude odesílatel odesílat data a tím zvyšovat velikost okna bude vztah (7) roven 1, a 
větší velikost okna vyšší rychlost nepřinese je výsledné využití linky rovno
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  U=min1,

N⋅L
R

RTT L
R  . (8)

Přenosovou rychlost můžeme popsat vztahem

  R ef≈
W
RTT

, (9)

kde W je velikost okna v bitech W=N⋅L .
V reálných podmínkách se velikost okna pohybuje mezi 50% a 100% maximální hodnoty, 
průměrná rychlost je pak

  R ef≈0,75 W
RTT

. (10)

3.1.5 Metoda zvětšení okna
Okno v záhlaví může mít maximální velikost 216−1 , ovšem existují případy, kdy je nutné 

mít větší okno např. v gigabitových sítích. V takových případech se pomocí volitelné položky 
v záhlaví „zvětšení okna“, dohodou oba uzly na čísle (násobiteli). Nabývá hodnot 0-14, a 
pomocí vztahu

  okno=okno⋅2násobitel (11)
se spočítá nové okno, které může být v každém směru jiné. Maximální velikost okna může být 
216−1⋅214 , téměř 1GB dat. Tato hodnota je stanovena k bezpečnému potvrzování dat. Jelikož 
kdybychom mohli nastavit vetší velikost okna např. 8GB, odesílatel by naráz mohl odeslat 
celých 8GB dat, číslování segmentů má maximální velikost 4GB, tedy čítač dat by přetekl a 
začal od znovu. Příjemce by chtěl opakovat nějaký segment, odeslal by žádost, ovšem 
odesílatel by nevěděl, jestli má poslat data z prvních 4GB nebo z druhých (čítač čítal od 
znovu).[1]

Při komunikaci dochází ke ztrátám paketu, proto jsou v TCP implementovány dva protokoly. 
a) Go-Back-n

Šířka přijímacího okna je 1 to zapříčiní, že se ignorují všechny ostatní příchozí pakety, 
mimo paket po následně přijatém. Vysílač měří časový interval pro získání potvrzení každého 
odeslaného paketu, pokud tento čas uplyne, odešle znovu všechny dosud odvysílané 
nepotvrzené pakety.

b) Selective reject 
Přijímací okno může mít větší šířku než 1. Přijímací bod přijímá i dobře přenesené pakety 

následující po ztraceném nebo poškozeném paketu, ovšem stále potvrzuje přenesený paket 
podle pořadí. Jakmile vysílač po uplynutí časového limitu zjistí, že došlo k chybě, odešle 
pouze ztracený paket. Přijímací strana při příchodu více po sobě jdoucích paketů potvrdí ACK 
posledním z nich. Tento způsob lépe využívá šířku pásma, ale má vyšší nároky na paměť 
přijímače. Je aktivně využíván v praxi.
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3.2 Mechanizmy řízení provozu

Jak již bylo řečeno, TCP je spojový a potvrzovací protokol a tedy musí v sobě obsahovat 
několik řídících algoritmů, které se starají o to, aby nedošlo k zahlcení některé části sítě, ale 
přitom musí využívat maximální výtěžnost spoje. Takové chování lze shrnout do třech bodů:

▪ agresivita - využití dostupné kapacity

▪ responsivita - schopnost odesílatele zotavit se po výpadku 

▪ férovost – schopnost rozdělit se o linku s jinými účastníky
Jelikož simulujeme komunikaci bod-bod, tak parametr férovost můžeme zanedbat – každý 

bod má svůj vlastní kanál. Proto se dále v textu budeme zabývat pouze agresivitou a 
responsivitou. 

TCP protokol koriguje provoz na přenosové trase dvěma způsoby. První je řízení toku (flow 
control) - množství odesílaných dat se určuje podle přijatého okna příjemce - deterministické. 
Samostatné řízení toku není příliš efektivní a dochází při něm k zahlcení přenosového spojení 
a příjemce. Tento problém řeší další mechanizmus, který se obecně nazývá řízení zahlcení 
(congestion control), ten se stará o to, aby byla celá linka co nejdelší dobu vytěžena. 
Podmínkou je nezahlcení příjemce. Jakmile dosáhne využití kapacit přenosových cest 80%, 
začnou exponencionálně narůstat velikosti front. Proto je nezbytné udržovat rezervy ve 
vyrovnávací pamětí uzlů. Existují dvě základní techniky zamezující zahlcení:

 Implicitní metody – zahlcení sítě má přímý vliv na zpoždění a ztrátovost paketů. 
Každý uzel je schopen detekovat zahlcení sítě a tím zastavit odesílaní dat. Implicitní 
metoda je efektivní v diagramových sítích a využívá se v TCP.  

 Explicitní metody –  řízení zahlcení má na starost síť, která upozorní uzel, aby omezil 
nebo zastavil odesílání dat. Metoda se využívá u spojových typu sítí.

3.3 Řízení zahlcení pomocí NewReno

Tento mechanizmus je jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro řízení provozu především na 
vláknových metalických spojích. Existuje celá řada podobných algoritmů např. Tahoe, Reno 
(základ pro NewReno), Vegas, SACK a další. Pro tuto práci byla však zvolena technologie 
NewReno, a to díky své rozšířenosti, dobré podpoře a poměrně dobrým přenosovým 
vlastnostem. Většina výše jmenovaných algoritmů (včetně NewReno) pracuje na principu 
AIMD – součtové zvyšování/součinové snižování okna. 

Existují různé modifikace NewReno, v této práci se budeme zabývat specifikaci podle zdroje 
[8] , ovšem ani my se nevyhneme změnám. 
Stavový diagram NewReno dle [8] je naznačen na obrázku (6). Základ tvoří tři fáze: slow 
start - pomalý start, congestion avoidance - vyhýbání se zahlcení  a fast recorvery - rychlé 
zotavení.

Důležitým parametrem charakterizující kvalitu algoritmu, pro řízení zahlcení, je doba 
zotavení. Vyjadřuje časový úsek od bodu, kdy byla zjištěna ztráta segmentu, a tím došlo ke 
snížení rychlosti, až do bodu  příchodu potvrzení ztraceného paketu. Tento parametr bude 
předmětem simulací
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3.3.1 Princip NewReno
Algoritmus začíná inicializačním stavem START /1/, kdy je okno cwnd nastaveno na 

nejnižší hodnotu - MSS a do ssthresh načteme inzerovanou velikost okna od příjemce awnd. 
Odešleme segment a spustíme měření doby RTT a odpočet timeout. Nyní jsme ve stavu 
SLOW START /2/.

Legenda k obrázku (  6  ):  
ssthresh – slow start threshhold – velikost okna udávající pravděpodobnost zahlcení
fs – velikost odeslaných, ale stále ještě nepotvrzených dat
cwnd – virtuální okno, které udává, kolik může odesílatel poslat nepotvrzených dat, aniž by 
došlo k zahlcení sítě. 
mss – velikost bloku dat
awnd – receive advertise window – okno přijaté od příjemce

Princip slow start spočívá v tom, že po přijetí každého nového segmentu zvětšíme okno o 
dvojnásobek. Je to tedy exponenciální závislost. Okno zvětšujeme až do té doby, než bude 
rovno nebo větší jak hodnota ssthresh. Pakliže nastane taková situace, odesílatel začne 
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Obrázek 6: Vývojový diagram NewReno , [5]



předpokládat zahlcení sítě a přepne se do fáze vyhýbání se zahlcení /3/. V této fázi se po 
přijetí každého nového paketu,  zvětší okno podle vztahu (12).  

  cwnd=min cwnd[MSS⋅MSS ]/cwnd , AWND (12)
Vztah může vypadat i jinak dle specifikace. V modelu je tento vztah upraven na 

  cwnd=min cwndMSS , AWND , (13)
a to proto, protože výsledek ze vztah (12) nemusí být celý násobek MSS.  Model může 
chybně pracovat v případě, kdy se odesílají segmenty jejichž délka není rovna MSS. Okno 
může nabývat hodnoty maximálně inzerované příjemcem – awnd. 

Další možnou variantou je vypršení čekací doby timeout. Jakmile se odešle první paket začne 
se dekrementovat hodnota timeout. Ta po vypršení nastaví ssthresh na polovinu cwnd, a cwnd 
na inicializační hodnotu – MSS. Znovu započne fáze slow start. 

