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 چکیده

ها باید به دلیل اینکه شناسایی این نوع از جریانپردازد. هاي کامپیوتري میآسا در شبکههاي فیلاین مقاله به مساله شناسایی جریان
الگوریتم ارائه باشد. ضروري میها بسیار ارائه الگوریتمی بسیار کارا و سریع براي شناسایی این جریانبه صورت برخط انجام شود، 

با معماري شده داراي ساختاري موازي تصادفی است. به عبارت دیگر براي حل مساله از رویکرد تصادفی بر مبناي الگوریتم موازي 
شانی و بازن و در مرحله ادغام نتایج 𝑶𝑶(𝟏𝟏)ها بسته تحلیل مرتبه زمانی الگوریتم ارائه شده در مرحلههرم استفاده شده است. 

چه از نظر آسا هاي فیلبهبود عملکرد الگوریتم چه از نظر کاهش میزان خطاي شناسایی جریان. است 𝑶𝑶(𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒏𝒏)ساختمان داده 
 هاي نمونه مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.بازنشانی با آزمایش بر روي داده کار  ساز وکاهش فرکانس 

 کلیدي کلمات
 شبکه کامپیوتريهاي تصادفی، هاي موازي، الگوریتمالگوریتمآسا، فیلهاي جریان

 
 
 

 مقدمه -1
هـا از یـک کـامپیوتر بـه     اي از بسـته هاي کامپیوتري، حرکت دنبالـه در شبکه

هـا وجـود دو   ویژگی مهم این جریان گویند.کامپیوتر دیگر را جریان شبکه می
-فیـل  بسیار کم هايجریان ،[1]باشدها میدر میان آنها نوع خاص از جریان

یکی از اهداف اصلی تحقیقات بـر  . [2]2آساموش بسیار زیاد هايو جریان 1آسا
آسـا،  هـاي فیـل  هاي یک شبکه، مخصوصـا جریـان  روي شناسایی نوع جریان

بینی مدل مصـرف در یـک شـبکه    تر پهناي باند و پیشمدیریت بهتر و کارآمد
هـاي انکـار   هدف اصـلی دیگـر شناسـایی جریـان    .  [3,4]باشدمیکامپیوتري 

براي مثال، مدیران شـبکه  .  [5,6]باشدهاي کامپیوتري میدر شبکه 3سرویس
نسبت به  آسا اولویت بیشتريهاي موشتمایل دارند تا در شبکه خود به جریان

وري ، بنابراین بسیار ضربدهند آسا براي جریان در داخل شبکههاي فیلجریان

و بسـیار   بـرخط  آساي یک شبکه را به صـورت هاي فیلاست که بتوان جریان
 . [7]سریع شناسایی کرد

ها و آسا در یک شبکه بر اساس ویژگیهاي فیلهاي شناسایی جریانالگوریتم
اند. بـراي مثـال بـراي    هاي کامپیوتري طراحی شدهخصوصیات ترافیک شبکه

 GB/s in 40دهنـد ( داده را انتقـال مـی  هایی که حجم بسیار زیادي از لینک

OC-768( مـورد نیـاز    برخطیار سریع و پذیر، کارآمد، بسهاي مقیاسالگوریتم
 . [8]است 

در یک شبکه کامپیوتري انواع  آسافیلهاي به طور کلی براي شناسایی جریان
 بنـدي هـاي طبقـه  ها ارائه شده اسـت، از جملـه الگـوریتم   مختلفی از الگوریتم

 هــاي شمارشــیو الگــوریتم [11,12] بــرداريهــاي نمونــهالگــوریتم، [9,10]
وجود دارد که به عنوان  اي هاي شمارشی، شمارندهدر اکثر الگوریتم .[13,14]

به دلیل نـرخ بـاالي   کند. آسا عمل میهاي فیلبراي شناسایی جریان يمعیار
ه در یـک شـبکه   هـاي رد و بـدل شـد   انتقال جریان و تعداد بسیار زیاد جریان
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ها یکی از هاي جاري و بروزرسانی شمارندهنگهداري لیست جریانکامپیوتري، 
 باشد. آسا میهاي فیلهاي مهم در حل مساله شناسایی جریانچالش
Estan  وVerghase  ارائه کردند.  4بلوم  الگوریتمی را بر اساس فیلتر [15]در

و از حافظـه محـدودي بـراي    باشـد  این الگوریتم به انـدازه کـافی سـریع مـی    
هـاي مختلـف   کند اما بـراي ترافیـک  آسا استفاده میهاي فیلشناسایی جریان

باشد به این معنی که در آن از پارامتر ثابتی متناسـب بـا ترافیـک    مناسب نمی
جریان استفاده شده است که ممکـن اسـت در هـر ترافیکـی متفـاوت باشـد.       

