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چکیده
امروزه مدل سازي ترافيک شبکه و توليد ترافيک هنجار از اهميت بااليي برخوردار استت تتا بته امتروز متدلستازيهتاي زيتادي بتر روي
ويژگي هاي مختلف ترافيک شبکه انجام شده است که تقريباً اکثر آنها از توزيعهاي احتماالتي استفاده کردهاند در ايت مقالتهر روج يديتدي
براي مدلسازي ويژگيهاي مختلف ترافيک شبکه معرفي مي شود که مبتني بر قانون زيف استت قتانون زيتف يتک قتانون تجربتي استت کته
رابطه اي بي فراواني و رتبه هر دسته در مجموعه دادههار ارائه ميکند در اي مقاله نشان داده ميشود کته قتانون زيتف متيتوانتد بتهختوبي
ويژگيهاي مختلف ترافيک شبکه را مدل سازي نمايد براي اي منظورر دو ويژگي مهم ترافيک شبکهر يعني اندازه و زمان بي ورود بستههتاي
 TCPو UDPر مورد مطالعه قرار گرفته است از مدلسازي ويژگيهتاي مختلتف ترافيتک شتبکه متيتتوان در زمينتههتاي مختلفتي از يملته
شبيه سازي ترافيک شبکه و توليد ترافيک هنجار استفاده کرد مزيت استفاده از قانون زيف اي است که ميتواند با کمتري اطالعاتر بيشتري
شباهت را ايجاد کند همچني قانون زيف ميتواند ويژگي هاي مختلف ترافيک شبکه را که ممک است از توزيع رياضي خاصي پيروي نکننتدر
مدلسازي کند با تويه به روج سادهاي که اي قانون ارائه ميکندر عالوه بر دقتت و مدتدوديتهتاي کمتتر نستبت بته روجهتاي پيشتي ر
مدلسازي و شبيهسازي را در زمان مناسبي نيز انجام ميدهد
در اي مقاله نشان داده خواهد شد که با دستهبندي مقادير ويژگيها و بهدست آوردن رتبه آنهار ميتوان مدلسازي دقيقتي از ويژگتيهتا
ايجاد کرد به عبارت ديگرر رتبه هر دستهر مدل بهدستآمده از مقادير ويژگي خواهد بود که ميتوان از آن در شبيهسازي استفاده کرد
واژههای کلیدی :ترافيک شبکهر قانون زيفر مدلسازير شبيهسازير اندازه بستههار زمان بي ورود بستهها

 -5مقدمه 5.ز
امروزه تدليل ترافيک شبکه و بررسي ينبههاي مختلتف آنر
اهميت زيادي پيدا کرده است مدققان به منظور بررسي عملکرد
يک شبکه تازه تاسيس و يا بررسي مقاومت آن در برابر حملههاي
مختلفر نيازمند ترافيکي هستند که به وسيله آن بتوانندر عملکرد
و امنيت يک شبکه را ارزيابي کنند بته همتي منظتورر مدققتان
نيازمند توليدکننده ترافيکي هستند که به بهتتري و دقيت تتري
شکل ممک ترافيک واقعي را شبيهستازي کنتد بتراي ايت کتارر
مدققان بايد ترافيک واقعي و هنجار را بررسي کرده و الگوهايي را
از آن استخارج کنند؛ سپس بته وستيله ابزارهتا و الگتوريتمهتاي
مختلف آنها را شبيهسازي کرده و به شبکه وارد کننتد همچنتي
مدققان با شناخت ترافيک هنجتارر متيتواننتد ترافيتک ناهنجتار
ايجتتاد کتترده و ندتتوه پاستتخگويي شتتبکه را بررستتي کتترده و
امنيت بهتري را فراهم کنند بنابراي متدلسازي و شبيهستازي
* رايانامه نويسنده مسئولazgomi@iust.ac.ir :

ويژگيهاي مختلف ترافيک شبکه از اهميت بااليي برخوردار است
اي مقاله براي مدلسازي و شبيهسازي ويژگيهتاي مختلتف
ترافيک شبکهر قانون زيف 1را پيشنهاد ميکند مزيت اي قتانونر
ساده و يامع بودن آن است اي قانون ميتواند به راحتي ترافيک
شبکه را مدل ستازي کترده و بته کمتک متدل بته دستت آمتدهر
شبيهسازي دقيقي ارائه کند
در بخش  2اي مقالتهر قتانون زيتف و داليتل متدلستازي و
شبيه سازي ويژگي هاي ترافيک شبکه معرفي مي شوند در بختش
3ر کارهاي مرتبطي که در زمينه مدل سازي ترافيک شتبکه ارائته
شده استر معرفي مي شود در بختش 4ر روج ارائته شتده بتراي
مدل سازي و شبيه سازي ترافيک شبکه با استفاده از قتانون زيتف
معرفي مي شود در اي قسمتر مجموعه ترافيک مورد استتفاده و
روج انجام آزمايشها معرفي ميشوند مدلسازي و شبيهسازي با
استفاده از قانون زيف روي اندازه و زمان بي ورود بستههاي TCP

1- Zipf
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و  UDPانجام شده و با ترافيک واقعي مقايسه ميشوند
در بخش 5ر آزمايشهاي مربوط به مدل سازي و شبيهستازي
مورد ارزيابي دقي تر قرار ميگيرند در اي قسمتر ندتوه تعيتي
تعداد دستهها در قانون زيف که يک فرآيند مهتم در متدلستازي
ترافيک شبکه استر معرفي ميشود در بخش انتهايي نيز نتايج به
دست آمده مورد بررسي قرار ميگيرند

قانون بته منظتور تشتخيق تقلتب در منتابع متالي و حستابداري
استفاده شده است ] [3همچني ايت قتانون بتراي شتبيهستازي
بازديد کاربران از صتفده هتاي وبر پيشتبيني رتبته ستايتهتار و
تشخيق ايميل هاي ويروسي نيز مورد استفاده قرار گرفتته استت
][4-5

