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  :چکیده

، کنترل ازدحــام شــبکه یکــی از هاي کامپیوتريشبکهافزون و گستردگی روزکاربران تعداد امروزه به دلیل افزایش 

رفت ها، هــدرتی از قبیل دورریــزي بســتهمشکال ظهورموجب  ،هاي محققین است. ازدحام کنترل نشدهچالشمهمترین 

مکانیزمی که توانــایی کنتــرل  يیهشود. لذا ارامی سایر مشکالتافت کارایی و ها، هت ارسال مجدد بستهباند به جپهناي

، ضــروري بــه نظــر نمایــداستفاده را  1حداکثرو مدیریت آن را داشته و همچنین بتواند از منابع موجود در شبکه  ازدحام

شوند که هر یک نقــاط قــوت صریح و ضمنی تقسیم می يدستهبه دو  ،ازدحام کنترلجهت  هاي موجودرسد. روشمی

هــاي بیــتبا اســتفاده از و در خصوص وضعیت شبکه اطالعاتی  ،هاي اعالم صریح ازدحامروشدر  و ضعف خود را دارند.

هــاي نســبت بــه روش يعملکــرد بهتــرشود و لذا این روش از مسیریاب به مبادي جریان ارسال می اعالم صریح ازدحام

 ســنج) از خــود نشــان دادهیا منقضی شــدن زمــان ACKاعالم ضمنی ازدحام (حدس میزان ازدحام از روي عدم دریافت 

در فواصــل  پیشنهاد شــده اســت. ایــن پروتکــل 2005در سال  بوده و هاپروتکلاین یکی از  2VCPثال. به عنوان ماست

(بــه عنــوان ســیگنال  Load Factorي ضــریبی بــه نــام با محاسبه و سپس کرده احصاءت ازدحام را شدّ ،زمانی مشخص

، شــدت ازدحــام را IPموجود در ســرآیند پروتکــل  ECNتوسط دو بیت و ازدحام) در هر مسیریاب ازدحام و میزان اعالم 

کنــد. ضــعف ایــن نرخ ارســال خــود را تنظــیم می ،هاي دریافتیرساند. فرستنده نیز بر اساس بیتبه اطالع فرستنده می

تواند اطالع دقیقی از میزان ازدحام شــبکه داشــته باشــد. نمی وضعیت اعالمی،سه  کا بهاتّروش این است که فرستنده با 

ق ازدحــام را بــه عــدد دقیــ ،IPبا استفاده از تنها یک بیت از دو بیت موجود در سرآیند فقط ارایه روشی،  با پژوهشاین 

ازدحــام  يپنجــره يدر انــدازه نوســاناتکــاهش  و ، افــزیش کــاراییبهبــود عــدالت و موجــبرســاند اطالع فرستنده می

  .شودمیفرستنده 

  VCP ،ECN ،LSB 3: کنترل ازدحام، پروتکل، مسیریاب، بیت، هاواژه کلید

                                                             
1 Maximum 
2 Variable-structure Congestion Control Protocol 
3 Least Significant Byte (LSB) 
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  مهمقدّ  1-1

 و ي مخابراتیهاي اینترنت، شبکهامروزه استفاده از شبکه به عنوان یک بستر انتقال اطالعات مثل شبکه

، بانددر بستر شبکه (مانند پهناي . لذا منابع موجودرواج فراوان داردي محلی در زندگی روزمره هاشبکه

ي . کنترلی که از طرفی زمینههستندمدیریت، کنترل و نظارت  مندنیاز ،) همانند دیگر منابع4هایابمسیر

دیگر موجب شود فرآیند ارسال و دریافت اطالعات با  یي تمام و کمال را از این منابع فراهم آورد و از طرفاستفاده

 ،برداري از منابع موجود در شبکهسازي بهرهبیشینه ،لی در این روند پیش نیاید. در واقعسرعت انجام گرفته و خل

 که این خود موجبات افزایش ازدحامدر حالی ،پذیر خواهد بودها امکاناز طریق افزایش نرخ ارسال فرستنده

اي جز نتیجهّیت شبکه نیز را فراهم خواهد آورد. افزایش ازدحام بیشتر از حّد تحّمل و ظرف هاي ارسالیبسته

ها ها و دریافتخواهد داشت. لذا طراحی پروتکلی براي تعیین سیاست کنترل روند ارسالنکاهش کارایی به دنبال 

   رسد.(کنترل ازدحام) بسیار ضروري به نظر می

گونه که تفکیک نمود. زیرا همان 5همچنین مسئله کنترل ازدحام را باید از مفهومی به نام کنترل جریان

ي عادالنه يو استفاده منابع موجود در شبکه را به منظور دسترسی ،کنترل ازدحام با مکانیسم مشخصی ،بیان شد

است.  6مکانیسمی کنترلی فقط براي یک ارتباط نقطه به نقطه ،کند ولی کنترل جریانمدیریت می ،طرفین ارتباط

تمامی میزبانان متصل به آن شبکه را تحت تأثیر  واست  7ي سراسريدحام یک پدیدهتر کنترل ازبه بیانی واضح

. در عوض کنترل نداردها آنهاي ارسالی هدایت بار بسته جهتکمک به کل بستر شبکه  هدفی جزو دهد قرار می

ها را در ي آن بستههاي ارسالی از یک فرستنده، گیرندهجریان فقط مراقب این موضوع است که حجم بسته

  ي محلی است.شرایط اضافه بار و غرق شدگی قرار ندهد و بر خالف کنترل ازدحام، یک پدیده

   

                                                             
4 Router 
5 Flow control 
6 Point to Point 
7 Global phenomenon 
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  مسأله يپیشینه 1-2

 يهاي کنترل ازدحام وجود دارد. معیارهایی از قبیل نحوهبندي پروتکلاي مختلفی براي دستهمعیاره

