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 چكيده
 با طرحدر اين  .پردازدميينترنت اهاي کنترل ازدحام با الهام گرفتن از طبيعت، به طراحي الگوريتم طرحاين 

آن را به و کرده  ئهي اراجديد مکانيزم ،کنترل ازدحام اينترنت به مسألهکنترل جمعيت طبيعت نگاشت الگوي 

 .هيمدمي توسعهنظري  صورت

را  هر جريانبه منظور استفاده از الگوهاي موجود در طبيعت، اينترنت را همانند يک اکوسيستم تصور کرده و 

کنيم. در اکوسيستم اينترنت، فرض مي )که جمعيت آن برابر اندازه پنجره ازدحام فرستنده است(ونه يک گ

گيرد( به صورت کنترل اندازه کنترل ازدحام را )که به طور سنتي از طريق کنترل اندازه پنجره ازدحام انجام مي

راي کنترل جمعيت آن استفاده ب چارچوب يک زنجيره غذايي،، بازتعريف کرده و از "يانگونه جر"جمعيت 

-زنجيره غذايي سه سطحي )گياهمدل وابسته به نسبت براي کنيم. براي اين منظور با استفاده از يک مي

گردد. نتايج ارزيابي ما نشانگر موفقيت کامل الگوريتم ارائه مي EBICCTTگوشتخوار(، الگوريتمي بنام -گياهخوار

 باشد. يدر کنترل ازدحام اينترنت م پيشنهادي

 گوشتخوار-گياهخوار-گياهزنجيره  و کنترل ازدحام اينترنت، محاسبات الهام گرفته از طبيعت کلمات کليدي:
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 1فصل 

 مقدمه

 
 اينترنت در  کنترل ازدحام 1-1

( 1اتصالها از يک منبع شبکه )مثال پهناي باند يک دهد، که مجموع درخواستازدحام زماني رخ مي

ف شدن بسته و شايد احتمال حذ و افزايش تاخير ،فراتر از ظرفيت موجود باشد. نتيجه چنين وضعيتي

 باشند،ها به صورت کامل اشغال مياتصالظرفيت  باشد، که در چنين حالتي معموالً 2اضمحالل ازدحام

هاي شهودي براي ازدحام، افزايش منابع شبکه حلباشد. يکي از راهالعاده پايين ميولي گذردهي فوق

هاي سريع، هاي پرسرعت و پردازندهاتصالنشان داده است، که حافظه زياد،  [1]در   Jainباشد، امامي

لذا با وجود افزايش ظرفيت شبکه  ؛هاي کامپيوتري حل نمايدد مسأله ازدحام را در شبکهنتواننمي

 هدف از مطالعات و. ، همچنان يک نياز ضروري استمناسبکنترل ازدحام  مکانيزموجود يک اينترنت، 

هاي توزيع شده براي تسهيم منابع شبکه بين الگوريتمتحقيقات حوزه کنترل ازدحام، طراحي و تحليل 

                                                 
1 Link 
2 Congestion Collapse 
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و ممانعت از ازدحام براي کاهش  ،ها با منابع موجودکاربران رقيب است. هدف، انطباق درخواست

 4، پايداري3هاي ما يعني کارايياختصاص ناعادالنه منابع است. کنترل ازدحام بايد بتواند خواسته

دو جزء اساسي در کنترل ازدحام شبکه اينترنت، رنت برآورده نمايد. را در محيط غيرهمگن اينت 5وعدالت

 سازي شده و به صورت پويا نرخ ارسال راپياده 6TCPکه در  ،گوريتم مبدا استلاول اجزء موجود است. 