-2-2مدلسازی و شبیهسازی ترافیک شبکه

 -2پیشزمینه

مدققان براي تصور و فهم بهتر ترافيک شتبکه تمايتل بستيار
زيادي دارند تدليل ترافيک شبکهر شامل فرآيند ثبتت و ضتبآ
ترافيک شبکه و بررسي آن است ] [6اي مفهوم با نامهاي ديگري
مانند تدليل شبکهر تدليل پروتکلر شنود 3بسته و تدليتل بستته
نيز شناخته ميشود
تدليل ترافيک شبکه با اهتداف گونتاگوني انجتام متيشتود و
مي تواند اطالعات مهمتي را در متورد الگوهتاي رفتتاري کتاربران
فراهم سازد و مديران شتبکه بتا استتفاده از آن متيتواننتد در
بهتري نسبت به شبکه پيدا کننتد يکتي از اهتداف مهتم تدليتل
ترافيک شبکهر مدلسازي ويژگيهاي مختلف ترافيک شبکه است
مدل هاي ايجاد شده از ويژگتي هتاي مختلتف ترافيتک شتبکه در
زمينه هاي مختلفي قابل استفاده هستند که از يمله آنها ميتوان
به توليد شبيه ساز ترافيک هنجار و حملهر تشخيق ناهنجاريها و
حملههار بررسي عملکرد سرويسهاي ارائه شده در شبکهر بررسي
سياستهاي امنيتي شبکهر پيشبينتي نيازمنتديهتاي شتبکه در
آيندهر و يلوگيري از نظارت مهايمان بتر ترافيتک شتبکه اشتاره
کرد
توليد شبيه ساز ترافيک هنجار و حملتهر يکتي از کاربردهتاي
مهم مدل سازي ترافيتک شتبکه استت بته علتت نبتود مجموعته
ترافيک مناسب براي آزمتايشهتاي مختلتفر مدققتان در تتالج
هستند که مولدهاي ترافيکي ايجاد کنند که بيشتري شتباهت را
به مجموعه ترافيک واقعي داشته باشند همچني توليد حملههاي
مورد نيازر يکي ديگر از نيازمنديهاي مدققان در اي زمينه است
که با فهم درست از ترافيک شبکه و مدلسازي دقي آن حاصتل
ميشود مولدهاي ترافيک ميتواننتد نقتش مهمتي را در ارزيتابي
عملکرد خدمات ارائه شده توسآ يک شتبکه تتازه تاستيس و يتا
بررسي سياست هاي امنيتي لداظ شده براي يک شتبکهر قبتل از
راه اندازي آن ايفا کنند مدققان مختلفر مولدهاي ترافيک شتبکه
زيادي با ويژگيهاي مختلف ايجتاد کترده انتد کته از يملته آنهتا
متتتيتتتتوان بتتته [7] Harpoonر [3] D-ITGر [۱] TCPReplayر
 [11] Avalancheو غيتتتره اشتتتاره کتتترد همچنتتتي تدليتتتل و
مدل سازي ترافيک شبکه متي توانتد اطالعتات مناستبي در متورد
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 -5-2قانون زیف
1

يورج کينگزلي زيف ر استاد زبان شناسي دانشتگاه هتارواردر
در سال  1۱4۱با بررسي کلمههاي مويود در کتابهاي مختلتفر
به نتايجي در مورد کلمهها و ميتزان تکترار آنهتا در متت رستيد
نتايج او به اي صورت بود که اگتر تمتام کلمتههتاي يتک کتتاب
شمارج شده و از فراواني زياد به کم مرتب شوندر به ايت نتيجته
مي توان رسيد که رتبه هر کلمه بتا فراوانتي همتان کلمته نستبت
عکس دارد؛ يعني تعتداد دفعتاتي کته هتر کلمته در متت تاهر
مي شودر با رتبه همان کلمه در متت ر رابطته معکتوا دارد ايت
رابطهر به قانون زيف معروف شتده استت بتر طبت ايت قتانونر
کلمهاي که در رتبه  1قرار داردر دو برابر بيشتر از کلمهاي کته در
رتبه  2قرار داردر در مت اهر مي شود همچنتي ايت کلمته 3
برابتتر بيشتتتر از کلمتتهاي کتته در رتبتته  3قتترار داردر تتاهر
ميشود

][1-2

اي قانونر بي فراواني  Freو رتبه  rرابطه زير نشان ميدهتد
بر اساا اي رابطهر حاصل ضرب فراواني يک کلمته در رتبته آن
در کل مت ر تقريباً عددي ثابت برابر با  A=0.1خواهد بود در اي
رابطهر  Nمجموع تعداد کل کلمهها است
()1
براي هر کلمهر نشان دهنده احتمال وقتوع
با تويه به اي که
آن کلمه در بي تمامي کلمهها است؛ ميتوان رابطته فتور را بته
اي شکل اصالح کرد:
()2
اي رابطه را مي توان به صورت لگتاريتمي نيتز تعريتف کترد
شکل لگاريتمي اي رابطه و نمودار به ويتود آمتده توستآ آنر از
اهميتت بتتااليي برختتوردار بتتوده و در ادامته متتورد استتتفاده قتترار
ميگيرد
()3
از اي رابطه ميتوان در مديآ هاي ديگري نيز استتفاده کترد از
نظر مدققان بسيار عجيب است که چطتور و چترا چنتي رابطته
سادهاي در بسياري از مديآهاي پيچيده اتفار متيافتتد از ايت

1- George Kingsley Zipf

2- Capture
3- Sniff
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نيازمندي هاي يک شبکه در آينتده ارائته کنتد و بته وستيله ايت
اطالعاتر مديران شبکه ميتواننتد راهکارهتا و برنامتهريتزيهتاي
مناسبي براي اي نيازمنديها تعريف کنند
در برخي سيستمها بهمنظور يلوگيري از دسترسي مهايمان
به ترافيک شبکه و بهدست آوردن اطالعات حياتير اقدام به توليد
ترافيک مصنوعي در بي ترافيک واقعي خود ميکنند تتا متانع از
دسترسي مهايمان به الگوهاي ترافيک شبکه و اطالعتات حيتاتي
آن شوند ] [11براي اي منظتور بايتد ترافيکتي مشتابه ترافيتک
واقعي شبکه ايجاد شود تا عالوه بر پنهان کردن اطالعتات مهتم و
رفتارهاي واقعي شبکهر امکان تفکيک آن از ترافيک واقعي توسآ
مهايمان امکانپذير نباشد در منبتع ][12ر توضتيداتي در متورد
مشکالت کساني که سعي دارند ترافيک اينترنتت را شتبيهستازي
کنند و ويژگي هاي آن را متورد مطالعته قترار دهنتدر آورده شتده
است با اي حال براي رفع اي مشکالت نيتز راهحتلهتايي ارائته
شده است ][13
از مدل سازي ترافيتک شتبکه متيتتوان در يهتت تشتخيق
ناهنجاريها و حمله ها نيز استفاده کرد براي مثالر با مدلستازي
ويژگي هاي مختلف ترافيک هنجار شبکه و مقايسه آن با ترافيتک
واقعير مي توان هتر گونته اندتراف از متدل هنجتار را بته عنتوان
ناهنجاري در نظر گرفت ] [14بنابراي دقتت در متدلستازير در
تشخيق دقي ناهنجتاري هتا و حملته هتا و کتاهش هشتدارهاي
کاذب1ر نقش مهمي را ايفا ميکند تدليل ترافيک فقآ به منظور
شناسايي خطا در شبکه به کار گرفته نميشود بلکه به فهم دليتل
اصلي وقوع يک خطا و تاثير آن بتر روي ارتباطتات بتي کتاربران
کمک ميکند

