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1. Inleiding

Mijnheer de rector, dames en heren,

Ik ben er vrijwel zeker van dat verschillenden van U, op weg naar deze 

bijeenkomst, te maken hebben gehad met onverwachte (of, in ieder geval,

onverhoopte) vertragingen in het verkeer. En aan het eind van de dag, na de

receptie op weg terug naar huis, is de kans dat U met dat ongemak wordt

geconfronteerd nog veel groter. Dit ondanks alle maatregelen die genomen

worden om de doorstroming van het wegverkeer te bevorderen.

De komende drie kwartier wil ik U meenemen voor een tocht over het digi-

tale wegennet en U iets vertellen over de wijze waarop dáár (naar mijn indruk

meestal met meer succes) getracht wordt het verkeer in goede banen te 

leiden. Met ‘verkeer’ bedoel ik dan natuurlijk de digitale informatiestromen,

die door het netwerk worden getransporteerd, cf. Figuur 1. We zullen zien

dat er veel parallellen te trekken zijn. Stoplichten, voorrangsregels, toerit-

dosering: al deze zaken worden, in essentie, ook voor de verkeersafwikkeling

in communicatienetwerken volop toegepast. De vergelijking gaat echter niet

altijd op. Zo ben ik voor de in het Internet wel gehanteerde strategie, om bij

dreigende congestie willekeurige ‘verkeersdeelnemers’ (datapakketten)

bewust te elimineren1, nog geen equivalent tegengekomen in het ‘gewone’

wegverkeer.

Verkeersafw
ikkeling op het digitale w

egennet

1 Hier wordt gedoeld op de zogenaamde Random Early Detection (RED) strategie,

zie o.a. [Floy93].

050815 Oratie vd Berg  20-09-2005  16:13  Pagina 5



6

Figuur 1: Verkeersstromen op het digitale wegennet.

Mijn intentie vanmiddag is dus U een indruk te geven van mijn vakgebied,

de afwikkeling van het verkeer in communicatienetwerken. Internationaal

wordt dit vakgebied meestal aangeduid met de wat beter in de mond liggen-

de term ‘Teletraffic Engineering’, of ook wel  ‘Traffic Management’ of ‘Traffic

Control’. In de loop van mijn betoog zal ik deze termen vaak hanteren. Een

sterk aanverwante term, die ik ook nogal eens zal gebruiken is ‘QoS Control’.

Deze gaat meer uit van het uiteindelijke doel van traffic management, name-

lijk het regelen en waarborgen van de kwaliteit van de communicatiedien-

sten. Later kom ik daar nog nader op terug. Laat ik U nu eerst een beknopt

overzicht geven van de opbouw van mijn rede.

Ik zal zodirect beginnen met het nader karakteriseren en positioneren van het

vakgebied. Vervolgens schets ik U de ontwikkelingen in het vakgebied sinds

het ontstaan in het begin van de vorige eeuw met de opkomst van de tele-

fonie. Daarna probeer ik vanuit de huidige ontwikkelingen in de Informatie-

en Communicatietechnologie, U een beeld te geven van de specifieke uit-

dagingen die ik daarin voor het vakgebied voorzie.
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2. Belang van Traffic Management

Waarom is traffic management (TM), of traffic control, van belang en wat is in

essentie de uitdaging die er ligt? 

Laten we eens kijken wat er, globaal gesproken, zou gebeuren met het ver-

keer in een communicatienetwerk als er géén traffic management wordt 

uitgevoerd (zie Figuur 2, de rode curve). Zolang het verkeersaanbod véél 

kleiner is dan de netwerkcapaciteit, is er niets aan de hand en zal vrijwel al

het verkeer binnen de gestelde kwaliteitseisen m.b.t. bijv. throughput,

response tijden e.d., over het netwerk worden getransporteerd en worden

afgeleverd bij de bestemming. De zogenaamde ‘goodput’ is dan dus gelijk

aan het verkeersaanbod. Echter, neemt het verkeersaanbod verder toe, dan

zal de goodput gaan achterblijven: door het optreden van vertragingen in de

knooppunten van het netwerk (en het eventueel zelfs verloren gaan van

data, doordat de buffers in de knooppunten overvol raken) zal niet al het

aangeboden verkeer met de juiste kwaliteit worden afgeleverd. Als vervol-

gens het verkeersaanbod nóg verder oploopt, zal een bepaalde (kritieke)

waarde worden overschreden, waarna de goodput zelfs afneemt en uiteinde-

lijk tot nul reduceert! Wat dat betreft is er precies hetzelfde aan de hand als

op ons snelwegennet! En in feite treedt dit fenomeen natuurlijk in veel meer

systemen of situaties op, waarbij een zekere capaciteit tussen een fluctue-

rend aantal gebruikers moet worden gedeeld.

Het is duidelijk dat het ideale verloop van de goodput als functie van het 

verkeersaanbod zou zijn zoals in Figuur 2 aangegeven met de groene curve.

In essentie is nu het doel van traffic management het ‘instorten’ van de

goodput (als het verkeersaanbod de kritieke waarde overschrijdt) te voor-

komen en zo goed mogelijk de ideale situatie te benaderen. Bijvoorbeeld

zoals aangegeven met de blauwe curven in Figuur 2.
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Figuur 2: Netwerk ‘goodput’ als functie van het verkeersaanbod.

Concreter geformuleerd, wordt dus met TM beoogd zo veel mogelijk van het

aangeboden verkeer met de vereiste kwaliteit (QoS: Quality of Service) over

het netwerk af te wikkelen. Hierbij speelt natuurlijk wel een afweging tussen

enerzijds de extra ‘kosten’ die moeten worden gemaakt om het ideale gedrag

zo dicht mogelijk te benaderen en anderzijds de extra ‘inkomsten’, die direct

of indirect voortvloeien uit een verhoging van de service graad en/of een

efficiënter gebruik van de middelen. De extra kosten betreffen hier overigens

niet alleen de investeringen in meer geavanceerde apparatuur met allerlei

TM functionaliteiten, maar ook de eventueel benodigde extra inzet t.b.v. de

(reguliere) operations.

In essentie worden de problemen m.b.t. de afwikkeling van het verkeer in

een communicatienetwerk (en ook op onze snelwegen) veroorzaakt door het

onvoorspelbare, random, karakter van het verkeer. De initiaties van web

downloads, telefoongesprekken, video calls of andere applicaties vormen

stochastische processen, die kunnen leiden tot enorme fluctuaties in de ver-

keersintensiteit. Met name op een kleinere tijdschaal gezien, maar vanuit

praktisch oogpunt zeer relevant, kunnen de verkeerspieken vele malen 

groter zijn dan de gemiddelde intensiteit. Dé kunst van TM is, in feite, om 

op de juiste wijze om te gaan met en in te spelen op die grilligheid van het

verkeer. En, als het even kan, daar zelfs voordeel uit te halen!
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TM mechanismen

Tot nu toe heb ik met U vrijwel alleen nog maar in abstracte termen over TM

gesproken. Zomaar enkele concrete voorbeelden van TM mechanismen, die

in de praktijk worden gebruikt, zijn (i) dynamische routering t.b.v. een opti-

male spreiding van het verkeer over het netwerk, om daarmee de beschik-

bare capaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten, en, als tweede voorbeeld,

(ii) ‘scheduling’. Op dit laatste voorbeeld zal ik wat verder ingaan.

Een scheduling mechanisme bepaalt de volgorde waarin datapakketten,

afkomstig van verschillende gebruikers en/of verschillende applicaties, in de

knooppunten van het netwerk worden afgehandeld. De meest eenvoudige

scheduler is ‘First Come First Served’ (FCFS), oftewel afhandelen in volgorde

van aankomst. Hierbij wordt dus geen enkele rekening gehouden met de

eventueel verschillende eisen t.a.v. throughput of maximale response tijd,

die gesteld worden door de verschillende applicaties waarvan het verkeer

afkomstig is. Dat is eenvoudig qua implementatie, maar veelal zeer ineffi-

ciënt; tenminste als je daadwerkelijk aan de gestelde kwaliteitseisen wilt

voldoen. De netwerk efficiency kan vaak sterk verbeterd worden door bij de

afhandeling van het verkeer te differentiëren naar de verschillende kwaliteits-

eisen die door de achterliggende applicaties gesteld worden. Zo kan bijvoor-

beeld voorrang worden gegeven aan het verkeer afkomstig van real-time

applicaties (spraak, video, gaming) ten koste van het verkeer van andere

applicaties, die minder gevoelig zijn voor vertragingen.

