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Forord 
 
Denne oppgaven er skrevet i felleskap av Erlend Nilsen og Joakim Blomskøld. 
Arbeidsfordelingen har vært jevn, og arbeidsmetodene som har blitt benyttet har vært av 
en slik karakter at det verken er mulig eller hensiktsmessig å gi en detaljert beskrivelse av 
hva den enkelte har gjort. Dette samsvarer med en kontrakt inngått ved arbeidets 
begynnelse, hvor det ble spesifisert at kandidatene ønsket felles bedømmelse. 
 
Arbeidet har i all hovedsak foregått ved Simula-senteret på Fornebu. Vi ønsker å takke 
studenter og ansatte ved Simula for et godt samarbeidsmiljø. Spesielt ønsker vi å takke 
vår hovedveileder Geir Horn som har vært til uvurderlig hjelp gjennom hele 
arbeidsprosessen. Også vår internveileder ved Institutt for Informatikk, professor Olav 
Lysne, fortjener en stor takk for sine verdifulle innspill og kommentarer. Takk skal også 
Amund Kvalbein ha for samarbeidet i forbindelse med en artikkel, Fredrik Davik og 
Sven-Arne Reinemo for råd og tips i forbindelse med henholdsvis Opnet og Condor. 
 
Til slutt vil vi takke Dr. Raul Mondragón ved Queen Marry universitetet i London for 
assistanse i forbindelse med lastberegningen for hans kaotiske avbildning, Dr. Owen 
Jones ved universitetet i Southampton for tilgang til hans EBP-estimatorimplementasjon 
og Dr. Patrice Abry ved École normale supérieure de Lyon og Dr. Darryl Veitch ved 
universitetet i Melbourne for at de delte koden til Wavelet-estimatoren med oss. 
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Sammendrag 
 
Det er generelt akseptert at aggregert nettverkstrafikk er selvsimilær og at bruk av 
standard Poisson-generatorer i nettverkssimulering i mange tilfeller ikke gir et korrekt 
bilde av ytelsen til nettverket. Det er i litteraturen foreslått en rekke generatorer som er 
ment å produsere syntetisk pakketrafikk med selvsimilære egenskaper. I denne oppgaven 
har vi testet fem ulike generatorer for selvsimilær trafikk som kan generere pakketrafikk 
fortløpende under simulering uten å kjenne til simuleringens varighet. Vi har evaluert 
generatorenes evne til å generere pakketrafikk med en ønsket grad av selvsimilaritet. 
Våre studier viser, kanskje noe overraskende, at pakkegeneratoren som medfølger det 
utbredte simuleringsverktøyet Opnet Modeler er desidert dårligst blant de evaluerte 
generatorene og etter vår mening uegnet for bruk i simuleringer. De fire øvrige 
generatorene, en basert på multipleksing av AV/PÅ-kilder, en på en fraktal stokastisk 
prosess og to på kaotiske avbildninger, er vurdert som gode. Selv om våre statistiske 
tester ikke påviser noen forskjell mellom disse generatorene for de mest aktuelle gradene 
av selvsimilaritet tyder resultatene på at multipleksing av AV/PÅ-kilder kan være den 
beste metoden dersom mer enn 100 kilder benyttes. Store deler av disse resultatene er 
gjengitt i en artikkel vi er medforfattere på  
 

Geir Horn, Amund Kvalbein, Joakim Blomskøld, Erlend Nilsen (2004): 
” An Empirical Comparison of Generators for Self Similar Simulated Traffic”, 

Submitted to Performance Evaluation (Elsevier), August 2004 
 
I tillegg til dette arbeidet har vi studert effekten av selvsimilær trafikk i 
nettverksimuleringer. Våre sammenligninger viser en markant forverring av nettverkets 
ytelse ved bruk av selvsimilære kilder kontra Poisson-baserte kilder. Vi har i tillegg vist 
at trafikk med lik grad av selvsimilaritet kan gi stor ytelsesforskjell i nettverk avhengig av 
opphavet til selvsimilariteten. Dette viser at graden av selvsimilaritet ikke alene er nok til 
tilfredsstillende å kunne beskrive ytelsesimplikasjonene til pakketrafikk. 
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1.1 Bakgrunn 
 
Formålet med nettverkssimulering er å kunne si noe kvantitativt om oppførselen til et 
nettverk, faktisk eller imaginært, uten først å måtte sette det i bruk. Uansett hvor høyt 
detaljnivå og realistiske forutsetninger man ellers benytter vil resultater være av svært 
begrenset interesse dersom trafikken som benyttes ikke er realistisk. Det vil si at 
parametere for ytelse og tjenestekvalitet vil være svært missledene dersom trafikken som 
mates inn i nettverket ikke speiler trafikken et realisert nettverk vil måtte håndtere. Derfor 
vil realistisk trafikkmodellering alltid være en essensiell del av all nettverkssimulering. 
 
Det er i dag generelt akseptert at aggregert nettverkstrafikk er selvsimilær. 
Selvsimilaritetsbegrepet benyttes for å beskrive gjentagelser over ulike skalaer. For 
nettverkstrafikk medfører dette at trafikkmønsteret over store skalaer ligner det mønsteret 
som observeres over små skalaer. Dette fører til store variasjoner i påtrykket både over 
korte og lange perioder. Graden av selvsimilaritet for tidsserier, som for eksempel 
nettverkstrafikk, angies av Hurst-parameteren, H. 
 
De mest utbredte trafikkmodellene kan ikke benyttes for å produsere selvsimilær trafikk. 
Dette medfører at trafikken ikke gjenspeiler virkelig trafikk. Ytelsesmodeller som 
benytter slik trafikk kan dermed gi et villedende bilde av hvordan nettverket vil fungere i 
praksis. Det har blitt foreslått en rekke metoder for å generere selvsimilær trafikk, men de 
har foreløpig hatt en begrenset utbredelse. Derfor er også effekten av å benytte 
selvsimilær trafikk i simuleringer mangelfullt beskrevet i litteraturen. 
 
 

1.2 Problemstilling 
 
Hovedmålsetningen til denne oppgaven er todelt. Første målsetning er å analysere og 
sammenligne flere av de mest lovende metodene foreslått for å generere selvsimilær 
trafikk. Alle evaluerte generatorer har en mulighet til å spesifisere grad av selvsimilaritet 
ved Hurst-parameteren. Sammenligningskriteriet som benyttes er generatorenes evne til å 
produsere trafikk med spesifisert Hurst-parameter.  
 
Den andre målsetningen er å studere effekten av selvsimilær trafikk i 
nettverkssimulering. En av generatorene for selvsimilær trafikk analysert i første del av 
oppgaven vil bli sammenlignet med en utbredt generator for nettverkstrafikk i realistiske 
nettverksmodeller. Målet er å bedre belyse effekter og konsekvenser av å benytte 
selvsimilær trafikk i simuleringer. For å kunne utføre denne sammenligningen er det 
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viktig å kartlegge effekten av nettverksfenomen som diffusjon og aggregering av 
pakkestrømmer. 
 
 

1.3 Oppgavens struktur 
 
Denne oppgaven er delt inn i 7 kapitler. Kapittel 2 inneholder en innføring i 
selvsimilaritet slik at det blir lettere å følge den videre diskusjonen i oppgaven. Dette 
kapittelet gir også en forklaring på hvorfor nettverkstrafikk er selvsimilær og hvilke 
effekter det har på ytelsen. I kapittel 3 introduseres teori bak estimering av Hurst-
parameter for tidsserier. Her presenteres også de tre ulike estimeringsmetodene vi senere 
anvender. I kapittel 4 beskrives de fem utvalgte generatorene for selvsimilær trafikk vi 
benytter i denne oppgaven. Disse evaluerer vi individuelt med tanke på deres evne til å 
produsere trafikk med en ønsket grad av selvsimilaritet i kapittel 5. Vi foretar også en 
sammenligning av generatorene og avgjør hvilke som er best egnet for simuleringsbruk. I 
kapittel 6 velger vi en egnet selvsimilær generator basert på resultatene fra kapittel 5. 
Denne benytter vi i ulike forsøk for å evaluere effekten av diffusjon og spleising av 
pakkestrømmer og trafikkmodellens innflytelse på nettverksforsinkelser. Vi undersøker 
også hvordan ulike årsaker for nettverktrafikkens selvsimilaritet påvirker forsinkelsen i 
nettverket. I kapittel 7 konkluderer vi oppgaven, presenterer en liste over kjente svakheter 
og kommer til slutt med noen forslag til videre arbeid. 
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2  Selvsimilaritet 
 

2.1 Hva er selvsimilaritet 
 
I geometrien har ordet similær en spesiell betydning. To figurer er similære dersom de 
har helt lik form. To rektangler kan være similære, men trenger ikke nødvendigvis være 
det (se Figur 1). Et selvsimilært objekt er nøyaktig lik eller nesten nøyaktig lik en del av 
seg selv. En kurve er selvsimilær dersom det for hver del av kurven finnes en mindre del 
som er nøyaktig lik.  
 

A B D EC 

 
Figur 1: A og B er ikke similære, mens B og C er similære. D og E er også similære.  

 
 
Selvsimilære tidsserier beskrives av Hurst-parameteren, oppkalt etter Harold Edwin 
Hurst. Hurst var en britisk hydrolog som på 1950-tallet studerte variasjoner i 
vannmengden til Nilen [90]. Hans oppdagelse av lange korrelasjoner i vannmengden fra 
år til år var begynnelsen på studiet av tidsserier med lange avhengigheter. Dette arbeidet 
førte senere til oppdagelsen av statistisk selvsimilaritet.  
 
Ettersom begrepet selvsimilaritet er vanskelig å forklare kan det være fornuftig å ta 
utgangspunkt i det mer kjente og beslektede begrepet fraktaler. Mens selvsimilaritet for 
tidsserier beskrives av Hurst-parameteren benyttes fraktaldimensjon for å beskrive 
fraktaler. Sammenhengen mellom Hurst-parameteren, H, og den fraktale dimensjon, D, er 
gitt ved [66]:  
 

( )
2

1 +
=

DH
 

(1) 

 
Fraktalbegrepet ble første gang tatt i bruk av Benoît Mandelbrot i 19751. Mandelbrot 
jobbet den gang for IBM, og var den første som tok i bruk en datamaskin for å tegne en 
fraktalfigur. Mandelbrot hadde flere år tidligere samlet teoriene som ligger bak fraktaler 
og publisert artikler hvor han beskrev emnet, men det var først i 1975 han tok ordet 
fraktal i bruk. Fraktal stammer fra det latinske ordet fractus som betyr ”i stykker”, og 
viser til hvordan en fraktal skiller seg ut fra de fleste andre geometriske figurer. 
                                                 
1 Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Beno%EEt_Mandelbrot 
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flere av 
aktalegenskapene er klart definert. Blant disse finner vi fraktaldimensjonen (også kalt 

 
Det finnes ikke en entydig definisjon på hva en fraktal er, men 
fr
Hausdorff-Besicovitch dimensjonen) og selvsimilaritet. Fraktaldimensjonen er enkel å 
definere, men vanskeligere å forklare. Vi kan tenke oss dimensjonen til en selvsimilær 
geometrisk figur, en linje delt opp i 41 = 4 like store segmenter (se Figur 2a). Lager vi en 
ny figur med to dimensjon får vi en selvsimilær kvadratisk figur med 42 = 16 segmenter 
(se Figur 2b). Legger vi til enda en dimensjon får vi en selvsimilære kube som består av 
43 = 64 mindre kuber (se Figur 2c). Generelt har vi N = SD, hvor N er antall 
miniatyrfigurer, S er skaleringsfaktoren og D er antall dimensjoner. For fraktaler er ikke 
alltid antall dimensjoner et heltall, og begrepet fraktaldimensjon benyttes i stedet om D: 
 

( )
( )S
ND log

= (2
log  

) 

 
 

 
Med disse figurene var det ette er ikke tilfellet for alle 

eometriske figurer. En av de mest kjente fraktalsettene er Sirpinski-triangelet (se Figur 

 
Figur 2: Tre enkle geometriske figurer. Som vi ser er alle tre selvsimilære, da de er bygd opp av 

mindre deler som er lik hele figuren. 

    a)                                    b)                                       c) 

lett å finne antall dimensjoner. D
g
3)2. Fraktaldimensjonen til Sirpinski-triangelet i  kan regnes ut som følger. Nedre 
høyre del av det andre triangelet er nøyaktig lik hele den første trekanten når skaleringen 
dobles. Dette betyr at figuren er selvsimilær. Legg merke til at trekant nummer to består 
av tre trekanter lik hele den først trekanten, men med sider som er halvparten så lange. 
Skaleringsfaktoren S er dermed lik 2. Etter en iterasjon ender vi med tre separate figurer 
som er lik den forrige figuren, altså har vi N = 3. Dermed kan den fraktale dimensjonen 

regnes ut: ( )

Figur 3

( )
( )
( ) 1,585
2log
3log

log
log

≈==
S
ND . 

 
 

                                                 
2 Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Sierpinski_triangle 
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Figur 3: Sirpinski-triangelets fem første iterasjoner. Som vi ser er triangelet selvsimilært. Hver 

iterasjon gir tre miniatyrfigurer av forrige figur. 

 
 
Figur 4 er et eksempel på en annen kjent fraktal, Cantor-mengden3. Cantor-mengden er 
en figur hvor den midterste tredjedelen (eventuelt en gitt % av figuren) fjernes for hver 
iterasjon. Ettersom skaleringsfaktoren S = 3 og antall miniatyrfigurer N = 2 blir 

fraktaldimensjon ( )
( ) 0,631
3log
2log

≈=D . 

 
 

 
Figur 4: Cantor-mengdens fem første iterasjoner. Hver iterasjon gir to miniatyrfigurer av forrige 

figur. 

 
Denne metoden for å regne ut fraktaldimensjonen kan kun benyttes for strengt fraktale 
figurer, og baserer seg på at N og S enkelt kan utledes. En av årsakene til at 
fraktalbegrepet er så allment kjent er de spektakulære datamaskintegningene av mer 
komplekse fraktale figurer. Den mest kjente er Mandelbrot-mengden, en fraktal 
Mandelbrot konstruerte mens han studerte Julia-mengden i 1979 (se Figur 5, Figur 6 og 
Figur 7)4. For disse mengdene er det ikke trivielt å utlede N og S. Dette gjelder også for 
selvsimilære tidsserier. 
 

                                                 
3 Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Cantor_set 
4 Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set 
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Figur 5: Mandelbrot-mengden er en fraktal som er definert av en mengde punkter c i det komplekse 
plan som for den iterativt definerte sekvensen zn+1 = zn

2+c, (z0 = 0) ikke går mot 0. Punkter innenfor 
mengden er her svarte, mens punkter utenfor er hvite. Denne figuren er fra Wikipedia5. 

 
 

 
Figur 6: Mandelbrot-mengden er selvsimilær som vist her, bildet til høyre er en liten del av bildet til 

venstre forstørret 350 ganger. Denne figuren er fra Wikipedia. 

 
 

                                                 
5 Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
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Figur 7: Mandelbrot-mengde hvor en datamaskin har lagt på farger. De fargede områdene er 

utenfor Mandelbrot-mengden, og fargen representerer hvor hurtig punktet går mot uendelig. Denne 
figuren er fra Wikipedia. 
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2.1.1 Selvsimilære stokastiske prosesser 
 
Oppdagelsen av selvsimilaritet i nettverkstrafikk var basert på observasjonen av at 
histogramoversikter over trafikken ikke jevnet seg ut når man så på lengre og lengre 
perioder, men at de samme mønstrene i stedet viste seg over alle tidsskalaer [89]. En 
diskret stokastisk prosess {X(ti)} er en serie med verdier av X målt ved gitte tidspunkter, 
for eksempel antall pakker/byte mottatt per tidsintervall. Vi deler denne serien inn i et 
antall ikke-overlappende like store blokker av størrelse m, og lar hver blokk representeres 
av gjennomsnittet av X-verdiene i blokken: 
 

∑
+−=

==
km

mki
i

m ktX
m

kX
1)1(

)( ...,2,1)(1)(  (3) 

 
Velger vi m = 2 får vi altså en ny serie hvor hver verdi er den gjennomsnittlige verdien av 
to verdier i den opprinnelige serien, og følgelig blir det totale antallet verdier halvparten 
av det opprinnelige antallet. Påstanden er da at for en selvsimilær serie skal et histogram 
av den blokkinndelte serien, {X(k)(k)}, utvise de samme typer variasjon som observeres i 
et histogram av den opprinnelige serien, {X(ti)}. Dette betyr at 
autokorrelasjonsfunksjonen må være den samme for begge disse seriene.  
 
En autokorrelasjonsfunksjon er i denne sammenhengen en funksjon som beskriver graden 
av avhengighet mellom to verdier som en funksjon tiden, τ, mellom dem. 
Autokorrelasjonsfunksjonen angir til enhver tid autokorrelasjonskoeffisienten som en 
verdi mellom -1 og 1. 
 
For eksempelet med pakketrafikk vil dette si at antall pakker/byte mottatt i et tidsintervall 
henger sammen med mengden data mottatt i tidligere tidsintervaller. Positive 
korrelasjoner betyr at en periode med mye trafikk vil ha større sannsynlighet for å 
etterfølges av en ny periode med mye trafikk enn en med lite. Negative korrelasjoner 
betyr det motsatte; at en periode med mye trafikk som regel vil etterfølges av en periode 
med lite. En autokorrelasjonskoeffisient lik 0 gir ingen korrelasjon mellom verdier, altså 
en serie med uavhengige sampler. Figur 8 er en illustrasjon av et eksempel på en positiv 
autokorrelasjonsfunksjon. 
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Figur 8: Illustrasjon av en autokorrelasjonsfunksjon av τ. Som vi ser er korrelasjonen med 

nulltidspunktssampelet avhengig av hvor lang tid, τ, som har gått mellom to sampler. 

 
De fleste prosesser, som for eksempel Poisson, har autokorrelasjonsfunksjoner som alltid 
gir null eller går mot null svært raskt. Dette gir ingen eller kun kortvarige avhengigheter i 
en serie. Selvsimilære prosesser karakteriseres derimot av autokorrelasjonsfunksjoner 
som aldri blir null [74].  To formelle definisjoner av selvsimilære prosesser gies i [74]: 
 
Definisjon 1: 

En stokastisk prosess {X(ti)} kalles eksakt selvsimilær med en Hurst-parameter H )1,
2
1(∈  

bare hvis dens autokorrelasjonsfunksjon for alle verdier av  er +Ν∈τ
 

[ ]HHHr 222 )1(2)1(
2
1)( −+−+= ττττ  

(4) 

 

   
 
Definisjon 2: 
Tilsvarende kalles en prosess {X(ti)} asymptotisk selvsimilær med Hurst-parameter 

H )1,
2
1(∈  hvis for alle  +Ν∈τ

 

[ ]HHHm

m
r 222)( )1(2)1(

2
1)(lim −+−+=

∞→

ττττ  
(5) 

 

 
En eksakt selvsimilær prosess er altså en prosess hvor autokorrelasjonskoeffisienten 
følger (4) for forholdet mellom et sample og alle etterfølgende sampler. For en 
asymptotisk selvsimilær prosess er det tilstrekkelig at autokorrelasjonskoeffisienten 
følger (4) for forholdet mellom et sample og sampler som følger lenge etter. 
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Hurst-parameteren, H, i de to ovenstående definisjonene er som tidligere nevnt målet på 
graden av selvsimilaritet og antar verdier mellom 0,5 og 1,0 for selvsimilære tidsserier. 
Lav Hurst-verdi gir en autokorrelasjonsfunksjon som avtar relativt fort med avstand i tid, 
og følgelig lav grad av selvsimilaritet, mens høyere Hurst-verdi gir en 
autokorrelasjonskoeffisient som avtar saktere, og tilsvarende en kraftigere grad av 
selvsimilaritet. Figur 9 viser autokorrelasjonsfunksjonens utvikling for ulike verdier av H. 
 

Autokorrelasjonsfunksjonen for ulike verdier av H
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Figur 9: Autokorrelasjonsfunksjon for ulike Hurst-verdier. Som vi ser gir høyere Hurst-verdi 

sterkere grad av korrelasjon. 

 
En effekt av ikke-summerbare autokorrelasjonsfunksjoner er langvarige avhengigheter6 
[33], en egenskap til stasjonære prosesser hvis nåværende tilstand er avhengig av 
prosessens tilstand for lenge siden. Hvis vi ser på autokorrelasjonsfunksjonen fra (4) ser 

vi at for )1,
2
1(∈H  blir  

 
∑ ∞=
τ

τ )(r  

 
en ikke-summerbar funksjon. Dette medfører at en verdi ved et gitt tidspunkt påvirker 
alle senere verdier. Selvsimilære tidsserier utviser altså langvarige avhengigheter. 
 
Forventningsverdi, E(X), og varians, σ2, er mål på henholdsvis gjennomsnitt og den 
underliggende variasjonen i en statistisk fordeling, og er definert som: 
 

∑∑ =⋅−===⋅=
=

)()]([)(,)()( 22

1
iii

k

i
i xXPXExXVARxXPxXE σ  (6) 

 
                                                 
6 Engelsk: long-range dependence, LRD 
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For en stokastisk prosess {X(ti)} vil en høy varians tilsvare stor spredning av verdiene av 
X for de ulike tidsintervallene.  
 
En effekt av at selvsimilære serier har positive autokorrelasjonsfunksjoner med 
langvarige avhengigheter er at variansen avtar saktere ved økning av samplestørrelsen 
enn for serier med uavhengige sampler. Det vil si at hvis variansen til en selvsimilær serie 
og en serie med uavhengige sampler er like stor vil variansen til den selvsimilære serien 
være høyere hvis vi ser på gjennomsnittet av to og to verdier. Ettersom X(m)(i) er et 
gjennomsnitt av m sampler ville variansen, som en konsekvens av sentralgrensesetningen 
[15], forventes å avta med minst 1 / m hvis samplene var uavhengige i henhold til 
standard statistisk teori. For eksempelet hvor to og to sampler slåes sammen medfører 
dette at variansen forventes å være halvparten av hva den var for den originale serien 
dersom samplene er uavhengige. I [84] vises det at variansen til en selvsimilær prosess er 
 

( ) 222)( −= Hm mXVar σ  (7) 

 
 
Som vi ser av (7) vil variansen avta raskere eller like raskt som 1/m for verdier av 

]
2
1,0(∈H , mens den vil avta saktere for verdier av )1,

2
1(∈H . Ved H = 1 er variansen 

uavhengig av m, og følgelig konstant over alle tidsskalaer.  
 
Senere i dette kapittelet ser vi på ulike forklaringer på nettverkstrafikks selvsimilære 
egenskaper. Flere av disse henger sammen med tunghalede distribusjoner. 
 
En distribusjon, F(x), defineres i [86] som tunghalet7 hvis den har en tyngre hale enn 
noen form for eksponentiell distribusjon, slik at: 
 

0
)(

)exp(lim =
−

∞→ xF
x

x

λ  for alle verdier av λ. (8) 

 
 
En mer formell definisjon gies i [7]. En distribusjon er tunghalet dersom 
 

[ ] .20,,~ <<∞→> − αα forxnårxxXP  (9) 

 
Dette betyr at en distribusjon, uavhengig av dens oppførsel ved små verdier av x, er 
tunghalet hvis dens asymptotiske form er hyperbolsk. Se Figur 10 for en illustrasjon over 
en tunghalet fordeling. 
 
