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RESUMO
Silva, Leandro Alves da. Metodologia para Utilização da
Análise

de

Tráfego

Auto–Similar

em

Redes

de

Computadores. Trabalho Final apresentado ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para
obtenção do título de Mestre Profissional em Engenharia da
Computação. São Paulo, 2001

Neste trabalho é realizado um estudo de um método de análise de tráfego Auto–
Similar para redes de computadores.
Mais especificamente, por meio da captura do tráfego de uma determinada rede,
serão vistos os passos necessários para chegarmos à caracterização do tráfego Auto–
Similar.
É também apresentada uma comparação com a modelagem de tráfego tradicional,
esta com relação ao desempenho, trazendo a tona a importância da compreensão da
Auto–Similaridade do tráfego em redes de computadores.
Durante o trabalho, o Parâmetro de Hurst (Parâmetro que indica quanto o tráfego
da rede é Auto–Similar) é calculado e são apresentadas, circunstâncias onde ele pode
ser utilizado para que o tráfego da rede possa ser modelado.
Palavras chaves : Teoria das Filas ; Auto–Similaridade ; Modelagem de Tráfego
; Redes de Computadores.

ABSTRACT
Silva, Leandro Alves da. Methodology for Use the Self–Similar
Analysis in Network Computers. Master’s Thesis in Computation
Enginnering, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo – IPT. São Paulo, 2001

In this work a study of a analysis methodological of Self–Similar traffic for
computers networks is presented.
More specifically, by means of the capture of the traffic of a certain computer
network, the steps necessary for to arrive the characterization of the Self–Similar
traffic will be seen.
It is also presented a comparison with the modeling of traditional traffic, this, with
relationship the performance, bringing the importance of the understanding of the
Self–Similar traffic in computers networks.
During the work, the parameter of Hurst (parameter that indicates how the traffic
of the networks computers is Self–Similar) it is calculated and circumstances are
presented, where it can be used to the traffic of the network can be modeled.
Keywords: Queuing Theory ; Self–Similar Traffic ; Modeling Traffic ; Network
Computer.
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A. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O PARÂMETRO DE HURST
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CAPÍTULO 1– INTRODUÇÃO
A teoria das filas tem origem em problemas de engenharia que nasceram nas
telecomunicações. No desenvolvimento das famosas fórmulas que trazem o seu
nome, A.K. Erlang não somente solucionou problemas de importância prática na
telefonia, mas também colocou fundamentos na teoria das filas em termos da
natureza de suposições e técnicas que são habitualmente usadas em análise de
desempenho de modernas comunicações e sistemas de computadores.
Os modelos de filas têm provado serem precisos em análise de desempenho de
modernas comunicações e sistemas de computadores [STAL98, ERRA96]. Uma
razão para este sucesso, são os estudos de medições de tráfego que têm validado o
uso da análise das filas para descobrir taxas de utilização com redes de voz em
comutação por circuito.
Em passado recente, redes de comutação por pacotes, células e quadros, como
Ethernet, ATM e Frame Relay respectivamente, têm crescido em importância.
Considerando que a comutação por circuito era desenvolvida para suporte à telefonia,
a comutação por pacotes proporciona flexibilidade ao suporte de serviços de
comunicações com uma ampla faixa de requerimentos de taxa de bits e permite o
suporte eficiente ao tráfego de rajada de comunicações intermitentes (características
de redes de computadores).
O advento da comutação por pacotes tem motivado o desenvolvimento de
modelos de análise das filas que possam ser usados em projetos, controles de fluxos,
congestionamentos e gerenciamentos destas redes.
Tem sido amplamente reconhecido que o tráfego de pacotes em redes de
computadores é muito mais imprevisível do que sugere a distribuição de Poisson.
Estes resultados são provenientes das atuais amostras de tráfego observadas. Em anos
1
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recentes, estudos [LELA91, LELA93, LELA94, LELA95] têm demonstrado que para
alguns ambientes, o padrão de tráfego Auto–Similar reflete mais a realidade do que o
padrão de Poisson. A Auto–Similaridade é um conceito relacionado com dois outros
que têm recebido muita atenção, a teoria dos fractais e a teoria do caos.
Auto–Similaridade é um conceito tão importante que, de certo modo, é
surpreendente que somente recentemente tenha sido aplicado à análise de tráfego de
comunicação de dados.
A ubiqüidade (i.e. que está ao mesmo tempo em toda parte) da Auto–
Similaridade foi enfatizada em uma declaração feita por Manfred Schroeder
[SCHR91]: “Auto–Similaridade ou invariância em mudanças em escala ou tamanho,
é um atributo de muitas regras da natureza e inumeráveis fenômenos no mundo ao
nosso redor. Auto similaridade é, de fato, uma decisiva simetria que forma nosso
universo e nossos esforços para compreendê-lo."
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1.1 OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo definir uma metodologia de análise de tráfego
de redes de computadores, baseada em modelo de tráfego Auto–Similar. Este
processo baseai–se em duas grandes etapas :
i ) Obter a Auto–Similaridade presente em uma dada amostra de tráfego de
redes de computadores e
ii ) Descrever a análise e utilização da Auto–Similaridade encontrada.
Pretende–se também, por meio de comparações, mostrar em que momentos se
faz necessária a análise por Auto–Similaridade em comparação com a análise por
distribuição de Poisson.

1.2 JUSTIFICATIVA
Extensos estudos estatísticos [CROV96, PARU95 e DSHA97] de medições do
tráfego destas redes, apresentam um amplo contraste com as suposições resultantes
do modelamento de tráfego feitos com a análise das filas utilizando a distribuição de
Poisson para análise do processo de chegada de tráfego.
Por meio de estudos, [ERRA94 e ERRA96] é possível afirmar que o tráfego
real de uma rede com comutação por pacotes segue a natureza Auto–Similar, i.e.,
exibe flutuações e variabilidade durante uma ampla faixa de escalas de tempo.
Analisando o tráfego por Auto–Similaridade podemos retratar, de forma
estatística, a presença ou não de agrupamentos entre chegadas de tráfego, isto por
3
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meio da percepção de correlações existentes em uma dada amostra de tráfego
analisada. Podendo assim, como por exemplo em [PARU95 e CROV97],
dimensionar buffers para suportarem tais agrupamentos presentes no tráfego de uma
determinada rede analisada. O dimensionamento de buffers, utilizando a distribuição
de Poisson pode não retratar o tráfego real em uma determinada amostra de tráfego
[LELA94].
Portanto, justifica–se a análise realizada neste trabalho, que permitirá, em
trabalhos futuros, que as redes de computadores possam ser modeladas com novas
técnicas que levem em conta a Auto–Similaridade, servindo como base, para criação
de modelos matemáticos para serem aplicados junto a teoria das filas.

4

5

1.3 METODOLOGIA
1.3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
A primeira etapa deste trabalho consistiu em fazer um levantamento
bibliográfico referente ao assunto, em busca do estado da arte do mesmo. Este
levantamento foi feito, e os principais autores e seus respectivos livros e artigos
foram identificados.
Através desta pesquisa inicial, foi possível tomar conhecimento do artigo
embrionário sobre o assunto, "On the Self-similar Nature of Ethernet Traffic
(Extended Version)", [LELA94].

1.3.2 DEFINIÇÃO DAS ETAPAS A SEREM ABORDADAS COM
RELAÇÃO A ANÁLISE TRÁFEGO AUTO–SIMILAR
Após leitura dos estudos realizados em [LELA94, NORR94 e SAHI99] foi
possível definir as seguintes etapas a serem abordadas neste estudo :

•

O que é a Auto–Similaridade ? ;

•

Características do tráfego Auto–Similar ;
5
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•

Comparação com a análise tradicional do tráfego ;

•

Estimar quanto uma amostra de tráfego de dados de redes de computadores
é Auto–Similar ;

•

Utilização do conceito de Auto–Similaridade na análise de redes de
computadores.
Estes aspectos serão abordados com base no levantamento bibliográfico,

podendo assim, estabelecer as etapas metodológicas necessárias para o estudo da
Auto–Similaridade.

