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چکیده
رشد روزافزون سرویسها وکاربران اینترنت نیاز به مدلسازی ترافیک آن را به منظور بررسی معایب و نقاط ضعف سرویسها
افزایش میدهد .مدلسازی رفتار ترافیکی و شرایط اینترنت برای تحلیل و پیشبینی کارایی و ارزیابی کیفیت سرویس
شبکههای کامپیوتری و عناصر آن مانند سوییچ و مسیریاب و دیوارهآتش ضروری است .تولید این ترافیک دو نیازمندی
اساسی دارد :حجم باال و تنوع پروتکلها .از طرفی سکوهایی که قادرند حجم باالی ترافیک را بصورت تنها و مستقل تولید
کنند هزینه باالیی دارند .این مقاله ابزار  DVTGرا معرفی میکند که قادر است به صورت توزیعشده حجم باالیی از ترافیک
شبکه را ،که شامل گسترهی متنوعی از پروتکلهای شبکه می شود ،تولید کند .این ابزار با بهرهگیری از تکنیکهای آماری
در الیه کاربرد و ابزارهای موجود در الیههای دیگر ،رفتار واقعی ترافیک شبکه را شبیهسازی کرده و قادر است کارایی شبکه
و عناصر آن را ارزیابی کند .ارزیابیها نشان میدهد با استفاده از ده کامپیوتر با کارت شبکه یک گیگابیت بر ثانیه ،عاملهای
تولید ترافیک میتوانند بیش از نه گیگابیت بر ثانیه ترافیک متنوع تولید کنند که سرباری کمتر از ده درصد دارد.

کلیدواژه
ارزیابی عنصر شبکه ،مدلسازی ترافیک اینترنت ،ابزار تولید ترافیک ،ابزار توزیعشده تولید ترافیک متنوع شبکه

مقدمه
اینترنت شبکهای از سیستمهای ناهمگن و بار ترافیکی آن
ترکیبی از منابع پیچیده است .با توسعهی برنامههای کاربردی،
فناوریهای دسترسی به اینترنت ،پروتکلها و سرویسهای جدید
به سرعت به این پیچیدگیها افزوده میشود .استفادهی وسیع از
چنین سیستمهایی خطر شکست سرویسها و بنابراین نیاز به
ابزارهای تولید و تست ترافیک را افزایش دادهاست .این ابزارها در
حوزههای مختلف شبکه کاربرد داشته و مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفتهاند .از جمله میتوان به تست سرور برنامههای
کاربردی ،تستهای امنیتی و تست دستگاهها و تجهیزات شبکه
اشاره کرد .از نظر سطح انتزاعی ترافیک ،ابزارها به چهار گروه
تقسیمبندی شدهاند [:]1
1
 )1ابزارهای سطح کاربرد :تمرکز این ابزارها تولید درخواست-
های الیهی کاربرد است .ترافیک تولیدی توسط آنها ویژگیهای
آماری یکسانی با برنامهی کاربردی مدل شده دارد .این ابزارها

Application level generators 1
2

برای ارزیابی رفتار و کارایی میزبانها2مناسب هستند .اما اغلب
برای تست روترها یا سوئیچها سنگین میباشند .معموالً تمرکز
آنها تنها بر روی یک نوع پروتکل کاربردی میباشد.
 )2ابزارهای سطح جریان 3:زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که
ترافیک مورد نیاز فقط در سطح جریان باشد.
 )3ابزارهای سطح بسته  4:این ابزارها مبتنی بر زمان بین خروج
بستهها و اندازهی بسته میباشند که معموالً با استفاده از توابع
توزیع تعیین میشوند .ابزارهای سطح بسته به عنوان ابزارهای
اندازهگیری فعال نیز مورد استفاده قرار میگیرند .به عنوان مثال
برای محاسبهی تأخیر و اعوجاج.
6
 )4ابزارهای حلقه-بسته(5مبتنی بر رفتار) و چند سطحی :این
ابزارها تعامالت بین الیههای پشتهی پروتکلی را در نظر می-
گیرند .اغلب پیچیده هستند به همین دلیل در تحقیقات تجربی
چندان مورد استفاده قرار نمیگیرند .همچنین ابزارهای حلقه-
بسته با استفاده از اطالعات ردیابی شبکه و با تکیه بر مدلهایی
مانند مارکوف به تولید ترافیک میپردازند .در این ابزارها ممکن
Packet level generators 4
5

Host

Flow level generators 3

6
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ارائه ی ابزار توزیع شده تولید ترافیک متنوع(  ) DVTGبا توان عملیاتی باال به منظور شبیه سازی رفتار اینترنت

است رفتار تولیدکنندهی ترافیک در طول اجرا متناظر با
مشاهداتش تغییر کند.
اکثر ابزارهای گروه  2و  3ترافیک الیهی انتقال تولید میکنند و
وابسته به کاربرد نیستند .در مقابل ،ابزارهای گروه  1و  4بیشتر
به پروتکلهای الیهی کاربرد میپردازند .تولید بارکاری واقعی
نیازمند پشتیبانی از هر دو سطح جریان و بسته است و نیز باید
توانایی تولید ترافیک با ویژگیهای خاصی که معموالً توسط
برنامههای کاربردی انتخاب میشوند ،داشته باشند .مانند توان
عملیاتی ،اعوجاج ،تأخیر ،نرخ از دست دادن بستهها و زمان رفت
و برگشت بسته 7.این ویژگیها اغلب در ابزارهای سطح بسته قابل
محاسبه هستند؛ در صورتیکه ابزارهای سطح الیهی کاربرد یا
حلقه -بسته اکثراً با استفاده از ابزارهای ردیابی مانند Tcpdump
[ ]2برخی از انواع این نوع اطالعات را استخراج میکنند و همین
مسئله باعث پیچیدگی استفاده از آنها میشود .یک ابزار تولید
ترافیک خوب باید بتواند در کنار تست کارایی شبکه و اندازه-
گیری پارامترهای ذکر شده ،امکان تولید سناریوهای واقعی با
دستکاری سرآیندها در سطح پروتکلهای باالتر مانند RTP8
داشته باشد.
9
ویژگیهای ترافیک سطح بسته در قالب «زمان بین بسته» و
«اندازه بسته»10بیان میشود .استفاده از این رویکردها چندین
مزیت دارد .اول اینکه قابل توسعه برای مطالعهی پروتکلهای
الیهی کاربرد و ترکیبی از آنها است .بعالوه مشاهدهی ترافیک در
سطح بسته امکان تحلیل عمیق شبکه را فراهم میکند .زیرا اغلب
دستگاههای سوئیچینگ بر پایهی بستهها کار میکنند .همچنین
مشکالتی مانند تأخیر ،اعوجاج و از دست دادن بستهها در این
سطح رخ میدهد .بنابراین برای ارزیابی تجهیزات شبکه و کارایی
آن مناسب هستند .این ترافیک حتی با وجود رمزگذاریهایی که
در سطح کاربرد انجام میشود ،قابل مشاهده است .بنابراین برای
تست امنیت شبکه و تشخیص ناهنجاری نیز مناسبند [ .]3اما
این ابزارها حلقه-باز11بوده و مستقل از مشاهدات شبکهای که
میزبان هدف در آن قرار دارد عمل میکنند .چنین ابزارهایی هیچ
بازخوردی از شبکه نمیگیرند .در حالیکه در دنیای واقعی
بسیاری از برنامههای کاربردی نیاز به بازخورد دارند که منجر به
تغییر شرایط و رفتار موجودیتها میشود .به عنوان مثال در
اتصال TCPبا تشخیص ازدحام نرخ ارسال ترافیک کاهش مییابد.
بنابراین اکثر ابزارهایی که ترافیک الیهی کاربرد تولید میکنند
از رویکرد حلقه-بسته بهره میگیرند.
امروزه شبکهها انواع مختلف ترافیک الیهی کاربرد را انتقال می-
دهند .در بسیاری از سیستمهای توزیع شده تولید بارکاری سطح
Round-Trip Time (RTT) 7
8