Tunghalede distribusjoner har flere egenskaper som er forskjellig fra andre mer brukte 
fordelinger, som for eksempel normal- eller eksponentialfordelingen. Hvis α ≤ 2 får vi en 

                                                 
7 Engelsk: Heavy Tailed 
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distribusjon med uendelig varians, dersom α ≤ 1 får vi en distribusjon som i tillegg har 
uendelig gjennomsnitt. Ved å variere α kan en vilkårlig andel av sannsynlighetsmengden 
legges i halen. En variabel som følger en tunghalet distribusjon kan anta ekstremt store 
verdier med en ikke-neglisjerbar sannsynlighet. 
 

 
Figur 10: Illustrasjon over sannsynlighetsfordelinger. Øverst er en eksponentiell fordeling. Som vi 
ser forekommer lave verdier hyppig mens høye verdier forekommer svært sjelden. Nederst er en 

tunghalet fordeling. Navnet kommer av den tunge ”halen” som trekker forventningsverdien opp, og 
som gjør at sannsynligheten for høye verdier er ikke-neglisjerbar. 

 
 

2.2 Historien bak oppdagelsen av selvsimilaritet i pakketrafikk 
 
Walter Willinger var sammen med Will Leland, Murad Taqqu, og Daniel Wilson den 
første som publiserte en artikkel om pakketrafikkens selvsimilære natur [32]. I en artikkel 
fra 2000 ser han tilbake på hendelsene som førte til oppdagelsen av selvsimilaritet i 
pakketrafikk [80]. På slutten av 1980-tallet var pakkesvitsjede nettverk i sterk fremvekst. 
I følge med denne utviklingen skiftet mange forskere fokus fra de tradisjonelle 
linjesvitsjende nettverkene til de nye celle- og pakkesvitsjende nettverksteknologiene 
som ATM8 og Ethernet. Forskningsmiljøet hadde hatt stor suksess med sine modeller for 
POTS9 nettverk, men med utbredelsen av pakkesvitsjede nettverk ble det satt et mer 
kritisk søkelys på disse modellene. Forskere ble i økende grad interessert i å sammenligne 
ytelsen til de mest brukte pakketrafikkmodellene med ekte pakketrafikk. 
 
Will Leland og Daniel Wilson ved Bell Communications Research (Bellcore) konstruerte 
utstyr for å samle komplette og høyoppløselige pakkeopptak fra Ethernet lokalnettverk. 
De utførte en rekke målinger på forskjellige lokalnettverk hos Bellcore, og samlet inn 

                                                 
8 Engelsk: Asynchronous Transfer Mode 
9 Engelsk: Plain Old Telephone Service 
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pakkespor på opp til en ukes varighet. Forsøket var tilgjengelig for alle og ble i 
forskningsmiljøet kjent som Bellcore-målingene.  
 
Nettverksopptakene til Leland og Wilson var tatt opp på mange forskjellige lokalnettverk, 
under svært forskjellige nettverksforhold, over en lang periode. I [31] presenterte Leland 
en analyse av pakkeopptakene. Han hadde oppdaget et fellestrekk, pakkesporene viste 
store pakkeutbrudd10 over ulike tidsskalaer. Som en metafor sammenlignet han 
pakketrafikken over nettverket med bølger som beveger seg over havet (se Figur 11 og 
Figur 12). Små trafikkrusinger er en del av lengre trafikkbølger som igjen er del av enda 
større trafikkdønninger. Han fant ut at når han så på et utbrudd i større detalj bestod det 
igjen av flere utbruddsperioder avskilt av mindre aktive perioder. Denne likheten over 
flere skalaer kalles skaleringsinvarians11. 
 
  

 
10 Engelsk: burstiness 
11 Engelsk: scale-invariance 
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Figur 11: Bilde av nettverkstrafikkopptak fra Belcore, august 198912.  Vi har laget en histogramserie 
over antall ankomsttider i Belcore-opptaket med ulike tidsintervaller. Som vi ser er det et lignende 

mønster med stor variasjon over ulike tidsskalaer. 

                                                 
12 Trafikkopptaket er lastet ned fra http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/BC.html 
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Figur 12: Poisson-trafikk fra Opnet over ulike tidskalaer. Vi har laget en histogramserie over antall 
ankomsttider i et Poisson-opptak fra Opnet med ulike tidsintervaller. Som vi ser er varisjonen stor 

over korte intervaller, men synker fort når tidsskalaen øker. 
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Walter Willinger hadde hatt Murad Taqqu som veileder for sitt doktorgradsarbeid. Taqqu 
var på den tiden en av de ledene ekspertene innen selvsimilaritetsteorien. Willinger 
gjenkjente det selvsimilære mønsteret i pakkeopptakene gjort på Bellcore. I tillegg til den 
slående visuelle likheten analyserte Willinger om lag 100 tilfeldig valgte nettverksopptak 
i større detalj. Resultatet fra analysene tydet på at dataseriene hadde en konsistent 
selvsimilær skalering. Murrad Taqqu, Willinger, Leland og Wilson, publiserte den første 
artikkelen om Ethernet-nettverkstrafikkens selvsimilære natur [32] på SIGCOMM13 i 
1993. 
 
Alle analyser av de timeslange pakkeopptakene gjort på Bellcore viste tegn til 
selvsimilær skalering over en rekke tidsskalaer. Men man kunne ikke utelukke at det 
fantes en annen matematisk metode for å beskrive et lignende mønster. Et år etter den 
første publiseringen til Leland et al var Vern Paxson og Sally Floyd ferdige med sin 
analyse av datatrafikk over forskjellige WAN14 [57]. I deres Internettstudier bekreftet de 
ikke bare forekomsten av selvsimilaritet, men fant også ut at selvsimilariteten kommer i 
forskjellige varianter. Nettverkstrafikk fra LAN15 virker å være eksakt selvsimilær over 
samtlige tidsskalaer, mens datatrafikk fra WAN har vist seg å være asymptotisk 
selvsimilær, det vil si at den viser selvsimilær skalering over store tidsskalaer. I 1996 
publiserte Mark Crovella og Azer Bestavros en analyse av WWW-trafikk16 [7]. Analysen 
viste at introduksjonen av den svært populære WWW-applikasjonen ikke hadde endret 
Internetts selvsimilære natur på pakkenivå, og bekreftet synet på at selvsimilaritet er en 
allestedsnærværende egenskap i dagens nettverkstrafikk.  
 
En annen viktig grunn til at selvsimilaritetsteorien bredte om seg var forklaringen i [32, 
55] på hvordan selvsimilær trafikk kan oppstå: Data som passerer et punkt i et nettverk 
består av aggregert trafikk fra en rekke kilder i nettverket. Disse kildene har igjen en 
rekke applikasjoner som sender og mottar data. Applikasjonene / kildene kan sees på som 
AV/PÅ- kilder. Når kilden er i AV-modus sendes ingen pakker. Når kilden er i PÅ-
modus sendes pakker i konstant rate. Det er denne aggregeringen av AV/PÅ-prosesser 
som skaper det selvsimilære mønsteret, gitt at distribusjonen av AV/PÅ-perioder er 
tunghalet. Allerede i 1995 ble det vist hvordan fordelingen av filstørrelser på 
Internettjenere førte til en tunghalet distribusjon av AV/PÅ-perioder [7].  
 
 

2.3 Hvorfor er pakketrafikk selvsimilær? 
 
De fleste forskere er i dag enige om at pakketrafikk over nettverk er selvsimilær, men 
man er usikker på hva dette skyldes. Forskjellige studier har kommet frem til ulike 
forklaringer.  

 
13 ACM SIGCOMM Special Interest Group on Data Communications, http://www.acm.org/sigs/sigcomm/ 
14 Engelsk: Wide Area Network 
15 Engelsk: Local Area Network 
16 Engelsk: World Wide Web, WWW 
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I en tidlig studie gjort av Internett-trafikk konkluderes det med at fildistribusjon og ulike 
brukermønstre forårsaker selvsimilaritet [7]. Studiet gikk ut på å analysere trafikken fra 
en rekke modifiserte Mosaic-klienter som logget all brukertrafikk. Forsøket ble gjort i 
1995 og Mosaic var den gang den dominerende nettleseren. 37 arbeidsstasjoner ved 
universitetet i Boston brukte den modifiserte nettleseren over en periode på 2 måneder. 
Alle data er følgelig hentet fra applikasjonsnivået, i motsetning til de fleste andre 
undersøkelser som ser på data fra nettverkslaget. Dette ble gjort for å kunne studere 
forholdet mellom overføringstider og filstørrelser, samt å kunne vurdere effekten av 
mellomlagring. Totalt består loggene av 4700 brukersesjoner og over en halv million 
etterspurte dokumenter. Trafikken har en estimert Hurst-verdi på mellom 0,75 og 1,0, 
altså en sterk grad av selvsimilaritet.  
 
Artikkelforfatterne så først på størrelsen til alle de 130000 filene som ble lastet ned, og 
fant at fordelingen av overføringer av filer over 10000 byte hadde en tunghalet 
distribusjon. Dette funnet samsvarer med studier gjort av FTP-trafikk17 i [57]. I [7] 
argumenteres det for at selvsimilaritet ikke skyldes filoverføringsprotokollenes 
virkemåte, men heller fordelingen av størrelsen på filene som overføres. Som eksempel 
viser de til loggene fra de modifiserte Mosaic-nettleserne. Av totalt 575775 forespurte 
filer var de fleste allerede lastet ned og lå lagret i mellomlageret til klientene. Kun 46830 
filer ble faktisk overført over nettverket. En undersøkelse viste at distribusjonen av 
filstørrelser for begge disse filgruppene faktisk var tunghalet. Dette er ikke overraskende 
da det i forbindelse med tidligere undersøkelser av filsystemer har blitt fastslått at disse 
har lange haler [5, 51, 61, 68]. Funnet gjorde at forskerne satte fokus på fildistribusjonen 
på Internett. De hentet inn informasjon fra 32 Internett-tjenere i Nord-Amerika og fant at 
fildistribusjonen var omtrent lik fordelingen registrert av Mosaic-nettleserne på samtlige 
tjenere. 
 
Forfatterne konkluderer med at så lenge mellomlagringen er effektiv (det vil si at alle 
filer mellomlagres, uavhengig av størrelse) skyldes selvsimilariteten størrelsesfordelingen 
av unike filer på Internett, og ikke et spesielt brukermønster. En bruker vil bare laste ned 
en unik fil én gang, de resterende gangene filen blir etterspurt hentes den frem fra 
mellomlageret.  
  
I [82] bekreftes konklusjonen fra [32, 55] om at selvsimilær trafikk kan genereres ved å 
multiplekse en rekke AV/PÅ-kilder hvor lengden på AV- og PÅ-periodene er tunghalede. 
Forklaringen til PÅ-periodenes distribusjon har vi sett kan være fildistribusjonenes 
tendens til å være tunghalet. [7] har også undersøkt de stille periodene til trafikkildene. 
Mens aktive perioder skyldes nedlasting kan passive perioder ha flere forklaringer. En 
arbeidsstasjon kan være passiv fordi den akkurat er ferdig med å laste ned en del av en 
nettside og jobber med å tolke denne komponenten før neste del av nettsiden lastes ned. 
En annen årsak kan være at brukeren er ferdig med å laste ned en nettside og leser denne 
før han går videre, slik at han ikke bruker nettet aktivt i det hele tatt. Disse to årsakene 
kaller vi henholdsvis aktiv-AV og passiv-AV. 
 

 
17 Engelsk: File Transfer Protocol 
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Distribusjonen av AV-perioder i [7] kan i motsetning til fildistribusjonen ikke plottes 
med et fast stigningstall, α. Som vi ser av Figur 13 virker kurven å ha et stigningstall for 
regionen fra ett millisekund til ett sekund, mens regionen fra 30 sekunder til 3000 
sekunder har et annet stigningstall. I perioden mellom disse regionene finner vi en 
overgangsskala. Forskjellen på regionene kan forklares med aktive og passive AV-
perioder. Det er lite trolig at AV-perioder på under et sekund skyldes at bruker tolker 
nylig nedlastet data. Det er tilsvarende lite trolig at AV-perioder på over 30 sekunder 
skyldes at datamaskinen tolker deler av nedlastet data. Artikkelforfatterne konkluderer 
med at den tunghalede distribusjonen av AV-periodene i hovedsak skyldes de passive 
AV-periodene, det vil si brukermønstre, og ikke maskinmedførte pauser. Analysen av 
AV-periodene viser en svakere tunghalet distribusjon enn for PÅ-periodene. Dermed 
konkluderer artikkelforfatterne med at den observerte selvsimilariteten på Internett i 
større grad skyldes PÅ-periodene enn AV-periodene. Dette er i samsvar med [82], hvor 
en sammenligning mellom fordelingen av AV- og PÅ-tider viser at det er den kraftigste 
tunghalede distribusjonen som har mest å si for den totale graden av selvsimilaritet. 
 
 
 

 
Figur 13: Log-Log-komplementærdistribusjonsplot av AV-perioder fra [7]. Vi ser at grafen følger et 
fast stigningstall, α, for de aktive AV-periodene i regionen 1 millisekund til 1 sekund. Fra 1 sekund til 

30 sekunder er grafen i en overgangsfase hvor α øker, mens α virker fast igjen fra 30 til 3000 
sekunder. 

 
Mange forskere har studert nettverkstrafikk ved å gjøre pakkenivåopptak over en enkel 
link [33, 57, 44]. Dette tillater analyse av datatrafikken på pakkenivå, men krever stor 
lagringsplass. Derfor er de fleste av disse opptakene gjort enten av en lite aktiv link eller 
over en kort tidsperiode. For bedre å forstå trafikkoppførselen over lang tid studerte en 
gruppe forskere et mindre presist opptak som gikk over seks hele dager [76]. Opptaket 
stammer fra kantrutere til den belgiske Internettoperatøren Belnet i 1999 (se Figur 14) 
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[75]. Totalt 2,1 terrabyte med trafikk passerte gjennom opptakspunktet i løpet av 
målingsperioden. Forskerne hadde tilgang til trafikkdata sett fra transportlaget, det vil si 
starttidspunkt, sluttidspunkt og totalt overført datamengde for samtlige enveis TCP18- og 
UDP-strømmer19. Oppløsningen var på et minutt, altså fikk de en oversikt over alle 
aktive IP-adresser20 med korresponderende trafikkvolum for hvert eneste minutt gjennom 
målingsperioden.  

 
Figur 14: Nettverkstrafikk over 6 dager fra [75]. Opptaket stammer fra kantrutere til den belgiske 

Internettoperatøren Belnet i 1999.  

 
Det første forskerne gjorde var å undersøke om hele trafikkopptaket var selvsimilært. 
Selv om opptaket viste et fast mønster med en trafikktopp på dagtid var det til tider store 
avvik fra dette mønsteret, og selvsimilaritet ble påvist over mange tidsskalaer. Flere 
metoder for å estimere Hurst-verdien ble benyttet, og alle kom fram til en verdi mellom 
0,75 og 1,0.  
 
Forfatterne samtykker med konklusjonen gjort i [7] om at tunghalet fildistribusjon er en 
av årsakene til det selvsimilære trafikkmønsteret, men kommer også med en ny 
observasjon. Tunghalet fildistribusjon gir en intuitiv forklaring på den høye variansen 
observert i den totale trafikkmengden og forklarer forekomsten av høye trafikkutslag i 
pakketrafikken sendt fra en individuell IP-adresse. Det totale trafikkmønsteret derimot 
blir formet av både trafikkmønsteret fra hver aktiv sender (IP-adresse) og av antallet 
aktive sendere. Det viser seg at antallet aktive sendere forandrer seg fra minutt til minutt i 
et selvsimilært mønster lignende det totale selvsimilære trafikkmønsteret (se Figur 15).  

                                                 
18 Engelsk: Transmission Control Protocol 
19 Engelsk: User Datagram Protocol, UDP 
20 Engelsk: Internet Protocol, IP 
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Figur 15: Antall aktive sendere hvert minutt over 6 dager fra [75]. Opptaket stammer fra kantrutere 

til den belgiske Internettoperatøren Belnet i 1999. 

 
Det er vanskelig å fastslå hvilken årsak som er den viktigste for selvsimilariteten. [76] 
prøver seg med et tenkt eksperiment; hva skjer med selvsimilariteten dersom vi bytter ut 
den målte overførte trafikken i ettminuttsperiodene fra hver aktive sender (som i [7] har 
vist seg å være tunghalet) med en tilsvarende eksponentialfordelt distribusjon av 
størrelsen til ettminuttsoverføringene (se Figur 16). Trafikkmønsteret viste seg fremdeles 
å være sterkt selvsimilært. Dette viser at det er mulig å simulere selvsimilær trafikk ved å 
la hver kilde sende trafikk en eksponentialfordelt trafikkmenge per tidsenhet, så lenge 
antall aktive kilder er selvsimilært. 
 

 
Figur 16: Forskere genererte trafikk ved å benytte antall aktive sendere til enhver tid fra [76] og la 
hver aktiv sender generere Poisson-trafikk. Grafen viser den prosentvise forskjellen mellom målt 

trafikk (som tidligere har blitt fastslått til å være tunghalet) og modellert trafikk. Som vi ser er den 
lav, rundt 0,001 %.  
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2.4 Hvordan påvirker selvsimilaritet ytelsen? 
 
Dersom pakketrafikk hadde fulgt et Markov- eller Poisson-mønster ville aggregert trafikk 
jevne seg ut til et ganske flatt helhetsbilde, lik det vi ser i Figur 12. Selvsimilær trafikk 
har i motsetning til Poisson-modellert pakketrafikk en egenskap som begrenser 
variansreduksjonen kraftig ved trafikkaggregering [76]. Ettersom mange studier har 
konkludert med at nettverkstrafikk i både lokalnettverk, regionalnettverk og på Internett 
er selvsimilær er det viktig å forstå implikasjonene av dette [7, 57, 32]. Det finnes flere 
studier som viser radikal forskjell i pakketap og forsinkelse mellom simuleringer hvor det 
benyttes enten ekte trafikkdata eller generert data med langvarige avhengigheter, og 
simuleringer hvor det benyttes tradisjonelle Poisson-generatorer [9, 89, 53]. 
 
Effekten av selvsimilaritet er ikke bare interessant for design av bedre trafikkmodeller for 
nettverkstrafikk, men også viktig for å korrekt kunne modellere oppførselen til trafikk 
under nettverksoverbelastning. 
 
I en artikkel av Leland og Wilson fra 1991 sammenlignes pakketap og forsinkelse i 
nettverksimuleringer ved bruk av ekte nettverkstrafikk fra opptakene sine med Poisson-
generert trafikk [89]. Forsøket viser en markant forskjell mellom den ekte trafikken og de 
formelle modellene. I simuleringer med bruk av ekte trafikk synker gjennomsnittlig 
pakketap sakte ved økt mellomlagringskapasitet, i skarp kontrast til de Poisson-baserte 
modellene hvor pakketapet synker eksponentielt. Pakkeforsinkelsen øker i takt med 
bufferkapasiteten i motsetning til den modellerte trafikken hvor forsinkelsen ikke 
overskrider en fast grense uansett bufferkapasitet. Men selv om simuleringen benytter seg 
av ekte trafikkdata er det verdt og merke seg at den har noen begrensninger. 
Artikkelforfatterne påpeker at det i et ekte nettverk gjerne er flytkontroller for å redusere 
pakketap, effekten av disse er ikke med i forsøket. 

 
[53, 52] ser begge på effekten av selvsimilær trafikk og kølengder, og kommer fram til 
samme konklusjon. Gjennomsnittlig kølengder reduseres saktere for trafikk med 
langvarige avhengigheter enn for trafikk med utelukkende kortvarige avhengigheter. 
 
En grundig studie av selvsimilaritetens påvirkning av ytelsen til nettverk er gjort i [54]. 
Resultat fra målinger viser her to essensielle ytelsesimplikasjoner, konsentrerte perioder 
med overbelastning og økt pakketap samt pakkeforsinkelse. Målingene viser også at de 
konsentrerte periodene med metning er en essensiell del av selvsimilær utbruddsaktig 
trafikk som ikke enkelt kan reduseres med innføring av trafikkontroll. Den store 
variansen i trafikkpåtrykk over en rekke tidskalaer gjør det dessuten vanskelig å 
kombinere høy nettverksutnyttelse med streng tjenestekvalitetskontroll.  
 
Det virker å være bred enighet om at selvsimilaritet har en uheldig påvirkning på 
nettverkets ytelse, i forhold til et tenkt tilfelle hvor trafikken er Poisson-modellert. For 
simulering over korte tidsintervall i nettverk med begrenset mellomlagringskapasitet er 
det likevel verdt å merke seg at effekten av lange avhengigheter er minimal [19, 63]. Ikke 
overraskende er det de korte korrelasjonene som her er den dominerende faktoren for 
køadferden. 
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Økt pakketap og forsinkelse er en ytelseseffekt hvis utslag er avhengig av den relative 
størrelse på nettverksressurser kontra trafikkutbruddsgrad. I kapittel 6.6 har vi kjørt egne 
tester hvor vi sammenligner forsinkelser i et nettverk ved bruk av både selvsimilære og 
Poisson-baserte trafikkgeneratorer. 
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3 Estimering av Hurst-parameteren 
 
Alle generatorene vi evaluerer i denne oppgaven gir en mulighet til å spesifisere en 
ønsket verdi på Hurst-parameteren, H, til trafikken. Det viktigste punktet i vår 
sammenligning av generatorene blir deres evne til å produsere trafikk med en H mest 
mulig lik den spesifiserte. For å kunne gjøre en slik evaluering er vi nødt til å beregne oss 
frem til gode estimat, Ĥ, fra en gitt tidsserie. Dette er langt i fra trivielt da selvsimilaritet 
er definert for uendelige serier, hvilket selvfølgelig ikke er noe alternativ ved bruk i 
praksis. Det er bevist at trunkeringen av en uendelig serie til en endelig serie 
nødvendigvis vil gi en negativ bias for den estimerte Hurst-parameteren [38]. Dertil 
kommer at tidsseriene vi tester sannsynligvis ikke har nøyaktig den påkrevde 
autokorrelasjonsfunksjonen (4). 
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Figur 17: Skjematisk oversikt over estimering av Hurst-verdi for en generert tidsserie. En generator 
produserer en serie med tider basert på spesifisert H, påtrykk og eventuelt andre parametere. Denne 
serien konverteres ved hjelp av en prosessmodell til en stokastisk prosess. Estimatoren beregner så 
en Ĥ fra denne. Til slutt beregnes feilen, e = H – Ĥ, og konfidensintervallet.   

 
Det finnes ikke en allment akseptert metode for å beregne H for endelige tidsserier, men 
som med generatorene er det blitt foreslått en rekke fremgangsmåter for å oppnå en god 
tilnærming. De ulike estimatorene leverer også til dels svært ulike resultater basert på lik 
input. Som eksempel på dette viser vi til Tabell 1, hvor vi har gjort en sammenstilning av 
ulike verdier av H rapport for en enkelt tidsserie. Den aktuelle tidsserien er et av de 
originale Ethernet-opptakene innsamlet ved Bellcore i august 1989 [33], og er valgt 
nettopp fordi en rekke uavhengige forskere har rapportert estimert H for serien. 
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Estimert Hurst-parameter Forfattere 

Min Verdi Maks 
Leland et al.       [33] 
Ryu and Lowen     [67] 
Abry and Veitch     [1]  
Andersen and Nielsen   [2]  
Neto et al.       [49] 
Veitch and Abry     [77]  
Jones and Shen     [27]  
 

0,79 
 

0,78 
 
 

0,79 

0,8 
0,87 

(0,805) 
0,82 
0,8 

(0,8396) 
(0,82) 

0,82 
 

0,82 
 
 

0,895 
 

Tabell 1: Estimat av H for en tidsserie fra Bellcore, august 1989. Tabellen er sammensatt av estimat 
hentet fra opphavsmennenes artikler. 

