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چکیده–

امروزه پیشبینی ترافیک شبکهها بسیار مورد توجه و عالقه پژوهشگران و صنعت است .زیرا پیشبینی شرایط بعدی شبکه موجب

مدیریت وتصمیمگیری بهینه ،افزایش کارآمدی و در نهایت رضایت کاربر خواهد شد .از سویی با گسترش شبکههای نرمافزارمحور زمینههای
کاربردی بسیار زیادی جهت بکارگیری و بهبود سیستمهای مهندسی ترافیک بوجود آمده است .از انجا که جریان یکی از واحدهای ارائه ترافیک
است .برای پیش بینی نرخ جریان ترافیک برای بازه های زمانی بعدی ،ازحجم ترافیک در واحد زمان و یا نرخ جریان ترافیکی مشاهده شده در
یک فاصله زمانی خاص و با استفاده از محاسبات بازگشتی پارامترهای مربوطه از دادههای ترافیک ورودی استفاده شده است ،که میتواند در
شبکه  OpenFlowاستفاده شود .پارامترهای مربوطه عبارتند از :کوواریانس نویز فرآیند ،کوواریانس نویز اندازهگیری ،بهره فیلترکالمن ،حالت
پیشین و پسین و کواریانس تخمین .در نهایت این مدل با استفاده از مجموعه داده با کمترین ،متوسط و بیشترین اتوکرولیشن آزمایش شد.
کلید واژه :پیش بینی  ،شبکههای نرم افزار محور  ،فیلتر کالمن  ،مهندسی ترافیک

 -1مقدمه
در شبکههای انتقال داده ،تجزیه و تحلیل و پیشبینی
ترافیک یک رویکرد پیشگیرانه برای تضمین امنیت شبکه ،قابل
اطمینان بودن ،اجتناب از ازدحام ،افزایش سرعت شبکه و کامال
مرتبط با کیفیت شبکه است[ .]1امروزه با گسترش شبکههای
نرمافزارمحور یا  SDNزمینههای کاربردی بسیار زیادی جهت
بکارگیری و بهبود سیستم های مهندسی ترافیک بوجود آمده
است .برتریهای  SDNبر شبکههای سنتی  ،بخاطر وجود یک
نهاد مرکزی در شبکه است که در هر لحظه میتواند یک
دیدکلی از شرایط فعلی و تغییرات نرمافزاری و رفتار مسیریابی از
تمام تجهیزات شبکه در اختیار داشته باشند .با این حال روش-
های مهندسی ترافیک فعلی توسعه یافته برای  ،SDNبهدلیل
آنکه آنها فقط دربرابر شرایط فعلی شبکه واکنش نشان میدهند،
نمیتوانند کامال از ازدحام جلوگیری کنند .قابلیت پیشبینی
ترافیک شبکه ،تا حد زیادی به سیستم مهندسی ترافیک اجازه
تغییر مسیر ترافیک شبکه قبل از بوجود آمدن شرایط ازدحام را
میدهد .دراین پروژه ،یک مدل مبتنی بر فیلتر  Kalmanبرای

پیشبینی ترافیک شبکه های نرم افزار محور ارائه شدهاست.
حجم ترافیک درواحد زمان و یا نرخ جریان ترافیکی مشاهده
شده در یک فاصله زمانی خاص ،برای پیشبینی نرخ جریان
ترافیک برای بازههای زمانی بعدی با استفاده از محاسبات
بازگشتی پارامترهای مربوطه از دادههای ترافیک ورودی استفاده
شده است.
 -2شبکههای نرم افزار محور
درگذشته ،ایجاد نوآوری و مدیریت شبکه بسیار سخت بود
زیرا هردستگاه دارای منطق کنترل خاص خود و کامال وابسته به
فروشنده بود .برای شکستن این محدودیت SDN ،بر اساس
 ،OpenFlowبه عنوان یک الگوی تکاملی در شبکههای مرکز
داده ،پیشنهاد شد[ .]2این ساختار شامل سه بخش عمده است:
سطح کنترل ،سطح داده و برنامه کاربردی (شکل  .)1الیه کنترل
از طریق رابط شمالی ) (northbound interfaceبا الیه
برنامه و بوسیله رابط جنوبى ) (southbound interfaceبا
سوئیچ  SDNدر سطح داده در ارتباط است.
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در شبکه نرمافزارمحور است؛ در این مقاله ،پیشنویس یک مدل مبتنی بر فیلتر کالمن برای پیشبینی ترافیک شبکههاینرمافزار محور ارائه شده