Real-time Transport Protocol

inter-departure-time Inter-packet-time or 9
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کاربرد اهمیت بیشتری نسبت به آزمون شبکه دارد [ .]4بنابراین
ابزار تولید ترافیک برای تولید ترافیک واقعی از شبکه باید بتواند
انواع پروتکلهای الیهی کاربرد را پشتیبانی و ترافیک ترکیبی
الزم را تولید کند .هر یک از پروتکلهای کاربرد رفتارهای
مختلفی از خود نشان میدهند و ممکن است نیاز به انجام وظایف
متفاوتی باشد .همچنین یک مسئلهی مهم در مورد چنین برنامه-
هایی نیازمندی کیفیت سرویسی است که کاربران انتظار دارند.
بنابراین سازمانها نیاز دارند که ویژگیهایی مانند زمان پاسخ و
توان عملیاتی را مورد ارزیابی قرار دهند.
یک ابزار تولید ترافیک خوب ابزاری است که بار ترکیبی برای
بررسی رفتار کاربران برنامههای کاربردی تولید میکند و
معیارهایی مانند زمان پاسخ و توان عملیاتی برنامههای کاربردی
را گزارش میدهد .بار تولیدی باید ویژگیهای بار واقعی که می-
تواند بر روی کارایی تأثیر داشته باشد ،حفظ کند .به عنوان مثال،
ترکیب انواع درخواستهایی که به سیستم ارسال میشود ،الگوی
ورود کاربران به سیستم ،زمان همزمانسازی نشستها و غیره.
در این راستا هدف مقالهی حاضر تولید ابزاری با ویژگیهای
عنوان شده در سطح بسته و کاربرد است .برای نیل به این مقصود
از ابزارهای مناسب سطح بستهی موجود برای الیههای پایینتر
استفاده شده و ترافیک الیهی کاربرد مدلسازی گردیده است.
در بخشهای بعد ،ابتدا مروری بر پژوهشهای پیشین در این
زمینه خواهیم داشت .سپس به توصیف راهکار پیشنهادی و ابزار
پیادهسازی شده (
 )DVTG12میپردازیم .در ادامه نتایج ارزیابی
راهکار پیشنهادی ارائه شده و در بخش آخر نیز نتیجهگیری بیان
میشود.
مروری بر راهکارهای ارائه شده

ابزارهای تولید ترافیک موجود را میتوان به دو دستهی کلی
تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد .ابزارهای تجاری ممکن است
سختافزاری ،نرمافزاری و یا ترکیبی از آنها باشند .ابزارهای
غیرتجاری (متن باز) فقط نرمافزاری هستند .ابزارهای نرمافزاری
ارزانتر و انعطافپذیر بوده و میتوانند با اجرا بر روی میزبانهای
مختلف برای شبکههای با مقیاس باالی امروزی مناسبتر باشند.
اما از جهت کارایی وابسته به فاکتورهایی مانند سرعت و بار
پردازنده ،سیستم عامل و فعالیتهای  IOمیباشند .از جمله
ابزارهای نرمافزاری تجاری میتوان به Omnicor-LANTraffic
 ]6[ Cat Karat packet builder ،]5[ V2اشاره کرد .در مقابل،
ابزارهای سختافزاری وابسته به سرعت پردازنده و سیستم عامل
نیستند ،اما گران بوده و انعطافپذیری ابزارهای نرمافزاری را

Packet/payload size 10
11
12

Open-loop
Distributed Variant Traffic Generator

سارا ارشد

ندارند-Spirent ،]8[ Omnicor-NuStreams ،]7[ IxNetwork .
 ]9[ Avalancheو  [10] BreakingPoint Eliteاز جمله ابزارهای
سختافزاری تجاری هستند .در سالهای اخیر راه حل سومی
مبتنی بر پردازندههای شبکه معرفی شده است که از ویژگیهای
دو دستهی باال تواماً استفاده میکند؛ ابزارهایی مانند
 ]11[ LANForgeو .]12[ IP Traffic - Test & Measure
ابزارهای رایگان و متن باز در تحقیقات آزمایشگاهی بسیار مورد
استفاده قرار میگیرند .تمرکز اکثر این ابزارها تولید ترافیک در
سطح بسته بوده و تعداد آنها بسیار زیاد است .در جدول  1به
برخی از آنها اشاره شده است .در ادامه نیز به توصیف مختصری
در مورد برخی از آنها میپردازیم.
 ]13[ Ostinatoابزاری متن باز و انعطافپذیر برای توسعهی
پروتکلهای جدید میباشد .همچنین در حال حاضر دامنهی قابل
توجهی از پروتکلها را در الیههای  2تا  7شبکه پشتیبانی میکند
و بر روی انواع سیستمهای عامل قابل اجرا است .اما کارایی آن
در تولید ترافیک با نرخ باال ضعیف گزارش شده است [.]14
همچنین این ابزار گزارشی از پارامترهای کیفیت سرویس شبکه
ارائه نمیدهد و برای ضبط بستهها و ارائهی گزارشها ،نیاز به
نرمافزارهای دیگری مانند  ]15[ Wiresharkدارد.
 )MZ( ]16[ Mausezahnابزاری رایگان ،متن باز و مبتنی بر
لینوکس است که امکان تولید فریمهای معتبر و نامعتبر را در
الیههای  2تا  4فراهم میکند .محتوای بسته یا فریم مستقیماً
اعالم یا از فایل خوانده میشود .در غیر این صورت تهی خواهد
بود .به عالوه میتوان تا اندازهی دلخواه بایتهای تصادفی تولید
کرد Mausezahn .دارای دو حالت مستقیم و تعاملی است .در
حالت تعاملی امکان تولید و ارسال چندین جریان از انواع مختلف
بسته ها به صورت موازی فراهم شده است .اما نسبت به حالت
مستقیم دارای سرعت پایینتری میباشد .این ابزار اساساً برای
ارزیابی شبکههای چندپخشی13یا  VoIPو نیز برای بررسیهای
امنیتی در برابر حمالت طراحی شده است .اما در حال حاضر در
حالت تعاملی ترافیک  VoIPقابل تولید نیست .در مورد
پارامترهای شبکه ،در حالت مستقیم ،نرخ از دست دادن و بر هم
خوردن ترتیب بسته و اعوجاج فقط برای ترافیک ( VoIPمبتنی
بر  )UDPمحاسبه میشود .از جمله مطالعاتی که این ابزار را مورد
استفاده قرار دادهاند میتوان به [ ]17-20اشاره کرد.
 ]21[ Harpoonیک ابزار سطح جریان میباشد که میتواند
ترافیک را مبتنی بر دادههای از پیش ثبت شده یا توصیف مبتنی
بر پارامتر تولید کند Harpoon .اطالعات آماری را از دادههای
ثبت شده استخراج میکند .اگر شبکهای برای جمعآوری
اطالعات در دسترس نباشد ،از توزیعهای آماری عمومی استفاده
13
14

Multicast
Packet Size

میکند .اما این ابزار اجازهی سفارشی کردن محتویات بستهها را
نمیدهد .بنابراین نمیتوان آن را برای توسعهی پروتکلهای الیه-
ی کاربرد استفاده کرد؛ همانند ابزارهای مبتنی بر ردیابی مانند
 ]22[ TCPReplayکه امکان تغییر محتوا را ندارند.
 ]23[ D-ITGمیتواند ترافیکی مبتنی بر مدلهای تصادفی بر
14
مبنای
 PSو IDT15تولید کند .همچنین قادر به تولید مدلهای
پیچیدهتری برای تقلید رفتار پروتکلهای سطح کاربرد میباشد.
این ابزار امکان استفاده از الگوهای ترافیکی واقعی و تنظیم
پارامترهای الزم در سطوح مختلف [ ]3و نیز امکان ارزیابی
کارایی شبکه را فراهم میکند.
 Kolahiو همکاران [ ]24چهار ابزار D- ،]25[ Netperf ،Iperf
 ITGو  ]12[ IP Trafficرا در تولید ترافیک  TCPمقایسه کرده-
اند .طبق گزارشهای این مقاله  Iperfباالترین و IP Traffic
پایینترین توان عملیاتی را دارد .اما زمانی که اندازهی بستهها
کوچکتر باشد IP Traffic ،بهتر عمل میکند .در حالیکه
نویسندگان  D-ITGدر مقایسهی آن با ،C/RUDE ،]26[ Mtools
 ]27[ UDP generator ،Iperf ،MGENدر شرایط مختلف ،در
تولید ترافیک  UDPنشان دادهاند که ابزارشان توان عملیاتی
باالتری نسبت به بقیه دارد [.،]29 ,28 ,23
در [ ]30چهار ابزار ]32[ MGEN ،D-ITG ،]31[ Iperfو
 ]33[ RUDE/CRUDEدر محیط لینوکس مورد مطالعه قرار
گرفته است .طبق بررسیهای انجام شده در کتابخانههای
مختلف ،مانند  IEEEو  ،Google Scholarمحبوبترین ابزار
 Iperfاست D-ITG .جدیدترین ابزار بوده و به صورت فعال در
بروزرسانیها عمل میکند C/RUDE .با وجود عدم ارائهی نسخه-
ی جدید از محبوبیت خوبی برخوردار است Iperf .در مورد تأخیر
و  MGENدر مورد اعوجاج اطالعاتی به دست نمیدهد.
 C/RUDEکمترین واریانس را در زمان بین خروج بستهها دارد.
بنابراین قادر است تأخیر شبکه را با دقت بیشتری محاسبه کند.
اما برای رسیدن به این هدف مصرف پردازندهی باالتری را
متحمل میشود C/RUDE .تنها از پروتکل  UDPپشتیبانی می-
کند D-ITG .از پروتکلهای بیشتری در الیهی انتقال پشتیبانی
میکند ،از جمله  DCCPو  .SCTPاین ابزار همچنین عالوه بر IP
از پروتکل  ICMPنیز در الیهی اینترنت و پروتکلهای ،DNS
 VoIP ،Telnetدر الیهی کاربرد پشتیبانی میکند.
[ ]30از ابزار  ]34[ Stressبه منظور ایجاد استرس در پردازنده،
حافظه و بافر لینوکس استفاده کرده و کارایی ابزارها را تحت
شرایط اشباع منابع مقایسه کرده است که خالصهی نتایج آن در
جدول  2آمده است.