سیم، شبکه هایی با کاربرد در شبکه هاي سیمی یا بی، برخورد با ازدحام (اجتناب از ازدحام، کنترل ازدحام)

  .یا ضمنی ازدحام  )1an,200nRamakrish( 8هایی با اعالم صریحپروتکلیا پایین یا باال و باند پهناي

به بسته  ها در شبکه به صورت بستهانتقال داده، آمده است) TCP )Postel,1981چه در پروتکل بق آنط

هایی که در دارند و بسته ده به گیرنده جریانهاي اصلی که از سمت فرستنحاوي داده هايبستهشود. انجام می

  شوند.یم) ارسال ACK(هاي تأیید به عنوان بسته و از سمت گیرنده به فرستنده ،جهت مقابل

  
  9هاي با سرعت باالشبکهدر  TCP: رفتار پروتکل 1-1شکل 

  

 10میزان زمان رفت و برگشتي مقایسهاز قبیل ضمنی هایی فرستنده از روي نشانه،  TCPدر پروتکل 

در واقع کند. یم میارسال خود را تنظنرخ  ،هاافت بستهت شدّو یا  هاACKتأخیر در دریافت میزان و  11هابسته

که با توجه به این پذیرد.هاي موجود در بستر شبکه انجام میبه صورت ضمنی و از روي نشانه کنترل ازدحام

 تواننمی هاي ضمنی متأثر از شرایط محیطی بوده و نیز با تأخیر قابل توجهی به فرستنده برسد لذاد نشانهبازخور

  :ي زیر دست یافتر نظر گرفته شدهد دو معیار مهمبه هاي ضمنی از روي نشانه

                                                             
8 Explicit Congestion Notification (ECN) 
9 http://www.potaroo.net/ispcol/2005-06/faster.html 
10 Round-trip time 
11 Packets drop 
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 باال  Utilizationافزایش سرعت رسیدن به  .1

 موجود، بین فلوهاي جاري در شبکه پهناي باند يکاهش زمان رسیدن به تقسیم عادالنه .2

  

  )Ghasemi & Jamali,2013( به افزایش پهناي باند TCP: واکنش معکوس 2-1شکل 

به افزایش طراحی شده است،  b10کمتر از  BDPهایی با براي شبکه TCPبه این که پروتکل  عنایتبا 

یعنی با  )Qazi & Znati,2011( دهدواکنش معکوس نشان می ،میزان تأخیر افزایش پهناي باند و همچنین

هاي جایی که پیشرفتاز آن .)2-1(شکل  شودافزایش پهناي باند یا تأخیر از میزان به کارگیري گلوگاه کاسته می

ر شویم، لذا هدف ما براي بررسی اهاي بسیار باال برخوردموجب شده تا امروزه از ارتباطات با سرعت ،حاصل

لذا روي  است. 12HBDPاز نوع  هايدر شبکه ،هبود فرایندهاي کنترل ازدحامها و همچنین بعملکرد پروتکل

  مندند.هایی متمرکز خواهیم شد که از چهارچوب اعالم صریح ازدحام بهرهپروتکل

                                                             
12 High Bandwidth Delay Product 
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  اهمیت انجام پژوهش 1-3

ونه افت ست که قبل از وقوع هرگهاي اعالم صریح ازدحام این اي برتري پروتکلشاید بتوان گفت که نقطه

 و کاسته را کنند تا نرخ ارسال خودارسال می فرستندهرفتن اطالعات، سیگنالی از ازدحام به سمت ته و از دستبس

  .به عمل آورندت جلوگیري شدن وضعیّ تر و بدتراز وقوع ازدحام بیش

اي براي وسیلهبه عنوان قرار دارند  IPاستاندارد که در سرآیند  دو بیتیاز  هاي اعالم صریح ازدحامروتکلپ

از یک بیت یی متغیّر هاتعداد بیتهاي مختلف ممکن است از پروتکلکنند. دحام استفاده میصریح ازدهی سیگنال

محدود به دو بیت  در سرآیند استاندارد، هاي رزرو شدهجایی که تعداد بیت. از آناستفاده کنند بیت 128تا 

 ,Katabi & Handley( XCPهایی از قبیل ري پروتکلکارگیلذا به ).Ramakrishnan, 2001( باشدمی

دارند. تغییراتی که ممکن است در هر  هانیاز به تغییر در سرآیند )Qazi & Znati, 2011( MLCPو  )2002

ما را به سمت و سوي طراحی  ،تهاي فرستنده، گیرنده و مسیریاب اعمال گردد. لذا این محدودیّ بخشیک از 

  شود.بیت رهنمون میبا حداکثر دو پروتکلی 

VCP که فقط از دو بیت موجود ازدحام است  اعالم صریح با چهارچوبهاي طراحی شده از بهترین پروتکل

ECN )Ramakrishnan, 2001( همین مسئلهکنداستفاده می .، VCP  را به لحاظ عملی از پروتکلXCP 

 ساخته ترو در عین حال عملی ترکاربردي، است بیشتري براي ارسال اطالعات ازدحامبسیار تعداد بیت نیازمند که 

رسانی آن در فرستنده، مسیریاب و روزپروتکل و به دیگر نیازي به تغییر کلّ ،زیرا با استفاده از دو بیت .است

ه به پارامترهایی از قبیل طول صف که با توجّ  است به این صورت VCPدر عمل  يگیرنده نیستیم. نحوه

)، β و αپهناي باند شبکه، ترافیک ورودي مسیریاب و نیز اعمال ضرایبی ثابت( يمسیریاب، اندازهگیر(بافر) میان

Qazi & Znati, ( ظرفّیتنرخ تقاضا بر  گربیان ،این ضریب ،در واقع کند.را محاسبه می 13بارضریببه نام  عددي

 و توان چهار حالت را پوشش دادمی نهایتاً جایی که با دو بیت . از آنشودبر حسب درصد بیان میو بوده  )2011