1.3.3 METODOLOGIA PARA O ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DA
ANÁLISE DE TRÁFEGO AUTO–SIMILAR EM REDES

DE

COMPUTADORES
Durante a execução das etapas contidas na subseção 1.3.2 deste capítulo, será
possível esclarecer qual o significado e para que pode ser utilizada a noção Auto–
Similaridade. Para tanto, se faz necessário compreender as bases : teóricas,
estatísticas e matemáticas que sustentam a interpretação de que uma dada amostra de
tráfego de dados de redes de computadores pode vir a conter características de um
tráfego Auto–Similar. Estas bases estão descritas no capítulo 3 deste trabalho.
A principal característica que um tráfego Auto–Similar nos traz, são as
estruturas similares através de uma ampla faixa de escalas de tempo (i.e., 0,01 s ; 0,1
s ; 1 s ; 10 s e 100 s). Tráfego com estrutura de rajadas em muitas ou todas escalas de
tempo pode ser descrito estatisticamente usando a noção de Auto–Similaridade.
A Auto–Similaridade é uma propriedade associada aos fractais, os quais, são
objetos cuja aparência não muda, indiferentemente da escala com a qual nós os
estamos vendo.

6
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A utilização da análise de tráfego Auto–Similar tem como principais objetivos
refletir o tráfego real que ocorre em redes de computadores. Para tanto, deve-se
conhecer algumas técnicas, dentre elas "estimar o Parâmetro de Hurst" é a mais
importante, pois é ela que identifica a existência ou não da Auto–Similaridade no
tráfego analisado. Esta estimativa está descrita no capítulo 3 deste trabalho.
Pretende–se ao final deste trabalho, chegar a conclusão de que a análise de
tráfego de dados, utilizando a noção de Auto–Similaridade é fundamental para o
projeto e dimensionamento de redes de computadores.

1.4 CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
Este trabalho pretende fornecer uma metodologia que tem início na captura da
amostra de tráfego de dados, estende–se com a análise da série temporal da amostra
capturada e conclui–se com a estimativa da presença ou não da Auto–Similaridade na
amostra de dados em questão.
Desta forma, a metodologia proposta, quando aplicada à análise de um
ambiente de redes de computadores, permitirá validar ou não as hipóteses de projeto
destas redes.
Por outro lado, trabalhos futuros, poderão seguir esta metodologia como base
para uma nova geração da teoria das filas que leve em conta os efeitos da Auto–
Similaridade sobre a alocação de recursos nas redes.
Em síntese, pretende-se trazer para o nosso ambiente de mestrado, esta nova
metodologia de análise de tráfego de dados, que tem provocado crescente interesse na
comunidade científica.

7
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO FINAL
Este trabalho final está composto em 6 capítulos, estruturados de forma a
propiciar ao leitor, um conhecimento básico sobre o que é a Auto–Similaridade,
como ela é analisada, quais implicações no desempenho das redes e qual a forma de
chegarmos até ela por meio de uma análise de tráfego.
Seguindo esta linha de raciocínio, os seguintes capítulos são propostos :

•

Capítulo 1 – Introdução
Traz a introdução do trabalho com base no desenvolvimento crescente das

redes de computadores e apresenta a organização geral do trabalho.

•

Capítulo 2 – Auto–Similaridade
Introduz a noção do que vem a ser a Auto–Similaridade e traz exemplos

práticos sobre a Auto–Similaridade presente em diversos tipos de tráfegos.
8
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•

Capítulo 3 – Conceitos matemáticos e estatísticos relacionados à Auto–
Similaridade
São descritas as etapas do entendimento matemático e estatístico da Auto–

Similaridade, dando base, para utiliza–los durante o capítulo 5.

•

Capítulo 4 – Estudo da metodologia para análise do tráfego Auto–Similar em
redes de computadores
São descritas as etapas para que possamos estimar o grau de Auto–Similaridade

presente em uma dada amostra de tráfego.

•

Capítulo 5 – Aplicação da metodologia para análise de tráfego Auto - Similar em
redes de computadores
Traz a aplicação das etapas propostas no capítulo 4 para estimar o grau de

Auto–Similaridade presente em duas amostras de tráfego, pretendendo validar o
método proposto para análise de tráfego Auto–Similar.

•

Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos futuros
O trabalho é concluído mostrando os resultados obtidos em comparação com o

que há na literatura e temas para trabalhos futuros.

9
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CAPÍTULO 2 – AUTO–SIMILARIDADE
Neste capítulo é estudado o conceito do que é a Auto–Similaridade,
possibilitando assim, a identificação de características básicas sobre o que é o tráfego
Auto–Similar. Também neste capítulo, veremos exemplos de tráfegos que possuem
as características da Auto–Similaridade, exemplos esses que comparam a modelagem
clássica de tráfego, com a modelagem de tráfego feita por Auto–Similaridade.

2.1 – TRÁFEGO AUTO–SIMILAR
Suponha que está sendo monitorando 1 Mbps de uma linha Frame Relay, com
comprimento fixo dos quadros de 4000 bits, que estão começando a ser transmitidos,
de forma que o tempo de transmissão de cada quadro é de 4 milesegundos (ms).

10
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Anotando os tempos de chegada dos quadro, que são registrados no receptor,
tem–se :
0

8

24

32

72

80

96 104 216 224 240 248 288 296 312 320

648 656 672 680 720 728 744 752 864 872 888 896 936 944 960 968

Tabela 2.1

Tempos de chegada sem grau de agregação [STAL98]

Isto é, o primeiro quadro chega em t = 0 ms, o segundo em t = 8 ms, e assim
por diante. É difícil discernir qualquer padrão ou propriedade estatística neste
momento. No entanto, o tráfego faz parecer rajadas, como pode–se esperar para
tráfego de dados. Alguns tempos de chegada são agrupados juntos, e existem alguns
intervalos entre eles. O maior intervalo é 328 ms proveniente entre os tempo 320 para
648, mas existem alguns pequenos intervalos também, incluindo intervalos de 40 ms
ou mais, o equivalente a 10 tempos de quadro ou mais.
Supondo que nós agregamos o tráfego e consideramos um agrupamento ser
qualquer grupo de quadros no qual não existam intervalos maiores do que 5 tempos
de quadro (20 ms), e nós registremos o tempo de início de cada agrupamento. Então
nós temos :
0

72

216

288

648

720

864

936

Tabela 2.2

Tempos de chegada com grau de agregação 5 de tempos [STAL98]

Os intervalos entre os agrupamentos são de desigual comprimento, mas ainda é
difícil observar um padrão. Vamos tentar um grau maior de agregação. Definir um
agrupamento com qualquer grupo de quadros, os quais não existam intervalos
11
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maiores do que 10 tempos de quadro (40 ms). Então nós temos tempos de chegada
como segue :
0

216

648

864

Tabela 2.3

Tempos de chegada com grau de agregação 10 de tempos [STAL98]

Neste caso os intervalos são 216, 432, 216. O padrão são dois agrupamentos
com um intervalo entre eles, seguido por um intervalo maior, seguido novamente por
dois agrupamentos com um intervalo menor entre eles.
Percebendo as agregações anteriores em oito agrupamentos (Tabela 2.2), nós
veremos o padrão repetir–se, isto é, o primeiro quadro de tempos de chegada segue o
padrão de : chegada, curto intervalo, chegada, longo intervalo, chegada, curto
intervalo, chegada, como faz os últimos quatro tempos de chegada.

Olhando o conjunto de dados originais de 32 chegadas (Tabela 2.1), nós vemos
o mesmo padrão repetir–se em oito tempos. Assim, nós temos um padrão que aparece
em dados reais, sem qualquer modelagem, e novamente à diferentes níveis de
agregação.
A seqüência temporal estudada acima exibe o mesmo padrão, qualquer que seja
o grau de resolução. Esta é a essência da Auto–Similaridade.
O fenômeno que é Auto–Similar comporta-se da mesma forma quando visto de
diferentes graus de ampliação ou diferentes escalas em uma dimensão. A dimensão
pode ser espaço (comprimento, largura) ou tempo. Estudaremos nesse trabalho as
séries temporais e processos estocásticos que exibem Auto–Similaridade com
consideração ao tempo.
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2.2 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO TRÁFEGO AUTO–
SIMILAR
O padrão de tráfego visto na subseção 2.1 pode ser caracterizado nas seguintes
figuras que seguem abaixo, isto para que haja a compreensão do que é uma figura
fractal.
A Figura 2.2 descreve a seqüência de chegadas de quadros, quadros estes
utilizados na subseção 2.1, com o passar do tempo. Cada linha vertical representa um
quadro, com uma largura proporcional a 4 ms, o tempo é pego por um receptor para
absorver um quadro inteiro, proveniente do primeiro bit ao último.