 
Som vi ser fra Tabell 1 varier resultatene sterkt, med rapportert Ĥ fra 0,8 til 0,87. Denne 
mangelen på en fasit gjør sammenligningen av generatorer vanskelig. Vi har derfor valgt 
å benytte tre ulike estimatorer, for å på den måte forhåpentligvis kunne skille feil og 
unøyaktigheter oppstått i estimeringen fra feil oppstått under genereringen. De tre 
utvalgte fremgangsmåtene, wavelet-estimering, aggregert varians-estimering og 
Embedded Branching Process-estimering, beskrives kort i dette kapittelet. 
 
 

3.1 Aggregert varians-estimering 
 
Ideen bak AV-estimatoren er en tre stegs-prosedyre [72]. Først aggregeres dataene i 
henhold til (3) på side 16. Den diskret stokastiske prosessen ( ){ }itX  deles inn i ikke-
overlappende blokker av størrelse m, hvor hver blokk representeres av sin 
gjennomsnittsverdi. Dette gjøres for et sett verdier av m {2, N/m∈N+} der N er totalt 
antall sampler i serien. Det andre steget i prosedyren er å beregne variansen til serien for 
hver verdi av m. Ettersom det knappest gir mening å beregne varians for mindre enn fem 
sampler burde det minst være så mange blokker. Dette impliserer at N/m  5. Til slutt 
plottes logaritmen til disse variansene mot logaritmen til m.  

≥

 
[84] beviser at den teoretiske variansen til en selvsimilær serie aggregert i henhold til 
formel (3) på side 16 minsker basert på Hurst-verdi og blokkstørrelse med sammenheng 
(7) på side 19. 
 
Dette gir igjen at logaritmen til den teoretiske variansen blir: 
 

( )( ) ( ) ( ) ( )mHm H log)22(loglogXVar log 2222(m) −+== − σσ  (10) 
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Logaritmen til variansen forventes altså å bli en lineær funksjon med stigningstall 2H - 2. 
Ved å ta logaritmen til de estimerte aggregerte variansene fra den originale dataserien får 
vi et sett med punkter ( ) ( )( )( )( )mXm arV̂log,log . Hvis serien er selvsimilær med varians σ² 
og Hurst-parameter H burde alle disse punktene ideelt sett ligge på linjen fra (10).  
 
Den estimerte Hurst-parameteren, Ĥ, finnes ved å tilpasse en linje med stigningstall 2Ĥ - 
2 til punktene ved hjelp av minste kvadrats metode og løse for Ĥ. Hvis X har kortvarig 
eller ingen avhengighet burde stingningstallet bli -1, hvilket gir Ĥ = 0,5. Tilsvarende vil 
et stigningstall på 0 gi Ĥ = 1. 
 

 
Figur 18: AV-estimering av 1million ankomsttider. De røde prikkene er variansen for de ulike 

blokkstørrelsene. Den blå linjen er trukket igjennom prikkene og har stigningstall 2Ĥ-2. Av dette 
utleder vi at Ĥ er omtrent 0,8. De svarte linjene viser grensene for det selvsimilære området. 

 
Det er verdt å merke seg at den lineære sammenhengen fra (8) på side 19 er tydeligere 
ved høye aggregeringsnivåer enn ved lave. Dette medfører at man vil kunne oppnå bedre 
estimater av Hurst-parameteren til en serie med mange sampler ved å inkludere bare de 
høyeste verdiene av m. Likevel bør man unngå å gjøre antallet verdier av m for lavt da 
konfidensintervallet til Ĥ øker ved et synkende antall m-verdier. 
 
AV-estimatoren benyttet i denne oppgaven er implementert i Mathematica. 
 
 

3.2 Embedded Branching Process-estimering 
 
Embedded Branching Process (EBP)-estimatoren [27] baserer seg på å observere 
variabiliteten til en kontinuerlig prosess {X(t)}. En basisskala δ med skalaverdier ved 
jevne intervaller antas. En slik skalaverdi kan sees på som en grense, og variabiliteten til 

 33  



3 Estimering av Hurst-parameteren  

prosessen måles ved å telle antall krysninger av disse grensene over ulike skalaer. En 
skalakrysning er definert som tidspunktet tS hvor prosessen antar en verdi er nøyaktig lik 
en skalaverdi, S. En ny krysning av samme skalaverdi registreres ikke før prosessen har 
krysset en annen skalaverdi. Figur 19 illustrerer en kontinuerlig prosess’ skalakrysninger 
for tre nivåer med skalaverdier. Basisskalaen δ er anbefalt satt lik variansen til den 
originale serien. 
 

 
Figur 19: Illustrasjon av en kontinuerlig prosess’ skalakrysninger for tre nivåer med skalaverdier. 
Som vi ser er annenhver skalaverdi ved nivå 0 også en skalaverdi ved nivå 1. Alle krysninger ved 

nivå 1 er dermed også en krysning ved nivå 0.  

 
Hvis vi tenker oss et eksempel hvor den kontinuerlige prosessen er antall byte i en kø og 
basiskalaen har skalaverdier med 100 bytes mellomrom vil vi altså få skalakrysninger ved 
tidspunktene hvor køens størrelse er nøyaktig lik 100 byte, 200 byte, 300 byte og så 
videre. I mange tilfeller vil det ikke finnes en verdi av X nøyaktig lik en skalaverdi, men i 
stedet et sample med lavere verdi enn S påfulgt av et med høyere, eller omvendt.  
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I mangelen på sampler nøyaktig lik skalaverdien beregnes tS ved å trekke en linje mellom 
to påfølgende sampler. Vi tenker oss en skalaverdi S og to prosess-sampler,  og 

, og beregner det teoretiske skalakrysningstidspunktet ved hjelp av lineær 
interpolasjon: 

( ) StX k <
( ) StX k >+1

 
( ) battX kk +=  
( ) battX kk += ++ 11  

 
Ved å løse for konstantene a og b får vi linjen 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )
kk

kkkkkk

tt
ttXttXttXtX

tX
−

−+−
=

+

+++

1

111  (11) 

 
 
Ved å sette S = X(tS) kan vi løse for t = tS
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )kk

kkkkkk
S tXtX

ttXttXttS
t

−
+−−

=
+

+++

1

111  (12) 

 
 
Tilsvarende gjelder også hvis og( ) StX k > ( ) StX k <+1 . 
 
Dette gir liste med tidspunkter ved skalakrysninger for basisskalaen. For å måle 
variabiliteten til prosessen innføres en sett med nye skalaer på ulike nivåer, hvor hver 
skala har dobbelt så store intervaller mellom skalaverdiene som skalaen på nivået under. 
Vi definerer altså et sett med j =0,1,… skalaverdier  for hvert nivå n = 0,1……. 
Ettersom  vil annenhver skalaverdi ved nivå n-1 tilsvare en skalaverdi ved 
nivå n. Dette medfører igjen at alle skalakrysninger ved et nivå, n, nødvendigvis også vil 
være skalakrysninger ved nivået under, n-1. Variabiliteten i prosessen representeres ved å 
telle antall krysninger ved nivå n-1 mellom to påfølgende krysninger ved nivå n. For 
hvert nivå får vi altså en liste med antall skalakrysninger på nivået under mellom hvert 
par med skalakrysninger på dette nivået. Hurst-parameteren til prosessen kan deretter 
beregnes fra listen med skalakrysninger på nivået under. 

nj 2δ⋅
1222 −⋅= nn

 
La z(n) være en vektor hvis elementer er tallet på skalakrysninger ved nivå n-1 for hver 
krysning av n. I [27] vises det at estimatet av Hurst-parameteren er en enkel 
transformasjon av estimatet til gjennomsnittet av verdiene i z(n)-vektoren: 
 

( ) ( )

( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑ n
n

nH
 z

z
1 log

2 logˆ  (13) 

 

   
Ettersom det beregnes en Ĥ for hvert enkelt nivå med denne metoden må man gjøre et 
valg på hvilke(t) nivå man ønsker å ta med i beregningen av den endelige Ĥ. Økende nivå 
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medfører en kortere subnivåkrysningsvektor, hvilket igjen fører igjen til større 
konfidensintervall. Dette favoriserer estimering på lavere nivåer. Kortvarige 
avhengigheter er dog tydeligere på de laveste nivåene, så våre eksperimenter tyder på at 
estimering ved nivå to, tre og fire er å foretrekke.  
 
EBP-estimatoren benyttet i denne oppgaven er opphavsmennenes egen implementasjon i 
MATLAB. 
 
 

3.3 Wavelet-estimering 
 
Wavelet-estimatoren baserer seg på diskret wavelet-dekomposisjon av data som 
beskrevet i [39]. En komplett beskrivelse av teorien bak wavelet ligger noe utenfor denne 
oppgavens område, og en slik innsikt, samt forståelse av formlene i dette underkapittelet, 
er heller ikke nødvendig for å følge resten av oppgaven. Kort forklart er wavelets 
matematiske funksjoner som deler opp data i ulike frekvenskomponenter og deretter ser 
på de ulike komponentene med en oppløsning tilpasset deres egen skala. Ved diskret 
wavelet-transformasjon konverteres ankomsttidene til et signal hvor koeffisienten |d(j, 
k)|2 angir energien i signalet ved tidspunktet 2jk og frekvens 2-jw0, der w0 er en 
referansefrekvens valgt på grunnlag av basisfunksjonen brukt i dekomponeringen. 
Opphavsmennene til generatoren beviser i [1] at Hurst-parameteren kan estimeres ved å 
beregne et tidsgjennomsnitt for denne koeffisienten for en gitt skala: 
 

( ) ( ) ( ) cjHkjd
N

j
k

ˆ1ˆ2,2log 2
j

2 +−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑θ  (14) 

 
 
Der N er det totale antall sampler. 
 
Som for AV-estimatoren beregnes Ĥ ved å bruke lineær regresjon for å finne 
stigningstallet 2Ĥ – 1 til linjen. Siden dette bare gjelder for én skala j forsøker man å 
regne ut gjennomsnittlig stigetall over j fra j1 til j2 for noen passende valg av j1 og j2. Ved 
å løse uttrykket for stigningstallet med hensyn på Ĥ får vi: 
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(15) 

 

 
hvor w(j) = (N(ln2)2)/2j+1 er inversfunksjonen til den asymptotiske variansen til )( jθ . 
 
Wavelet-estimatoren benyttet i denne oppgaven er opphavsmennenes egen 
implementasjon i MATLAB.  
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3.4 Prosessmodellering 
 
En prosessmodell er i vår sammenheng en beskrivelse av hvordan rå pakkedata 
bearbeides før de mates inn i en estimator. En oversikt over hele estimeringsprosessen 
vises i Figur 17 på side 31. Den enkleste prosessmodellen er ankomstprosessen, som gir 
tidspunktet en pakke ankommer, gitt av generatoren, og størrelsen på pakken. Ettersom 
estimatorene forutsetter stokastiske prosesser var vi nødt til å konvertere ankomsttidene 
til en serie med verdier for blokker av lik størrelse. Aktuelle verdier kan for eksempel 
være antall byte eller pakker mottatt per tidsintervall, størrelsen på en kø til enhver tid 
eller binære verdier som indikerer aktivitet til en tjener som betjener en kø. 
 
Vi testet en rekke ulike prosessmodeller og evaluerte dem i henhold til hvor godt de i 
samspill med de ulike estimatorene greide å estimere riktig Hurst-verdi for den kjente 
tidsserien pAug89. Med AV og wavelet fikk vi de beste resultatene med telleprosessen. 
For EBP ga derimot denne kombinasjonen ingen fornuftige resultater. Her fikk vi i stedet 
det beste resultatet med kontinuerlig arbeid-prosessen. Alle disse kombinasjonene ga en 
Hurst-verdi på mellom 0,81 og 0,85, altså i samsvar med resultatene fra Tabell 1. En 
forklaring på de to utvalgte prosessmodellene gies nedenfor i dette underkapittelet. 
 
 

3.4.1 Telleprosessen  
 
Telleprosessen bygger på opprettelsen av en ny tidsakse med jevne intervaller mellom 
tidspunktene. Mellom hvert tidspunkt telles antall ankomsttider. Vi antar at klokka starter 
på null, altså er t0 = 0. Hvis oppløsningen til den nye aksen blir for liten (mindre enn det 
korteste intervallet mellom to pakker) får vi en binærprosess hvor alle verdiene er 0 eller 
1. I motsatt tilfelle, hvis tidsoppløsningen er større enn gjennomsnittlig intervall mellom 
pakkeankomstene, får vi færre enn N sampler i vår nye dataserie. Det kan potensielt føre 
til at antallet skalaer m tilgjengelig for lineær regresjon i estimatorene synker.  
Denne prosessmodellen benytter vi sammen med AV- og wavelet-estimatorene. 
 
 

3.4.2 Kontinuerlig arbeid-prosessen 
 
Denne prosessmodellen baserer seg på lengden av en kø med en tilstrekkelig opprinnelig 
størrelse til at den ikke på noe tidspunkt blir tom i løpet av prosessens levetid. Vi antar at 
tjeneren arbeider med en konstant rate, μ, hvilket medfører at kølengden synker jevnt i 
perioder hvor ingen pakker mottas (se Figur 20). Startlengden av køen utgjør nullpunktet, 
slik at vi kan få en negativ mengde gjenstående arbeid i perioder med lite 
pakkeankomster. Ved hver pakkeankomst øker køstørrelsen i henhold til størrelsen av 
pakken. I perioder med hyppige pakkeankomster kan kølengden vokse seg større enn den 



3 Estimering av Hurst-parameteren  

var ved starttidspunktet. Altså kan mengden gjenstående arbeid anta både positive og 
negative verdier. Ved å velge tjenerraten lik gjennomsnittlig ankomstrate får vi en 
prosess som både starter og slutter i null (se Figur 21). 
 

 
Figur 20: Køprosessmodell. En tjener tømmer en kø med en konstant rate μ. A(ti) er 

ankomstprosessen som angir tidspunkt og størrelse på ankomne pakker. 

 
Generatorene vi ønsker å evaluere i denne oppgaven gir bare ankomsttider, altså må 
pakkestørrelsene trekkes uavhengig. I dette tilfellet er de trukket ut i fra en 
sannsynlighetsfordeling basert på målt pakketrafikk [69]. 
 
 
 
 

 
Figur 21: Kontinuerlig arbeid-prosessmodellen. Prosessen antar til enhver tid en verdi tilsvarende 

utestående arbeid relativt til et startpunkt definert som 0. Ved pakkeankomster øker verdien i 
diskrete steg tilsvarende pakkestørrelsene, mens tjeneren kontinuerlig tømmer køen med en fast 

rate. 
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4 Generatorer 
 
Et kommunikasjonsnettverk består av noder og svitsjer. Nodene er endepunktene i nettet, 
hvor trafikken både entrer og forlater nettverket, mens svitsjene, her brukt som 
fellesbegrep for både svitsjer og rutere, er mellomledd som videresender pakker fra 
sender mot mottaker basert på informasjon fra nettverkslag 2 eller 3 (ruting). Fra 
nettverkets ståsted ses en pakke som en informasjonstriplett bestående av tidspunkt, 
størrelse og mottageradresse. En trafikkmodell definerer disse tre parametrene for en 
trafikkilde. En trafikkilde vil i denne sammenhengen typisk være en modell av en 
applikasjon, og kan for eksempel være en FTP-filoverføring, telefoni, en interaktiv 
WWW-sesjon eller en TCP-forbindelse. En enkelt node vil dermed kunne kjøre flere 
samtidige trafikkilder, og dermed også være underlagt flere forskjellige trafikkmodeller.  
 
Hovedmålet med trafikkmodellering er å utsette nettverket for så realistiske utfordringer 
som mulig under simulering. Ideelt sett vet man nøyaktig hva slags trafikk nettverket skal 
betjene, og kan dermed designe en skreddersydd trafikkmodell som genererer trafikk med 
nøyaktig de karakteristikkene et realisert nettverk vil bli utsatt for. Hvis målet er å 
utbedre et eksisterende nettverk, hvor man forventer at trafikken vil være uendret i tiden 
framover, kan det også være et alternativ å benytte logger av pakkeankomster fra det 
eksisterende nettverket i simuleringsforsøk.  
 
I de fleste tilfeller ønsker man derimot å studere større og mer generelle nettverk, hvor 
detaljnivået blir altfor høyt hvis man forsøker å modellere trafikken ned på 
applikasjonsnivå. I stedet forsøker man å modellere aggregert trafikk, enten fra en enkelt 
maskin, fra et delnettverk eller fra utgangen fra en svitsj. 
 
I hovedsak finnes det to måter å generere trafikk til en nettverkssimulering på: i forkant 
(statisk) og fortløpende. Ved statisk pakkegenerering genereres en liste med 
pakkeankomsttider, og deres tilhørende størrelse og mottager, i forkant av simuleringen. 
For noen statiske pakkegeneratorer må man vite nøyaktig simuleringstid i forkant, mens 
andre bare vil ha lengden av tracet som en øvre begrensning av simuleringstiden. Uansett 
vil dette være ulemper som gjør statiske pakkegeneratorer uegnede i de tilfeller hvor det 
ikke vites hvor lenge en simulering vil vare. Behovet for å lagre en liste med ankomstdata 
for hver pakkeflyt fører til enorme krav til lagringsplass, samt en forsinkelse i 
simuleringen på grunn av den forholdsmessige forsinkelsen ved lesing fra disk. Ettersom 
tilgjengelig diskplass også er en begrensende faktor kan man i mange tilfeller ikke 
forsikre seg om at man har et tilstrekkelig antall sampler i forkant av en simulering. 
 
I tillegg til å operere raskere og kreve vesentlig mindre lagringsplass under simulering vil 
en fortløpende generator også være det eneste alternativet hvis en ønsker å identifisere 
sjeldne hendelser man på forhånd ikke vet når vil oppstå. Eksempler på slike hendelser 
kan være et nettverk som går i metning eller pakktap grunnet et overfylt mellomlager. Av 
disse grunner kommer vi bare til å evaluere generatorer som kan generere pakker 
fortløpende under simulering i denne oppgaven. 
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Markov-Modulerte Poisson-Prosesser (MMPP), som lenge har vært dominerende for 
trafikkmodellering i data- og telenettverk [16], kan ikke benyttes for å generere 
selvsimilær trafikk [57]. Bare over begrensede aggregeringsnivåer kan en god tilnærming 
oppnås [2, 84]. 
 
Ettersom hovedvekten av køteori er utviklet rundt Markov-baserte trafikkmodeller må 
også resultatene her evalueres på nytt når trafikken er selvsimilær. Ved hjelp av en svært 
enkel fraktal Brownsk bevegelse21 [42] har man utledet en nedre grense for lengden til en 
kø tilknyttet en deterministisk tjener [50]. Resultatene viser at tradisjonelle Markov-
baserte modeller vil være alvorlig misledende når den reelle trafikken er selvsimilær, og 
at trafikkens Hurst-parameter vil ha en stor betydning for påkrevd mellomlagerstørrelse.  
 
Både teoretisk bevis [14] og simuleringsresultater [47, 83] indikerer at når to 
pakkestrømmer slås sammen vil den høyeste graden av selvsimilaritet gjelde for den 
aggregerte strømmen. Dette betyr at nettverksanalyse basert på kømodellene utviklet 
rundt Markov-baserte trafikkmodeller bare gjelder i det spesielle tilfellet hvor alle 
pakkestrømmer utelukkende utviser kortvarige avhengigheter, hvilket neppe er noen 
realistisk antagelse (når det gjelder generelle/større nettverk). Foreløpig eksisterer det 
ikke noe teoretisk rammeverk for å analytisk modellere nettverk og køer med 
selvsimilære pakkeflyter. Dette medfører at simulering er den eneste tilgjengelige formen 
for nettverksytelsesevaluering hvis man ser på trafikk med langvarige avhengigheter [10], 
og følgelig vil det være en absolutt nødvendighet med en generator som kan produsere 
selvsimilær trafikk.  
 
Ved valg av generator for nettverksimuleringer må man vurdere en rekke faktorer, som 
for eksempel generatorens kompleksitet, resursbruk og evne til å treffe spesifisert 
påtrykk, grad av selvsimilaritet og eventuelt andre parametere for utforming av trafikken. 
Det er lite trolig at det finnes en generator som er den ideelle for alle typer 
nettverkssimulering, da ulike simuleringer vektlegger faktorene forskjellig. En generell 
sammenligning vil ikke være mulig ettersom karakteren på forsøket generatoren skal 
benyttes til alltid vil være en viktig faktor. Vi har valgt å utelukkende konsentrere oss om 
nøyaktig kontroll av Hurst-parameteren, ettersom det virker å være generelt akseptert at 
selvsimilaritet er en essensiell egenskap ved pakketrafikk. 
 
I dette kapittelet presenterer vi de fem metodene for generering av selvsimilær trafikk 
som vi senere evaluerer, i tillegg til noen ikke-evaluerte metoder. 
 
 

4.1 Ikke-evaluerte generatorer 
 
Det er i litteraturen foreslått et stort antall metoder for å generere selvsimilær 
pakketrafikk for nettverkssimuleringer, langt flere enn hva vi har mulighet for å evaluere 
i denne oppgaven. Vi har derfor prioritert å evaluere de mest lovende metodene for å 

                                                 
21 Engelsk: Fractional Brownian Motion, FBM 
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generere pakkedata fortløpende under simulering. Det betyr ikke at statiske22 generatorer, 
metoder som genererer pakkedata i forkant av simuleringen, ikke har noen nytteverdi. I 
dette kapittelet gir vi en kort gjennomgang av noen aktuelle generatorer vi ikke har testet. 
 
Den enkleste eksakt selvsimilære prosessen som har (4) som autokorrelasjon er fraktal 
Gaussisk støy [42]. Det er inkrementprosessen til den fraktale Brownske bevegelses-
prosessen, og den eneste stasjonære selvsimilære Gaussiske prosessen [20]. En generator 
for diskret fraktal Gaussisk støy [43] ble foreslått av Mandelbrot i [41]. Denne er 
konstruert som et høyfrekvent Markov-Gauss-uttrykk lagt til en lavfrekvent komponent, 
representert som en vektet sum av uavhengige Markov-Gauss-prosesser. Generatoren i 
seg selv tillater dynamisk generering, men antallet prosesser i den lavfrekvente 
komponenten avhenger av antall sampler som skal genereres. Ettersom dette er et antall 
vi sjelden kjenner før en simulering begrenser bruksområdet seg stort sett til generering 
av sampler i forkant. En ytterligere begrensning er at den er basert på tre 
bekvemmelighetsparametere23 som bare kan baseres på tabellene i [41]. 
 
Fraktale Brownske bevegelser kan genereres direkte ved hjelp av en tilfeldig 
midtpunksforskyvnings-algoritme [30]. Denne er tilbakevirkende ved at den rekursivt 
deler opp tidsintervallet [0, T] i stadig mindre intervaller. Prosessens verdi ved 
midtpunktet av et intervall bergenes ut i fra endepunktene (se Figur 22). Selv om denne 
metoden er eksakt for regulære Brownske bevegelser er den ikke interessant for oss, 
ettersom nøyaktig simuleringstid er en av innparametrene. 
 

                                                 
22 Engelsk: off-line 
23 Engelsk: convenience parameters 
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Figur 22: Illustrasjon av de fire første stegene for tilfeldig midtpunktsforskyvnings-algoritmen, 

hentet fra [30]. Prosessen begynner med å velge endepunktene og beregner et midtpunkt basert på 
disse. Denne prosessen gjentaes rekursivt. 

