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است و همـواره   برخوردارهاي کامپیوتري  در مباحث مربوط به شبکهاي  بحث کنترل ازدحام از اهمیت ویژههمواره 

کنترل ناکارآمـد ازدحـام در شـبکه، بـه آسـانی      . است بوده در تحقیقات مربوط به اینترنت مطرح ي  جزء چندین حوزه

  . شود که با توجه به کاربرد حیاتی اینترنت مشکالت بسیاري را سبب خواهد شدمنجر به از کار افتادن شبکه می

هـا   کردن انسـان  یادگیري و فکرهمراه با سیستم استنتاج فازي که از روش  آموزد ها می یادگیري تقویتی که از داده

 اش پیچیـده  طبیعـت هـاي کـامپیوتري بـا آن     مشکل کنترل ازدحام در شـبکه حل ی عالی براي یها ، ابزارکند تقلید می

باعـث پایـداري و اسـتحکام اینترنـت       NewRenoهماننـد   TCPانتهـاي  -به-هاي کنترل ازدحام انتها مکانیزم هستند.

اجتنـاب از ازدحـام   است. در حالـت   TCPهاي  ین استانداردا براي اجتناب از ازدحام مکانیزم ي هسته AIMD اند. بوده

یابـد و هنگـامی کـه     تایید شده، افزایش مـی هاي  اي از بسته پنجره براي هر  مقدار به اندازه پنجره ،AIMDي  برپایه

در ایـن   ). و  Renoیابـد (در   نونی کاهش مـی از مقدار ک به میزان اي از ازدحام موجود باشد  نشانه

 و را در انتخاب مقـادیر مناسـب    Newrenoدر اجتناب از ازدحام  ،یادگیري تقویتی فازي با استفاده از مانامه  پایان

اسـتاندارد   TCPمهاجمانـه و شـدید   مشکل کاوش  پیشنهادي ماگر  کنترل .بخشیم بهبود میبا توجه به وضعیت شبکه 

هـاي   ي پنجره ازدحام کـه باعـث نامناسـب شـدن ایـن الگـوریتم بـراي کـاربرد         دید در اندازهاش تغییرات ش که نتیجه

نـی  گـر وضـعیت شـبکه یع    سه نشـانه  برتري دیگر روش پیشنهادي ما استفاده از کند. شود، را حل می اي می چندرسانه

تـر شـدن ادراك    جب دقیـق است. این امر مو ، تاخیر و تخمین پهناي باندها زمان-اتمام و DupAckمتوسط نرخ تعداد 

. مـا بـراي   پسـند بـودن آن اسـت   -TCPکنترل ازدحام مـا   نکته مثبت دیگر گر ما از وضعیت شبکه خواهد شد. کنترل

کنتـرل  کنـد   ایم که این قید تضـمین مـی   قرار داده و  پسند بودن قیدي را روي انتخاب مقادیر -TCPاطمینان از 

در  با بکـارگیري آن سازي نموده و  پیاده NS2مان، آن را در  پسند باشد. براي ارزیابی روش پیشنهادي-TCPازدحام ما 

م. از نظریـه بـازي اسـتفاده نمـودی     سپس براي ارزیـابی بیشـتر   ایم. سازي، کارایی آن را محک زده چند سناریوي شبیه

اوت است. در نظریه بازي تعـادل نـش را   گیرندگان با عالیق متف تصمیمابزاري براي آنالیز برهم کنش میان نظریه بازي 

تم انتهـایی الگـوری   يهـا  ي میزبـان  ایم که اگر همه شناسند. ما نشان داده می ،به عنوان جوابی براي مسئله مورد بررسی

ایـم   نشان داده NS2سازي در  ما تعادل نش خواهیم داشت، به عالوه با شبیه ما را بکار گیرند  کنترل ازدحام پیشنهادي

اسـتفاده   Newrenoهـاي انتهـایی از    کارایی شبکه کمی بهتر از زمانی است کـه تمـامی میزبـان   این تعادل نش  که در

   کنند.