از توان می ،اعالم صریح ازدحام کنار بگذاریماز  تجهیزات شبکه یک حالت را براي عدم پشتیبانی در صورتی که

                                                             
13 Load Factor (LF) 



6 
 

 > LFباري (کم يبه سه ناحیه )بارضریب(با توجه به مقدار  بندي سطح ازدحامتقسیم جهتلت الباقی سه حا

  مند شد.بهره) LF>100(باري بیش) و LF<=100>80( )، پرباري80

ي جهت مدیریت اندازه را 16MDو  14MI ،15AIهاي کنترل ازدحام سیاستترکیبی از  VCPپروتکل 

باال استفاده  Utilizationبراي رسیدن به  MIاز  ابتدا گیرد. به این صورت کهبه کار می  17ي ازدحامپنجره

بین فلوها به مرحله اجرا  Fairnessرا براي ایجاد  MDو  AI هايترکیبی از سیاست ،و در فاز بعدي کرده

بندي سه و همچنین بخش ازدحام يپنجره يوجود ضرایب ثابت در فرمول افزایش یا کاهش اندازه گذارد.می

گیر این پروتکل کرده مشکالتی را گریبان ،ازدحام موجود روي مسیریاب) باريپرباري و بیشباري، اي(کمناحیه

ي ازدحام (در نتیجه سرعت کاهش اندازه پنجره، تا یک است 0که عددي بین  0.875β=ضریب ثابت مثًال است. 

تر کاهش و بالعکس مقادیر منجر به نرخ پایین تر به یکنزدیک مقادیرکند. را تعیین می کاهش نرخ ارسال)شدّت 

منجر به عدم ،  βي ازدحام خواهد شد. لذا مقدار ثابت ي پنجرهندازهتر اتر به صفر منجر به کاهش سریعنزدیک

  .) Qazi & Znati, 2011( شودازدحام می شدّت بااليواکنش مناسب در زمان 

  بیان مسئله 1-4

میزان دقیق ودن از مّطلع بها در صورت توان نتیجه گرفت که فرستنده، میمذکورنکات  با توجه به

شته برداري را دابیشترین بهره از پهناي باند موجود در شبکه ،نرخ ارسال خود درستتنظیم  باتوانند می ،بارضریب

  جلوگیري به عمل آورند.و خارج از کنترل  از حدّ از ازدحام بیش نیز باشند و

نقش اي باید مدنظر قرار گیرد و آن ي ازدحام بار معنایی منفی داشته باشد لیکن نکتهالبته شاید کلمه

تر بیان اگر بخواهیم صریحکارگیري مناسب منابع موجود در شبکه است. باال بردن بهدر قابل کنترل ازدحام  مثبت

براي ارسال نخواهیم داشت در نتیجه  آماده ايدر صورتی که ازدحامی وجود نداشته باشد، بسته کنیم یعنی

ها، ن آمادگی شبکه براي انجام رسالت انتقال آنها براي ارسال و دریافت اطالعات و همچنیرغم نیاز میزبانعلی

ازدحامی که موجب سرریز شدن اي دیگر بنگریم، اگر از زاویهگونه بده و بستانی صورت نخواهد پذیرفت. هیچ

                                                             
14 Multiplication Increase 
15 Additive Increase 
16 Multiplication Decrease 
17 Congestion window 
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ها موجب خواهد (ترتیبی یا تصادفی) را در صف ورودي مسیریاب هاریزش بستهشود، ها گیر(بافر) مسیریابمیان

  آن است.ناگوار حتمی و ها از پیامدهاي آن ال مجددارسنیاز  که شد

عدم  همهمزمان هاي اضافی است تا بدون استفاده از بیت ،هابه فرستنده بارضریبعدد  دقیق انتقال ،هدفپس 

هم  و اشیمبحفظ کرده پذیري پروتکل استاندارد را در سه بخش فرستنده، مسیریاب و گیرنده نیاز به تغییر

  را از دست ندهیم. سادگی الگوریتم

  هافرضیه 1-5

شبکه و در دسترس پهناي باند  تعییناز قبیل  VCPهاي پروتکل فرضدر این پژوهش عالوه بر پیش

اعالن صریح ازدحام، روش ین مسیریاب از همچنین پشتیبانی هر دو سمت ارتباط (فرستنده و گیرنده) و همچن

  .ایمفرض کرده 19را از نوع ترتیبی 18نوع الگوریتم انتخابی براي تغییر فیلد شناسایی

  نامهساختار پایان 1-6

با مسئله و مفهوم  صل دومفدر نامه در چهار فصل بعدي گردآوري شده است. مطالب این پایاني ادامه

هاي پروتکلبندي هاي مختلف دستهاز تحقیقات انجام شده و نیز  ايپیشینه معرفی کنترل ازدحام آشنا شده و به

 هایی ازنمونهیک پروتکل کنترل ازدحام را برشمرده و  مهمهاي خواهیم پرداخت. همچنین ویژگی ازدحامکنترل 

را به صورت  VCP. در فصل سوم پروتکل ایمنمودهها بررسی هاي معرفی شده را در چهارچوب این ویژگیپروتکل

همین فصل ضمن بیان نقطه ضعف  ایم. در پایانهاي مثبت این پروتکل را بیان کردهمشروح معرفی و جنبه

کاري مناسب جهت رویارویی با آن ارایه شده است. در فصل چهارم روش جدید پروتکل فوق الذّکر، راه يعمده

و توسط داده ي آزمایش قرار است را در بوته VCPپروتکل  يارایه شده که در واقع نوع بهبود یافته

ها، نشان داده شده است که نقاط ضعف پیشین به طور مناسبی ز آنهاي انجام گرفته و نتایج حاصل اسازيشبیه

بندي نتایج، پیشنهاداتی براي انجام کارهاي آینده در نهایتاً در فصل پایانی ضمن جمع پوشش داده شده است.

