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چکیده
خودشبیهی مفهومی است که در دو دههی گذشته وارد ادبیات شبکههای کامپیوتری شده است و نقش

بشه سشزایی در مدلیشا ی

ترافیک شبکههای کامپیوتری دارد .وجود خاصیت خودشبیهی در ترافیک شبکه اثبات شده است و مشخصشات نن بشا مشد هشای
ترافیک مبنی بر تو یع پواسون متفاوت است .مد های ترافیک شبکههای کامپیوتری نق

به سشزایی در بهبشود کیفیشت خشدمات

دارند .بنابراین ،برای رسیدن به کیفیت خدمات بهتر باید ویژگی خودشبیهی در مد های ترافیک شبکه لحاظ شود .در این مقاله ،ما
دو مجموعه ترافیک شامل ترافیک شبکه دانشگاه یزد و ترافیک گروه  MAWI1را تحلیل میکنیم .تاثیر شرایط مختلشف ماننشد بشار
ترافیک و کیفیت یر ساخت را بر میزان خودشبیهی بررسی میکنیم .همچنین ،درجه خودشبیهی پروتکلهشای مختلشف و دالیشل
وجود اختالف بین ننها مرور میشود .نتایج به دست نمده حاکی ا وجود رابطه میتقیم بین بار شبکه و میشزان خودششبیهی بشود.
همچنین ،وجود رابطه بین کیفیت یرساخت و شدت وابیتگی بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت و رابطه معنیداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی
خودشبیهی ،خودهمانندی ،وابیتگی بلند مدت ،تو یع دنباله بلند ،پارامتر هرست ،مدلیا ی ترافیک شبکه

 -1مقدمه
شبکه های کامپیوتری امروزه نقش غیر قابل انکاری در زنددیی اردراد و
سازمانها دارند تا آنجا کده بددون شدبکههدای کدامپیوتری بادیاری از
اریانها قادر به ادامه رعالیت خود نیاتند .رشدد و توسدعهی سدری از
دیگر جذابیتهای آنهاست که باعث جذب کاربران رراوانی شده است.
از این رو ،این شبکهها نیاز به مطالعهی دقیق ،طراحی حااب شدده ،و
مدیریت مدبرانه ای دارند .ارزیابی یکی از موارد کلیدی بدرای بدر طدر
کردن این نیازها است .در حوزه ارزیابی شبکههای کامپیوتری ،میتوان
از مدلاازی به عنوان مهمترین عامل نام برد .مدیران شبکه با اسدتااده
از مدلاازی میتوانند ررتدار شدبکه را در آیندده دیش بیندی کنندد و
تمهیدات الزم را در نظر بگیرند .از این جهت ،مدلهای ارائه شده بایدد