شود، و اجرا مي مسيرياباست، که در  7AQM کند و جزء دوممتناسب با شدت ازدحام مسير تنظيم مي

کند. ارسال اين روز کرده و به مبادي جريان ارسال ميها بهمسيرياببه ازدحام را در اطالعات مربوط 

يا  ها، تاخير وبه صورت صريح يا ضمني و به صورت گم شدن بسته ،هاپسخورها به مبادي جريان

گيرد. تحقيقات انجام شده در زمينه کنترل ازدحام بسيار وسيع است، صورت مي 8هابستهگذاري نشان

 . گيردسي قرار ميره بخش مهم آنها در فصل دوم مورد برک

 اينترنت کنترل ازدحام در هاي هاي توسعه تئوريچالش 1-2

اين شبکه که  کند.اي است، که کامپيوترهاي چهارگوشه جهان را به يکديگر متصل مياينترنت شبکه

کند. اگر چه ريشه ي ارسال مياها را به صورت سويچينگ بستهاست، بسته TCP/IP مبتني بر پروتکل

کرد، ولي در هاي آن از تعداد انگشتان دست تجاوز نميگردد، که تعداد گرهبر مي NsFnetاين شبکه به 

ها ماشين به اين شبکه همراه شده است. شبکه طي دو دهه گذشته، رشد انفجاري آن با اتصال ميليون

باشد و به عنوان براي صدها ميليون انسان مياينترنت، امروزه يک سيستم مطمئن تبادل اطالعات 

مرهون بهبود  ،مهمترين نوآوري قرن اخير، روش زندگي ما را تغيير داده است. اين موفقيت عظيم

هاي ارتباطي و هاي فناوريکه همگام با پيشرفتهاي شبکه اينترنت است؛ بطوريساختار و پروتکل

                                                 
3 Performance 
4 Stability 
5 Fairness 
6 Transmission Control Protocol 
7 Active Queue Management 
8 Packet Marking 
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خوش تغييرات و بهبودهايي ها دستت، اينترنت در تمام زمينهتقاضاي فزاينده براي پهناي باند و اتصاال

که  ،شده است. امروزه اينترنت به يک سيستم توزيع شده، بسيار بزرگ و غيرهمگن تبديل شده است

باشد. به عنوان مثال، ابعاد آن بر حسب پيچيدگي آن با هيچ سيستم مهندسي ديگري قابل قياس نمي

رسيده و  2006صد ميليون در سال پانبه  1985آن، از دو هزار در سال  تعداد کامپيوترهاي متصل به

ها وجود داشته و رو به افزايش . نا همگوني آن در تمام اليه[2]باشددرصد مي 80نرخ رشد ساالنه آن 

اي و فيبر نوري، و هم پهناي ، بدون سيم، ماهوارهاتصاالت متنوعي مانند سيمي ، هماست. در اليه پيوند

يه تا هم تاخير انتشارهاي متمايزي از چند نانوثان و Gbps چندينتا  Kbpsدهاي متنوعي از چندين بان

، Ethernet، FDDI، Token Ringهاي مختلفي مانند يت است. تکنولوژيوثانيه قابل رچند هزار ميلي

ATM و SONET ه کاربردهاي کنند. در اليه کار برد نيز هر روزبه صورت همزمان در اين شبکه کار مي

رسند. به هاي چند کاربره، وب، اشتراک فايل نظير به نظير و امثال آن از راه مينوظهوري مانند بازي

خاطر همين بزرگي، پيچيدگي و نا همگوني شديد است، که محققان شبکه، تالش بسياري را صرف 

خالقيت، نوآوري، اند و اينترنت فعلي حاصل سازي و تحليل نحوه عملکرد اين شبکه کردهمدل

 .[3]باشدسازي و تجارب موجود در اين زمينه ميشبيه

تحقيقات اوليه در فراواني خواهد بود.ي، قطعاٌ داراي زوايا و ابعاد اکنترل ازدحام، در چنين شبکه پيچيده

هاي ذاتي سازي بود، که داراي يک سري محدوديتگيري و شبيهزمينه بيشتر مبتني بر اندازهاين 

جديد را قبل از کنترل ازدحام تواند نتايج يک پروتکل گيري شبکه نميباشند. به عنوان مثال، اندازهمي

تواند قدرت پردازش تنها مي هاي حافظه وعلت محدوديته سازي نيز بپياده سازي آن نشان دهد. شبيه

نيست، که يک  هاي کوچک را بررسي نمايد؛ در حالي که هيچ تضمينيهاي ساده و شبکهتوپولوژي

کند، در شبکه بزرگتر نيز همان کارايي را داشته باشد. با پروتکل، که در يک شبکه کوچک خوب کار مي

تحليل نظري و رياضي به تدريج جايگاه خود را در زمينه تحليل و طراحي  ،هاتوجه به اين کاستي