Figura 2.2

Série de tempo não agregada [STAL98]

A Figura 2.3 mostra os dados agregados em quatro grandes agrupamentos, a
altura e a largura das linhas verticais, em seqüência agregada, estão em proporção à
escala de agregação. Nesta figura, é fácil ver que o padrão (chegada, pequeno
intervalo, chegada, longo intervalo, chegada, pequeno intervalo, chegada) aparece em
diferentes agregações dos dados.

Figura 2.3

Série de tempo agregada [STAL98]
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O exemplo acima é derivado do conjunto de Cantor, uma famosa construção
que aparece em todos os livros sobre caos, fractais e sistemas dinâmicos não lineares.
A Figura 2.4 ilustra a construção do conjunto de Cantor, o qual obedece as
seguintes regras :

Figura 2.4

Um conjunto de Cantor com 5 níveis de recursão [STAL98]

1. Começa com o intervalo fechado [0,1], representado por um segmento de
linha.
2. Remove o terceiro mediano da linha.
3. Para cada passo que sucede-se, remove o terceiro mediano das linhas criadas
pelo passo anterior.
Isto é essencialmente um processo recursivo que pode ser mais precisamente
definido como se segue. Si representa o conjunto de Cantor após i níveis de recursão.
Então
S0 = [0,1]
S1 = [0,1/3] U [2/3,1]
S2 = [0,1/9] U [2/9,1/3] U [2/3,7/9] U [8/9,1] e assim por diante.
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Se nós pensarmos que cada linha do conjunto de Cantor como sendo uma linha
de tempo, então cada passo sucessivo aumenta a escala de tempo por fator de 3.
Notar que para todos os passos, para porção da esquerda e direita do conjunto, há
uma réplica exata de um conjunto completo do passo precedente.
O conjunto de Cantor revela duas características vistas em todos fenômenos
Auto–Similares :
1ª Apresenta estrutura em momentos arbitrariamente pequenos. Se nós
aumentarmos parte do conjunto repetidamente, nós continuaremos vendo um padrão
complexo de pontos separados por intervalos de vários tamanhos.
2ª Estruturas repetidas. Uma estrutura Auto–Similar contêm réplicas de si
própria em todas as escalas. Por exemplo, para todos passos, a porção da esquerda
e direita do conjunto de Cantor é uma réplica exata do conjunto completo em um
passo precedente. Desta percepção, obtemos a noção de persistência de
agrupamentos.
Estas características não mantêm-se indefinidamente para o fenômeno real.
A algum passo da ampliação, isto é, do grau de resolução temporal que estamos
analisando o tráfego, a estrutura e a similaridade interrompem-se.
Veremos na subseção 2.3, exemplos de tráfegos que apresentam as
características acima.

2.3 EXEMPLOS DE TRÁFEGOS AUTO–SIMILARES
Desde, 1993, uma série de pesquisadores publicaram artigos sobre o
modelamento de tráfego Auto–Similar em uma ampla variedade de situações reais
em redes de computadores. Este capítulo apresenta algumas considerações sobre
alguns destes artigos que se fazem necessárias para compreensão da análise do
tráfego Auto–Similar.

2.3.1 TRÁFEGO ETHERNET
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O artigo embrionário no estudo de tráfego de dados Auto–Similares é o "On
the Self–Similar Nature of Ethernet Traffic" [LELA93], subseqüentemente foi
expandido em [LELA94].
Este artigo demostrou que a análise das filas, usando a distribuição de Poisson,
não é adequada para modelar todos os tráfegos presentes em redes de computadores.
Usando uma certa quantidade de dados e uma cuidadosa análise estatística, o artigo
demonstrou, que para o tráfego Ethernet, um novo modelamento e análise de
aproximação são requeridos.
O artigo original relata resultados de uma coleção de medições de tráfego
Ethernet transmitidos entre 1989 e 1992. Os dados consistem em 4 grupos de
medições de tráfego, cada um composto de 20 e 40 horas consecutivas de tráfego
Ethernet.
Os dados foram coletados em diversas redes locais em BellCore (Network
BellCore Morris Research and Engineering Center).
A coluna a), da Figura 2.5, mostra gráficos, de número de pacotes por unidades
de tempo, de um conjunto de dados de 1989, o qual consiste de 27 horas de
monitoração contínua de tráfego Ethernet. O primeiro gráfico mostra 27 horas
contínuas, usando a unidade de tempo de 100 segundos, para um gráfico com 1000
pontos de dados.
Cada gráfico subseqüente é obtido vindo do anterior, incrementando pela
resolução de tempo por um fator de 10. Conseqüentemente o segundo gráfico cobre
um período de aproximadamente 2.7 horas, o terceiro 0,27 horas e assim por diante.
a) Monitoramento de

b) Gráficos obtidos por

c) Gráficos obtidos por

tráfego Ethernet

Distribuição de Poisson

Auto–Similariedade
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Figura 2.5

Comparação entre o tráfego real e tráfego Ethernet sintético [LELA94]

Algumas observações interessantes foram feitas sobre estes dados. Todos os
gráficos envolvem 1000 pontos de dados, isto é, uma certa quantidade de rajadas,
conseqüentemente, o tráfego Ethernet tende a ser percebido o mesmo para grandes
escalas (horas e minutos) e para pequenas escalas (segundos e milesegundos).
Percebendo a coluna a), e a coluna c), vemos que não há um comprimento fixo
para as rajadas de tráfego. Em cada escala de tempo, existem rajadas que consistem
em subperíodos de rajadas, estas separadas por pequenos subperíodos de rajadas.
Esta característica Auto–Similar difere do tráfego de voz pelo telefone e dos modelos
estocásticos tradicionalmente usados em análise de rede de dados.
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Para ver o contraste, considere a coluna b). Este conjunto de gráficos foi gerado
utilizando a distribuição de Poisson. Para a baixa resolução, (i.e., 100 s e

10 s)

o tráfego é inteiramente rajada. Como os dados são agregados progressivamente
durante longas séries de tempo, o tráfego padrão torna-se uniforme (i.e., traz a noção
de ruído branco, que por sua vez é processo estocástico aleatório com um espectro
uniforme), conseqüentemente, rajadas de tráfego ficam omitidas pela uniformidade
vista nos gráficos. Esta uniformidade é ocasionada pela utilização da distribuição de
Poisson.
Baseados em testes estatísticos, os autores em [LELA94] estimaram que o
tráfego Ethernet, na rede analisada em questão, era Auto–Similar com um Parâmetro
de Hurst igual a 0,85 (este Parâmetro é apresentado no capítulo3, utilizado no
capítulo 5 e está descrito no Apêndice B). A coluna c), provê uma confirmação visual
desta análise. Estes gráficos foram gerados com a análise de tráfego Auto–Similar
com H = 0,85. Os gráficos mostram, em alta resolução (i.e., 0,01 s, 0,1 s

e1

s), a mesma característica presente nos gráficos do tráfego Ethernet.
A metodologia utilizada para chegar a este modelamento está disponível em
[LELA94].

2.3.2 TRÁFEGO WORLD WIDE WEB (WWW)
O artigo [CROV96] traz um estudo sobre tráfego www, onde os dados foram
coletados provenientes de 37 estações de trabalho que funcionavam como Browsers
Web na Universidade de Boston no departamento de ciência da computação.
A metodologia usada foi similar ao estudo de tráfego Ethernet em [LELA94].
O estudo mostrou que o tráfego padrão gerado pelos browsers era Auto–Similar.
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2.3.3 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO NÚMERO 7 (SS7)
Um estudo publicado referente ao controle de sinalização gerado em redes de
telecomunicações digitais utilizou cerca de 170 milhões de mensagens sinalizadas e
coletadas provenientes de uma variedade de diferentes trabalhos de redes SS7,
[DUFF93].
SS7 é um canal de comunicação que possui um protocolo de sinalização que é
usado por nós de chaveamento interno de redes de telecomunicações para troca de
mensagens de controle. Estas mensagens, possuem funções de controle para as
conexões através da rede, mantendo e terminado conexões e enviando tráfego e status
de alertas de erros.
O estudo mostrou que os modelos tradicionais baseados na distribuição de
Poisson foram inadequados para calcular o comportamento da SS7. Este estudo
encontrou que a análise de tráfego Auto–Similar proporciona um melhor formato
para estudar o comportamento do SS7.