     ازيفنظریه   -4ی     یادگیري تقویت  -3         نظریه بازي  -2 کنترل ازدحام           -1: هاواژه کلید
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 مقدمه  - 1- 1

 

کنترل  .شودمی مطرح کامپیوتري هاي شبکه در که است مسائلی مهمترین از یکی ازدحام کنترل

  رخ می ازدحام زمانی شده براي تقسیم منابع شبکه میان کاربران رقیب است. ازدحام الگوریتمی توزیع

ها از یک منبع شبکه (مثال پهناي باند یک لینک) فراتر از ظرفیت موجود  دهد، که مجموع درخواست

باشد. این  باشد. نتیجه چنین وضعیتی افزایش تاخیر، احتمال حذف شدن بسته و گذردهی پایین می

در اکثر  ود.اي همچون اینترنت، اهمیت بیشتري پیدا خواهد نم ي گسترده مشکل به ویژه در شبکه

شود که در آن منابع ترافیک به طور پویا  می استفاده 1خوراند کنترل پسهاي کنترل ازدحام از  روش

براي کنترل جریان  2برپایه پنجرهاز روش  TCP دهند. شان را با میزان ازدحام در مسیرشان تطبیق می نرخ

که میزان ) CWND( 3اندازه پنجره هر منبع از یک متغییر کند. ها استفاده می و همگامی ارسال بسته

هایی که ارسال  (بسته کند نماید ، نگهداري می توانند معلق بمانند را تعیین می هایی که می ماکزیمم بسته

معلق بمانند منبع براي ارسال  ،هاي پنجره آنها هنوز دریافت نشده). زمانی که همه داده Ackاند ولی  شده

دو ویژگی مهم دارد: اول اینکه این الگوریتم این کنترل  بماند. Ackهر بسته باید منتظر دریافت یک 

شوند،  ها دچار تاخیر می Ackدر زمانی که شبکه دچار ازدحام شده و  TCPباشد، یعنی  می 4ساعت- خود

کننده نرخ منبع  تعیین اندازه پنجرهکند. دوم اینکه متغییر  بطور اتوماتیک نرخ ارسال منبع را کند می

باشد. از  هاي ارسالی به اندازه طول پنجره می حدوداً تعداد بسته 5زمان سفر رفت و برگشت راست. در ه

AIMDویژگی دوم در الگوریتم 
. استفاده شده استبراي تطبیق اتوماتیک اندازه پنجره با تراکم شبکه  6

روع ش شامل سه مکانیزم مهم است: TCP Reno .ه استپیاده سازي شد TCP Renoاین الگوریتم در

 CWNDمنبع بطور محتاطانه با اندازه است.  عبازیابی سریو  بازانتقال سریع ،اجتناب از ازدحام، آهسته

با  کند. اضافه می Ackاي شروع کرده و اندازه پنجره را به اندازه یکی بعد از دریافت هر  کوچک یک بسته

گویند. زمانی که اندازه پنجره  می ستهشروع آهشود و به آن  اندازه پنجره دو برابر می RTTاین کار در هر 

                                                
1 Feedback control 
2 Window base 
3 Window Size 
4 Self Clock 
5 Round Trip Time 
6 Additive increase Multiplicative decrease 
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اي  اگرچه الگوریتم موجود به طور گسترده شود. می اجتناب از ازدحام به حد آستانه رسید، منبع وارد فاز

اي نه  که اینترنت در آینده اعتقاد بر این است در کنترل ازدحام اینترنت مورد استفاده قرار گرفته ولی

پذیر، پایدار و  ایی خواهد بود که توزیع شده، سازگار با تغییرات، مقیاسه چندان دور نیازمند الگوریتم

هاي کنترل ازدحام نیز به عنوان یکی از عناصر مهم اینترنت قطعا  از محیط باشند و لذا مکانیزم یادگیرنده

گوریتم ها ببرند. ایده و پیشنهاد اصلی این است که جهت طراحی این خانواده از ال باید از این ویژگیها بهره