يت سهولت، مزايا و معايب تواند در نهاهاي شبکه باز کرد. تحليل رياضي ضمن اينکه ميالگوريتم
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هاي جديد تواند ما را براي طراحي پروتکلهاي فعلي شبکه اينترنت را تشخيص دهد، ميفناوري

مندي براي چنين مجموعه رسد، که بدست آوردن تئوري قاعدهرهنمون سازد. در نگاه اول به نظر مي

هاي رياضي در جهت ايجاد پايه هاي بزرگيهاي اخير گاماي غير ممکن باشد؛ ولي در سالپيچيده

انجام شده در زمينه کنترل ازدحام که  يمحکم براي اينترنت برداشته شده است، که از جمله کارهاي

هاي نيز از مدل [9 ,8]و مسيريابي  [7 ,6]در زمينه توپولوژي اينترنت) اشاره کرد [4,5]توان به مياست، 

هاي تحليلي و رياضي، کارهاي انجام اي بسيار خوب مدله. با وجود قابليت(شده استرياضي استفاده 

اند. در بيني را بررسي کردهسناريوهاي بسيار ساده با نتايج قابل پيش شده در اين زمينه، معموالٌ

کند، که هاي معادالت ديفرانسيل غيرخطي تاخيردار، هر کسي را متقاعد ميحقيقت، پيچيدگي

 باشد. هاي تحليلي موجود ميسر نمياز روش بيني در مقياس کلي با استفادهپيش

که توزيع شده، خود  ،هايي استاي نه چندان دور نيازمند الگوريتماينترنت در آينده ،ما معتقديم

اي کنترل هالگوريتم، سازگار با تغييرات، مقياس پذير، پايدار و يادگيرنده از محيط باشند و لذا 9سامان

که جهت طراحي اين  ،اين استما ها بهره ببرند. ايده و پيشنهاد اصلي ازدحام نيز بايد از اين ويژگي

ها از طبيعت و بيولوژي الهام بگيريم. پيشنهاد مذکور ناشي از واقعيت زير است: خانواده از الگوريتم

هاي اطالعاتي مفهوم نسبتاً جديدي است، اما از هاي بيان شده، اگر چه از ديدگاه سيستمپيچيدگي"

از توانايي الزم جهت  هاي بيولوژي معموالًسيستمهاي بيولوژي کامالً قديمي هستند. سيستمديدگاه 

اين قابليت حاصل  ؛هاي در حال تغيير برخوردارند و داراي روند تکاملي هستندسازگار شدن با محيط

اراي و پويايي است، که در سطح سيستم د 10تعامل تعداد زيادي از واحدهاي توزيع شده، خود گردان

گيري الهام أهاست، که طبيعت منشبعلت اين ويژگي ".[10]باشندرفتار کامال خودسامان مي

به کارهاي انجام شده در زمينه توان  يمکه از آن جمله  ،هاي موفق زيادي در شبکه شده استالگوريتم

                                                 
9 Self-Configure 
10 Autonomous 



5 

از آنجا که  ،راينبناب .]11 ,12 ,13 ,14[اشاره کرد  11هاي حسگر و محاسبات فراگيرامنيت شبکه، شبکه

هاي ارتباطي متصور شد، هدف ما هاي بيولوژي و شبکهتوان بين سيستمهاي بسياري را ميشباهت

هاي هاي رياضي آنها در طراحي الگوريتممطالعه سيستماتيک فرايندهاي طبيعي و استفاده از مدل

و مطالعه  ي، که در بررسدهد يبه ما من امکان را ي، اياضير يهااستفاده از مدل کنترل ازدحام است.

هاي الهام وشربه طور خالصه، م. يز بهره ببرين يليتحل يهاروش يهاتيشنهاد شده از قابليپ يهامدل

باشند. ما با استفاده از هاي شبکه ميگرفته از طبيعت، چارچوب مناسب و نويد بخشي در توسعه تئوري

هاي کنترل ازدحام اينترنت خواهيم راحي الگوريتمبه ط يليتحل يهاق آن با روشيو تلفاين چارچوب 

 پرداخت. 