2.3.4 TRÁFEGO TCP, FTP E TELNET
Um estudo de [PAXS95] traz um estudo sobre a falha da modelagem de tráfego
utilizando a distribuição de Poisson durante a estimação do tráfego TCP, FTP e
TELNET.
O artigo demonstra que a distribuição de Poisson não estima com exatidão o
tráfego TCP, quando este é medido durante amplas escalas de tempo.
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Este artigo também traz um estudo sobre o tráfego TELNET e FTP, onde as
conexões de chegada são bem modeladas pela distribuição de Poisson, porém, as
chegadas dos pacotes por meio destas conexões, não retratam a realidade do tráfego
em uso, subestimando a existência de rajadas de tráfego que são omitidas pela
uniformidade (i.e., a noção de ruído branco vista na subseção 2.3.1) obtida pela
utilização da distribuição de Poisson, quando analisamos o tráfego para baixas
resoluções temporais.
A seguir, teremos os conceitos matemáticos e estatísticos relacionados a Auto–
Similaridade, dando base assim, aos exemplos de tráfegos Auto–Similares vistos
anteriormente.

CAPÍTULO 3 –CONCEITOS MATEMÁTICOS E ESTATÍSTICOS
RELACIONADOS À AUTO–SIMILARIDADE
Tomaremos como base os artigos [LELA93, LELA94], para descrever a base
matemática e estatística dos conceitos que nos levam à compreensão da Auto–
Similaridade.
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3.1 – CONCEITOS MATEMÁTICOS RELACIONADOS À AUTO–
SIMILARIDADE
Para compreensão da matemática da Auto–Similaridade se faz necessário
aplicarmos os conceitos de processos estocásticos estacionários, função de
autocorrelação e covariância estacionária.
Um processo estocástico é dito ser estacionário quando as características das
probabilidades do processo não variam como uma função de tempo. Um processo é
estacionário, se o valor esperado é uma constante e a função de autocorrelação
depende somente das diferenças de tempo [LYMA77].
Utilizaremos como exemplo, o processo estocástico X = (Xt : t = 0, 1, 2, ...),
para compreensão do porque da utilização do mesmo na matemática da Auto–
Similariedade. Um processo estocástico X = (Xt : t = 0, 1, 2, ...) é estacionário, se
possuir :
– Média constante

µ = E[ X t ]

(1) ;

– Variância Finita

σ 2 = E[( X t − µ ) 2 ]

( 2) ;

e uma

– Função de autocorrelação que depende somente de k

r(k ) =

E [( X t − µ )( X t + k − µ )]
E [( X t − µ ) 2 ]

( k = 0,1,2,...)

( 3)

.

Em particular, em [LELA93], é assumido que X tem uma função de
autocorrelação com a forma :

r ( k ) ~ ak − β ,

quando

k →∞

( 4) ,
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onde 0 < β < 1 (na função acima, a letra a, é tida como constante positiva que é
obtida com o cálculo do tempo entre dois pontos adjacentes).
Para cada m = 1, 2, 3, ..., considera–se :

X ( m) = ( X k

( m)

: k = 1,2,3,...)

(5) ,

que denota, uma nova série de tempo obtida pelo cálculo da série original X durante
blocos não sobrepostos de tamanho m, isto é, para cada m = 1, 2, 3, ..., X(m) é dado
por :

Xk

( m)

=

1
( X km−m+1 +...+ X km ),
m

( k ≥ 1)

(6) .

Notar que para cada m, a série de tempo agregado X(m) define um processo de
covariância

estacionária,

onde,

r(m)

denota

a

função

de

autocorrelação

correspondente.
O processo X é chamado exatamente Auto–Similar com Parâmetro de Auto–
Similaridade H = 1 – β/2, se o processo agregado correspondente X(m) tiver a mesma
estrutura de correlação que X, i.e.,

r ( m) ( k ) = r ( k )

( 7) ,

para todos m = 1, 2, ... (k = 1, 2, 3, ....).
Em outras palavras, X é exatamente Auto–Similar se os processos agregados
X(m) forem indistinguívelmente vindos de X, com respeito à suas propriedades
estatísticas.
Intuitivamente, a principal característica de processos Auto–Similares, é que
seus processos agregados X(m) possuem estruturas de correlações que não se alteram
quando m → ∞.
22

23
Este comportamento pode ser visto na Figura 2.5, na coluna c), onde é
percebido que, a série temporal original X representada pelo gráfico com pacotes
calculados a cada 0,01 s, apresenta similaridades com os demais gráficos calculados
a cada 0,1 s, 1 s, 10 s e 100 s.
A aparência "similar", sugere uma função de autocorrelação idêntica para todos
os processos agregados (equação (6)).
Matematicamente,

a

Auto–Similaridade

manifesta–se

por

si

mesma

por meio das autocorrelações que decaem hiperbolicamente e não exponencialmente
rápido, como ocorre na análise clássica, implicando em uma função de
autocorrelação não somável,

∑

k

r(k ) = ∞

(8)

.

Além de satisfazer a equação (4), esta característica, nos traz a percepção de
uma estrutura de correlação que não se altera entre os instantes de tempo presentes na
série temporal analisada. Esta característica é chamada de longo período de
dependência.
A existência de uma estrutura de correlação que não se altera para com os
processos agregados X(m) quando m → ∞, é o principal contraste em comparação
com os modelos de tráfego de pacotes considerados na literatura, onde, todos estes
modelos, possuem uma propriedade que seus processos agregados X(m) tendem a
uma estrutura de correlação que tende a zero quando m tende a infinito, i.e.,
r(m)(k) → 0 quando m → ∞ (k = 1, 2, ...).
Equivalentemente, eles podem ser caracterizados por uma função de
autocorrelação que decai exponencialmente rápido, implicando em uma função de
autocorrelação somável,

∑

k

r(k ) < ∞

( 9)

,
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não satisfazendo a equação (4), caracterizando assim, uma correlação que se altera
entre os instantes de tempo presentes na série de temporal analisada. Esta
característica é chamada de pequeno período de dependência.

3.2 – CONCEITOS ESTATÍSTICOS RELACIONADOS À AUTO–
SIMILARIDADE
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Quando é estudada a estatística da Auto–Similaridade, pretende-se detectar as
correlações existentes em séries temporais que possuem características Auto–
Similares (subseção 2.1) presentes na amostra de tráfego que está sendo analisada.
A detecção destas características consiste em estimar o Parâmetro de Hurst
(apêndice A). Esta estimativa pode ser feita por meio da análise do período
reescalado (análise R/S) [LELA94], pelo Estimador Gradual (Whittle’s Estimator)
[STAL98] e pela análise por Wavelet (Wavelet Analysis) [VEIT99].
Neste trabalho, descreveremos e utilizaremos a análise R/S, devido a proposta
metodológica apresentada, gerar resultados a serem comparados aos resultados
apresentados em [LELA94].

3.2.1 – ANÁLISE R/S
A análise R/S é baseada em uma aproximação gráfica heurística que tenta
explorar a informação sobre a estimativa de quão a Auto–Similaridade se faz
presente em uma dada série temporal. Em nosso estudo, estarão sendo analisadas
séries temporais de amostras de tráfego de redes de computadores.
Se os dados forem fractais, então as correlações em diferentes escalas de tempo
poderão ser vistas estando relacionadas umas com as outras. A presença destas
correlações é expressada pela estimativa do Parâmetro de Hurst, o qual, segue o
seguinte comportamento :
Quando H = 0,5, não existem correlações, isto é, incrementos nos valores das
séries temporais são imparciais a incrementos ou reduções no grau de correlações
presentes na série temporal.
Quando 0,5 < H < 1, as correlações são persistentes, isto é, incrementos nos
valores das séries temporais são mais prováveis serem seguidos por incrementos no
grau de correlações presentes na série temporal.
Seguem as considerações matemáticas da análise R/S.
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Para um processo estocástico X(t) definido em instantes discretos de tempo
{xt, t = 0,1,2, ...}, o período reescalado de X(t) durante um intervalo de tempo N é
definido com a razão R/S :
onde M(N) é média da amostra durante o período de tempo N :

L∑ X
max M
R
N
=
j

1≤ j ≤ N

S

k =1

O− min L
− M ( N )P
∑X
Q M
N
j

k

1≤ j ≤ N

1
N

N

∑(X

k

k

− M(N)

k =1

O
P
Q (10)

,

− M ( N )) 2

j =1

1
M(N) =
N

N

∑X

j

(11)

.