                                                             
18 Identification Filed 
19 Sequential 
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ي پروتکلی نو به منظور حذف نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارایهاین پروتکل و یا بیشتر هر چه جهت بهبود 

  هاي قبلی ارایه شده است.وتکلپر

  

  :فصل دوم

  ي تحقیقبستر و پیشینه

   



2 
 

  مقدمه 2-1

دحام رخ قع ازشاید از ابتداي مطالعه این پژوهش این سوال در ذهن باشد که کنترل ازدحام چیست؟ چه مو

  یم؟نترل نمایحام حاصل را چگونه کباید بدانیم که ازدحامی رخ داده است؟ و نهایتًا این که ازددهد؟ از کجا می

هاي کامپیوتري آگاه باشیم. از روند کلی انتقال اطالعات در شبکه یابتدا بایست ،قبل از پاسخ به سواالت باال

هاي کامپیوتري هستند: فرستنده، مسیریاب و گیرنده. انتقال اطالعات شبکه يدرگیر پروسه مشخص، سه بخش

کند. در هایی تقسیم میهاي پروتکل تعریف شده روي شبکه، اطالعات را به بلوكفرضفرستنده بر اساس پیش

ت وضعیّ شود. این سرآیندها حاوي معلوماتی از افزوده می سرآیندهایی به این بلوك ،تلف پروتکلهاي مخالیه

هاي گزینه، 20جایی اطالعاتنقطه جابهطول سرآیند، کد شناسایی، جاري اعم از آدرس فرستنده، آدرس گیرنده، 

در شبکه  21به عنوان یک بسته ها. بلوك بعد از افزوده شدن سرآیندهستندیتی و اطالعات زمانی ارسال امن

و همچنین  روي اطالعات موجود در سرآیندها ازمسیر و با رسیدن بسته به مسیریاب، شود. در طول شناخته می

به سمت گیرنده تشخیص داده شده و بسته به آن سمت هدایت و بهینه مسیر درست  ،مسیریابی هايالگوریتم

ي اطالعاتی برداشته شده و بسته ،عکس زمان ارسالبه ترتیب گردد. با رسیدن بسته به گیرنده این سرآیندها می

به  ،تربسیار کوچک يااي با اندازه، بستهدرست اطالعات گیرنده نیز براي تایید دریافت رسد.اصلی به گیرنده می

تایید  يبستهت زمان مشخصی را براي دریافت فرستنده مدّدر طرف مقابل نیز، کند. سمت فرستنده ارسال می

هاي اطالعات را ارسال خواهد کرد در غیر این صورت بسته ي، باقی ماندهتایید دریافت در صورتکند. صبر می

  پیشین را دوباره خواهد فرستاد.

  کنترل ازدحاماصول  2-2

هاي پرسرعت، در شبکه )Williamson & Cheriton, 1991( طبق تعریف ارایه شده از کنترل ازدحام

ها و نیز باال رفتن بیش از حد هاي وارد شده به شبکه جهت جلوگیري از گمگشت مفرط آنبایستی بار بسته

 ،فوق ندآیفر در کلّي خود را منحصر به میزان توانایی شبکه نمایند. ها نرخ مخابرهمحدود شده و میزبان ،تأخیر

در هر یک بین فرستنده و مسیریاب و گیرنده تعیین کننده است. باند خط) (پهنايتوانایی انتقال خطوط ارتباطی 

                                                             
20 Offset 
21 Packet 
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کنترل ازدحام چه در الگوریتم (بر اساس آن ي ازدحامي پنجرهبا افزایش اندازههاي ارسال اطالعات، بندياز زمان

 هاي ارسالی توسط فرستنده افزوده خواهد شد. حالبستهحجم و تعداد به  به میزان مشخصیتعریف شده است)، 

باند خط ارتباطی بین مسیریاب تا گیرنده ايتر از پهنتنده تا مسیریاب بیشبین فرس یارتباط باند خطپهناي اگر

مسیریاب خواهیم بود. در گیر میانها در ارسال فرستنده، به تدریج شاهد انباشتگی بسته حجمباشد، با افزایش 

هاي انباشته به تدریج به تعداد بسته ،شبکه تجاوز نمایدانتقال هاي ارسالی از مقدار توانایی میزان بسته واقع اگر

افزایش تأخیر و  جزاي ل نتیجهي اوّدر وهلهانباشتگی  افزایش هاي افزوده شده ومسیریاب صف گیرمیان شده در

و کاهش کارایی کل شبکه  ،ها را به دنبال خواهد داشت. پیامد این واقعهم افزایش میزان ریزش بستهي دوّدر وهله

ترین بخش از ظرفّیتدر این حالت کم  خواهد بود.از آن  ها)(میزبان پذیري دیگر استفاده کنندگاندر نتیجه تأثیر

  شود.شناخته می 22خطوط ارتباطی به عنوان گلوگاه

  
  )Reddy, 2008( هاي کنترل ازدحام: انواع مختلف پروتکل1-2شکل 

  

                                                             
22 Bottleneck 
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 جلوگیري ها در راستايسال دادهت نرخ ارمدیریّ  مبه مفهو ،هاي کامپیوتريدر شبکهکنترل ازدحام در واقع، 

 و کاهش کارایی هابسته ریزشدر نتیجه از  ومسیریاب هاي انتقالی در صف انتظار هبست يع بیش از اندازهیاز تجم

 رسال دادهااساس کاهش نرخ  اکثرًا بر ،شوندکارهایی که براي جلوگیري از ایجاد ازدحام ارائه میراه .باشدمی

یان که م کنترل جراین مفهوم نباید با مفهوالبّته انتقال است.  يرسانه ظرفّیته به با توجّ  و توسط فرستنده

  .ودباشد، اشتباه گرفته شجلوگیري فرستنده از مستغرق کردن گیرنده می

 ظرفّیتها و دهعدم تطابق نرخ ارسال فرستن ،اي که باید یادآور شد این است که تنها دلیل ازدحامنکته

ی توانایمسیریاب  يتوانند عامل بروز ازدحام باشند. اگر پردازندهنیز میهاي کند پردازندهانتقال شبکه نیست. 