Opět zde může být diference mezi jednotlivými specifikacemi a to ve vzorci upravující 
hodnotu ssthresh. 

  max  fs /2,2∗MSS  ∥ max cwnd /2,2∗MSS  (14a,b)
Vztah (14a) je definovaný pro NewReno [8] a vztah (14b) pro Reno [10]. 

Proměnná fs označuje množství odeslaných, ale dosud nepotvrzených dat. Vypočítá se podle 
vztahu 

  fs=windowend−receive ACK1 . (15)
Detailní nástin výpočtu a posunu okna cwnd a fs v čase je naznačen na obrázku (7). První 
sloupec v bufferu označuje počáteční bit segmentu a druhý konečný bit. Červený obdélníček 
ukazuje přijatý paket s daným ACK číslem. Zelené políčka symbolizují velikost aktuálně 
odeslaných nepotvrzených dat - send. Je tedy patrné, že nemusí dojít  k odeslání celého okna. 
Rozdíl mezi send a cwnd je právě hodnota fs. Data obsažená ve fs se při příjmu nového ACK 
nebo duplicitního ACK nepřeposílají. Odesílatel začne posílat data od poslední hodnoty ACK a 
připočte hodnotu fs.

Proměnné send, cwnd,  ssthresh, fs a  awnd obsahuji pouze relativní hodnoty, tj sami neurčují 
konec ani začátek segmentu. Absolutními hodnoty jsou proměnné window_end/start , 
Last_ACK a další.   

Zbývá vysvětlit fázi rychlého zotavení. Obecně tato fáze slouží pro znovu přeposlání jednoho 
ztraceného segmentu, bez nutnosti zásadně snižovat rychlost přenosu, nebo zavádět znovu 
fázi slow start. Do této fáze se dostaneme po přijetí třech  duplicitních paketů. Musí platit 
podmínka
  3⋅receive ACK=Last ACK . (16)
Po splnění předešlé podmínky se tedy dostane odesílatel do stavu rychlého přeposlání, 
upravíme hodnotu ssthresh podle vztahu  (14) a okno nastavíme na 
  cwnd=ssthresh3⋅MSS . (17)
Dále si uložíme poslední hodnotu ve vyrovnávací paměti – window_end, pro práci s Partial 
ACK. Tato hodnota představuje všechny příchozí ACK, které potvrzují data od window_start 
až po hodnotu okna hodnotu window_end, resp. Partial ACK. Jsou to tedy ACK pro 
přeposlané data.
Nyní jsme ve stavu rychlé obnovy /4/. Při příjmu duplicitního paketu zvětšíme okno cwnd o 
jednotku MSS za dobu RTT a odešleme segment dat po duplicitním paketu. Pokud je 
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odesílané množství dat větší jak MSS, použijeme uloženou hodnotu Partial ACK k tomu, 
abychom zbytek dat z tohoto množství odeslali až za touto hodnotou. Odešleme tedy zcela 
nové segmenty dat. Pakliže se ztratilo více segmentů za sebou, příjemce znovu pošle 
duplicitní pakety, a tím se  celý cyklus opakuje, až do příchodu nového ACK nebo vypršení 
timeout. Odesílatel předpokládá, že znovu poslaný paket bude potvrzen a snaží se udržet 
maximální rychlost. Pokud příjemce obdrží segmenty dat, jejichž pořadová čísla nejsou v 
řadě, přeposílá vždy 2 po sobě jdoucí stejné ACK poslední známe posloupnosti segmentů.  
Při příchodu zcela nového ACK čísla, se sníží hodnota cwnd na hodnotu ssthresh, a tím se 
obnoví normální přenos dat. Odesílatel je ve stavu /3/
NewReno je tedy schopno přenášet více ztracených segmentů ve fázi rychlé obnovy. Ovšem 
néní tak efektivní jako techniky SACK nebo Vegas.

Následující graf znázorňuje závislost okna cwnd a ssthresh na aktuálních stavech. Byl použit 
vztah (14b). Odesílatel prošel následujícími stavy (pouze číselně): /1/ > /2/ >/3/>/5/ > /4/ > /3/ 
> /timeout/ > /2/ > /3/. Celý cyklus by se mohl dál podobně odvíjet.
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Obrázek 7: Posouvání okna cwnd a fs



Můžeme měnit libovolně strukturu algoritmu, pokud budeme dodržovat následující základní 
pravidla:

a) Při detekci ztrátě segmentu, musí být hodnota ssthreh, nastavena na hodnotu danou 
vztahem (14ab).

b) Dokud jsou všechny ztracené segmenty v okně dat opravovány, počet odesílaných 
segmentů v každém RTT nesmí být více něž polovina nepotvrzených segmentů, pokud ztráta 
nebyla zjištěna.

c) Po detekci ztrát dostaneme okno ze segmentů, které byly úspěšně odeslány. Cwnd musí být 
nastaveno na více než je hodnota ssthresh a ve fázi vyhýbání se zahlcení se používat 
inkrementaci cwnd o MSS.

d) Ztracení dvou po sobě následujících segmentů dat nebo přeposlání segmentů, by měly být 
brány jako dvě detekce zahlcení, a proto cwnd a ssthresh musí být dvakrát sníženy.

4 SÍŤOVÁ VRSTVA ARCHITEKTURY TCP/IP 
Má nepotvrzovací charakter. Může být spojovou službou - virtuální kanál, nebo nespojová 

datagramová služba. Transport a adresaci dat zde zajišťuje protokol IP. Bloky dat jsou 
odesílány pomocí paketů. V modelu tvoří protokol IP pouze malou část, v podstatě jej téměř 
nevyužíváme, proto se o něm zmíním velice stroze.

4.1 Protokol IP
 IP protokol sám je tvořen několika protokoly:

 Vlastní protokol IP
 ICMP signalizuje mimořádné stavy
 IGMP adresace systémových oběžníků
 ARP a RARP  slouží k zjišťování MAC a IP adres, jsou nezávisle na IP protokolu.

4.1.1 Hlavička paketu
Standardní velikost IP hlavičky je 20 bajtů, do pole Délka záhlaví se tato hodnota zapíše 

jako 5x4, tedy 5x(4x8)=160 bitů. Hlavička se může rozšířit pomocí volitelných dat, ale její 
délka musí být vždy násobkem 4, pokud tak není, hlavička se doplní výplní.  

Verze IP – označuje verzi IP protokolu. V současnosti se používá verze IPv4, která využívá k 
adresaci 32bit adresy. Těchto adres může být až 232-1, což je limitující. Proto se po male 
zavádí nová verze IPv6, která má rozsah adres až 2128.
Typ služby – (Typ Of Service) indikuje prioritu datagramu, kterou si vysílací uzel přeje.
Celková délka IP datagramu – všechny uzly musí podporovat minimální délku 576Byte.
Identifikace IP datagramu - pokud při přenosu dojde k fragmentaci, kopíruje směrovač 
provádějící fragmentaci toto číslo do příslušného pole všech fragmentů. 
Příznak – (flags) je složen ze 3 bitů, kde první je rezervovaný (vždy 0), druhý označuje 
možnost/nemožnost fragmentace (0/1) a poslední označuje, zda-li je fragment poslední nebo 
ne (0/1)
Posunutí fragmentu začátku – (fragment offset) označuje, do které části originálního 
datagramu fragment patří.
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TTL – (Time To Live) je to časová hodnota, která udává životnost paketu v síti. Jestliže 
směrovač příjme paket, tak sníží jeho hodnot TTL o jedničku, pokud je jeho hodnota TTL=0, 
paket zničí a odesílateli pošle prostřednictvím protokolu ICMP zprávu o překročení hodnoty 
TTL.
IP adresy zdroje a cíle - (viz verze IP) do hlavičky IP se uloží adresy odesílatele a příjemce 
dat.
MTU - (Maximum Transmission Unit) jedná se o maximální velikost paketu, který je možno 
přenést z jednoho uzlu na druhý. U ethernetu je hodnota v intervalu <576,1500> byte. 

Obrázek 8: Struktura hlavičky IP protokolu

Parametry v hlavičce IP protokolu se v modelu téměř nepoužívají. Z celé hlavičky jsou 
využity pouze pole Celková délka IP paketu a číslo z Identifikace paketu. Zbytek hlavičky 
se vyplní podle konstantních hodnot. Pomocí čísla identifikace paketu se v přijímacích 
obvodech stanovuje nový příchozí paket.

5 Model sítě
Pro korektní spuštění modelu je třeba mít verzi Matlab 2006a nebo novější a Simulink 

verze nejméně 6.4. 