 

 گزارشساختار  1-3

 به شکل زير سازماندهي شده است: گزارشادامه اين 

و  TCPهاي مختلف پردازد. ابتدا، گونهبه سابقه تحقيقات انجام شده در زمينه کنترل ازدحام مي 2فصل 

پردازيم، هايي ميبه مرور الگوريتمابتدا  ،2فصل  در ادامهشود. به طور خالصه تشريح مي AQMسپس 

و سپس چارچوب مفهومي خود را  اندهاي مختلف شبکه طراحي شدهدر زمينهبا الهام از طبيعت، که 

در قالب اين چارچوب، نگاشتي از عناصر و  نماييم.هاي کنترل ازدحام ارائه ميبراي طراحي الگوريتم

با استفاده از يک  ،3فصل  گردد.هاي شبکه تعريف ميها و الگوريتمقواعد موجود در طبيعت به متغير

عالوه بر اينکه از طريق  پردازد. اين مکانيزم رامي کاراالگوريتم يک زنجيره غذايي سه سطحي، به ارائه 

سازي شبيهآن را نيز  ns-2[15]ساز ، با استفاده از شبيهکنيمميسازي و تحليل نظري مطالعه شبيه

                                                 
11 Pervasive 
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، به ارائه پيشنهاداتي براي طرحبندي اين ضمن جمع 4فصل  .کنيميمقايسه مها با ساير مکانيزم کرده و

پردازد.ادامه تحقيق در اين زمينه مي

دهد، بطوريکه هم ازدحام را کاهش دهد و هم ظرفيت موجود را به صورت کامل مورد استفاده قرار دهد. 

 شرايط پايداري را فراهم نمايد.  يد. ثالثاًعدالت را در تخصيص منابع رعايت نما ثانياً











 

 2فصل 

 سابقه و مقدمات
کنيم و سپس مقدمات در اين فصل، ابتدا سابقه کارهاي انجام شده در زمينه کنترل ازدحام را مرور مي

اول به بررسي سابقه  بخشکنيم. هاي الهام گرفته از طبيعت را مطرح ميالزم جهت طراحي الگوريتم

دوم پارامترهاي ارزيابي  بخشپردازد. ت و تحقيقات انجام شده در زمينه کنترل ازدحام ميمطالعا

سوم ضمن بررسي اجمالي پيشينه الهام گرفتن  بخشکند. در هاي کنترل ازدحام را بررسي ميمکانيزم

 جمعيتي موجود در شهاينکدسته از برهم هاي ارتباطي، به مطالعه آناز طبيعت در طراحي شبکه

 پردازيم. گيرند، ميمورد استفاده قرار مي طرحطبيعت، که در اين 
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 هاي کنترل ازدحام اينترنت سابقه مكانيزم 2-1

پردازد، که بتوانند منابع شبکه اي ميهاي توزيع شدهحوزه کنترل ازدحام، به طراحي و تحليل الگوريتم

ها را با منابع موجود تطبيق درخواست اوالً را بين کاربران رقيب به اشتراک بگذارند. هدف اين است، که

دهد، بطوريکه هم ازدحام را کاهش دهد و هم ظرفيت موجود را به صورت کامل مورد استفاده قرار دهد. 

 شرايط پايداري را فراهم نمايد.  عدالت را در تخصيص منابع رعايت نمايد. ثالثاً ثانياً

 TCPکه در  ،است مبدأدارد؛ جزء اول الگوريتم در کنترل ازدحام اينترنت دو جزء اصلي وجود 

نمايد. جزء دوم سازي شده و به صورت پويا نرخ ارسال را بر مبناي ميزان ازدحام مسير تنظيم ميپياده

گردد و اطالعات مربوط به اجرا مي مسيريابباشد، که در  مي( AQM) الگوريتم مديريت فعال صف

 مبدأگذاري بسته به و آن را به صورت انداختن بسته، تاخير يا عالمتروز رساني کرده ازدحام را مرتب به

  کنيم.گرداند. در ادامه اين بخش کارهاي انجام شده در اين دو حوزه را جداگانه بررسي ميبرمي

 

  TCPپروتكل کنترل انتقال 2-1-1

انيزم کنترل ازدحام مورد استفاده قرار گرفت، عماًل فاقد مک 1988که قبل از سال  TCPاولين نسخه 