Ter illustratie van het effect van scheduling zal ik U twee keer een bepaald

video fragment laten zien dat over een testnetwerk werd verzonden. De eer-

ste keer is al het verkeer volgens het FCFS principe afgehandeld in de net-

werkknooppunten; naast het verkeer afkomstig van de video was er ook data

verkeer in het netwerk aanwezig. De tweede keer is er gebruik gemaakt van

priority scheduling, waarbij het video verkeer met voorrang t.o.v. het data

verkeer werd afgewerkt. De capaciteiten van de netwerk links waren in beide

situaties gelijk. Het resulterende verschil in kwaliteit van het videobeeld

wordt getoond in Figuur 3.
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(a)                                                             (b)

Figuur 3: Effect van ‘packet scheduling’ in netwerk nodes op beeldkwaliteit van 

video: (a) geen scheduling (FCFS), en (b) prioriteit voor video verkeer 

t.o.v data verkeer.

Een typisch TM vraagstuk is vervolgens natuurlijk hoever je kan gaan met

het hanteren van prioriteiten, zonder dat de gebruikers van de andere appli-

caties (met lage prioriteit) al te veel nadeel ondervinden. In het licht hiervan

zijn dan ook allerlei andere scheduling mechanismen ontwikkeld, die min-

der strikte voorrangsregels hanteren. Maar goed, laten we nu niet op details

ingaan en het voorlopig bij dit voorbeeld laten.

‘Takken’ in TM onderzoek

Ruwweg zijn er twee ‘takken’ te onderscheiden in het TM onderzoek. De ene

tak richt zich vooral op de architectuur- en implementatie aspecten van TM,

zoals de inbedding in netwerk management en de benodigde communicatie

tussen protocollen. In feite ligt de focus in deze groep op het functioneel laten

werken van TM mechanismen. De andere tak richt zich vooral op de kwanti-

tatieve aspecten van TM, i.h.b. op de vraag welke en op wat voor wijze (m.b.t.

bijvoorbeeld parameterinstellingen) TM mechanismen ingezet moeten wor-

den, om het verkeer efficiënt en met de vereiste kwaliteit (QoS) af te kunnen

wikkelen. Mijn eigen activiteiten vallen met name binnen de tweede tak, dus

de kwantitatieve aspecten. Daar ligt dan ook de focus van de rest van mijn

verhaal. Wel wil ik graag nog kwijt dat er naar mijn mening veel meer inter-

actie zou moeten zijn tussen de twee takken. Dat zou de effectiviteit van het

totale onderzoek zeker ten goede kunnen komen.
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3. Positionering van het vakgebied

Goed, ik richt me in het vervolg van mijn rede dus op de kwantitatieve tak

van TM onderzoek. In zekere zin is hierbinnen een nader onderscheid te

maken op basis van de aanpak van het onderzoek, i.h.b. m.b.t. de ‘tools’/mid-

delen die gehanteerd worden voor design, evaluatie en optimalisatie van TM

methoden. Ruwweg gaat het dan om experimenteel onderzoek, simulatie en

wiskundige modellering en analyse. Elk van deze aanpakken heeft zo z’n

specifieke voor- en nadelen, waar ik nu kort wat verder op in zal gaan.

Allereerst experimenten. Met behulp van experimenten kan de werkelijkheid

nauwkeurig worden nagebootst. Deze aanpak levert daarmee dus in principe

de meest betrouwbare resultaten en inzichten. Echter, een beperkende factor

zijn vaak de kosten die er gemoeid zijn met het opzetten en onderhouden

van een geschikte experimenteeromgeving. Zo moeten er kostbare prototy-

pes van de te onderzoeken systemen of mechanismen worden ‘gebouwd’.

En praktisch gezien is het vaak ook onmogelijk om een enigszins realisti-

sche, operationele situatie (bijv. t.b.v. schaalbaarheidstesten) bevredigend 

na te bootsen.

Wat dit laatste betreft bieden simulaties meer mogelijkheden. Met steeds

krachtigere computers vormt simulatie een steeds belangrijker hulpmiddel

voor onderzoek op TM gebied. Maar ook dit heeft zijn beperkingen. De toe-

name van de rekenkracht van de computers en de toename van de com-

plexiteit (en snelheid) van communicatienetwerken en -systemen blijken 

in de praktijk veelal gelijk op te gaan. Zodat simuleren vaak nog steeds een

zéér tijdrovende zaak is. Ter illustratie: voor de simulatie van een klein

UMTS radionetwerk hebben de snelste PC’s op dit moment vaak al enkele

dagen nodig. En dan heb je alleen nog maar resultaten voor één of slechts

enkele combinaties van waarden van de vele systeemparameters.

De derde aanpak die ik noemde is wiskundige modellering en analyse. Deze

aanpak is traditioneel sterk vertegenwoordigd in de TM wereld en heeft in 

de loop der jaren z’n kracht op dit terrein bewezen. Zo zijn wiskundige

modellen vaak zeer geschikt om schaalbaarheidsvraagstukken te bestude-

ren. Bijvoorbeeld, hoe de performance van een netwerk of systeem zich zal

gedragen als het aantal gebruikers sterk toeneemt. De gehanteerde tech-

nieken komen met name uit de operations research (besliskunde), i.h.b. de
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toegepaste stochastiek, en, specifieker, de wachtrijtheorie. Omgekeerd kan 

je zelfs zeggen dat de ontwikkeling van de wachtrijtheorie in grote mate

geïnspireerd is (en nog steeds wordt) vanuit TM toepassingen in de telecom-

municatie. Ik haast mij overigens om hier aan toe te voegen, dat natuurlijk

ook andere toepassingsgebieden, met name op het gebied van de logistiek

(verkeer en vervoer, productiesystemen), hierin een belangrijke rol hebben

gespeeld.

Een onmiskenbaar nadeel van wiskundige modellering is dat, omwille van de

analyseerbaarheid van de modellen, details van de te onderzoeken systemen

vaak niet kunnen worden meegenomen. Waardoor bijvoorbeeld de over-

tuigingskracht in de richting van de gebruikers van de resultaten helaas niet

altijd even groot is. Daartegenover staat echter dat men bij het maken van

keuzes omtrent het wel of niet weglaten van bepaalde systeemeigenschap-

pen (in de modelleringsfase), vrijwel automatisch gedwongen wordt tot de

kern/essentie van de problematiek door te dringen. Bepaalde structuren van

problemen, of zelfs problemen zelf, zijn dan ook nogal eens pas als zodanig

zichtbaar geworden nadat wiskundige modelvorming en analyse had plaats-

gevonden.

De hierboven genoemde aanpakken worden overigens niet zo sterk geschei-

den gehanteerd als dat ik nu misschien gesuggereerd heb. Steeds vaker zien

we dat er gebruik gemaakt wordt van allerlei combinaties van (met name)

simulatie en wiskundige modellerings- en analyse technieken. Het op deze

wijze ‘uitbuiten’ van de sterke kanten van elk van de technieken is een

goede ontwikkeling, die ik in onderwijs en onderzoek graag verder stimuleer.

Hiermee sluit ik het eerste deel van mijn rede (de positionering en karakte-

risering van het vakgebied) af, en stel ik voor om naar het tweede deel te

gaan, waarin ik een aantal highlights uit de ontwikkelingen van het vak-

gebied zal schetsen.
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4. Highlights uit de ontwikkelingen op
het vakgebied

4.1 Telefonie

De basis voor het vakgebied werd gelegd in het begin van de vorige eeuw

door de Deense wiskundige Agner Erlang (1878-1929), [Broc60]. Hij werd in

1908 door de directeur van de telefoonmaatschappij van Kopenhagen

gevraagd om daar in dienst te treden, o.a. om onderzoek te verrichten t.b.v.

de dimensionering van het telefonienetwerk. Eenvoudig gezegd was de

vraag: hoeveel extra lijnen zijn er nodig om het groeiende telefoonverkeer

naar tevredenheid te kunnen verwerken? Deze directeur, Dr. Fredrik

Johannsen, had in de jaren daarvoor zelf onderzoek verricht op dat terrein

en daarbij, voor zover bekend als eerste, theorie uit de kansrekening 

toegepast.