Samotný model je uložen v souboru TCP_Optical_Channel.mdl. Po jeho spuštění se načtou 
inicializační hodnoty parametrů ze souboru  TCP_Optical_Channel_init.m. Přes tento model 
lze spustit grafické rozhraní: nastavení – settings.m a editor signálu – signal_editor.m. Model 
obsahuje dva bloky s naprogramované přes M-S-Function, které využívají soubory optical.m 
a selectors.m viz níže. 

Model sítě můžeme rozdělit na několik částí viz příloha 1. Hlavní část tvoří samotné 
komunikační bloky, ve kterých je nasimulován TCP protokol. Bloky jsou pojmenovány A a B. 
Bod A slouží jako klient, odesílá aplikační data a přijímá potvrzovací pakety ACK. Bod B je 
server a přijímá sekvenční čísla a odesílá ACK pakety.  

Další části tvořící jádro projektu je blok simulující optické bezdrátové prostředí rozebrané 
podrobněji v kapitole 6. Dále pak diagnostická část a samotné nastavení modelu.
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5.1 Model komunikačních bodů
Každý komunikační bod tvoří 3 základní bloky: TCP/IP unpacker, TCP/IP packer a TCP, 

které se dále děli na další sub-bloky. Blok TCP ovládá tyto bloky pomocí zpětných vazeb. 
První dva jmenovaní jsou pro oba body shodné. Rozebereme si je společně. 

5.1.1 Přenosová rychlost
Nejprve je třeba objasnit s jakými vzorkovacími časy pracuje model. Vzhledem k tomu, že 

modelu chybí kompletně vrstva síťového rozhraní, musíme zanést do něj nějaký druh redukce 
přenosu a přiblížit se reálnému modelu. Celý model pracuje na jednom vzorkovacím času, 
který je daný vztahem 

  T vz=
T s

T s rate
= 8⋅MSS

T s rate⋅Rate
, (18)

kde  Ts je čas jednoho segmentu v bitech na přenosovém médiu, Rate přenosová rychlost 
optickým médiem a Ts_rate je rychlostní poměr, přes který se snižuje, přesněji zpomaluje, 
rychlost na médiu oproti rychlosti TCP bloku. Obrázek 9 ukazuje jak probíhá změna rychlosti 
dat. Po zredukování rychlosti je mezi vzorky vzdálenost Ts, tedy požadovaný přenosový čas 
definovaný vztahem 

  Ts=MSS⋅8
Rate

. (19)

5.1.2 Blok TCP/IP packer 
Obrázek (10), zajišťuje sestavení TCP a IP hlavičky protokolů. Z dekadických dat přijatých 
od bloku TCP převede tyto data do binární podoby a sestaví je do TCP hlavičky segmentu. 
Tyto binární data dále zabalí do podobně sestavené IP hlavičky paketu. Na začátek před paket, 
se přidá hodnota představující časový údaj, kdy byl paket odeslán.
Generátorem časové značky je jednoduchý čítač, který inkrementuje svůj výstup každý 
vzorkovací krok. Číslo musí být v intervalu 〈1, 232−1〉 . Ten to údaj slouží k identifikaci 
paketu a v bloku simulujícím optické ztráty k časové indexaci kapitola 6. Konec paketu je 
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Obrázek 9: Změna přenosové rychlosti



ukončen znakem „-1“. Tento znak má jediný účel, a to zpřehlednit výpis komunikace.
Délka jednoho paketu je 2⋅160 bitů2=322bitů , ovšem 2 výše zmiňované bity (přesněji 
pole v matici) se nezapočítávají do komunikace. Jsou vždy při zpracovávání odstraněny. 
Všechny pakety jsou odesílané jako jeden celek - paralelně maticí o rozměrech [322x1] s 
délkou trvání jednoho vzorkovacího kroku. Informace o odeslání se pomocí zpětné vazby 
pošle do TCP bloku.

 Upravený paket je odeslán do bloku Delay and data rate , zde se uloží do vyrovnávací 
paměti, kde setrvá do doby, než je odeslán. Impulz k odeslání dodává čítač, který 
inkrementuje svou hodnotu do hodnoty poměru Ts_rate. Tím to popsaným obvodem se 
upravuje rychlost přenosu dat na hodnotu rychlosti přenosového média. Výstupní paket projde 
ještě posledním blokem v tomto bodě, a tím je zpoždění o N vzorku reprezentující výstupní 
zpoždění na rozhraní. Je konstantní po čas celé simulace a pro všechny pakety stejné 
Zpoždění lze definovat v nastavení viz kapitola 5.3. 

5.1.3 Blok TCP/IP unpacker 
 Obrázek (11), opačná úloha jako TCP/IP packer. Po zpoždění a identifikaci příchozího 

paketu dochází k odstranění většiny IP hlavičky, zachovají se pouze TCP hlavička, velikost 
paketu a identifikační číslo paketu. Tato data jsou uložena do hardwarové pamětí TCP, kde 
čekají na vyzvednutí od TCP bloku. TCP_buffer umožňuje vymazání dat, poskytuje informaci 
o jeho zaplnění a přeplnění. Po přivedení logické hodnoty „1“ na vstup Pop, jsou data z 
TCP_buffer vyzvednuta a v dalším bloku rozdělena a převedena do dekadické podoby. Blok 
Check new packet poskytuje zpětnou vazbu do bloku TCP a informuje ho o výběru paketu z 
bufferu. Vyrovnávací paměť v tomto případě plní ještě regulátor rychlosti.
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Obrázek 10: Blokové zapojení TCP/IP packer



5.2 Bloky TCP protokolu
Bloky TCP protokolu jsou dosti obsáhlé a je potřeba jim věnovat větší pozornost. Ale 

nejdříve malý úvod do systému Stateflow.

5.2.1 Návrhový systém Stateflow
Pro simulaci algoritmu TCP byla vybrána komponenta Simulinku - Stateflow. Tato 

komponenta slouží jako grafický návrhový systém pro simulaci konečných automatů. Je 
vhodná pro logické struktury a řízení modelu v Simulinku, do než je integrována. Umožňuje 
simulace a analýzy daného modelu. Nesporná výhoda je vizuální sledování 
naprogramovaného algoritmu. Na obrázku (12) je ukázka příkladu napsaného ve Stateflow. 
Hlavními objekty jsou přechody a stavy. Inicializace začíná u počátečního přechodu. Ten musí 
být definovaný u každého nadřazenému stavu – musí být jednoznačně určeno kde má začít 
simulace. 

Proměnné – více typů: Local – v rámci Stateflow, Input/Output – vstupní/výstupní pro 
komunikaci se Simulinkem,  Parametr – proměnná ve Stateflow musí existovat i ve 
Workspace v Matlabu. Hodnota se přiřadí z Workspace,  pak slouží pro Stateflow jako 
konstanta, nelze jí změnit ze strany Stateflow. Constant – proměnná je konstantou ve 
Stateflow. Temporary – dočasně vytvořená proměnná např. u funkcí. Pole nebo matice musí 
být pevně definované.       
Události – aktivují se průchodem/přivedením signálu na vstup. Mohou být charakteru Local 
nebo  Input/Output . Dále mohou sloužit jako podmínkové (mimo výstupních) – musí být 
aktivovány vnějším vjemem nebo přechodové – přechod aktivuje událost.  
Přechod – cesta přes kterou se změní stav, při simulaci zvýrazněna. Přechod může obsahovat 
nejrůznější podmínky či příkazy, které se vykonávají v závislosti na proměnných a 
událostech.     
Větvení junction – je místo rozvětvení přechodu, může mít až 32 vstupů a výstupů. 
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Obrázek 11: Blokové zapojení TCP/IP unpacker 



Stateflow funguje stejně jako Simulink, tedy dokud se neukončí prováděný skript/přechod 
simulační krok se neposune, ovšem jakmile se dostaneme do libovolného stavu, simulace 
začne probíhat po simulačním kroku – vzorkování. 

Funkce z Matlabu se dají zavolat příkazem ml (např. ml.min(1,2);). Na rozdíl od Matlabu, 
komponenta Stateflow, neumí tak pohodlně pracovat s vektory a maticemi. To vytváří určité 
problémy s indexací, které v Matlabu řešit nemusíme a zbytečně tak musí narůstat zdrojový 
kód programu. 

V modelu mají všechny proměnné, do kterých se načítají příchozí hodnoty, prefix „rcv_“ a 
odchozí „send_“. 