Chabchoub  سـاز  بهبودي براي این الگوریتم با اضافه کردن  [16]و بقیه در
باشـد:  ایده اصلی این الگوریتم به این صورت مـی ند. دارائه دا 5بازنشانیکار  و

شمارنده  mمرحله تشکیل شده است. هر مرحله شامل  dفیلتر استفاده شده از 
تـابع مسـتقل،    dتوسط هدر بسته  يIPرسد می اي بسته باشد. زمانی که می

مارکت کـوچکترین مقـدار از    سپس بر اساس مدل سوپر ،شودسازي میدرهم
و شمارنده متناظر بـا آن در هـر مرحلـه     سازي شده انتخابمیان مقادیر درهم

رسد ( کـوچکترین  می  kکه شمارنده به مقدار زمانیشود. یک واحد اضافه می
شـود)  آسـا شناسـایی   مقدار براي اینکه یک جریان به عنوان یک جریان فیـل 

با توجـه بـه سـنگین     شود.آسا شناسایی میجریان متناظر با آن به عنوان فیل
د تا در برخی اوقات بازنشانی شود، در اي، فیلتر نیاز دارهاي شبکهبودن ترافیک

تجـاوز کـرده و از    Kها مقدارشان از غیر اینصورت پس از مدتی تمام شمارنده
ها را افـزایش داده و بـه عنـوان    ارندهاي که بیاید مقدار شمآن به بعد هر بسته

شود در حالیکه اولین بسته از یک جریان آسا به اشتباه شناسایی میجریان فیل
 سـاز و کـار   ایده اصلی براي مقابله با ایـن مشـکل اسـتفاده از     باشد.دیگر می

هـاي غیـر تهـی بـه     بازنشانی است به این صورت که زمانیکه نسبت شمارنده
یـک واحـد کـاهش     هاعبور کرد تمام شمارنده rها از مرز نسبت کل شمارنده

در ایـن   یابـد. شود ادامه می rیابد. این روند تا زمانیکه نسبت فوق کمتر از می
بازنشانی به شدت به چگـالی ترافیـک شـبکه     ساز و کار فرکانس تکرارروش 

اد تعـد تر باشد به عبارت دیگر هر چقدر ترافیک شبکه سنگین .باشدوابسته می
  شود.بازنشانی بیشتر می ساز و کاردفعات اجراي 
شـود بـه   به صورت موازي ارائه می آسافیلهاي شناسایی جریاندر این مقاله، 

بازنشـانی اسـت،    ساز و کاراین صورت که اگر بخشی از الگوریتم درگیر انجام 
هاي از دهد و به این صورت تعداد بستهها ادامه میبسته بخش دیگر به تحلیل

 .هددرا به حداقل کاهش میدست رفته 
در قسمت بعـدي   ،باشد: بعد از این مقدمهساختار کلی مقاله به صورت زیر می

خواهیم پرداخت. در قسمت بعـد از  براي الگوریتم  ارائه شده به معماري موازي
-آن الگوریتم را ارائه خواهیم کرد و در قسمت آخر نیز الگوریتم را بر روي داده

 ي نمونه اجرا و نتایج مقایسه با کارهاي قبلی را ارائه خواهیم کرد.ها

 آلگوریتم شناسائی جریان هاي فیل آسا -2
باشد. معماري هرم می استفاده شده براي الگوریتم موازي ارائه شده معماري

گیرند، اي از صفحات است که بر روي یکدیگر قرار میهرم در واقع پشته
تعداد عناصر پردازشی صفحات بعدي . شودمیده میناقاعده هرم اولین صفحه 

هر کدام نصف صفحه قبلی است و در نهایت صفحه آخر شامل فقط یک 
عنصر پردازشی است. آخرین سطح هرم که شامل یک عنصر محاسباتی است 

شود. این ساختار معماري بسیار مناسب براي انجام قله یا نوك هرم نامیده می
باشد و با توجه به اینکه دورترین فاصله نتایج میاعمال جداگانه و ترکیب 

O(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙عناصر پردازشی در این معماري حداکثر  𝑛𝑛) در آن که باشدمی n 