Figuur 4: A. K. Erlang (1878-1929)
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Dr. Johannsen zelf was echter geen specialist op het gebied van de kans-

rekening. De resultaten in zijn publicaties (in 1907 en 1908) waren wiskundig

gezien ook niet helemaal correct. Zijn verzoek aan Erlang was nu om de

ingeslagen weg voort te zetten en de theorievorming op correcte wijze uit te

breiden. Erlang ging daarmee voortvarend aan de slag en binnen enkele

jaren boekte hij reeds belangrijke resultaten. Eén daarvan was, dat hij kon

aantonen dat het genereren van telefoongesprekken door de gezamenlijke

abonnees (het zogenaamde oproepproces) zeer goed kan worden gemodel-

leerd d.m.v. een Poisson proces. De mooie eigenschappen van dit stochasti-

sche proces boden veel mogelijkheden voor verdere wiskundige analyse van

allerlei telefonievraagstukken.

Het speelde o.a. een belangrijke rol in zijn meest bekende en invloedrijke

werk, dat hij in 1917 publiceerde [Erla17]. Gegeven de oproepintensiteit λ, de

gemiddelde duur β van de gesprekken en het beschikbare aantal lijnen N,

leidde Erlang in dit werk een formule af voor de blokkeringskans, d.w.z. de

kans dat er voor een nieuwe oproep (een nieuw op te zetten gesprek) geen

lijn meer beschikbaar is. Het is duidelijk dat de blokkeringskans een belang-

rijke prestatiemaat voor een telefonienetwerk is. De door Erlang afgeleide

formule staat bekend als de Erlang-B formule:

Deze formule legt een aantal eigenschappen van de blokkeringskans bloot,

die juist ook vanuit praktisch oogpunt zeer belangrijk en nuttig zijn. Ten 

eerste, dat de blokkeringskans niet afhangt van de individuele waarden 

van de oproepintensiteit en gemiddelde gespreksduur, maar alléén van hun

product: het totale verkeersaanbod of de ‘load’ ρ. Ten tweede, dat de blokke-

ringskans onafhankelijk is van de hogere momenten (i.h.b. ook van de varian-

tie) van de gespreksduur. Deze tweede eigenschap is overigens pas later

bewezen. Al met al kan dus, met slechts minimale informatie over het 

verkeersaanbod, de blokkeringskans worden voorspeld.

Met behulp van de Erlang-B formule kon vervolgens natuurlijk bepaald wor-

den hoeveel telefonielijnen er in het netwerk nodig waren om, bij gegeven

verkeersaanbod (ρ), de blokkeringskans beneden een bepaald niveau te hou-

den. Hiertoe werden uitgebreide tabellen aangelegd, die de ingenieurs bij het

maken van hun uitbreidingsplannen konden gebruiken. Ter ere van Agner

Erlang werd in 1946 officieel besloten om de eenheid van telefonieverkeer 

(‘ρ’ in de formule) naar hem te vernoemen.
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De Erlang-B formule is van blijvende betekenis gebleken en wordt nog steeds

volop gebruikt, niet alleen in de telefonienetwerken maar veel breder binnen

en ook buiten de telecommunicatie. In de loop der jaren zijn ook veel uit-

breidingen en varianten van het Erlang model ontwikkeld, o.a. gedreven door

technische ontwikkelingen, die het mogelijk maakten om telefoonverkeer

snel over alternatieve routes af te wikkelen. Dit stimuleerde ook de opkomst

van een andere tak van TM in telefonienetwerken, waaraan in de jaren ’70

en ’80 veel gewerkt is: namelijk het onderzoek naar slimme, dynamische

routeringsalgoritmes, die de totale throughput (revenues) voor het netwerk

optimaliseren, zie bijvoorbeeld [Kell88].

Maar al met al waren de technologische vernieuwingen op Telecom gebied

tot de eerste helft van de 80-er jaren relatief klein, zodat er in die periode

verder weinig essentieel nieuwe ontwikkelingen op TM gebied plaatsvonden.

Wel speelde in die tijd (vanaf het eind van de 60-er jaren) natuurlijk het ont-

staan van IP (het Internet Protocol), maar dat bleef toen nog grotendeels 

buiten het gezichtsveld van de Telecom wereld. En het waren er slechts

enkelen (i.h.b. prof. Leonard Kleinrock van UCLA), die in dat vroege stadium

de specifieke uitdagingen voor TM van het toekomstige Internet onderken-

den en daar in hun onderzoek aandacht aan schonken.

Dat neemt overigens niet weg dat in diezelfde periode het onderzoek op het

nauw gerelateerde terrein van de wachtrijtheorie juist een grote ontwikke-

ling doormaakte. Maar nu niet zozeer gevoed vanuit de Telecom maar veel

meer vanuit de opkomende computer sector (performance analyse van cen-

trale mainframes, job scheduling algorithmen t.b.v. toewijzen/verdelen van

CPU capaciteit, enz.) en, wat later, de Local Area Networks. Veel van de toen

ontwikkelde wachtrijmodellen zouden overigens later hun nut volop bewij-

zen in allerlei telecommunicatie toepassingen.

4.2 ATM

Met de opkomst (in de research community) van ATM, in de 2e helft van de

jaren tachtig, veranderde het beeld totaal. ATM (Asynchronous Transfer

Mode) moest dé universele, onderliggende techniek worden voor het toe-

komstige Broadband ISDN [Pryc91]. In feite één netwerktechnologie, voor alle

mogelijke diensten en applicaties met vaak totaal verschillende karakteris-

tieken m.b.t. het verkeer dat ze genereren en de eisen die ze stellen t.a.v.

QoS maten als throughput, response tijd en pakketverlieskans. Dat leverde
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enorme uitdagingen op, in het bijzonder natuurlijk ook op het gebied van TM

en QoS Control. En juist in die periode (begin 1990) kwam ik, direct na mijn

promotieonderzoek op het CWI  (op het gebied van de wachtrijtheorie),

binnen bij KPN Research.

KPN Research was met vele collega-instituten betrokken bij verschillende

Europese onderzoeksprojecten op ATM gebied. ATM was dan ook vanuit de

traditionele Telecom wereld geïnitieerd. Van de betrokken research labora-

toria hebben er overigens maar enkele de ‘kaalslag’ in de telecomsector over-

leefd, maar dat nu terzijde (daar kom ik later nog even op terug).

Al met al viel ik dus bij mijn binnenkomst bij KPN Research ‘met de neus in

de boter’. Het aantal nieuwe traffic management uitdagingen in ATM was

legio: verkeersmodellering (op verschillende tijdschalen of abstractieni-

veaus), het statistisch multiplexen van verkeersstromen, service differen-

tiatie (‘voorrangsregels’/scheduling), etc. [Robe96]. Veel van deze issues 

hebben direct of indirect te maken met hét centrale TM mechanisme in ATM,

namelijk connection admission control (CAC). Graag neem ik U nu even mee

voor een klein uitstapje omtrent dit onderwerp.

Connection Admission Control

In feite is CAC hét TM mechanisme wat ATM in staat moest stellen om harde

QoS garanties te bieden voor de verschillende diensten en applicaties.

Eenvoudig gezegd werkt CAC als volgt (zie ook Figuur 5).

Figuur 5: Connection Admission Control
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Als een gebruiker over het netwerk wil communiceren moet er eerst een

connectie (verbinding) worden aangevraagd. Naast het adres van degene 

met wie hij wil communiceren, specificeert de gebruiker daarbij ook een 

verkeersprofiel en het gewenste kwaliteitsniveau (QoS level) waarmee het

door hem gegenereerde verkeer in het netwerk moet worden afgewikkeld.