سطح کنترل ،تجهیزات انتقال را از طریق کنترلکننده و با
توجه به دستورالعمل ها یا ورودیهای جریان مدیریت میکند ،تا
بستهها را ارسال و به هدف خاص برنامه نهایی دستیابند .سطح
داده بر اساس پروتکل مشترک (به عنوان مثال ) OpenFlowبا
کنترلکننده در ارتباط است .دستگاههایی که در ان
 OpenFlowفعال است را میتوان توسط کنترل کنندهها از
طریق کانال امن کنترل کرد[.]3

 -3فیلتر کالمن
فیلترکالمن اساسا مجموعهای از معادالت ریاضی است که
یک پیشبینی کننده-اصالح کننده را اجرا میکند ،این به این
معنی است که اگر تعدادی از شرایط احتمالی برآورده شود،
کوواریانس خطای تخمینی به حداقل میرسد .در واقع با استفاده
از یک سری مشاهدات وابسته به حالت سیستم ،حالت سیستم
تخمین زده میشود .در واقع برای یک فیلتر کالمن گسسته،
حالت فعلی سیستم به صورت زیر بدست می آید:
()1

𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘−1 + 𝑤𝑘−1

که در ان 𝑘𝑥 حالت سیستم در لحظه kام و 𝑘𝑢 ورودی سیستم
در لحظه kام و 𝑘𝑤 نویز یا خطای حالت سیستم میباشد.
همچنین بردار مشاهدات را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
𝑘𝑣 𝑧𝑘 = 𝐻𝑥𝑘 +

() 2

شکل  :1ساختار شبکههای نرم افزار محور[.]3

در شبکه سختافزاری سنتی ،سوئیچ ها معموال سیستم های
بسته هستند که دارای الیههای کنترل و داده خود هستند و از
رابطهای کنترلی خاص خود پشتیبانی میکنند .بنابراین ،استقرار
خدمات و پروتکلهای جدید (و حتی پروتکلهای موجود در
نسخههای جدید) یک چالش است ،زیرا همه سوئیچ ها باید به
روز یا جایگزین شوند .در مقابل ،در  ،SDNسوئیچها بهخاطر
حذف قسمت کنترل ،به دستگاههای حمل و نقل داده ساده بدل
میشوند ،که دیگر نیازی به شناسایی و پردازش هزاران استاندارد
و پروتکل را نخواهند داشت و یک کنترلکننده متمرکز مکانیسم
کنترل شبکه را ایجاد می کند[ .]4برتریهای  SDNبر شبکههای
سنتی در زمینه مهندسی ترافیک بخاطر وجود همین نهادکنترل
کننده مرکزی در شبکه است ،که با یک دسترسی و دید کلی و
کامل به حالت فعلی شبکه و سوئیچها ،میتواند آمار جریان سطح
لینکهای شبکه را جمعآوری کند و همزمان و درهرلحظه -
بصورت نرمافزاری سوئیچها را از طریق کنترلکننده برنامهریزی و
رفتار مسیریابی تجهیزات شبکه را تغییردهد و به این شکل ارائه
پروتکلها و سرویسهای جدید بسیار سادهتر شده است[.]5

p(w)~ N

()3
)(0,Q
() 4
)(0,R

p(v)~ N

برای معادالت مرتبط با فیلتر کالمن  ،ما با دو دسته از روابط
روبرو هستیم :معادالت مربوط به پیشبینی و معادالت مربوط به
تصحیح .این دو دسته از معادالت به یکدیگر وابسته بوده و از
روی یکدیگر به روز میشوند .برای حل معادالت مربوط به پیش-
بینی(بروزرسانی زمان) کافی است که مقادیر اولیه تخمین x̂k−1
و  𝑃𝑘−1را مشخص نماییم و در معادالت زیر جایگزین می کنیم:
x̂k− = Ax̂k−1
̅
Pk = APk−1 AT+ Q

() 5
()6

نتایج بدست آمده در این قسمت را در معادالت مربوط به
تصحیح ،جایگزین میکنیم .با جایگذاری روابط بدست آمده از
قسمت قبل در روابط زیر ،معادالت مربوط به تصحیح بروز
میشود(بروزرسانی اندازه گیری).
() 7
() 8
() 9