 
 
Hoskings metode gir eksakt generering av en Gaussisk prosess med nullgjennomsnitt og 
kjent varians og autokorrelasjonsfunksjon [24]. Prosessverdiene trekkes fra en 
normaldistribusjon hvis gjennomsnitt og varians beregnes ut i fra et sett med størrelser 
som avhenger av alle tidligere verdier av disse størrelsene. Denne metoden er konseptuelt 
enkel, men ubrukelig for lengre simuleringer. Ettersom alle tidligere verdier må spares får 
vi et lagringsbehov på 5n + n2 verdier for å generere en serie med n sampler [28]. 
Kombinert med et stadig økende antall beregninger, og følgelig økende tidsbruk, for 
hvert nye sample som skal genereres gjør dette at Hoskings metode er uegnet for 
fortløpende generering. En forenklet utgave av algoritmen, F-ARIMA24 [23], leder til en 
reduksjon på omtrent 40 % i beregningstid, men med det samme lagringsbehovet er heller 
ikke den brukbar for lengre simuleringer. 
 
I [62] foreslås en tilnærming til en selvsimilær prosess ved hjelp av en Markov-modulert 
prosess. Metoden går ut på å øke antallet tilstander i den modulerte Markov-prosessen, og 
kvaliteten på resultatet avhenger av antallet tilstander man benytter. En slik 
tilnærmingsmetode kan være nyttig i gitte situasjoner, hvor man kjenner systemets 
grensetilstander, men er ikke generell nok til at vi har valgt å evaluere den. 
 

                                                 
24 Engelsk: fractal autoregressive integrated moving average 
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En helt annen fremgangsmåte er å generere sampler i frekvensdomenet og så bruke 
IFFT25 for å konvertere samplene til tidsdomenet [56]. Selv om metoden både er rask og 
rimelig nøyaktig hemmes også denne av at simuleringstiden må kjennes på forhånd. 
Dette skyldes at IFFT krever alle samplene i frekvensdomenet for å kunne produsere 
tidspunktene. Det lar seg dermed ikke gjøre å legge til et tidspunkt uten å reprodusere alle 
tidligere tidspunkter.  
 
 

4.2 Erramilli et als kaotiske avbildning 
 
En AV/PÅ-kilde i et digitalt nettverk er en kilde som forholder seg inaktiv i sine AV-
perioder og sender en enhet med jevne intervaller i PÅ-periodene. Denne enheten kan for 
eksempel være en celle i et ATM-nettverk, hvor alle celler har lik størrelse, eller en byte 
eller en pakke i et IP-nettverk, hvor pakker kan ha forskjellig størrelse. 
 
Ideen om å benytte kaotiske avbildninger for å modellere AV/PÅ-kilder ble utviklet i [12, 
13, 58]. En kaotisk avbildning er følsom for starttilstand. Uansett hvor nært to 
startpunkter ligger hverandre vil de genererte banene over tid avvike med en 
eksponentiell rate. Dette medfører en sterk grad av uforutsigbarhet til tross for den 
iboende determinismen. Feil i estimat av starttilstand vil bli forsterket og forhindrer 
dermed forutsigelser av banens utvikling. 
 
Vi tenker oss en diskret variabel x )1,0(∈  med konstant samplingsintervall. Deretter 
velger vi en grenseparameter d  og lar x utvikle seg i henhold til en funksjon f)1,0(∈ 1 når 
x  og en funksjon f),0( d∈ 2 når x )1,(d∈ . Tanken er å la denne avbildningen imitere en av 
AV/PÅ-kilde ved å levere en enhet til utbufferet ved vært tidsintervall hvor x . Når 
x  er kilden i AV-modus og leverer følgelig ingen ting til mellomlageret. 

)1,(d∈
),0( d∈ Figur 23 

er en visuell representasjon av Erramilli et als kaotiske avbildning. 
 
 

                                                 
25 Engelsk: Inverse Fast Fourier Transformation 
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Figur 23: Erramilli et als kaotiske avbildning, konfigurert med parameterne d = 0,5, H = 0,85 og m1 

= m2. 

 
Trafikkens karakteristikk vil ved bruk av en kaotisk avbildning være avhengig av 
grenseparameteren d og avbildningsfunksjonen f. Ved nøye utvelgelse av f1 og f2 kan en 
slik AV/PÅ-kilde bli selvsimilær. En rekke ulike klasser av avbildningsfunksjoner 
evalueres i [13] og det konkluderes med at en periodisk avbildning26 vil være det beste 
valget. I en periodisk avbildning domineres systemet av sjeldne, men store hopp. Ved 
riktige parametervalg vil en slik avbildning utvikle seg svært sakte i nærheten av 
endepunktene 0 og 1, og på den måten sikre seg tunghalet oppførsel for enten AV eller 
PÅ eller begge tilstander.  
 
Vi har implementert en generator foreslått av Erramilli, Singh og Pruthi i [13] (heretter 
kalt Erramillis generator). Generatoren baser seg på følgende kaotiske avbildning, referert 
til som en fastpunkt dobbel periodisk avbildning27 i [58]: 
 

xn+1 =  f(xn;m1,m2,d) 
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26 Engelsk: intermittency map 
27 Engelsk: Fixed Point Double Intermittency (FPDI) map 
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hvor   ( ),2,1, 21 ∈mm
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og den tilhørende indikatorvariabelen 
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Ved valg av )2,
2
3(1 ∈m  vil AV-periodene være tunghalet distribuerte, og tilsvarende vil 

PÅ-periodene være tunghalet distribuerte ved valg av )2,
2
3(2 ∈m . Hurst-parameteren for 

den genererte trafikken er definert ved følgende sammenheng:  
 

22
43

−
−

=
m
mH  (20) 

 
 
hvor . Dette vil altså si at det er kun den kraftigst tunghalede 
fordelingen som har innvirkning på den totale graden av selvsimilaritet. 

),max( 21 mmm =

 
Dette gir en modell som konseptuelt sett er svært enkel, krever svært få beregninger for 
hvert sample og har et lagringsbehov som er tilnærmet neglisjerbart. De store ulempene 
til denne modellen er knyttet opp til vanskeligheter med å analytisk beskrive dens trafikk- 
og køegenskaper. Bortsett fra Hurst-parameteren er parametrene til avbildningen ikke 
knyttet direkte opp mot relevante egenskaper ved den genererte trafikken. Et av 
hovedproblemene med å modellere pakketrafikk med Erramillis kaotiske avbildning er å 
beregne forventet last, altså antall dataenheter produsert / antall tidssteg avbildningen har 
gått igjennom.  
 
Et teoretisk uttrykk for denne lasten er i [48] utledet fra avbildningens invariante 
tetthet28, som kan uttrykkes som: 
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28 Engelsk: Invariant density 
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hvor yi = (x), i = 1, 2 er de inverse delfunksjonene til f i intervallene (0, d) og (d, 1). 
Lasten gis da av sannsynligheten for at x>d: 

1−
if

 

∫=
1

)(
d

dxxρλ  (22) 

 
 
 
Det er i [46] funnet en god tilnærming for den invariante tettheten, gitt at AV- og PÅ-
regionene i avbildningen er uavhengige. I den kaotiske avbildningen Erramilli benytter er 
derimot hvor man entrer PÅ-regionen direkte avhengig av hvor man forlot AV-regionen 
(og omvendt), og følgelig kan ikke denne tilnærmingen benyttes. Dette medfører at man 
er nødt til å prøve seg frem eller benytte tabellverdier for å spesifisere et ønsket påtrykk 
ved simuleringsforsøk med denne modellen. 
 
Ved praktisk bruk av Erramillis kaotiske avbildning for nettverkssimulering trenger man 
en kaotisk avbildning for hver node som skal sende pakker. Avbildninger med likt 
samplingsintervall kan samples samtidig. Dette medfører at alle kan oppdateres ved en 
enkelt simuleringshendelse, hvilket igjen leder til færre beregninger og kortere 
simuleringstid. Minnebehovet for hver avbildning vil være begrenset til de fire verdiene 
m1, m2, d og x og beregningene som utføres ved hver sampling er svært beskjedne. Disse 
egenskapene gjør at trafikkilder basert på kaotiske avbildninger skalerer svært godt når 
antallet sendere øker. 
 
Ulempen er at samplingen i visse tilfeller må gjøres svært hyppig. Hvis vi har 100 
Mbps29 linker, en enhet på en byte og et samplingsintervall lik tiden det tar å sende en 
enhet vil vi være nødt til å sample hvert 80. nanosekund under hele simuleringstiden for 
hver kilde, også mens kildene er i AV-modus. Ved få noder og lavt trafikkpåtrykk vil 
dette medføre hyppige simuleringshendelser som ikke leder til at noe data blir produsert. 
Beregning av starttidspunkt for neste PÅ-periode er svært enkelt og fører ikke til noe 
merarbeid da man utfører samplinger som uansett må gjøres. Hvis hver node som går fra 
PÅ- til AV-modus hopper fram til tidspunktet den kommer til å bytte tilbake til PÅ-
modus trengs det bare å sample ved de tidspunktene minst en av nodene har noe å sende. 
Ettersom simulatorer bruker mesteparten av tiden på hendelseslistehåndtering ser vi for 
oss at dette vil kunne være både tid- og ressursbesparende ved simuleringer med lavt 
påtrykk. 
 
AV/PÅ-kilden vi har beskrevet foreløpig oppfører seg uavhengig av tilstanden i 
nettverket. I virkelige nettverk er det vanlig at sendernoder må forholde seg til en form 
for flytkontroll, hvorav den tilknyttet TCP er den vanligste. Det hersker ulike 
oppfatninger om hvordan TCPs flytkontroll påvirker nettverkstrafikk, fra undersøkelser 
som hevder at den eliminerer selvsimilaritet [4] til de som hevder at den kan forårsake 
selvsimilaritet [59, 78]. Andre hevder igjen at flytkontroll ikke har noen påvirkning på 
selvsimilariteten [54]. 

                                                 
29 Engelsk: Mega bits per second, Mbps 
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I [11] presenterer Erramilli et al en forbedret generator som også tar for seg effekten av 
TCPs flytkontrollmekanismer som regulerer senders oppførsel i et nettverk. Disse 
utbedringene inkluderer eksponentiell økning av vindusstørrelsen, tilbakesetting av 
vindusstørrelsen ved pakketap og effektene av tur-retur tiden30. Konklusjonen her er at 
innføring av sen start31, pakketap og spesielt variable tur-retur tider påvirker 
nettverktrafikkens selvsimilære oppførsel, men verken skaper eller eliminerer den.  
 
Ettersom de andre generatorene vi har testet ikke har spesifisert noen metode for å legge 
til TCP-funksjonalitet har vi valgt å teste Erramillis kaotisk avbildning uten slik 
funksjonalitet for å kunne foreta en mer jevnbyrdig sammenligning. Resultatene i [11] vil 
allikevel kunne være av stor interesse hvis man ønsker å implementere en trafikkilde, 
ettersom effektene de påviser fra flytkontroll når det gjelder senders dynamikk og 
nettverkets køer og skaleringsevne er betydelige. 
 
Til vår sammenligning av generatorer har vi implementert et Java-program som leverer 
en liste med tider med en ønsket H basert på Erramillis kaotiske avbildning. Av de tre 
parametrene vi kan sette, m1, m2 og d, er det som vi ser av (20) bare den av m1 og m2 som 
har høyest verdi som påvirker H. Vi har valgt å sette m1 = m2, hvilket gir tunghalet 
distribusjon av både AV- og PÅ-perioder, og d = 0,5. En kaotisk avbildning med dette 
oppsettet er illustrert i Figur 23. Dette er det eneste settet med verdier vi kjenner 
lasteffektene av, da det gir en symmetrisk avbildning som forventes å tilbringe like 
mange tidssteg i hver tilstand, og følgelig produsere data ved halvparten av samplingene i 
en uendelig lang serie. For å få et likest mulig sammenligningsgrunnlag spesifiserer vi at 
alle generatorene skal produsere gjennomsnittlig 500 ankomsttider per sekund. For 
Erramillis avbildning løses dette ved å sample avbildningen 1000 ganger per sekund og 
produsere en ankomsttid for hver iterasjon i PÅ-perioder. Variabelen x trekkes tilfeldig i 
intervallet (0, 1) ved oppstart av hver simulering. 
 

                                                 
30 Engelsk: Round-trip time 
31 Engelsk: Slow start 
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4.3 Mondragóns kaotiske avbildning 
 
Mondragóns modell for generering av selvsimilær trafikk, første gang presentert i [46], er 
basert på ideene fra Erramillis modell [11] (beskrevet i kapittel 4.2). Også her benyttes en 
kaotisk avbildning for å modellere en AV/PÅ-kilde, men funksjonen som beskriver 
utviklingen til modellens tilstand er en annen, angitt av: 
 

xn+1 =  f(xn;m1,m2,d)=
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hvor xn )1,0(∈  og parametrene m1, m2 )2,1(∈  og d )1,0(∈ . Vi gjør oppmerksom på at det 
er en feil i notasjonen slik modellen opprinnelig presenteres i [46]. Gjennom 
korrespondanse med professor Mondragón har vi fått bekreftet at funksjonen slik den 
fremgår i (23) er den korrekte. 
 
Formålet med Mondragóns foreslåtte kaotiske avbildning er ikke å forbedre egenskapene 
for modellering av selvsimilær trafikk i forhold til Erramillis modell, men å løse 
problemene Erramilli selv påpeker med å analytisk beregne gjennomsnittlig last og 
varians ut i fra avbildningens parametere. Innovasjonen er å trekke ny tilfeldig 
startposisjon hver gang modellen bytter tilstand. Når systemets tilstand går fra AV til PÅ 
trekkes en tilfeldig startposisjon i intervallet (d, 1), og tilsvarende trekkes en startposisjon 
i intervallet (0, d) når tilstanden går fra PÅ til AV. d kalles i dette tilfellet en 
tilfeldighetsvegg32 og modellen har fått navnet tilfeldighetsvegg-avbildning33. 
 

                                                 
32 Engelsk: Random wall 
33 Engelsk: Random wall map 
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Figur 24: Mondragóns kaotiske avbildning med parametere H = 0,85, d = 0,5 og m1 = m2. 

Tilfeldighetsveggen er representert ved den vertikale linjen ved x = 0,5. 

 
Hensikten med denne trekningen av tilfeldig startposisjoner ved tilstandsskifte er å fjerne 
korrelasjonen mellom AV- og PÅ-periodene, og dermed tillate beregning av 
avbildningens gjennomsnittlige last som en funksjon av parametrene d, m1 og m2.  
 
I (21) og (22) oppgis et uttrykk for sannsynligheten for at en kaotisk avbildning er i PÅ-
tilstand. På bakgrunn av at avbildningens AV- og PÅ-regioner ikke er korrelaterte, slik 
tilfellet er med Erramillis modell, har opphavsmennene beregnet den invariante tettheten 
for hver av avbildningens to regioner til å være på formen [48]: 
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Ettersom f1(x) er på formen x + og mxγ 10 <<< γ  følger det at den invariante tettheten 
for AV-periodene er: 
 

11222
1

11
1

1111 111

111

)1(
))1(1)(1(),,,( −−−

−−

+
+−+

−≈Γ mmm

mmm

xxm
xxmKKmdx

γγ
γγ  (25) 

 
 
 

 49  



4 Generatorer 

hvor γ  = 
1

)1(
md
d− .  

 
Denne tilnærmingen er alltid gyldig for x<<1 og gyldig i intervallet (0, d) hvis 1<<γ  
eller . Uttrykket for 1)1( 1 <−+ dd m

2Γ , den invariante tettheten til PÅ-periodene, fås ved 
parameterbyttet . Dermed får vi at den kaotiske avbildningens 
invariante tetthet er 
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Hvis vi så integrerer dette uttrykket får vi 
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og  er den hypergeometriske funksjonen [18]. Sannsynlighetsdistribusjonen til 
avbildningen blir da 
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Under antagelsen om at den invariante tettheten til avbildningen er kontinuerlig i d og at 
sannsynligheten er normalisert får vi følgende uttrykk for lasten: 
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Dette viser at grenseparameteren d kan utledes fra en spesifisert ønsket last gitt at m1 og 
m2 er bestemt. I senere forsøk er vi avhengige av å kunne bestemme lasten og vi har 
derfor utviklet et program for beregning av λ i henhold til (30), basert på en metode for 
beregning av den hypergeometriske funksjonen, , fra [60]. Ved å benytte Newtons 
metode for å løse 

)2(
1F

(30) nummerisk kan vi dermed utlede hvilken verdi av 
grenseparameteren d som gir en ønsket gjennomsnittlig andel perioder i PÅ-tilstand. 
 
Som i Erramillis avbildning styrer parametrene m1, m2 )2,1(∈  avhengighetene til 
henholdsvis AV- og PÅ-periodene. 3/2 < m1 < 2 gir opphav til langvarige avhengigheter 
for avbildningen i AV-tilstanden, og tilsvarende fører 3/2 < m2 < 2 til langvarige 
avhengigheter i PÅ-tilstand. Hvis både m1 og m2 er i intervallet (3/2, 2) får vi en dobbel 
periodisk avbildning.  
 
Sammenhengen med Hurst-parameteren er den samme som beskrevet for Erramillis 
kaotiske avbildning i (20). Ettersom verdien av H bare er knyttet til parameteren med 
høyest verdi av m1 og m2 kan avbildningen generere trafikk med en lang rekke ulike 
karakteristika basert på verdien av den minste av disse, selv om Hurst-verdien er den 
samme. I [48] hevder Mondragón selv at Hurst-parameter i seg selv ikke er tilstrekkelig 
parameter for å oppnå trafikkontroll. For to ulike tidsserier med lik H kan kølengden i det 
ene tilfellet avta eksponentielt, mens den for den andre tidsserien avtar polynomisk. I 
Figur 26, Figur 27 og Figur 28 ser man hvor ulikt trafikkmønsteret blir hvis henholdsvis 
bare PÅ-periodene, bare AV-periodene eller begge fordelingene er tunghalet distribuerte. 
Det er ikke vanskelig å forestille seg at nettverkseffektene kan være ulike for de tre 
trafikkmønstrene, selv om de har lik grad av selvsimilaritet. 
 
I [48] presenterer forfatterne også en fremgangsmåte for å simulere flere identiske, men 
uavhengige, AV/PÅ-kilder med samme last, λ, ved hjelp av en ekstra avbildning. En 
regulær kaotisk avbildning benyttes for å avgjøre hvorvidt noen av kildene sender ved et 
gitt tidssteg, men i stedet for at det sendes en enkelt pakke når avbildningen er i det aktive 
området benyttes en periodisk sagtannavbildning for å avgjøre hvor mange kilder som er 
i PÅ-tilstand og følgelig sender. Denne sagtannavbildningen har vi illustrert i Figur 25. 
Med N uavhengige kilder vil det bli sendt et antall pakker i intervallet (0, N) når 
avbildningen er i det aktive området.   
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Figur 25: Mondragóns sagtannavbildning for bruk ved modellering av flere uavhengige kilder. En 

regulær avbildning som i Figur 24 avgjør hvorvidt noen av kildene er aktive ved det aktuelle 
tidspunktet. Hvis det er tilfellet avgjøres antallet pakker som sendes av sagtannavbildningen. 

 
Parametrene til denne avbildningen er nøye utvalgt slik at de statistiske egenskapene for 
trafikken skal være de samme som de hadde vært for trafikken til N kilder basert på 
individuelle kaotiske avbildninger. Det vil si at den skal generere det samme antallet 
AV/PÅ-perioder, gi både lange og korte avhengigheter og en gjennomsnittlig last lik den 
aggregerte trafikken.  
 
For å kunne foreta en enklest mulig sammenligning mellom generatorene har vi valgt å 
evaluere Mondragóns kaotiske avbildning i sin enkleste form, med bare en kilde. Vi har 
allikevel beskrevet metoden med å generere aggregert trafikk fra flere uavhengige kilder 
modellert ved hjelp av en enkelt kaotisk avbildning, da den potensielt kan være 
ressursbesparende ved større simuleringer. 
 
For å vurdere generatorens evne til å generere trafikk med en ønsket Hurst-verdi har vi 
laget et Java-program som produserer en liste med tider. Vurderingene rundt 
implementasjon for simuleringsbruk er de samme som for Erramillis avbildning (se 
kapittel 4.2), med de samme parametervalgene: m1 = m2 og d = 0,5 (se Figur 24). Dette 
gir en modell med langvarige avhengigheter for både AV- og PÅ-perioder og en 
forventet λ = 0,5. Som med Erramillis modell produserer vi en pakke for hver iterasjon i 
PÅ-periodene og setter antall samplinger per sekund til 1000, slik at vi får produsert 500 
pakker per sekund i snitt. 
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Figur 26: Mondragóns kaotiske avbildning med spesifisert H = 0,85, λ = 0,5, m1 = 1,1 og m2 ≈ 1,77 og 

d beregnet til omtrent 0,67 (øverst). Dette gir trafikk hvor bare PÅ-periodene har en tunghalet 
fordeling, som vi ser av histogrammene vi har laget over antall ankomsttider for ulike tidsintervaller. 
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Figur 27: Mondragóns kaotiske avbildning med spesifisert H = 0,85, λ = 0,5, m1 ≈ 1,77 og m2 = 1,1 og 

d beregnet til omtrent 0,33 (øverst). Dette gir trafikk hvor bare AV-periodene har en tunghalet 
fordeling, som vi ser av histogrammene vi har laget over antall ankomsttider for ulike tidsintervaller. 
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Figur 28: Mondragóns kaotiske avbildning med spesifisert H = 0,85, λ = 0,5, m1 = m2 ≈ 1,77 og d 

beregnet til 0,5 (øverst). Dette gir trafikk hvor både AV- og PÅ-periodene har en tunghalet fordeling, 
som vi ser av histogrammene vi har laget over antall ankomsttider for ulike tidsintervaller. 
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4.4 Fraktal haglstøydrevet Poisson-punktprosess (FSNDP) 
 
En punktprosess er definert som et sett med hendelser ved diskret punkter langs en 
tidsakse. Hvis punktprosessen utviser eksponentiell skalering over flere tidsskalaer kalles 
den fraktal [38]. Eksponentiell skalering betyr i denne sammenhengen at prosessen 
inneholder punkter i klaser over samtlige, eller relativt mange, tidsskalaer. Dette 
medfører at ankomsttidene til en selvsimilær prosess kan defineres som en fraktal 
punktprosess.  
 
[21, 22, 85] konkluderer med at for modellering av aggregert pakketrafikk kan hver flyt 
behandles som statistisk uavhengig. En punktprosess for ankomsttider kan dermed ses på 
som en aggregering av uavhengige punkprosesser, en for hver flyt. Det påvises også at 
variasjonene i korte perioder, mindre enn et ett sekund, skyldes pakkemønstre innad i den 
enkelte flyt. [22] benytter dette for å vise at ankomsttider, sett som en punktprosess, 
effektivt kan modelleres ved hjelp av Poisson-prosesser. 
 
Den enkleste punktprosessen er den endimensjonale homogene Poisson-punktprosessen 
(HPP). En Poisson-punktprosess er en enkel prosess hvor tidsintervallene mellom 
punktene er eksponentialfordelt. Hvis forventningsverdien til antallet hendelser i et gitt 
intervall, kalt raten, λ, bare avhenger av intervallets lengde, og ikke av dets plassering i 
tid, kalles prosessen stasjonær. Raten er den eneste verdien som karakteriserer en 
stasjonær HPP. En HPP er per definisjon tilstandsløs, det vi si at det å kjenne hele 
historien og framtiden til en slik prosess ikke sier noe om dens nåværende tilstand. 
Forventningsverdien til tiden mellom to hendelser er dermed konstant i hele prosessens 
levetid og følger eksponentialfordelingen med et gjennomsnitt lik 1/λ. 
 
