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Các kết quả chính của Luận án

Đề xuất 02 mô hình tập hợp chùm giảm độ trễ iBADR và OBADR nhằm giảm độ trễ đệm chùm
tại các hàng đợi tập hợp chùm, trong đó OBADR đạt được lỗi ước tính tối thiểu và ước tính chính
xác kích thước chùm sinh ra.

Đề xuất mô hình tập hợp chùm đảm bảo công bằng độ trễ BADF nhằm không chỉ tối đa công
bằng độ trễ, mà còn làm giảm độ trễ và tỉ lệ lỗi ước tính trung bình so với phương pháp POQA
đã được đề xuất trước đây. Một chỉ số đo công bằng độ trể DFI cũng được đề xuất nhằm đo
lường hiệu quả công bằng độ trễ giữa các phương pháp đã đề xuất.

Đề xuất mô hình cấp phát băng thông công bằng dựa trên thông lượng TFBA mà có thể áp
dụng các loại luồng đến có phân bố Poisson và non-Poisson. Phương pháp TFBA đạt được tỉ lệ
mất mát dữ liệu thấp hơn so với phương pháp MMFP và RFP đã được đề xuất trước đây; đồng
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thời là tăng hiệu quả công bằng thông lượng dựa trên chỉ số đo công bằng TFI được luận án đề
xuất.

Đề xuất phương pháp đắp chùm QDBAP nhằm tăng hiệu quả băng thông sử dụng và công
bằng thông lượng. Ngoài ra QDBAP còn làm giảm tỉ lệ lãng phí băng thông so với phương pháp
POQA.
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Proposing 2 models of burst assembly for delay reduction, called iBADR and OBADR, in order
to reduce the buffering delay of assembly queues, in which OBADR achieves minimum error
and accurate estimation of generated burst size.

Proposing a burst assembly model, called BADF, that ensures the delay fairness which is better
than a previously proposed method (POQA). At the same time, BADF is more effective than
POQA in terms of delay, average error rate ... The dissertation also proposes a metric index
(DFI) in order to measure the delay fairness efficiency of proposed methods.

Proposing a model of throughput-based fair bandwidth allocation, called TFBA, that can be
applied to priority flows with Poisson and non-Poisson distribution. TFBA has a lower loss rate
than the two previously proposed methods (MMFP and RFP), and increase the throughput
fairness efficiency based on TFI, a metric index proposed by the dissertation.

Propose a burst padding method, called QDBAP, in order to increase the efficiency of
bandwidth utilization and throughput fairness. In addition, QDBAP also reduces the bandwidth
wastage rate in comparison with POQA.
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