  الهام بگیریم. پیشنهاد مذکور ناشی از واقعیت هاي زیر است:  نظریه بازيو  تقویتی یادگیرياز 

چون اینترنت، کاربران و اپراتورهـایی را مشـاهده مـی کنـیم کـه هـر یـک        مدر شبکه گسترده اي ه

ند در کیفت کـل  خودخواهانه به دنبال افزایش سودمندي و کاهش هزینه خود هستند و این رفتار می توا

شبکه و هزینه هاي آن نتایج نامطلوبی داشته باشد. چنین دغدغه هایی دقیقا همان چیزي است که ما در 

 پروتکل طراحی به اقدام توان می بازي نظریه کمک به این بر بحث نظریه بازي با آن سروکار داریم. عالوه

هـا   آن از تخطـی  براي انگیزه اي نودها ي،مرکز مدیریت و کنترل بدون حتی که نمود ها شبکه هایی براي

 گیرنده تصمیم سیستم هاي رفتار بررسی و سازي مدل علم عنوان به توان می را بازي نظریه باشند. نداشته

 آن از هریک براي ممکن هاي استراتژي از اي مجموعه بازیکنان، از اي شامل مجموعه بازي هر کرد. تعریف

 از یکی .شود می بازي بازیکنان هاي استراتژي به نسبت بازیکن هر براي سود توابع از مجموعه باالخره و ها

 پاسخی دنبال به غالبا است. گیري تصمیم هاي بازي براي محتمل پیشآمدهاي بینی پیش نظریه، این اهداف

 سود کردن حداکثر براي استراتژي چه ها آن بازیکنان، براي عقالنیت فرض با که هستیم پرسش براي این

 ترین متداول کرد؟ خواهند انتخاب بازیکنان، سایر براي ممکن هاي العمل به عکس توجه با بازي در دخو

 با تواند نمی تنهایی به بازیکنان از یک هیچ آنها در که ها هستند بازي نش تعادل نقاط سوال، این به پاسخ

 کار به نیز ها شبکه از مسائلی زيسا مدل و بررسی در نظریه این دهد. افزایش را خود سود استراتژي، تغییر

 شامل بازیکنان این استراتژي و هستند شبکه هاي گره همان شبکه، هاي بازي بازیکنان است. شده گرفته

 فرستنده سایر بسته هاي ارسال در همکاري ، شبکه در انباشتگی کنترل هاي پارامتر ارسالی، توان انتخاب

 ایـن  بـراي  پروتکل طراحی مرکزي، مدیریت عدم بدلیل .شود می شبکه هاي پارامتر از دیگر بسیاري و ها

 شخصی سود دادن ترجیح و رفتار خودخواهانه وجود با حتی که باشد اي گونه به باید نامتمرکز هاي شبکه
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 همان باشند. نداشته ارائه شده هاي پروتکل از تخطی به تمایلی هیچ شبکه هاي گره جمعی، سود به نسبت

 کـه چگونـه   بینیم می بنابراین هستند. مهم ویژگی این داراي ها بازي نش تعادل نقاط شد، اشاره که طور

 مهندسـان  نـامتمرکز،  هاي شبکه براي مقاوم هاي پروتکل طراحی در ابزاري مانند میتواند ها بازي نظریه

   یاري رساند. را شبکه

د الگوریتم هایی خواهد بود اي نه چندان دور نیازمن از طرف دیگر گفتیم که شبکه اینترنت در آینده

که یاد گیرنده از محیط باشند و  با توجه به طبیعت مبحث یادگیري تقویتی بـه نظـر مـی رسـد گزینـه      

روشی براي حل مسائل، با استفاده  یادگیري تقویتیمناسبی براي استفاده در چنین الگوریتم هایی باشد. 

گیـرد کـه در هـر    یادگیري تقویتی، یاد مـی  گر کنشاز یادگیري از سعی و خطا در یک محیط پویا است. 

