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ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN MODELLƏRİ HAQQINDA 

Trafikin modelləşdirilməsi şəbəkənin fəaliyyətini, imkanlarını və ona olan tələbləri 

qiymətləndirməyə imkan verir. Ədəbiyyatda şəbəkə trafikinin modelləşdirilməsi üçün müxtəlif 

yanaşmalar təklif edilmişdir. Lakin bütün mövcud şəbəkə növlərinin trafiklərini modelləşdirməyə 

imkan verən vahid model yoxdur. Buna görə də mövcud şəbəkə trafiki modellərinin 

xüsusiyyətlərinin analizi, müəyyən şəbəkə arxitekturaları üçün uyğun modellərin seçilməsi və 

trafikin düzgün modelləşdirilməsi çox vacib məsələdir. Bu məqsədlə məqalədə şəbəkə trafikinin 

modelləşdirilməsi üçün geniş istifadə edilən bəzi modellərin analizi verilmişdir.    

Açar sözlər: şəbəkə trafiki modelləri, Puasson modeli, Pareto modeli, Veybul modeli, Markov 

modelləri, ON-OFF modeli, Markov modulyasiya olunmuş Puasson prosesi, Avtoreqressiya 

modeli. 

Giriş 

Şəbəkə trafikinin modelləşdirilməsi kompüter şəbəkələrinin (KŞ) məhsuldarlığının idarə 

edilməsi, QоS-un (ing. Quality of Service) təmin edilməsi və s. kimi məsələlərin həlli üçün çox 

vacibdir.  

KŞ-nin məhsuldarlığının idarə edilməsinin məqsədi şəbəkədə gecikmələrin 

minimallaşdırılması və yüksək etibarlılığın təmin edilməsidir. KŞ-nin məhsuldarlığına təsir 

göstərən əsas faktorlar: gecikmə, paket itkisi və buraxma qabiliyyətidir. Yüksək məhsuldarlığın 

təmin edilməsi üçün bu faktorlar analiz edilməlidir. Əsas addımlardan biri şəbəkə trafikinin 

analizidir. Şəbəkə trafikinin analizi üçün şəbəkə trafiki modeli istifadə edilir. Model şəbəkənin 

real zamandakı xarakteristikalarını adekvat təsvir etməlidir. 

QоS-un təmin edilməsinin məqsədi şəbəkə istifadəçiləri, tətbiqləri və xidmətlərinin 

tələblərinə uyğun olaraq, etibarlı şəkildə yüksək məhsuldarlığın təmin edlməsidir. QoS-un 

dəstəklənməsini təmin edən şəbəkələrdə QoS-a təminat razılaşmalar əsasında verilir. Bunun üçün 

daim QoS-un monitorinqi və qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. QoS-a təminat verilməsi üçün 

şəbəkə trafiki haqqında aydın təsəvvür olmalıdır. Bunun üçün şəbəkə trafiki modeli istifadə edilir. 

Yuxarıda göstərilən məsələlərin həll edilməsi üçün şəbəkənin faktiki xarakteristikalarını 

təsvir və analiz etməyə imkan verən model işlənilməlidir. Şəbəkənin faktiki xarakteristikaları 

birbaşa şəbəkə trafikinin xarakteristikaları ilə bağlıdır və onların analizi üçün ədəbiyyatda çox 

sayda müxtəlif şəbəkə trafiki modelləri təklif edilmişdir [1–4]. Lakin müxtəlif arxitekturalar 

əsasında yaradılmış şəbəkələrin trafiklərinin xarakteristikalarının analizi üçün vahid effektiv 

şəbəkə trafiki modeli yoxdur. Ona görə də mövcud modellərin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və 

mövcud KŞ-lər üçün hansı modelin daha effektiv olmasının müəyyən edilməsi aktual məsələdir. 

Məqalənin məqsədi ədəbiyyatda mövcud olan əsas şəbəkə trafiki modellərinin konkret 

tətbiqi kontekstində xüsusiyyətlərinin tədqiqi və analiz edilməsidir. 