ارتباطات بین عناصر نیز به صورت  ،تعداد کل عناصر پردازشی در هرم است
از طرف دیگر با توجه به ساختار سلسله مراتبی . [17] گیردکارا صورت می

کننده  ند به عنوان ترکیب کننده و تحلیلتوامعماري، هر سطح میبودن این 
) شماي کلی این 1نتایج به دست آمده از سطح پایین خود باشد. شکل (

 دهد.معماري را نشان می

 الگوریتم معرفی  -2-1
سازي الگوریتم تصادفی موازي هدف اصلی استفاده از معماري هرم براي پیاده

آسـا، اسـتفاده از سـاختار سلسـله مراتبـی ایـن       هاي فیلبراي شناسایی جریان
باشد که بـر  باشد. ایده اصلی الگوریتم ارائه شده به این صورت میمعماري می

سازي قـرار دارد.  تابع درهم dمرحله و  dروي هر عنصر پردازشی یک فیلتر با 
تابع  dمقصد بسته استخراج شده و توسط  IPرسد اي که میبه ازاي هر بسته

 یابد.شود و شمارنده متناظر با آن در فیلتر یک واحد افزایش میزي میسادرهم
کند فقط بـا ایـن   بازنشانی نیز مانند آنچه در باال گفته شد عمل می ساز و کار

باشـد  تفاوت که زمانیکه یک عنصر پردازشـی درگیـر عملیـات بازنشـانی مـی     
کنند. با توجـه بـه   می هاي ورودي را دریافت و تحلیلهاي دیگر بستهپردازنده

هاي بازنشانی کاهش ساز و کار  ر پردازشی احتمال همزمانیوجود چندین عنص
شود تا تعداد رود. این امر باعث مییابد و لذا تعداد بسته کمتري از دست میمی

 تر و با خطاي کمتري تعیین شوند.آسا دقیقهاي فیلجریان
 

 
4: هرم با قاعده ) 1شکل ( ×  عنصر پردازشی 4

سـاختار الگـوریتم بـه ایـن     ) آورده شـده اسـت.   2شبه کد الگوریتم در شکل (
باشد که هر سطح به فیلترهـاي سـطح پـایینی خـود و هـر عنصـر       صورت می

ایـن  پردازشی به فیلترهاي عنصرهاي پردازشی هم سطح خود دسترسی دارد. 
آن را به  تر در نظر گرفت ودهد تا طول فیلتر را بزرگرویکرد این امکان را می

ویژگی مهـم  هاي مساوي میان عناصر پردازشی قاعده هرم تقسیم کرد. بخش
آسا را بـه  هاي فیلباشد که احتمال خطا در تعیین جریاناین روش در این می
) چون طول فیلتر در نظر گرفته شده بیشتر اسـت  1دهیم: (دو دلیل کاهش می

 سـاز و کـار   در حین انجام چون ) 2یابد (کاهش میبلوم  فیلتر خطايلذا خود 
شوند خطاي از دسـت  می ها توسط عنصر پردازشی دیگر تحلیلبستهبازنشانی 

در شبه کد باال ساختار عناصر پردازشی هرم را بـه   یابد.دادن بسته کاهش می
بعدي در نظر گرفته شده است یعنی هر سطح هـرم بـه صـورت دو     3صورت 

 نظر گرفته شده است.بعدي و سطوح هرم به عنوان بعد سوم در 
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  شبه کد الگوریتم:  )2شکل (

ها و اضافه کردن براي قاعده هرم عملیات پردازش بسته 8تا  3در خطوط 
در سطوح  15تا  9. در خطوط شودهاي متناظر آن در فیلتر انجام میشمارنده

ساز تر نیاز به عنصر پردازشی سطح پایینشود که اگر چک میباالتر از قاعده 
توسط عنصر والدش در سطح  ساز و کار کار  بازنشانی داشته باشد اینو 

 . شودباالتر انجام می

 تحلیل الگوریتم  2-2
-به این صورت میقاعده  هاي دریافتی به عناصر پردازشیروند انتصاب بسته

هر بار  فیلتر آن کوچکترین مقدار باشد rباشد که عنصر پردازشی که مقدار 
هاي با مقدار یکسان یک کدام به صورت تصادفی  rشود و براي انتخاب می
هاي فیلتر به کل تعداد خانههاي غیر تهی نسبت خانه rشود که انتخاب می