j =1

O numerador desta razão (equação 10) é obtido somando, seguindo a indicação
do índice j, os valores de Xk subtraídos da média (equação 11).
O denominador (equação (10)) é o desvio padrão da amostra de tráfego.
A estimativa do Parâmetro de Hurst é dada pela inclinação do gráfico
log [R/S] por log [N] em um gráfico log por log.
Os valores do numerador, denominador (equação 10), média (equação 11) e da
estimativa do Parâmetro de Hurst são provenientes dos cálculos feitos para cada
amostra de tráfego agregado (equação 6). Isto é, para cada amostra de tráfego
agregado, são calculados novos valores para o numerador e denominador (equação
10), média (equação 11) e para a estimativa do Parâmetro de Hurst.
Por meio do método dos mínimos quadrados, é possível obter uma reta que
será ajustada entre os pontos gerados durante o cálculo da análise R/S. O Parâmetro
de Hurst é o valor da inclinação desta reta.
Uma desvantagem do gráfico R/S é que ele somente produz uma estimativa do
Parâmetro de Hurst, enquanto, as outras duas técnicas, o Estimador Gradual

26

27
(Whittle’s Estimator) [STAL98] e análise por Wavelet (Wavelet Analysis) [VEIT99],
estimam o Parâmetro de Hurst em intervalos de confiança.
A seguir, teremos um estudo das etapas necessárias para obtermos a análise do
tráfego Auto–Similar em redes de computadores.
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CAPÍTULO 4 –

DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA PARA

ANÁLISE DO TRÁFEGO AUTO–SIMILAR EM REDES DE
COMPUTADORES
Durante o desenvolvimento do capítulo 4, veremos etapas estudadas para que
possamos estimar o grau de Auto–Similaridade presente em séries temporais de
amostras de tráfego.

4.1) LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA REDE
O levantamento das características da rede que está sendo analisada se faz
presente na literatura do estudo do tráfego Auto–Similar. As informações contidas
neste levantamento, trazem um breve histórico sobre a rede que está sendo analisada.
Este histórico é composto pelas informações : Ambiente da Rede, Tecnologia
de Rede, Equipamento de Conexão entre as Estações, Estações dos Usuários e
Servidores.
Segue abaixo, a Tabela 4.1, a qual traz a disposição das informações anotadas
durante o levantamento das características da rede que está sendo analisada.
Característica

Informação

Ambiente da Rede

e.g., Cliente / Servidor, Ponto a Ponto,
etc.

Tecnologia de Rede

e.g., Ethernet, ATM, Frame Relay, etc.

Equipamento de Conexão entre as Estações e.g., Hub, Bridge, Router, etc.
Estações dos Usuários

e.g., PC, Estação de Trabalho, etc.

Servidores

e.g.,

PC,

Estão

de

Trabalho,

Minicomputador, etc.
Tabela 4.1 Descrição das características da rede
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4.2) COLETA DA AMOSTRA DE TRÁFEGO

A coleta de tráfego é a etapa mais importante no que se refere a análise de
tráfego Auto–Similar, isto porque, podemos estar medindo momentos do tráfego da
rede que não trarão significado quando for estimada a Auto–Similaridade.
A utilização da rede traz como informação, o quanto em porcentagem, a rede
está disponível ou não para uso. Como exemplo, em uma rede local Ethernet que
transmite a 10 Mbps, usualmente, a banda passante disponível é de 70 %. Isto
porque, a maioria das Ethernets operam abaixo do nível de utilização médio
ou seja, 1% a 30 % de utilização. [DENG98]
A grande utilização da rede tem sido empiricamente observada, no que se
refere, ao alto grau de Auto–Similariedade observada no tráfego. A alta utilização da
rede e o alto grau de Auto–Similariedade são usualmente observados juntos
[LELA94]. De acordo com a informação obtida neste parágrafo, sugerimos que a
coleta da amostra de tráfego seja feita durante períodos de grande utilização da rede.
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Segue abaixo, a Tabela 4.2, a qual traz as informações a serem anotadas
durante a coleta da amostra de Tráfego.
Coleta da Amostra de Tráfego <<nome da análise>>
Período de Medição

Conjunto Nº Total de

Utilização da

de Dados

Pacotes

Ethernet (média)

mês, ano

Tempo

e.g.,

e.g.,

e.g.,

Início da

Medido

teste.txt

1000

10 %

Medição
dia/mês/ano
horário
Final da
Medição
dia/mês/ano
horário

Tabela 4.2 Tabela Exemplo da descrição do período de coleta de dados
A coleta da amostra de tráfego tem de ser feita com um analisador de tráfego, o
qual, tem de ser compatível com a rede que está sendo analisada.
Por meio de conhecimento empírico, foi percebido que o tráfego Auto–Similar
pode ser analisado por uma amostra de tráfego capturada durante 30 (trinta) minutos
[VEIT99], em que a rede esteja com grande utilização.
Segue abaixo, a Tabela 4.3, a qual traz a descrição da amostra dos dados capturados.

número

tempo de captura

tamanho do pacote

e.g., 1

e.g., 0,001

e.g., 65 bytes

e.g., 2

e.g., 0,002

e.g., 78 bytes
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Tabela 4.3 Tabela Exemplo da descrição da amostra dos dados capturados

4.3) DESCRIÇÃO DO TRÁFEGO DA REDE
O artigo [PAXS95] traz a informação que não é a tecnologia de rede que gera o
padrão de tráfego Auto–Similar, e sim, as aplicações que nela transmitem em
momentos ON–OFF. Uma aplicação que transmite em momentos ON–OFF é
considerada fonte de tráfego em rajadas, sendo definida como uma fonte que alterna
entre períodos ativos de emissão (períodos ON) e períodos inativos (período OFF).
Durante o período ativo, os pacotes são gerados a uma taxa de pico constante
(caracterizando uma rajada), enquanto no período inativo nenhum pacote é emitido.
[SURU00].
A descrição do tráfego presente na rede se faz necessária não somente para
sabermos o que está presente na rede, mas também, para buscarmos na literatura,
possíveis comparações de medições que também foram feitas com o mesmo tipo de
tráfego.
Segue abaixo, a Tabela 4.4, a qual traz a descrição do Protocolo presente na
rede estudada.
<<nome da análise>>

Protocolo presente na rede

e.g., teste.txt

e.g., NetBios

Tabela 4.4 Tabela Exemplo da descrição do protocolo presente na rede
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4.4) ESTIMATIVA O PARÂMETRO DE HURST
Para estimar o Parâmetro de Hurst, se faz necessário compreender a
matemática e estatística da Auto–Similaridade (Capítulo 3), para que possam ser
percebidas e utilizadas todas as características que uma análise do tráfego Auto–
Similar pode estar oferecendo (Capítulo 2).
Estimar o Parâmetro de Hurst consiste em calcular o quanto a Auto–
Similaridade se faz presente em uma amostra de tráfego. Para tanto, uma cuidadosa
análise estatística é feita na amostra de tráfego coletada. A análise estatística utilizada
consiste em 4 (quatro) etapas. Estas etapas são baseadas nos conhecimentos
adquiridos durante este trabalho (Capítulos 2 e 3) e no artigo [LELA94] e, não
somente existem para chegar a estimativa do Parâmetro de Hurst, mas também, para
entender como ele, se relaciona com vários índices (ou comportamentos) do tráfego
nas redes de computadores.
Os cálculos matemáticos das 4 (quatros) etapas, podem ser feitos utilizando
uma planilha eletrônica. Segue abaixo, a Figura 4.1, a qual traz a descrição da
planilha utilizada.
Xk(m)

nº

de Média de Variância Desvio Padrão de Cáculo da Análise

elementos
Figura 4.1

Xk(m)

Xk(m)

Xk(m)

R/S de Xk(m)

Figura Exemplo da descrição da planilha para cálculo do
Parâmetro de Hurst
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Onde, Xk(m) é obtido pela equação 6 (capítulo3) e o cálculo da Análise R/S de
Xk(m) é obtido pelas equações 10 e 11 (capítulo 3).