Het verkeersprofiel is in feite bedoeld als een eenvoudige schatting van de

statistische eigenschappen van het verkeer en bestaat gewoonlijk uit een

gemiddelde rate, een peak rate en een maximale burstgrootte; het kwaliteits-

niveau wordt veelal gespecificeerd in termen van throughput, pakketverlies-

kans en packet delay (zeg maar, de verzendtijd van de pakketten over het

netwerk). Vervolgens gaat de zogenaamde CAC manager na of er in het net-

werk nog voldoende capaciteit (bandbreedte)  beschikbaar is om het verkeer

van de nieuw aangevraagde connectie (én dat van de reeds opstaande con-

necties) met de gewenste kwaliteit af te wikkelen. Zo ja, dan kan de nieuwe

connectie worden geaccepteerd. Zo nee, dan wordt de connectie geweigerd.

De betrouwbaarheid en efficiency van CAC berust dus voor een groot deel op

het beantwoorden van de vraag hoever je kunt gaan met het multiplexen,

d.w.z. samenvoegen, van verkeersstromen op de netwerk links, zonder dat

de verkeerstromen elkaar te veel ‘in de weg’ zitten, d.w.z. de vertragingen en

eventueel het verlies van data pakketten door buffer overflow te hoog oplo-

pen. Met name is hierbij natuurlijk van belang hoe dit afhangt van de statis-

tische eigenschappen (profielen) van de veelal grillige verkeersstromen. Een

belangrijke bijdrage aan het CAC onderzoek was, in het begin van de 90er

jaren, de (verdere) ontwikkeling en toepassing van wiskundige technieken

(o.a. gebaseerd op large deviations theory) om zogenaamde ‘Effectieve

Bandbreedtes’ van verkeersstromen met gegeven (statistische) karakteristie-

ken te bepalen (zie bijvoorbeeld [Kell91]). Hiermee kan de beslissing die door

CAC moet worden genomen eenvoudig als volgt worden geformuleerd: nieu-

we verkeersstromen (connecties) kunnen op een netwerk link worden toege-

laten, zolang de som van de effectieve bandbreedtes kleiner is dan de link

capaciteit C: 

Toch was hiermee het CAC probleem niet opgelost. Het is nu niet de gelegen-

heid om in te gaan op de details, maar in essentie waren er de volgende
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twee knelpunten. Ten eerste, dat het in veel gevallen vrijwel onmogelijk is

om vooraf een redelijke, bruikbare schatting te geven voor de karakteristie-

ken van het verkeer op een nieuwe connectie. En ten tweede, dat het hele

concept in grote netwerken al snel tot schaalbaarheidsproblemen leidt.

Deze problemen en een groot aantal andere zaken (met name de opkomst

van IP) luidden het einde van het ATM tijdperk in.

Opkomst IP

Halverwege de jaren ’90 zette de Internet Engineering Task Force (IETF)

namelijk een ‘tegenoffensief’ in, o.a. door met voorstellen te komen die IP

zouden ‘opwaarderen’ van een ‘best effort’, ‘data only’ netwerk tot een inte-

grated services netwerk met kwaliteitsgaranties. Ik was in die tijd betrokken

bij een research project i.h.k. van het Europese ACTS programma, dat in de

oorspronkelijke plannen (’95) nog geheel gericht was op de verdere ontwik-

keling van ATM. In de loop van het project verschoof de belangstelling van

de deelnemende partijen (o.a. Lucent en Alcatel) steeds zichtbaarder richting

IP. En slechts met grote moeite konden de oorspronkelijke (op ATM gerichte)

projectdoelstellingen gerealiseerd worden.

De ATM ‘fanatici’ probeerden nog vanuit de standaardisatieorganisaties

(i.h.b. ITU en ATM Forum) IP de wind uit de zeilen te nemen, door met nieu-

we concepten steeds dichter aan te sluiten bij IP. Maar dit was zeer gefor-

ceerd en eigenlijk werd het allemaal alleen maar complexer en ondoorzich-

tiger! Met name ook t.a.v. TM! Bij KPN Research voerden we in die periode

een ATM onderzoeksproject uit, dat we de naam ‘Quo Vadis’ hadden meege-

geven (als afkorting van de volledige projectnaam, waarbij de ‘Q’ vast wel

voor ‘QoS’ zal hebben gestaan). Nu, waar het met ATM naar toe is gegaan,

is inmiddels alom bekend!

Hoewel ATM dus uiteindelijk niet de prominente/dominante  rol heeft gekre-

gen, die men oorspronkelijk voor ogen had, heeft het ATM onderzoek enorm

veel kennis opgeleverd, zeker ook op het gebied van TM, die volop in de con-

text van andere netwerktechnologieën is (en nog steeds wordt) toegepast.

4.3 IP/Internet

Vanuit TM oogpunt gezien begonnen de ontwikkelingen rondom IP overigens

met een ‘valse start’. Als oplossing voor het ‘QoS probleem’ werd het zoge-
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naamde Integrated Services (IntServ) concept gelanceerd, zie bijv. [Kuro04].

In essentie lijkt dit veel op de aanpak in ATM: connectie georiënteerd en

admission control per connectie. Het IntServ concept had dan ook in feite

met dezelfde problemen te kampen, in het bijzonder m.b.t. de schaalbaar-

heid. Dit werd vrij snel onderkend en als alternatief werd eind jaren ‘90 

vanuit de IETF het zogenaamde Differentiated Services (of kortweg ‘DiffServ’)

concept ontwikkeld, zie bijv. [Kuro04]. Dit concept is veel minder complex en

sluit veel beter aan bij het connectionless karakter van IP. Zo vindt het reser-

veren van netwerkcapaciteit niet plaats op basis van individuele verkeers-

stromen (zoals in ATM en IntServ), maar op een hoger aggregatie niveau. Dat

gaat echter wel ten koste van de controle over het verkeer in het netwerk.

Dat met het DiffServ concept een zinvolle QoS differentiatie gerealiseerd kan

worden, daar is iedereen het wel over eens. Echter, voldoende harde garan-

ties voor QoS kan DiffServ (op zich) niet bieden. Een derde, volledig andere

benadering van TM en QoS control, die in diezelfde tijd naar boven kwam, is

in feite gebaseerd op de principes van de ‘vrije markt’. Deze aanpak, ‘conge-

stion pricing’ genoemd (zie bijv. [Gibb02]), is misschien het best te vergelijken

met het al jarenlang beoogde (maar nog steeds niet gerealiseerde) ‘rekening-

rijden’ op onze snelwegen, maar dan veel flexibeler: zodra er congestie in

het netwerk dreigt te ontstaan wordt de prijs per verzonden bit verhoogd.

Met behulp van economische modellen en wiskundige technieken uit o.a. de

speltheorie is/wordt er veel onderzoek verricht naar de nadere invulling en

effectiviteit van deze aanpak.

Samenvattend kan gezegd worden dat een echte, vastomlijnde, ‘harde’ 

oplossing voor QoS control in het Internet nog niet voorhanden is. Hier kom

ik later nog nader op terug.

Verkeersmodellering

Voor wat betreft de highlights in de TM ontwikkelingen in het kader van

IP/Internet, kan ik het onderwerp ‘verkeersmodellering’ niet onaangeroerd

laten. Uitgebreide metingen hebben aangetoond, dat (grote, geaggregeerde)

verkeersstromen in het Internet niet (althans, niet voor elk doel) adequaat

m.b.v. traditionele modellen te karakteriseren zijn [Paxs95]. Deze traditionele

modellen zijn veelal gebaseerd op veronderstelde Markov eigenschappen,

waarbij er alleen op kleine tijdschaal afhankelijkheden optreden in de ver-

keersintensiteit. Internetverkeer vertoont echter sterke correlaties op kleine

én grote tijdschalen, en is extreem ‘bursty’. Dit verkeer leidt daardoor mak-

kelijker/eerder tot congestie dan verwacht op basis van traditionele model-
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len. Onderzoek op dit terrein heeft geleid tot compleet nieuwe klassen van

verkeersmodellen [Park00]. Deze zijn o.a. gebaseerd op generalisaties van

stochastische modellen die oorspronkelijk vanuit de fysica zijn ontwikkeld

voor het beschrijven van de beweging van vloeistofmoleculen. De zogenaam-

de fractional Brownian motion modellen, bijvoorbeeld, worden reeds succesvol

toegepast.