در ي هابسته ی ازصف رغم ظرفیت باالي خطوط ارتباطی خروجی،علی ،را نداشته باشدله وظایف محوّ انجام

چندانی  يیدهغلب فاا ،ها یا بالعکسبدون تغییر در پردازنده ،اند خطوطبپهناي ي. ارتقاخواهد شدایجاد  مسیریاب

 جادای بدون دهد. همچنین ارتقاء کامل یک بخش کوچکگلوگاه و منشاء مشکل را تغییر میمحل و فقط  نداشته

 و در کردهجا ها جابفقط محل بروز مشکل و گلوگاه رلزومًا راه حل مناسبی نبوده و در کل سیستم، متناسب تغییر 

 سیستمیک هاي فهلّ ؤم يهکلیّ  در نتیجه تا زمانی کهنخواهد داشت.  گیريبهبود کارایی کل سیستم تاثیر چشم

  .هاي کنترل ازدحام کاري از پیش نخواهند بردعمالَ الگوریتم ،نشوند ناسبمت ي کامپیوتريشبکه

  هاي ضمنیکنترل ازدحام از روي نشانه 2-2-1

کاهش  در نتیجه و افزایش تأخیرها، افت بستهافزایش (انباشتگی) موجب  گونه که ذکر شد ازدحامهمان

براي تشخیص زمان بروز ازدحام در شبکه  ضمنی هاییبه عنوان نشانهها از آنتوان میلذا گردد. کارایی شبکه می

سعی در هایی غیر مستقیم، وجود ازدحام را حدس زده و هایی که از طریق تشخیص نشانهمند شد. روشبهره

از  شوند.نامیده میازدحام  23ضمنیهاي کنترل ، روشکنندمی شبکهو بهبود بخشیدن وضعیت کنترل آن 

در مسیریاب یا گیرنده  و سنگین عدم نیاز به انجام محاسبات اضافی ،هاروشدسته از این ي برجستهمحسنات 

نخواهد شد. با این  ارسال به شبکه ي اضافی جهت انتقال اطالعات ازدحامگونه بیت یا بستهاست. همچنین هیچ

سیم که افت بسته کند. به عنوان نمونه در شبکه هاي بیمی استفاده از این روش را محدود ،وجود مشکالتیحال 

وجود ازدحام نبوده و ممکن است از قطعی  ينشانهوجه به هیچ ناپذیر،بینی و انکاراي غیر قابل پیشبه عنوان واقعه

                                                             
23 Implicit 
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توان تأخیر گاه نمیهیچ ،باال BDPهاي با . یا در شبکهدهدعت رسانه انتقال رخ طبی و به دالیل گوناگون از جمله

  وقوع ازدحام تلقی نمود.از قطعی  يرا به عنوان نشانه

طور که گفته شد با توضیح داده شود. همان 24سازي سراسرياي به نام همگامجا الزم است پدیدهدر این

). تصادفییابد(طبق الگوریتم ترتیبی یا ها در صف مسیریاب افزایش میها، افت بستهافزایش نرخ ارسال فرستنده

سیگنال  ،همین اساسبر ها فرستندهلذا  کنند.اي ارسال نمیتأییدیه ،عدم دریافت بستهها نیز به دلیل گیرنده

. طبق الگوریتم شروع دهندمی کاهشآن نرخ ارسال خود را به صورت همزمان  يپایه فت کرده و بردریاازدحامی 

شروع به افزایش نرخ ارسال  ،سنج)ها پس از گذشت مدت زمان مشخصی(انقضاي زمانآهسته، همین فرستنده

اي پدیده ،ه این ترتیببهمین افزایش همزمان نرخ ارسال، موجب میشود ازدحام مجدّدي رخ دهد. کنند. خود می

حذف تصادفی  مانندمختلفی  هايالگوریتم يمحّققان با ارایه . البتهدهدرخ میسازي سراسري به نام همگام

  .انداز شدت این وضعیت کاسته ،ها از صف مسیریاببسته

  کنترل ازدحام صریح 2-2-2

ازدحام  25هاي اعالم صریحاز روشما را به سمت استفاده ذکر شده در روش کنترل ازدحام ضمنی، معایب 

هاي موجود در سرآیندهاي افزوده شده به بخش اصلی اطالعات موجود در دهد. در این حالت از بیتسوق می

ها و همچنین محاسبات مربوطه براي بیت دشویم. تعدامند میوجود ازدحام بهرهصریح به عنوان سیگنال  ،بسته

و  کنندعمل مییکسان  ،ها در یک بخشتمامی آنمتفاوت است. لیکن ، هاي مختلف، در پروتکلتشخیص ازدحام

هاي اعالم صریح بیت ،هامسیریاب ،مسیریاب است. در واقع به ،هاي مورد نظري تغییر بیتآن واگذاري وظیفه

حی ، بر اساس الگوریتم کنترل ازدحام طراهاي عبوري از آن تعریف شده استبسته IPازدحام را که در سرآیند 

نیز به گیرنده منتقل شده و گیرنده  اصلی، هاي اطالعاتیها توسط بستهد. این بیتنکنگذاري میعالمت ،شده

کند. گذاري میعالمت ،ي اصلی استچه در بستهطبق آن ،ACKبسته متناظر مورد نظر را در هاي بیتمتعاقبًا 

آن را خوانده و با توجه به مشی آن  م صریح ازدحاماعال هايي تأیید، بیتفرستنده همزمان با دریافت بستهحال 

  .کنداعمال میتغییراتی در نرخ ارسال خود  ،پروتکل

                                                             
24 Global synchronization 
25 Explicit 
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انتقال اطالعات ازدحام و اصلی براي هاي اطالعاتی از بسته ،در اعالم صریح ازدحامگونه که بیان شد همان