15

Inter Departure Time
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جدول  :1برخی ابزارهای تولید ترافیک متن باز
نام ابزار

28

پروتکلهای

پشتیبانی شده

الیسنس

سیستم
عامل

ویژگیها

MGEN

IPv4/v6, TCP,
UDP

متنباز

Unix,
Windows

تولید دادههای آماری برای توان عملیاتی ،نرخ از دست دادن بستهها و تأخیر.
بستههای ارسالی را الگ نمیکند و فقط دریافتیها را با استفاده از ابزارهای دیگری
الگ میکندTRPR .مانند
استفاده شود opnet.و ns-2میتواند در محیطهای شبیهسازی مانند

R/Crude

IPv4, UDP

متنباز

Linux,
Solaris,
FreeBSD

محاسبه تأخیر ،نرخ از دست دادن ،اعوجاج ،توان عملیاتی و زمان بین ورود.
امکان تولید جریانی از بستهها و یا بستههایی با اندازه و زمان بین بسته (که در یک
فایل ردیاب توصیف میشود) که بطور همزمان قابل تولید هستند.
عمل میکند اما بر محدودیت دقت آن ناشی از استفاده از تایمر MGENشبیه
غلبه کرده است .سیستم

Iperf

IPv4/v6,TCP,
UDP

متنباز

Linux,
Unix,
Windows

سادگی.
دارای کتابخانهای برای سادگی برنامهنویسی سوکت.
UDP.قابلیت آزمون چند بخشی
بر روی یک سرور وجود ندارد UDP.و TCPامکان تولید همزمان ترافیک
TCP.توانایی تعیین اندازه پنجره
اندازهگیری پارامترهای شبکه مانند نرخ از دست دادن بستهها ،اعوجاج و کارایی.
TCP.اندازهگیری بیشینهی پهنای باند
را پشتیبانی میکندCBR.فقط

D-ITG

IPv4/v6,TCP,
UDP, SCTP,
DCCP, ICMP,
DNS, Telnet,
VoIP, Games

متنباز

Linux,
Windows

مورد استفاده در پیادهسازی سرویسهای امنیتی و آزمایش و بررسی آنها مانند حمله
DoS.
آزمایش الگوریتمهای مسیریابی متمرکز شده.
محاسبهی دامنهی وسیعی از پارامترهای شبکه مانند تأخیر ،تأخیر یک طرفه ،نرخ از
 ،اعوجاج و توان عملیاتیRTT.دست دادن بستهها،
 UDP.و TCPاستفاده از توزیعهای احتمالی مختلف برای تولید ترافیک
به طور همزمان چندین جریان میتواند تولید کند.
 TTL.و TOSامکان تنظیم فیلدهای

Netperf

IPv4/v6,TCP,
UDP

متنباز

Unix,
Linux,
Windows

امکان استفاده در انواع مختلف شبکهها.
و ارسال مجدد بستههای از دست رفتهUDP.ردیابی بستههای ارسالی ازطریق
ارزیابی توان عملیاتی و زمان پاسخگویی به میزبان.
ارزیابی پارامترهای شبکه مانند کارایی ،نرخ از دست دادن بستهها ،زمان پاسخ ،توان
عملیاتی و میزان مشغول بودن پردازنده.
امکان اندازهگیری میزان بهرهوری پردازنده.

Mausezahn

ARP, BPDU,
PVST,CDP,
LLDP, IP,
IGMP, UDP,
TCP, ICMP,
DNS, RTP
RX-mode for
jitter
measurement,
Syslog, VLAN,
MPLS

متنباز

Linux

و بررسی امنیتی سیستم استفاده VoIPعموما برای تست شبکههای چندپخشی یا
میشود.
امکان اندازهگیری اعوجاج.
تست استرس.
IDS.تست نفوذ فایروال و
DoS.حمالت
پیداکردن باگها در نرمافزار یا تجهیزات شبکه.
و اسکن پورتping sweep .شناسایی حمالت با استفاده از
و malformed)...رفتار شبکه در شرایط غیر عادی (تست استرس ،بستههای

سارا ارشد

جدول  :2خالصهی نتایج کمی ابزارهای تولید ترافیک []30
Impact of Resource
shortage
Bad
Good
Bad
Good

Resource
Consumption
Good
Very Bad
Good
Bad

طبق [ ]35ابزار  ،]36[ Hpcbenchدر تولید ترافیک  ،UDPتوان
عملیاتی باالتری نسبت به  Iperfو  D-ITGدارد .اگرچه
 Hpcbenchاساساً برای شبکههای با کارایی باال طراحی شده
است ،کارایی خوبی در گیگابیت اترنت نداشته اما بر روی
 Myrinetو  QsNetنتایج خوبی ارائه میدهد [ .]37مسئلهی دیگر
این است که ابزار  Hpcbenchنرخ از دست دادن بستههای TCP
و نیز اعوجاج را گزارش نمیکند .همچنین تنها بر روی سیستم
عامل لینوکس قابل اجرا است.
[ ]1به بررسی سطح کارایی و دقت  TG ،C/RUDE ،MGENو
 D-ITGمیپردازد و نشان میدهد که هیچ یک نمیتوانند به
اندازهی بیشینهی پهنای باند لینک ( )1Gbpsترافیک تولید کنند.
 D-ITGکه باالترین توان عملیاتی را ارائه داده است ،در حدود
 620Mbpsبه اشباع میرسد .همچنین اجرای برخی وظایف
داخلی (کاری که توسط خود ابزار انجام میشود مانند محاسبات،
 )... 16و خارجی (کار دیگری به جز تولید ترافیک که
ثبت وقایع و
بر روی ماشین مبدأ در حال اجرا توسط پردازنده میباشد) در
کارایی ابزارها تاثیر میگذارد .زیرا این وظایف منابع را مصرف
کرده ،دسترسپذیری پردازنده و گذرگاهها را کاهش میدهند و
باعث کاهش نرخ ترافیک تولیدی میشوند .همچنین در
زمانبندی پردازنده ،دقت زمان بین خروج بستهها را کم میکنند.
برای غلبه بر چنین مشکلی  D-ITGو  MGENاز مکانیزم
سرشماری استفاده میکنند .ثبت اطالعات نیز باعث کاهش توان
عملیاتی میشود .برای حل این مسئله  D-ITGاطالعات مربوط
به بستهها را موقتاً در بافر حافظه ذخیره میکند و پس از تکمیل
کار به دیسک منتقل میکند .همچنین  D-ITGو  TGبرای
کاهش مقدار داده از فایلهای باینری به جای فایلهای متنی
استفاده میکنند .بعالوه استفاده از ریسمانها برای افزایش
مقیاسپذیری و ارسال ترافیک از چندین منبع نیز تأثیر مستقیم
در کارایی این ابزارها دارد.
پیشرفتهای سختافزاری امکان موازیسازی در تولید بسته را
فراهم میکند که توسط هیچ یک از ابزارهای موجود در نظر
گرفته نشده است ]14[ .به ارائهی یک ابزار متن باز تولید ترافیک
سطح بسته با استفاده از این ویژگی سختافزارهای جدید می-
پردازد و طبق گزارشها به نتایج مطلوبی رسیده است .اما در
Logging 16