Den tilstandsløse egenskapen til en HPP gjør at den ikke er kapabel til å modellere trafikk 
med lange avhengigheter. Ved å variere raten med tiden, og gjøre den avhengig av 
tidligere verdier av raten, kan vi skape tilstandsbevisste punktprosesser som kan benyttes 
for å generere trafikk med selvsimilære egenskaper. Punktprosesser med varierende rate 
kalles ikke-homogene. En slik prosess er den dobbelt stokastiske Poisson-prosessen 
(DSPP) [6], hvor raten varier stokastisk. Dermed har vi to typer tilfeldigheter, den 
tilknyttet den varierende raten og den tilknyttet den underliggende Poisson-prosessen.  
 
Et spesialtilfelle av DSPP er en fraktal haglstøydrevet Poisson-punktprosess34 (FSNDP) 
[37]. Her bestemmes raten til Poisson-prosessen av fraktal haglstøy [36, 34, 35], som 
igjen er en filtrert versjon av en annen homogen Poisson-punktprosess. Ulike filtre og 
andre alternativer for denne modellen evalueres i [66]. Vår implementasjon er basert på 
FSNDP slik prosessen er beskrevet i [38]. Figur 29 er en skjematisk illustrasjon av 
FSNDP som en tostegs stokastisk prosess. 
 

                                                 
34 Engelsk: Fractal-Shot-Noise-Driven Poisson Point Process, FSNDP 
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Figur 29: En skjematisk oversikt over oppbygningen av FSNDP-generatoren. Basert på en rate μ 

genererer en Poisson-generator en serie hendelser, M(t), som benyttes som inndata for et 
eksponentielt avtagende filter. Verdien til dette filteret, I(t), er til enhver tid raten for en ny Poisson-
prosess som genererer ankomsttider, N(t). Variasjonen i raten tillater generering av ankomsttider 

med lange avhengigheter. 

 
Det første steget er en homogen Poisson-prosess, HPP, med konstant rate μ. Hendelsene 
generert av denne prosessen blir inndata for et lineært filter som produserer en 
kontinuerlig stokastisk prosess, betegnet som fraktal haglstøy. Summen av disse filtrerte 
HPP-hendelsene er til en hver tid den tilfeldige raten til en ny Poisson-punktprosess som 
genererer de endelige ankomsttidene. Dermed får vi distribuert ankomsttidene basert på 
tilfeldighetene til to separate Poisson-prosesser knyttet sammen med et eksponentielt 
avtagende filter. Beskrevet som Lelands kjente bølgeanalogi angående selvsimilaritet 
[33] generer den første Poisson-prosessen de store dønningene, mens den andre genererer 
de små krusningene. Den første skaper altså variasjon over store skalaer, mens den andre 
skaper variasjon over små. 
 
Filteret beskrives av følgende eksponentielt avtagende funksjon: 
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der H er Hurst-verdi, A og B er avgrensningsparametere, t er tiden siden en spesifikk 
HPP-hendelse og k er en normaliseringskonstant. For å minimere avgrensningene burde A 
være så liten som mulig og B så stor som mulig. A = 0 gir uendelig varians, mens B = ∞ 
gir avhengigheter med uendelig varighet. Uendelig varians kan føre til at raten blir 
uendelig, og prosessen går i stå. Uendelige avhengigheter fører til at en HPP-hendelse 
påvirker raten i all fremtid. Minnebehovet stiger dermed proporsjonelt med 
simuleringstiden, da tidspunktene for alle HPP-hendelser må lagres. Disse verdiene er 
dermed ikke brukbare i praksis. I stedet har vi benyttet tilnærmingsverdiene A = 10-12 
sekunder, hvilket er tilstrekkelig lavt for å gi en ekstrem varians i raten, og B = 5000 
sekunder, hvilket i våre forsøk oppfyller kriteriet om å overskride simuleringstiden [64]. 
 
Normaliseringskonstanten k beregnes ut i fra et ønsket påtrykk for modellen som helhet, 
λ, og raten til den første HPP, μ, i henhold til [64]: 
 

2
1

1)12(2
−−−=

H
kBH μλ  (32) 

 
 
 
I våre forsøk med FSNDP-generatoren har vi spesifisert ønsket påtrykk til 500 
ankomsttider per sekund. Dermed sitter vi igjen med to frie parametere, μ, som er raten til 
HPP-hendelsene som er inndata til filteret, og H, som er graden av selvsimilaritet. 
Ettersom det er evnen til å gjenskape en spesifisert H vi ønsker å evaluere i denne 
oppgaven trenger vi å fryse μ for å lette sammenligningen. Lav μ gir mer utbruddspreget 
trafikk, mens en høyere μ gir et jevnere trafikkmønster (se Figur 30 og Figur 31). 
 

 
Figur 30: Histogram over ankomsttider generert med FSNDP-generatoren hvor μ = 0,005, H = 0,85 
og λ = 0,5. Som vi ser kjennetegnes trafikkmønsteret av få, men kraftige, utbrudd og en høy topp-til-

gjennomsnitts-ratio. 
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Figur 31: Histogram over ankomsttider generert med FSNDP-generatoren hvor μ = 0,5, H = 0,85 og 
λ = 0,5. Som vi ser kjennetegnes trafikkmønsteret av svært mange, men svake, utbrudd og en lav 

topp-til-gjennomsnitts-ratio. 

 
I [67] benytter Lowen, en av opphavsmennene bak FSNDP, μ = 0,0005 for å simulere 
trafikk med et påtrykk på 8,1 pakker/sekund. Ettersom vi simulerer med vesentlig høyere 
påtrykk har vi forsøkt oss frem med ulike høyere verdier for μ. Verdiene vi har valgt er μ 
= 0,005, μ = 0,01 og μ = 0,05 (se Figur 32). 
 

 
Figur 32: Histogram over ankomsttider generert med FSNDP-generatoren hvor μ = 0,05, H = 0,85 og 

λ = 0,5. Som vi ser av trafikkmønsteret gir dette oppsettet mange moderate utbrudd. 

 
 
Gitt faste verdier for A og B vil høyere verdier av μ føre til at simuleringstiden stiger, 
ettersom gjennomsnittlig antall aggregerte HPP-hendelser i filteret øker. Lavere verdier 
av μ gjør at variansen i påtrykket øker.  
 
Alle resultater fra FSNDP-undersøkelser er basert på vår egen implementasjon av en 
FSNDP-generator i Java. 
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Utover resultatene angående generatorens evne til å produsere ankomsttider med en 
ønsket verdi av H (beskrevet i kapittel 5.7) noterte vi oss at variasjonen i trafikkpåtrykket 
var større enn for de andre testede generatorene. Dette skyldes etter vår mening at antallet 
HPP-hendelser for hver simulering er relativt lite, i vårt tilfelle mellom 10 og 100. Hver 
HPP-hendelse fører til en betydelig økning av raten til den endelige Poisson-prosessen og 
resulterer følgelig i en utbruddsperiode for FSNDP-generatoren. Med i størrelsesordenen 
10 til 100 utbrudd per simulering er vår erfaring at selv mindre avvik fra det forventede 
antall utbrudd fører til betydelige avvik fra det ønskede påtrykket. 
 
I tillegg var det en klar tendens til at generatoren gjennomgående produserte færre 
ankomsttider per sekund enn spesifisert ved lave Hurst-verdier. Grunnen til dette antar vi 
er at lave verdier av H gir et filter med en brattere eksponentiell avtagning og at 
avgrensingen fra A dermed også vil være mer betydningsfull. Figur 33 illustrerer dette for 
H = 0,95 og H = 0,55. 
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Figur 33: FSNDP filter med lik A og ulik H.  Området under kurven til venstre for A representerer 

antall ankomsttider som er utenfor avgrensningen og følgelig ikke genereres. Området er mye større 
ved H = 0,55 (nederst)  enn ved H = 0,95 (øverst).  
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4.5 Multipleksede tunghalede kilder  
 
Det har lenge vært kjent at pakketogmodeller kan agere som gode trafikkilder i et 
datanettverk [26]. Denne modellen baserer seg på n alternerende AV/PÅ-prosesser hvis 
AV- og PÅ-perioders lengde har en tunghalet distribusjon. Pareto-distribusjonen er den 
mest benyttede tunghalede distribusjonen og benyttes også i modellen som evalueres i 
denne oppgaven [82]. En prosess teller ved ett gitt tidspunkt hvor mange av de n 
alternerende AV/PÅ-prosessene som befinner seg i PÅ-tilstanden. Denne telleren vil til 
enhver tid anta en verdi i intervallet (0, n). Det er bevist at når n → ∞ blir telleprosessen 
en asymptotisk selvsimilær prosess [73]. Hvis den samme α-parameteren benyttes for 
alle de individuelle Pareto-distribusjonene er det også utledet en enkel sammenheng med 
Hurst-parameteren [73]: 
 

( )α−= 3
2
1H  (33) 

 
 
Denne modellen er relativt enkel å implementere ettersom de individuelle AV/PÅ-kildene 
kan være separate prosesser på forskjellige prosessorer i en flerprosessordatamaskin, 
tråder på en enkelt CPU eller tidsobjekter35 i en diskret hendelsessimulering36. Av denne 
grunn, og den enkle sammenhengen med Hurst-parameteren, har multipleksingen av 
tunghalede kilder blitt en populær generator for selvsimilær trafikk. Den sentrale 
problemstillingen som burde evalueres innen man benytter en slik generator er antallet 
prosesser som kreves for å gjøre telleprosessen så nær en sann selvsimilær prosess som 
mulig, avveid mot de ekstra ressurser flere prosesser krever. Tidlige undersøkelser tydet 
på at minst 100 alternerende AV/PÅ-kilder var nødvendig for å en god tilnærming til en 
selvsimilær prosess. Resultatene fra denne generatoren (presentert i kapittel 5.5) baserer 
seg på multipleksingen av 300 individuelle kilder. 
 
Generatoren som er testet i denne evalueringen er basert på fremgangsmåten for diskret 
hendelsessimulering og implementert i simuleringsrammeverket JSIM [45], et 
komponentbasert simuleringsverktøy skrevet i programmeringsspråket Java.  

                                                 
35 Engelsk: Time objects 
36 Engelsk: Discrete event simulation 

 62  



4 Generatorer 

4.6 Opnets Raw Packet Generator (RPG) 
 
RPG37 er en nodemodell for generering av selvsimilær trafikk, tilgjengelig i versjon 7.0 
og nyere av simuleringsverktøyet Opnet (se appendiks). Implementeringen er ved Ruy og 
Lowen [66] og er basert på deres arbeid omkring fraktale punktprosesser (FPPs) [65]. Det 
finnes tre hovedmodeller å velge blant, en Sup-FRP-modell38, en AV/PÅ-modell og en 
flytbasert modell. De to siste av disse finnes igjen i tre undermodeller hver, slik at det 
totalt finnes sju modeller.  
 
Felles for alle disse er at de defineres ut i fra flere parametere enn bare Hurst-verdi og 
påtrykk. AV/PÅ-modellene er en aggregering av kilder og krever at det spesifiseres 
kildeaktivitetsratio, topp-til-gjennomsnitts-ratio og FOTS39, mens de flytbaserte 
modellene krever gjennomsnittlig lengde for hver flyt, høyde på filtervinduet og FOTS. 
Ettersom vi i denne undersøkelsen hovedsakelig ser på ulike generatorers evne til å 
produsere trafikk med en gitt Hurst-verdi har vi valgt å evaluere modellen med færrest 
antall andre frie parametere; sup-FRP.  
 
Sup-FRP-modellen baserer seg kun på Hurst-parameter (H), påtrykk (λ) og FOTS ( ). 
Et poeng som gjør denne modellen svært interessant er resultatene fra [3], hvor FTP 
pakkeankomsttider analyseres. Funnene derifra viser at trafikken er selvsimilær, og bedre 
lar seg beskrive av sup-FRP-modeller enn av kaotiske avbildninger. 

DT0

 
Sup-FRP er bygd opp rundt superposisjonen av M uavhengige fraktale 
fornyelsesprosesser (FRP), hvor hver FRP er komplett beskrevet ut i fra følgende 
sannsynlighetstetthetsfunksjon40 for tidene mellom pakkeankomster [66]: 
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Den opprinnelige sup-FRP-modellen har tre parametere (γ, A, M), der γ er en fraktal 
eksponent, A er en avgrensningsparameter og M er antallet superposisjonerte FRP-er 
[65]. Disse er knyttet til de tre parametrene i RPG-modellen med følgende 
sammenhenger: 
 

                                                 
37 Engelsk: Raw Packet Generator, RPG 
38 Engelsk: Fractal Renewal Point, FRP 
39 Engelsk: Fractal Onset Time Scale, FOTS 
40 Engelsk: Probability density function 
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Som med de andre generatorene har vi spesifisert påtrykket på 500 pakker/sekund, og 
simulerer med ulike verdier av Hurst. I tillegg må vi spesifisere , eller utlede den ved 
enten å velge M eller A. FOTS-parameteren bestemmer den nedre grensen for hvor 
skaleringsoppførselen begynner å gjøre seg gjeldene. I [21] er denne parameteren 
evaluert for reell IP-trafikk og funnet å ligge konsekvent rundt 1 sekund. Dette er også 
standardinnstillingen i RPG-modellen og verdien vi benytter i våre forsøk, da vi ikke har 
noe grunnlag for å anta verdier for M eller A.  

DT0

 

 
Figur 34: Konfigurering av sup-FRP generatoren i Opnet Modeler 
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5 Evaluering av generatorer 
 
Formålet med denne undersøkelse er å gjennomføre en uavhengig evaluering av ulike 
metoder for generering av selvsimilær pakketrafikk. Tidligere evalueringer har i stor grad 
vært gjort i regi av generatorenes opphavsmenn, og gjerne med en estimator godt tilpasset 
generatoren. I tillegg til at testen skulle være uavhengig ønsket vi også å utføre den 
grundigere enn i tidligere forsøk, og baserer oss derfor på ti ganger så mange tidsserier og 
dobbelt så mange Hurst-verdier som den eneste sammenlignbare undersøkelsen [83]. 
 
Vi valgte å evaluere generatorene for ni Hurst-verdier: H = 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 
0,80, 0,85, 0,90, 0,95. Dette fordi vi ønsket å undersøke hvorvidt nøyaktighet ned til 
andre desimal var mulig og fordi vi ville se om generatorene greide å produsere trafikk 
over hele det selvsimilære spekteret. For hver verdi av H har vi generert 100 uavhengige 
tidsserier, hver tilsvarende 1 million ankomsttider. Hver av disse tidsseriene har vi 
evaluert med de tre prosessmodell-estimator-parene beskrevet i kapittel 3.4. Deretter har 
vi beregnet avviket mellom den spesifiserte H og Ĥ; e = H – Ĥ. 
 
 

5.1 Test av avvik 
 
Hvis generatorene virkelig evner å generere pakketrafikk med en nøyaktig angitt Hurst-
verdi burde avviket, e, ideelt sett være null. Variasjoner grunnet tilfeldigheter under 
simuleringene kan allikevel oppstå. Det sentrale spørsmålet er hvorvidt det sanne 
forventede avviket er null.  
 
Vi ønsker altså å teste nullhypotesen: 
 

E{e} = 0 (36) 

 
mot alternativet: 
 

E{e} ≠  0 (37) 

 
Den mest brukte metoden ved slike hypoteser er en T-test [29, side 347-357]. Med n = 
100 avvik beregner vi gjennomsnitt og varians: 
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Nullhypotesen i (36) aksepteres ved signifikansnivå α hvis: 
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Hvor  og  er respektivt α / 2 og 1 – α / 2 fraktilene til den sentrale T-
distribusjonen med n – 1 grader av frihet. 

1,2/ −ntα 1,2/1 −− nt α

 
T-testen forutsetter at avvikene er normaldistribuerte. Det kan dog innvendes at det ikke 
finnes noe informasjon på forhånd som tyder på at dette er tilfellet. Av denne grunn er 
variansen til avvikene også testet med en ikke-parametrisk test som ikke gjør noen 
antagelse om avvikenes fordeling. 
 
Wilcoxons fortegnsrangeringstest [79] er en metode for å teste sentraliteten til avvikene. 
Ideen går ut på å erstatte det faktiske avviket med en rangeringsverdi. Alle avvikene 
sorteres i stigende rekkefølge i henhold til deres absolutte verdier og erstattes med 
rangeringsnummeret. Rangeringsnumrene vil deretter bli tilegnet samme fortegn som 
avviket de erstattet. Alle rangeringsnummer med positivt fortegn summeres opp som S+ 
og alle med negative som S-. Testfunksjonen blir S = min(S+, S-). 
 
Distribusjonen av S går asymptotisk mot normalfordelingen med gjennomsnitt (1/2)∑|si| 
og varians (1/4) ∑si ², hvor si er rangeringsverdiene. I litteraturen, for eksempel [70], er 
det vanlig å betrakte tilnærmingen til normalfordelingen fornuftig hvis n > 20. Altså vil 
vår undersøkelse med 100 avvik per Hurst-verdi være et slikt tilfelle. Hvis vi antar at 
ingen avvik er nøyaktig null eller nøyaktig like vil alle rangeringsverdiene være unike 
heltall fra 1 til n. Ettersom estimatorene i dette forsøket oppgir resultater med seks 
desimaler burde denne antagelsen være uproblematisk. Skulle likevel en situasjon med to 
eller flere identiske avvik oppstå behandles den i henhold til anbefalingene i [70 kapittel 
2.2] og rangeringene byttes ut med gjennomsnittsrangeringen til de identiske avvikene. 
Eventuelle nullavvik gis i utgangspunktet rangeringen 1, men denne erstattes med 0 når 
alle andre avvik er rangert. Forventet gjennomsnitt og varians blir da henholdsvis n(n + 
1)/2 og n(n + 1)(2n+1)/24. Ettersom testfunksjonen S i vårt tilfelle er en sum av bare 
heltall mens normalfordelingen er kontinuerlig er det vanlig praksis å benytte S = S + ½ 
som modifisert testfunksjon.  
 
De 100 avvikene for hver Hurst-verdi for hver generator blir testet med både T-testen og 
Wilcoxons fortegnsrangeringstest med 1 % signifikansnivå. Tabell 2 viser symbolene vi 
senere benytter i vår grafiske presentasjon av resultatene for å vise hvorvidt ingen av 
testene, T-testen, Wilcoxons fortegnsrangeringstest eller begge testene aksepterte 
nullhypotesen for et gitt sett med avvik. 
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Tabell 2: Symboloversikt for resultatgrafene 

 
 

5.2 Forsøksoppsett 
 
For hver av de ni utvalgte Hurst-verdiene har vi laget og estimert Hurst-verdi med de tre 
estimatorene beskrevet i kapittel 5 for hundre serier med 1 million ankomsttidspunkter i 
hver. Dette gir oss tre avvikssett for hver H, et for hver av estimatorene. Disse presenteres 
i grafene i dette kapittelet fra venstre til høyre i rekkefølgen: 
 

1. Avvik mellom forventet H og Ĥ estimert ved hjelp av AV-estimatoren og 
telleprosessen. 

2. Avvik mellom forventet H og Ĥ estimert ved hjelp av EBP-estimatoren og 
kontinuerlig arbeid-prosessen. 

3. Avvik mellom forventet H og Ĥ estimert ved hjelp av wavelet-estimatoren og 
telleprosessen. 

 
 

5.3 Resultater for Erramilli et als kaotiske avbildning 
 
Figur 35 viser resultatene fra undersøkelsene med Erramilli et als kaotiske avbildning, 
beskrevet i kapittel 4.2.  
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Figur 35: Resultater for Erramilli et als kaotiske avbildning. Fra venstre mot høyre ser vi avvikene 
målt med henholdsvis aggregert varians-, EBP- og wavelet-estimatorene. 99 % konfidensintervallet 

til t-testen er markert med en tykk linje. Se Tabell 2 for symbolforklaring. 

 
Som vi ser er det bare 4 av 27 kombinasjoner som er markert med stjerne, hvilket betyr at 
avvikssettet passerer både T-testen og Wilcoxons fortegnsrangeringstest. Ytterligere fem 
avvikssett passerer T-testen, men ikke Wilcoxons test. Disse er markert med en firkant. 
De resterende 18 kombinasjonene passerer ingen av testene og er følgelig representert 
ved en rombe. 
 
Estimator-prosessmodell-kombinasjonen som gir de desidert dårligste resultatene er EBP-
kontinuerlig arbeid. Dette paret utviser en tydelig tendens til overestimering for verdier 
av H < 0,75, og tilsvarende en underestimering for verdier av H > 0,75. Figur 36 viser 
bare avvikene målt med EBP-estimatoren, og her kan man se en tydelig trend i 
fordelingen av avvikene. Ettersom en slik trend ikke kan spores for AV- eller wavelet-
estimatorene, som begge benytter telleprosessen, virker det trolig at effekten skyldes 
estimator eller prosessmodell snarere enn generator.  
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Figur 36: Resultater for Erramilli et als kaotiske avbildning estimert med EBP-estimatoren. Se 

Tabell 2 for symbolforklaring. 

 
 

5.4 Resultater for Mondragóns kaotiske avbildning 
 
Figur 37 viser resultatene fra undersøkelsene med Mondragóns kaotiske avbildning, 
beskrevet i kapittel 4.3. 
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Figur 37: Resultater for Mondragóns kaotiske avbildning. Fra venstre mot høyre ser vi avvikene 

målt med henholdsvis aggregert varians-, EBP- og wavelet-estimatorene. 99 % konfidensintervallet 
til t-testen er markert med en tykk linje. Se Tabell 2 for symbolforklaring. 

 
Den samme trenden som ble observert for Erramillis kaotiske avbildning med EBP-
estimatoren og kontinuerlig arbeid-prosessen sees også her. Vi konsentrer oss derfor om 
avvikene målt med de to andre estimator-prosessmodell-parene. 
 
Fem avvikssett passer begge de statistiske testene, mens fire andre bare passerer T-testen. 
Det er verdt å merke seg at alle fem avvikssettene som passerer begge samt tre av de fire 
som bare passerer T-testen er estimert med wavelet-estimatoren. Kun ved H = 0,85 feiler 
begge testene for denne estimatoren. AV-estimatoren utviser for denne generatoren en 
lignende tendens som EBP-estimatoren, med overestimering for den laveste Hurst-
verdien og underestimering for alle verdier av H > 0,60.    
 
 

5.5 Resultater for multipleksing av tunghalede kilder 
 
Figur 38 viser resultatene fra undersøkelsene med 300 multipleksede kilder, som 
beskrevet i kapittel 4.5. 
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Figur 38: Resultater for multipleksingen av tunghalede kilder. Fra venstre mot høyre ser vi avvikene 
målt med henholdsvis aggregert varians-, EBP- og wavelet-estimatorene. 99 % konfidensintervallet 

til t-testen er markert med en tykk linje. Se Tabell 2 for symbolforklaring. 

 
Det mest oppsiktsvekkende her er at alle ni avvikssettene fra wavelet-estimatoren 
passerer begge de statistiske testene. Resultatene fra de to andre estimatorene viser den 
samme tendensen som i forsøket med Mondragóns kaotiske avbildning.  
 
 

5.6 Resultater for Opnets Raw Packet Generator 
 
Figur 39 viser resultatene fra undersøkelsene med Opnets Raw Packet Generator, som 
beskrevet i kapittel 4.6. 
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Figur 39: Resultater for Opnets RPG. Fra venstre mot høyre ser vi avvikene målt med henholdsvis 
aggregert varians-, EBP- og wavelet-estimatorene. 99 % konfidensintervallet til t-testen er markert 

med en tykk linje. Se Tabell 2 for symbolforklaring. 