−1

̅k HkT (HP
)̅k HkT + R
Kk = P

) ̅HkT x̂ k

x̂k = xk̅ + K k (zk −
̅k
Pk = (𝐼 − K k Hk )P

سپس نتایج بدستآمده از این قسمت را در معادالت مربوط به
پیشبینی اعمال کرده و این روند را ادامه میدهیم[.]6
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که در آن 𝑣𝑘 ،نویز یا خطای اندازهگیری است .در این معادالت
فرض بر آن است که 𝑘𝑤 و 𝑘𝑣 مستقل از یکدیگر ،سفید و با
تابع چگالی احتمال نرمال میباشند:

 -4مدل سیستم

 4-2-1توسعه مدل برای یک لینک

تمرکز این مقاله بر ایجاد یک مدل فیلتر کالمن مناسب
برای پیشبینی سرعت جریان ترافیک در یک  SDNاست .در
این بخش جزئیات روند توسعه یک مدل کارآمد را برای پیش-
بینی سرعت جریان ترافیک بیان میکنیم همانطور که گفتیم
برای پیشبینی نرخ جریان ترافیک برای بازههای زمانی بعدی،
ازحجم ترافیک در واحد زمان و یا نرخ جریان ترافیکی مشاهده
شده در یک فاصله زمانی خاص استفاده میکنیم.
باتوجه به مفهوم طراحی  ،OpenFlowدر هر دستگاه
 OpenFlowچندین شمارنده وجود دارد که اطالعات بستههای
پردازشی از جمله قوانین انتقال) (forwarding rulesو
مشخصات جریان ) (flow entriesهمه سوئیچها را در کنترل-
کننده نگهداری میکند .معموال اطالعاتی از قبیل شمارش بسته،
شمارش بیت و تعداد بسته کاهش یافته درهر دوره زمانی در
جدول جریان ) (Flow Tableذخیره میشوند .در سیستم
طراحی شده در این مقاله یک تابع با پرس و جو از شمارنده ،نرخ
جریان ترافیکی در بازه دلخواه ما را دریافت میکند .کافیست یک
درخواست به کنترلکننده ارسال شود .تا کنترلکننده به طور
صحیح آمار جریان را از سوئیچ های مختلف ارائه دهد.
برای مثال ،در یک فاصله زمانی که توسط مدیر ارائه میشود،
اطالعات پورت مثل :نرخ دریافت و ارسال بیت؛ نرخ ارسال و
دریافت بسته؛ اندازه متوسط بسته و شماره بسته از دسترفته؛ و
آمار جریان مثل :نرخ بسته و نرخ بایت در هر جریان ،قابل
دریافت است[.]7

از (ب) میتوان نتیجهگیری شود که نرخ جریان ترافیک در
هر مرحله زمانی خاص یک ترکیب خطی از جریانهای ترافیکی
در مراحل زمان قبلی است .به عبارت دیگر ،مجموع نرخهای
قبلی جریان ترافیک با ضریب مربوطه ،جریان ترافیک را برای
مرحله زمان فعلی ارائه میدهند.
بنابراین ،اگر  trfkنرخ جریان ترافیک را در مرحله kام نشان
دهد و  Ckنشان دهنده ضریب مربوطه باشد ،پس از (ب) میتوان
نتیجه گیری شود:

تجزیه و تحلیل در این بخش ابتدا بر روی یک لینک شبکه،
و سپس برای پوشش چندین لینک شبکه گسترش مییابد .مدل
کالمن برای یک لینک تنها به عنوان یک مدل اسکالر ،سپس با
گسترش به چندین لینک با استفاده از ماتریسها مورد بررسی
قرار میگیرد .به دالیل زیر در این مقاله با پیشبینی سرعت
جریان ترافیکی کوتاه مدت شروع میکنیم:
الف :برای پیشبینی کوتاه مدت ،تغییر متغیر حالت را میتوان به
عنوان یک فرایند صاف درنظر بگیریم.
ب :یک رابطه خطی بین نرخ جریان ترافیک برای گام زمان فعلی
و نرخ جریان ترافیک برای گام زمان قبلی فرض شده است.

trfk = trfk−1 ck−1 + … + trfk−n ck−n + vk

که  vkسهم نویز در مرحله  kو  nنشاندهنده تعداد جریان
های ترافیکی قبلی است که در نظر گرفتهمیشود .سمت راست
معادله باال را با تعاریف زیر به فرم ماتریسی بیان میکنیم:
()11