4.4 Mobiele netwerken

Tot nu toe heb ik gesproken over TM ontwikkelingen in vaste netwerken.

Vanaf, zeg, begin jaren negentig richtte het TM onderzoek zich echter

natuurlijk ook op de opkomende cellulaire mobiele netwerken, i.h.b. GSM en

later GPRS en UMTS.

Het op slechts één dienst (telefonie) toegespitste, traditioneel circuit gescha-

kelde karakter van GSM vroeg niet direct om essentieel nieuwe TM model-

len. Veelal kon/kan worden volstaan met varianten op bestaande modellen

uit de vaste telefonie en modellen voor netwerken van wachtrijen, waarin 

de mobiliteit van de gebruikers kan worden meegenomen. De planning van

basisstations en de frequentie-planning voor GSM waren de echte ‘hot

issues’. Met de introductie van GPRS, in feite een upgrade van GSM, werd een

eerste stap gezet naar de integratie van diensten/applicaties in één (mobiel)

netwerk. Maar voor essentieel nieuwe TM uitdagingen moeten we toch nog

een stap verder gaan, naar UMTS.

Een mobiel, breedband, multi-service netwerk, wat UMTS uiteindelijk beoogt te

zijn, was (en is nog steeds) iets unieks! In UMTS  wordt gebruik gemaakt van

CDMA (Code Division Multiple Access, zie bijvoorbeeld [Holm02]), een totaal

andere radio interface dan in GSM/GPRS. Daarnaast heeft UMTS veel meer

een pakket- dan een circuit georiënteerd karakter. Deze combinatie biedt een

enorme flexibiliteit en efficiency t.a.v. het multiplexen van het verkeer van

verschillende applicaties op de radioweg. Maar tegelijkertijd introduceert

CDMA allerlei effecten, die TM tot een complexe zaak maken en essentieel

nieuwe aanpakken en modellen vereist, om enerzijds de beoogde efficiency

daadwerkelijk te realiseren en anderzijds voldoende kwaliteitsgaranties

(QoS) te bieden. Zo is het begrip cell- of linkcapaciteit in een UMTS cell niet

eenduidig gedefinieerd en hangt i.h.b. ook af van de locatie van de gebrui-

kers; en dat niet alleen van de gebruikers in de betreffende cell zelf maar

ook van die in de naastgelegen cellen. Daarbovenop spelen bij het realiseren
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van de vereiste QoS natuurlijk ook nog complicerende factoren als de mobili-

teit van de gebruikers en andere aspecten, die inherent zijn aan

mobiele/draadloze communicatie (zoals variërende kanaalkwaliteit door bijv.

fast fading, shadowing etc.).

Connection admission control is in UMTS, net als in ATM, één van de sleutel

TM mechanismen, waarmee beoogd wordt een juiste trade-off tussen QoS en

efficiency te realiseren. De uitdaging is hier, mede vanwege de zojuist

genoemde complicaties, echter nog veel groter dan in ATM. En ik kan mij

niet aan de indruk onttrekken dat men zich dit in de standaardisatieorganen

onvoldoende heeft gerealiseerd en te veel ‘klakkeloos’ (ook m.b.t. andere TM

aspecten) de ATM ‘insteek’ gevolgd heeft.

Vanaf halverwege de jaren ’90, is er veel onderzoek verricht naar connection

admission control in UMTS, maar werkelijk geschikte oplossingen lijken nog

niet voorhanden te zijn. Voor verder onderzoek zijn nu vooral eerst praktische

ervaringen nodig vanuit operationele situaties. En ik verwacht, dat hieruit zal

blijken dat er, ondanks het reeds verrichte onderzoek, nog veel TM proble-

men moeten worden opgelost, alvorens UMTS op grote schaal succesvol 

kan worden ingezet. TM zal een belangrijke factor zijn, waarmee  een UMTS

operator zich van zijn concurrenten kan onderscheiden!

Hiermee sluit ik dit (wat lang uitgevallen) ‘historisch’ overzicht van de ont-

wikkelingen op het vakgebied af. En stel ik voor om nu naar de huidige uit-

dagingen te gaan kijken.
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5. Huidige uitdagingen

5.1 IP/Internet

Zoals gezegd is een echt bevredigende oplossing voor TM in het Internet nog

niet voorhanden. Om harde kwaliteitsgaranties te kunnen leveren zijn rela-

tief ‘zware’ maatregelen en complexe TM mechanismen nodig (met name

CAC), die in feite indruisen tegen het connectionless karakter van IP en ten

koste gaan van de eenvoud, flexibiliteit en openheid/transparantie van het

netwerk, juist een aantal belangrijke pijlers onder het succes van het

Internet. De uitdaging is dus om een goede trade-off te realiseren tussen de

‘zwaarte’ van de TM mechanismen en de ‘hardheid’ van de QoS garanties die

daarmee geboden kunnen worden. Naar mijn mening moeten we de oplos-

sing dan ook zoeken in een (lichte) vorm van het DiffServ concept aangevuld

met een flexibele operations (‘QoS aware’ dimensionering [Berg05], load

balancing m.b.v. MPLS), die ondersteund wordt door intensieve monitoring

van het verkeersgedrag.

Tot nu toe was het multi-service karakter van de meeste IP netwerken en

i.h.b. het Internet in feite nog zeer beperkt, en kon veelal met eenvoudige

middelen als overdimensionering worden volstaan om de kwaliteit van de

applicaties te waarborgen. Dit zal echter niet lang meer duren. Grote opera-

tors geven nu klip en klaar aan dat zij hun legacy netwerken op relatief korte

termijn zullen afbouwen en de betreffende diensten over één IP platform

willen gaan afwikkelen. BT, bijvoorbeeld, wil in 2010 definitief de stekker uit

het PSTN telefonienetwerk trekken [Verw05].

5.2 UMTS

Wat de nieuwe uitdagingen m.b.t. TM in mobiele/draadloze netwerken

betreft, wil ik graag eerst nog even met U terug naar UMTS. In Europa heb-

ben veel mobiele operators vorig jaar voorzichtig een eerste stap gezet met

de uitrol van deze 3G technologie. De vraag is natuurlijk hoe UMTS zal aan-

slaan bij de potentiële gebruikers; oftewel: in hoeverre er daadwerkelijk

nieuwe, interessante diensten tegen redelijke prijzen en met goede kwali-

teit/QoS kunnen worden aangeboden. Inmiddels is ook bij het grote publiek

wel duidelijk, dat aan de oorspronkelijk hoge verwachtingen t.a.v. de data-

snelheden in UMTS bij lange na niet voldaan kan worden.
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De indruk is dat de operators hun kaarten dan ook vooral gaan zetten op een

upgrade van UMTS, HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) genaamd

[Holm02]. Met deze technologie kunnen (in principe) wél echte breedband-

snelheden worden geboden, in ieder geval voor de downlink. Snelheden, die

vergelijkbaar zijn met die van vaste ADSL Internet aansluitingen. Er wordt

overigens momenteel in het standaardisatie-orgaan 3GPP ook gewerkt aan

een upgrade t.b.v. de uplink. Deze upgrades brengen interessante, nieuwe TM

vraagstukken met zich mee, die moeten worden opgelost om de potentiële

voordelen ook daadwerkelijk te realiseren. Zie o.a. [Litj05]. Verder is een inte-

ressante vraag in hoeverre ze niet alleen voor datadiensten, waar ze primair

voor bedoeld zijn, maar ook voor diensten met een meer real-time karakter,

zoals video, gebruikt kunnen worden.

Een aantal belangrijke eerste stappen in het TM onderzoek naar het opti-

maal aanwenden van HSDPA technologie is o.a. gezet in het onlangs afge-

ronde Nederlandse samenwerkingsproject ‘Beyond 3G’, waarbij ook de UT

betrokken is geweest.