تفاوت قائل شد  26ي انسدادبا روش بسته باید بین روش اعالم صریح ازدحام شود ولیاستفاده می آن دهیسیگنال

ي این کار(سیگنال دهی ازدحام) هاي ویژهبسته، یابمسیرتوسط در زمان تشخیص ازدحام  ،در روش دوم زیرا که

 .تا از نرخ ارسال خود بکاهند شودفرستاده می ،اطالعات مرتبط با ازدحام گسیلبه سمت منابع از سمت مسیریاب 

ي انسداد، عمالً الگوریتمی در چهاچوب کنترل جریان است که مفهوم و که روش بستهي دیگر این است نکته

مسیریاب به ، در هر دو روش فوق لیکناست. ه تشریح شد ي فصل اوّلمقدمهتفاوت آن با کنترل ازدحام در بخش 

کنترلی وجود گونه سیاست نظارتی و اجراي هیچعنوان عنصر اصلی شناخته شده و بدون پشتیبانی آن، امکان 

  .نخواهد داشت

  

  27IPهاي تخصیصی جهت اعالم صریح ازدحام واقع در سرآیند : بیت2-2شکل 

 IPاز دو بیت اختصاصی موجود در سرآیند  ،استاندارد )Ramakrishnan, 2001( روش اعالن صریح

پشتیبانی طرف مقابل را از  ،فرستنده و گیرنده ،در ابتداي زمان برقراري ارتباطکند. به این صورت که استفاده می

دهد. به این را در زمان بروز ازدحام انجام میي خود این امکان بررسی کرده و در صورت تأیید، مسیریاب وظیفه

هاي ورودي به صف مسیریاب و همچنین طول فعلی صف و دیگر با بررسی حجم بستهمسیریاب صورت که 

ي تشخیص داده و اگر از آستانه متفاوت است، میزان ازدحامف هاي مختلگیري که در پروتکلپارامترهاي تصمیم

                                                             
26 Choke packet 
27http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Video/Medianet_Ref_Gd/medianet_ref_gd/chap
4.html 
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 CE(1( از صف، شروع به عالمت گذاري بیت وقوع ازدحام )هاییاالتر باشد، به جاي حذف بسته(اي بتعریف شده

بازگشتی به  ACKي در بسته 2ECEبیت  عینًا آن بیت را درنیز  هاکند. گیرندهها میآن IPدر سرآیند 

، نرخ ارسال خود را کاهش ECEالع از بیت و اطّ  ACKي ند. فرستنده نیز با دریافت بستهنککپی می ،فرستنده

را  3CWRي اطالعاتی بعدي، بیت بسته TCP، در سرآیند در گیرنده داده و براي تأیید دریافت سیگنال ازدحام

  کند.یک می

. است هاي اعالم صریح ازدحامروشبودن مسیریاب و لزوم پشتیبانی آن، از معایب پر واضح است که دخیل

خواهیم گونه سیاست کنترلی روي ازدحام نزیرا که در صورت عدم پشتیبانی مسیریاب عمالً امکان اجراي هیچ

 الازمند اعمنی ،ندهفرستنده و گیرداشت. همچنین با وجود پشتیبانی مسیریاب، در صورت تغییر پروتکل، عالوه بر 

  مندي از آن است:بهره يدر مقابل موارد زیر از محاسن عمدههستیم. مسیریاب نیز اتی هرچند ساده در تغییر

 .مسیریاب امکان ارسال سیگنال واضحی از ازدحام به میزبان خواهد داشت 

 ده شاده دوجود ازدحام تشخیص  ،قبل از وقوع هرگونه افت بسته یا کاهش شدید کارایی شبکه

 .و نتیجتًا کنترل و مدیریت خواهد شد

 انسداد). يهاي کنترلی اضافی در شبکه وجود ندارد(بر خالف روش بستهنیازي به ارسال بسته 

 ها، خود موجب تشدید وضعیت ازدحامی شبکه خواهند شد. زیرا که این بسته

 HBDPهاي کنترل ازدحام در شبکه 2-3

در  اعالم صریح ازدحام، شوند که از روشتر نمایان میزمانی بیش ،2-2بر شمرده در بخش محاسن 

 ،هااین شبکه جایی که دراز آنگردد.  برداريبهره HBDP(4باند در تأخیر (هاي با ضریب باالي پهنايشبکه

ال یرا اوّسودمند نخواهد بود. ز ازدحام وش اعالم ضمنیتوان گفت رالعات جاري در شبکه باالست، میحجم اطّ 

مستعد ناپایداري  ،واکنش معکوس نشان داده و ضمن نوسانی شدن BDPمیزان افزایش  به TCPپروتکل 

باندهاي باال به طور افزایش جمعی در پهنايسیاست  است. TCPگیر گردد. ناکارآمدي مشکل دیگر گریبانمی

                                                             
1 Congestion experienced 
2 ECN-Echo 
3 Congestion Window Reduced 
4 High Bandwidth Delay Product network 
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اي جز کاهش کارایی ز نتیجهقطع نخواهد توانست سرعت الزم را در کسب بخش اضافی آن داشته باشد که آن نی

و به دهند، هاي اینترنتی را تشکیل میکه اکثریّت جریان 1هاي کوتاه مدتنخواهد داشت. این مسئله در جریان

ر صورت حال د ).Katabi & Handley, 2002( دهدتر خود را نشان میبیشدلیل وجود فاز شروع آهسته 

ي پهناي باند و آن تقسیم عادالنهماند خواهد باقی باند موجود، مشکل دیگري نیز حداکثري از پهناي ياستفاده

  دو وضعیت زیر است:در  هاي موجود در شبکهبین جریان

 باند تخصیصی هناي(از پ جدیدي که تقاضاي استفاده از منابع موجود را دارندورودي هاي جریان