 -3کارهای مرتبط
مدل سازي هاي زيادي بر روي ترافيک شبکه توسآ مدققتان
انجام شده است آنها متناسب با اهدافشانر به بررسي ويژگيهاي
مختلف ترافيک شتبکه پرداختته و برختي از آنهتا را کته قابليتت
مدلسازي داشته اندر با تعريف روابطير مدل کردهاند براي مثتالر
در منبع ] [15ويژگتيهتاي مهتم پروتکتلهتاي Telnetر SMTPر
 Httpو  FTPمدل شده است مدققان تا قبتل از ايت تدقيقتاتر
اکثر ويژگي هاي ترافيتک شتبکه را بتا توزيتع پواستون 2توصتيف
مي کردند ولي در اي منبع نشان داده شد که به يز ورودي TCP
آغاز شده توسآ کاربرر بقيه وروديهتاي اتصتاالت  TCPپواستون
نيستند
در منبع ][16ر زمان بي ورود بستههاي  TCPو  UDPمتورد
بررسي قرار گرفته است در اي منبعر زمتان بتي ورود بستتههتا
1- False Alarm
2- Poisson Distribution

3۱

بتتتتراي تطبيتت ت بتتتتا توزيتتتتعهتتتتاي رياضتتتتير بتتتته روج
کولمتتوگروف -استتميرنوف 3بررستتي شتتده استتت در اي ت منبتتعر
توزيتتعهتتاي متتورد بررستتي شتتامل توزيتتع ويبتتولر پتتارتور گامتتار
الگ -نرمال و نمايي هستند ميزان مناسب بودن زمان بتي ورود
بستههاي  TCPو  UDPبا هر يک از توزيعها به کمک پارامتر KS
نشان داده ميشود که همان معيار کولموگروف -اسميرنوف استت
و بيشينه 4اختالف را نشان متيدهتد در نتيجته هتر چقتدر ايت
پارامتر کمتر باشدر به معني مناسبتر بودن آن توزيع استت ايت
منبع توزيع پارتو و ويبول را به عنوان نزديکتتري توزيتعهتا بته
زمان بي ورود بستههاي  TCPو  UDPمعرفي کرده است
در منبع ] [17اندازه بستهها 5در ترافيک شبکه مورد بررستي
قرار گرفته است در اي تدقي سعي شده تا تابع چگالي احتمالي
تخمي زده شود که کمينه 6اختالف ممکت را بتا نمتودار انتدازه
بستهها داشته باشد در شبکهر بستهها بتا بيشتينه انتدازه خاصتي
قابل انتقال هستند که اي اندازه توستآ پتارامتر  7MTUتعيتي
ميگردد به همي منظورر بستههاي بتزرگ بايتد بته بستتههتاي
کوچک تقسيم شوند اي موضوع باعث ميشود کته شتبيهستازي
درستي از اندازه واقعتي بستته هتا صتورت نگيترد چتون فراوانتي
8
بستههايي که اندازه آنها برابر با  MTUاست به دليل قطعه قطعه
9
شدن بستههار افزايش متييابتد ايت منبتع بتا يکپارچتهستازي
بسته هاي ترافيکر اي مسئله را حل کترده استت بتا استتفاده از
روج يکپارچه سازي مي توان پارامترهاي توزيع اندازه بستتههتا را
تخمي زد در روج يکپارچهسازي بستههار همه بستتههتايي کته
آدرا مبدا و مقصد يکسان دارند و اولي بسته آنهتا کتوچکتر از
اندازه  MTUنيستر با هم ترکيب ميشوند
10
تا قبتل از در نظتر گترفت مفهتوم خودهماننتدي ر توزيتع
پواسون به عنوان مهم تري توزيع براي مدل سازي ترافيک شتبکه
مطرح بود مفهوم خودهمانندي به ايت معنتي استت کته شتکل
اهري و نمودارهاي آماري ويژگتيهتا در مقيتااهتاي مختلتف
هيچگاه تغيير نخواهند کرد در منبع ] [13نشان داده شده استت
که ويژگيهايهاي ترافيک شبکه ويژگتي خودهماننتدي دارنتد و
بنابراي نمي توانند با توزيع پواسون مدل شوند بعد از کشف ايت
موضوعر توزيع ويبول به مهمتري توزيع براي توصيف ويژگيهاي
مختلف ترافيک شبکه بدل شد عالوه بتر مفهتوم خودهماننتدير
دنباله بلند بودن اکثر ويژگيهتاي ترافيتک شتبکه باعتث شتد تتا
توزيع ويبول از اهميت بيشتري برخوردار شود؛ چون ايت توزيتع
3- Kolmogorov-Smirnov
4- Maximum
5- Packet Length
6- Minimum
7- Max Transmission Unit
8- Fragment
9- Defragmentation
10- Self Similarity
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مي تواند براي برخي از پارامترهاي شکل و مقيتاار رفتتار دنبالته
بلند از خود نشان دهتد در منبتع ] [1۱نقتش توزيتع ويبتول در
مدلسازي ترافيک اينترنت توضيح داده شده است
در منابع ] [21و ] [21نيز سعي شده است که تاخير شبکه با
استتتفاده از توزيتتعهتتاي رياضتتي متتدل شتتود تاخيرهتتا در شتتبکه
مي توانند کيفيت سرويس ارائه شتده را تدتت تتاثير قترار دهنتد
بنابراي با مدل سازي تتاخير شتبکه متيتتوان عوامتل بته ويتود
آوردنده آن را شناسايي کرد در اي منابعر تاخير به ويود آمده بر
روي بستههاي شبکه با بررسي تعداد گرههتاي مويتود در مستير
بسته مورد بررسي قرار ميگيرند توزيعهاي رياضي استفاده شتده
براي مدل سازي تاخير شبکهر با بررسي اي گرههتا و تعتداد آنهتا
ميتوانند تاخير شبکه را مدل کننتد در ايت منتابعر توزيتعهتاي
مختلفي براي اي مدل سازي ارائته شتده استت و مقتدار پتارامتر
توزيع ها براي شرايآ مختلفر با مقادير مختلفي تخمي زده شده
است
استفاده توزيع هاي رياضي براي متدل ستازي ترافيتک شتبکه
کارآمد استر ولي اي روج مددوديتهايي را ارائه ميکند بتراي
مثالر اگر ويژگي ترافيک شبکه از توزيع رياضتي خاصتي پيتروي
نکندر قابل متدلستازي نيستت همچنتي در بدتث توزيتعهتاي
رياضير تخمي پارامترهاي آنهار موضوع مهمي است که ميتوانتد
از يک مجموعه ترافيک به مجموعته ترافيتک ديگترر قابتل تغييتر
باشد به عبارت ديگرر با مدل کردن يک ويژگي با توزيع رياضي و
مقدار پارامتر خاصر نمي توان انتظار داشت که تمام ترافيکهتاي
ديگر هم از همي توزيع و همتي مقتدار پتارامتر پيتروي کننتد
بنابراي در اي مقاله روج ديگري معرفي ميشود کته بتوانتد بتا
اي مددوديتها مقابله کند