Şəbəkə trafiki modelləri 

Şəbəkə trafiki diskret şəkildə daxil olan paketlər, kadrlar və s. ardıcıllığı kimi modelləşdirilə 

blər. Şəbəkə trafikinin modelləşdirilməsinin iki müxtəlif konsepsiyası mövcuddur və bu 

konsepsiyalar riyazi olaraq aşağıdakı kimi ifadə edilə bilərlər [2]: 

 {𝑁(𝑡)}𝑡=0…∞ şəbəkə trafikinin toplanması  kəsilməz və tamədədli stoxastik prosesdir, 

burada 𝑁(𝑡) (0,  𝑡] zaman intervalında daxil olan paketlərin, kadrların və s. sayını ifadə edir. 
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{𝐴𝑛}  paketlərin, kadrların və s. daxilolmaları arasındakı zaman intervalları ardıcıllığı  

mənfi olmayan təsadüfi ardıcıllıqdır, burada 𝐴𝑛 =  𝑇𝑛 −  𝑇𝑛−1   𝑛  və 𝑛 − 1 daxilolmaları 

arasındakı zaman intervalını göstərir, 𝑇𝑛 və 𝑇𝑛−1 müvafiq olaraq 𝑛 və 𝑛 − 1-ci daxilolma anlarıdır. 

Bu iki proses bir-birilə aşağıdakı düsturla əlaqələnir: 
 

{𝑁(𝑡) = 𝑛} = {𝑇𝑛 ≤ 𝑡 < 𝑇𝑛−1} = {∑ 𝐴𝑘 ≤ 𝑡 < ∑ 𝐴𝑘

𝑛+1

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

} 

 

Şəbəkə trafiki mürəkkəb xarakterə malik olduqda  şəbəkə trafiki paketlər və ya kadrlar 

seriyasından ibarət olduqda, eyni 𝑇𝑛 zaman anında bir neçə paket və ya kadr daxil ola bilər. Bu 

halda şəbəkə trafiki mənfi olmayan, əlavə təsadüfi {𝐵𝑛}, (𝑛 = 1 … ∞) ardıcıllığının köməyi ilə 

modelləşdirilə bilər və burada 𝐵𝑛 𝑛-ci seriyanın gücüdür. 

Şəbəkə trafikinin modelləşdirilməsi üçün yaxşı məlum olan aşağıdakı modellərdən istifadə 

edilir [3]: 

 Puasson modeli; 

 Pareto modeli; 

 Veybul modeli; 

 Markov modelləri: 

 ON-OFF modeli; 

 Alternativ vəziyyətlərin yenilənməsi modeli; 

 Markov modulyasiya olunmuş Puasson prosesi; 

 Avtoreqressiya modeli; 

 və s. 

Puasson modeli 

Şəbəkə trafiki modelləşdirilən zaman paketlərin daxil olması və birləşmələrin baş verməsi 

prosesi Puasson prosesi sayılır, çünki bu proses müəyyən zaman xarakteristikalarına malik olur. 

Analitik cəhətdən sadə olması üçün çox zaman şəbəkələrdə paketlərin, kadrların və s. daxil 

olmalarını Puasson prosesi kimi modelləşdirirlər. 

Puasson prosesində daxilolmalar arasındakı zaman λ intensivliyi ilə eksponensial şəkildə 

paylanır: 𝜆: 𝑃{𝐴𝑛 ≤ 𝑡} = 1 − 𝑒(−𝜆𝑡). Puasson paylanması o zaman yararlıdır ki, daxilolmalar 

çoxlu sayda müstəqil mənbələrdən  Puasson mənbələrindən olsun. Paylanma λ parametrinə 

bərabər olan orta qiymətə və dispersiyaya malikdir. Puasson modelində iki əsas fərziyyə qəbul 

olunmuşdur: 

 mənbələrin sayı sonsuzdur; 

 trafikin daxilolma xüsusiyyəti təsadüfidir. 

Modeldə ehtimalların paylanması və paylanma sıxlığı funksiyaları aşağıdakı kimi ifadə edilir: 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡; 

𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆𝑡. 

Bəzi tədqiqatlarda paketlərin daxilolmaları arasındakı zaman intervalının eksponensial 

şəkildə paylanmadığı göstərilir. Məsələn, [5–8]-də təsvir edilən tədqiqatlar göstərdi ki, lokal və 

qlobal şəbəkələrdə paketlərin daxilolmaları arasındakı zaman intervalının paylanması 

eksponensial paylanmadan fərqlənir. Buna görə də şəbəkə trafikinin modelləşdirilməsi üçün 

Puasson prosesindən xarakteristikalarına görə fərqlənən statistik “özünə oxşar” prosesləri istifadə 

etməyə başladılar [9, 10]. 