] 𝑛TRFk =[trfk−1 , trfk−2 , trfk−3 , … . , trfk−

()12

]T

Ck = [ck−1 , ck−2 , ck−3 , … , ck−n

بنابراین معادله ( )10به شکل زیر بازنویسی می شود:
()13

trfk = TRFk Ck + vk

با مقایسه معادلههای ( )13با ( ،)2مشاهده میشود که راه
مناسب برای مدلسازی سیستم ،فرض موارد زیر است:
= trfk
خروجی اندازه گیری شده:
𝑍k

ماتریس بهره

خروجی:

= TRFk

ℎ

حالت سیستم:

= Ck

𝑥k

بدین ترتیب با سیستم مدلسازی شده ،معادله خروجی فیلتر
یا همان معادله ( )2ممکن است به صورت زیر باشد
()14
̅TRFk Ck

= tr̂fk

که در آن  tr̂fkنرخ جریان ترافیکی خروجی تخمین زده
شده ،و ̅ Ckتخمین حالت پیشین را نشان میدهند.
پس از بدستآوردن جریان ترافیک تخمینی خروجی یا
 ،tr̂fkترافیک خروجی اندازهگیری شده یعنی  trfkبدست می-
آید .و از  trfkبرای به روز رسانی ماتریس خروجی
TRFkاستفاده میشود؛ بنابر این خواهیم داشت:
()15
] TRFk+1 =[trfk , trfk−1 , … , trfk−𝑛+1
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-4-1

معرفی مدل سیستم برای فیلتر کالمن

()10

برای دستیابی به هدف فیلتر پیشبینی میزان جریان ترافیک
خروجی برای گام بعدی ،معادله ( )14می تواند مورد استفاده قرار
گیرد:
= tr̂fk+1

()16
𝑘̂𝐶 TRFk+1

که در آن 𝑘̂𝐶 تخمین حالت پسین میباشد.
 -4-2-2لینکهای چندگانه

 -4-2طراحی معیارهای خروجی
برای بررسی نتایج و عملکرد سیستم خود ،بخشی از مدل را
برای اندازهگیری دو مقدار زیر طراحی شده است:


درصد خطای میانگین مربع ریشه ()RMSE

 بازده یا )(efficiency
برای این منظور ابتدا درصد خطا طبق رابطه زیر محاسبه می-
شود:
()20
𝑐𝑖𝑓𝑓𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑟𝑒𝑝𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐−
𝑐𝑖𝑓𝑓𝑎𝑟𝑡 𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝑎

= 𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒%

سپس میانگین مربع ریشه این خطا در مدل محاسبه میشود.
برای محاسبه بازده فیلتر:
یک درصد خطای  RMSمعتبر ) ،(rms_acceptableدر
سیستم در نظر گرفته شد .که این مقدار نشان دهنده مقدار
خطای پیشبینی قابلپذیرش کاربر است .و درهر تکرار فیلتر،
درصد خطای  ،RMSبا عنوان ( ،(rms_currentمحاسبه می-