مجموعه ترافيکي که در اي مقاله مورد استفاده قترار گرفتته
استر مجموعه ترافيتک  2MAWIاستت] [22مجموعته ترافيتک
MAWIر يک مجموعه ترافيک عمومي است که از ترافيک آرشتيو
شده گروه کاري  MAWIاستخراج شده است در اي مقاله فقتآ
از بخشي از آن که شامل اطالعات  backboneاقيانوا آرام استت
و سرعتي برابر با  150Mbpsداردر استفاده شده است
فايل مجموعه دادهر شامل همه بستههاي  IPارسالي بتر روي
اي لينکر از ساعت  14تتا  14:15روز  2114/11/11متيباشتد
براي کاهش حجم دادهر فقتآ يتک دقيقته از ايت مجموعته داده
مورد بررسي قرار گرفته است و بستههتاي  TCPو  UDPرا در دو
فايل يداگانهر از آن استخراج شده است دو فايل نهايير مجموعه
بستههاي  TCPو  UDPدر مدت زمان  14تتا  14:11از مجموعته
داده اصلي است که شامل  327741بستته  UDPدر فايتل اول و
 3763316بسته  TCPدر فايل دوم ميباشد براي استفاده از اي
مجموعه ترافيک به عنوان مجموعه ترافيتک هنجتارر بته صتورت
دستي و با استفاده از ابزارهايي مانند Snortر ترافيکهاي ناهنجار
و حمله اي از اي مجموعه ترافيک حتذف شتده استت مجموعته
ترافيک به دست آمده با اطمينان باال ميتواند به عنوان مجموعته
ترافيک هنجار استفاده شود

 -6استتتدا ه از قتتانون زیتتف ر متتدلستتازی و

 -2-6روش انجام آزمایش

شبیهسازی
در قسمت قبلر انواع مدلسازيهاي صتورت گرفتته بتر روي
ويژگي هاي مختلف ترافيک شبکه ارائه شده استت در اکثتر ايت
تدقيقاتر مدققان ويژگتيهتاي ترافيتک شتبکه را بتا متدلهتا و
توزيع هتاي رياضتي مقايسته کترده و در صتورت مطابقتتر از آن
مدل ها به عنوان بهتري ارائه کننده رفتار هنجار ويژگي استتفاده
متتيکننتتد ولتتي اي ت روج مدتتدوديتهتتايي دارد؛ بتتراي مثتتال
ويژگي هايي کته از توزيتع رياضتي خاصتي پيتروي نمتيکننتد را
نميتوان مدلسازي کرد همچني ممک استت متدل بته دستت
آمتتده از يتتک مجموعتته ترافيتتک قابتتل استتتفاده در مجموعتته
ترافيکهاي ديگر نباشد و يا در مقدار پتارامتر توزيتعر نستبت بته
يکديگر متفاوت باشند همچني بررسي پيروي توزيعهاي رياضي
از مقادير يک ويژگي و تخمي پارامترهاي آنهار نيازمند استفاده از
روج هاي برازشي مانند کولموگروف-اسميرنوف است که ميتواند

زمان بر باشد در اي مقاله براي رفع مشکالت فور و ارائه روشتي
ساده و دقي که بتواند انواع مختلف ويژگيهاي ترافيک شتبکه را
مدل کنتدر از قتانون زيتف استتفاده شتده استت ايت قتانون بتا
رتبهبندي 1دستههاي مختلف يک ويژگير ميتواند رفتار هنجاري
از مقادير آن ويژگير ارائه کند

 -5-6مجموعه ترافیک مور استدا ه

براي انجام آزمايشر ابتدا مجموعه داده اي از مقتادير ويژگتي
مورد نظر ايجاد مي شود براي انجام اي کارر از مجموعه ترافيتک
 MAWIکه اطالعات کاملي از بستهها را در ختود داردر اطالعتات
مورد نياز يدا ميشوند سپس براي مدلسازي مجموعته داده بته
وسيله قانون زيف بايد تعداد دستهها و بازه آنها مشخق شود اي
بخش مهم تري مرحله در قتانون زيتف استت اگتر تعتداد و بتازه
دسته ها به درستي انتخاب شوندر مدل دقيقي بته دستت خواهتد
آمد اي موضوع سبب ميشود که شبيه ستازي بته ختوبي انجتام
شود پس از تعيي تعتداد دستتههتار مطتاب بتا رابطته ( )4بايتد
بيشينه و کمينه مقدار مجموعه داده از هم کم شتده و در تعتداد
دستهها تقسيم شوند با اي کارر بازه دستهها مشخق ميشود
()4

)

(

)