Puasson modelinin əsas çatışmazlıqlarından biri ondan ibarətdir ki, o, verilənləri ötürmə 

şəbəkəsinin trafikinə xas olan sıçrayışları (ing. burstness) müəyyən edə bilmir. Bu onunla izah olunur 

ki, bu şəbəkələrdə yenilənən şəbəkə trafikində avtokorrelyasiya funksiyası sıfıra bərabərdir. Lakin 

müxtəlif şəbəkə trafiki axınları arasında avtokorrelyasiyanın müsbət olması şəbəkə trafikində 

sıçrayışların olmasını göstərir və bu sıçrayışlar müxtəlif zaman miqyaslarında baş verə bilər [11, 12].  
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Pareto modeli 

Pareto paylanması [13] daxilolmalar arası zamanın asılı olmayan və eyni cür 

paylanmasından ibarətdir. Ümumi halda, əgər 𝑋 Pareto paylanmasına malik olan təsadüfi 

kəmiyyətdirsə, onda 𝑋-in 𝑥 qiymətindən böyük olması ehtimalı aşağıdakı kimi verilir: 

𝑃(𝑋 > 𝑥) = (𝑥 𝑥𝑚⁄ )−𝑘, bütün 𝑥 ≥ 𝑥𝑚 üçün, burada 𝑘 müsbət ədəddir və 𝑥𝑚 𝑋𝑖-nin 

mümkün minimal qiymətidir. 

Modeldə ehtimalların paylanması və sıxlığı funksiyaları aşağıdakı kimi ifadə edilir: 

𝐹(𝑡) = 1 − (𝛼 𝑡)𝛽⁄ , 

burada 𝛼, 𝛽 ≥ 0 və 𝑡 ≥ 𝛼; 

𝑓(𝑡) = 𝛽𝛼𝛽𝑡−𝛽−1, 

𝛽 və 𝛼 müvafiq olaraq forma və yerləşmə komponentləridir. 

Pareto paylanması paket trafikində “özünə oxşar” daxilolmaların modelləşdirilməsinə tətbiq 

edilir. Pareto paylanması“ağır quyruqlu” prosesdir və ifrat sıçrayışları təsvir edə bilir. 

Veybul modeli 

Veybul paylanması [14, 15] “ağır quyruqlu” prosesdir [16] və ON/OFF mənbələrinin 

multiplekslənməsi ilə “özünə oxşar” trafik yaradılarkən ON və ON/OFF periodları müddətində 

dəyişməz intensivliyi modelləşdirə bilər. Bu zaman Veybul paylanmasının paylanma və sıxlıq 

funksiyaları müvafiq olaraq aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: 
 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−(𝑡/𝛽)𝛼, 𝑡 > 0; 
 

𝑓(𝑡) = 𝛼𝛽−𝛼𝑡𝛼−1𝑒−(𝑡/𝛽)𝛼, 𝑡 > 0,  
 

burada 𝛽 ≥ 0 və 𝛼 > 0 müvafiq olaraq miqyas və yerləşmə parametrləridir. 

Veybul paylanması normal paylanmaya yaxındır və 𝛽 ≤ 1 olduqda, paylanmanın sıxlığı 𝐿 

şəkilli, 𝛽 > 1 olduqda isə zəngşəkilli olur. Belə paylanma zamandan asılı olaraq imtinaların 

intensivliyini müəyyən etməyə imkan verir. Belə ki, 𝛽 ≤ 1 olduqda, zamandan asılı olaraq 

imtinaların intensivliyi azalır, 𝛽 = 1 olduqda isə imtinaların intensivliyi sabit qalır və xidmət vaxtı 

eksponensial olaraq paylanır. 

Markov modelləri 

Markov modeli trafik mənbəyinin fəaliyyətinin sonlu sayda vəziyyətlər vasitəsilə 

modelləşdirilməsi üçün istifadə edilir [17, 18, 19]. Modelin dəqiqliyi istifadə olunan vəziyyətlərin 

sayından asılı olaraq xətti şəkildə artır. Bununla yanaşı, vəziyyətlərin sayının artmasına mütənasib 

olaraq, modelin mürəkkəbliyi artır. 