5.2.2 Algoritmus odesílatele (klient) 
Po otevření Bloku A/TCP/TCP_client viz příloha II, se před námi objeví 2 paralelní stavy. 

První stav obsahuje stavové diagramy popsané v kap. 3.1.2. Vše co je od stavu Closed po 
Established je navazovací sekvence. Vše od Established po End je ukončovací sekvence. 
Podle nastavení simulace je možné obejít navazovací sekvenci a rovnou začít odesílání dat. 
Druhým stavem je stav Timer. Po aktivování událostí set začne měření doby RTT a odečítání 
doby timeout. Krok odečítání je definovaný vnějším zdrojem hodinového signálu, přes 
vstupní událost CLOCK. Jeho vzorkovací čas je dán vztahem (18).
Pokud vyprší doba timeout, spočítá se nová hodnota timeout (funkce timeout_calculate) a 
Timer se deaktivuje. Deaktivace Timer může nastat ještě externí události off nebo přijetím 
potvrzení paketu, pro který byl Timer spuštěn - RTT_ACK.

Doby timeout a RTT se měří tak, že se do RTT_ACK uloží ACK číslo prvního odeslaného 
segmentu dat a od této chvíle začne čítač inkrementovat/dekrementovat hodnotu RTT a t 
Pokud přijde ACK, jehož hodnota je větší nebo rovna RTT_ACK, Timer se sám deaktivuje. V 
tomto případě je možné aktivovat nestandardní událost, která může při každém příchodu 
nového ACK spočítat dobu timeout. Toto vlastnost je ve výchozím stavu vypnuta. V opačném 
případě se po vypršení doby timeout Timer vypne a spočítají se nové hodnoty timeout a RTT. 
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Obrázek 12: Ukázkový algoritmus naprogramovaný ve Stateflow



Hodnoty všech časových proměnných jsou uvnitř Stateflow přepočítávány z času (ms) na 
simulační kroky. Do Simulinku a Workspace – Matlab jsou po vyhodnocení znovu přepočteny 
na čas. 

V projektu jsou použity dvě vyrovnávací paměti, jedna „hardwarová“(HW) v bloku 
TCP/IP unpacker a druhá „softwarová“(SW) umístěná přímo ve Stateflow. SW paměť slouží 
pro ukládání sekvenčních čísel paketů. Je rozdělena na dva sloupce. Do prvního sloupec 
ukládáme číslo SEQ a do druhého SEQ + délka segmentu. Každý řádek symbolizuje jeden 
segment. Počet položek v paměti ukládají do samotné proměnné. V případě serveru do 
proměnné DATA_RCV_cnt, v případě klienta do DATA_SEND_cnt. Důvod zvoleného řešení 
pomocí dvou typů pamětí plyne z předešlého textu. Kdybychom měli ve Stateflow řešit 
ukládání nezpracovaných paketů, podstatně by narostl zdrojový kód. S použitím HW paměti 
nám tento problém odpadá a ušetříme tím i strojový výkon, jelikož Stateflow je pomalejší než 
program napsaný v jazyce C. 

Stav Established   
Tvořen třemi paralelními sub-stavy viz příloha III. Popis činnosti jednotlivých stavů, 

můžeme shrnout do několika bodů. Stav:

▪ Communication_NewReno –  řídí zbylé dva stavy a ovládá Timer. Je to 
naprogramovaná struktura NewReno, která byla obecně popsaná v kapitole 3.3, 
nebudeme tedy vysvětlovat znovu princip, ale zaměříme se pouze na odlišnosti.
Při spuštění simulace se zbylé dva stavy načtou do výchozích stavů idle, kde setrvají 
až do interakce tímto řídícím stavem. Celý blok je rozdělen uvnitř na 2 bloky v relaci 
OR. Toto rozdělení je z důvodů ukončení činnosti NewReno po přijetí ACK 
posledního segmentu. V tomto případě bude aktivním stavem pouze 
Transmission_end, který může podle nastavení ukončit spojení, resetovat spojení a 
celou komunikaci nebo ukončit celou simulaci. 
Počáteční přechod vyhodnotí, zda-li byla provedena navazovací sekvence. V případě 
negace, nastaví počáteční hodnotu timeout a započne odesílání dat a fáze SLOW 
START. Nastavíme inicializační hodnoty virtuálních oken cwnd a send a odešleme 
první data. Před každým započatým odesláním se zkontroluje, zda-li se hodnota 
send, resp počet segmentů, vejde do SW paměti příjemce i odesílatele a případně se 
dodatečně zmenší jeho velikost. Funkce zajišťující tyto činnosti jsou: max, min,  
round. Maximální velikost okna send může nabývat do hodnoty awnd. Informaci o 
odeslání předáme stavu SND_DATA událostí send_data. A přesuneme se do stavu 
completing_send. Ve stavech Completing_send se čeká na dokončení odeslání dat. 
Jakmile se aktivuje, tak se spustí Timer. Tato čekací doba se ukončí, pokud se 
aktivuje stav idle v SND_DATA. Ve stavu SLOW START se událostí check_ACK_on 
aktivuje výběr dat z pamětí. Tato událost způsobí, že stav Check_ACK se přesune ze 
stavu klidu idle_ACK, do stavu wait_rcv_ACK, kde se čeká na příchod paketu. Další 
události závisí na (ne)příchodu ACK a velikosti okna. Při vypršení timeout, 
podmínka [t<1], nastane vypnutí Timer a dostaneme se do stavu w1, který slouží 
jako přechodový. Následující cestou vymažeme obsah dat v paměti a přepošleme 
ztracená data. Další popis by byl pouze opisováním kapitoly 3.3. 

▪ SND_data – tento obvod se stará o odesílání segmentů a ukládání těchto dat do SW 
paměti. Aktuálně odeslaná data se ukládají do proměnné DATA. V průběhu simulace 
se potom tato hodna zvětšuje nebo zvyšuje v závislosti na potvrzených a odeslaných 
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segmentech. 
Stav má dvě základní události a to send_data a resend data.  První jmenovaná je 
použita v případech, kdy okno narůstá, posílají se tedy nová data. Událost 
resend_data nastane tehdy, když dojde k vypršení doby timeout. V takovém případě 
se vymaže obsah SW paměti, dopočítá se hodnota DATA a pomocí hodnoty fs se určí 
cyklus odesílání, který má probíhat. Následující sestavení sekvenčních čísel závisí na 
tom, zda-li je DATA >0, tedy jestli jsou nějaká data k odeslání a na hodnotách fs a 
Partial_ACK.  Vyhodnocením těchto podmínek se určí trasa a podle ní se sestaví 
sekvenční čísla. Principy posunu okna byly rozebrány v kapitole 3.3.1. Při posílání 
prvního segmentu se aktivuje Timer. V tuto chvíli ještě nemá nastavený RTT_ACK. 
Tuto hodnotu nastavíme právě teď, na hodnotu ACK odesílaného segmentu (funkce 
save_RTT_ACK). Segment uložíme do pamětí, nastavíme hodnotu window_end a 
odečteme velikost segmentu z hodnoty DATA. Dostaneme se do přechodového stavu 
Sending, kde čekáme na informaci – událost o odeslání paketu. Další možnou cestou 
se dostaneme do stavu wait, kde se vyhodnotí, zda-li jsou ještě nějaká data k odeslání 
a cyklus opakujeme. Po odeslání všech dat z okna send nebo odeslání posledního 
segmentu nebo vypršení timeout se cyklus deaktivuje ve stavu idle_send. 