Delay

Throughput

Poor
Very Good
Good
Good

Very Good
Very Good
Good
Good

Iperf
C/RUDE
D-ITG
MGEN

حال حاضر تنها ترافیک  TCPو با رویکرد حلقه-باز تولید میکند.
در مورد اندازهگیری پارامترهای کیفیت سرویس نیز صحبت
نشدهاست و همچنین هنوز در دسترس قرار داده نشدهاست .یک
دسته از ابزارهای نرمافزاری ،ابزارهای مبتنی بر هسته17هستند.
انتظار میرود این ابزارها به دلیل دسترسی مستقیم به سختافزار
نسبت به ابزارهای مبتنی بر فضای کاربر ،کارایی بهتری ارائه
دهند .از جمله این ابزارها میتوان به  ]38[ KUTEاشاره کرد.
اما از این ابزار کارایی پایینی گزارش شده است و چندان مورد
استفاده قرار نگرفته است .ابزار  ]39[ Pktgenنیز مبتنی بر هسته
میباشد ،اما تنها بر روی پردازندهی شبکه قابل اجرا است.
هر یک از ابزارها مزایا و معایب خود را دارند و هیچ یک از آنها
تمامی معیارهای عنوان شده را فراهم نمیکنند .در محیط ویندوز
 Iperfو  Netperfدر تولید ترافیک  TCPتا حدی کارایی بهتری
ارائه میدهند .همچنین  Netperfدر اجراهای مختلف واریانس
کمتر و پایداری بیشتری دارد [ D-ITG .]14نسبت به ابزارهای
سطح بستهی دیگر تعداد پروتکلهای بیشتری را در الیههای
مختلف پشتیبانی میکند .این ابزار در برخی تحقیقات برای تولید
ترافیک پروتکلهای جدید مورد استفاده قرار گرفته است .به
عنوان مثال [ ]40ابزاری مبتنی بر  D-ITGطراحی کرده و تالش
کرده است با استفاده از فایلهای الگ و یک مولفهی تحلیلگر
این ابزار را توسعه داده و از آن برای تولید انواع ترافیک واقعی در
سطح کاربرد استفاده کند ،به طوریکه بتواند عالوه بر تولید
چنین ترافیکی امکان تنظیم بسته و تولید اطالعات آماری و
آزمون کارایی شبکه را نیز داشته باشد که اکثر ابزارهای
تولیدکنندهی ترافیک الیهی کاربرد امکان آن را ندارند .برای این
کار از ویژگیهای ابزارهای مبتنی بر ردیابی و مبتنی بر تحلیل
آماری استفاده کرده و محیطی تشکیل دادهاند که میتواند حلقه-
باز و یا حلقه-بسته باشد .زیرا یک رویکرد ترکیبی میتواند
نماینده بهتری از سیستمهای واقعی باشد .همچنین این ابزار در
[ ]41برای تولید ترافیک بازی مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف برخی دیگر از ابزارها تنها تولید ترافیک الیهی کاربرد بوده
و مبتنی بر رفتار یا حلقه-بسته عمل میکنند مانند Swing
[ ]45[ NetSpec ،]44[ GlobeTraff ،]43[ GenSyn ،]42و
 .]46[ Trafgenاین ابزارها ترافیک واقعی شبکه در سطح الیهی
Kernel 17
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 9مقیاسپذیری
 10امکان اجرا بر روی انواع سیستمهای عامل
 11اندازهگیری دقیق پارامترهای شبکه
 12تداوم پشتیبانی و توسعهی پروتکلهای جدید

کاربرد تولید میکنند .اما برای تست کارایی شبکه مناسب
نیستند .زیرا به بررسی برخی یا هیچ یک از پارامترهای کیفیت
سرویس شبکه نمیپردازند .آنها برای چنین بررسیهایی نیاز به
استفاده از ابزارهای دیگر دارند.

همانطور که در بخش قبل بحث شد ،تاکنون ابزارهای مختلف
و مفیدی در سطح الیهی پیوند داده ،الیهی شبکه و الیهی انتقال
ارائه شده و در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
برخی از این ابزارها گزارشهای مفید و مورد نیاز این الیهها را
برای انواع آزمونها فراهم میکنند .بنابراین برای تولید این نوع
ترافیکها از ابزارهای موجود استفاده شده است.
آزمایشهای مختلفی به منظور انتخاب ابزار مناسب انجام شده
است .این آزمایشها بر روی دو سیستم  Ubuntu 12.04 TLSهر
یک با دو پردازنده با سرعت  ،3.33GHZحافظهی  1Gو اترنت
 1000Mpsو همچنین آزمایش دیگری بر روی دو سیستم
 32 Ubuntu 12.04 TLSبیتی هر یک با یک پردازنده 2.5GHZ
و حافظهی  512Mانجام شده است .ابزارها از نظر توان عملیاتی
و نرخ از دست دادن بستهها در تولید ترافیک  UDPو  TCPمورد
مقایسه قرار گرفتهاند .قابل ذکر است آزمایشها برای بستههایی
با محتوایی به اندازهی  1024 ،256 ،64و  1460بایت به مدت
 5ثانیه انجام شده است .برخی از نتایج آزمونها در نمودارهای
 1تا  3آورده شده است( .به دلیل اینکه برخی ابزارها میزان توان
عملیاتی را گزارش نمیدهند از ابزار  Wiresharkبرای این هدف
استفاده شده است).

انتخاب راهکارهای مناسب
د ر این بخش ،معیارهای انتخاب راهکار مناسب برای تولید انواع
ترافیکها در سطوح مختلف و ارزیابی تجهیزات شبکه ارائه
خواهد شد.
به طور کلی یک ابزار تولید ترافیک خوب باید دارای ویژگیهای
زیر باشد:
1

2
3
4
5
6
7
8

آزمون کارایی شبکه از نظر پارامترهایی مانند نرخ از
دست دادن بسته ،اعوجاج ،RTT ،توان عملیاتی و
تأخیر
آزمون تجهیزات مختلف شبکه مانند روتر ،فایروال و...
آزمون تمام الیههای پشتهی پروتکلی
تحلیل و تولید گزارش
تولید ترافیک واقعی
امکان تولید مجدد ترافیک جهت ارزیابی سناریوهای
مختلف
امکان تولید نرخ انبوهی از ترافیک در لینکهای
سرعت باال
تولید ترافیک حمله

توان عملیاتی ابزارها در تولید بستههای UDP

HPCbench
SPS
Ostinato
1460

1024

256

64

اندازه محتوای بسته (بایت)

نمودار  :1مقایسهی توان عملیاتی در تولید ترافیک  UDPدر آزمایش اول

30

توان عملیاتی (مگابیت بر ثانیه)

MZ

400
350
300
250
200
150
100
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0

سارا ارشد

توان عملیاتی ابزارها در تولید بستههای TCP
400
350
MZ

250

HPCbench

200

SPS

150

Ostinato

100

توان عملیاتی (مگابیت بر ثانیه)

300

50
0

نمودار  :2مقایسهی توان عملیاتی در تولید ترافیک  TCPدر آزمایش اول

توان عملیاتی بستههای  UDPمحاسبه شده توسط Wireshark

HPCbench

MZ
Iperf
D-ITG
1460

1024

256

64

توان عملیاتی (مگابیت بر ثانیه)

90
80
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اندازه محتوای بسته (بایت)

نمودار  :3مقایسهی توان عملیاتی در تولید ترافیک  UDPدر آزمایش دوم

توان عملیاتی بستههای  UDPمحاسبه شده توسط خود ابزار
300

200
HPCbench

150

Iperf

100

D-ITG

50
1460
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256

توان عملیاتی (مگابیت بر ثانیه)

250

0

64

اندازه محتوای بسته (بایت)

نمودار  :4مقایسهی توان عملیاتی در تولید ترافیک  UDPدر آزمایش دوم توسط ابزارها
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در نمودارهای  1و  2ابزارهای  ]47[ SPS ،HPCbench ،MZو
 Ostinatoمورد مقایسه قرار گرفتهاند .از بین این ابزارها تنها
 HPCbenchتوان عملیاتی را گزارش میکند .بنابراین نتایج این
نمودار طبق  Wriesharkبدست آمده است .طبق نمودار  1در
تولید ترافیک  MZ ،UDPباالترین توان عملیاتی را دارا است.
 HPCbenchبسیار نزدیک به آن بوده و  Ostinatoدارای کمترین
توان عملیاتی است .اما طبق نمودار  2در تولید ترافیک  TCPابزار
 HPCbenchتوان بسیار باالتری نسبت به بقیه دارد MZ .و SPS
توان تقریباً یکسانی ارائه دادهاند.
در نمودار  3ابزارها بر روی سیستم دوم مورد مقایسه قرار گرفته-
اند .طبق این نمودار  MZو  Iperfدارای باالترین توان عملیاتی
میباشند و  HPCbenchو  D-ITGدارای توان نزدیک به هم
هستند .اما طبق نمودار  4که نتایج ارائه شده توسط خود ابزارها
میباشد ( MZنتیجهای گزارش نمیدهد) Iperf ،باالترین توان
عملیاتی را دارد .به عالوه واضح است که نتایج ارائه شده در
 Wiresharkتفاوت قابل مالحظهای با نتایج ابزارها دارد .به عنوان
مثال در نمودار  3توان  D-ITGنسبت به  HPCbenchباالتر است
که این نتیجه در نمودار  4بالعکس است.
در کل ابزارهای  MZو  Iperfدر تولید ترافیک  UDPباالترین
توان عملیاتی را دارند و  HPCbenchدر تولید ترافیک  TCPنتایج
بهتری ارائه کرده است .اما با توجه به عدم دقت Wireshark
نمیتوان مقایسهی دقیقی داشت .همچنین  MZمیتواند با تولید
ترافیک حمله برای تست انواع تجهیزات امنیتی مورد استفاده
قرار گیرد .با وجود اینکه  D-ITGتوان کمتری ارائه کرده است،