(
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در ادامه ايراي فرآيند متدل ستازي بته کمتک قتانون زيتفر
فراواني هر دسته با بررسي مجموعه داده به دست مي آيد بعتد از
به دست آمدن فراواني هر دستهر بايد رتبته هتر دستته مشتخق
شود همان طور که اشاره شدر رتبه هر دستهر تنها نماينتده از آن
دسته است و به عنوان مدل مورد استفاده قرار ميگيرد به منظور
تعيي رتبه هر دستهر  3گام زير تعريف شده است:


اختالف بتي فراوانتي واقعتي و فراوانتي مداستبه شتده استتفاده
ميشود اي معيار با استفاده از رابطه ( )5مداسبه ميشود
)

()5

) (

) (

(

∑

گام اول :ابتدا فراواني دسته ها از بزرگ به کوچتک مرتتب
شده و به ترتيبر به اولي دسته رتبه يک و به آخري دسته
رتبهاي برابر با تعداد دستهها داده ميشود دستتههتايي کته
فراواني صفر يا يک دارندر رتبه آنها صفر خواهد بود



گام وم :دستههايي که فراواني يکساني دارنتد بايتد رتبته
آنها برابر با رتبه پتايي تتر تنظتيم شتود بتراي مثتالر اگتر
دستههاي چهتارم و پتنجم کته داراي رتبته  4و  5هستتندر
فراواني يکساني داشته باشندر رتبه هر دو دستته برابتر بتا 5
خواهد بود

 گام سوم :همان طور که در تعريف قانون زيف اشاره شتدر
دستهاي که داراي رتبه  1است نسبت به دستهاي با رتبه 2ر
بايد دو برابر فراواني داشته باشد و نسبت به دستهاي با رتبه
 3ر سه برابر فراواني خواهد داشت براي رعايت اي موضوع از
الگوريتم شکل ( )1استفاده متيشتود بتراي ايت منظتور از
رتبه هاي به دست آمده از گام دوم استفاده متيشتود بتراي
اي کار بررسي مي شود که اگر فراوانتي دستته  cکته داراي
رتبه  kاستر کوچکتر از فراواني دستتهاي کته داراي رتبته
يک است تقسيم بر رتبه kر و بزرگتر از فراواني دستهاي که
داراي رتبه يک است تقسيم بر رتبته  k+1باشتدر ايت رتبته
براي اي دسته مطاب با قانون زيف مناسب است در صورت
برقرار نبودن اي رابطهر در هر مرحله  kافزايش يافته تتا بته
رتبه مناسب برسيم
با مداسبه رتبه هر دستهر متدل متورد نيتاز از رفتتار هنجتار
ويژگي ترافيکر به دست آمده است براي نشان دادن ميزان دقت
اي مدلر فراواني هر دسته با استفاده از قانون زيتف و بته کمتک
رتبههاي به دست آمده مداسبه شده و نتايج آن بتا فراوانتيهتاي
هنجار واقعي مقايسه ميشود بته عبتارت ديگترر مقتادير فراوانتي
مداسبه شده براي هر دستهر با مقادير فراوانتي شتمارج شتده از
ترافيک واقعي مقايسه شده و در صورتي که نتايجر فاصله کمتي از
هم داشته باشندر ميتوان نتيجه گرفت که مدل سازي با دقت باال
انجام شده و قانون زيف براي اي منظور کارا استت بتراي انجتام
مقايسهر از نمودار فراوانير به دو صورت ساده و لگاريتمي استفاده
متيشتتود همچنتتي از معيتار اختتتالف  1SSEبتتراي نشتتان دادن
1- Sum of Squared Errors

شکل ( )5گام سوم از فرآيند رتبهبندي دستهها در قانون زيف

در اي رابطهر  Categoryبرابر با تعداد دستههاي تعريف شده
است همچني  FreNewو  FreRealبه ترتيبر فراوانتي مداستبه
شده و فراواني واقعي را نشان متيدهنتد  riنيتز رتبته دستته  iرا
نشان ميدهد براي اثبات اي موضوع که قانون زيفر شبيهستازي
دقيقي ارائه ميکندر بايد مقدار  SSEنسبتاً کمي توسآ هر دستته
ايجاد شود
براي مداسبه فراواني دستههار از الگوريتم شکل ( )2استتفاده
ميشود اي الگوريتم به اي صورت عمل ميکند کته ابتتدا بايتد
تعداد بستههاي مورد نياز براي شبيهسازير تعيي شود در اينجتا
تعداد بستهها برابتر بتا تعتداد بستتههتاي واقعتي در نظتر گرفتته
ميشود سپس براي هر دستهر تعداد بستههاي مورد نيازر تقستيم
بر رتبه هر دستهر به فراواني آن دسته اضتافه متي شتود در انتهتا
بررسي مي شود که آيا تعداد بسته هاي مورد نياز براي شبيهسازي
توليد شده است يا خير اگر تعداد بستهها به حتد کتافي نبودنتدر
تعداد بسته هاي باقي مانده را در نظر گرفته و مراحل فورر مجدداً
انجام مي شود مشاهده مي شود که در ايت کتدر فقتآ رتبته هتر
دسته براي توليد فراواني آن دسته مورد استفاده قترار متيگيترد
مقدار ثابت  Aهم ميتواند  1/1در نظر گرفتته شتود البتته بتراي
دقت بيشتر در مقدار Aر طب رابطه ( )6ميتوان فراوانتي واقعتي
هر دسته را در رتبه آن ضرب و بر تعداد کل بستهها تقسيم کرد و
مجموع حاصل از آنها را در تعداد دستههاي غير صفر تقسيم کرد
اي مقدار نيز ميتواند مقدار  Aرا تشکيل دهد که همواره عتددي
نزديک به  1/1خواهد بود
() 6

)

(

∑
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تفتتاوتي زيتتادي نداشتتته باشتتند بتتا ايت روج متتيتتتوان تمتتامي
ويژگي هاي ترافيک شبکه را شبيه سازي کرد براي اي کتار ابتتدا
بايد مقادير يک ويژگي را به تعدادي دسته تقسيم کترد و ستپس
رتبه هر دسته را در ترافيک هنجار طب قانون زيف مداسبه کرد
بعد از اي مرحله مدل متورد نظتر از ويژگتي بته دستت آمتدهر و
ميتوان با تعيي تعداد بستههاي متورد نيتاز بتراي شتبيهستازير
طب الگوريتم ( )2فراوانتي هتر دستته را مداستبه کترد پتس از
مداسبه فراوانيها بايد به توليد بسته پرداخت تعتداد بستتههتاي
توليد شده بايد متناسب با فراواني هر دسته و مقدار ويژگي در آن
دسته توليد شوند براي مثالر اگر طب قانون زيفر فراواني اندازه
بستهها با طول  31-71بايت در بي  1111بستته برابتر بتا 411
مداسبه شودر بايد  411بسته با اي ويژگي توليد شود