حد االمکان ساده و نزدیک به واقعیت باشدند .در مرجد ] [1در مدورد
انتخاب یک مدل مناسب بحث شده است.
تالش برای مدلاازی تراریک شبکههای کامپیوتری از یذشته تدا
به امروز ادامه دارد ] .[2,3,4,5,6بیشتر مدلهای اولیه که برای تراریک
شبکه ارائه شدند بر اساس توزی واسدون بودندد ] .[2,3امدا ،در اوایدل
دههی  09میالدی یروهی از متخصصان شبکه اثبات کردندد کده ایدن
یونه مدلها با واقعیت تراریک شبکههدای کدامپیوتری تاداوت زیدادی
دارند .در سال  Leland ،1001و همکدارانش خبدر از وجدود خا دیت
خودشبیهی در تراریک شبکه اترنت دادند ] .[7مطالعات دیگری نیز در
این زمینه و بر روی سدایر اندواش شدبکه دورت یرردت ] [8,9و همده
خودشبیه بودن تراریک شبکه را تایید کردند .بنابراین ،نقش مدلهدای
واسون در مدلاازی تراریک شبکه کمرنگ شد.
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طبق تعریف ،خودشبیهی یک ویژیی از یک شی تصدادری خدا
مانند سری زمانی است که در مقیاسهای مختلف زمدان و رادا بددون
تغییر باقی میماند .اشکال خودشبیه ،مثل رراکتالها ،در مقیداسهدای
مختلف ظاهر یکاانی دارند .اما در ررایندهای خود شبییه ،بدا مقیداس
یذاری زمانی ،آماریدان دو ررایندد ،قبدل و بعدد از مقیداسیدذاری ،بدا
یکدیگر یکاان است .در مورد تراریک شبکههای کامپیوتری ،آماریدان
تراریک خودشبیه در مقیاسهای متااوت زمانی یکاان است .به عبارت
دیگر ،تراریک خودشبیه خا یت تودهای 2خدود را در تمدام مقیداسهدا
حاظ میکند .در حالی که تراریکهای واسون در مقیاسهای بزریتدر
به تدریج به یک خط راست میل میکنند.
دیده خودشبیهی میتواند تاثیر قابل تدوجهی بدر کدارایی شدبکه
داشته باشد؛ به عنوان مثال تاخیر ف و نرخ از دست رردتن بادتههدا
] .[10حجم بارر مورد نیاز یکی دیگر از مواردی است کده مدیتواندد از
خودشبیهی تراریک تاثیر بپذیرد .به عنوان مثال ،حجم بارر مدورد نیداز
ممکن است بیشتر از مقداری باشد که توسط مدلهای غیر خود شدبیه
یش بینی شده است.
در این ژوهش به منظور درک بهتر تداثیر خودشدبیهی بدر ررتدار
تراریک شبکه ما حجم نابتاً زیادی از تراریدکهدای واقعدی را تحلیدل
میکنیم .برای تحلیل جام این دیده ،مجموعه تراریک بررسدی شدده
شامل تراریکهای داخلی و خارجی میباشد .با بررسی اطالعات بدست
آمده ،می توان تاثیر ارامترهای مختلدف ،شدامل ندوش روتکدل ،الگدوی
استااده از شبکه و زیرساخت را بر میزان خودشبیهی تراریک مشداهده
کرد .تراریکهای مختلف بر اساس روتکلهای یونایون تاکیدک مدی-
شود و میزان خودشبیهی هر دسته تخمین زده شده و مقایاه میشود.
ارامتر هرست( 3در ادامه تعریف شده اسدت تراریدک در سداعتهدای
مختلف محاسبه و تاثیر الگوی مصر بر این ارامتر بررسی میشود .در
ایان نیز میزان خودشبیهی یک تراریک داخلی و یک تراریک خدارجی
مورد مقایاه قرار میییرد.
در بخش دوم مقاله به تعریف ریاضی دیده خودشبیهی و ویژیی-
های آن می ردازیم .در بخش سوم ،روشهای تخمین ارامتر هرست را
مرور میکنیم .تراریکهای مورد استااده در ایدن تحقیدق را در بخدش
چهارم مورد بررسی قرار میدهیم .در بخش آخر ،بر نتایج بدست آمدده
در این مقاله مروری میاندازیم.
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ارامتر ( Hهرست راکتور اندازهییری خودشبیهی است و انددازه
واباتگی بلند مدت 1را نشان میدهد .هر چه ایدن دارامتر بده عددد 1
نزدیک تر باشد ،دارای واباتگی بلند مدت شدیدتری است .ایدن رابطده
نشان میدهد ) ( و مقیاس شدهی آن ) ( دارای توزی یکادانی
هاتند a .یک عدد ثابت است که به منظدور نرمدالیزه کدردن اسدتااده
میشود.
)(

خودشبیهی در مان گییته :ررآیند

خودشبیه

) (
) ( ∑
یدروه-
است ایر آن را بده دورت ) (
بندددی نمدداییم و ارامترهددای آمدداری آن نظیددر میددانگین ،واریددان ،
همباتگی و غیره حاظ شود.