اما ویژگیهای مثبت بسیاری از جمله تولید انواع مختلف
پروتکلها و ارائهی گزارشهای کامل دارد که بسیار مورد استفاده
قرار میگیرند.
مطالعات انجام شده بر روی مقاالت مختلف نشان میدهد این
ابزارها بسیاری از ویژگیهای ضروری نشستهای الیهی کاربرد
را درنظر نگرفتهاند .در نتیجه برای تولید بستهها در الیهی انتقال
از ابزار  D-ITGاستفاده شد که به راحتی قابل جایگزینی است.
علت انتخاب نشدن ابزارهای دیگر این است که با وجود سرعت
باالتر بسیاری ویژگیهای دیگر الزم برای مدلسازی را دارا
نبودند .به عنوان مثال  Iperfاندازهی تعیین شده برای بستهها را
که پارامتری مهم در مدلسازی است تغییر میدهد .یا MZ
اندازهی بزرگتر از  1000را نمیپذیرد .همچنین  D-ITGگزارش
کاملتری نسبت به باقی ابزارها ارائه میدهد و با استفاده از
موازیسازی ،به صورت چندریسمانی یا با اجرا بر روی چند
سیستم ،میتوان توان آن را نیز افزایش داد .به عالوه از نظر
پشتیبانی و بروز رسانی فعال میباشد .اما به دلیل عدم امکان
تعیین مقدار پارامترهای آماری طبق دادههای واقعی،
پروتکلهای الیه کاربرد آن مورد استفاده قرار نگرفت.
 MZنیز به دلیل سرعت باالی خود و نیز تولید ترافیک الیهی 2
در تولید این نوع ترافیک مورد استفاده قرار گرفت .ابزار Httperf
[ ]48نیز ابزاری قوی است که در بسیاری از مقاالت برای تولید
ترافیک ] Http[32مورد استفاده قرار گرفته است [ .]49-51این
ابزار گزارشهای خوبی از ترافیک ارسالی ارائه میدهد که در ابزار
پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول  :3ابزارهای مورد استفاده و پروتکلهای هر یک در DVTG

پروتکل

ARP, BPDU, Direct access link
TCP, UDP, SCTP, DCCP, ICMP
Http, Https
P2P, Web, Streaming, VoIP, FTP,
Email

معماری پیشنهادی
مدلی که برای ابزار ارزیابی ارائه شده است به صورت توزیعشده
و دارای سه مؤلفه میباشد :مدیریت ،ارسالکننده و دریافت-
کننده .هدف مؤلفهی مدیریت متمرکزسازی امور میباشد.
ارسالکنندهها و دریافتکنندهها به هر تعداد میتوانند در
سیستم موجود باشند .هر ارسالکننده میتواند برای چندین
18
دریافتکننده ترافیک ارسال کند .هر مؤلفه دارای یک گرداننده
است که وظیفه ی برقراری ارتباط مؤلفه را با سایر اجزا بر عهده
دارد .عاملهای ارسال و دریافت هر کدام مسئول یک یا
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Driver 18

ابزار مورد استفاده

MZ
D-ITG
Httperf
پیادهسازی طبق دادههای آماری

مجموعهای از پروتکلها هستند .شکل  1شمای کلی از معماری
ابزار را نمایش میدهد.

مولفهی مدیریت

این مولفه وظیفهی هماهنگی و مدیریت تولید ترافیک و ارائهی
گزارشهای دریافتی از بخشهای دیگر و یکپارچهسازی آنها را
بر عهده دارد .مدیر عاملهای ارسالکننده و دریافتکننده را
انتخاب و به آنها اعالم میکند که آمادهی ارسال یا دریافت بسته
باشند .تمامی ویژگیهای ترافیک ارسالی نیز از جمله تعداد
بستههای ارسالی ،اندازه بستهها ،زمان بین ورود بسته ،تعداد

سارا ارشد

اتصاالت و ...توسط مدیر تعیین میشود .در مورد پروتکلهای الیه-
ی کاربرد ،به جای تعداد بستهها ،مقدار دادههایی که باید ارسال
گردد در بخش مدیریت تعیین میشود .همچنین مدیر گزارشهای
مختلف از ترافیک ارسالی را جمعآوری و نمایش میدهد.






مولفهی ارسال




عامل ارسال ترافیک پس از دریافت نوع ترافیک ارسالی و تمامی
اطالعات الزم از مدیر ،شروع به ارسال جریان برای عاملهای
دریافت مشخص شده مینماید .مولفهی ارسال ممکن است کاربر
یا سرویسدهنده باشد که توسط مدیر تعیین میشود .در ادامه
جزئیات بخشهای مختلف این مولفه تشریح خواهد شد.



تعداد بستههای ارسالی
میانگین تأخیر
میانگین اعوجاج
پهنای باند
نرخ ارسال بستهها
نرخ از دست دادن بستهها
تعداد و نرخ اتصاالت و پاسخ در مورد پروتکل
]Http[32

مولفهی دریافت
مدیر به تمامی گرههایی که برای دریافت ترافیک انتخاب شدهاند،
سیگنالی ارسال و به آنها اعالم میکند که آمادهی دریافت جریان
باشند .چنانچه گرههای مذکور آمادهی دریافت نباشند ،به عنوان
مثال گذرگاه دریافت مشغول باشد و یا اتصال با شبکه برقرار
نباشد ،خطای مربوطه به مدیر اطالع داده میشود.
هر مؤلفه ی دریافت برای هر یک از انواع ترافیک دریافتی عامل
مخصوص به آن نوع ترافیک را دارا میباشد .هر عامل میتواند
اطالعات مربوط به جریان دریافتی خود را ثبت و گزارشهای
الزم را تولید و در صورت لزوم برای مؤلفهی مدیریت ارسال کند.

گزارشگیری

هر یک از ارسالکنندههای ترافیک گزارش خود را برای مدیر
ارسال میکنند .گزاراشات شامل پارامترهای زیر میباشد:
 ارسالکننده
 دریافتکننده
 نوع پروتکل
 مدت زمان ارسال

پنل مدیریت

گزارشگیر

گرداننده

گرداننده

مولفه دریافت 1

گرداننده

مولفه دریافت n

دریافتکننده 1

گرداننده

ارسالکننده 1

مولفه ارسال 1

دریافتکننده n

ارسالکننده n

دریافتکننده 1

ارسالکننده 1

دریافتکننده n

ارسالکننده n

گرداننده

مولفه ارسال n

شکل  :1معماری پیشنهادی برای ابزار تولید ترافیک توزیع شده
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ارائه ی ابزار توزیع شده تولید ترافیک متنوع(  ) DVTGبا توان عملیاتی باال به منظور شبیه سازی رفتار اینترنت

 )3ترافیک الیهی کاربرد

روش پیشنهادی برای تولید ترافیک
به منظور تولید ترافیک در الیههای مختلف ،پس از مطالعه و
بررسی رفتار هر پروتکل در بستر شبکه ،روش تولید داده آن
انتخاب شد .در ادامه ،در مورد روش تولید ترافیک پروتکلهای
مهم توضیح داده خواهد شد.
تولید ترافیک از سمت کاربر به سرویسدهنده

این بخش از ابزار به ارسال ترافیک حجیم از سمت کاربر به سمت
سرویسدهنده میپردازد .به عنوان مثال ارسال تعداد زیادی
اتصاالت  TCPو بررسی وضعیت شبکه و گزارشگیری از آن .این
بخش شامل ارسال ترافیک از سه الیهی پیوند دادهها ،انتقال و
کاربرد میباشد .هر عامل ارسال ترافیک میتواند برای هر تعداد
عامل دریافت ،ترافیک ارسال کند.
 )1ترافیک الیه پیوند دادهها

ترافیک الیهی پیوند دادهها شامل پروتکلهای  BPDU ،ARPو
ارسال مستقیم دادههای خام با استفاده از ابزار  MZتولید میشود
و تمامی ویژگیهای این ابزار در تولید ترافیک لحاظ شده است.
تعداد فریمها ،طول فریم ،آدرس مبدأ و مقصد قابل تعریف است.
 )2ترافیک الیه انتقال

ترافیک الیهی انتقال با استفاده از ابزار  D-ITGتولید و ارسال
میشود .ویژگیهای مختلف از هر نوع ترافیک در این ابزار قابل
تنظیم میباشد .شامل تعداد بستهها ،طول بستهها (ثابت یا متغیر
با استفاده از انواع توابع توزیع آماری) ،سرعت ارسال (ثابت یا
متغیر با استفاده از انواع توابع توزیع آماری) و ...محتوای بستهها
میتواند تصادفی تولید گردد و یا از فایل خوانده شود .همچنین
میتوان با تعریف تعداد ریسمانهای پردازشی بیشتر (فراخوانی
همزمان ابزار به تعداد ریسمانها) و در نتیجه استفاده از توان
تمام پردازندههای سیستم سرعت تولید و ارسال ترافیک را
افزایش داد .پروتکلهای قابل تولید توسط این ابزار شامل ،TCP
 DCCP ،SCTP ،UDPو  ICMPمیباشد.