5.3 Ad-hoc netwerken

Een ontwikkeling, die geheel nieuwe uitdagingen met zich meebrengt en dat

t.a.v. vrijwel alle aspecten van ‘communications networking’, betreft zoge-

naamde mobiele ad-hoc netwerken [Siva04]. Dit zijn zichzelf organiserende

netwerken, waarin de mobiele, draadloze  terminals (denk bijv. aan mobiele

telefoons, laptops en PDAs) veelal tevens als knoopunt/router fungeren. De

terminals vormen dus in feite zelf het netwerk. Ad-hoc netwerken hebben

dan ook geen (vooraf geïnstalleerde) infrastructuur nodig en kunnen lokaal

spontaan worden gevormd. Dit biedt een enorme flexibiliteit en robuustheid.

Deze karakteristieken zijn natuurlijk in het bijzonder aantrekkelijk voor mili-

taire toepassingen, en het onderzoek op het gebied van ad-hoc netwerken is

dan ook vooral vanuit die hoek geïnitieerd. Met name in de VS, eind jaren

tachtig, vanuit een groot DARPA onderzoeksprogramma van het ministerie

van Defensie [Ephr02]. Zo’n 20 jaar eerder werd daar, eveneens vanuit een

DARPA programma, ook de basis gelegd voor het huidige Internet.
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Naast militaire toepassingen bieden mobiele ad-hoc netwerken overigens

legio andere (potentiële) mogelijkheden. Zoals communicatie tussen (publie-

ke) hulpdiensten in regio’s waar geen infrastructuur aanwezig is, of waar de

infrastructuur door een natuurramp (of terroristische aanslag) is verwoest.

Andere voorbeelden van toepassingen waar aan wordt gewerkt zijn voertuig-

communicatie t.b.v. het verhogen van de doorstroming van het wegverkeer

en het vergroten van de verkeersveiligheid, in-huis netwerken, peer-to-peer-

communicatie, etc.. Ook sensor netwerken (met alle mogelijke toepassingen

van dien, bijv. in de industrie en de gezondheidszorg) vormen in feite een

specifieke categorie van ad-hoc netwerken. Door koppeling met de publieke

infrastructuur, zullen mobiele ad-hoc netwerken bovendien, zo is de ver-

wachting, een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere realisatie van het

ideaal om op elk moment en vanaf elke plaats te kunnen communiceren en

toegang te hebben tot publieke- en persoonlijke informatie. Zie Figuur 6.

Figuur 6: Ad-hoc netwerk; koppeling met publieke infrastrucuur.

De afgelopen 5-7 jaar is het onderzoek op het gebied van mobile ad-hoc net-

working sterk geïntensiveerd. Waren het voor die tijd vooral de Verenigde

Staten, nu staat het onderwerp ook in Europa (en Japan/Korea/China) promi-

nent op de research agenda. De technische uitdagingen voor de realisatie

van mobile ad-hoc networking zijn dan ook, zoals eerder gezegd, aanzienlijk

en verschillen nogal van die in traditionele mobiele of draadloze netwerken.

Aan de basis van vrijwel al deze uitdagingen liggen het ontbreken van een
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centrale aansturing in het netwerk en de (mogelijk) voortdurend veranderen-

de netwerktopologie. Ook het multi-hop karakter, d.w.z. het feit dat een com-

municatiepad uit meerdere achtereenvolgende draadloze verbindingen kan

bestaan, zorgt voor nieuwe problemen. Juist ook t.a.v. TM/QoS. Daar komt bij

dat vanwege de beperkte batterij-capaciteit van veel mobiele terminals, de

‘energy consumption’ een belangrijke randvoorwaarde vormt bij het zoeken

naar oplossingen.

Op enkele uitdagingen m.b.t. ad-hoc netwerken, die direct gerelateerd zijn

aan TM en QoS, wil ik kort nader ingaan (zie bijvoorbeeld [Bhee04]).

Routering

Allereerst routering. Het is duidelijk dat robuuste routeringsalgoritmen, die

effectief kunnen inspelen op snelle veranderingen in de netwerktopologie,

van cruciaal belang zijn in een ad-hoc netwerk. Hiernaar is de afgelopen

jaren dan ook veel onderzoek verricht, en zijn er verschillende veelbelovende

algoritmen ontwikkeld. Daarbij kon deels gebruik worden gemaakt van ken-

nis en ervaring m.b.t. flexibele routering in het Internet.

Momenteel richt het onderzoek m.b.t. routering in ad-hoc netwerken zich

vooral op uitbreidingen naar (wat wordt genoemd) ‘QoS routing’. Deze route-

ringsprotocollen beogen bij het zoeken naar een geschikte route door het

netwerk reeds rekening te houden met de specifieke QoS eisen van een ver-

keersstroom (applicatie). Bijvoorbeeld, voor real-time verkeer wordt zo veel

mogelijk gezocht naar korte, ‘rustige’ routes door het netwerk, die slechts

kleine vertragingen opleveren, terwijl voor data verkeer langere en drukkere

routes (omwegen) kunnen worden gebruikt. Deze extra randvoorwaarden

maken het routeringsprobleem essentieel moeilijker en onderzoek op dit 

terrein, m.b.v. allerlei wiskundige optimaliseringstechnieken, is nog in volle

gang.

Routering is dus een belangrijk onderdeel bij de afwikkeling van het verkeer

in een ad-hoc netwerk. Maar, ook op de lagere OSI lagen zijn mechanismen

nodig om het verkeer in goede banen te leiden.

MAC protocol

In het bijzonder speelt het MAC protocol (Medium Access Control protocol)

hier een belangrijke rol. Het MAC protocol coördineert, op een gedistribueer-

de manier, de toegang van de gebruikers tot de gemeenschappelijke radio-
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weg (de ether), zodanig dat de capaciteit zo eerlijk mogelijk onder de gebrui-

kers wordt gedeeld. De meeste MAC protocollen, die zijn voorgesteld voor

wireless ad-hoc netwerken behoren in feite tot de IEEE 802 familie van pro-

tocollen, welke ook in WLANs en Ethernet LANs worden gebruikt. Het sterk

gedistribueerde karakter van deze MAC protocollen maakt ze zeer geschikt

voor toepassing in ad-hoc netwerken (waar immers geen centrale coördina-

tie mogelijk is!). Echter, een (bijna inherent) nadeel is dat ze nogal wat over-

head en andere nadelige neveneffecten met zich meebrengen, waardoor de

maximaal realiseerbare throughput veel lager is dan de beschikbare bruto bit

rate doet vermoeden. Dit fenomeen wordt al lange tijd aangevoerd als een

rede om andere, betere MAC protocollen te ontwikkelen. Maar tot nu toe is

men hierin, naar mijn mening, nog weinig succesvol geweest.

Ook via het MAC protocol wordt wel gepoogd om zekere QoS garanties (of in

ieder geval QoS differentiatie) te realiseren. Bijvoorbeeld door het hanteren

van prioriteitsmechanismen. Het gedistribueerde karakter van een ad-hoc

netwerk bemoeilijkt dit echter aanzienlijk en geschikte oplossingen zijn nog

niet voorhanden. Andere voorstellen voor QoS control in ad-hoc netwerken

zijn gebaseerd op het vooraf reserveren van capaciteit voor individuele

flows. Enigszins verwant aan de ATM/IntServ aanpak. Maar dat lijkt me in de

context van ad-hoc netwerken sowieso geen geschikte aanpak.

Fundamentele inzichten ontbreken nog

Eigenlijk ontbreekt het naar mijn mening nog aan fundamentele inzichten in

het gedrag en de performance van een ad-hoc netwerk (zelfs als de mobili-

teit buiten beschouwing wordt gelaten). Vanuit TM/QoS oogpunt is bijvoor-

beeld een essentieel verschil met bestaande netwerken dat achtereenvolgen-

de ‘links’ in een mobile/wireless ad-hoc netwerk in feite (geheel of gedeelte-

lijk) gebruik maken van gemeenschappelijke onderliggende radio/transmis-

sie capaciteit. Hoe dit, onder realistische verkeerscondities, precies door-

werkt in bijvoorbeeld de throughputs van individuele verkeersstromen is

nog onduidelijk. En ook de interactie met hogere laag protocollen (en dan

denk ik i.h.b. aan TCP, dat ook beoogt transmissie capaciteit eerlijk te ver-

delen) wordt nog niet goed begrepen. Veel voorstellen voor TM en QoS 

control zijn naar mijn mening dan ook onvoldoende gefundeerd en hebben,

helaas, een sterk ad-hoc karakter.