 
For denne generatoren har vi bare estimert avvik for åtte forskjellige Hurst-verdier 
ettersom generatoren uforklarlig mislyktes med å generere trafikk med H = 0,55. For alle 
de gjenstående Hurst-verdiene ser vi en klar tendens til underestimering. Denne 
tendensen er sterkest med EBP-estimatoren som fremviser en enda sterkere trend enn i 
forsøkene med de andre generatorene. EBP-estimatoren gir en estimert Hurst-verdi svært 
nær 0,65 uansett hvilken grad av selvsimilaritet vi har instruert generatoren om å lage 
trafikk med. Ettersom tendensen er den samme for alle tre estimatorene er det rimelig å 
anta at effekten skyldes generatoren selv, snarere enn estimeringen. Denne konklusjonen 
understøttes av en uavhengig undersøkelse [83] som observerer det samme som oss: For 
ønskede verdier av H = 0,6, 0,7, 0,8 og 0,9 estimeres verdier Ĥ = 0,5, 0,69, 0,77 og 0,81. 
Dette samsvarer med en høy grad av nøyaktighet med verdiene vi har målt med wavelet-
estimatoren.  
 
 

5.7 Resultater for FSNDP-generatoren 
 
FSNDP-generatoren ble evaluert på et senere tidspunkt enn de fire øvrige generatorene. 
Basert på de erfaringene vi gjorde i forbindelse med disse undersøkelsene konkluderte vi 
med at den eneste akseptable estimatoren var den som baserte seg på wavelet-
dekomposisjon av tidsseriene. Vi har derfor valgt å bare evaluere denne ved hjelp av 
wavelet-estimatoren og telleprosessen.  
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De tre ulike avvikssettene for hver Hurst-verdi i Figur 40 representerer altså ikke 
avvikene mellom spesifisert H og Ĥ målt med de tre estimator-prosessmodell-parene, 
men derimot wavelet-estimering med tre ulike utbruddsaktighetsgrader. μ er en parameter 
som styrer gjennomsnittlig tid mellom to utbrudd i trafikken, for en grundigere forklaring 
se kapittel 4.4. Ideelt sett skal ikke H påvirkes av denne parameteren, men ettersom 
tidlige forsøk indikerte at dette likevel kunne være tilfellet valgte vi å utføre testen med 
tre ulike verdier av μ. 
 
Fra venstre mot høyre for hver verdi av H finner vi avvikene fra simuleringer med: μ = 
0,005, μ = 0,01 og μ = 0,05. 
 

 
Figur 40: Resultater for FSNDP-generatoren estimert med wavelet-estimatoren. Fra venstre mot 

høyre ser vi avvikene fra simuleringer med μ satt til henholdsvis 0,005, 0,01 og 0,05. 99 % 
konfidensintervallet til t-testen er markert med en tykk linje. Se Tabell 2 for symbolforklaring. 

 
Som vi ser i Figur 40 skiller resultatene fra simuleringene med den laveste graden av 
utbruddsaktighet (μ = 0,05) seg ut som betydelig dårligere enn de to andre. Disse 
resultatene viser en klar tendens, med for høy Ĥ for lave verdier av H og tilsvarende for 
lav Ĥ ved høye verdier av H. 
 
Resultatene fra simuleringene med de to andre verdiene av μ er mer likeverdige. Begge 
treffer best i midten av skalaen, med stjerner for alle verdier av ]75,0,6,0[∈H , mens de 
virker å produsere trafikk med litt for lav Hurst-verdi i begge endene. Simuleringene med 
den laveste μ, 0,005, kan tyde på å være de beste, da avvikene for H = 0,9 og 0,95 her 
passerer henholdsvis begge tester og t-testen, mot bare t-testen og ingen av testene for 
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tilsvarende Hurst for μ = 0,01. Dette kan tyde på at en enda lavere verdi for μ kan gi enda 
bedre resultater.  
 
Det er dog viktig å understreke at verdien av μ ikke i første rekke påvirker 
selvsimilariteten, men snarere styrer graden av utbruddsaktighet. Ved λ = 500 pakker per 
sekund, H = 0,85 og μ = 0,005 opplevde vi en ekstrem opphoping av trafikken i korte 
utbruddsperioder, med en topp-til-gjennomsnitts-ratio på ca 12 for ettsekundsperioder, 
altså maksimalt 6000 pakker i løpet av ett sekund mot gjennomsnittlig 500. μ må derfor i 
første rekke velges ut i fra ønsket utbruddsgrad og ikke basert på et ønske om å få trafikk 
med en Hurst-parameter mest mulig lik den spesifiserte. Derfor har vi valgt å ikke se på 
mer ekstreme verdier av μ, men konkluderer i stedet med at for μ-verdier  0,05 tyder 
resultatene våre på at FSNDP-generatoren ikke greier å produsere trafikk med en ønsket 
grad av selvsimilaritet.  

≥

 
 

5.8 Sammenligning av estimatorer 
 
Formålet med denne undersøkelsen var å evaluere ett sett generatorer, ikke estimatorer. 
Da H-estimering er et felt preget av stor usikkerhet blir vi likevel nødt til å gjøre noen 
vurderinger av de ulike estimatorene for å kunne diskutere generatorenes godhet. Både 
EBP- og AV-estimatorene viste en tendens til overestimering for lave verdier av H og 
underestimering ved høye verdier av H. For AV-estimatoren var ikke dette veldig 
overraskende da det kan bevises teoretisk at man må forvente en bias ved bruk av minste 
kvadratssum-regresjon med log-log plott for endelige dataserier [38].  
 
Tendensen var enda sterkere for EBP-estimatoren til tross for at denne ikke baser seg på 
lineær regresjon. Opphavsmennene til estimatoren beskriver den samme trenden, om enn 
ikke like sterk, i sine resultater fra estimering av fraktale Brownske bevegelser [27], og 
kommer også med mulige forklaringer på fenomenet. EBP-estimatoren er svært ny og 
resultatene i dette forsøket kan tyde på at visse justeringer er nødvendig for å eliminere 
den observerte biasen. 
 
For alle de tre opprinnelige generatorene som leverte akseptable resultater var det 
wavelet-estimatoren som fungerte best. Den viste ingen tydelige tendenser og hadde 
desidert flest avvikssett som passerte begge de statistiske testene. Av disse grunner legger 
vi utelukkende vekt på resultatene fra wavelet-estimatoren ved sammenligningen av 
generatorer. En ytterligere fordel er estimeringstiden, som var langt kortere for wavelet 
enn for AV og EBP. Denne estimatoren vil også være den eneste vi benytter i senere 
forsøk. 
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5.9 Sammenligning av generatorer 
 
Hovedmålsetningen med denne oppgaven er å evaluere de utvalgte generatorene med 
tanke på deres evne til å generere pakketrafikk med en ønsket grad av selvsimilaritet. 
Flere andre elementer, som for eksempel kompleksitet, ressursbruk og evne til å generere 
trafikk med en ønsket last, vil være faktorer man er nødt til å ta hensyn til ved valg av 
trafikkilde for en simulering. Generatorenes styrker og svakheter på disse områdene 
omtales i introduksjonen av de individuelle generatorene men kommer ikke til å innvirke 
på vår sammenligning i dette kapittelet.  
 
Av de fem utvalgte generatorene skiller Opnets RPG seg ut som så svak at vi ikke 
kommer til å omtale den videre. For de fire gjenstående generatorene baserer vi oss på 
resultatene oppnådd ved hjelp av wavelet-estimatoren, da vi i kapittel 5.8 evaluerte denne 
til å være mest pålitelig. 
 
Figur 41 viser avvikene målt med wavelet-estimatoren for hver av de ni utvalgte Hurst-
verdiene for de fire akseptable generatorene. Fra venstre mot høyre for hver verdi av H 
vises avvikene for henholdsvis FSNDP, Erramilli et als kaotiske avbildning, Mondragóns 
kaotiske avbildning og multipleksingen av AV/PÅ-kilder. De grafiske symbolene som 
viser hvorvidt avvikssettene passerer T-testen, Wilcoxons fortegnsrangeringstest, begge 
testene eller ingen av dem er de samme som i resultatkapittelet, og forklares i Tabell 2. 
 

 
Figur 41: Avvikene, fra venstre til høyre, til henholdsvis FSNDP, Erramillis kaotiske avbildning, 

Mondragóns kaotiske avbildning og multipleksing av tunghalede kilder. 

 
Som vi ser er det bare 5 av de 27 avvikssettene som ikke passerer T-testen, FSNDPs 
resultater for H = 0,55 og 0,6, Erramillis resultater for H = 0,55 og 0,8 og Mondragóns 
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resultater for H = 0,85. Ytterligere ti av avvikssettene fra de to generatorene basert på 
kaotiske avbildninger passerer T-testen men ikke Wilcoxons fortegnsrangeringstest. For 
multipleksingen av AV/PÅ-kilder passerer derimot alle avvikssettene begge de statistiske 
testene. Dette kan tyde på at multipleksing av tunghalede kilder er noe bedre enn de andre 
generatorene. Man bør allikevel være forsiktig med å legge for stor vekt på disse 
resultatene, da større varians i avviket vil gi et større konfidensintervall i T-testen. Dette 
kan lede til at en generator som produserer forventningskjeve avvik med stor varians 
passerer testen, mens en annen generator med mindre varians i avvikene ikke gjør det, til 
tross for at den har lavere gjennomsnittlig avvik.  
 
Absoluttverdiene til gjennomsnittlig avvik for de fire generatorene er 0,0131, 0,0118, 
0,0116 og 0,0017 for henholdsvis FSNDP, Mondragóns kaotiske avbildning, Erramillis 
kaotiske avbildning og multipleksing av 300 tunghalede kilder. Også her kommer 
multipleksing av tunghalede kilder klart best ut, med et gjennomsnittlig avvik på omtrent 
en tiendedel av de tre andre generatorene. FSNDP-generatoren har det høyeste 
gjennomsnittlige avviket, marginalt dårligere enn Mondragóns og Erramillis generatorer. 
 
Som en ytterligere sammenligning har vi valgt å statistisk teste hvorvidt det er noen 
detekterbar forskjell i forventet avvik for de ulike generatorene. Nullhypotesen er at alle 
fire generatorer er like gode, slik at feilen er lik: 
 

E{eFSNDP} = E{eErramilli} = E{eMondragón} = E{eMultipleksing} (40) 

 
Ettersom vi ikke vet om avvikene er normalfordelte virker det mest fornuftig å benytte en 
test som ikke forutsetter dette. Conovers utvidelse [87, side 383-384] av Frideman-testen 
[88] er en ikke-parametrisk test for serier med observasjoner. I vårt tilfelle har vi b = 9 
Hurst-verdier og n = 100 observasjoner for hver av k = 4 generatorer, altså nk = 400 
avvik per Hurst-verdi. Disse rangeres og erstattes av sin rangeringsverdi . 
Deretter beregnes en rangeringssum for hver av de fire generatorene: 
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hvis forventede verdi og varians er lik for alle generatorene: 
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Nullhypotesen (40) avvises dersom: 
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hvor α er testens signifikansnivå og  er 1-α fraktilet til χ2

1,1 −− kαχ 2-distribusjonen med k-1 
grader av frihet. Hvis det viser seg at forventningsverdien for avviket til de fire 
generatorene ikke er det samme kan man utføre parvis sammenligning. Generatorene i og 
j er ulike hvis: 
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hvor χ er teststatistikken fra (44) og t1-α/2,v er øvre 1 - α/2 fraktil av den sentrale T-
distribusjonen med v = bnk – k – b + 1 grader av frihet. 
 
Ved å utføre testen med signifikansnivå α = 1 % forkastes nullhypotesen (40). En parvis 
sammenligning viser at det ikke detekteres noen forskjell mellom Mondragóns kaotiske 
avbildning, Erramillis kaotiske avbildning og multipleksing av tunghalede kilder. 
FSNDP-generatorens forventede avvik kan derimot med 99 % sikkerhet sies å være ulik 
de øvrige generatorenes forventede avvik. Conover-Friedman-testen detekterer kun 
forskjeller og gir ingen rangering.  
 
At FSNDP skiller seg fra de øvrige generatorene kan virke noe underlig da dens 
gjennomsnittlige avvik er omtrent identisk med de kaotiske avbildningenes. Ved de to 
laveste verdiene av H passerer den ingen av de statistiske testene. Det er likevel tvilsomt 
om dette er årsaken til at vi detekterer en forskjell da også Erramilli og Mondragón har 
avvikssett som feiler begge testene. En mer sannsynlig forklaring er variansen i avvikene 
for FSNDP-generatoren ved de to Hurst-verdiene hvor begge testene feiler.  Mens 
avvikssettene som feiler testene for Erramilli og Mondragón har en betydelig spredning 
og inneholder både negative og positive avvik er de tilsvarende avvikene for FSNDP mer 
konsentrerte og omtrent utelukkende positive.     
 
For å undersøke hvorvidt det er FSNDP-generatorens manglende evne til å generere 
trafikk med en lav grad av selvsimilaritet som fører til at vi detekterer en statistisk 
forskjell mellom denne og de øvrige generatorene benytter vi Conover-Friedman-testen 
igjen. Denne gang fjerner vi resultatene fra 0,55 og 0,6 og kjører testen på de resterende 
Hurst-verdiene. For dette området, som i simuleringssammenheng antageligvis er mer 
interessant enn de laveste gradene av selvsimilaritet, detekterer vi ingen forskjell. 
Dermed kan vi ikke, med grunnlag i denne testen, si at en generator skiller seg ut fra de 
andre for det mest interessante området av selvsimilaritet. For lav grad av selvsimilaritet 
virker det derimot som FSNDP-generatoren er mindre egnet enn de øvrige generatorene. 
Basert på de tidligere nevnte rangeringskriteriene, T-testen, Wilcoxons 
fortegnsrangeringstest og gjennomsnittlig avvik, kan det likevel virke som om 
multipleksing av 300 tunghalede kilder er noe bedre enn de andre generatorene.  
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6 Nettverkskonsekvenser 
 
Det finnes hovedsakelig tre metoder for å evaluere ytelsen til et nettverk: målinger, 
analytisk modellering og simulering [25]. Målinger vil bare være et aktuelt verktøy hvis 
nettverket som skal evalueres allerede eksisterer og er i hovedsak begrenset til å si noe 
om hvordan et faktisk nettverk fungerer under rådende omstendigheter. Det er vanskelig 
å sammenligne alternative nettverksoppsett og forutsetninger og forutse effekten av 
fremtidig utvikling da endringer gjerne må implementeres fysisk og systemet helt eller 
delvis tas ut av bruk for målingsperioden.  
 
Dette tilsier at for nye konseptuelle teknologier og teoretiske systemer står valget mellom 
analytisk modellering og simulering. Analytisk modellering regnes som den raskeste og 
mest nøyaktige metoden, men når fort sin begrensning når nettverkets kompleksitet øker. 
En rekke forenklinger og urealistiske forutsetninger må som regel gjøres for i det hele tatt 
få en modell som lar seg evaluere.  
 
Simuleringer på sin side kan benytte et mye høyere detaljnivå og færre forenklinger og 
forutsetninger, og kan følgelig ligge nærmere virkeligheten. Simulering vil derfor ofte 
være en velegnet teknikk for evaluering av et ikke-eksisterende nettverk. Ettersom man 
langt enklere enn ved målinger kan sammenligne alternativer under ulik trafikkbelastning 
og varierende omgivelser er simuleringer ofte å foretrekke også for operative systemer.  
 
Målsetning med dette kapittelet er å studere effekten av selvsimilær trafikk i 
nettverkssimulering. For å styrke troverdigheten til våre resultater har vi først en 
gjennomgang av vanlige feilkilder for nettverkssimulering og hva vi gjør for å ta hensyn 
til disse. 
 
 

6.1 Vanlige feilkilder 
 
Det finnes en rekke årsaker til at nettverkssimulering produserer ubrukelige eller i verste 
fall villedende resultater. Her følger en liste med vanlige feilkilder som kan være aktuelle 
for våre forsøk, basert på Jains liste publisert i [25]: 
 

• For høyt detaljnivå krever lang tid for utvikling og feildetektering. 
Eksekveringstiden og sannsynligheten for feil, og dermed vanskeligheten med å 
finne dem, øker med kompleksiteten til modellen. 

• For lavt detaljnivå innebærer en risiko for at man baserer seg på gale antagelser 
og dermed får et irrelevant resultat.  

• Mangelfull forståelse av statistikk.  Det vil alltid være viss spredning i resultatene 
avhengig av hvilke startpunkt slumptallsgeneratoren mates med. En viss forståelse 
av statistikk vil være nødvendig for å tolke resultatene simuleringen produserer 
korrekt. 
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• Simulering er tid- og ressurskrevende og derfor ofte gjenstand for snarveier. For 
kort simuleringstid kan føre til resultater som er unøyaktige og for avhengige av 
den opprinnelige tilstanden. Lengre simuleringstid gir færre simuleringer eller økt 
tidsforbruk. 

• Situasjonen ved oppstart er sjelden representativ for et system i faktisk bruk. I 
nettverkssimulering er det spesielt tiden det tar fra begynnelsen av simuleringen 
til trafikken har stabilisert seg som vil kunne gi oss gale resultater. I begynnelsen 
er det en transitiv fase hvor alle køer er tomme og all linkkapasitet ledig. Ettersom 
denne fasen ikke gjenspeiler en virkelighet vi er interessert i er det ønskelig at 
resultatene fra denne perioden skal påvirke totalresultatet minst mulig (se Figur 
42).  

 
Figur 42: Illustrasjon over simuleringsfaser. Y-aksen er symbolsk oppsummering av systemets 

tilstand. Som vi ser endrer systemets tilstand seg i oppstarten, dette kalles den transitive fasen. Denne 
fasen etterfølges av systemets stasjonære fase, hvor tilstanden er relativt stabil. Sluttresultatet bør i 

størst mulig grad baseres på verdier fra den stasjonære fasen. 

 
 
Simulering uten noen form for hypotese kan være villedende og føre til gale eller 
irrelevante resultater. Utgangspunktet bør være at man først setter opp en teori om 
hvordan en nettverksmodell vil oppføre seg og deretter simulerer og tester resultatene 
mot forventede verdier.  
 
Å konstruere teorier i etterkant som samsvarer med innsamlet statistikk har begrenset 
verdi med mindre disse gjennomgår grundig testing i form av nye simuleringer i 
etterkant. Hvis man ikke har noen formening om hvilke resultater man kan forvente seg 
er det svært vanskelig å oppdage mulige feil. Resultatene fra en simulering vil aldri 
kunne være bevis for hvordan det virkelige systemet kommer til oppføre seg, men kan i 
beste fall fungere som en sannsynliggjøring.   
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6.2 Kompensering for feilkilder 
 
Før man kan trekke konklusjoner basert på resultatene fra en simulering er det essensielt 
at modellen som benyttes er mest mulig korrekt. Det vil si at man er sikker på at 
modellen man benytter speiler det systemet man vil vite mer om på en fornuftig måte og 
ikke inneholder noen programmeringsfeil eller gale antagelser. [25] drøfter en rekke 
metoder for å forsikre seg om dette, ved for eksempel å kjøre forenklede tilfeller, 
strukturert gjennomgang av koden og kontroll av at man får konsistente data. Vi har 
forholdt oss til disse metodene ved utarbeidingen av modellene i våre undersøkelser.  
 
Når man er rimelig sikker på at modellen reflekterer et realistisk nettverk må man 
identifisere hvor lang systemets oppstartsfase er. Det finnes flere forskjellige metoder for 
å håndtere de problemene som oppstår i forbindelse med at startsituasjonen ikke er 
representativ for systemet under kjøring. I tilfeller der det er vanskelig å lokalisere et 
punkt som på en god måte representerer starten på den stasjonære fasen kan en løsning 
være å foreta en så lang simulering at den opprinnelige tilstanden får minimal påvirkning 
på resultatene. Ulempene ved denne fremgangsmåten er dog såpass store at den er uegnet 
for våre forsøk. Først og fremst medfører det en massiv sløsing med ressurser. Dernest er 
det svært vanskelig å garantere hvor lenge som er lenge nok.  
 
En annen måte er å lage en startsituasjon som ligner mest mulig på tilstanden i den 
stasjonære fasen. Denne muligheten vil typisk bety at det ved oppstart ligger pakker i 
køene, er trafikk på linkene og lignende. Ulempen her er at man må gjøre en del 
antagelser som kan være gale. Selv om simuleringen er i den stasjonære fasen kan 
kølengder og trafikk på linker variere ganske mye over tid.  
 
En tredje mulighet er å kaste resultatene fra tidsperioden før systemet har stabilisert seg, 
hvilket vil si å begynne innhentingen av resultater først når vi går inn i den stasjonære 
fasen hvor systemet speiler vanlig bruk. Vi har valgt å benytte denne metoden i våre 
forsøk, da den er henholdsvis tidsbesparende og har færre forutsetninger i forhold til de to 
andre metodene. Ulempen med denne fremgangsmåten er at det kan være vanskelig å 
identifisere tidspunktet hvor simuleringen går over fra den transitive fasen til den 
stasjonære fasen. I våre relativt homogene nettverk kommer den transitive fasen ganske 
tydelig frem ved å analysere statistikk fra køer og trafikk. For sikkerhets skyld valgte vi 
startpunkt for innsamling av resultater omtrent dobbelt så langt ut i simuleringen som 
analysen av nettverkets overgangsfase skulle tilsi.  
 
Det siste punktet som må avgjøres er termmineringstidspunktet. Av praktiske og 
ressursmessige hensyn ønsker vi kortest mulig simuleringstid, mens en lengst mulig 
simulering er ønskelig for å høyne nøyaktigheten og troverdigheten til resultatene. Selv 
med tilgang til flere flerprosessorsmaskiner vil simuleringene i dette kapittelet ta 
betydelig tid å gjennomføre. Vi mener allikevel at vi innenfor gjeldene forutsetninger har 
tilstrekkelig lange enkeltsimulering til å få et korrekt bilde av systemet, og et tilstrekkelig 
antall simuleringer for å kompensere for at tilfeldige hendelser gir lite representative 
enkeltkjøringer. 
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6.3 Valg av selvsimilær trafikkilde 
 
I dette kapittelet ønsker vi å studere hvilke effekter selvsimilær trafikk har i realistiske 
nettverksmiljøer. For å kunne foreta sammenligninger er vi nødt til å bestemme oss for en 
av generatorene fra kapittel 4 til bruk i videre forsøk. Vårt valg falt på Mondragóns 
kaotiske avbildning. Denne generatoren viste seg i kapittel 4 å være god til å generere 
trafikk med en ønsket Hurst-verdi, på linje med Erramillis kaotiske avbildning, FSNDP 
og multipleksingen av tunghalede kilder. I forhold til Erramillis lignende kaotiske 
avbildning har Mondragóns et klart analytisk fortrinn ved at påtrykket enkelt kan 
spesifiseres, og vi har dermed kunne utvikle et program for utregning av 
grenseparameteren d basert på en spesifisert last. Den har også mulighet for å velge ulikt 
opphav for selvsimilariteten, noe vi benytter i vårt siste forsøk. Denne muligheten, i 
kombinasjon med at den er mindre kompleks og ressurskrevende, fører til at vi 
foretrekker å benytte Mondragóns kaotiske avbildning fremfor multipleksingen av 
AV/PÅ-kilder eller FSNDP.  
 
 

6.4 Diffusjon 
 
Som nevnt i kapittel 4 har flere uavhengige undersøkelser vist at ved sammenslåing av to 
pakkestrømmer med ulik grad av selvsimilaritet vil Hurst-verdien til den mest 
selvsimilære strømmen dominere for den aggregerte strømmen. Vi ønsket å studere 
hvilken effekt det motsatte tilfellet, hvor en strøm splittes til flere delstrømmer, har på 
selvsimilariteten. Innen nettverkssimulering er det i første rekke ved svitsjing en slik 
situasjon vil oppstå.  
 