 -2-2خودشبیهی مرتبه دوم
از آنجا که تراریک شبکه به دلیل تصادری بودن مولدهای تراریدک بده
ورت دقیق خودشبیه نیات ،بنابراین ،ررآینددهای خودشدبیه مرتبده
دوم دارای جذابیت بیشتری هاتند .به این علت که چنین ررآیندهایی
ایاتا نیادتند ،ندوش ضدعیفتدر آن را بررسدی مدیکندیم کده بدا تداب
اتوکواریان بیان مدیشدود ]) γ( t , s ) = E[(X(r)-μ)(X(s)-μو بده
ازای  r,s,k 𝜖 Zدر رابطه )  γ( t , s ) = γ( t + k , s + kدق مدی-
کند .به دلیل این خصو یت ،عبدارت ) γ(t,s) = γ(t-s,0برقدرار اسدت.
بنابراین میتوان تاب اتوکواریان را با یک ارامتر به کار برد ).γ(k
حال ،ررایند ) X(tخودشبیه از مرتبه دوم است ایر
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)
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و ) X(tبه طور مجانبی خودشبیه مرتبه دوم است ایر
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 -3-2خصوصیت وابیتگی بلند مدت فرایندهای
خودشبیه

 -2تعریف ریاضی پدیده خودشبیهی
دو تعریف ریاضی بدرای ماهدوم خودشدبیهی وجدود دارد خودشدبیهی
دقیق و خودشبیهی مرتبه دوم.

 -1-2خودشبیهی دقیق
خودشبیهی در مان پیوسته :ررآیندد یوسدته
خودشبیه است ایر در رابطه زیر دق کند

d

) (

یک ررایند خودشبیه میتواند ویژیی وابادتگی بلندد مددت را از خدود
بروز دهد  .ررایندهایی کده ایدن خصو دیت را دارندد دارای تداب خدود
همباتگی زیر هاتند
(1
) (
( )⁄
) ( .
در ایددن رابطدده و ثابددت هاددتند و
بنابراین تاب خودهمباتگی این ررایندها از تاب توانی یروی میکنندد
که نابت به تواب ندوایی بدا سدرعت کمتدری ندزول مدیکنندد .البتده
خودشبیهی و ویژیی واباتگی بلند مدت در حالت کلی معادل نیاتند.
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به عنوان مثال fBm5 ،با  ، H=1/2خودشبیه اسدت امدا دارای ویژیدی
واباتگی بلند مددت نیادت .امدا در ررایندد خودشدبیه درجده دوم بدا
 ،H>1/2هرکدام از این ویژییها نشاندهندهی دیگری است و میتوان
به جای دیگری استااده نمود.

رو بدست میآید  .H = 1 - 2βبه عنوان مثدال ،در شدکل ( 1نمدودار
لگاریتمی یک سری زمانی با ارامتر هرست  9.7رسم شده است.

 -4-2ارتباط تو یع دنباله بلند 6با خودشبیهی
متغیر تصادری  Zداری توزی دنباله بلند است ایر
(5
که  0<a<1اندی یا ارامتر شکل و  cیدک ثابدت مثبدت اسدت.
رتو 7یکی از توزی های دنباله بلند است که کاربرد رراوانی دارد و تداب
توزی آن به ورت زیر است
(5

) (

که  0<a<2ارامتر شکل و  bارامتر موقعیت نامیده میشود.
تراریک تولید شده توسط تعدادی منبد تراریدک  ON/OFFکده
زمان رعالیت آنها دارای توزی دنباله بلند است ،خودشبیه خواهد بود.