Segue abaixo, a descrição das 4 (quatro) etapas para estimar o Parâmetro de
Hurst.
ETAPA 1 – AGREGAR A SÉRIE TEMPORAL DOS DADOS CAPTURADOS
AÇÃO
Fazer agregações na serie temporal do arquivo rede.txt de acordo com o que
está descrito no capítulo 3 equação 6.
RESULTADO
Do arquivo <<nome do arquivo que contêm a amostra do tráfego capturado>>,
o qual possui <<número chegadas de tráfego>>, foram obtidos os arquivos :
– <<nome do arquivo10>> => <<valores>> (arquivo <<nome do arquivo>>
dividido por m = 10)
– <<nome do arquivo100>> => <<valores>> (arquivo <<nome do arquivo>>
dividido por m = 100)
– <<nome do arquivo1000>> => <<valores>> (arquivo <<nome do arquivo>>
dividido por m = 1000)
ETAPA 2 – CALCULAR A MÉDIA REFERENTE A SÉRIE TEMPORAL
DOS DADOS CAPTURADOS
AÇÃO
Calcular as média de acordo com o que está descrito no capítulo 3 equação 11.
RESULTADO
Média
– <<nome do arquivo1>> => << valores>>

valor
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– <<nome do arquivo10>>=> <<valores>>

valor

– <<nome do arquivo100>>=> <<valores>>

valor

– <<nome do arquivo1000>>=><<valores>>

valor

A etapa 2, justifica–se devido a constatação necessária de acordo com o
capítulo 3 equação 1, se o tráfego analisado possui ou não possui média constante
entre os tráfegos agregados. De acordo com esta constatação podemos perceber que,
quanto mais a média se aproxima de um valor constante, teremos maior índice de
persistência de agregações no tráfego, caso o contrário, a média não for constante o
índice de persistência de agregações no tráfego será baixo.
ETAPA 3 – CALCULO DA ESTIMATIVA DO VALOR DA ANÁLISE R/S
PARA CADA AGREGAÇÃO
AÇÃO
Calcular a estimativa do valor da análise R/S de acordo com o que está
descrito no capítulo 3 equação 10.
RESULTADO
Valor R/S (em log10)
– <<nome do arquivo1>> => << valores>>

valor

– <<nome do arquivo10>>=> <<valores>>

valor

– <<nome do arquivo100>>=> <<valores>>

valor

– <<nome do arquivo1000>>=><<valores>>

valor

Esta etapa se faz necessária para podermos fazer um gráfico, por meio do
método dos mínimos quadrados, para indicarmos o valor do Parâmetro de Hurst.
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– indicar a equação : y = <<valor>>x + <<valor>>, com coeficiente de
correlação : <<valor>>.
– exibir a constatação gráfica da equação acima.

ETAPA 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
AÇÃO
Verificar se a amostra de tráfego capturada possui a característica da Auto–
Similaridade de acordo com o que está descrito no capítulo 3.
RESULTADO
Analisar os resultados obtidos na Etapa 3 com verificação nas regras dispostas
na subseção 3.2.
A seguir, teremos a aplicação do estudo desenvolvido acima, objetivando,
chegarmos na estimativa do Parâmetro de Hurst.
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CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARA
ANÁLISE DO TRÁFEGO AUTO–SIMILAR EM REDES DE
COMPUTADORES
No capítulo 4, foram propostas etapas a serem seguidas para chegarmos a
análise do tráfego Auto–Similar. Neste capítulo, estas etapas, serão aplicadas junto a
duas situações reais de análise de tráfego, com intuito, de mostrar a funcionalidade
da metodologia proposta.

5.1) PRIMEIRA ANÁLISE
O tráfego foi capturado de uma rede local, em um ambiente Cliente/Servidor.
A tecnologia de rede Ethernet foi utilizada na transmissão dos dados entre as
estações. A rede Ethernet possui como método de acesso o CSMA / CD (Carrier
Sense Multiple Access with Colision Detection). A estação pertencente a esta rede,
antes de transmitir, verificará se há alguma transmissão sendo efetuada naquele
instante. Se houver, a estação que deseja transmitir, aguarda a transmissão que está
ocupando o meio acabar, para poder iniciar a sua transmissão. Caso contrário, inicia a
transmissão.
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Este método utiliza–se de detecção de colisão, esta é verificada durante a
transmissão, onde, continua–se a verificar o meio até a transmissão ser efetuada ou
verificar a existência de colisão. Caso haja colisão, a transmissão será refeita em um
tempo aleatório, isto para que não haja sincronismo com as demais transmissões no
meio.

5.1.1) LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA REDE
Segue a Tabela 5.1, a qual traz a descrição das característica da rede.
Característica

Informação

Ambiente da Rede

Cliente / Servidor

Tecnologia de Rede

Ethernet

Equipamento de Conexão entre as estações HUB

INTEL

EXPRESS

10/100

STACKABLE com 12 portas
Estações dos Usuários

As estações dos usuários são 6 (seis)
PCs, cuja configuração básica consiste
num processador Pentium MMX 233
MHz com 32 Mb de memória RAM, o
sistema

operacional

utilizado

é

o

Windows 98.
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Servidor

O servidor também é 1 (um) PC, sua
configuração básica é um Pentium II
MMX 350 MHz com 128 Mb de
memória RAM, o sistema operacional
utilizado é o Windows NT 4.0 Server
Tabela 5.1 Descrição das características da rede na Primeira Análise

5.1.2) COLETA DA AMOSTRA DE TRÁFEGO
O analisador de tráfego usado para coletar os dados foi o WinDump para
plataforma windows 98 versão 2.02. Este software foi feito pelo grupo “Politecnico
di Torino” e é de domínio público.
O

software

e

manual

estão

disponíveis

por

meio

da

url

:

http://netgroup-serv.polito.it/windump/install/Default.htm .
Esta rede consiste em um segmento composto por cabos, categoria 5,
conectados por um HUB, isto significa que, todo o tráfego da rede foi visível do
nosso ponto de monitoramento, o qual, foi uma das estações da rede.
Os dados foram capturados durante o dia 26/06/2000, totalizando
1 h de monitoração. Segue abaixo, a Tabela 5.2 que descreve o período de captura
dos dados.
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Segue a Tabela 5.2, a qual traz a coleta da amostra de tráfego da Primeira
Análise.
Coleta da Amostra de Tráfego Primeira Análise
Período de Medição
Junho, 2000

Tempo

Início da

Medido

Medição

01: 00 h

Conjunto Nº Total de

Utilização da

de Dados

Pacotes

Ethernet (média)

rede.txt

10002

60 %

26/06/2000
13 : 49 h
Final da
Medição
26/06/2000
14: 49 h
Tabela 5.2 Descrição do período de captura de dados – Primeira Análise
A coleta da amostra foi disposta em um arquivo em formato texto, o qual tem o
nome rede.txt. Este arquivo possui duas colunas, uma delas traz a numeração de
chegada de cada pacote, e a outra traz o tempo de captura de cada pacote.
Segue, a Tabela 5.3, que traz as 10 primeiras chegadas da primeira análise.
número tempo de captura tamanho do pacote
1

0,210514

2

0,291108

3

0,295494

4

0,612531

5

0,962507

6

0,972464

7

0,976708

não informado pelo analisador
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8

0,615713

9

0,712464

10

0,722449

Tabela 5.3 Amostra dos dados capturados – Primeira Análise

5.1.3) DESCRIÇÃO DO TRÁFEGO DA REDE
O tráfego nesta rede consiste em consultas por meio de query (pedido) a um
banco de dados, manipulação de arquivos entre os usuários e o servidor e acessos a
Internet.
O tráfego vindo da Internet é feito por uma das estações dos usuários via
DialUp. O compartilhamento desta conexão é feito pelo software WinGate 3.0 para
6 usuários. Este software deve estar instalado como Cliente nas estações que se
servirão desta conexão e instalado como servidor na estação que servirá às estações.
Detalhes da configuração e utilização do software podem ser pegos na url :
www.wingate.com.
Segue a Tabela 5.4, a qual traz o protocolo presente na rede.
Primeira Análise

Protocolo presente na rede

rede.txt

NetBios e TCP/IP

Tabela 5.4 Descrição do protocolo presente na rede – Primeira Análise

5.1.5 ESTIMATIVA O PARÂMETRO DE HURST
Conforme está descrito no capítulo 4, os cálculos feitos junto à amostra de tráfego
foram obtidos utilizando uma planilha eletrônica. A Figura 4.1 traz o formato da
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planilha, onde, Xk(m) é obtido pela equação 6 (capítulo3) e o cálculo da Análise R/S
de Xk(m) é obtido pelas equações 10 e 11 (capítulo 3).
Para estimar o Parâmetro de Hurst iremos seguir as etapas propostas no
capítulo 4.
ETAPA 1 – AGREGAR A SÉRIE TEMPORAL DOS DADOS CAPTURADOS
AÇÃO
Fazer agregações na serie temporal do arquivo rede.txt de acordo com o que
está descrito no capítulo 3 equação 6. O valor agregado é o instante de captura do
pacote (e.g., 0,210514).
RESULTADO
Do arquivo rede.txt, o qual possui 10002 valores, foram obtidos os arquivos :
– rede10.txt => 1000 valores (arquivo rede.txt dividido por m = 10)
– rede100.txt => 100 valores (arquivo rede.txt dividido por m = 100)
– rede1000.txt => 10 valores (arquivo rede.txt dividido por m = 1000)