I senere simuleringsforsøk ønsket vi at alle noder skulle sende like mye til alle andre 
noder i nettet. Dette løses greiest ved uniform fordeling av mottakeradresser i kilden, 
hvilket leder til at en enkelt pakkestrøm fra en generator blir tilfeldig diffusert til n 
strømmer. Hvis en slik diffusjon skulle vise seg å svekke selvsimilariteten i forhold til 
den opprinnelige strømmen burde denne effekten kjennes og kompenseres for. En måte å 
gjøre dette på kan være å implementere en generator for hvert sender-mottaker-par. Dette 
vil gi n * (n-1) generatorer som må oppdateres under simulering, i stedet for de n som er 
tilstrekkelig hvis selvsimilariteten bevares gjennom diffusjon. Altså en kraftig forverring 
av ressursbehov, ytelse og kompleksitet. 
 
[14] utleder teoretisk at en eksakt andregrads selvsimilær strøm som splittes i to gir to 
asymptotiske andregrads selvsimilære strømmer med samme Hurst-verdi som den 
opprinnelige strømmen. Tilsvarende vises det at en asymptotisk andregrads selvsimilær 
strøm, hvilket er hva de evaluerte generatorene i denne oppgaven produserer, med 
parameter H splittet i to også gir to asymptotiske andregrads selvsimilære strømmer med 
parameter H. 
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Dette skulle for vårt vedkommende medføre at vi ikke skulle oppleve noen endring av H 
ved uniform mottakeradressefordeling. For å underbygge gyldigheten av senere 
nettverkssimuleringer ønsker vi å validere de teoretiske bevisene med et praktisk 
eksperiment hvor vi også splitter strømmene i flere enn to delstrømmer. Vi tenkte oss det 
enkleste tilfellet hvor en node er direkte tilknyttet ti andre noder. Noden genererer 
sendetidspunkter basert på Mondragóns kaotiske avbildning, og disse fordeles igjen 
uniformt til de ti mottakerne. I praksis ble eksperimentet utført ved at et Java-program 
genererte 1 serie med 10 millioner tidspunkter og fordelte de samme 10 millionene 
tidspunkter uniformt mellom 10 nye serier. Den totale serien tilsvarer seriene vi estimerte 
i kapittel 4.3 og er upåvirket av diffusjon, mens de 10 uniformfordelte seriene vil være 
påvirket av en eventuell diffusjonseffekt. 
 

 
Figur 43: Diffusjonsforsøksoppsett. En trafikkilde S produsere ankomsttider som uniformfordeles 

mellom de ti mottagerne M1-M10. 

 
Forsøket besto av 100 simuleringer hvor totalseriens estimerte Hurst-verdi lå i intervallet 
fra 0,75 til 0,9. Vi benyttet wavelet-estimatoren, som vi tidligere har evaluert som den 
beste (se kapittel 5.8), for å estimere H for de ulike tidsseriene. 
 
Resultatene fra forsøket vises i Figur 44. Som vi ser ligger gjennomsnittet til de diffuserte 
seriene vel innenfor 90 %-fraktilet til de komplette seriene. At variansen er større for de 
diffuserte seriene skyldes trolig at de er kortere. Vi har dermed intet belegg for å tro at 
oppsplitting av en selvsimilær strøm påvirker graden av selvsimilaritet. Dette medfører 
igjen at vi kan benytte uniform mottakeradressefordeling i hver enkelt kilde uten at dette 
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får en uheldig påvirkning på selvsimilariteten til trafikken i våre 
nettverkssimuleringsforsøk.  
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Figur 44: Diffusjonsforsøksresultater. Grafen viser 90 %-fraktilet for de estimerte Hurst-verdiene 

for seriene med henholdsvis 10 000 000 og 1 000 000 ankomsttider. Som vi ser virker det ikke å være 
noen betydelig forskjell mellom Hurst-verdiene. 
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6.5 Trafikkaggregering 
 
Foreløpig har vi sett på forholdet mellom ønsket Hurst-verdi og en målt verdi basert på 
tider generert av forskjellige generatorer. I dette kapittelet ønsker vi å se på 
selvsimilaritetens robusthet ovenfor køer, aggregering og andre effekter av 
nettverksmiljø. I [83] vises det at ved aggregering av flere pakkestrømmer med ulik grad 
av selvsimilaritet vil Hurst-verdien til den mest selvsimilære strømmen dominere for den 
samlede strømmen. Til tross for at forsøket er utført i nettverkssimuleringsverktøyet 
Opnet kan det ikke sies å være utført i et nettverksmiljø, da de rå pakkestrømmene fra 
henholdsvis to og fire generatorer spleises til en strøm direkte tilknyttet en estimator.  
 
I vårt forsøk vil vi se på selvsimilariteten til pakketrafikk som har gått igjennom et 
realistisk nettverk. Vi har valgt å implementere en 3-ary 2-cube [8] i Opnet (se Figur 45). 
Denne topologien ble valgt da den er strengt ortogonal, hvilket betyr at alle svitsjer i 
nettet har minst en link som krysser hver dimensjon. Dette gjør det enkelt å implementere 
en korteste vei-ruting hvor alle linker benyttes i like stor grad. I vårt todimensjonale 
nettverk har alle svitsjer link til fire nabosvitsjer og en endenode. Pakker sendes først i 
horisontal retning og deretter i vertikal retning, noe som sikrer at alle pakker følger en 
kortes mulig rute fra sender til mottager. 
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Figur 45: 3-ary 2-cube i Opnet. Hvert subnett består av en endenode tilknyttet en svitsj. 

 
Svitsjene opererer med uendelig store mellomlager, men ettersom påtrykket er mindre 
enn nettverkets kapasitet vil køene aldri vokse seg over en forholdsvis lav grense. Med 
uendelige mellomlagre trenger vi ikke forholde oss til vranglåser, da det aldri vil oppstå 
noen gjensidige avhengigheter i nettet.  
 
Flytkontrolls påvirkning av selvsimilær trafikk er omstridt. [4] konkluderer med at trafikk 
sendt av noder hvis oppførsel er sterkt influert av flytkontroll ikke er selvsimilær. På den 
annen side er de fleste undersøkte pakkeopptak som framviser selvsimilaritet 
hovedsakelig basert på TCP-trafikk, den mest utbredte formen for flytkontroll. Dette er 
mer i samsvar med konklusjonene fra [59, 78] som sier at selvsimilaritet i pakketrafikk 
faktisk kan skyldes flytkontrollens egenskaper. Den utbredte oppfatningen virker likevel 
å være at flytkontroll har liten eller ingen effekt på selvsimilariteten [54]. I tillegg er det 
foretatt en undersøkelse av aggregert ISDN-trafikk som viser selvsimilaritet i opptak hvor 
TCP ikke benyttes [81]. Dette indikerer at det er noe fundamentalt selvsimilært over 
datakommunikasjon og at det ikke utelukkende er en effekt av flytkontroll. Ettersom vi i 
første rekke ønsker å se på hvordan køer og aggregering av ulike flyter påvirker 
trafikkens selvsimilaritet har vi valgt å se bort i fra pakkekasting og flytkontroll. 
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Som nevnt i kapittel 4.4 kan de individuelle pakkestrømmene anses som uavhengige ved 
modellering av aggregerte pakkestrømmer. Dette medfører at tidspunkter, pakkestørrelser 
og mottageradresser kan velges i tre separate prosesser. Mondragóns generator gir oss 
bare tidspunkter, følgelig må pakkestørrelser og mottakeradresser velges ved hjelp av 
andre kriterier.  
 
For å få en mest mulig realistisk nettverkstrafikk har vi valgt å trekke pakkestørrelser i 
henhold til fordelingen målt i et faktisk nettverk [69]. Tabell 3 viser 
sannsynlighetsfordelingen av pakkestørrelsesgrupper. Innad i hver gruppe har vi trukket 
pakkestørrelsene uniformt. Som vi ser vil de fleste pakkene enten være av den minste 
eller av den største typen. Disse gruppene gjenspeiler henholdsvis TCP ACK og fulle 
Ethernet-rammer.   
 
Størrelsesintervall i Byte Sannsynlighet i % 
64 – 199 43,51 % 
200 – 399 3,69 % 
400 – 599 5,61 % 
600 – 799 1,75 % 
800 – 999 2,98 % 
1000 – 1199 7,07 % 
1200 – 1399 6,38 % 
1400 – 1518 29,05 % 

Tabell 3: Sannsynlighetsfordeling for pakkestørrelser.  Gjennomsnittlig pakkestørrelse er omtrent 
730 Byte. 

 
Trafikkpåtrykket er satt til 50 % av nettverkets gjennomstrømningskapasitet, noe som 
burde føre til oppbygning av moderate køer. Resultatene fra kapittel 6.4 tilsier at 
mottakeradressen kan trekkes uniformt uten at det påvirker trafikkens grad av 
selvsimilaritet. Dette gir likt forventet trafikkpåtrykk over hele nettet gitt at alle noder 
sender like mye. 
 
For å hindre at resultater fra simuleringens oppstartsfase, hvor alle køer er tomme og all 
linkkapasitet ledig, påvirker resultatene for kraftig har vi valgt å se bort i fra de første 
pakkene som genereres fra hver node. I kapittel 5 evaluerte vi Hurst-parameteren for 
tidsserier med 1 000 000 sampler. For å få et mest mulig likt sammenligningsgrunnlag 
har vi valgt å benytte det samme antallet i dette forsøket. Med uniformfordelig av 
mottakere og likt påtrykk skal dette bety at alle noder har sendt og mottatt omtrent 
1 000 000 pakker under resultatinnsamlingsperioden. For hver node registreres 
tidspunktet for alle pakker den selv genererer i det de går ut på linken, og tilsvarende for 
alle pakker den mottar i det de er fullstendig mottatt. Det gir oss mulighet til å beregne 
Hurst-verdien til både innkommende og utgående pakkestrømmer for alle nodene i 
nettverket og sammenligne disse verdiene.  
 
Hovedmålsetningen ved dette eksperimentet er å se på hvor robust selvsimilær trafikk er 
mot påvirkninger fra køer og aggregering. Det gjennomføres ved at en node sender 
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trafikk med en svært høy grad av selvsimilaritet, mens de åtte andre sender trafikk med 
en svært lav grad av selvsimilaritet. Mondragón-generatoren i node 1 spesifiseres til å 
generere pakketider med en Hurst-verdi på 0,95. De resterende nodene settes til å 
produsere trafikk med H = 0,55 (se Figur 46). Ettersom nettverkstopologien er 
symmetrisk har plasseringen til node 1 i nettverket ingen betydning.  
 
Figur 46 og Figur 47 viser gjennomsnittlig estimert Hurst-verdi med 90 %-fraktilet for 
seriene med henholdsvis ankomsttidspunkter og mottakstidspunkter for de enkelte 
endenodene i nettet. Verdiene målt på linkene inn i nettverket (se Figur 46) stemte som 
forventet godt med verdiene vi spesifiserte. Ved H = 0,55 produserer generatoren 
pakketider med gjennomsnittlig Ĥ = 0,585, mens for H = 0,95 produseres tider med den 
spesifiserte H som gjennomsnitt. Spredningen er også noe større ved H = 0,55. Dette 
samsvarer med tallene fra vår evaluering av Mondragóns kaotiske avbildning. 
 
Trafikken node 1 mottar er et uniformt utvalg av pakker generert av endenoder 2-9. 
Ettersom alle disse genererte trafikk med Ĥ = 0,585, og den uniforme utvelgelsen ikke 
virker å ha noen nevneverdig påvirkning på selvsimilariteten (se kapittel 6.4), var det å 
forvente at Ĥ for trafikk mottatt av endenode 1 også var 0,585. Gjennomsnittsverdien for 
Ĥ for ankomsttider i endenode 1 i dette forsøket var 0,57, altså marginalt lavere enn 
forventet, men vel innenfor 90 %-fraktilet til Hurst-verdiene til trafikken sendt fra 
endenode 2-9.  
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Figur 46: Gjennomsnittlig estimert Hurst-verdi med 90 %-fraktil for sendetidspunktene til pakker 

sendt fra hver av de ni endenodene. 
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Figur 47: Gjennomsnittlig estimert Hurst-verdi med 90 %-fraktil for ankomsttidspunktene til 

pakker mottatt av hver av de ni endenodene. 

 
 
 
Vi har med dette fått bekreftet at forutsetningene for forsøket er korrekte og kan dermed 
studere hvordan spleisingen av en pakkestrøm med en svært høy verdi av H med flere 
strømmer med svært lave verdier av H påvirker den totale selvsimilariteten til 
pakketrafikken i et realistisk nettverksmiljø. Forsøk som [47, 83] konkluderer med at ved 
aggregering vil H for den samlede strømmen ligge tett opptil den høyeste H blant 
enkeltstrømmene. Begge disse undersøkelsene ser dog på et begrenset antall strømmer (2-
4) og på små til moderate variasjoner i H mellom strømmene. I vårt mer ekstreme forsøk 
er pakkestrømmen nodene 2-9 mottar en aggregert strøm med et uniformt utvalg av 
pakker fra en strøm med Ĥ = 0,95 og sju strømmer med Ĥ = 0,585. For alle åtte nodene i 
denne kategorien observerer vi en Ĥ på omtrent 0,80, altså har vi en strøm med en kraftig 
grad av selvsimilaritet til tross for at 7 / 8 av trafikken stammer fra lite selvsimilære 
trafikkilder. Hvis alle strømmer hadde hatt lik vekt ville vi kunne forvente at Ĥ 
= . At Ĥ er vesentlig høyere enn denne verdien er i samsvar 
med tidligere nevnte undersøkelser, men det er verdt å merke seg at vi likevel observerer 
et betydelig avvik i forhold til den høyeste H. Vi mener dette tyder på at antall spleisede 
strømmer, og forskjellen på grad av selvsimilaritet dem i mellom, har en signifikant 
betydning ved aggregering av pakkestrømmer. Likevel er vår grunnleggende konklusjon 
den samme; de selvsimilære egenskapene til pakketrafikk er robuste og vil ikke lett 
vannes ut ved aggregering. Dette kan også være en av de avgjørende årsakene til den 
observerte selvsimilariteten til trafikk både på Internett og lokalnettverk. En enkelt 
selvsimilær kilde kan være tilstrekkelig for å gjøre all trafikk i et nettverk selvsimilær.

64,0585,08/795,08/1 ≈⋅+⋅
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6.6 Trafikkmodellens innflytelse på nettverksforsinkelser 
 
I lang tid har Markov-modulerte Poisson-prosesser (MMPP) [16] vært benyttet for å 
modellere nettverkstrafikk. Denne typen prosesser kan ikke generere selvsimilær trafikk 
[57] selv om gode tilnærminger kan oppnås over begrensede aggregeringsnivåer [2, 84]. 
Dette påvirker igjen køteoriene utviklet rundt Markov-baserte modeller med 
eksponentialfordelte tilstandsløse ankomstprosesser. Det er vist at disse teoriene ikke 
lenger holder når ankomstprosessen er selvsimilær [50], og at lagringsbehovet er nært 
knyttet opp til verdien av H. Dette medfører at simuleringer basert på slike 
trafikkmodelleringsprosesser i mange tilfeller vil gi feilaktige resultater vedrørende 
nettverkets ytelse. 
 
I denne seksjonen ønsker vi å se på og sammenligne effekten av å henholdsvis benytte 
Poisson-modellert og selvsimilær trafikk i et realistisk nettverksmiljø. Det er spesielt 
interessant å studere hvordan ytelsen til et gitt nettverk med et gitt trafikkpåtrykk 
avhenger av trafikkmodellen.  
 
For å få svar på disse spørsmålene har vi implementert to ulike nettverk i Opnet, et 3-ary 
2-cube og et 4-ary 2-cube. For hver av disse har vi kjørt simuleringer med ulikt påtrykk, 
fra lavt til tilnærmet metning, og loggført forsinkelsen til alle pakker som ankommer sin 
destinasjon. For å unngå at nettverkets oppstartsfase påvirker resultatene har vi valgt å se 
bort i fra pakkeankomsttidene fra den transitive fasen. Hver simulering pågår til en 
mottaker har mottatt 100 000 pakker. Analyser av køer og trafikk i forbindelse med 
simuleringen tilsa at dette var et tilstrekkelig antall til å fylle og tømme alle nettverkets 
køer flere ganger i løpet av simuleringen, og følgelig gi et representativt bilde av 
nettverkets tilstand. Det faktiske trafikkpåtrykket registreres også, slik at vi kan ta høyde 
for avvik fra det spesifiserte påtrykket. Dette gir oss muligheten for å plotte variansen i 
det observerte påtrykket mot variansen i forsinkelsen.     
 
 

6.6.1 3-ary 2-cube 
 
Forsøksoppsettet for 3-ary 2-cube-nettverket er i stor grad likt det som er beskrevet i 
kapittel 6.5. Forskjellen er at vi i dette eksperimentet har fire noder tilknyttet hver av de 
ni svitsjene og at alle nodene produserer trafikk med samme grad av selvsimilaritet. Vi 
har valgt å spesifisere en Hurst-parameter på 0,85 ettersom det tilsvarer verdien vi 
estimerte for tidsserien pAug89 (se kapittel 3) med wavelet-estimatorens og 
telleprosessen, og følgelig burde tilsvare virkelig pakketrafikk. Vi har valgt å benytte 
uniform adressefordeling, da det er den mest optimale fordelingen med tanke på 
nettverksutnyttelse. Siden en eventuell forskjell vil være på sitt minste og utelukkende 
skyldes trafikkmønstrene burde dette være en ideell innstilling for sammenligning av 
forskjellige trafikkmodeller. Ettersom vi benytter uniform adressefordeling og 
deterministisk korteste vei-ruting med lik trafikkfordeling mellom alle linker i nettet kan 
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vi regne oss fram til et godt estimat for nettverkets metningspunkt. Vi har analytisk 
beregnet metningspunktet til å være omtrent 73 % av linkkapasitet, noe som også 
samsvarer bra med høyeste observerte gjennomstrømning.  
 
Totalt 130 simuleringer er foretatt med dette nettverket, 50 med Poisson-kilder og 80 med 
selvsimilære trafikkilder. Disse er igjen fordelt over fem ulike spesifiserte påtrykk: 30 %, 
40 %, 50 %, 60 % og 70 % av linkkapasitet. Resultatene viste seg å være mer spredt for 
simuleringene med høyt påtrykk og selvsimilær trafikk. Vi har derfor valgt å kjøre flere 
simuleringer med dette oppsettet enn for simuleringer med Poisson-trafikk og selvsimilær 
trafikk med lavt påtrykk. 
 
Som vi ser av Figur 48 og Figur 49 har simuleringene med selvsimilær trafikk større 
variasjon i påtrykket. Dette er ikke overraskende med tanke på den store variasjonen i 
selvsimilær trafikk selv over store tidsskalaer. Figur 50 viser at nettverksforsinkelsen 
øker vesentlig raskere ved høyning av påtrykket for selvsimilær trafikk enn for Poisson-
trafikk. Ved 30 % påtrykk er overskuddskapasiteten i nettverket stor nok til at det ikke 
rekker å bygge seg opp betydelige køer for noen av trafikkmodellene, dermed er 
forskjellen knapt merkbar. For høyere påtrykk ser vi konsekvent at gjennomsnittlig 
forsinkelse er høyere i simuleringene med Mondragóns generator, og at den relative 
forskjellen øker. Dette er som forventet, og skyldes antagelig en større sannsynlighet for 
lange utbruddsperioder med selvsimilære trafikkilder. Hvis vi ser litt tilbake til Figur 11 
og Figur 12 får man en intuitiv forståelse av hvordan trafikkmønstre påvirker 
køoppbygning og forsinkelser. Poisson-kilden gir bare variasjoner over korte intervaller, 
hvilket i verste fall fører til korte køer når påtrykket ikke er nært nettverkskapasiteten. I 
det selvsimilære trafikkmønsteret ser vi derimot store variasjoner også over større 
skalaer, hvilket følgelig gir opphav til sterkere utbruddsperioder og dermed oppbygning 
av lengre køer. Disse observasjonene samsvarer med de teoretiske bevisene i [50] som 
sier at selvsimilær trafikk leder til lengre køer enn tradisjonelle MMPP-modeller. 
 
En annen observasjon fra Figur 50 er at variasjonene i gjennomsnittlig forsinkelse er 
veldig mye større for simuleringer med selvsimilære kilder. Dette er viktig å være klar 
over når man kjører simuleringer med selvsimilær trafikk. For å få pålitelige resultater 
kreves det et mye større antall simuleringer enn tilfellet er med Poisson-trafikk. Figur 51 
viser et tilsvarende diagram for nettverksforsinkelsens median. Her er variasjonene mye 
mindre frem til nettverket nærmest er i metning. Dette viser at variasjonen i 
gjennomsnittlig forsinkelse ikke skyldes en liten økning i forsinkelse blant flertallet av 
pakkene, men snarere en stor økning for en mindre gruppe. Denne langhalede egenskapen 
til forsinkelsesfordelingen skyldes antagelig oppbygningen av få, men store køer.  
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Figur 48: 3-ary 2-cube Poisson forsinkelsesdiagram for de fem ulike påtrykkene. Median er 

representert med et diamantsymbol. De vertikale stolpene viser 90 %-fraktilet for forsinkelsene. 
Poisson-generatoren har veldig liten variasjon i påtrykket, så de horisontale stolpene som 
representerer intervallet for observert påtrykk er ikke mulig å se på dette diagrammet. 

 

 
Figur 49: 3-ary 2-cube Mondragón forsinkelsesdiagram for de fem ulike påtrykkene. Median er 

representert med et diamantsymbol. De vertikale stolpene viser 90 %-fraktilet for forsinkelsene.  De 
horisontale stolpene representerer intervallet for observert påtrykk.  
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Figur 50: 3-ary 2-cube forsinkelse. Gjennomsnittet for samtlige enkeltkjøringer for Mondragón og 

Poisson. Legg merke til at tidsaksen er logaritmisk. 
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Figur 51: 3-ary 2-cube forsinkelse. Medianen for samtlige enkeltkjøringer for Mondragón og 

Poisson. Legg merke til at tidsaksen er logaritmisk. 

 
Figur 53 og Figur 54 viser fordeling av forsinkelser for selvsimilære kilder i vårt 3-ary 2-
cube-nettverk. Figur 52 viser det samme for Poisson-kilder. Påtrykket er 70 % av 
linkkapasitet, altså svært nært nettverkets gjennomstrømningskapasitet. I begge tilfeller 
ligger median under gjennomsnittet. Vi ser tydelig at det er den ekstremt lange halen til 
den selvsimilære fordelingen som trekker gjennomsnitt opp. 
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Figur 52: Fordeling av forsinkelsen for pakkerankomster fra et 3-ary 2-cube-nettverk med Poisson-

trafikkilder og svært høyt påtrykk. 

 

 
Figur 53: Fordeling av forsinkelsen for pakkerankomster fra et 3-ary 2-cube-nettverk med 

selvsimilære trafikkilder og svært høyt påtrykk.  
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Figur 54: Fordeling av forsinkelser på mindre enn 0,15 sekund for pakkerankomster fra et 3-ary 2-

cube-nettverk med selvsimilære trafikkilder og svært høyt påtrykk. 