 -5پیادهسازی مدل
پیادهسازی مدل توسعهیافته در بخش  4توسط "نرمافزار
جاوا" و با پیروی از الگوریتم فیلتر کالمن که در فرم ماتریسی
معادالت ( )1تا ( )7ارائهشدهاست انجام شد .هدف اولیه اجرای
مدل در جاوا ،بررسی صحت رویکرد توصیف شده برای اجرای
این فیلتر میباشد .در توسعه آینده این مدل ،ما آنرا در محیط
مینینت بهکارخواهیم گرفت .جایی که پارامترها میتوانند در
زمان واقعی استفاده و اثر مستقیم آنها بررسی و رصد شوند.
شبیهساز  Mininetبرنامهای است که میتواند شبکهای
مجازی را ایجادکرده و کرنلهای واقعی و کدهای برنامه و
سوییچهای شبکه را بر روی یک ماشین (ماشین مجازی ،ابر یا
سیستم واقعی) به اجرا درآورد .این نرمافزار به دلیل امکان تعامل
پذیری توسط خط فرمان و یا  APIمیتواند در راستای توسعه،
آموزش و تحقیق استفاده شود .همچنین این نرمافزار قابلیتهای
گستردهای به منظور تست ،ارزیابی و توسعه ابزارهای مبتنی بر
SDNو  OpenFlowخواهد داشت.
 -5-1مقدار دهی اولیه:
این سیستم با در نظر گرفتن تعداد  mلینک و تعداد  nنرخ
جریان ترافیکی قبلی ،به شکل زیر مقداردهی اولیه شده ،و
مراحل با مقدار اولیه  k=1شروع و تا رسیدن به نتیجه نهایی
ادامه یافت.
*ماتریس ورودی متغیر ، uبرابر صفر
*  𝐱̂ k−یا  Ĉk−یک ماتریس  n*1با مقادیر کوچک 1/n
*ماتریس بهره حالت یا  Aیک ماتریس واحد با ابعاد n*n
*ماتریس بهره ورودی یا  ،Bبرابر صفر
*  Hیا 𝑘𝐹𝑅𝑇 یک ماتریس  m*nبا مقادیر کوچک مثال
0.009
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به منظور گسترش تجزیه و تحلیل بخش قبلی برای پوشش
چندین لینک ،با شبکه به عنوان یک ماتریس رفتار میشود.
پارامترهای مختلف بر حسب تعداد لینکها در شبکه و تعداد
جریانهای ترافیکی قبلی مورد توجه قرار میگیرند .برای یک
شبکه با  mلینک ،یک ماتریس خروجی  m*1برای نگه داشتن
مقادیر خروجی هر یک از  mلینک تعریفمیشود .به همین
صورت ،یک ماتریس  m*mبرای اندازهگیری مقادیر کوواریانس
نویز اندازهگیری هر یک از  mلینک می باشد .همچنین برای یک
فیلتر که  nنرخ جریان قبلی را در نظر میگیرد ،یک ماتریس
 m*nتعریف میشود ،که دارای  mسطر بهره خروجی هر یک با
طول  ،nبرای نگهداری همه  nنرخ جریان ترافیک قبلی است.
بنابراین ' 'mنشاندهنده تعداد لینکهایی است که در شبکه در
نظر گرفته شده است ،و ' 'nنشاندهنده تعداد جریانهای قبلی
جریان ترافیک مورد بررسی است.

شود .با مقایسه این دو مقدار؛ اگر  rms_currentکمتر یا برابر
 rms_acceptableباشد ،پس فیلتر یک نتیجه رضایتبخش
تولیدکردهاست ،و پیشبینی فعلی به عنوان یک پیشبینی
موفقیت آمیز شمرده میشود .در طی پیشرفت تکرارهای فیلتر،
بازده فیلتر به صورت نسبت تعداد پیشبینیهای موفق به تعداد
کل پیشبینیها محاسبه میشود .با اجرای فیلتر ،میانگین
خطای مربع بین پیشبینی و مقادیر واقعی نظارت میشود .بازده
نهایی ،بازده اندازهگیری شده برای یک خطای میانگین مربع
( )mseثابت شده خواهد بود.

شکل  : 6.1اثر  nو  𝑃0بر کارایی فیلتر برای مجموعه داده با همبستگی قوی

 -6شبیه سازی
برای دستیابی به پیشبینی دقیق ترافیک شبکه ،ابتدا
پارامترهای مختلف فیلتر با یک مجموعه داده آزمایشی تست شد.
واین نتیجه کلی رسیدیم که چگونه پارامترهای مختلف بر
راندمان فیلتر تأثیر میگذارد .با استفاده از این دانش ،برای انواع
داده های ترافیک شبکه ،گزینه های مناسب پارامتر فیلتر را می-
توان انتخاب کرد تا بازده فیلتر را به حداکثر برسانند.
بنابراین ،مجموعه دوم آزمایش بر روی سه مجموعه داده
واقعی ترافیک شبکه با ویژگیهای مختلف اجرا شد .داده های
واقعی مورد استفاده در جدول  3.3نشان داده شده است.