بود و هدف اساسي آن تضمين ارسال مطمئن داده بود. اين امر منجر به بروز پديده اضمحالل ازدحام 

روشي را جهت تنظيم پوياي نرخ ارسال بر مبناي نرخ گم شدن بسته  [16]در  Jacobsonشد، تا اينکه 

که از آن جمله  ،شد ال مهميارائه کرد. اين الگوريتم سپس دستخوش تغييرات محدود و در عين ح

، Reno ،Tahoeاشاره کرد. اين الگوريتم داراي نسخه هايي مانند  [23 ,22 ,21 ,19 ,18 ,17]توان به مي

Sack ،Vegas  و NewReno باشد.مي  
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 TCP Renoپروتكل  2-1-1-1

دهد، که حدود هاي ستون فقرات اينترنت صورت گرفته است، نشان ميهايي که در مسيريابگيرياندازه

، با استفاده از الگوريتم TCP Reno. مبدأ [23]دهد تشکيل مي  TCP Renoاز ترافيک اينترنت را 90%

گردد، که کند. نرخ ارسال بسته بوسيله اندازه پنجره ازدحام کنترل ميها را ارسال ميپنجره لغزان، بسته

که  هنگامي .باشندقابل ارسال مي ،12CKAهايي است، که قبل از دريافت بيانگر حداکثر تعداد بسته

بماند. ايده  ACKشود، مبدأ بايد قبل از ارسال يک بسته جديد، منتظر رسيدن پنجره ازدحام پر مي

 کليدي اين الگوريتم اين است، که براي استفاده از پهناي باند خالي موجود، اندازه پنجره به صورت جمع

کاهش يابد. هر مبدأ  14ع ازدحام، اندازه پنجره به صورت ضربيافزايش يابد، ولي به محض وقو 13شونده

، طول پنجره را يک واحد ACKکند و با دريافت هر اي به طول يک بسته، ارتباط را شروع ميبا پنجره

گردد و به شروع  مي 15RTTدهد، اين امر منجر به دو برابر شدن طول پنجره در هر افزايش مي

به صورت نمايي نرخ ارسال خود را  مبدأر اين مرحله، د را ببينيد. 1-2معروف است؛ شکل  16آهسته

که اندازه پنجره به حد  تواند پهناي باند موجود را پر نمايد. هنگاميدهد و به سرعت ميافزايش مي

گردد. در اين مي 17"پرهيز از ازدحام"مرحله  وارد مبدأرسد، مي )ssThreshold(آستانه شروع آهسته 

هاي ارسال يابد. يعني اگر براي همه بسته طول پنجره تنها يک واحد افزايش مي RTTدر هر مرحله 

 گردد.دريافت شود، بازاي همه آنها، يک واحد به طول پنجره اضافه مي ACKشده در يک پنجره، 



                                                 
12 Acknowledgement 
13Additive 
14Multiplicative 
15Round Trip Time 
16Slow Start 
17Congestion Avoidance 
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 TCP Renoروند تغييرات پنجره در  .1-2شكل



اندازه  دهد،اي را تشخيص مي، گم شدن بستههاي تکراريACK، از طريق دريافت مبدأکه  هنگامي

کند و با ارسال مجدد بسته گمشده عمل روز رساني ميرا به ssThresholdپنجره را نصف و اندازه 

شناسايي شود، در آن صورت  out-Timeاگر گم شدن بسته از طريق  دهد.را انجام مي 18بازيابي سريع

اين نسخه از گردد. شروع آهسته مي مرحلهدوباره وارد  مبدأ يابد وکاهش مي بسته يکاندازه پنجره به 

TCP :داراي دو مشکل زير است 

هاي پر و زماني وري باال تنها با صفالف( اولين ايرادي که به اين الگوريتم وارد است، اين است که بهره

 آيد.وري پايين ميهرهکند، قابل حصول است و لذا با الگوريتم موجود ب که شبکه در مرز ازدحام کار مي

هايي غير از ازدحام نيز رخ دهد و لذا با مکانيزم موجود کارايي تواند در اثر پديدهب( گم شدن بسته مي

 آيد.فوق العاده پايين مي

بر  19کارهاي نظري زيادي صورت گرفته است؛ بعنوان نمونه، گذردهي حالت پايدار TCP Renoدر مورد 

 ،بررسي شده است. بر اساس اين مطالعات [27 ,26 ,25 ,24]هاي ازدحام در اساس توزيع ايستان پنجره

با  Padhye[28]با تاخير انتها به انتها و جذر احتمال گم شدن بسته نسبت عکس دارد. TCP گذر دهي 

را نيز وارد فرمول محاسبه  retransmissionfast و  out_timeهاي ارائه مدل بسيار دقيقي پديده

، مدلي مبتني بر معادالت ديفرانسيل TCP Reno، براي توصيف ديناميک Misra [29] گذردهي کرد.