 
 
 

6.6.2 4-ary 2-cube 
 
Vi ønsket også å se på hvordan selvsimilariten relater til størrelsen av et nettverk, 
hovedsakelig i form av økede stilengder og følgelig flere passerte køer. For å undersøke 
dette implementerte vi et større 4-ary 2-cube-nettverk i Opnet (se Figur 55). Et slikt 
nettverk har lengste stilengde på fire, det dobbelte av et 3-ary 2-cube-nettverk. Hver av de 
16 svitsjene er også her tilknyttet fire noder og fire andre svitsjer. 
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Figur 55: 4-ary 2-cube i Opnet. Hvert subnet består av fire endenoder tilknyttet en svitsj. 

 
Som med 3-ary 2-cube-nettverket har vi en deterministisk korteste vei-ruting, uniform 
adressefordeling, H = 0,85 og pakkestørrelser trukket i henhold til Tabell 3. 
Trafikkfordelingen er også her likt fordelt over alle linker i nettet. 
 
Figur 56, Figur 57, Figur 58 og Figur 59 viser at trendene er like for både selvsimilær 
trafikk og Poisson-trafikk som i 3-ary 2-cube-nettverket. Forskjellen mellom Poisson-
trafikk og selvsimilær trafikk er liten når påtrykket er lavt, men den øker fort når 
påtrykket økes. Dette gjelder både for nettverksforsinkelsens median og for 
gjennomsnittlig forsinkelse. Dette tyder på at effekten av selvsimilær trafikk ikke i 
nevneverdig grad avhenger av nettverkets stilengde. For å bekrefte dette inntrykket har vi 
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plottet forsinkelsen mot metningsgrad (last / gjennomstrømningskapasitet) for de to ulike 
nettverkstopologiene. 
 

 
Figur 56: 4-ary 2-cube Poisson forsinkelsesdiagram for de seks ulike påtrykkene. Median er 

representert med et diamantsymbol. De vertikale stolpene viser 90 %-fraktilet for forsinkelsene. 
Poisson-generatoren har veldig liten variasjon i påtrykket, så de horisontale stolpene som 
representerer intervallet for observert påtrykk er ikke mulig å se på dette diagrammet. 
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Figur 57: 4-ary 2-cube Mondragón forsinkelsesdiagram for de seks ulike påtrykkene. Median er 

representert med et diamantsymbol. De vertikale stolpene viser 90 %-fraktilet for forsinkelsene.  De 
horisontale stolpene representerer intervallet for observert påtrykk. 
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Figur 58: 4-ary 2-cube forsinkelse. Median for samtlige enkeltkjøringer for Mondragón og Poisson. 

Legg merke til at tidsaksen er logaritmisk. 
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Figur 59: 4-ary 2-cube forsinkelse. Gjennomsnittet for samtlige enkeltkjøringer for Mondragón og 

Poisson. Legg merke til at tidsaksen er logaritmisk. 

 
Som vi ser av Figur 60 virker forsinkelsene fra simuleringer med Poisson-trafikk å følge 
den samme utviklingen i forhold til relativ belastning. Dersom nettverksstørrelsen verken 
forsterker eller reduserer effekten av selvsimilær trafikk burde vi se den samme 
tendensen for simuleringene med selvsimilære kilder. Figur 61 viser at dette er tilfellet. 
Det er altså helt tydelig at gjennomsnittlig stilengde har en neglisjerbar påvirkning på 
nettverksforsinkelsen i forhold til fyllingsgraden av køene.  
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Figur 60: 3-ary 2-cube og 4-ary 2-cube forsinkelse. Median for samtlige enkeltkjøringer for Poisson, 

plottet mot observert last i forhold til nettverkets gjennomstrømningskapasitet. 
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Figur 61: 3-ary 2-cube og 4-ary 2-cube forsinkelse. Median for samtlige enkeltkjøringer for 
Mondragón, plottet mot observert last i forhold til nettverkets gjennomstrømningskapasitet. 
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6.6.3 Fordelingen av AV- og PÅ-perioder 
 
Som nevnt i kapittel 4.3 hevder Mondragón at Hurst-parameter i seg selv ikke er en 
tilstrekkelig parameter for å oppnå trafikkontroll. For to ulike tidsserier med lik H kan 
kølengden i det ene tilfellet avta eksponentielt, mens den for den andre tidsserien avtar 
polynomisk. I Figur 26, Figur 27 og Figur 28 ser man hvor ulikt trafikkmønsteret blir 
hvis henholdsvis bare PÅ-periodene, bare AV-periodene eller begge fordelingene er 
tunghalet distribuerte. Det er ikke vanskelig å forestille seg at nettverkseffektene kan 
være ulike for de tre trafikkmønstrene, selv om de har lik grad av selvsimilaritet. Vi har 
studert effekten av disse tre generatoroppsettene i 3-ary 2-cube-nettverket. 
Forsøksoppsettet er likt det vi har beskrevet i kapittel 6.6.1, bortsett fra at vi her benytter 
Mondragóns generator konfigurer slik at henholdsvis kun AV- eller PÅ-periodene er 
tunghalede. 
 
Figur 62 viser gjennomsnittlig forsinkelse fra simuleringene med kilder som produserer 
selvsimilær trafikk med utelukkende tunghalede AV- eller PÅ-perioder, samt resultatene 
fra simuleringene i kapittel 6.6.1. Som vi ser er forskjellene mellom de tre ulike 
konfigurasjonene for Mondragóns generator ganske store, til tross for at trafikken har lik 
Hurst-verdi. Konfigurasjonen med kun tunghalede AV-perioder gir desidert best ytelse, 
frem til og med 60 % påtrykk ligger den betydelig nærmere Poisson-generatoren enn de 
to andre selvsimilære kildene. Variasjonen i gjennomsnittlig forsinkelse er også betydelig 
mindre for dette oppsettet enn for de to andre. Disse resultatene er ikke oppsiktsvekkende 
da de høye forsinkelsene observert ved lavere påtrykk for de to andre selvsimilære 
kildene antageligvis skyldes de lange pakkeutbruddsperiodene dette oppsettet ikke har (se 
Figur 26, Figur 27 og Figur 28 igjen for sammenligning av trafikkmønster). At 
gjennomsnittlig forsinkelse ved 70 % påtrykk ikke lenger er sammenlignbart med 
Poisson-simuleringene er heller ikke så merkelig, da kilder med svært lange AV-perioder 
i lange perioder nødvendigvis produserer mer trafikk enn nettverket kan håndtere når 
påtrykket i gjennomsnitt ligger svært nært gjennomstrømningskapasiteten. 
 
Konfigurasjonen med bare tunghalede PÅ-perioder yter noe bedre enn oppsettet med 
både tunghalede AV- og PÅ-perioder, men langt dårligere enn oppsettet med bare 
tunghalede AV-perioder frem til og med 60 % påtrykk. Det mener vi som nevnt skyldes 
at de høye forsinkelsene ved lavere påtrykk kommer av de lange 
pakkeutbruddsperiodene. Som vi ser av den øverste grafen i Figur 62 varierer 
gjennomsnittsforsinkelsen for de ulike simuleringene for dette oppsettet, i motsetning til 
oppsettet med bare tunghalede AV-perioder, omtrent like mye som oppsettet med både 
tunghalede AV- og PÅ-perioder. Dette tyder på at det i første rekke er fordelingen av PÅ-
periodenes lengde som medfører den store variasjonen mellom simuleringer med likt 
oppsett. Altså vil vi konkludere med at for lavere påtrykk har tunghalede AV-perioder en 
neglisjerbar effekt på ytelsen. Det er først og fremst de lange pakkeutbruddene som 
skyldes tunghalede PÅ-perioder som skiller selvsimilær trafikk fra Poisson-trafikk. Når 
påtrykket nærmer seg metning har all variasjon i trafikkbildet en negativ effekt, altså vil 
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både tunghalede AV- og PÅ-perioder lede til dårligere ytelse enn det jevne 
trafikkmønsteret til en Poisson-generator. 
 
Dette forsøket bekrefter Mondragóns konklusjon om at Hurst-parameteren ikke er 
tilstrekkelig for å gi en fullstendig beskrivelse av reell nettverkstrafikk. Vi har sett at 
forsøk med trafikk med lik grad av selvsimilaritet kan gi nesten like store forskjeller i 
nettverksforsinkelse som de vi observerte mellom selvsimilære kilder og Poisson-kilder i 
kapittel 6.6.1 og 6.6.2. Dette betyr ikke at selvsimilaritet er en irrelevant ytelsesparameter 
ved nettverkssimulering, men snarere at det er et behov for flere parametere for å 
beskrive reell nettverkstrafikk og gjenskape den i et simuleringsmiljø. 
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Figur 62: 3-ary 2-cube forsinkelse. Øverst ser vi gjennomsnittet for samtlige enkeltkjøringer, nederst 

ser vi gjennomsnittlig forsinkelse for alle kjøringer med lik spesifisert last for Mondragón 
konfigurert med tunghalede AV- og PÅ-perioder, kun tunghalede PÅ-perioder, kun tunghalede AV-

perioder og Poisson. Som vi ser er forskjellen mellom de tre Mondragón-oppsettene stor, selv om 
graden av selvsimilaritet er den samme. Legg merke til at tidsaksen er logaritmisk.
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7 Konklusjon 
 
Våre studier viser, kanskje noe overraskende, at pakkegeneratoren som medfølger det 
utbredte simuleringsverktøyet Opnet Modeler er desidert dårligst blant de evaluerte 
generatorene og etter vår mening minst egnet for bruk i simuleringer. De fire øvrige 
generatorene er alle vurdert som gode. Selv om våre statistiske tester ikke påviser noen 
forskjell mellom disse generatorene for de mest aktuelle gradene av selvsimilaritet tyder 
resultatene våre på at multipleksing av AV/PÅ-kilder kan yte noe bedre enn de andre 
dersom mer enn 100 kilder benyttes.  
 
Vi har også observert en markant forverring av nettverkets ytelse ved bruk av 
selvsimilære kilder kontra Poisson-baserte kilder. Dette understreker betydningen av å 
benytte selvsimilære trafikkilder i realistiske nettverksimuleringer. Simuleringer med 
trafikk med ulik distribusjon av AV- og PÅ-perioder har vist at trafikk med lik grad av 
selvsimilaritet kan ha svært forskjellig effekt på nettverkets ytelse. Dette viser at 
selvsimilaritet ikke alene er nok til tilfredsstillende å kunne beskrive pakketrafikk. 
 
 

7.1 Svakheter 
 
Vi vil avslutningsvis påpeke noen potensielle svakheter ved oppgaven: 

• Estimering av Hurst-parameter er ikke en triviell oppgave. Målet er å beregne en 
verdi, Ĥ, mest mulig lik den sanne ukjente verdien H. Ettersom selvsimilaritet er 
definert for uendelig lange serier og seriene man ønsker å teste etter alt å dømme 
ikke har nøyaktig autokorrelasjonsfunksjonen (3) må man forvente et avvik 
mellom H og Ĥ. Det finnes ikke en allment anerkjent metode for estimering av H. 
Det er foreslått en rekke ulike metoder, og som vi ser av Tabell 1 gir disse til dels 
svært ulike estimater for samme tidsserie. For å få et best mulig grunnlag for å 
evaluere generatorene benyttet vi tre ulike estimatorer. 

• Estimatorene vi har benyttet i denne oppgaven måler Hurst-verdi for en diskret 
stokastisk prosess, mens generatorene bare gir ankomsttidspunkter. For å kunne 
evaluere generatorene var vi derfor nødt til å konvertere disse tidspunktene ved 
hjelp av en prosessmodell. Dette vil alltid ha viss påvirkning på resultatet. For 
wavelet-estimatoren, som viste seg å være best, valgte vi etter en evaluering å 
benytte telleprosessen (se underkapittel 3.4.1). Dette skulle være en svært enkel 
prosessmodell som gir lite tap av informasjon, og burde følgelig påvirke 
resultatene i minst mulig grad.  

• Ettersom generatorene kun spesifiserer ankomsttider og ikke pakkestørrelser må 
størrelsen settes uavhengig av generatoren. For å ivareta målet om mest mulig 
realistisk trafikk trekker vi pakkestørrelser stokastisk fra en fordeling hentet fra en 
stor Internett-undersøkelse. Selv om fordelingen av pakkestørrelser er realistisk 
kan det allikevel oppstå urealistiske trafikkeffekter på grunn av mulig mangel på 
korrelasjon mellom pakkestørrelsene.  
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• I underkapittelkapittel 6.4 viser vi at uniform utvelging av mottageradresser ikke 
har noen påvirkning på graden av selvsimilaritet. Derimot kan det innvendes at 
uniform trafikk er en urealistisk antagelse for et ekte nettverk, og mest sannsynlig 
har en effekt på ytelsen. Hvordan denne effekten påvirker henholdsvis Poisson-
generert og selvsimilær trafikk er usikkert, men vi kan anta forskjellen i 
forsinkelser vi målte med uniformfordelte mottageradresser er en beskrivelse på 
hvordan forskjellen i beste fall er.  

• En simulering vil alltid være en forenkling av virkeligheten, og følgelig medføre 
unøyaktigheter og potensielle feil. I underkapitler 6.1 og 6.2 har vi tatt med en 
liste over vanlige feilkilder ved simuleringer og metoder for å unngå disse. 

• Til slutt kan det være viktig å påpeke at dette er et felt under stadig utvikling og i 
rask vekst. Da vi baserer oss på til dels gamle talldata er det ikke gitt at disse 
lenger representerer dagens tilstand presist. Det er allikevel verdt å nevne at 
selvsimilaritet virker å være en iboende egenskap i nettverkstrafikken, som ikke 
har endret seg markant selv ved store nyutviklinger og enorm trafikkvekst. 

 
 

7.2 Videre arbeid 
 
Basert på våre undersøkelser foreslår vi noen emner som kan være interessante for videre 
arbeid: 

• Våre undersøkelser i underkapittel 6.6.3 viste at nettverkstrafikk med lik grad av 
selvsimilaritet kan ha svært ulik ytelseseffekt. Vi mener derfor det er et behov for 
undersøkelser av virkelige nettverktrafikksopptak for å finne ytterligere 
parametere. For eksempel ser [7] på fordelingen av AV- og PÅ-perioder hver for 
seg, og konkluderer med at PÅ-periodene har en kraftigere tunghalet fordeling 
enn AV-periodene. Som vi så i vår undersøkelse gir dette en vesentlig dårligere 
ytelse enn hvis det motsatte er tilfelle. Vi mener det er behov for flere slike 
undersøkelser, både med tanke på fordeling av AV- og PÅ-perioder, men også på 
eventuelt andre parametere for å beskrive nettverkstrafikk. Dette vil igjen kunne 
medføre et behov for nye metoder for å generere trafikk hvor slike parametere 
eventuelt kan spesifiseres. 

• Internett er i stadig utvikling. Den siste undersøkelse av fildistribusjonen vi fant 
var fra så tidlig som 1995. Det er nærliggende å tro at fordelingen har endret seg 
ganske mye siden den gang, og en ny undersøkelse kunne vært interessant. Det 
dukker også stadig opp nye applikasjoner på Internett, og det vil være et 
kontinuerlig behov for analyser av deres trafikkmønster. Dagens største og raskest 
voksende protokoll for Internett-trafikk, BitTorrent, fungerer radikalt forskjellig 
fra tidligere overføringsmetoder generert av klient-tjener trafikk og peer-til-peer 
trafikk. 

• Det virker å være høy usikkerhet rundt effekten av flytkontroll, som vi finner i for 
eksempel TCP, i forhold til selvsimilaritet. Her ser vi et behov for flere og 
grundigere undersøkelser, slik at effekten blir kjent og kan tas hensyn til i 
simuleringer. 
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8 Verktøyoversikt 
 

8.1.1 Opnet Modeler 
 
Opnet modeler41 (heretter bare Opnet) er 
nettverkssimuleringsverktøyet vi har benyttet i våre under
program for analyse og modellering av alle typer data- og telekommunikasjonsnett og 
benyttes av de fleste ledende bedrifter og organisasjoner innen 
kommunikasjonsteknologi. Med en svært høy kompleksitetsgrad og muligheter for å 
benytte så vel egendefinerte som hyllevarekomponenter gis det muligheter for å foreta 
realistiske forsøk med alle varianter av datanettverk. For vår del er det muligheten for 
raskt å kunne sette opp eller endre topologi og trafikk, samt gode mekanismer for 
resultatinnhenting som gjør dette til et ideelt program.  

søkelser. Dette er et omfattende 

                                                

 
Opnet gir en hierarkisk oversikt over nettverket, fordelt på tre hovednivåer. På toppen 
finner vi et oversiktsbilde av nettverket, det vil si noder (alt fra store delnettverk til enkle 
svitsjer, rutere eller arbeidsstasjoner – se Figur 63) og linkene disse imellom. Her 
spesifiseres nettverkets topologiske struktur og hvilke bestanddeler nettverket skal bestå 
av. Den fysiske størrelsen på nettverket settes også her. Opnet har predefinerte oppsett i 
alle størrelsesordner, fra store globale nettverk til små kontornettverk. 
 

 
41 OPNET Technologies Inc. Se http://www.opnet.com 
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Figur 63:  Nettverksoversiktsbilde fra Opnet Modeler 

  
På nivået under kan nodenes oppbygning konfigureres mer i detalj (se Figur 64). Her kan 
man styre funksjonaliteten med en rekke innstillingsmuligheter som varierer fra modell 
til modell. En node er definert av hvilke prosesser den består av, hvordan disse er knyttet 
sammen og en rekke attributter. Dersom disse varieringsmulighetene ikke er 
tilstrekkelige kan man gå ned et nivå i de ulike prosessene.  
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Figur 64: Nodeoppbygningsbilde fra Opnet Modeler 

 
På det nederste nivået vises det hvordan den spesifikke prosessen er bygd opp i detalj (se 
Figur 65). Her kan man programmere nye prosesser eller endre på gamle. Samtlige 
nodemodeller som følger med Opnet kommer med komplett kildekode slik at deres 
funksjonalitet kan studeres og manipuleres i detalj. Kildekoden er i vårt tilfelle skrevet i 
programmeringsspråket C for Microsoft42 Windows XP plattformen. Kompilator er ikke 
en del av Opnet-programvarepakken, men levert av en tredjepart. I vårt tilfelle var dette 
kompilatoren fra Microsoft Visual Studio. Alle prosesser kompileres til eksekverbare 
programsnutter i forkant av simuleringen. Dette medfører en rask og effektiv simulering. 
Opnet har også et effektivt verktøy for interaktiv feildetektering under simulering.  
 

                                                 
42 Microsoft Corporation. Se http://www.microsoft.com 
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Figur 65: Prosessoppbygningsbilde fra Opnet Modeler 

 
Vårt arbeid i Opnet foregikk på alle nivåer. Vi har konstruert ulike topologier, bygd opp 
av kombinasjoner av standardkomponenter og våre egne nodemodeller. Enkelte av 
nodemodellenes prosesser har vi endret eller skrevet selv, som for eksempel 
rutingprosessen i svitsjene og arbeidsstasjonenes pakkegenereringsmekanismer.  
 
En annen praktisk funksjon er muligheten for gruppekjøringer av simuleringsmodeller. 
Ferdige modeller kan konfigureres til å starte fortløpende med små endringer, som for 
eksempel ulikt trafikkpåtrykk eller frø for slumptallsgeneratoren. Det er også mulig å 
starte simuleringer på en maskinklynge gjennom for eksempel verktøyet Condor, som er 
beskrevet i kapittel 8.1.4. 
 
Opnet har også innbygd en rekke innebygde ytelsesstatistikkfunksjoner som på en lettvint 
måte kan konfigureres til å samle inn ulike data under simulering (se Figur 66). I tillegg 
kan man selv benytte statistikksinnsamlingsrammeverket til å spesifisere egne 
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statistikkfunksjoner. Dette gjør man enkelt kan skaffe til veie statistikk fra alle nivåer i 
simuleringsmodellen med det ønskede detaljnivå.  
 

 
Figur 66: Statistikkpresentasjonsbilde fra Opnet Modeler 

 
I tillegg til disse nevnte funksjonene har Opnet en rekke andre muligheter som for 
eksempel automatisk rapportgenerering, animasjoner, resursberegning og 
planlegningsverktøy som vi ikke går inn på i detalj i denne oppgaven.  
 
 

8.1.2 Mathematica 
 
Mathematica43 er en stor samling av matematisk beregningsverktøy og 
visualiseringsmuligheter. For de fleste matematiske og statistiske felt finnes det 
tilgjengelige bibliotek for Mathematica som lar deg utføre avanserte beregninger med 
minimalt av kode. Vi har benyttet versjon 5.0 av Mathematica for Microsoft Windows 
plattformen for beregning av enkelte statistiske tester, samt generering av grafer i 
forbindelse med evalueringen av trafikkgeneratorene i kapittel 5. Aggregert varians 
estimatoren vi har benyttet oss av i kapittel 3.1 er også implementert i Mathematica. 
Denne estimatoren benyttet vi sammen med Condor, som er beskrevet i kapittel 8.1.4. 
 
 

8.1.3 MATLAB 
 
MATLAB44 er en forkortelse for MATrix LABoratory. Det er et i likhet med 
Mathematica et interaktivt program for numeriske beregninger. EBP- og Wavelet-

                                                 
43 http://www.wolfram.com/ 
44 http://www.mathworks.com/ 
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estimatorene vi benytter er implementert i MATLAB av opphavsmennene selv, som 
sjenerøst gav oss originalkoden. Universitetet i Oslo har en rekke lisenser for bruk av 
MATLAB i Linux og UNIX, slik at vi effektivt har kjørt flere beregninger parallelt på et 
maskinkluster gjennom Condor (se kapittel 8.1.4). 
 
 

8.1.4 Condor 
 
Condor45 er et forvaltningsprogram for arbeidsfordeling av ressurskrevende 
arbeidsoppgaver i en maskinklynge. Det overvåker resursbruken på alle maskiner i 
klyngen og sørger for at nye jobber hele tiden blir skedulert til ledige maskiner. Systemet 
tilbyr en kømekanisme for jobber, avansert skeduleringspolitikk, prioritetsordning og 
forvaltning og monitorering av ressursbruk. Brukere legger til serielle eller parallelle 
jobber, som Condor plasserer i en kø sortert etter den gjeldende skedulering- og 
prioritetspolitikken. Når Condor senere detekterer en maskin med ledige ressurser 
oversendes den første jobben hvis krav oppfylles av den ledige maskinen. Når jobben er 
ferdig kopieres resultatene til et spesifisert område. 
 
Condor er installert på Simula Research Laboratory på totalt 42 prosessorer, hvorav 36 
kjører Linux og 6 kjører Windows. Under arbeidet med oppgaven lagde vi et Condor-
rammeverk for simulering med de ulike generatorene og estimering av Hurst-verdi for 
den produserte trafikken. Dette tillot oss å kjøre flere og lengre simuleringer enn hva vi 
ville hatt mulighet for uten et slikt verktøy. 
 
 

8.1.5 J2SE / annet 
 
Trafikkgeneratorene FSNDP, Eramilli og Mondragón benyttet under evalueringsarbeidet 
er alle skrevet i programmeringsspråket Java 2.0 Standard Edition46. I tillegg har vi laget 
en rekke mindre verktøy for innsamling av data samt grafiske fremstillinger i Java. Vi har 
valgt å bruke Java fordi det er et språk vi føler oss komfortable med å programmere i, 
samt at det har en del praktiske fordeler som for eksempel plattformuavhengighet.  
 
I tillegg har vi benyttet Microsoft Excel for generering av en del grafer. Oppgaven er 
skrevet i Microsoft Word. 
 

                                                 
45 The Condor Project. Se http://www.cs.wisc.edu/condor/ 
46 Sun Microsystems. Se http://java.sun.com/ 
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9 Kildekode 
 
All kildekode finnes på vedlagt CD. 
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