 ص یابد).جدید اختصا هاي موجود کاسته و به جریانبه جریان

 طور مساوي و  ایجاد شده به يبال استفادهباند در صورت خروج جریانی از شبکه، پهناي

 مانده تقسیم گردد.هاي باقیجریانمتناسب بین 

 باشددالیل زیر  به HBDPدر شبکه هاي  TCPعدم کارکرد مناسب آید که از مطالب فوق الّذکر چنین برمی

)Katabi & Handley, 2002(:  

ي اندازهبا وجود و  مدّت هاي کوتاهویژه در جریانبه TCP 2افزایش جمعی و کاهش ضربی سیاست .1

 شود.باند و افزایش تأخیر می، منجر به واکنش معکوس به افزایش پهنايمسیریاب گیرکوچک میان

 شد. هاي با زمان رفت و برگشت متفاوت خواهدوجود تأخیر منجر به عدم برقراري عدالت بین جریان .2

ایی ها موجب ناپایداري طول صف در مسیریاب شده و در نتیجه موجب کاهش کارنوسان متناوب جریان .3

TCP هاي در شبکهHBDP گردد.می  

 

                                                             
1 Short flows 
2 Additive Increase Multiplicative Decrease(AIMD) 
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 هاي مثبت یک پروتکل براي کنترل ازدحامویژگی 2-4

و  Utilizationزي توانایی ایجاد توازن بین بیشینه سابا این اوصاف باید در پی طراحی پروتکلی باشیم که 

یز در نا داشته باشد. اگر چه پارامترهاي دیگري ر هاي ساقط شدهتعداد بستهو  سازي طول صف مسیریابکمینه

  ترین این پارامترها عبارتند از:مهم تعیین کارایی پروتکل مؤثرند.

هاي منتظر صف ساخته شده از بسته (مداوم) ماندگار عبارت است از طول :1طول صف مانا .1

 خروج از مسیریاب. 

عامل پیشین دارد. به این صورت که با افزایش طول این پارامتر رابطه نزدیکی با  :2بسته سقوط .2

ها خواهد کرد ، الگوریتم مجبور به حذف ترتیبی یا تصادفی بستهگیرو خارج از تحّمل میان صف

تواند بسته می سقوطی خواهد شد. اگر چه ط بسته تلقّ و حذف بسته براي دو طرف ارتباط، سقو

نوع است نه بسته به دلیل ازدحام  سقوطاست نظر چه مّد داشته باشد امّا آن دیگري نیز عوامل

 انتقال یا چیز دیگر. يرسانهو طبیعت 

 (معموالً ه لیّ ازدحام اوّ يپنجره يبا شروع از اندازه جریانت زمانی که یک : مد3ّگیريزمان اوج .3

 مند شود.شبکه بهرهموجود پهناي باند  برابر یک است) بتواند از کلّ 

ي پهناي ت زمان مورد نیاز براي تقسیم عادالنهمدّ گر در واقع بیان: 4عدالتبه  گراییهمسرعت  .4

هایی بین ي مورد نظر جریان/جریانیعنی اگر در شبکه. است 5بین دو یا چند جریان ،باند

جریان جدیدي وارد شبکه که باشند، زمانی  تبادل اطالعاتو گیرنده در حال چندین فرستنده 

نرخ ارسال جریان جدید افزوده  به هاي پیشین کاسته شده واز نرخ ارسال جریان ،شودمی

ها و افزایش نرخ ارسال جریان جدید تا گردد. در واقع سرعت کاهش نرخ ارسال دیگر جریان

 وجودم باندبرداري از پهنايسازي بهرهیشینهبراي هر جریان و ب باند عادالنهرسیدن به پهناي

البّته باید به این نکته اشاره  یم.شناسي عدالت میسرعت رسیدن به نقطهشبکه را به عنوان 

                                                             
1 Persistent queue length 
2 Packet drop  
3 Rise-time 
4 Speed of convergence to fairness 
5 Flow 
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ها هاي موجود، کاهش یا افزایش نرخ ارسال جریانجریان RTTکرد که در صورت عدم تطابق 

 یکسان نخواهد بود.

ي باند و استفادهتوان گفت که عدم هدردهی پهناي: با توجه به پارامتر عدالت می1برداريبهره .5

 با هاي پروتکل کنترل ازدحام خوب است. اگر چهیکی از مشخصه ،مفید و حداکثري از آن

برداري را به اوج رساند ولی توان بهرهمی ،مورد و کنترل نشدهبیهاي اضافی، بستهارسال 

و افزایش رفتن احتمال حذف و سقوط بسته ش طول صف و همچنین باالافزایتوان از نمی

بین افزایش بتواند لذا پروتکل بایستی  پوشی کرد.چشم 2هاجریان تکمیلزمان میانگین 

 تعادل ایجاد کند. ها،ف بستهو کاهش طول صف و نرخ حذ ،برداريرهبه

  HBDPهاي ها کنترل ازدحام در شبکهبررسی تعدادي از پروتکل 2-5

و تعاریف اصولی آن  )باال BDPسیم و ي با رسانه انتقال غیر بیا(شبکه حال که با شرایط پیش فرض تحقیق

ها ت و ضعف آنهاي طراحی شده را معرفی و نسبت به بررسی نقاط قوّ توانیم تعدادي از پروتکلمی ،آشنا شدیم

از ي و تشخیص ازدحام بررسی کردیم. حال اجههي موي نحوهها را از زاویهپروتکل 2-2در بخش  اقدام کنیم.

