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 چکیده

باشد. زیرا یکی از برای کنترل ازدحام اینترنت در مبداء می FAST TCPهدف این طرح ارائه یک مکانیزم مبتنی بر 

ی الیه پروتکل یکه به وسیله ،است یمکانیزم کنترل ازدحام ،اینترنت شده است توسعهملی که باعث وامهمترین ع

است، که کارایی آن در مقایسه با سایر  TCPهای یکی از نسخه FAST TCPپروتکل . فراهم شده است TCPانتقال 

 FASTهای باشد. یکی از چالشالتی نیز میباشد، ولی دارای مشکدور سرعت باال باالتر میهای راهها در شبکهنسخه

TCP دهد، مشکالت ناشی از تخمین غیر دقیق تاخیر انتشار مسیر که کارایی آن را به شدت تحت تاثیر قرار می

باشد. این طرح الگوریتمی ارائه داده است که بتوان تاخیر انتشار مسیر را در شرایط مختلف و بخصوص در می

تر را از افزایش در اثر مسیر جدید طوالنی RTTدرستی اندازه گیری کرد، و بتوان افزایش  صورت مسیریابی مجدد به

RTT  ساز شبیهدر محیط پیشنهادی ناشی از ازدحام تفکیک کرد، و واکنش مناسبی به آن نشان داد. روشns2 

 شده و در قالب سناریوهای استاندارد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سازیپیاده
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 پیشگفتار 1-1

 چه اگر. دهدمی ادامه خود کار به هنوز اینترنت ترافیک، انفجاری افزایش و اینترنت سریع رشد وجود با

 نباید است، شده انجام هامسیریاب پردازش ظرفیت و لینک باند پهنای افزایش جهت در که را مداومی هایتالش

 یوسیله به که ت،اس ازدحامی کنترل مکانیزم است، شده اینترنت موفقیت باعث که عاملی مهمترین اما گرفت، نادیده

 کامپیوتری هایشبکه در اساسی موضوعات از یکی ازدحام کنترل. است شده فراهم TCP انتقال یالیه پروتکل

 به منجر سرانجام و افتهی کاهش شبکه منابع وریبهره است ممکن مناسب، ازدحام کنترل مکانیزم یک بدون. باشدمی

 و مبدأ هایالگوریتم است، اساسی جزء دو دارای اینترنت یشبکه در ازدحام کنترل. شود شبکه  فروپاشی

 مدیریت هایالگوریتم ولی. شوندمی سازیپیاده  نهایی گره در مبدأ هایالگوریتم. صف فعال مدیریت هایالگوریتم

 و TCP Reno که است، دهش ارائه TCP پروتکل از مختلفی هاینسخه. شوندمی سازیپیاده مسیریاب در صف فعال

FAST TCP آنهاست یجمله از .FAST TCP اص لینک های با خکه به طور  باشد،می مبدأ هایالگوریتم جمله از

های با تاخیر بکهشکارایی باالیی در   FAST TCPهر چند که  .تاخیر زیاد و پهنای باند باال را هدف قرار داده است

 تمشکال این زا یکی دهد.ارایی آن را تحت تاثیر قرار مینیز دارد که ک مشکالتیباال و پهنای باند زیاد دارد، ولی 

 کارایی مجددمسیریابی  یمسئله حل بر تاکید با پژوهش این در. باشدمی  مجدد یابیمسیر با مواجهه در آن ضعف

 خواهیم داد. افزایش چشمگیری طور به را FAST TCP الگوریتم

 مسئلهیان ب 1-2
دهد که جریان ورودی به مسیریاب بیش از جریان خروجی از مسیریاب ها زمانی رخ میازدحام در مسیریاب

باشد. به عبارت دیگر بار شبکه بیشتر از منابع در دسترس باشد که منجر به افزایش تاخیر، کاهش گذردهی و حذف 

با ظرفیت شبکه و نرخ ارسال سایر کاربران شود. هدف از کنترل ازدحام، تعدیل نرخ ارسال داده متناسب بسته می

های مبدأ است که در باشد. در کنترل ازدحام شبکه اینترنت، دو جزء اساسی موجود است. جزء اول الگوریتممی

TCP کند، و جزء دوم سازی شده و به صورت پویا نرخ ارسال را متناسب با شدت ازدحام مسیر تنظیم میپیاده

شود، و اطالعات مربوط به ازدحام را در است، که در مسیریاب اجرا می AQMعال صف یا های مدیریت فالگوریتم

های کنترل ازدحام [ یکی از الگوریتم1] TCP 1FAST کند. ها به روز کرده و به مبادی جریان ارسال میمسیریاب

                                                           
1 Fast AQM Scalable TCP 
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TCP داده است.  است، که به طور خاص لینک های با تاخیر زیاد و پهنای باند باال را هدف قرارFAST TCP  از تاخیر

 کند.انتشار مسیر و تاخیر صف به جای احتمال حذف بسته برای تشخیص ازدحام استفاده می

استفاده از تاخیر به عنوان شاخص نشاندهنده سطح ازدحام مزایای زیادی نسبت به استفاده از حذف بسته به 