از جمله آزمونهای کارایی شبکه ،آزمون اتصاالت  Httpو ظرفیت
و زمان پاسخگویی سرویسدهندهی وب میباشد .در این راستا
بخشی از ابزار به تولید ترافیک  Http/Httpsبا استفاده از ابزار
 Httperfکه در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است
میپردازد .این ابزار بسیاری از ویژگیهای این نوع ترافیک را در
نظر گرفته و پارامترهایی از جمله کل تعداد اتصاالت ،تعداد
فراخوانیها به ازای هر اتصال ،اندازهی بافر مبدأ و مقصد ،نسخهی
 ،Httpمتد ارسال ،مدت زمان اتصال ،روش رمزگذاری  SSLو ...
قابل تنظیم میباشد.
تولید ترافیک از سمت سرویسدهنده به کاربر

مدلسازی ترافیک و ایجاد محیطی مشابه محیط واقعی شبکه
مسئلهای مهم در پیشبینی رفتار کاربران ،عیبیابی و ارزیابی
کارایی میباشد .چنانچه مدل ارائه شده دقیق نباشد ممکن است
موجب نتیجهگیریهای اشتباه از نتایج شبیهسازی گردد.
مدلسازی ترافیک ،بهکارگیری ریاضی و فرآیندهای تصادفی
برای بیان رفتار ترافیک میباشد .تاکنون مدلهای بسیاری برای
انواع ترافیک موجود در اینترنت ارائه و بررسی شده است .با تکیه
بر این مطالعات و بررسی آنها در مورد هر یک از انواع ترافیک الیهی
کاربرد که بیشترین سهم مصرف پهنای باند را دارند مدلی ارائه و
پیادهسازی شدهاست که در ادامه به توصیف هر یک میپردازیم.
Web )1
یک صفحهی وب یک سند  HTMLبه همراه تعدادی اشیای
تعبیه شده بر روی آن میباشد .شکل  2یک نشست جستجوی
وب معمولی را نمایش میدهد .هر نشست به دورههای  Onو Off
که نشاندهندهی زمان دانلود صفحات ( )packet callو زمان بین
دانلودها ( )reading timeاست تقسیم میشود .محتوای هر
 packet callبه صورت شکل  3میباشد .مرورگر وب سرویسدهی
به درخواست کاربر را با واکشی صفحه  htmlاولیه آغاز و سپس
آن را برای بدست آوردن اشیای تعبیه شده تجزیه میکند.

شکل  :2شمای کلی یک نشست وب []52
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شکل  :3محتوای صفحات []52

اغلب ورود درخواست به سرورها با استفاده از فرآیند پواسون مدل
می شود .اما مطالعات بسیاری نشان داده است که برای برخی از
انواع ترافیک این فرآیند مدل مناسبی برای نرخ ورود و یا زمان
بین ورود ارائه نمیدهد .طبق [ ]53استفاده از توزیع پواسون
زمانی مناسب است که شروع ارسال توسط کاربر آغاز گردد .در
غیر این صورت فرآیندهای خودمشابه19برای مدل کردن رفتار
ترافیک مناسبتر خواهند بود .در این نوع فرآیند ،ترافیک در
بازههای زمانی مختلف رفتار آماری مشابهی دارد .ترافیک وب
خودمشابه میباشد و شروع نشست توسط کاربر صورت میگیرد.
بنابراین نرخ ورود درخواست پواسون و در نتیجه زمان بین ورود
درخواستها به سرور نمایی خواهد بود .اما درخواستهای بعدی

برای دانلود اشیای تعبیه شده در صفحهی درخواستی توسط
مرورگر ارسال میشود و به صورت فرآیندی خودمشابه مدل می-
گردد.
پارامترهای الزم برای مدلسازی وب به صورت زیر و توزیعهای
تصادفی مورد استفاده به صورت جدول  4میباشد:
 اندازهی شی اصلی یا سند  Htmlصفحه
 اندازهی اشیای تعبیه شده در صفحه
 تعداد اشیای تعبیه شده
 زمان بین دانلود
 زمان تجزیه

جدول  :4توابع توزیع و پارامترهای ]53[ Web
Distribution
Truncated
lognormal

Parameters
PDF
Mean = 10710 bytes
 (ln x   ) 2 
1
Std.Dev.
=
25032
bytes

fx
exp 
,x  0
2
Min = 100 bytes
2
2  x


Max = 2 Mbyte
Truncated
Mean = 7758 bytes
 (ln x   ) 2 
1
lognormal
Std.Dev. = 126168 bytes f

exp
x

,x  0
2
Min = 50 bytes
2
2  x


Max = 2 Mbyte
Truncated pareto
Mean = 5.64
k 
Max = 53
f

,k  x  m

x  1

x

Component
Main object size

Embedded object
size
Number of
embedded objects



k 
f x 

 ,x m
m 
 1.1,
k 2,
m 55


f x e  x , x  0


Mean = 30 sec

Exponential

Reading time

f x e  x , x  0


Mean = 0.13 sec

Exponential

Parsing time

پروتکل الیهی انتقال مورد استفاده برای صفحات وب  TCPمی-
باشد .طبق [ ]52اندازهی بستههای  TCPمورد استفاده برای
صفحات وب بیشتر  576یا  1500بایتی هستند .اما طبق []54
متوسط اندازهی بستهها  758بایت است .ترافیک  TCPداخل هر

 Packet callوابسته به نسخهی  Httpاستفاده شده توسط
سرویسدهنده و مرورگر وب میباشد .در نسخه  Http/1.0برای
صفحه ی اصلی و هر یک از اشیای تعبیه شده یک اتصال TCP
مجزا استفاده میشود ( .)Http/1.0-burstاکثر مرورگرها اشیای

Self-similar 19
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تعبیه شده را با استفاده از چندین اتصال  TCPهمزمان دانلود
میکنند .بیشینهی تعداد اتصاالت همزمان قابل تنظیم است.
طبق [ ]52که مربوط به سال  2004میباشد اکثر مرورگرها از
 4اتصال همزمان استفاده میکنند .در  Http/1.1اتصاالت TCP

پایدار برای دانلود اشیا استفاده میشوند .به این معنی که اشیاء
به صورت سریال از طریق یک اتصال  TCPارسال میشوند .طبق
همان مرجع نسبت استفاده از هر یک از این دو نسخه %50-%50
است.

جدول  :5توابع توزیع و پارامترهای ]55[ P2P
PDF

f ( x ;
) 1 ,  2 ) pf 1 (x ;1 )  (1  p )f 2 (x ; 2

1 0.115,

 2 0.75,

p 0.8

 (ln x   ) 2 
,x  0
2
2



exp 

1
2  x

Truncated
Mean = 32MB
Lognormal 
Std.Dev.= 99.4MB
fx
Max = 1652MB

P2P )2
از میان پروتکلهای  ،P2Pپروتکل  BitTorrentبیشترین میزان
محبوبیت را در میان کاربران دارد .بنابراین در اینجا مدلی مبتنی
بر این پروتکل ارائه شده است .محتوای توزیعشده در BitTorrent
به تعداد زیادی  pieceتقسیم میشود .پروتکل  BitTorrentاز
 Swarmingبرای توزیع بار بین peerها استفاده میکند .هر
 swarmشامل حداقل یک  trackerاست که آدرس IPی peerها
را برای همدیگر فراهم میکند و خود در توزیع محتوا شرکت
نمیکندpeer .ها به دو دستهی seedها و leacherها تقسیم می-
شوندSeed .ها کل محتوای مورد نظر را دارند و فقط به آپلود
میپردازندLeacher .ها در ابتدا هیچ محتوایی در دسترس ندارند
و تنها به دانلود میپردازند اما با گذشت زمان و جمعآوری بخش-
هایی از محتوا آپلود نیز انجام میدهند .پارامترهای الزم برای
مدلسازی این پروتکل عبارتند از [:]55



زمان بین نشست
اندازهی نشست

اندازهی pieceها معموالً  256کیلوبایت میباشد .طبق []54
میانگین اندازهی بستههای  P2Pبرابر با  587بایت است.
Streaming )3
مدل ترافیک جریانهای دادهای صدا و تصویر با توجه به ثابت
( )CBRیا متغیر ( )VBRبودن نرخ ارسال بیت متفاوت است.
 CBRممکن است در برخی محیطها مانند شبکههای اتصالگرا
همچون  ATMمفید باشد .اما در شبکههای Packet Switched
روش  VBRکاراتر میباشد .بنابراین مدل ارائه شده مبتنی بر
جریانهای  VBRاست.
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Group of Pictures 20