                                                 
18 Fast Recovery 
19 Steady-state throughput 
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 fluidکرد، به مدل نهايت کوچک فرض ميها را بينجا که طول بستهآمعمولي ارائه داد. اين مدل از

 معروف شد.
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 TCP Vegas پروتكل 2-1-1-2

هاي ري ازدحام، دسته ديگري از الگوريتمبه جاي استفاده از گم شدن بسته به عنوان ابزار اندازه گي  

نمايند. اين کنترل ازدحام وجود دارند، که اندازه پنجره خود را بر اساس تاخير انتها به انتها تنظيم مي

بيان شد و سپس نسخه اي از آن در   TCP Vegas[31, 32]و تحت عنوان  Jain [30] روش ابتدا توسط

وجود دارد.  TCP Renoو   TCP Vegasتفاوت کليدي بين  چندين مطرح شد. Fast TCP [33]قالب 

 TCPدر دهد.تر افزايش مي، پنجره ازدحام خود را بسيار محتاطانهTCP Vegas هسته،آدر مرحله شروع 

Vegas ،زند و آن را بعنوان کمترين ، تاخير انتشار انتها به انتها را تخمين ميمبدأRTT  در نظر

هاي بافر شده در طول مسير را با محاسبه تعداد بسته [34]ز قانون ليتلز گيرد، سپس با استفاده امي

کند، که اين سپس سعي مي مبدأآورد. ضرب تاخير صف انتها به انتها در نرخ ارسال به دست ميصلاح

گردد. مشخص مي βو  αکميت را در محدوده قابل قبولي حفظ نمايد، اين محدوده توسط دو پارامتر 

وري ها داراي بهرهها موجود باشد، تا هم اتصالت که همواره تعداد اندکي بسته در صفهدف اين اس

 ها کوچک باشد.کامل باشد و هم تاخير صف

Low يک مدل دو گان براي TCP Vegas  فراهم کرده و ويژگيهاي تعادلي آن را به صورت کامل بررسي

عدالت نسبي وزن " TCP Vegasشته باشد، کرده است. او نشان داده است که اگر بافر کافي وجود دا

نشان داده شده است که، زماني که تاخير شبکه زياد  ]35[سازد. همچنين در پذير ميرا امکان 20"دار

 احتمال دارد به حالت ناپايداري برسد. Vegasباشد، الگوريتم 

 

 21XCP پروتكل 3-1-1-2

                                                 
20 Weighted proportional fairness  
21 eXplicit Congestion control Protocol 
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بر اساس تئوري کنترل طراحي شده است. و  Katabiتوسط   [36] (XCP)پروتکل کنترل ازدحام صريح 

اين  هاست، تا عدالت و پايداري را تثبيت نمايد.اين الگوريتم نيازمند پسخورهاي صريحي از مسيرياب

ها و ها را از مبادي به مسيرياب22پروتکل جديد، با تعريف سرآيندهاي جديدي براي بسته، حالت جريان

کند. در اين پروتکل اندازه فعلي پنجره جريان ارسال ميها به مبادي شدت ترافيک را از مسيرياب

شود و در مقابل، فعلي و ميزان مطلوب افزايش پنجره، از مبدأ به مسيرياب ارسال مي RTTازدحام، 

دهد. در اين مسيرياب بر اساس شدت ازدحام، ميزان مجاز افزايش پنجره را به مبدأ جريان اطالع مي

نيازي به نگهداري وضعيت جريانات در  XCPو  گيرندها قرار ميبسته پروتکل، اطالعات کنترلي در

هاي استاندارد به شبيه ميالدي بعنوان يکي از بخش 2006ها ندارد. اين پروتکل، اواخر سال مسيرياب