  :زیر تقسیم کرد يي عمدهبه دو دستهرا هاي کنترل ازدحام پروتکلتوان ، مینگاهی دیگر

 3هاي انتها به انتهاپروتکل 

 4هاي بر اساس بازخورد شبکهپروتکل 

، )HSTCP )Zhang & etal, 2015 ; Katabi & etal, 2002هایی نظیر ي اول شامل پروتکلدسته

STCP )Kelly, 2003( ،HTCP )Leith & etal, 2004( ،LTCP )Bhandarkar & etal, 2005(  و

BITCP )Xu & etal, 2004(  فقط تغییراتی را در بخش مشیAIMD  از پروتکلTCP اندایجاد کرده 

)Wu & etal, 2009( . و  ي ازدحام به سرعتي پنجرهازدحام، اندازه که در مواقع عدم تشخیص ترتیببه این

است. ولی دستیابی  کارگیري بیشینهلذا ارتباط(پیوند) همیشه در حال بهیابد. افزایش می به صورت نمایی

                                                             
1 Utilization 
2 Average Flow Completion Time 
3 End-to-end 
4 Network feedback based 
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به توان را فقط می ي پهناي باند مشکل است. زیرا افت بستهي بیشینه و تخصیص عادالنههمزمان به استفاده

العاتی از میزان ازدحام به دست گونه اطّهیچ تلّقی کرد در صورتی که از وجود ازدحام  یاحتمال عنوان عالمتی

ي ازدحام جهت حفظ رهي پنجبراي فرستنده امکان تنظیم دقیق اندازه ي بازخورد نادقیق،دهد. در نتیجهنمی

  .)Wu & etal, 2009( وجود ندارد ي ارتباط گلوگاهحالت بهینه

اب ت استفاده از مسیریگیرد که قابلیّ ی را در بر مییهاشان پیداست پروتکلگونه که از نامهماني دوم دسته

دقیق  يهشبکه و محاسب مانیتورینگ ا. به این صورت که مسیریاب بگر وضعیت شبکه دارندرا به عنوان نمایان

ه بساس آن و ي ازدحام خود را برارهي پنجسطح ازدحام، بازخوردي را به فرستنده ارسال کرده و فرستنده اندازه

رد ي ازدحام فرستنده، بستگی مستقیم به بازخوي پنجرهالبّته دّقت تغییر در اندازه کند.صورت دقیق تنظیم می

هاي یتازخوردهاي ارسالی مسیریاب را تعداد ببمتعاقباً دّقت  ي ارسالی از سمت مسیریاب دارد.موشکافانه

  عات میزان ازدحام تعیین خواهند کرد.تخصیصی جهت انتقال اّطال

 HBDPهاي کنترل ضمنی ازدحام در شبکه 2-5-1

 1HSTCP ), 2003Floyd( : اي از بهبود یافته ينسخهاین پروتکلTCP  ایجاد تغییراتی با است که

مقدار ضرایب و در واقع . مناسب گشته است HBDPهاي روي تابع پاسخ آن براي کار روي شبکه

 کندشده و تطبیق پیدا می تنظیمي ازدحام، پنجره يبراساس اندازه ،TCPپارامترهاي 

)Subramanian & etal, 2008( .به عدالت در این پروتکل بسیار آهسته است گراییهم )Leith & 

etal, 2004 ; Jin & etal, 2003.(  مدل افزایش جمعی و کاهش ضربی زیر در این پروتکل مورد

 گیرد: استفاده قرار می

  

 HTCP )Leith & etal, 2004 (]2[با نرخ بسیار پایین افت بسته  یهای: این پروتکل براي محیط

ي بزرگ پنجره يبه اندازهاستاندارد را در عدم دستیابی سریع  TCPتواند ضعف طراحی شده و می

تعریف شده است. در ي ازدحام ي پنجرهاي براي اندازهآستانه حدّ ازدحام بپوشاند. در این پروتکل 

                                                             
1 High Speed TCP 
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استاندارد  AIMD یاز مش ،تر باشدآستانه پایین میزاني ازدحام از ي فعلی پنجرهکه اندازهصورتی

مند ا ضرایب و پارامترهاي دستکاري شده بهرهب AIMDاز سیاست  ،در غیر این صورت .شوداستفاده می

ي ازدحام به یا گمگشت بسته ، پنجره ACKدر واقع به ازاي دریافت هر  .)Reddy, 2008( گرددمی

 کند:تبعّیت از قواعد زیر تغییر می

  

 شوند:به صورت زیر تعریف می B(βg(و  af)(که توابع 

 

ها دارد، لیکن زمان هاي دیگر زمان نسبتاً مناسبی براي همگرایی جریانمقایسه با پروتکلاگر چه در 

  تواند قابل قبول باشد. هاي جدید ارایه شده نمیاي در مقایسه با الگوریتمثانیه 50حدود 
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 ,HTCP )Leith & etalدر پروتکل  ي ازدحامي بسیار متغّیر پنجرههمگرایی آهسته و اندازه :3-2شکل 

2004 

 

 1STCP )Kelly, 2003ي ازدحامدر نظر گرفتن زمان بازیابی بعد از وقوع پدیده آن ي اصلی): ایده 

 ينکته دارد.بسته  سقوطبهبود زمان بازیابی در مواقع  سعی درو  )Qureshi & etal, 2011( است

ي ازدحام تنظیم ي پنجرهو اندازه RTTهاي قبل به تناسب جاست که زمان بازیابی در پروتکلاصلی این

ي ي پنجره. تغییر در اندازه)Reddy, 2008( شودتوجه می RTTگردد ولی در این پروتکل فقط به می

 پذیرد:ازدحام با توجه به قواعد زیر صورت می

 

فرض شود (مقدار پیش ي ازدحام در نظر گرفته میپنجره ياي براي اندازهدار آستانهمق HTCPهمانند 

ي ازدحام از مقدار آستانه باالتر باشد از الگوریتم تغییر یافته در ي پنجرهسگمنت است). اگر اندازه 16

هاي زمانی ثابتی، نرخ ارسال دو الگوریتم به این صورت است که در برههشود. این پروتکل استفاده می

این پروتکل از  بسته است. قوطسبرابر گشته و این خود موجب بازیابی سریع در زمان بعد از تشخیص 

 شود.مند میبهره 2MIMDمشی 

 

                                                             
1 Scalable TCP 
2 Multiplicative Increase Multiplicative Decrease(MIMD) 
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