Ve
rk

ee
rs

af
w

ik
ke

lin
g 

op
 h

et
 d

ig
ita

le
 w

eg
en

ne
t

050815 Oratie vd Berg  20-09-2005  16:13  Pagina 26



27

Cross-layer design

Gezien de karakteristieken van ad-hoc netwerken, is het natuurlijk niet 

realistisch te verwachten dat er ooit ‘harde’ QoS garanties kunnen worden

geboden, zoals bijvoorbeeld wordt nagestreefd met de IntServ en DiffServ

concepten voor het Internet. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om,

in ieder geval onder de meeste omstandigheden, acceptabele QoS te realise-

ren voor de verschillende applicaties en tegelijkertijd te voldoen aan belang-

rijke randvoorwaarden m.b.t. bijvoorbeeld energiegebruik. Dat is één van de

redenen waarom in de context van ad-hoc netwerken steeds vaker de tradi-

tionele ‘layered design approach’ wordt losgelaten en wordt overgegaan op

een zogenaamde ‘cross-layer design’ aanpak [Gold02]. In de traditionele aan-

pak werkt elke laag in de protocol stack in principe onafhankelijk van de

andere lagen, hetgeen in het algemeen het netwerk ontwerp vereenvoudigt

en leidt tot robuuste en goed schaalbare protocollen (zoals bijvoorbeeld in

het Internet). Echter, de inflexibiliteit en het (hooguit) lokaal (d.w.z. per laag)

optimaliserende karakter van deze aanpak, biedt voor ad-hoc netwerken

onvoldoende soelaas. De cross-layer design aanpak beoogt als het ware

zoveel mogelijk uit het netwerk te ‘persen’ (en daarmee aan de QoS eisen en

randvoorwaarden te voldoen), door onderlinge afstemming en optimalisatie

van protocollen dwars door de protocol stack heen. Adaptiviteit is hierbij het

sleutelwoord. Het moge duidelijk zijn dat dit nieuwe paradigma volop nieu-

we uitdagingen biedt, ook m.b.t. TM! Het voert echter te ver om daar nu

nader op in te gaan.

Verschillende recentelijk gestarte samenwerkingsprojecten [Easy Wireless]

[PN@Home], waarbij ook de UT betrokken is, richten zich specifiek op de TM

en QoS aspecten van ad-hoc networking.

5.4 QoS control in toekomstige ICT omgevingen

Tot nu toe heb ik me, voor wat betreft de uitdagingen op het vakgebied,

beperkt tot specifieke netwerktechnologieën: IP/Internet, UMTS en mobiele

ad-hoc netwerken. Er zijn echter veel bredere ontwikkelingen in de telecom-

municatie gaande, die direct of indirect grote uitdagingen met zich mee zul-

len brengen, ook t.a.v. TM en QoS control. Deze ontwikkelingen worden,

naast een nog steeds toenemende behoefte aan mobiliteit en flexibiliteit,

verder gekenmerkt door een enorme heterogeniteit van (met name) access

technologieën, diensten en applicaties, en een steeds verdergaande integra-
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tie met IT infrastructuren (ICT). Het zich alsmaar verder uitbreidende

Internet fungeert hierbij in toenemende mate als ‘smeer- en bindmiddel’.

Zie Figuur 7.

Figuur 7: Heterogene ICT infrastructuur

Verder zien we een groeiend aantal partijen dat een rol speelt in de totale

‘waardeketen’. De ontwikkeling van ‘open service platforms’ maakt het

mogelijk dat meerdere applicatie providers onafhankelijk van elkaar hun

applicaties (laten) ‘bouwen’ en aanbieden over dezelfde onderliggende ICT

infrastructuur. Deze applicaties hebben steeds vaker een sterk gedistribueerd

karakter: ze bestaan uit componenten die zijn opgeslagen en kunnen wor-

den ‘geëxecuteerd’ op IT systemen op verschillende locaties (en eventueel

beheerd door verschillende partijen).

Dit alles brengt met zich mee dat steeds meer factoren van invloed zullen

zijn op de kwaliteit van de applicaties, en dat het realiseren van de gewenste

end-to-end Quality of Service steeds complexer wordt: naast de performance

van de diverse onderliggende communicatienetwerken (met name de access

netwerken) wordt ook de invloed van de vaak uiterst complexe IT systemen

en software architecturen in dit opzicht steeds belangrijker. Dit terwijl de

eisen, die nieuwe diensten en applicaties stellen t.a.v. throughputs, response
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tijden, etc., steeds hoger worden en vaak in ‘harde’, controleerbare service

level agreements (SLA’s) worden vastgelegd.

Al met al is het duidelijk dat deze ontwikkelingen grote uitdagingen met

zich meebrengen voor TM en QoS control. In de laatste fase van het recente-

lijk afgeronde (door EZ gesubsidieerde) samenwerkingsproject ‘EQUANET’

[EQUANET] stonden deze uitdagingen centraal en zijn een aantal eerste stap-

pen gezet m.b.t. de modellering van de end-to-end QoS van gedistribueerde

applicaties in heterogene, multi-domain ICT omgevingen. Ook de UT is bij

dit project betrokken geweest. Het streven is de activiteiten op dit gebied

voort te zetten.
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6. Samenwerking

In het voorgaande zijn verschillende Nederlandse samenwerkingsprojecten

aangehaald, waarin onderzoek wordt (of recentelijk is) verricht m.b.t. de

genoemde TM uitdagingen. Graag wil ik U nu kort een beeld schetsen, van de

wijze waarop er in internationaal verband op deze uitdagingen wordt inge-

speeld. Ik beperk me daarbij grotendeels tot de Europese situatie.

In Europees verband wordt er vanuit verschillende programma’s prominent

onderzoek verricht op TM gebied. Zo zijn er momenteel vanuit het IST pro-

gramma twee omvangrijke, zogenaamde ‘Networks of Excellence’ actief, met

een zeer grote TM/QoS component [E-Next], [EuroNGI]. Met financiële steun

van de EU beogen ze de samenwerking binnen Europa op dit terrein te

bevorderen. De UT is, samen met een aantal andere Nederlandse universi-

teiten, bij deze Networks of Excellence betrokken. Ook zijn er verschillende

onderzoeksinitiatieven i.h.k. van het Europese COST programma, die zich

geheel of grotendeels op performance, TM en QoS aspecten in de ICT richten

[COST279], [COST290]. Eén daarvan, ‘Traffic and QoS control for wireless

multi-media networks’ ([COST290]) is recentelijk van start gegaan. In dit

veelbelovende samenwerkingsverband is de UT ook actief, vanuit Nederland

samen met TNO.

Ook in het verleden zijn er op TM gebied zeer succesvolle Europese samen-

werkingsverbanden geweest, met name ook i.h.k. van het COST programma

(zie bijvoorbeeld [Robe 95]). Met verschillende Nederlandse collega’s heb ik

daaraan een bijdrage mogen leveren. De inspanningen vanuit ‘Brussel’ om

de Europese samenwerking in Research & Development te bevorderen wer-

pen op het TM/QoS terrein, waar ik direct zicht op heb, zeker vruchten af.

En de achterstand op de VS, die er ook op dit gebied was, wordt langzaam

maar zeker ingelopen.

Er zijn echter ook ontwikkelingen gaande, die (zeker op wat langere termijn

gezien) minder positief voor het vakgebied dreigen uit te werken. Dan doel ik

op de sluiting (of op zijn minst sterke afslanking) van de research laboratoria

van de meeste telecom operators in Europa. Tot het eind van de negentiger

jaren had bijna elke zichzelf respecterende telecom operator een eigen

research laboratorium, en werd er volop geparticipeerd in standaardisatie-

organen en internationale onderzoeksprogramma’s. Momenteel zijn nog
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slechts een handvol operators echt actief in het Europese onderzoekcircuit.

Universiteiten en research laboratoria van fabrikanten/leveranciers (voor

zover die niet gesloten of sterk ingekrompen zijn) vullen dit ‘gat’ deels op.

Zij missen echter vaak de voor TM en QoS control (inherent) belangrijke

‘operations point-of-view’.