شکل ( )2مداسبه فراواني دستهها به کمک قانون زيف

 -3-6نتایج آزمایشها
در اي بخش براي هر آزمايش  2نمودار نشان داده ميشتود
نمودار اولر فراواني واقعي و مداسبه شده هر يتک از دستتههتا را
نشان مي دهد مدور عمتودي فراوانتي هتر دستته و مدتور افقتي
شماره دسته را نشان ميدهتد در نمتودار دومر لگتاريتم فراوانتي
واقعي و مداسبه شده هر دستهر به ترتيب رتبته دستتههتا نشتان
داده مي شود در اي نمودارر مدور عمودي لگتاريتم فراوانتي هتر
دسته و مدور افقي لگاريتم رتبه هر دسته را نشان ميدهد
در مجموع روي دو ويژگي زمان بي ورود و اندازه بستههار 4
آزمايش انجام شده است کته يزئيتات آنهتا در يتدول ( )1آورده
شده است براي انجام آزمايش هاي مربوط به ويژگتي زمتان بتي
ورود بسته هار زمان ورود هر بسته از زمان ورود بستته قبلتي کتم
مي شود چون مقادير اي ويژگتي بستيار کوچتک هستتندر بتراي
سهولت در مداسباتر همه مقتادير ايت ويژگتي ضترب در عتدد
بزرگ ثابتي شده اند نتايج حاصل از اي  4آزمايش در شتکل ()3
نشان داده شده است آزمايشهتا نشتان متيدهنتد کته فقتآ بتا
دانست رتبه هر دسته و تعيي تعتداد بستتههتاي کتل متيتتوان
فراواني هر دسته را مداستبه کترد؛ بته طتوري کته فراوانتيهتاي
مداسبه شده با فراواني هاي مورد انتظار در ترافيک هنجار واقعتي

 -1ارزیابی
 -5-1ارزیابی قیقتر آزمایشها ر تعدا

ستههتای

مختلف
در اي مقاله از قانون زيف بتراي متدلستازي و شتبيهستازي
ويژگي هاي مختلف ترافيک شبکه استتفاده شتد در انتهتاي ايت
تدقيقاتر روج پيشنهادي مورد ارزيابي دقي تر قترار متيگيترد
ارزيابيها در سيستمي با پردازنتده  4هستتهاي و بتا  4گيگابايتت
 RAMانجام شده است
به منظور ارزيابي مدل سازير از معيار زمتان و  SSEاستتفاده
ميشود به عبارت ديگرر مدت زمان صرف شده براي مدلسازي و
مقتتدار ( SSEکتته اختتتالف بتتي فراوانتتيهتتاي مداستتبه شتتده از
مدلسازي و فراوانيهاي واقعي که مدل از آن استخراج شده است
را نشان ميدهد)ر معيارهتاي ارزيتابي متدلستازي خواهنتد بتود
بديهي است که هرچقدر مدت زمان الزم براي مدلسازي و مقدار
SSEر کمتر باشدر آزمايش مورد نظر عملکرد بهتري داشته است

جدول ( )5يزئياتي از  4آزمايش انجام شده
ویژگی

تعدا

7/7722

ستهها

غیرصدر

3033673

صفر

613

0777

232

7/2032

320067

صفر

3063

1777

072

7/1360

7/7233

اندازه بستهها TCP

3033673

37

1016

177

177

7/3323

7/7770

اندازه بستهها UDP

320067

37

1016

177

177

7/1633

7/7167

زمان بين ورود
بستههاي TCP

زمان بين ورود
بستهها UDP

بستهها

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

تعدا

تعدا

ستههای

مقدار A

SEE
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يدول ( )2خالصه اي از نتايج به دست آمده را نشان ميدهد
همان طور که گفته شدر تعداد و بازه دستهها نقتش مهمتي را در
مدلسازي و شبيهسازي در قانون زيف ايفا ميکنند بتراي نشتان
دادن اهميت اي موضوعر آزمايش هاي مربوط به زمان بتي ورود
بسته هار در دستههاي 1111ر  5111و  11111تايي تکترار شتد
همچنتي بتتراي متتدلستتازي انتتدازه بستتتههتتار آزمتتايش آنهتتا در
دستههاي 51ر  111و  211تايي مورد بررسي مجدد قرار گرفتت
همان طور که مشاهده مي شود با افزايش تعداد دستتههتار متدت
زمان مدلسازي و مدت زمان مداسبه فراواني دستتههتا افتزايش
مييابد ولي تغيير زيادي در مقدار  SSEايجاد نميشود بتا تويته
به اينکهر مدت زمان مدل سازي و مقدار  SSEدر تعداد دستههاي
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کمتر مناسبتر است ولي با افتزايش تعتداد دستتههتار اطالعتات
بيشتري از وقايع رخ داده در ترافيک شبکه به دست ميآيد براي
مثالر اگر فراواني اندازه بستههاي  31تا  111بايت برابر با 1111
باشدر ممک است فراواني اندازه بستههاي  31تا  ۱1بايت برابر با
 ۱11و فراواني اندازه بستههاي  ۱1تتا  111بايتت برابتر بتا 111
باشد بنابراي بايد متناسب با نيازر تعداد دستهها را تعيتي کترد
در همه نتايج به دست آمده اي موضوع قابل مشتاهده استت کته
مقتتدار ( SSEکتته اختتتالف بتتي فراوانتتيهتتاي مداستتبه شتتده از
مدلسازي و فراوانيهاي واقعي که مدل از آن استخراج شده است
را نشان ميدهد) بسيار کم بوده و اي موضوع به اي معني استت
که قانون زيف در مدل سازي و شبيه سازي ترافيک شبکه کارآمتد
است

جدول ( )2ارزيابي  4آزمايش انجام شده با تعداد دستههاي مختلف

زمان بين ورود
بستههاي TCP

زمان بين ورود
بستههاي UDP

اندازه بستههاي
TCP

اندازه بستههاي
UDP

 -2-1نحوه تعیین تعدا

تعداد

بازه

مدت زمان

مدت زمان محاسبه

مقدار

دستهها

دستهها

مدلسازي(ثانيه)