Parameters

Distribution
Second-order
Hyper-Exponential

Component
Session interarrival time
Session size

جریانهای صدا و تصویر با روشهای مختلف کدگذاری یا فشرده
میشوند .تحلیلها بر روی جریانهای دادهای با روش کدگذاری
 ،MPEG2وجود سه نوع فریم  B ،Iو  Pرا در اندازههای مختلف
نشاندادهاست که دارای همبستگی بسیار پیچیدهای هستند.
شکل  4یک نمونه از ساختار جریان را نمایش میدهد .در پایین-
ترین سطح  15فریم دیده میشود که تشکیل یک 20GOPمی-
دهند .هر صحنه از ویدئو از تعدادی  GOPتشکیل میشود.
پارامترهای مهم و ضروری برای مدلسازی جریانهای صدا و
تصویر توزیع طول صحنه ،توزیع اندازهی فریم و توابع همبستگی
بین اندازهی فریمها و ساختار جریان میباشد.
طبق مطالعات انجام شده ،بیشتر ترافیک  Streamingمربوط به
 Flashمیباشد که با روش  H.264کدگذاری میشود .ساختار
کلی  H.264شبیه  MPEG2است اما از نظر توزیع اندازهی فریم
و ساختار جریان دارای تفاوتهایی هستند .در این روش
کدگذاری از دو نوع فریم دیگر  Siو  Spبرای سوئیچ بین جریانها
استفاده می شود .اما به دلیل جدید بودن این دو مفهوم و اینکه
در مورد پیادهسازی آنها بحثی صورت نگرفته است ،هیچ مدل
ترافیکی در مورد آنها در مقاالت ارائه نشده است .طبق بررسی-
های انجام شده در [ ]56با توجه به نتایج بررسیها رفتار ترافیکی
 MPEG2و  H.264بسیار شبیه به هم میباشد .بنابراین مدل ارائه
شده مبتنی بر  MPEGمیباشد.

سارا ارشد

5

شکل  :4شمای کلی ساختار جریان []56

انواع مختلف مدلهای موجود به پنج دستهی زیر قابل تقسیم
است [:]57
21
 1مدلهای  : ARدر این مدل اندازهی فریم بعدی در
یک جریان ویدئو با تابعی براساس اندازهی فریمهای
قبلی در یک پنجرهی زمانی بدست میآید .مشکل
این مدلها این است که مدل یکتایی برای آن ارائه
نشده است.
 2مدلهای مبتنی بر فرآیندهای مارکو :فرآیندها یا
زنجیرهای مارکو برای تعیین اندازهی فریم GOP/یا
نرخ بیت مورد استفاده قرار میگیرند .این مدلها
کارایی و دقت مناسبی دارند اما تقسیم دقیق حالت-
های ویدئو به زنجیر مارکو به دلیل طبیعت پویای
ترافیک ویدئو مشکل است.
 3مدلهای  ARIMAکسری و خودمشابه :این مدلها
وابستگی طوالنی مدت (
 )LRD22ترافیک ویدئو را
ثبت میکنند .این مدلها پیچیدگی محاسباتی باالیی
23
دارند و ویژگیهای وابستگی کوتاه مدت (
)SRD
ترافیک ویدئو را درنظر نمیگیرند.
 4مدلهای  :Waveletاین تکنیکها برای ثبت  LRDو
 SRDاستفاده میشوند .در کل این روشها دقت
باالیی دارند اما پیادهسازی آن پیچیده بوده و نیازمند
تعیین دقیق تعداد سطوح تجزیه است.

Autoregressive 21

رویکردهای دیگر :شامل مدلهای مختلفی مانند
فرآیند ∞ M/G/و  M/G/∞ .TESتنها برای SRD
مناسب است و  TESنیاز به دسترسی به TEStool
دارد.

مدل ارائه شده در اینجا مبتنی بر مدل  ARمیباشد .زیرا این
روش در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و طبق []57
با در نظر گرفتن توابع توزیع مناسب برای اندازهی فریمها می-
تواند کارایی بهتری از خود نشان دهد .در عین حال پیچیدگی
روشهای دیگر را ندارد .توابع توزیع هریک از پارامترها در جدول
 6آمده است.
طبق توضیحات [ ]58اثرات همبستگی بین فریمهای  Pو B
نسبت به  Iقابل چشمپوشی است .تابع همبستگی فریمهای  Iبه
صورت زیر تعریف میشود:
)𝑛𝑛( 𝐼𝐼𝑋𝑋 اندازهی nامین فریم :I

X I
) (n ) a1X I (n  1)  a2 X I (n  2)   (n

)  (n )  N (0,  
FTP )4
در پروتکل انتقال فایل ،هر نشست شامل دنبالهای از انتقال فایل-
ها است که با فاصلهی زمانی  reading timeمنتقل میشوند.
پروتکل الیهی انتقال آن  TCPبوده و متوسط اندازهی بستهها
طبق [ ]52مشابه وب و طبق [ ]54به طور متوسط  902بایت
میباشد.
پارامترهای مدلسازی این نوع ترافیک عبارتند از [:]60 ,59 ,52
 زمان بین نشست
 اندازهی نشست یا فایل
 اندازهی اتصاالت داخل نشست
 تأخیر بین اتصاالت
جدول  7توابع توزیع و مقادیر مناسب پارامترها برای پروتکل
 FTPرا نمایش میدهد.

Long Range Dependence 22
Short Range Dependence 23
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 ) با توان عملیاتی باال به منظور شبیه سازی رفتار اینترنتDVTG (ارائه ی ابزار توزیع شده تولید ترافیک متنوع

]58[ Streaming  توابع توزیع و پارامترهای:6 جدول
Component
Inter-session time

Distribution
Exponential

Video size

Log Normal

Parameters
Mean = 10 sec

PDF

f x e  x , x  0


Mean = 43k frame


fx

1
2 x

 (ln x   ) 2 
,x  0
2
2




exp 


 0.63,

 10.5
Scene size

Geometric

Mean = 100 frame

I frame size

Gamma

Mean = 8976 bytes
Std.Dev. = 1392 bytes

   21
B frame size

fx 
(1  p ) x 1 p , x  N

1


fx

 ( k ) k

e



x



,x  0


a1 0.7,

a2 0.05

Gamma

Mean = 7680 bytes
Std.Dev. = 624 bytes

1


fx

P frame size

x

k 1

Gamma

 ( k ) k

Mean = 3216 bytes
Std.Dev. = 432 bytes

1


fx

 ( k ) k

x k 1e
x

k 1

e





x



,x  0

x



,x  0

]60 ,59 ,52[ FTP  شمای کلی یک نشست:5 شکل

]60 ,59 ,52[ FTP  توابع توزیع و پارامترهای:7 جدول
Component
Session inter-arrival
time
Session size

Connection size

Distribution
Exponential

Parameters

PDF


f x e  x , x  0

Truncated
Mean = 2MB
Lognormal 
Std.Dev.= 0.722
fx
MB
Max = 5MB
Truncated
Mean = 1MB
Lognormal 
Std.Dev. = 0.35 MB
f
x

Inter-connection
time

Truncated
Mean = 3.27 sec
Lognormal 
Std.Dev. = 2.16 sec
fx
Min = 4s
Max = 180s

  0.006
1
2  x

 (ln x   ) 2 
,x  0
2
2



exp 

 (ln x   ) 2 
,x  0
2
2
2  x


2
 (ln x   ) 
1
exp 
,x  0
2
2
2  x


1

exp 
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جدول  :8توابع توزیع و پارامترهای ]60 ,52[ Email
PDF

Parameters
Mean = 7.6 sec

f x e  x , x  0


 (ln x   ) 2 
,x  0
2 2



exp 

1
2 x

Distribution
Exponential

Truncated
Mean = 7.63 KB
Lognormal
Std.Dev = 1.68 KB

f

Component
Session interarrival time
Message size

x

Email )5
پارامترهای مدلسازی ترافیک  emailعبارتند از [:]60 ,52
 زمان بین نشست
 اندازهی پیام

مدلسازی مبتنی بر دو نوع کدگذاری  G.711و  G.729میباشد.
هر یک از این کدگذاریها دارای اندازهی بستههای مختلف می-
باشند و در مدل ارائه شده طبق [ ]61در نظر گرفته شدهاند.