ETAPA 2 – CALCULAR A MÉDIA REFERENTE A SÉRIE TEMPORAL
DOS DADOS CAPTURADOS
AÇÃO
Calcular as média de acordo com o que está descrito no capítulo 3 equação 11.
RESULTADO
Média
– rede.txt => 10002 valores

0,507561

– rede10.txt => 1000 valores

0,532479

– rede100.txt => 100 valores

0,578242

– rede1000.txt => 10 valores

0,637195
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Obs :

De acordo com o capítulo 3 equação 1, este tráfego não possui média

constante entre os tráfegos agregados.
ETAPA 3 – CALCULO DA ESTIMATIVA DO VALOR DA ANÁLISE R/S
PARA CADA AGREGAÇÃO
AÇÃO
Calcular a estimativa do valor da análise R/S de acordo com o que está
descrito no capítulo 3 equação 10.
RESULTADO
Valor R/S (em log10)
– rede.txt => 10002 valores

2,390995

– rede10.txt => 1000 valores

1,730975

– rede100.txt => 100 valores

1,101239

– rede1000.txt => 10 valores

0,614433

Segue abaixo a Figura 5.1 com a estimativa do Parâmetro de Hurst para os
dados obtidos durante a etapa 3. A reta obtida por meio do método dos mínimos
quadrados possui como equação : y = 0,595942x + 0,565496, com coeficiente de
correlação : 0,997717.

Log10(R/S)

Estimativa do parâmetro de Hurst
3
2
42

1
0
0

1

2

3

4
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Figura 5.1 Estimativa do Parâmetro de Hurst para dados obtidos durante

a

etapa 3 – Primeira Análise

ETAPA 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
AÇÃO
Verificar se a amostra de tráfego capturada possui a característica da Auto–
Similaridade de acordo com o que está descrito no capítulo 3.
RESULTADO
A amostra de dados capturada possui a característica de Auto–Similaridade.
Isto decorre devido ao Parâmetro de Hurst obtido possuir o valor 0,595942, o qual
satisfaz as regras dispostas na subseção 3.2.
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Considerar que, as médias obtidas por meio das agregações (Etapa 2), não são
constantes, isso, demonstra o porque do baixo índice de Auto–Similaridade presente
na amostra da primeira análise.

5.2) SEGUNDA ANÁLISE
Para validar nossa metodologia, refizemos a estimativa do Parâmetro de Hurst
feita durante o artigo [LELA94]. Para tanto, utilizamos as mesmas etapas como
foram descritas durante o capítulo 4. A amostra de dados foi pega em [LELA99].
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5.2.1) LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA REDE
O tráfego foi capturado no ambiente da Network BellCore Morris Research and
Engineering Center (MRE), onde a tecnologia de rede utilizada era Ethernet.
Segue a Tabela 5.5, a qual traz a descrição das característica da rede.
Característica

Informação

Ambiente da Rede

Cliente / Servidor

Tecnologia de Rede

Ethernet

Equipamento de Conexão entre as estações Bridge
Estações dos Usuários

As estações dos usuários eram 140
(cento e quarenta) estações de trabalho
Sun–3TM DiskLess.

Servidor

Haviam 2 (dois) minicomputadores
DEC 8650TM.
Tabela 5.5 Descrição das características da rede na Segunda Análise

5.2.2) COLETA DA AMOSTRA DE TRÁFEGO
O analisador de tráfego utilizado para coletar os dados foi desenvolvido por
Leland e Wilson em [LELA91].
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Esta rede consistiu em dois segmentos separados por uma Bridge. Os dados
foram capturados durante o período 29/08/1989 a 30/08/1989, totalizando 27 h de
monitoração.
Segue a Tabela 5.6, a qual traz a coleta da amostra de tráfego da Segunda
Análise.
Coleta da Amostra de Tráfego Segunda Análise
Período de Medição
Agosto 1989

Tempo

Início da

Medido

Medição

27 : 45 h

Conjunto de Nº Total de

Utilização da

Dados

Pacotes

Ethernet

BC–pAug89

314283

75 %

29/08/1989
11:25 h
Final da
Medição
30/08/1989
15:10 h

Tabela 5.6 Descrição do período de captura de dados – Segunda Análise

Segue, a Tabela 5.7, que traz as 10 primeiras chegadas da segunda análise.

número

tempo de captura

tamanho do pacote
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1

0,001340

1090

2

0,001508

174

3

0,004176

162

4

0,008140

174

5

0,011036

162

6

0,015072

174

7

0,017892

162

8

0,020604

150

9

0,022032

174

10

0,024300

90

Tabela 5.7 Amostra dos dados capturados – Segunda Análise

5.2.3) DESCRIÇÃO DO TRÁFEGO DA REDE
O tráfego presente na rede consistiu em acessos à Internet para receber correio
eletrônico e acessar remotamente outras estações. Para tanto, utilizaram o protocolo
TCP/IP. O tráfego também era composto por serviços de arquivos entre os servidores
e as estações de trabalho. Neste caso, foi utilizado o protocolo NFS (Network File
SystemTM).
Segue a Tabela 5.8, a qual traz o protocolo presente na rede.
Segunda Análise

Protocolo presente na rede

BC–pAug89

TCP/IP e NFS (Network File SystemTM)

Tabela 5.8 Descrição do protocolo presente na rede – Segunda Análise

5.2.4 ESTIMATIVA O PARÂMETRO DE HURST
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ETAPA 1 – AGREGAR A SÉRIE TEMPORAL DOS DADOS CAPTURADOS
AÇÃO
Fazer agregações na serie temporal do arquivo redec.txt de acordo com o que
está descrito no capítulo 3 equação 6. O valor agregado é o instante de captura do
pacote (e.g., 0,001340).
RESULTADO
Do arquivo bell.txt, o qual possui 314283 valores, foram obtidos os arquivos :
– bell10.txt => 31428 valores (arquivo redect.txt dividido por m = 10)
– bell100.txt => 3142 valores (arquivo redect.txt dividido por m = 100)
– bell1000.txt => 314 valores (arquivo redect.txt dividido por m = 1000)
ETAPA 2 – CALCULA A MÉDIA REFERENTE A SÉRIE TEMPORAL DOS
DADOS CAPTURADOS
AÇÃO
Calcular as média de acordo com o que está descrito no capítulo 3 equação 10.
RESULTADO
Média
– bell.txt => 314283 valores

3,181846

– bell10.txt => 31428 valores

3,181857

– bell100.txt => 3142 valores

3,181706

– bell1000.txt => 314 valores

3,181787

Obs :

De acordo com o capítulo 3 equação 1, este tráfego possui média

constante entre os tráfegos agregados.
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ETAPA 3 – CALCULO DA ESTIMATIVA DO VALOR DA ANÁLISE R/S
PARA CADA AGREGAÇÃO
AÇÃO
Calcular a estimativa do valor da análise R/S de acordo com o que está
descrito no capítulo 3 equação 10.
RESULTADO
Valor R/S (em log10)
– bell.txt => 314283 valores

4,390334

– bell10.txt => 31428 valores

3,551694

– bell100.txt => 3142 valores

2,747524

– bell1000.txt => 314 valores

1,903595

Segue abaixo a Figura 5.2 com a estimativa do Parâmetro de Hurst para os
dados obtidos durante a etapa 4. A reta obtida por meio do método dos mínimos
quadrados possui como equação : y = 0,826439x + 1,908628, com coeficiente de
correlação : 0,999949.