▪ Check_ACK – zajišťuje výběr dat z HW paměti TCP. Dále  kontrolu ACK paketu - 
identifikuje zda ACK je duplicitní, neúplný (partial) nebo nový. 
Po aktivaci se dostaneme ze stavu nečinnosti do stavu čekání na ACK. Zde se 
aktivuje výběr dat z HW paměti prostřednictvím hodnoty „1“ v proměnné 
buffer_poping. Zde setrváme do doby, než přijde reset spojení, vyprší timeout nebo 
přijde ACK. Příchod ACK signalizuje událost TCP_new_pck, kterou vygeneroval 
blok TCP/IPunpacker. V následujícím přechodovém stavu wait, se určí jeho statut. 
Pokud je větší jak poslední ACK,  následuje kontrola odeslaných a potvrzených dat 
(funkce reallocation_cache) . Tato kontrola je v modelu použita v případě, kdy dojde 
k odeslání velkého množství dat, k vypršení doby timeout a následně příchodu 
opožděného ACK. V takovém případě by došlo k znovu odečtení dat vlivem jejich 
přeposlání, a tím by se neodeslali poslední data.  Informace o příchodu nového 
segmentu se předá řídícímu stavu Comunnication prostřednictvím události 
rcv_new_ACK a stav se vrátí do deaktivace. V případě příjmu duplicitního paketu se 
dostaneme do rozhodovacího bodu z něhož vedou 3 cesty. Cesta „2“ je případ přijetí 
třech po sobě duplicitních paketů nebo pokud jsme ve fázi Fast recorvery pouze 
jeden duplicitní paket. Druhá možnost, cesta „1“, je za podmínky, kdy Timer vypršel 
nebo se sám ukončil a je třeba jej znovu spustit, jinak by došlo k zastavení 
komunikace a obvod by se již nespustil. Třetí cesta je za nesplnění předešlých dvou 
podmínek. Po vyhodnocení 3. duplicitního paketu jsem přidal do obvodu ještě jednu 
podmínku, která pokud došlo k prvnímu příjmu třech duplicitních segmentů, vymaže 
obsah HW paměti. Tato událost podstatně snižuje dobu zotavení celého spojení, 
protože při vyšších velikostech odeslaných dat a ztrátě paketu se předpokládá, že 
příjemce odeslal velké množství duplicitních paketů, které má teď odesílatel v 
paměti. Tato funkce se vypíná v případě definování CNT SEQ = 0. Viz níže.
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Popis použitých funkcí:  
reallocate_cache(x) – vstupním parametrem je příchozí ACK číslo, které se porovná se s 
čísly/segmenty uloženými v SW paměti a případně vymaže a přeskupí data. Tato funkce hlídá 
hodnotu DATA. Při příchodu ACK čísla, potvrzující pakety, které nejsou ve vyrovnávací 
paměti a zároveň je toto číslo větší jak window_end, pak tato funkce dopočítá hodnotu DATA, 
tak, aby odpovídala potvrzeným segmentům. 
save_to_cache(x,y) – vstupní parametry jsou čísla uvozující počáteční bajt segmentu a 
konečný bajt segmentu. Tyto čísla se nejprve otestují, jestli se již stejná nenachází v SW 
pamětí a jedinečná data uloží do paměti.
remove_cache – vymaže obsah SW paměti. 
fs_update – funkce při každém příchodu nového ACK spočítá podle vztahu (15) hodnotu fs.
m=min(s) – vstupním parametrem je hodnota okna, které se má odeslat, výstupem je případné 
zmenšení tohoto okna na velikost, která se vejde do SW paměti.
m=round(s) – vrací hodnotu vstupu zaokrouhlenou na násobky MSS_d.
save_RTT_ACK(s,b) – ukládá ACK číslo prvního odeslaného segmentu z okna cwnd do 
RTT_ACK. 
timeout_calculate – podle vztahů (4), (5) a (6) spočítá aktuální hodnotu timeout.
delete(e) – stejná funkce jako remove_cache, ovšem maže data do řádku, který je prezentován 
jako parametr „e“.
set_flags(f_URG,f_ACK,f_PSH,f_RST,f_SYN,f_FIN) – zkrácená zápis nastavení příznaků.
step=msec_to_step(s) – přepočítává zadanou hodnotu v čase na simulační kroky.
s=step_to_sec(step) – přepočítává hodnotu simulačního kroku na čas.
 

Všechny podstatné hodnoty se v modelu zaznamenávají do proměnné TCP_info[x] a jsou 
exportovány do Simulinku a dále vyhodnoceny. Ve Workspace v Matlabu jsou tyto hodnoty 
uloženy do TCP_info_cli a TCP_info_srv. Vysvětlivky k indexu x v poli TCP_info:

[1] – status ve kterém se stanice nachází: 
0 – CLOSED
1 – SYN_SENT
2 – ESTABLISHED
3 – FIN_WAIT_1
4 - FIN_WAIT_2
5 - TIME_WAIT

6 – END
7 - LISTEN
8 - SYN_RCVD
9 - CLOSE_WAIT 
10 - LAST_ACK

[2] –  status v ESTABLISHED
1 – SEND_SEQ 
2 – SLOW_START
3 - CONGESTION_AVOIDANCE
4 - FAST_RECOVERY

5 – SEND_ACK 
6 – LISTEN
7 – Buffer_full

[3] – send/rcv_ data_length – délka odeslaného/přijatého segmentu
[4] – send – zkutečná velikost odesílaných dat
[5] – MSS_d =MSS-MSS_h , využitelná velikost přenášeného bloku
[6] – send_window velikost odchozího okna
[7] – cwnd – relativní velikost virtuálního okna (congestion window)
[8] – windows_start – absolutní hodnota začátku okna cwnd. První SEQ číslo 
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[9] – windows_end – absolutní hodnota konce okna cwnd. Poslední SEQ číslo+MSS
[10] – ssthresh hodnota okna pravděpodobnosti zahlcení
[11] – timeout 
[12] – RTT čas putování paketu
[13] – send/rcv_ACK odeslaný/přijatý potvrzovací paket ACK
[14] – send/rcv_SEQ odeslané/přijaté sekvenční číslo paket SEQ
[15] – TCP_buffer_num zaplnění hardwarové vyrovnávací paměti
[16] – Fs množství nepotvrzených dat 
[17] – DATA_SEND_cnt , DATA_RCV_cnt zaplnění softwarové paměti
[18] – dup_ACK počet duplicitních ACK
[19] – rcv_window – příchozí velikost okna
[20] – Partial ACK hodnota částečného ACK(klient)

V Matlabu ve Workspase je definovaná proměnná time_stop, ve které je uložen simulační čas 
každého vzorku. Je možné tedy odtud vyčíst přesně časy mezi různými stavy. 

5.2.3 Algoritmus příjemce (server)
Algoritmus příjemce se příliš neliší od algoritmu odesílatele. V základním stavu viz příloha 

IV, jsou opět naprogramovány navazovací a ukončovací sekvence a sekvence průběhu 
spojení.

Ve stavu Timer chybí přechod, který ukončuje činnost čítače za podmínek příchodu  ACK 
resp. SEQ čísla větší nebo rovno jak spouštěcí SEQ číslo. Je to z toho důvodu, protože 
příjemce používá Timer pouze v případě, kdy přijme segment mimo okno.

Stav Established
Tento stav je relativně jednoduchý. opět ho tvoří podobné 3 paralelní stavy, jako v případě 
odesílatele viz příloha V. 

▪ Communication – ovládá zbylé dva stavy. Počáteční přechod aktivuje stav 
Check_SEQ, událostí Check_SEQ_on a setrvá ve stavu wait, kde čeká na příchod 
segmentů dat. Po příchodu dat se pozastaví činnost Check_SEQ a aktivuje se 
SND_ACK.  Po vyhodnocení příchozích segmentů se odešle příslušný ACK paket a 
tento stav se pozastaví. Tato interakce způsobí přechod do stavu LISTEN a opět se 
aktivuje Check_SEQ.  Z tohoto stavu vedou tři nové možné přechody. Prvním je 
vypršení doby timeout. Druhým je indikace přeplnění HW TCP paměti a odeslání 
okna o velikosti 0 a poslední ukončuje celý proces průběh komunikace a zahajuje 
fázi ukončení spojení.

▪ Check_SEQ – plní stejnou úlohu jako Check_ACK u odesílatele. Výběr dat z HW 
paměti a uložení jedinečných dat do SW paměti. Rozdíl je v tom, že se zde ovládá 
Timer, který se spustí ve chvíli, kdy dojde segment mimo okno start. Za této situace 
se hned odešle ACK.
Při příchodu segmentů, jejichž SEQ čísla odpovídají velikosti okna se tyto segmenty 
uloží do paměti a seřadí podle velikosti. Nyní jsme ve stavu wait2,
Je možné nastavit po kolika maximálně přijatých segmentech se má odesílat ACK. 
Skript funguje tak, že pokud je v paměti segment a počet již vybraných segmentů 
nepřesáhl maximální počet, vybírají se další segmenty. Proměnná určující počet 
vybíraných segmentů je def_CNT_SEQ. V nastavení definovaná pouze jako CNT 
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SEQ Přechod po splnění této podmínky se vrací zpět a dochází k výběru dalšího 
segmentu.
Je zde definovaný čekací interval na další segmenty. Jeho dobu je možné měnit v 
nastavení, neměla by klesnout pod hranici 7 vzorků. Třetí možností je splnění 
podmínky, kdy rcv_SEQ  = window_start. V takovém případě se opět přepošle starý 
ACK. Splnění výše popsaných podmínek mimo CNT SEQ vyvolá ukončení činnosti 
stavu Check_SEQ. 