 -3روشهای تخمین پارامتر هرست
روش های متنوش و زیادی برای تخمین ارامتر هرست معرری شدهاندد.
ما در این جا به اختصار دنج مدورد از شدناخته شددهتدرین روشهدا را
معرری میکنیم
 نمودار  R/Sقدیمیترین و شاید شدناخته شددهتدرین روش
تخمین هرست.
 نمودار  Aggregated Varianceبراساس چگدونگی تغییدر
واریان سری زمانی در مقیاسهای مختلف.
 Periodogram براساس تخمین چگالی طیای
 Wavelets روشی است که میتوان آن را به عنوان تعمدیم
بر تبدیل روریه دانات.
دار
 Whittle به ررتار طیف ررکانای در نزدیکی ررکان
توجه دارد.
دو روش اول در دامنه زمان و سه روش آخدر در دامنده ررکانادی
کار میکنند .برای جزئیات بیشتر به ] [11رجوش شود .به دلیل سادیی
روش دوم ،ما در محاسبات انجام شدده از ایدن روش و از کدد Matlab
منتشر شده در ] [16استااده کردهایم.

 -1-3روش نمودار Aggregated Variance
این روش در ] [12معرری شده است .در این قامت به توضیح اجمالی
آن می ردازیم.
این رویکرد بر اساس کاهش آهاته واریدان سدریهدای زمدانی
خودشبیه است .نمودار لگاریتمی ) (log-logواریان ) X(mبر اساس m
رسم میشود .ایر شیب این نمودار ) (-βاز عدد منای یک بزریتر باشد
نشان دهندهی دیده خودشبیهی است و ارامتر هرست از رابطه رو به

شکل ( :)1نمودار روش Aggregated Variance

 -4مجموعه ترافیکهای استفاده شده
در این ژوهش دو مجموعه تراریک مورد استااده قرار یررتهاند
 مجموعه تراریک جم آوری شده از لینک خارجی دانشدگاه
یزد
 مجموعه تراریک یروه [15] MAWI

 -1-4مجموعه ترافیک دانشگاه یزد
این مجموعه تراریک از لینک ارتباطی دانشگاه یدزد و مرکدز مخدابرات
ایران جم آوری شده است و هنای باند این لینک  22مگدا بیدت بدر
ثانیه است.
به این علت که خواستار تحلیل ارامتر هرست در بازههای مختلف
تراریکی بودیم ،این مجموعه تراریک در سه بازه زمانی بده مددت یدک
ساعت جم آوری شده است .طبدق یدزارش مرکدز رنداوری اطالعدات
دانشگاه یزد و نمودارهای رسم شده توسط نرم آردزار  MRTG8کده در
شکلهای ( 2و ( 3به تصویر کشیده شدهاند ،بدازههدای زمدانی طبدق
جدول ( 1انتخاب شدهاند
جدو ( :)1با ههای مانی ترافیک دانشگاه یزد
تاریخ میالدی

وضعیت بار تراریک

بازه زمانی

نام مجموعه

2912/12/25

بار سبک
بار متوسط
بار سنگین

 0 99تا 19 99
 21 99تا 22 99
 1 99تا 2 99

YazdLow
YazdMid
YazdHigh
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شکل ( :)2نمودار رو انه ترافیک دانشگاه یزد

واباتگی بلند مدت شدیدتری است .ایدن نتدایج دیش از ایدن نیدز در
مطالعات قبلی مانند ] [7,10بدست آمده بود و این مشاهدات میتواندد
اثبات دیگری بر این ادعا باشند.
یکی از دالیلی که در توجیه این موضوش میتوان ذکرکرد این است کده
که ساعتهایی که بارتراریک سنگینی دارند ،زمدانهدایی هادتند کده
بیشتر کاربران برای دانلود انتخاب میکنند .با توجده بده توزید دنبالده
بلند اندازه رایدلهدا ] ،[13تراریدک تجمید شدده میدزان خودشدبیهی
باالتری خواهد داشت.
0.9
0.85

شکل ( :)3نمودار هفتگی ترافیک دانشگاه یزد

در این نمودارهدا خطدو سدبز رندگ بیدانگر تراریدک دریدارتی و
خطو آبی رنگ نشاندهندهی تراریک ارسالی هاتند .در شدکل (، 3
خطو نقطه چین نشان دهندهی ساعت  21 99هاتند .بندابراین ،بدر
اساس الگوی استااده کاربران شبکه دانشگاه یزد که از شکلهای ( 2و
( 3مشخص است ،بازههای زمانی جم آوری تراریک طبق جددول (1
انتخاب شدند.