-6-1

شکل  : 6.2تأثیر  nو  𝑸0بر کارایی فیلتر برای مجموعه داده با همبستگی
قوی

نتایج داده های آزمایشی:

جدول  6.1نتایج حاصل از اجرای فیلتر با مجموعه داده زیر
را نشان میدهد.
))(Data Set : (Rxx = 4.1209, 𝜎 = 1.14

جدول  : 6.1خروجی سیستم برای مجموعه داده آزمایشی

شکل  : 6.3اثر  nو  Rدر کارایی فیلتر برای مجموعه داده باهمبستگی قوی

 -6-2نتایج داده های شبکه:
در اینجا پارامترهای فیلتر با استفاده از نتایجی که در باال
ذکرشد تنظیم میشوند تا حداکثر بازده قابل دسترسی برای انواع
مختلف دادههای ترافیک شبکه بدستآید .و در نهایت سیستم با
دادههای واقعی ترافیک شبکه تست شد .جدول  6.2نتایج
حاصل از این فرایند را نشان می دهد:
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*ماتریس  Rبا یک ماتریس  m*mبا مقادیر 0.015
* مقدار ̅ Pkیک ماتریس  n*nبا مقادیر بسیار کوچک 0.009
*ماتریس نویز فرآیند  Qبا مقادیر دلخواه و کوچک برای حالت
پایدار و مقادیر کمی بزرگتر برای سیستم با تغییرات ناگهان[.]6
برای درک نتایج حاصل از آزمایشات ،درک تاثیر مقادیر مختلف
پارامترهای فیلتر مفید است.
الف :تاریخچه اندازه یا  nنشاندهنده تعداد مقادیر داده های
قبلی است .فیلتر به منظور پیشبینی مقدار بعدی تالش میکند
تا از هر گونه اطالعات موجود در تاریخ داده استفادهکند.
ب :کوواریانس پیشین یا  Pیک اندازه از خطای پیشبینی است.
 𝑃0به طور کلی باید بر کارایی فیلتر کم اثر یا کال بیتاثیر باشد.
پ :کوواریانس نویز فرآیند یا  Qنشاندهنده نویز معرفی شده به
فرایند پیشبینیاست .مقدار کم برای  Qیک مدل خوب را ایجاد
می کند 𝑄0 .پیشبینی اولیه برای  Qاست.
ت :کوواریانس نویز اندازهگیری یا  Rنشاندهنده نویز واردشده به
فرایند پیشبینی در اثر خطای اندازهگیری مقادیر واقعی است.
برای داده های ترافیک شبکه R ،معموال ثابت است.

بر اساس نتایج فوق ،پیش بینی با بازده بهتر در شرایط زیر
حاصل میشود:
برای مقادیر بزرگتر ( nو نه خیلی بزرگ ،که اگر  nخیلی بزرگ
باشد ،اطالعات یکسان ممکن است تحریف شوند) ،و در مقادیر
متوسط  nبرای  𝑄0بزرگتر و  Rکمتر .مقدار  𝑃0تاثیر کوچک
یا هیچ اثری بر کارآیی فیلتر ندارند.
شکلهای  1-6تا  3-6یک نمایش گرافیکی از نکات جدول
باال را نشان می دهد:

 اما،این فیلتر قادر به پردازش اطالعات با ویژگیهای مختلف بود
. مناسب است،برای دادههای با همبستگی زیاد و با واریانس کمتر
شایان ذکر است که این فیلتر در برنامههای پیشبینی ترافیک
.کوتاه مدت بهترین عملکرد را دارد
 جدول بارده فیلتر برای دادههای ترافیک شبکه:6.2 جدول
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 کارایی فیلتر برای نمونه های مختلف داده شبکه:6.4 شکل

 نتیجهگیری-7
فیلتر کالمن یک ابزار برآورد و پیش بینی بسیار قدرتمند و با
 راحت و، یک منبع ساده، این مدل فیلتر.سازگاری مناسب است
ارزان برای پیشبینی برنامههای کاربردی در شبکههای
 چنین مدلهایی راه.کامپیوتری و مخابراتی را فراهم میآورد
حلی برای ارائه تکنولوژی ارزان قیمت و ساده برای کمک به
 یک مدل فیلتر، در این مقاله.کاهش بار ترافیک میتوانند باشند
. توسعه یافتSDN کالمن با موفقیت برای پیشبینی ترافیک
 و فیلتر پیشبینی ترافیک شبکه،رفتار ترافیکی با موفقیت رصد
.) انجام داد٪90 را به میزان قابل توجهی از دقت (نزدیک به
 کار بسیار بیشتر برای اصالح رفتار مدل.مسلما مدل کامل نیست
 تا آن را قادر به پیشبینی با درجه دقت باالتر و با،ضروری است
.تحمل خطا کمتر سازد
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