بدست آورد. در یادگیري تقویتی،  ها کنشها به موقعیت چه کاري انجام دهد یعنی یک نگاشت از موقعیت

درست در هر موقعیت کدام است (یادگیري از نوع بـا نظـارت    کنششود که  یادگیر گفته نمی گر کنشبه 

گفتـه   گـر  کـنش انجام شده ارزیابی شده و به  کنشیک موقعیت،  در کنشنیست)؛ بلکه بعد از انجام یک 

- یاد می گر کنششود) و انجام شده چقدر خوب و یا بد بوده است (پاداش و یا جزا داده می کنششود  می

گیرد که در موقعیتهاي مشابه این کار را انجام دهـد و یـا از آن احتـراز کنـد. در بسـیاري از کاربردهـاي       

انتخاب شده نه تنها بر پاداش دریافت شده آنی بلکه بر پاداشهاي آینده نیز تاثیر  کنش واقعی، ممکن است

هاي زمانی بعدي به پاداشـهاي  ی داراي سود آنی نباشد و در قدمکنشبگذارد. از طرف دیگر، ممکن است 

یـري  گ قابل توجهی منجر شود. یکی از نقاط قوت یادگیري تقویتی این اسـت کـه راه حلـی بـراي انـدازه     

شوند.  دهد که داراي سود آنی نیستند؛ اما در آینده منجر به سود و منفعت می ی ارائه میهای کنشکارآیی 

ممکن به یک مقـدار   کنشیادگیري تقویتی این پاداش با تاخیر را با یادگیري یک نگاشت از هر  گر کنش

براي  "ضریب فراموشی"با یک  شکندهد. این مقدار اسکالر، مجموع پاداشهاي آینده هر  اسکالر انجام می

شود تا پاداشهاي دریافت شده بعدي (در آینـده   هر پاداش در طول زمان است. ضریب فراموشی باعث می

کنـد،  یادگیري تقـویتی سـعی مـی    گر کنشدورتر) نسبت به پاداشهاي فعلی داراي ارزش کمتري باشند. 

  رین مقدار پاداش را دریافت کند.بهینه عمل کند؛ یعنی طوري عمل کند که در طول زمان بیشت
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سازي طـرح   مدل مطالعه، بررسی، در پیچیدگی با مؤثر مقابله و براي مقیاس پذیريبراي حل مساله 

هاي  یک نوع منطق است که روش فازي نظریهمنطق فازي یا فازي بهره خواهیم برد.  نظریهپیشنهادي از 

بشر به ورودیهاي اطالعاتی دقیق نیازي نـدارد   نه کههمانگو کند. نتیجه گیري در مغز بشر را جایگزین می

هـاي بـازخورد را در    انجام دهد پس اگر ما کنترل کننـده  درستیرا به  7بلکه قادر است تا کنترل تطبیقی

توانند به طور ساده  ها می هاي مبهم را دریافت کند، این داده کنیم که بتواند داده ها طوري طراحی سیستم

طرح پیشـنهادي مـا شـامل الگـوریتم     با توجه به توضیحات قبل  جرا به کار برده شوند.تر و موثرتري در ا

توزیع شده، سازگار با تغییرات، مقیاس پذیر، پایدار و یاد گیرنـده از   هایی خواهد بود که داراي ویژگیهاي

دا مسئله مورد در ادامه ابت بوده و به طور کارایی براي کنترل ازدحام در اینترنت عمل خواهد نمود. محیط

دو موضوع یادگیري تقویتی و نظریه بـازي داده  ي  پژوهش را بیان نموده و سپس توضیح مختصري درباره

  دهیم. و کارهاي انجام گرفته مرتبط با کنترل ازدحام را مورد بررسی قرار می

  

 ي مورد پژوهش مسئله - 2- 1

  

دحام به دلیـل  انجام کنترل ازاست. هاي کامپیوتري  مسئله مورد پژوهش ما کنترل ازدحام در شبکه

کمبـود اطالعـات در    مسئله، الگوهاي ترافیکی به شدت متغییر با زمان، دشوار است. مشکل بزرگ در این