فراوانيها(ثانيه)

SSE

1777

7/6137

02/603

7/712

7/7722

0777

7/7632

260/762

7/731

7/7722

17777

7/7613

603/027

7/760

7/7726

1777

3/0367

0/120

7/710

7/7233

0777

7/0763

21/326

7/726

7/7066

17777

7/3063

62/230

7/760

7/7066

07

22/76

0/370

7/717

7/7770

177

16/06

11/206

7/772

7/7770

277

0/20

27/602

7/717

7/7772

07

22/76

7/362

7/772

7/7737

177

16/06

7/612

7/717

7/7167

277

0/20

1/266

7/772

7/7670

ستهها

مهمتري مرحله در قانون زيفر تعيي درست و دقي تعتداد
دسته ها است اگر تعداد دسته ها به درستي انتخاب شتوندر متدل
دقيقي به دست خواهد آمد که باعتث متي شتود شتبيه ستازي بتا
عملکرد بااليي انجام شود تعداد دستهها بتر روي سترعت ايتراي
فرآينتتدها و دقتتت نتتتايج بتته دستتت آمتتده تتتاثير متتيگذارنتتد در
ارزيابيهاي انجام شدهر به وضوح تتاثير انتدازه دستتههتا بتر روي
سرعت ايراي فرآيندها و دقت نتايجر نشان داده شده است بتراي
تعيي تعداد دسته ها بايد تتوازني بتي دو شترط افتزايش تعتداد
دسته ها و کاهش تعداد دستتههتا بتا فراوانتي صتفر (دستتههتاي
بيمعني) برقرار شود
افزايش تعداد دستهها باعث متي شتود کته حجتم مداستبات
افزايش يابد و اي موضوع باعث ميشود که فرآيند متدلستازي و
شبيهسازي با سرعتت کمتري ايرا شود همچني افتزايش تعداد

دستههار احتمال به ويود آمدن دستههاي بيمعني و يا با فراواني
صفر را افزايش مي دهد براي مثالر بتازه  1/5بايتت بتراي انتدازه
بستهها بيمعني است چون اندازه بستهها هيچگاه مقدار اعشتاري
نخواهند داشت همچني اگر بيشتينه و کمينته مقتدار مجموعته
داده فاصتتله زيتتادي از هتتم داشتتته باشتتند و دادههتتا بتته صتتورت
يکنواخت در کل بازهها پخش نشده باشندر تعداد دستههاي صتفر
زيادي توليد ميشود که شايد در مدلسازي و شبيهسازي نقشتي
ايفا نکنند با اي حالر افزايش تعداد دستههار باعث دقت در نتايج
به دست آمده مي شود براي مثال فرض کنيد که فراوانتي انتدازه
بستههاي  31تا  111بايت برابر با  1111باشد اگر اي بازه به دو
قسمت تقسيم شودر ممک است فراواني اندازه بستههتاي  31تتا
 ۱1بايت برابر با  311و فراواني اندازه بستههاي  ۱1تا  111بايتت
برابر با  211باشد اي مثال به وضوح تاثير افزايش تعداد دستهها
را در مدلسازي نشان ميدهد با ويود موارد ذکر شتدهر افتزايش
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تعداد دستهها يا کاهش بازه دسته ها تا حد امکانر اريديت دارد
چون فرآيند مدلسازي فقآ يک بار انجام ميشود
حداقل اندازه بازه دستهها متناسب با نتوع ويژگتي متيتوانتد
متفاوت باشد براي مثال در ويژگي اندازه بستههار حتداقل انتدازه
بازه دستهها مي تواند يک بايت در نظر گرفته شتود چتون انتدازه

بسته نمي تواند مقدار اعشاري داشته باشد اي در حالي است کته
در زمان بي ورود بستههار اي مقدار ميتواند متناسب با دقتت و
واحد زمان ذخيره سازي شده (مثالً ثانيه يا ميليثانيته)ر تتا يتاي
ممک کوچک انتخاب شود

شکل ( )3نمودار فراواني واقعي و مداسبه شده براي  4آزمايش انجام شده در دو حالت ساده و لگاريتمي

 -4نتیجهگیری
در اي مقاله به منظور مدلسازي رفتار هنجار ترافيک شبکهر
از قانون زيف استفاده شد مدققان به منظور مدل سازي ترافيتک
شبکه ابتدا ويژگي هاي مهتم آن را شناستايي کترده و در صتورت
تطاب اي ويژگيها با توزيعهاي رياضير از آن توزيعها به عنتوان
مدل رفتار هنجار آن ويژگي استفاده متيکننتد همتان طتور کته

اشاره شدر اي روجمددوديتهايي را ارائه ميکند که بته کمتک
قانون زيفر اي مددوديت ها برطرف متي شتوند .در ايت مقالته
نشان داده شد که رتبه دستههار مدل ارائه شده از رفتار هنجار آن
ويژگي است که به وسيله آن ميتتوان ويژگتي ترافيتک شتبکه را
مجدداً شبيه سازي کرد براي اي منظورر اندازه و زمان بتي ورود
بسته هاي  TCPو UDPر متدلستازي شتدند همچنتي بتا ارائته

45

 علي نقاج اسدير مدمد عبداللهي ازگمي: ...روشی برای مدل سازی و تولید ترافیک هنجار شبکه مبتنی بر ویژگیهای اندازه و