 باشد.می
هر بسته دریافتی در  باشد که برايتحلیل زمانی الگوریتم به این صورت می

صد و مق IPسازي بسته و درهم تحلیل براي   𝑂𝑂(1)هر عنصر پردازشی زمان 
بازنشانی نیز زمان  ساز و کار براي آن مورد نیاز است. افزایش شمارنده متناظر 

𝑂𝑂(lg 𝑛𝑛)  با توجه به ساختار هرمی معماري و متناسب با ارتفاع هرم زمان نیاز
 باشد.می

  هاآزمایش 2-3
که توسط  libtraceها و کتابخانه از داده براي آزمایش الگوریتم ارائه شده

آزمایش دو هرم  .[18]شوداستفاده می ،ارائه شده است 6دانشگاه وایکاتو
 طول فیلتر در هر عنصر پردازشی. عنصر پردازشی در قاعده است 4سطحی با 
𝑚𝑚 برابر  mموسوم به  =   برابر  dموسوم به  سازيتعداد توابع درهم، 220

𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 برابر kآستانه شناسائی موسوم به  مقدار ، 2 =  نهایتا مقدار  و، 20
𝑟𝑟 =  در نظر گرفته شده است. 50%

در  .نشان می دهدارائه  [19]بر روي ترافیک نتیجه اجراي الگوریتم ) 3شکل (
از  [16]الگوریتم ارائه شده در  الگوریتم ارائه شده بااین آزمایش میزان خطاي 

مورد بررسی قرار آسا هاي فیلجنبه میزان خطاي موجود در شناسایی جریان
همان تاثیر استفاده از الگوریتم موازي مبتنی بر ساختار هرم که گرفته است. 

 شود.به وضوح در آزمایش دیده میاست هاي از دست رفته تعداد بستهکاهش 

 ساز و کار و انجام ها دلیل خطاي کمتر هم موازي بودن عملیات پردازش بسته
  باشد.بازنشانی توسط عنصر پردازشی والد می

 
تاثیر موازي سازي بر کاهش میزان خطاي شناسایی ) :  3شکل (
𝒓𝒓با  آساهاي فیلجریان = 𝟓𝟓𝟓𝟓% 

 ساز و کار براي روشن شدن اثر الگوریتم موازي ارائه شده در کاهش فرکانس 
بازنشانی در طول اجراي الگوریتم، عملکرد الگوریتم ارائه شده با عملکرد 

در این آزمایش ) مقایسه شده است. 4الگوریتم بدون موازي سازي در شکل (
ها براي هر دو الگوریتم ارائه بر اساس زمان آنهاي بازنشانی ساز و کار تعداد 

در الگوریتم موازي ارائه شده است. همانطور که در شکل نیز مشخص است 
تواند به صورت بزرگتر طول فیلتر به صورت مجموع میبا توجه به اینکه شده 

ساز و لذا عالوه بر کاهش خطاي احتماالتی فیلتر فرکانس در نظر گرفته شود 
  یابد.بازنشانی در حالت کلی نیز کاهش می کار 

 
بازنشانی  و کار ساز ) :  تاثیر موازي سازي بر کاهش فرکانس 4شکل (

زمان محاسبه شده در محور عمودي  ( در طول اجراي الگوریتم
 )باشدبرچسب زمانی سیستم عامل لینوکس می

 نتیجه -3
هاي حجـیم بـه   در این مقاله الگوریتمی تصادفی موازي براي شناسایی جریان

این الگوریتم بر مبناي استفاده از بلوم فیلتر بـه   صورت آنالین ارائه شده است.
معماري موازي استفاده شـده بـراي ایـن    باشد. بازنشانی می ساز و کار همراه 

باشد. دلیل استفاده از این ساختار سلسله مراتبی بودن ساختار هرم میالگوریتم 
ناسـب  بازنشانی بسـیار م  ساز و کار باشد و این ویژگی براي اعمال ساختار می

باشد. روند کار به این صورت است که هر والد وظیفه انجام عمل بازنشانی می
کارآیی الگوریتم ارائه شده در آزمایش از تر را دارد. فرزندان خود در سطح پایین

و کـاهش فرکـانس   آسا هاي فیلدو نظر کاهش میزان خطاي شناسایی جریان
قـرار  مـوازي الگـوریتم   غیر عملیات بازنشانی مورد ارزیابی و مقایسه با نسخه 

 گرفته است.
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