▪ SND_ACK – obvod se stará o vyhodnocení segmentů v paměti a odeslání 
příslušného ACK. Jestliže je aktivován událostí SND_ACK_on, pomocí funkce check 
zjistí posloupnost dat a odešle poslední segment.
Aktivace událostí TCP_buffer_bull způsobí odeslání posledního ACK a okna o 
velikosti 0.  Je možné nastavit posílaní více stejných ACK paketů za sebou. 
Experimentální nastavení.

Popis použitých funkcí:  
Funkce které ještě nebyly popsané:
save_to_cache(x,y) – stejná funkce jako u odesílatele viz kapitola (5.2.2)
sort - seřazení přijatých segmentů. Segmenty mohou dojít v jiném pořadí a pro určení 
posloupnosti je třeba, aby data byly seřazeny od nejnižšího po nejvyšší.
s_ACK=check - funkce kontroluje posloupnost dat a vyhodnotí jaky ACK se má odeslat a 
jaká data se mají vymazat.        

5.3 Nastavení modelu
Pro pohodlnější nastavení modelu bylo navrženo jednoduché grafické rozhraní. To se 

spouští poklepáním na blok s popisem Settings. Tato volba spustí soubor s jménem settings.m 
a settings.fig. Nastavení je rozděleno do tří částí obrázek (13). V první části se nastavují 
globální parametry, které se týkají celého modelu. Nejdůležitější parametry nastavení:

Ts – vzorkovací čas, jednoho segmentu na optické bezdrátovém spojení. Pouze relativní údaj.
Ts rate – poměr mezi zkutečnou vzorkovací frekvencí a  Ts. viz kapitola 5.1
Transfer rate – maximální přenosová rychlost přenosového spoje. Udáno v Mbit/s. 
MSS – velikost segmentu i s TCP/IP hlavičkami 
Start timeout – počáteční hodnota timeout
I/O delay – zpoždění signálu na rozhraních 
Time separatory – dělička kmitočtu, při zvýšení čísla dojde k pomalejšímu čítání v Timer 
uvnitř komunikačních bodů. 
RTT divider – změřený čas RTT lze dodatečně vydělit touto hodnotou.
Established connestion – volbou lze zapnout navazovací sekvenci, 
Closed  connection – zapínání ukončovací sekvence   
Stop simulation – po dokončení odesílání dat ukončí simulaci.

Druhou oblastí je nastavení bodu klienta.
Panel Cwnd – pomocí definovaných hodnot lze modulovat růst okna. Vztah, který slouží ke 
zvětšení okna je naznačen pod panelem. Výchozí hodnoty jsou nastaveny na exponenciální 
růst. 
RCV dup. ACK – nastavení po kolika duplicitních paketech se má uskutečnit fáze Fast 
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Recorvery.
Apli data size – velikost uživatelských dat.
TCP SW buffer size – počet položek, které lze umístit do paměti v klientovi.

Poslední částí je nastavení bodu server.
cnt SEQ – důležité nastavení udávající po kolika přijatých segmentech se má odesílat 
potvrzení. Nastavení 0 způsobí to, že server bude tak dlouho vybírat HW paměť, dokud 
nebude prázdná a posléze pošle příslušné ACK. Hodnota větší jak „0“, udává fixní maximální 
možný  počet paketu, které může příjemce vybrat z paměti. Jestliže je paměť prázdná čeká se 
na segment.
Wait for ACK – maximální čekací interval na příchod nového ACK, nejmenší možná 
hodnota je 7 (3 cykly).
Resend ACK – pošle hned za sebou definovaný počet duplicitních AC
Stisknutím tlačítka Optical Channel se spustí nastavení optického kanálu, podrobněji viz 
kapitola 6. 

Program dokáže částečně dopočítávat hodnotu. Pokud změníme hodnotu Ts, dopočítá se 
pomocí vztahu (19) hodnota Transfare rate (MSS je konstantní). Při změně hodnoty MSS se 
dopočítá hodnota Ts a Transfere rate je konstantní.
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Obrázek 13:Nastavení modelu settings.m 



5.4 Editor signálu
Je to malá pomůcka pro generování, načítání a ukládání signálu optického výkonu. Signál 

lze generovat a  modelovat dle stanovených podmínek. Obrázek (14) ukazuje, načtený signál 
ze souboru s nastavenými logickými úrovněmi citlivosti optického přijímače. Načtení nebo 
uložení signálu se provádí přes menu. Načítaný signál musí byt TXT soubor a musí obsahovat 
strukturu dat, která bude tvořit 3 sloupce odděleny mezerou, z nichž 3. sloupec bude 
obsahovat hodnotu optického výkonu. 

Signál lze zesílit a přidat offset. Je možné signál načíst v dBm nebo mW, případně 
dodatečně udělat převod mezi těmito jednotkami. Pro signály s velkým množstvím hodnot je 
možně nezobrazovat graf a tím urychlit práci. Tato volba je jako výchozí stav. 

Po načtení nebo jakékoliv změně signálu se spočítá jeho střední hodnota a podle hodnoty 
úrovně logické proměnné určí počet bitů, které by se 100 % pravděpodobností korektně 
prošly – nebudou vyhodnoceny jako chybné. Pro bit, který projde musí platit 
  P x≥log 1 , (20)
kde x je testovaný bit. Položka „Bitu OK“ pak udává součet bitů, které splňují podmínku(20)
Signál lze také generovat. V panelu Generování signálu, navolíme počet vzorků , maximální a 
minimální hodnotu výkonu. Po stisku tlačítka Generovat, je možné dodatečně signál 
modelovat.
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Obrázek 14: Ukázka načteného signálu v editoru signálu



5.5 Diagnostika
Pro účel zpracování výstupních hodnot z modelu resp. z proměnné TCP_info obou bloků a 

zpracování chyb z optického bezdrátového modelu jsem vypracoval blok s názvem Selectors, 
který zprostředkovává tyto hodnoty. Jedna se o jednoduchý selektor dat, z definovaným 
počtem výstupů (max 10) viz obrázek (15), který vybere požadovanou hodnoty z proměnné 
TCP_info a přenes jí na výstup. Vybrané hodnoty, a pokud je zatržená volba „Zaznamenávat i 
chyby“, seskupí do matice a přenese na výstup sim_save, kde se uloží do Workspace pro další 
zpracování. Zdrojový kód bloku je uložen v souboru selectors.m a jedná se opět o M-S-
Function. 

6 Vlastnosti optického bezdrátového spojení
Optické bezdrátové spojení má jiné přenosové vlastnosti než vlákno optické nebo 

metalické . Může zde docházet k nahodilému a dlouhodobému kolísání výkonu optického 
paprsku, což obecně u vlákna neexistuje.  
Jsou dva základní vlivy kolísání optického paprsku:

• Rozptylování na složky - zvyšuje se za mlhy, deště nebo sněžení. Takové rušení může 
vést  až k úplné ztrátě spojení.  Je to velmi pomalý proces, který určuje dostupnost 
celého spojení. 

• Atmosférické víření (turbulence) – způsobuje odraz optického papsku a působí na 
přijímaný signál po dobu až jednotek milisekund.

Oba výše jmenované jevy vznikají převážně během svítání a západu slunce nebo za teplých 
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Obrázek 15: Block Selectors – nastavení a blok



slunečných dní, kdy se atmosféra hodně mění. Na kvalitu služeb má také vliv délka celého 
optického spoje a vlastnosti optických bodů.

Většina dostupných optických přenosových zařízení používá protokoly a kódování vyvinuté 
pro vláknové spoje. Po jejich aplikování na bezdrátové optické spojení dochází k velkým 
problémům a velké chybovosti v komunikaci. Tyto protokoly nedokáží vhodně reagovat na 
specifické podmínky bezdrátového prostředí a dochází k velkému zhoršení přenosových 
vlastností.