Markov modelinin vacib aspekti Markov xassəsi  Markovluğudur və onu göstərir ki, 

növbəti (gələcək) vəziyyət yalnız cari vəziyyətdən asılıdır. 

Müxtəlif {𝑋𝑛} vəziyyətlərinə uyğun olan təsadüfi ədədlər çoxluğu Diskret Markov Zənciri 

(ing. Discrete Markov ChainDMC) adlanır. Əgər tədqiq edilən sistemin vəziyyətlərinin keçidləri 

ancaq 0,1,2,3, … , 𝑛 tam qiymətlərdə baş verərsə, onda Markov Zənciri (ing. Markov ChainMC)  

diskret zaman ardıcıllığından ibarət olacaq və təsadüfi 𝑋 ədədi həndəsi paylanmaya tabe olacaq, 

əks halda isə təsadüfi 𝑋 ədədi eksponensial şəkildə paylanacaq. 

Sadə Markov trafik modeli ondan ibarətdir ki, hər bir vəziyyətin keçidi şəbəkəyə yeni 

daxilolma prosesini təsvir edir. 

Yarı-Markov modeli vəziyyət keçidləri arasındakı zamanın ehtimalların asılı olmayan 

paylanmasına tabe olması nəticəsində alınır. 

ON-OFF modeli 

Hələ 90-cı illərin əvvəllərində [20]-ci işdə müəlliflər sübut etmişdilər ki, IP-trafikinin 

xarakterinin dəyişməsi miqyaslanan prosesdir və yüksək sıçrayışlara səbəb olur. Nəticədə, bu öz 

növbəsində növbəliliyə və məhsuldarlığa güclü təsir göstərir. 
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Şəbəkə trafiki elemenləri arasında qarşılıqlı əlaqənin, həmçinin şəbəkə trafikinin 

miqyaslanan xarakterə malik olması onları “sadə” yenilənən proseslər şəklində modelləşdirməyə 

imkan vermir və ümumi qəbul edilmiş modellərin tətbiqini çətinləşdirir. Bu məsələnin həll 

edilməsi üçün ON-OFF modelindən istifadə edilir və bu model şəbəkə trafikinin xarakterinin 

miqyaslanan dəyişməsini təsvir etməyə imkan verir. Buna görə də [ 21]-də IP-trafikin strukturunun 

analizi, [22]-də isə şəbəkənin və serverin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi üçün ON-OFF 

modelindən istifadə edilmişdir. 

ON-OFF modeli kanal səviyyəsi və təbiq səviyyəsi arasında şəbəkə trafiki elementlərini 

dəqiq təsvir etməyə imkan verir. ON-OFF modelində yalnız iki vəziyyətdən  ON və OFF adlanan 

vəziyyətlərdən istifadə edilir. ON və OFF vəziyyətləri arasında sərf olunan müddət keçid zamanı 

adlanır və eksponensial qanun üzrə paylanır. 

Şəkil 1-də 𝑁 müxtəlif ON-OFF mənbələri arasında ortaq istifadə olunan növbə/kanal təsvir 

olunmuşdur. Bu halda ON-OFF modeli üçün mənbələr statistik cəhətdən eyni və asılı olmayan 

olmalıdır. Mənbə 𝑀 uzunluqdakı növbəyə 𝐶 sabit sürətlə xidmət göstərir. ON-OFF mənbəyi ON 

vəziyyətində generasiya olunmuş paketlərin/kadrların 𝐿 orta sayı, mənbənin ON olmasının 𝑆 pik 

tezliyi və mənbənin 𝑟 orta sürəti ilə xarakterizə olunur. Bu faktorlar mənbənin ON və OFF 

periodlarının orta uzunluğunu müəyyən edir. Mənbənin ON vəziyyətində olması ehtimalı 𝛾 = 𝑟/𝑆 

düsturu ilə hesablanır. 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. 𝑁 müxtəlif ON-OFF mənbələri arasında ortaq istifadə olunan növbə/kanal modelinin 

təsviri 

 

ON-OFF periodları eksponensial paylanmır və mənbə MC-nin iki vəziyyətinin köməyilə 

modelləşdirilə bilər. Paketlərin/kadrların generasiyasının orta intensivliyinin birdən çox böyük 

olması ehtimal olunur, onda 𝐿 ≫ 1. Mənbənin ON vəziyyətindən OFF vəziyyətinə və əksinə 

keçməsi (şəkil 2) aşağıdakı kimi hesablanır: 