 دشوار است. ترافیکبع ابع ترافیک است زیرا بدست آوردن مدل ریاضی دقیق براي منامورد خصوصیات من

از طرف  است. با استفاده از یادگیري تقویتی فازي ل ازدحامي الگوریتم کنتر نامه ارائه هدف این پایانپس 

چون اینترنت، کاربران و اپراتورهایی را مشـاهده مـی کنـیم کـه هـر یـک       مدر شبکه گسترده اي ه دیگر

خودخواهانه به دنبال افزایش سودمندي و کاهش هزینه خود هستند و این رفتار می تواند در کیفت کـل  

پس مسئله دیگر بررسی رفتـار الگـوریتم پیشـنهادي     .ج نامطلوبی داشته باشدشبکه و هزینه هاي آن نتای

  است.

  

  

                                                
7 Adaptive Control 
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 کنترل ازدحام ویادگیري تقویتی فازي  - 3- 1 

 

دحام به دلیل الگوهاي ترافیکی به شدت متغییر با زمان، دشوار است. مشکل بزرگ در انجام کنترل از

ک است زیرا بدست آوردن مدل ریاضی دقیق کمبود اطالعات در مورد خصوصیات منبع ترافی مسئله این

براي منبع جریان دشوار است. براي غلبه بر چنین مشکالتی، یک راه استفاده از کنترل ازدحام با ظرفیت 

اي از  از آنجا که تنها به اطالعات ساده 8هاي یادگیري، یادگیري تقویتی یادگیري است. از تمام الگوریتم

. این الگوریتم مستقل از مدل ریاضی و )Li, 2008( د، انتخاب برتري استقبیل خوب یا بد بودن نیاز دار

از سیستم است. دانش را از طریق آزمون و خطا و تعامل با محیط به منظور بهبود سیاست  9دانش پیشین

 ها، از این یادگیري دارد. به دلیل این مزیت آورد؛ در نتیجه این الگوریتم توانایی خود اش بدست می رفتاري

  ها استفاده شده است. الگوریتم در کنترل ازدحام شبکه

شود  ي مستقیم است. در این نوع یادگیري، فرض نمی ) یادگیري از راه تجربهRLیادگیري تقویتی (

کند، بلکه در آن آزمایش، تنها معلم است.  هاي آموزشی را تامین می که معلمی وجود دارد که نمونه

ي  دهنده کند که نشان ) دریافت می11هایی هایی ( تقویت و از آن سیگنالروي فرآیند عمل کرده  10یادگیر

ها معموال وابسته به برخی  ي مورد نیاز انجام شده است. این سیگنال این است که چقدر خوب وظیفه

شرایط ناگهانی هستند یعنی انجام زیر وظایف (پاداش) یا شکست کامل (مجازات)، و هدف یادگیر بهینه 

یادگیر در چارچوب  گر کنش. )Ribeiro, 1999( هاي کارایی است بر اساس برخی مقیاس کردن رفتارش

انتخاب شده) که منجر به  هاي کنشیادگیري تقویتی باید شرایطی (ارتباطات بین حاالت مشاهده شده و 

با تخمین  را 12شود را یاد بگیرد. به بیان دیگر باید یاد بگیرد که چگونه اعتبار ها می ها و مجازات پاداش

 13گذشته و حاالت تخصیص دهد. این در تقابل با یادگیري نظارت شده هاي کنشها، به  درست هزینه

 گر کنششوند.  ها به عنوان بخشی از فرآیند یادگیري، به طور ضمنی از پیش داده می است که اعتبار

                                                
8 Reinforcement Learning (RL) 
9 priori-knowledge 
10 learner 
11 reinforcements 
12 credit 
13 supervised learning 
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یادگیر  گر کنشتعامل  شود. شکل زیر چگونگی اش توصیف می 14يمختار یادگیر تقویتی از این رو با خود

  دهد. تقویتی با فرآیند را نشان می

 

  یادگیر تقویتی با محیط گر کنشچگونگی تعامل  1-1 شکل

  