Přijímaný optický výkon lze popsat rovnicí 

  p RXA t =pTXA t −α SYS−α PART  t −αTURB t  [ dB ] , (21)
kde pTXA(t) je vyzářený výkon, αSYS je potencionální stálý útlum, αPART je útlum způsobený 
rozptylováním a  αTURB je útlum způsobený atmosférickými vlivy. 
Jak útlum αPART tak i αTURB jsou vyjádřeny v časové oblasti a mají rozdílnou délku trvání, 
typické hodnoty τTURB ≈(1 až 10)ms, τPART > 1min. Tyto časové hodnoty jsou hlavním 
problémem pro komunikační protokoly, které se nemohou efektivně s takovými výpadky 
vyrovnat.
Poměrově můžeme jednotlivé časy ztrát a transportu dat τ DATA  vyjádřit jako 
  τ DATA≪ τTURB≪τ PART . (22)

Hodnota přijímaného optického výkonu se neustále mění v závislosti na atmosferických 
podmínkách. Průběh typického kolísání je naznačen na obrázku (16).

6.1 Pravděpodobnost chyby
Nejprve je nutné stanovit jakým způsobem bude přijímač vyhodnocovat logickou 

informaci (1 a 0). U optických bezdrátových sítí je zpravidla stanovena jedna rozhodovací 
úroveň PTHRES viz obrázek (17) - spodní část. Při příjmu optického výkonu se porovná ta to 
úroveň s rozhodovací úrovní PTHRES   a pokud je přijatý výkon větší nebo roven komparátor 
vyhodnotí logickou 1, v opačném případě logickou 0. U vláknových spojích jsou stanoveny 
zpravidla dvě úrovně pro rozeznání logické 1 a 0. Jak ukazuje horní část obrázku (17) existuje 
zde zakázaný pás, který charakterizuje stav, kdy obvod nemůže jednoznačně stanovit úroveň a 
je vyhodnocena chyba. Model pracuje s prvním typem logiky.
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Obrázek 16: Příjem optického výkonu a 
logických hodnot [3]



Pravděpodobnost chyby pb  v případě přenosu při modulaci on-off-keying (klíčování 
přerušováním nosné vlny) závisí na hodnotě odstupu signálu od šum.

Pravděpodobnost detekce k chyb v bloku délky n je binomické rozdělení, které je popsané 
následujícím vztahem [9]

  Pnk =nk pb
k 1− pb

n−k . (23)

Vzhledem k tomu, že modelu chybí nejnižší vrstva síťového rozhraní, která kontroluje 
integritu přenášených dat – každý bit celého MSS a při zjištění chyby třeba jen jednoho bitu, 
celý segment dat zahodí, bude pro nás nejmenší velikost chyby celý segment dat. 

6.2 Model chybového kanálu
Bloková značka a možné nastavení modelu je na obrázku (18). Uvnitř tohoto bloku se 

skrývá: zpožďovací člen, detektor paketu, programový blok tvořící hlavní algoritmus - je 
naprogramovaný přes M-S-Function (level 2) a blok povolující průchod paketů. Toto vše je 
zdvojeno, tak aby se mohli zároveň testovat oba směry provozu. Celý skript je uložen v 
souboru optical.m.

Jak je vidět na obrázku (18), blok umí zpozdit přenášený paket o celou délku vzorku. 
Zpoždění je konstantní pro oba směry. 

Princip tohoto bloku je následovný. Po zpoždění paketu se identifikuje jeho začátek. Tato 
událost se předá bloku obsahující algoritmy ztrát a podle počátečního nastavení se provede 
daný typ ztráty z definovanými parametry. Vyhodnotí se stav zda, se má paket ztratit nebo ne 
a podle toho se povolí průchod paketů. V další části se pouze generují výstupní statistické 
signály – zahození a  nový paket.
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Obrázek 17: Základní typy rozhodovací logiky



6.2.1 Typy ztrát
Je nadefinované několik typů z nichž většina má charakter symetrických a umělých ztrát: 

a) Žádné – nedojde k žádné ztrátě paket se pouze zpozdí a projde blokem.

b) Porovnání se signálem -  pro stanovení výsledku je využito změřené úrovně 
optického signálu, který je uložen v poli „signál“.
Je nutné definovat úroveň logické komparační úrovně log_th a to zda se má 
ukončit simulace v případě, kdy dojde indexace na konečnou hodnotu pole 
signal. Pokud tato volba není zaškrtnutá, indexace pole rotuje pořád dokola od 
hodnoty 1. Po přijetí paketu se z IP hlavičky určí celková velikost segmentu a 
paket se ořeže o počáteční hodnotu času a koncový identifikační znak. Pokud 
paket, resp. úroveň signálu, splňuje podmínku (24), paket projde. V opačném 
případě je vyhodnocen jako chybný. Tento vztah není příliš přesným vyjádřením, 
jelikož v případě, kdy je bit paketu logická nula a signál v tomto bitu je pod 
úrovní logická 1, bit by měl být vyhodnocen jako korektní. V našem případě 
bude taková situace vyhodnocena jako chybný bit, tedy paket. Indexace paketu je 
realizována pomocí externího zdroje impulzu (čítače), který běží   

  signal index : indexdélka paketu ,1≥log1 (24)

c) Náhodný paket – definované číslo v nastavení určuje množinu čísel od 
{0,číslo}, ze které se následně náhodně vybírá číslo. Pokud toto číslo bude větší 
jak 0, pak paket projde, v opačném případě bude paket zahozen. Z toho vyplývá, 
že čím větší hodnotu čísla nastavíme, tím menší je pravděpodobnost  zahození 
paketu menší. 

d) Každý „x-tý“ paket -   počítá se každý prošlý paket. Pokud obvod načítá do 
definované hodnoty paket se ztratí a cyklus se opakuje.

e) Externí zdroj – k obvodu je možné připojit vlastní zdroj ztrát. V modelu je 
připojen manuální spínač, ovšem je možné použít jakýkoliv jiná typ  zdroje. 
Logická hodnota definuje ztracený paket. Hodnota 0, segment projde, logická 
hodnota 1 značí ztrátu.
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Obrázek 18:  Blok optického bezdrátového kanálu a jeho nastavení



Při načtení proměnné signal, která obsahuje stovky tisíc hodnot, dojde ke zpomalení 
simulace. Tato nepříjemnost nemá žádný vliv na výsledky simulace, ale prodlužuje její 
celkový čas.

7 Simulace vlastností TCP protokolu
V této části se zaměříme na vyhodnocení vlivu různých parametrů TCP protokolu.

Testy rozdělíme na dvě hlavní oblasti. Testy bez ztrátového kanálu a se ztrátovým kanálem. 
Bezeztrátové testy poslouží k hrubému porovnání a stanovení obecných vlivů.  Pro ztrátový 
kanál použijeme dva změřené signály optického výkonu za různých atmosferických 
podmínek. 

7.1 Bezeztrátové testy
Tyto testy jsou zaměřeny na zjištění přenosové rychlosti a doby celkového přenosu bloku 

dat o konstantní délce v závislosti na velikosti vyrovnávacích pamětí obou komunikačních 
bodů, velikosti MSS a počtu možných potvrzovacích paketů. Zaznamenávány budou také 
počty paketů odeslaných v každém směru. Testy představují chování TCP protokolu na 
vláknových sítích, kde je velmi nízká chybovost. Samotné testy jsou 

Nejprve si stanovíme parametry, které budou po dobu těchto testů konstantní a parametry, 
které chceme modulovat - dynamické viz tabulky (1 a 2).

Čas lze odečítat z proměnné time_stop nebo po skončení simulace z Command Window.
Optický bezdrátový kanál nastavíme na „Žádné ztráty“. Podle výsledného změřeného času 
spočítáme podle (2), průměrnou přenosovou rychlost spoje
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Tabulka 1: Konstantní parametry
Tranfer rate 125Mbit/s Rcv diplic. ACK 3
Ts rate 8 RTT calculate off
Wait for ACK 7 Stop simulation on
Apli data size 100kByte Resend ACK 1
Time separatory 1 Close conn. off
Start timeout 300 Estab conn. off

Tabulka 2: Dynamické parametry
Ts v závislosti na MSS
MSS [Bajt] 240; 540; 1040; 1540 B 
SW buffer client : SW buffer server 40:20; 30:20; 30:30; 20:30; 60:60
Count SEQ  2, 4, 8, 0 

10 ms



7.1.1 Výsledky simulací

 

Bylo zjištěno, že nejstabilnější a největší průměrnou přenosovou rychlost dosahuje TCP 
protokol s hodnotou CNT SEQ <2;4> zhruba při stejných velikostech vyrovnávacích pamětí. 
Tyto hodnoty dosahuje v celém spektru hodnot MSS. Největší přenos byl zaznamenán při 
tomto nastavení a velikosti MSS = 540. Průměrná přenosová rychlost byla 107 Mb/s. Naopak 
nejhorší přenosové vlastnosti jsou při nastavení velkých vyrovnávacích pamětí, kdy dochází k 
odeslání velkého množství segmentů. Jejich odesílání a zpracování trvá příliš dlouho dobu  a 
dojde k vypršení doby timeout. Tento jev se citelně projevuje při fixních nastavení CNT SEQ 
na malých hodnotách. 