Estimativa do parâmetro de Hurst
5
Log10(R/S)

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

Log10(m )
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Figura 5.2 Estimativa do Parâmetro de Hurst para dados obtidos durante

a

etapa 4 – Segunda Análise
ETAPA 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
AÇÃO
Verificar se a amostra de tráfego capturada possui a característica da Auto–
Similaridade de acordo com o que está descrito no capítulo 3.
RESULTADO
A amostra de dados capturada para ser feita a primeira análise possui a
característica de Auto–Similaridade. Isto decorre devido ao Parâmetro de Hurst
obtido possuir o valor 0,826432, o qual satisfaz as regras dispostas na subseção 3.2.1
e, as médias obtidas por meio das agregações, são constantes.
Em comparação ao estudo realizado em [LELA94], podemos argumentar que
nossa metodologia validou–se. Em comparação ao Parâmetro de Hurst obtido em
[LELA94], que é de 0,85, conseguimos estimar o mesmo Parâmetro com o valor de
0,83.
Considerar que, as médias obtidas por meio das agregações (Etapa 2), são
constantes, isso, demonstra o porque do alto índice de Auto–Similaridade presente na
amostra da segunda análise.
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5.3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS DURANTE O
CAPÍTULO 5
Esta presente análise se faz necessária para compreensão dos resultados obtidos
durante a utilização da metodologia proposta no capítulo 4, nas amostras de tráfego
coletadas durante o capítulo 5.

5.3.1 – COLETA DA AMOSTRA DE TRÁFEGO
Tanto para a Primeira Análise como para a Segunda Análise presentes no
capítulo 5, foram coletadas amostras de tráfego conforme está descrito no capítulo 4,
item 4.2. Levamos em consideração a necessidade de coletarmos os dados no
momento em que as redes estivessem com grande utilização.
Na Primeira Análise coletamos a amostra de tráfego com 60 % de utilização
(na média) e na Segunda Análise os dados foram coletados com 75 % de utilização
(na média) da rede.

5.3.2 – DESCRIÇÃO DO TRÁFEGO DA REDE
Durante a Primeira Análise, como também, para a Segunda Análise presentes
no capítulo 5, tivemos a preocupação de analisar o tráfego vigente na rede, conforme
está descrito no capítulo 4, item 4.3.
Na Primeira Análise, o tráfego consistiu em consultas por meio de query
(pedido) a um banco de dados, manipulação de arquivos entre os usuários e o
servidor e acessos a Internet.

51

52
Na Segunda Análise, o tráfego presente na rede consistiu em acessos à Internet
para receber correio eletrônico e acessar remotamente outras estações. Para tanto,
utilizaram o protocolo TCP/IP. O tráfego também era composto por serviços de
arquivos entre os servidores e as estações de trabalho. Neste caso, foi utilizado o
protocolo NFS (Network File SystemTM).
De acordo com o que está descrito no artigo [PAXS95], o tráfego presente em
ambas análises, podem gerar o padrão de tráfego Auto–Similar. Isto devido, ao fato
de transmitem em momentos ON–OFF (subseção 4.3).

5.3.3 – ESTIMATIVA DO PARÂMETRO DE HURST
A estimativa do Parâmetro de Hurst presente na Primeira Análise e na Segunda
Análise, presentes no capítulo 5, trazem diferenças fundamentais para a compreensão
da presença da Auto–Similariedade em uma dada amostra de tráfego a ser analisada.
Na Primeira Análise a média não é constante, onde tal resultado, implica em
um pequeno índice de persistência de agregações na amostra de tráfego coletada. Esta
afirmação pode também ser constatada, na obtenção do Parâmetro de Hurst (subseção
3.2.1), onde o mesmo, teve como valor 0,595942.
Na Segunda Análise, a média é constante, onde tal resultado, implica em um
grande índice de persistência de agregações na amostra de tráfego analisada. Esta
informação pode ser constatada, na obtenção do Parâmetro de Hurst (subseção 3.2.1),
onde o mesmo, teve como valor 0,826432.
Ainda com relação a Segunda Análise, se faz necessário perceber que o método
utilizado para obtenção do Parâmetro de Hurst validou–se. Em comparação ao
Parâmetro de Hurst obtido em [LELA94], que é de 0,85 (subseção 3.2).
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Neste capítulo apresenta-se um resumo da metodologia proposta para analisar o
tráfego de redes de computadores. Esta metodologia utilizou a análise do tráfego
Auto–Similar.
A Figura 6.1 apresenta os principais passos da metodologia proposta nesse
trabalho.
Levantamento das
Características da Rede

Estimativa do Parâmetro
de Hurst
Agregar a Série Temporal
dos Dados Capturados

Coleta da Amostra de
Tráfego

Descrição do Tráfego da
Rede

Calcular a Média
Referente a Série
Temporal dos Dados
Capturados
Cálculo da Estimativa do
Valor da Análise R/S
para Cada Agregação

Análise dos Resultados
Obtidos
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Figura 6.1 Descrição da Metodologia para Utilização da Análise de Tráfego AutoSimilar em Redes de Computadores

A metodologia foi aplicada neste trabalho para dois conjuntos de dados, estes,
presentes em duas análises.
Na primeira análise, o parâmetro de Hurst obtido revela que há pouca
existência do tráfego Auto-Similar. Já na segunda análise, o valor obtido do
parâmetro de Hurst, evidência a existência de um alto índice de Auto-Similariedade.
Esta metodologia apresentada em detalhes, no capítulo 5, foi validada graças a
comparação dos resultados obtido na segunda análise com o resultado apresentado
em [LELA94]. O valor do parâmetro de Hurst, calculado na segunda análise do
capítulo 5, ficou bastante próximo do valor disponível na literatura.
A partir do Parâmetro de Hurst é possível dimensionar filas de um sistema de
transmissão, como explorado nos trabalhos [ADDI95, ASMU93, BGSS96, DSHA97,
DUFF95, ERRA96, PARU95, SURU00]. Esse dimensionamento é fundamental para
o projeto de redes com serviços integrados, controle de fluxo de tráfego,
previsibilidade de congestionamentos e gerenciamento de redes.
Existe um considerável escopo para trabalhos futuros nesta área de utilização
do tráfego Auto–Similar. Dada a aplicabilidade deste modelo e muitos assuntos em
aberto, a pesquisa é necessária com relação aos aspectos de modelagem de tráfego
Auto–Similar. Seguem alguns exemplos destes assuntos :
1) Modelo Auto–Similar para análises utilizando a teoria das filas
Como podemos perceber no capítulo 2, resultados obtidos pela distribuição de
Poisson, quando comparados com resultados obtidos com o modelo de tráfego Auto–
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Similar, trazem a inadequação da distribuição de Poisson com relação a utilização de
buffers no dimensionamento de filas. Há necessidade, então, de novos modelos que
utilizem a modelagem de tráfego Auto–Similar junto a teoria das filas.

2) Análise de bloqueamento temporário
O impacto dos longos períodos de dependência (capítulo 3) espalhados em
muitas escalas de tempo, tem impacto numérico prático sobre o dimensionamento de
buffers [LELA94]. Os modelos de filas com tráfego Auto-Similar devem permitir as
análises de bloqueio, isto é, análises que prevêem os problemas com estouro de
memória [PARU95].
3) Geração de tráfego Auto–Similar para simulações de topologias de rede
O método prosposto neste trabalho pode auxiliar na estimativa de quanto o
tráfego gerado por simulações é Auto–Similar ou não.
Em [LELA94], é visto que o tráfego Auto–Similar pode ser produzido
multiplexando fontes ON/OFF que possuem uma taxa fixada em períodos ON e
períodos OFF.
Um segundo método para geração de tráfego Auto–Similar, pode ser obtido
ajustando o tráfego TCP em um modelo fila M/G/∞. O modelo fila M/G/∞ implica
em uma taxa constante de multiplexação de conexões que assumem como processo
de chegada a distribuição de Poisson e uma distribuição heavy-tailed para tempo de
chegada de conexões. O estudo [PAXS95] traz que este método resulta em tráfego
Auto–Similar.
Um terceiro método possível para geração de tráfego Auto–Similar é visto em
[SURU00]. Refere–se a um modelo de tráfego Markoviano que reproduz Auto–
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Similaridade observada no tráfego de redes Ethernet em uma escala de tempo finita.
este modelo é chamado Pseudo Auto–Similar.
4) Estimar o Parâmetro de Hurst por outros métodos
Como foi visto no capítulo3, a análise R/S não é a única forma de estimar se
um determinado tráfego é ou não Auto–Similar. Para tanto, se faz necessário, como
trabalhos futuros, podem estimar o Parâmetro de Hurst por outros métodos, como, o
Estimador Gradual (Whittle’s Estimator) [STAL98] e análise por Wavelet (Wavelet
Analysis) [VEIT99].
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