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 مقدمه نتایج
 بهینه سازی آن هدف که می باشد کاربردی-تحقیقاتی پروژه ی یک پروژه این

 بهینه ی تخصیص برای .است مراکز داده در کاربران به اختصاص داده شده پهنای باند
 و بزنیم تخمین بازه آن در را شبکه ترافیک که است الزم زمانی، بازه ی یک در منابع

  شده، گزارش پهنای باند مبنای بر کاربران و کنیم توزیع را پهنای باند آن اساس بر
 در نظر زمان بندی های باشد،  نادقیق ما تخمین اگر . دهند انجام را خود زمان بندی های

  قدیمی روش های .می دهیم دست از را کاربران اعتماد و نمی شود برآورده شده گرفته
 :از عبارتند آن های از برخی که داشتند نارسایی هایی ترافیک پیش بینی برای

 پیش بینی توابع بودن خطی•
 چند مرحله ای پیش بینی در ناتوانی•
 زمانی سری  های ویژگی های از نکردن استفاده•

 بر مبتنی که کردیم طراحی سیستمی شده،  ذکر مشکالت به پاسخ گویی برای
  پیش بینی زمانی، سری های ویژگی های از استفاده دلیل به و است ماشین یادگیری

 حدود مدل این نهایی خطای .می دهد انجام دقیقی
۱
  روش یک از حاصل خطای ۶

   .است خطی توابع بر مبتنی پیش بینی

 wavelet) موجک تبدیل از زمانی، و فرکانسی ویژگی های به همزمان دسترسی برای

transform) را  زمانی دنباله ی ویژگی های تا می سازد قادر را ما این کار .می کنیم استفاده  
 حافظه دار به نیازمندی دلیل به همچنین .کنیم استخراج است عصبی ی شبکه نیاز مورد که

  طوالنی حافظه ی نام به بازگشتی عصبی شبکه های از نوعی از عصبی، شبکه ی بودن
 .کردیم استفاده (LSTM) کوتاه مدت

 به شبکه این یادگیری .می دهد نشان را شده طراحی عصبی شبکه ی کلی معماری ،۱تصویر
 اول دسته ی .نیازمندیم داده دسته دو به کار این  برای .می شود انجام نظارت با صورت

 دوم دسته ی و کنیم پیش بینی را ترافیک میخواهیم آن ها به نگاه کردن با که داده هایی
 نگاه با می خواهیم مثال برای .شود مقایسه آن با  باید شده پیش بینی مقدار که است داده ای
 طول به دنباله یک .کنیم محاسبه را آینده روز ترافیک گذشته، روز ۳۰ ترافیک به کردن

 بر حال .می گیرند قرار ۲ دسته ی در آخر عدد و ۱ دسته ی در اول عدد ۳۰ .داریم نیاز ۳۱
  الیه های ورودی عنوان به را خروجی ها و می کنیم اعمال را موجک تبدیل اول دسته ی روی

 متراکم شبکه ی یک به را ها LSTM خروجی سپس .می دهیم قرار LSTM جداگانه ی
 مقایسه ۲ دسته ی در موجود عدد با را شبکه این خروجی یادگیری، برای و کرده وارد

 .می کنیم
 تعداد به را شده داده توضیح شبکه ی که است نیاز تنها مرحله ای چند پیش بینی برای

 .کنیم پیاده سازی نیاز مورد مراحل

خروجی  ۲در تصویر . ، خروجی های به دست آمده از این شبکه رسم شده اند۳و ۲در تصاویر 
 .  مرحله پیش بینی در کنار خروجی اصلی مشاهده می شود ۳ما با 

( تابع میانگین)مقایسه ای میان خطای مدل ما و خطای یک تابع خطی  ۳همچنین در تصویر 
خطای گزارش  شده برابر اندازه ی اختالف میان مقدار خروجی و مقدار اصلی  . مشاهده می کنیم

 .است
 .است Mb/s ۰.87و برای  تابع خطی  Mb/s ۰.۱5برای روش ما  ۳خطا در نمودار میانگین 

 جمع بندی
 همینطور .است منابع تخصیص برای داده مراکز در مهم مسائل از یکی ترافیک پیشبینی مسئله ی

 در .می کنند زیاد را پیشبینی خطای که هستند کاستی هایی دارای موجود روش های شد،  گفته که
  پیشبینی برای غیر خطی تابع یک به دستیابی منظور به عصبی شبکه های از استفاده پروژه،  این

  که هستند برخوردار بودن حافظه دار ویژگی از بازگشتی عصبی شبکه های همچنین .است ترافیک
 انجام را تصمیم گیری زمانی دنباله ی یک اطالعات براساس که می سازند قادر را ما سیستم

 مرحله ای چند پیش بینی به قادر شده ذکر سیستم از نمونه چند ساختن با همینطور .دهد
 .بود خواهیم
 :صنعتی های کاربرد
  استفاده شده مطرح روش از می توان باشد، پهنای باند جنس از منابع اختصاص به نیاز که هرکجا

  ترافیک دقیق پیش بینی با می توانند (ISP) اینترنت سرویس ارائه دهندگان یا دیتاسنتر ها .کرد
  که کاربر یک مثال، برای .دهند ارائه کاربران به مطمئن تری سرویس های آتی، زمانی بازه های برای

 زمانی در بیشتر باند پهنای داشتن دراختیار با که می شود قادر است داده زیاد حجم انتقال نیازمند
 .دهد انجام زیادی سرعت با را انتقال این شده است، پیش بینی کم شبکه کل ترافیک که
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