YazdLow

0.8

YazdMid

0.75

YazdHigh

0.7
0.65
0.6

شکل ( :)4نمودار هرست ترافیک دانشگاه یزد در ساعات مختلف

 -2-4مجموعه ترافیک MAWI
این مجموعه تراریک از وبادایت یدروه  MAWIدانلدود شدده اسدت و
هنای باند لینک مورد نظر  159مگا بیت بر ثانیه است .در مدورد ایدن
مجموعه نیز سیاست یکاانی در نظر یررته شده است ،به یونه ای کده
این تراریک را نیز به بازههدایی بده مددت یدک سداعت کده در سداعات
متااوت روز جم آوری شده است ،تقایم بندی کردیم .تنها تااوت در
این است که اطالعاتی در مورد الگو استااده کداربران ایدن تراریدک در
دسترس نبود و رقط شر راکندیی در انتخاب این بازههای زمانی در
نظر یررته شده است .اطالعات تکمیلی این مجموعه تراریک در جدول
( 2آورده شده است.

در شکل ( ، 5میزان خودشدبیهی قادمتهدای مختلدف تراریدک
 MAWIبه تصویر کشیده شده است .برخال تصوری که از قبل وجود
داشت ،تراریک این بازه های زمانی دارای ارامتر هرست تقریباً برابدری
هاتند  .بدلیل این که الگوی استااده شبکه موجود در دسترس نیات،
نمیتوان دلیل محکمی برای این موضوش بیان کرد .اما یکی از محتمل-
ترین توجیهاتی که میتوان ذکر کرد ایدن اسدت کده هدر سده قادمت
بررسی شدهی این تراریک ممکن است متعلق به یک کالس بار خدا
(از بین کالسهای بار سنگین ،بار متوسط و بار سبک باشند .بنابراین،
برای ابراز نظر قطعدی در ایدن زمینده احتیدا بده مطالعدهی مجموعده
تراریکهای بیشتری در ساعات متااوتتری از شبانه روز داریم.

جدو ( :)2با ههای مانی ترافیک MAWI
تاریخ میالدی

وضعیت بار تراریک

بازه زمانی

نام مجموعه

0.9

2912/93/39

نا مشخص

 2 99تا 3 99
 11 99تا 12 99
 29 99تا 21 99

MAWI 1

0.85

MAWI 2
MAWI 3

 -5نتایج بدست نمده و تحلیل
در این قامت به بررسدی نتدایجی کده از تخمدین میدزان خودشدبیهی
تراریکهای مذکور بدست آمده ،می ردازیم.
ابتدا ارامتر هرست قامتهای مختلف تراریدک دانشدگاه یدزد را
مورد مقایاه قرار میدهیم .همانطور که انتظار میررت و از شدکل (3
مشخص است ،تراریک با بار سنگینتر دارای میزان خودشبیهی باالتر و

MAWI 1

0.8

MAWI 2

0.75

MAWI 3

0.7
0.65
0.6

شکل ( :)5نمودار هرست ترافیک  MAWIدر ساعات مختلف

نکتهی دیگری که با توجه به شکلهای ( 1و ( 5میتوان بده آن
رسید این است که تراریک دانشگاه یزد ،به عنوان تراریکی از یک کشور
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در حال توسعه با زیر ساخت نه چندان مطلوب ،و تراریک  ،MAWIبه
عنوان تراریکی از یک کشور توسعه یارته با زیر ساخت مطلوب ،تقریبدا
دارای ارامتر هرست برابری هاتند (بین  9.78تا  . 9.81بنابراین می-
توان یات که میزان خودشبیهی با کیایت زیر ساخت رابطهی خا دی
ندارند و به یکدیگر واباته نیاتند .البته ،برای رسیدن به نتیجه قطعی
باید مطالعات و مشاهدات بیشتری ورت ییرد.