Při hodnotě MSS = 1540 nemají na přenosovou rychlost velikosti pamětí zásadní vliv a 
jsou u všech charakteristik téměř shodné, patrné rozdíly jsou pouze na vyšších hodnotách 
CNT SEQ.

Nejméně paketů odešleme oběma směry s nastavením CNT SEQ 0, naopak nejvíce s CNT 
SEQ 2. I když zde jsou rozdíly malé. Tyto výsledky jsou snadno předvídatelné, ovšem 
zajímavým jevem v druhém případě je, že výsledný čas odeslání dat je nejmenší. Všechny 
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hodnoty jsou uloženy v souboru: mereni.xls.

Absolutně nejlepším nastavením co do přenosové rychlosti je, MSS 540 , CNT SEQ 2 a 
vyrovnávací paměti nastaveny 30:30.

7.2 Ztrátové testy
Jak již bylo naznačeno v úvodu, pro ztrátové testy použijeme změřené signály optického 

výkonu na reálném spoji [8]. Parametry signálů jsou uvedeny v tabulce (3). Zaměříme se na 
vyhodnocení vlivu velikosti MSS a timeout na počtu přijatých ACK.  Měření provedeme na 
obou dvou signálech, které načteme a upravíme přes aplikaci  Signal editor. 

Po načtení v editoru signálu, signály převedeme na dBm, nebudeme je dále nijak 
upravovat, pouze si nastavíme komparační úroveň logické hodnoty přijímače na hodnotu 
11.5dBm pro signál 1 a 14,1dBm pro signál 2. Tyto hodnoty jsem odhadl ze simulací jako 
optimální úroveň pro testování vlivů optického signálu. Tyto úrovně budou mít největší vliv 
na výsledek měření, jelikož stanovují maximální počet chyb. Aktuální nastavení obsahuje 
teoreticky maximálně 652 bitových chyb pro signál 1 a 1060 pro signál 2.  

Jelikož změřené optické signály obsahují málo vzorků, je nutné snížit velikost timeout tak, 
aby se daly pozorovat mechanizmy oprav. 

Model nastavíme obdobně jako v tabulce (1), pouze zredukujeme dynamické parametry v 
tabulce (2).  Budeme testovat pro 

MSS {540,1540} B , timeout {1.5,2,3,5} a velikosti vyrovnávacích pamětí nastavíme na fixní 
hodnotu 40:20. Hodnotu CNT_SEQ budeme měnit v intervalu <2,8>.

Na optickém kanálu nastavíme typ ztráty na „Porovnání se signálem“ a aktivujeme ukončení 
simulace při překročení indexace pole signál.
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Tabulka 3: Parametry změřených optických signálů

Signál 1 Signál 2
soubor sq5_SW5-22_09-23_25-09-2007_ap23.txt sq5_SW5-22_15-35_10-10-2007_ap23_2k.txt

Vzorků 600000 3000000

Atmosferické 
podmínky

deštivo, nízká viditelnost (9°C, vlhkost 95%, 
viditelnost 3km)

lehký opar (horší viditelnost), bez mraků, 
slunečno (12°C, vlhkost 75%, viditelnost 15km)
Mezní kmitočet dolní propusti analogového 
signálu nastaven na 2kHz

Informace o 
měření

Aparatura přijímače
Délka spoje
Testovací posloupnost
Délka bloku dat
Přenosová rychlost
Doba přenosu bloku
Vzorkovací frekvence analogového signálu

23mm
500m

PRBS 2^7-1
12500 bitů
125 Mb/s

100 us
10 kHz



Výsledky: 

U signálu 1 se projevil problém malého počtu vzorků. Především na vyšších hodnotách 
timeout je rozdíl dobře patrný. Jakmile dojde ke ztrátě segmentů, odesílatel začne odpočítávat 
dobu timeout, ale ta je příliš dlouhá na to, aby skončila dříve než simulace. Délka Signálu 1 je 
4,8ms.  Na nízkých hodnotách timeout lze pozorovat aktivaci mechanizmu obnovy. V grafu se 
to projevuje jako zvětšení počtu přijatých ACK.  Zajímavý je rozdíl mezi výsledky na různých 
hodnotách MSS při timeout 2ms. Je patrné, že ač pravděpodobnost výskytu chyby ve větším 
bloku dat je větší, bloky s MSS 1450 dokáží přenést více dat. Přenosová charakteristika 
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kopíruje  křivky ACK.

Pro signál 2 je již situace lepší, neboť obsahuje podstatně více vzorků a timeout může vypršet 
i několikrát. Průběhy všech charakteristik jsou téměř lineární. Nejvyššího přenosu jsem 
dosáhli při nastavení MSS = 1460 a potvrzování po 2 segmentech. Rozdíly se zvětšují se 
zvětšováním hodnoty timeout.  

7.2.1 Ukázka průběhů – ztráty externím zdrojem
Následující grafy ukazují reálné průběhy všech důležitých přenosových parametrů TCP spoje. 
Ztráty byly generovány prostřednictvím optického bezdrátového kanálu, který byl nastaven na 
ztráty typu „Externí zdroj“.  Na prvním grafu je dobře patrné to, jak hodnota send, kopíruje 
velikost okna cwnd.   
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Jelikož jsme po čas testu neměli zaškrtnutou volbu RTT_calculate v nastavení, hodnoty 
obou časů jsou v celém pásmu stoupající. Hodnoty chyb přesně nekorespondují s daty, jsou 
posunuté o zpomalení na výstupu bloku a vstupu optického kanálu. Ovšem chyba v měřítku je 
zanedbatelná.

8 Závěr

V této práci jsem se zabýval modelováním a simulací TCP protokolu a optického 
bezkabelového spojení. Model TCP byl navrhnut podle specifikace NewReno a dle simulací 
splňuje své přenosové vlastnosti. Model bezkabelového optického prostředí, který byl 
navrhnut pro tuto práci, není přesným modelem. Je správný pouze pro hodnoty signálu nad 
úrovní logické hodnoty „1“. V případě signálu pod touto hodnotou by měla být spočítat 
pravděpodobnost chyby, a zní vyhodnotit ztrátu nebo průchod paketu. 

Výsledky simulací jsou uvedeny v kapitole 7. Kde jsou detailně rozebrány dílčí výsledky. 
Bylo zjištěno, že nejlepší nastavení, se ztrátovým kanálem, je při vyšších hodnotách MSS. 
Výsledky jsou silně závislé na nastavení timeout a na nastavené hodnotě komparační úrovně. 
Vysoká hodnota CNT_SEQ nebyla efektivní pří vysokých ztrátách. Toto nastavení se hodí 
spíše do prostředí vláknových sítí. Ušetříme jím sice přenosové pásmo od příjemce k 
odesílateli, ale neefektivnost, při ztrátách, tuto vlastnost degradují.  
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Příloha I – Model 
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Příloha II – Stateflow klient
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Příloha III – Established stavu klienta
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Příloha IV - Stateflow server
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Příloha V - Obsah established stavu serveru
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11 Seznam zkratek
TCP – transmission control protocol , přenosový kontrolní protokol
IP – internet protocol, internet protokol
SEQ – sequential number, sekvenční číslo
ACK – acknowledgment number, potvrzovací číslo
FS – flight size, množství nepotvrzených dat 
CWND – congestion window , okno zahlcení 
AWND – advertise window, inezerované/přijaté okno
MSS – maximum segment size, maximální velikost segmentu
MTU – maximum transmit unit, maximální přenosová  jednotka
RTT – route-trip time, čas přenosu segmentu 
SSTHRESH – slow start threshhold , počáteční úroveň pomalého startu
TS – timeslot
SND_ACK – send acknowledgment number, odeslání potvrzovacího čísla
SND_SEQ – send sequential number, odeslání sekvenčního čísla
RATE – transfar rate, přenosová rychlost
RTT_ACK – route-trip time of acknowledgment number, uložené ACK, pro které se měří 
RTT
FSO – free space optics , optické pojítko
SACK - Selective Acknowledgement, selektivní potvrzování 
WORKSPACE – pracovní prostředí Matlab
HW – hardware
SW - software
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