Tegelijkertijd dreigt met deze ontwikkeling, die natuurlijk breder speelt dan

alleen in de telecom sector, het gevaar dat universiteiten (mede gedreven

door de krappe basisfinanciering vanuit de overheid) te veel de rol van de

bedrijfslaboratoria gaan overnemen, waardoor het fundamentele onderzoek

in het gedrang komt. In ken m.b.t. mijn eigen vakgebied voorbeelden, in het

buitenland, waar dit inmiddels bedenkelijke vormen heeft aangenomen en

vakgroepen aan de universiteit tot een verlengstuk van een aantal grote

bedrijven lijken te zijn geworden. In het licht van deze ontwikkeling, is een

goede positionering van instituten zoals TNO in Nederland, tussen universi-

teit en industrie in, van nog groter belang dan voorheen.

Oprichting nationaal kenniscentrum

Ik ben dan ook zeer blij met de samenwerking, die er tussen de UT en TNO

op het vakgebied reeds bestaat en binnenkort wordt uitgebreid en geformali-

seerd in het kader van een op te richten nationaal Kenniscentrum, waarin

ook het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam partici-

peert. Vanuit dit Kenniscentrum zal o.a. een viertal promotieonderzoeken

worden gestart en begeleid. Hierbij zullen ook een aanzienlijk aantal geïnte-

resseerde bedrijven uit binnen- en buitenland worden betrokken.
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7. Afsluitende opmerkingen

Dames en heren,

Ik heb geprobeerd een beeld te schetsen van mijn vakgebied, de ontwikke-

lingen daarin en de uitdagingen die er liggen. Het moge duidelijk zijn dat ik

bij de samenstelling van mijn ‘verhaal’ zeer selectief te werk heb moeten

gaan; door sommigen van U zullen vast wel mijn ‘stokpaardjes’ hierin 

herkend zijn.

Ontstaan vanuit de in het begin van de vorige eeuw opkomende grootschali-

ge telefonienetwerken, zijn de ontwikkelingen op het gebied van TM en QoS

control (natuurlijk) onlosmakelijk verbonden geweest met de bredere techno-

logische ontwikkelingen in de telecommunicatie. De grote ‘doorbraak’ vond

plaats in de eerste helft van de 90er jaren, i.h.k. van de ontwikkeling van de

ATM technologie voor Breedband-ISDN, waarbij talrijke, essentieel nieuwe

TM/QoS problemen naar boven kwamen en moesten worden opgelost.

Het vakgebied heeft in de loop der jaren zijn belang bewezen en verwerft

zich een steeds duidelijkere positie, die zich momenteel uitbreidt naar het

gehele ICT veld. De uitdagingen, die er liggen zijn groot. Gedreven door de

vraag naar grotere flexibiliteit en mobiliteit neemt de complexiteit van de

netwerken en systemen sterk toe. De applicaties worden steeds diverser en

het gebruik steeds grootschaliger. Terwijl de kwaliteitseisen die men aan de

applicaties stelt steeds hoger worden.

Ik voorzie dan ook, zowel vanuit de ICT aanbieders (fabrikanten, operators,

ISP’s, ASP’s) als vanuit de (groot-zakelijke) gebruikers een groeiende behoefte

aan kennis t.b.v. het optimaliseren van de performance van hun

netwerken/systemen en het controleren van de kwaliteit van de te onder-

steunen diensten/applicaties.

De vervlechting met problemen die op andere vlakken dan TM en QoS con-

trol spelen, wordt met de toenemende complexiteit van de netwerken, syste-

men en diensten steeds sterker. Om de uitdagingen die er liggen succesvol

aan te gaan is dan ook intensivering van de samenwerking met andere disci-

plines (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) van essentieel belang. De

ervaring leert overigens dat dát al een uitdaging op zich is!
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8. Dankwoord

Dames en heren,

Ik ben bijna aan het einde gekomen van deze rede. Maar voor ik daadwerke-

lijk ga afsluiten, neem ik graag de gelegenheid waar, om aan een aantal

mensen mijn dank uit te spreken.

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor, professor Onno Boxma.

Onno, ik heb tijdens mijn promotieonderzoek op het CWI zeer veel van jou

op het terrein van de wachtrijtheorie geleerd en een gedegen theoretische

ondergrond meegekregen, waar ik nog regelmatig de vruchten van pluk. Ook

je enthousiasme over het vakgebied heeft altijd aanstekelijk gewerkt. Na

mijn promotie ben ik meer een ‘toepasser’ dan een ‘ontwikkelaar’ van de

wachtrijtheorie geworden, maar (of misschien juist daardoor) zijn de contac-

ten altijd gebleven. Nogmaals, mijn hartelijke dank!

Voor wat mijn aanstelling als deeltijdhoogleraar hier bij de UT betreft wil ik

graag mijn dank uitspreken aan professor Zijm, de huidige rector. Henk,

eerst, in 2001, nam je me aan als deeltijd UHD binnen je eigen leerstoel

Stochastic Operations Research binnen Toegepaste Wiskunde. En later, als

decaan van EWI, ben je nauw betrokken geweest bij mijn benoeming als

deeltijdhoogleraar binnen Informatica. Mijn dank voor het gestelde vertrou-

wen! Waarbij ik ook graag prof. Boudewijn Haverkort betrek, de leerstoelhou-

der van DACS, waaronder mijn deeltijdleerstoel valt.

Ook gaat mijn dank uit naar Victor Elsendoorn, destijds directeur van KPN

Research. Ondanks de grote problemen waarmee KPN Research in 2002 te

kampen had en de druk die er was om korte-termijn resultaten te behalen,

bleef hij mijn ambities voor een deeltijdhoogleraarschap steunen en hield hij

vast aan het (lange-termijn) belang van goede contacten met en inbedding in

de universitaire wereld.

Naast de direct betrokkenen bij mijn aanstelling, wil ik ook graag degenen

bedanken met wie ik de afgelopen jaren op het inhoudelijke vlak nauw heb

samengewerkt. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar professor Michel

Mandjes en professor Richard Boucherie met wie ik de laatste jaren hier aan

de UT intensief en op zeer prettige wijze heb mogen samenwerken. Met jou,

Verkeersafw
ikkeling op het digitale w

egennet

050815 Oratie vd Berg  20-09-2005  16:13  Pagina 33



34

Michel, bestaat de samenwerking al veel langer, zo’n 10 jaar, en stamt uit de

tijd dat we samen bij KPN Research werkten.

Ook mijn collega’s bij DACS en SOR en de promovendi dank ik voor de 

prettige contacten en samenwerking.

Ook aan de samenwerking met mijn naaste collega’s bij TNO, waar ik nog

altijd het grootste deel van de week actief ben, heb ik veel te danken. Met

name wil ik Rob Kooij, Remco Litjens, Frank Roijers en Bart Gijsen hierbij

noemen. Rob, ook bedankt voor het aanleveren en installeren van de film-

fragmenten, die we aan het begin gezien hebben! 

Ook oud-TNO-collega professor Rob van der Mei, dank ik voor de intensieve

en vruchtbare samenwerking, die we de afgelopen jaren bij TNO en KPN

Research hebben gehad. Rob, ik hoop, dat we dat de komende tijd, mede in

het kader van het Kenniscentrum, weer kunnen oppakken!

Tenslotte wil ik Nel, en onze kinderen Lennard, Herbert, Marleen en Petra,

hartelijk bedanken voor hun meeleven en geduld, én voor het mij voort-

durend doen realiseren dat er ook nog andere interessante en belangrijke

zaken zijn.

Ik heb gezegd.
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Afkortingen
3GPP 3rd Generation Partnership Project
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Loop
ATM Asynchronous Transfer Mode
CAC Connection Admission Control
CDMA Code Division Multiple Access
COST Cooperation in the field of Scientific and Technical research
DARPA Defense Advanced Research Projects Agency
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile communications
HSDPA High Speed Downlink Packet Access
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF Internet Engineering Task Force
IP Internet Protocol
ISDN Integrated Services Digital Network
IST Information Society Technologies
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
MAC Medium Access Control
PAN Personal Area Network
QoS Quality of Service
TCP Transmission Control Protocol
TM Traffic Management
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
WLAN Wireless Local Area Network
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