[13] V. Paxson, “Strategies for sound internet measurement,” in
Proceedings of the 4th ACM SIGCOMM conference on
Internet measurement, pp. 264-271, 2004.
[14] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, “Anomaly
detection: a survey,” ACM Computing Surveys, vol. 41, no.
3, pp. 1-58, 2009.
[15] S. Luo and G. A. Marin, “Generating Realistic Network
Traffic for Security Experiments,” in Proceedings of the
IEEE Southeast Conf., North Carolina, USA, pp. 200-207,
2004.
[16] E. Garsva, N. Paulauskas, G. Grazulevicius, and L.
Gulbinovic, “Packet Inter-arrival Time Distribution in
Academic
Computer
Network,”
Elektronika
IR
Elektrotechnika, vol. 20, no. 3, pp. 87-90, 2014.
[17] M. Fras, J. Mohorko, and Z. Cucej, “Packet Size Process
Modeling of Measured Self-similar Network Traffic with
Defragmentation Method,” in Proceedings of the 15th
International Conference on Systems, Signals and Image
Processing, Bratislava, pp. 253-256, 2008.
[18] W. E. Leland, M. S. Taqqu, W. Willinger, and D. V. Wilson,
“the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic (extended
version),” IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 2,
no. 1, pp. 1-15, 1994.
[19] M. A. Arfeen, K. Pawlikowski, D. McNickle, and A. Willig,
“The Role of the Weibull Distribution in Internet Traffic
Modeling,” in 25th International Conference Teletraffic
Congress (ITC), Shanghai, pp. 1-8, 2013.
[20] L. R. Dominguez, D. O. Roman, D. M. Rodriguez, and C. V.
Rosales, “Jitter in IP Networks: A Cauchy Approach,” IEEE
Communications Letters, vol. 14, no. 2, pp. 190-192, 2010.
[21] T. K. Bandhopadhya, M. Saxena, and A. Tiwari, “Jitter’s
Alpha Stable Distribution Behavior,” Computer Technology
and Electronics Engineering (IJCTEE), vol. 3, no. 1, pp. 1316, 2013.
[22] “MAWI Working Group Traffic Archive,” [Online].
Available: http://mawi.wide.ad.jp/mawi/. [Accessed 24-072015].

نمودارهايي نشان داده شد که فقتآ بتا دانستت رتبته دستتههتا
ميتوان ترافيک شبکه را شبيه ستازي کترد و شتبيهستازيهتا بتا
مقادير واقعي اختالف بسيار کمي دارند مزيت ايت روج نستبت
به روجهاي قبل در اي است که هر ويژگي ترافيک شتبکه قابتل
مدلسازي خواهد بود و مانند روجهاي قبل به توزيعهاي رياضي
وابسته نيستيم همچنتي چالشتي بتراي تعيتي مقتدار پتارامتر
توزيع ها ويود ندارد فقآ بتا تعيتي تعتدادي دستته و شتمارج
بسته هاي متعل به هر دسته و تعيي رتبته دستتههتا بته کمتک
فراواني آنهتار متيتتوان ويژگتي هتاي مختلتف ترافيتک شتبکه را
شبيه سازي کرد در واقعر در اي روجر مدلر همان رتبه دستهها
است و همان طور که نشان داده شدر فقآ بتا دانستت رتبته هتر
دسته مي توان ويژگي ترافيک شبکه را شبيه سازي کردر به طوري
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براي مثال آزمايشها نشان ميدهند که ميزان اختالف بي متدل
 است و ميتوان بتا تعيتي1/11 و ترافيک واقعي همواره کمتر از
تعداد دستههاي مناسب اي مقدار را نيز بهبود داد

 مراجع-3
[1]

G. Zipf, “Human behaviour and the principle of least effort:
an introduction to human ecology,” Linguistic Society of
America, vol. 26, no. 3, pp. 394-401, 1949.

[2]

A. I. Saichev, Y. Malevergne, and D. sornette, “Theory of
Zipf's Law and Beyond,” Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2010.

[3]

S. Huang, D. Yen, L. Yang, and S. Hua, “An investigation of
Zipf’s Law for fraud detection,” Decision Support Systems,
vol. 46, no. 1, pp. 70-83, 2008.

[4]

M. Jauhari, A. Saxena, and J. Gautom, “Zipf’s Law and
Number of hits on the World Wide Web,” Annals of Library
and Information Studies, vol. 54, no. 2, pp. 81-84, 2007.

[5]

L. Adamic and B. Huberman, “Zipf’s Law and the Internet,”
Glottometrics 3, pp. 143-150, 2002.

[6]

B. R. Chang and H. F. Tsai, “Improving network traffic
analysis by foreseeing datapacket- flow with hybrid fuzzybased model prediction,” Expert Systems with Applications,
vol. 36, no. 3, pp. 6960-6965, 2009.

[7]

J. Sommers and P. Barford, “Self-Configuring Network
Traffic Generation,” in Proceedings of ACM Internet
Measurement Conference, Italy, pp. 68-81, 2004.

[8]

S. Guadagno, D. Emma, A. Pescap and N. Federico, “D-ITG
Distributed Internet Traffic Generator,” in Proceedings, First
International Conference on the Quantitative Evaluation of
Systems, Netherlands, pp. 316-317, 2004.

[9]

“tcpreplay-Tcpreplay,”
[Online].Available:
http://tcpreplay.synfin.net/wiki/tcpreplay, 2015.

[10] “Network, devices & services testing - Spirent,” [Online].
Available: http://www.spirent.com/. [Accessed 24- 07-2015].
[11] W. M. Shbair, A. R. Bashandy, and S. I. Shaheen, “A New
Security Mechanism to Perform Traffic,” in International
Conference on Computational Science and Engineering, pp.
405-411, 2009.
[12] F. Sally and P. Vern, “Difficulties in simulating the
internet,” IEEE/ACM Trans. Netw., vol. 9, no. 4, pp. 392403, 2001.

Journal Of Electronical & Cyber Defence
Vol. 4, No. 3, 2016, Serial No.15

4

A Method for Modeling and Generating Normal Network Traffic Based on
the Features of Length and Arrival Time of Packets Using the Zipf's Law
A. Nghash-Asadi, M. Abdollahi Azgomi*
*

Iran University of Science and Technology
(Received: 03/02/2016, Accepted: 01/08/2016)

ABSTRACT
Today, modeling and generating normal network traffic is a very important. In existing works, the features
of network traffic are modeled using probabilistic distributions. In this paper, a new method is proposed for
modeling the features of network traffic. The proposed method is based on the Zipf’s law. The Zipf's law is
an empirical law that provides the relationship between the frequency and rank of each category in data
set. In this paper, we will show that the Zipf’s law can model different features of network traffic in a good
manner. For this propose, two important features of network traffic, i.e., length and inter-arrival time of
TCP and UDP packets, are examined. The proposed method for modeling the features of network traffic
can use in various applications areas, such as, simulation or generation of the normal network traffic. The
advantage of this law is that it can provide high similarity using less information. Furthermore, the Zipf’s
law can model different features of network traffic that may not follow from probalistic distributions. The
simple approach of this law can provide accuracy and lower limits from existing methods. Furthermore, the
proposed method can provide good times for modeling and simulation.
In this paper, we will show that by classifying the feature values and obtaining their ranks, we can create an
accurate modeling of features. In other words, the rank of each category will be the model resulting from
the feature values that can be used in simulation.
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