و فرآیند دینامیکی در یادگیري تقویتی بدین صورت است که  گر کنشدر شکل باال تعامل بین 

ها  ها را بر اساس تخمین هزینه کنشه کرده و هایش مشاهد سیستم را از طریق حسگر 15حالت گر کنش

سط فرآیند فراهم ها) که تو ها و مجازات ها (پاداش هاي کارایی موجود، تقویت کند. تنها سیگنال انتخاب می

شوند بر اساس تکنیک  هاي یادگیري تقویتی که هم اکنون استفاده می تقریبا تمام روششود، هستند.  می

است: وقتی  17بینی ي بنیادي در پشت آن یادگیري پیش هستند. ایده )Sutton, 1998( 16تفاضل زمانی

رو در زمان انتقال دهد که در نتیجه  اي آن را به صورت پس ، تقویتی را دریافت کرد باید به گونهگر کنش

تر مالقات شده است، مرتبط  شده و پیش حالتبینی از نتایج آینده را به حالتی که منجر به آن  بتوان پیش

ي کنونی  اخت. این مطلب بر اساس فرض مهمی بر دینامیک فرآیند به نام شرط مارکوف است: مشاهدهس

ي بالفصل باشد. به بیان عملی این بدان  ي گذشته ورودي و مشاهده کنشباید کامالً احتمالی شرطی بر 

ي  یند به اندازهباید براي تولید مشاهدات درست و نامبهم از حاالت فرآ گر کنشمعنی است که حسگرهاي 

است که معموالً  عملیي مستقیم،  بدست آوردن اطالعات یادگیري از طریق تجربه کافی خوب باشد.

                                                
14 Autonomy 
15 State 
16 Temporal Differences (TD) 
17 prediction learning 
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تواند پیشاپیش نتایج این  را انتخاب نماید ولی نمی ها کنشتواند  نیست: او می گر کنشکنترل کامل آن با 

ي آن  کافی مدل دقیقی از فرآیندي که بر پایه را براي هر حالت تعیین نماید زیرا معموالً به اندازه ها کنش

هاي مورد انتظار را از راه مالقات مستقیم حالت  اش را بنا نموده، ندارد. در عوض او باید هزینه قضاوت

رو در زمان  پسبه صورت را انتخاب نماید، نتیجه را مشاهده نماید و آن را  کنشبرآورد نماید؛ او باید 

  انتشار دهد. 

  

 کنترل ازدحام ي یادگیري تقویتی فازي در حل مسئله ستفاده ازا - 1- 3- 1

  

هاي سرعت باال همانند اینترنت به دلیل عدم قطعیت و تغییرات زمانی زیاد  کنترل ازدحام در شبکه

ها راحت نخواهد بود، کاري دشوار است. کنترل  که در نتیجه بدست آوردن اطالعات کامل براي این شبکه

گران  اي نیاز دارد، توسط پژوهش یادگیري تقویتی، از آنجا که تنها به اطالعات ساده ازدحام با استفاده

  کنیم:  از این کارها اشاره می برخیمتعددي مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه به طور خالصه به 

ي گر کنشگر جریان چند  هاي سرعت باال یک کنترل براي کنترل ازدحام در شبکه )Jing, 2009(در 

)MFCـ ي الگوریتم یادگیري ) بر پایهQ  ،همراه با تئوري تعادل نش ارائه شده است. در این الگوریتم

خطا و تعامل با محیط شبکه به منظور بهبود سیاست رفتاري، بدست - و-ي نش از راه آزمون Qمقادیرـ

اختیار شده است. با  Qـ آیند. همچنین سیستم استنتاج فازي براي تولید سیگنال پاداش در یادگیري می

منبع را به مقدار بهینه براي کاهش طول صف در بافر،  ارسالنرخ  گر هاي یادگیري، کنترل استفاده از روال

  گر نمایش داده شده است: است ساختار این کنترل )Jing, 2009(کند. در شکل زیر که از  تنظیم می
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