 -1-5نگاهی به میزان خودشبیهی پروتکلهای
مختلف
در این بخش تراریک  MAWIرا بر اساس روتکلهای مختلف تاکیک
می کنیم و ارامتر هرست هدر یدروه را محاسدبه و مقایاده مدیکندیم.
همانطور که از شکل ( 2مشخص است ،نج عدد از شناخته شدهتدرین
روتکددلهددا ،شددامل  HTTP ،ICMP ،UDP ،TCPو  ،DNSمددورد
مطالعه قرار یررتند.
در این بین نقدش در رندگ روتکدلهدای  TCPو  HTTPدر میدزان
خودشبیهی تراریک کامالً مشهود است .روتکل  TCPبه دلیدل وجدود
مکانیام کنترل ازدحام خود ،به نوعی دارای ریدبک از وضعیت شدبکه
است .بنابراین ،به کمک این مکانیام ،در باال ررتن واباتگی بلند مدت
تاثیر به سزایی دارد ] .[14تراریک  HTTPنیز به دلیدل توزید دنبالده
بلنددد اندددازه رایددلهددا ] [13و ماهیددت تصددادری ررتددار اناددانهددا درای
خودشبیهی قابل مالحظهای هاتند.
از طر دیگر ،روتکلهای بدون اتصال و روتکدلهدایی کده وابادتگی
بیشتری به ررتار ماشین دارند تا ررتار اناانهدا ،دارای وابادتگی بلندد
مدت کمتری هاتند .به عنوان مثال ،روتکل  ،ICMPبده عندوان یدک
روتکل بدون اتصال و روتکلی که تحت تداثیر مادتقیم ررتدار انادان
نیات ،دارای خودشبیهی ضعیف با  H < 0.7است.
0.9
0.8

MAWI 1

0.7

MAWI 2

0.6

MAWI 3

0.5
dns

udp icmp http

tcp

شکل ( :)6پارامتر هرست پروتکلهای مختلف

 -6نتیجه
در این مقاله ،حجدم قابدل تدوجهی از تراریدک شدبکه دانشدگاه یدزد و
همچنین تراریک یروه  MAWIمورد ارزیابی قرار یررتند .ابتدا نشدان
داده شد که میزان خودشبیهی رابطه ماتقیم با حجم بدار شدبکه دارد.

سپ تاثیر کیایت زیرساخت بر میزان خودشبیهی و دارامتر هرسدت
بررسی شد  .نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه خا ی بین این دو
نبودند .در ادامه ،نقش روتکلهای مختلدف در شددت وابادتگی بلندد
مدت تحلیل شد که نتایج بدست آمده در راستای مطالعات انجام شدده
قبلی و تاییدی بر حت این مطالعات بود.
یکی از نکات مبهم این تحقیق ثابت بودن تقریبی ارامتر هرسدت
تراریک  MAWIدر دورههای بررسی شده بود که میتوان در مطالعات
آتی با در اختیار داشتن دادههای اولیه بیشتر علل آن را بررسدی کدرد.
همچنین ،در آینده میتوان با انجام تحقیقات رراییرتر از وجود یا عددم
وجود رابطه بین کیایت زیرساخت و درجهی خودشبیهی اطمینان یدا
کرد.

سپاسگزاری
با تشکر رراوان از جناب مهندس راطمی و خانم مهندس امدین کده در
جم آوری تراریک شبکه دانشگاه یزد ما را یاری نمودند.
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