𝑡1(𝑂𝐹𝐹 𝑣ə𝑧𝑖𝑦𝑦ə𝑡𝑖𝑛𝑑ə𝑛 𝑂𝑁 𝑣ə𝑧𝑖𝑦𝑦ə𝑡𝑖𝑛ə 𝑘𝑒ç𝑖𝑑):   𝛾𝑆/(𝐿(1 − 𝑦)); 

𝑡2(𝑂𝑁 𝑣ə𝑧𝑖𝑦𝑦ə𝑡𝑖𝑛𝑑ə𝑛 𝑂𝐹𝐹 𝑣ə𝑧𝑖𝑦𝑦ə𝑡𝑖𝑛ə 𝑘𝑒ç𝑖𝑑): 𝑆 𝐿⁄  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. Mənbənin ON vəziyyətindən OFF vəziyyətinə və əksinə keçməsi modeli 

 

Alternativ vəziyyətlərin yenilənməsi modeli 

Adi Markov modelinin riyazi cəhətdən əlverişli olmasına baxmayaraq, onun yüksəksürətli 

şəbəkələrin faktiki trafiklərinin təsvir edilməsi üçün istifadəsi imkanları məhduddur. 

Yüksəksürətli şəbəkələrdə paketlər ardıcıl axın şəklində ötürülür, yəni bir paketin daxil olması 

ilə ardınca digər paketlərin də daxil olması ehtimalı yüksəkdir. Bundan başqa, paketlərin davamlı daxil 

ON 

keçid intensivliyi: t2 
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Növbə 
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olması “ağır quyruqlu” paylanmanın olmasını göstərir. Bu hal alternativ vəziyyətlərin yenilənməsi 

prosesinə (ing. Alternating State Renewal Process  ASRP) [23] uyğun gəlir. 

Alternativ vəziyyətlərin yenilənməsi prosesi də ikivəziyyətli prosesdir və şəbəkə trafikinin 

modelləşdirilməsi üçün istifadə edilir. ON-OFF modelində olduğu kimi, bu modeldə də iki 𝑆1 və 𝑆2 

vəziyyətləri vardır, lakin vəziyyətlər arasında ixtiyari şəkildə keçid yoxdur.Trafikin amplitudası 𝑆1 

vəziyyətində 0 və 𝑆2 vəziyyətində isə 1-dir. İki vəziyyət arasında keçidlər üçün lazım olan orta vaxt 

müvafiq olaraq 𝑑1 və 𝑑2 ilə işarə edilir. 𝑆1 və 𝑆2 vəziyyətlərinin hər hansı birində olma ehtimalı 

müvafiq olaraq 𝑃𝑆1
= 𝑑1/(𝑑1 + 𝑑2) və 𝑃𝑆2

= 𝑑2/(𝑑1 + 𝑑2) düsturları ilə hesablana bilər. 

Markov modulyasiya olunmuş Puasson prosesi 

Markov vasitəsilə modulyasiya olunmuş Puasson prosesi (ing. Markov Modulated Poisson 

Process  MMPP) şəbəkə trafiki modellərinin analizi üçün geniş istifadə edilir [17, 24, 25, 26]. 

Markov vasitəsilə modulyasiya olunmuş proses (ing. Markov Modulated ProcessMMP) əlavə 

Markov prosesi istifadə edir və onun cari vəziyyəti trafikin ehtimallarının paylanmasına nəzarət 

edir. MMPP Markov vasitəsilə modulyasiya olunmuş prosesin növlərindən biridir və istifadə 

edilən əlavə proses paylanmış Puasson prosesidir. Digər sözlə, MMPP bi-stoxastik prosesdir və 

Puasson prosesinin intensivliyi MC-nin vəziyyəti ilə təyin edilir.  

MMPP modulyasiyaedici MC-dəki vəziyyətlərin sayına görə təsnif olunur. Müxtəlif 

intensivliyə malik iki vəziyyətdən ibarət olan MC MMPP-2 kimi işarə olunur, həmçinin bəzi 

hallarda SPP (ing. Switched Poisson Process) prosesi adlanır. Lakin MC vəziyyətlərinin 

intensivliyi eyni olduqda, proses tipik Puasson prosesinə çevrilir. 