، که است يآن کاراترين الگوريتم کنترل ازدحام موجود درافزوده شده است و با وجود سربار  ns-2ساز 

هاي پرسرعت در شبکهTCP هاي ديگري نيز براي کنترل ازدحام پيشنهاد. رائه شده استتا کنون ا

مقياس  23"حاصلضرب پهناي باند در تاخير"هاي کنترل ازدحام فعلي از نقطه نظر الگوريتم. وجود دارد

ا ، پنجره ازدحام خود رFast TCPبه منظور رفع اين مسأله طراحي شده است.  Fast TCPپذير نيستند؛ 

که ، ]37[ (HSTCP24)سريع  TCPنمايد. به جاي گم شدن بسته، بر اساس تاخير صف تنظيم مي

فعلي است، که بر اساس آن، زماني  TCPپيشنهاد شده است، يک نسخه تغيير يافته از  Floydتوسط 

 TCP گيرد.باشد، رشد آن سرعت يافته و کاهش آن با احتياط صورت ميکه طول پنجره بزرگ مي

پيشنهاد شد، هم داراي کاهش ضربي و هم داراي افزايش  Kellyکه توسط آقاي  [38]پذير  مقياس

که توسط  TCP BTCداراي افزايش جمعي و کاهش ضربي است.  Renoضربي مي باشد، در حالي که 

                                                 
22 flow 
23 Bandwidth Delay product 
24 High-speed TCP 



13 

]39Xu [ و افزايش جمعي بهره مي برد. نتايج مقايسه  25ارائه شده است، از کاهش جستجوي دودويي

 قابل مشاهده است.  [40]دات جديد در اين پيشنها

 

 (AQM)مديريت فعال صف  2-1-2

اجرا شده و با ارسال پسخورهايي، اطالعات کنترل ازدحام  مسيرياببر روي  AQMالگوريتم 

گذاري به شکل گم شدن بسته، تاخير و يا عالمت پسخور غالباً نمايد.روز ميهاي انتهايي را بهسيستم

را در  AQM هاي مطرحارائه شده است، که تنها تعدادي از الگوريتم AQMلفي بسته است. انواع مخت

 نمائيم.اين مجال مطرح مي

 

 Droptialالگوريتم  2-1-2-1

Droptail  ساده ترين نوعAQM 26فعلي است. اين روش مبتني بر يک صف  در اينترنتFIFO  با

هايي که به بت به حذف بستهنس AQMشود، اين باشد. هنگامي که صف پر ميظرفيت محدود مي

در شبکه اينترنت  پرکاربرد AQM يک Droptial رسند، اقدام مي نمايد. به علت سادگي،مي مسيرياب

اطالعات ازدحام به  ،Droptialگردد. در صف وري اتصاالت ميبهره ءباعث ارتقا FIFOباشد. اين صف مي

باشند، مانند خير ميأکه مبتني بر ت TCPهاي تمگردد. آن دسته از الگوريوسيله اندازه صف محاسبه مي

Vegas وFAST،  اين اطالعات را با تغييرRTT کنند. براي آن دسته از الگوريتم هاي احساس ميTCP 

 مبدأشود، انداخته مي Droptial اي که توسطکنند، با هر بستهکه بر مبناي گم شدن بسته کار مي

 بکه داراي ازدحام است.که صف پر و ش ،گرددمربوطه مطلع مي

                                                 
25 Binary 
26 First In First Out 
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 .lock-outو queue-fullهاي باشد، که عبارتند از پديدهاين الگوريتم داراي دو نقطه ضعف عمده مي

lock-out  ،پهناي باند را به صورت انحصاري اشغال مبدأيک يا چند  بعضاًبه اين واقعيت اشاره دارد که ،

ه اين واقعيت دارد، که در اين روش، صف غالبا پر نيز اشاره ب queue-full . پديده[42 ,41]نمايندمي

تواند اين باشد، که حل مياست، و لذا تاخير انتها به انتها همواره در يک سطح بااليي قرار دارد. يک راه

 ازدحام پيش از وقوع تشخيص داده شود و لذا قبل از پر شدن صف به مبادي ترافيک اطالع داده شود.

 