VoIP )6

در سناریوی  VoIPچهار متغیر زیر را داریم [:]61
 .1زمان بین Callهای متوالی یا زمان بین
نشست
Call holding time .2
 .3زمان انتقال بستهها :این زمان ثابت بوده و
وابسته به طول بستهها میباشد
 .4زمان بین انتقال بستهها
شکل  .6شکل کلی ترافیک ]61[ VoIP
جدول  :9توابع توزیع و پارامترهای ]61[ VoIP
PDF

f x e  x , x  0


Parameters
Mean = 1.125 sec


x
[1  ]


 2.16,
 63.43


fx


پیادهسازی
به منظور ارائه یک راهکار عملی برای یافتههای این پژوهش ،ابزار
 DVTGتوسعه داده شد .از جمله ویژگیهای ابزار ارائه شده
عبارتند از )1 :پشتیبانی از انواع پروتکلها در الیههای مختلف
شبکه )2 ،ارائهی گزارش در مورد معیارهایی مانند زمان پاسخ و
توان عملیاتی )3 ،حفظ ویژگیهای بار ترافیکی واقعی که میتواند
بر روی کارایی تأثیر داشته باشد )4 ،امکان تولید ترافیک ترکیبی،
 )5معماری توزیعشدهی ابزار برای تولید حجم باالیی از ترافیک
و ایجاد محیطی مشابه محیط واقعی )6 ،امکان ارسال و دریافت
همزمان ترافیک توسط عاملها.
این ابزار بر روی سیستم  Ubuntu 12.04 TLSبا دو پردازنده با
سرعت  3.33GHZو حافظهی  2گیگابیت و با زبان برنامهنویسی
جاوا پیادهسازی شده است.

Distribution
Exponential

Component
Inter-call time

)Pareto type 2 (lomax

Call holding time

همانطور که در بخشهای قبل عنوان شد ،برای تولید ترافیک
الیهی انتقال از ابزار ِ ،D-ITGالیهی دوم از  MZو برای
پروتکلهای  Httpو  Httpsاز  Httperfاستفاده شده است .این
ابزار با شبیهسازی رفتار کاربران و برنامههای کاربردی ،ترافیک
واقعی پروتکلهای مربوطه را تولید میکند .مابقی پروتکلها
شامل پروتکلهای پر ترافیک الیهی کاربرد با استفاده از
پارامترهای توصیف شده در بخش قبل شبیهسازی شده است.
ابزار پیادهسازی شده ،عالوه بر این که از قابلیتهای موازیسازی
خود ابزارها استفاده کرده است ،با فراهم کردن بستر توزیعی قادر
است از کل ظرفیت یک شبکه برای تولید ترافیک استفاد کند.
همانطور که در بخش معماری پیشنهادی بیان شد ،مولفههای
توزیع شده در بستر شبکه به صورت متمرکز مدیریت میشوند.
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ارائه ی ابزار توزیع شده تولید ترافیک متنوع(  ) DVTGبا توان عملیاتی باال به منظور شبیه سازی رفتار اینترنت

جدول  .10مقایسهی ویژگیهای ابزار پیشنهادی و ابزارهای موجود
MZ

HPCbench

SPS

Ostinato

Iperf

D-ITG

DVTG

ICMP



























پروتکلهای الیه 2



-





Http/Https

-

-

-

-

-



-



Web

-

-



Email

-

-



VOIP

-





FTP

-

-



P2P

-

-



Streaming

-

-



مقیاسپذیری

-

-

-

-





توزیعپذیری

-

-

-

-

-





-

-

-

-

-

-



TCP
UDP

حفظ ویژگیهای بار
ترافیکی الیه کاربر
تولید همزمان

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

ترافیک از چند

-

-

-

-

-

-

فریمهای نامعتبر



-

-

-

-

-



-



-

-

-

-

-

-

-

پروتکل

امکان تولید

قابلیت نمایش
منابع مصرفی



پارامترهای



گزارششده


نرخ از دست
دادن بسته
بر هم
خوردن
ترتیب بسته
اعوجاج




میزان تأخیر
توان عملیاتی
بین دو طرف





نرخ از دست
دادن بستهها
اعوجاج

 توان عملیاتی

RTT 









تأخیر
تأخیر یکطرفه
نرخ از دست
دادن بسته
RTT

اعوجاج

 توان عملیاتی

توان عملیاتی بستههای UDP
2500

HPCbench
SPS

1500

Ostinato

1000

Iperf
D-ITG

500

DVTG
1460

1024

256

64

0

اندازه محتوای بسته (بایت)

نمودار  :5مقایسهی توان عملیاتی تولید ترافیک  UDPابزار پیشنهادی ( )DVTGبا ابزارهای موجود

40

توان عملیاتی (مگابیت بر ثانیه)

MZ

2000







تأخیر
تأخیر یکطرفه
نرخ از دست
دادن بسته
RTT

اعوجاج

 توان عملیاتی

سارا ارشد

ارزیابی
یکی از ویژگیهای اصلی ابزار  DVTGامکان تولید حجم باالیی
از ترافیک از طریق ارسال موازی ترافیک است .برای ارزیابی آن
شبکهای شامل  10گره درنظر گرفته شد .این ارزیابیها با روشی
مشابه روش ارزیابی ابزارهای موجود ،که در بخش انتخاب راهکار
مناسب توضیح داده شد ،انجام شد .ارزیابیها نشان داد توان
عملیاتی ابزار پیشنهادی تقریباً  9برابر توان عملیاتی ابزارهای
موجود میباشد .همچنین این امکان وجود دارد که حجم بسیار
باالی ترافیک ،از انواع ترافیک مشابه ترافیک اینترنت شبیهسازی
گردد .نمودار  5نتایج این ارزیابی را نشان میدهد.
نتیجهگیری

د ر این مقاله به بررسی اهمیت تولید ترافیک واقعی برای انواع
آزمونهای شبکه پرداخته شد .تولیدکنندههای ترافیک در حوزه-
های مختلف شبکه از جمله آزمون کارایی شبکه و دستگاههای
شبکه (شامل Middleboxها و تحلیل شبکههای ناهمگن از نظر
توان عملیاتی ،نرخ از دست دادن بسته ،تأخیر ،اعوجاج) ،آزمون
امنیت (به عنوان مثال دیوار آتش ،IDS24،بارکاری پیشزمینه و
بدخواه) ،آزمون کیفیت سرویس ،آزمون پروتکلهای جدید (مثالً
در سطح الیهی کاربرد) ،اندازهگیری پهنای باند در دسترس،
آزمون ظرفیت دستگاهها و بررسی الگوریتمهای جدید ،مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند .تاکنون تعداد زیادی از این ابزارها
ارائه شدهاند اما هیچ یک از آنها تمامی ویژگیهای الزم را ندارند.
به خصوص ابزارهایی که ترافیک الیهی کاربرد تولید میکنند
بسیار محدود بوده و اکثر آنها در دسترس نبوده و نیز تعداد کمی
از پروتکلها را پشتیبانی میکنند.
ابزار پیشنهادی در این مقاله ،DVTG ،با استفاده از تکنیکهای
آماری موجود ،مجموعهای را فراهم کرده است که قادر است انواع
ترافیکها را در الیههای مختلف و برای پروتکلهای معروف تولید
کند .ترافیک تولیدی رفتار واقعی کاربران اینترنت را شبیهسازی
خوهد کرد .در مقایسه با ابزارهای رایگان موجود این ابزار از تنوع
پروتکلی بیشتری در الیههای مختلف برخودار بوده و با ارائهی
معماری توزیعشده میتواند به طور همزمان ترکیبی از انواع
ترافیک را تولید و ارسال کند .همچنین استفاده از ابزارهای خوب
موجود و اضافه کردن ویژگیهای مثبت آنها به این ابزار به
راحتی امکانپذیر میباشد .خصیصهی توزیعپذیری این ابزار این
امکان را فراهم میکند که بتوان حجم زیادی از ترافیک شبکه را
تولید کرد .افزایش حجم ترافیک تقریب ًا با افزایش تعداد
مولفههای تولید ترافیک در شبکه نسبت خطی دارد.

در تحقیقات آتی ،تالش ما بر این است که کاستیها و
محدودیتهای ابزار  DVTGرا هموار کنیم .از جمله این
محدودیتها میتوان به عدم امکان تولید ترافیک الیه  2در
محیط غیر از لینوکس -به دلیل استفاده از ابزار  MZکه فقط در
محیط لینوکس قابل اجرا است -اشاره کرد .برخی چالشها در
اینگونه تحقیقات مطرح هستند که عمومی بوده و مختص این
پژوهش نیست .از جمله سربار ناشی از راهاندازی پیادهسازی
محیط توزیعشده و تفاوت محتوای ترافیک شبیهسازی شده با
ترافیک واقعی .یکی دیگر از کارهایی که میتواند به کاربردیتر
شدن ابزار کمک کند ،تولید ترافیک مربوط به پروتکلهای
پرکاربرد دیگر مانند ترافیک بازیهای اینترنتی است.
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