Avtoreqressiya modeli 

Avtoreqressiya modeli [27] xətti proqnozlaşdırma məsələlərindən biridir və sistemin 𝑦𝑛 

çıxışının əvvəlki {𝑦𝑘}, (𝑘 < 𝑛) çıxışları, 𝑥𝑛 və {𝑥𝑘}, (𝑘 < 𝑛) girişləri əsasında 

proqnozlaşdırmasına imkan verir. Proqnozlaşdırmanın hesablanması üsullarındakı müəyyən 

fərqlərə görə bir neçə model işlənmişdir. Ümumiyyətlə, model ancaq sistemin əvvəlki 

vəziyyətlərindən asılı olduqda, o, avtoreqressiya modelinə aid edilir. 

Əgər model ancaq sistemə girişdən asılıdırsa, sürüşən orta model (ing. Moving Average 

ModelMAM) kimi qəbul edilir [28]. Avtoreqressiya-sürüşən orta modelində [29] isə sistemin cari 

çıxışı əvvəlki girişlərdən və çıxışlardan asılıdır. 𝑝 dərəcəli avtoreqressiya modeli 𝐴𝑅(𝑝) kimi işarə 

edilir və aşağıdakı şəkildə ifadə edilir: 

 

𝑋𝑡 = 𝑅1𝑋𝑡−1 + 𝑅2𝑋𝑡−2 +  .  .  . +𝑅𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑊𝑡, 

 

burada,  𝑊𝑡 “ağ küy”, 𝑅𝑖 (𝑖 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅) həqiqi ədəd və 𝑋𝑡 isə korrelyasiyanı təyin edən təsadüfi 

ədədlərdir. 

𝐴𝑅(𝑝) prosesinin avto-korrelyasiya funksiyası, modelin həllinin köklərinin qiymətinin 

həqiqi və ya xəyalı olmasından asılı olaraq sönən sinusoidal dalğalardan ibarət olur. 𝑝 dərəcəli 

diskret avtoreqressiya modeli (ing. Discrete AutoregressiveModel) 𝐷𝐴𝑅(𝑝) kimi işarə edilir və 𝑝 

dərəcəli 𝐴𝑅(𝑝) avtoreqressiya modelindəki kimi avtokorrelyasiya strukturuna malik olan, 

ehtimalın paylanması ilə diskret təsadüfi ədədlərin stasionar ardıcıllığını yaradır. 

Nəticə 

Məqalədə baxılmış şəbəkə trafiki modellərinin hər birinin üstün və çatışmayan cəhətləri 

vardır. Şəbəkənin arxitekturası və analiz edilən trafikin xarakteristikaları şəbəkə trafiki modelinin 

seçilməsinə ciddi təsir göstərir. Seçilmiş şəbəkə trafiki modeli real şəbəkə trafikinin 

xarakteristikalarını effektiv şəkildə təsvir etməyə imkan verməlidir. Əks halda, istifadə edilən 

model şəbəkənin məhsuldarlığının düzgün qiymətləndirilməsinə və QoS-a təminat verə bilməz. 
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О моделях сетевого трафика  

Моделирование трафика позволяет оценить функционирование и возможности сети, а 

также требования, предъявляемые к ним. В литературе были предложены различные 

подходы к моделированию сетевого трафика. Однако нет единой модели, которая могла бы 

моделировать трафики всех существующих типов сетей. Таким образом, анализ 

характеристик существующих моделей сетевого трафика, выбор подходящих моделей для 

определенных сетевых архитектур и правильное моделирование трафика является очень 

важной задачей. В статье анализируются некоторые широко используемые модели сетевого 

трафика. 

Ключевые слова: модели сетевого трафика, модель Пуассона, модель Парето, модель 

Вейбулла, модели Маркова, модель ON-OFF, Марковски модулированный пуассоновский 

процесс, авторегрессионная модель. 
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About network traffic models 

Traffic modeling allows evaluating the functioning and capabilities of the network, as well as the 

requirements presented to them. The literature provides various approaches for simulating the 

network traffic. However, there is no single model that would simulate the traffic of all existing 

networks. Thus, the analysis of the characteristics of existing network traffic models, the selection 

of suitable models for certain network architectures, and the correct traffic modeling are very 

important issues. The article analyzes some widely used network traffic models. 

Keywords: network traffic models, Poisson model, Pareto model, Weibull model, Markov model, 

ON-OFF model, Markov modulated Poisson process, Autoregressive model. 

 