[ از نقطه نظر 3] TCP Renoنسبت به  FAST TCPرتری [. طبق تحقیقات انجام شده ب2عنوان شاخص ازدحام دارد ]

[. با این حال 5، 4، 2تاخیر صف کم و قابل کنترل و گذردهی پایدار در بسیاری از سناریوها ثابت شده است ]

FAST TCP رو است که کارایی آن را به شدت تحت تاثیر با برخی مشکالت ناشی از عدم تخمین صحیح تاخیر روبه

، 10، 9ها است که در ]باند به جریانعدالتی در تخصیص پهنای[. یکی از این مشکالت بی8، 7، 6، 5دهد ]قرار می

[ مورد توجه قرار گرفته است. مشکل مهم دیگر کاهش کارایی در صورت مسیریابی مجدد است که در تحقیقات 11

 FAST TCP[. 14، 13، 12اند ]کردهانجام شده توجه چندانی به حل آن نشده است، و فقط به ذکر این مشکل اکتفا 

مشاهده  RTTکند، به این صورت که کمترین ای استفاده میبرای تخمین تاخیر انتشار مسیر از الگوریتم بسیار ساده

کند، تاخیر کند. زمانی که الگوریتم شروع به ارسال داده میحال را به عنوان تاخیر انتشار مسیر فرض میشده تابه

کند در این حالت میزان تاخیر شود، زمانی که مسیر ارسال داده ها تغییر پیدا می( برای آن محاسبه میdانتشار مسیر )

واقعی کمتر خواهد بود  RTTواقعی( نیز تغییر خواهد کرد. اگر مسیر کوتاهتر شود آنگاه  RTTواقعی یا تاخیر ثابت )

شود و مشکلی پیش به روز رسانی می dدر نتیجه  شود، ودیده شده تا به حال کمتر می RTTکه در نتیجه کمترین 

واقعی یا همان تاخیر واقعی افزایش  RTTتر شود، میزان گیرد. ولی اگر مسیر طوالنیآید و ارسال داده انجام مینمی

 ها در اثر ازدحامRTTداند که افزایش ها اطالعی ندارد و نمیRTTیابد و از آنجا که  فرستنده از علت افزایش می

ی کمتری ارسال ها در اثر ازدحام است و باید داده RTTکند که افزایش است یا تغییر مسیر، پس به اشتباه فرض می

ای وجود نداشته ها دادهیابدهد، در حالی که ممکن است در مسیری خود را کاهش میکند، بنابراین طول پنجره

توان گفت وری شوند. پس به طور خالصه میث کاهش بهرهها نرخ ارسال خود را کاهش دهند و باعباشد و فرستنده

FAST TCP و یکی از جدی  شودتواند به خوبی مدیریت کند، که باعث افت شدید کارایی آن میتغییر مسیر را نمی

 ترین مشکالت آن می باشد. 

تواند منجر به کاهش توان نتیجه گرفت، که خطای تخمین تاخیر انتشار مسیر میبا توجه به موارد بیان شده می

توجه کافی به  FAST TCPکارایی و یا نقض عدالت در شبکه شود. با توجه به اینکه تحقیقات انجام یافته در زمینه 

است، به  FAST TCPاند، هدف این طرح ارتقاء مولفه تخمین مسئله کاهش کارایی در مسیریابی مجدد نشان نداده

نیز غلبه کنیم. در این طرح الگوریتمی ارائه خواهیم داد که بتواند افزایش  طوریکه به مشکالت ناشی از تغییر مسیر

RTTتر را از افزایش ها در اثر مسیر جدیدی طوالنیRTT  ناشی از ازدحام تفکیک کرده و واکنش مناسبی به آن نشان

سازی کرده، و کارایی آن  [ پیاده15] ns-2شبیه ساز شبکه  FAST TCPدهد. الگوریتم پیشنهادی را با تغییر در ماجول 

 بررسی خواهیم کرد. FAST TCPرا در مقایسه با 
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 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق 1-3
FAST TCP  عالرقم مزایای قابل توجهی که دارد از مسائل ناشی از تخمین غیر دقیق تاخیر انتشار مسیر که توسط

را که تا به حال مشاهده شده است، به  RTTمولفه تخمین کمترین  برد.شود رنج میگیری میمولفه تخمین اندازه

به  FAST TCPگیرد. در تحقیقات انجام یافته، نشان داده شده است که رفتار عنوان تاخیر انتشار مسیر در نظر می

ل شدت تحت تاثیر تخمین تاخیر انتشار مسیر است، ودر صورت تخمین نادرست و غیر دقیق این پارامتر با مشک

[. از جمله این مسائل کاهش شدیدکارایی در هنگام مسیریابی 14-5شود ]کاهش کارایی و نقض عدالت مواجه می

باشد. در حقیقت مسئله اصلی تشخیص تر نسبت به مسیر قبلی میمجدد و استفاده از مسیر جدید با تاخیر طوالنی

ها در اثر مسیر RTTصورت خودکار و پویا افزایش ها است. بر این اساس، مکانیزمی که بتواند به RTTعلت افزایش 

ناشی از ازدحام تشخیص داده و سریعًا به تغییر شرایط واکنش نشان دهد، کاماًل  RTTتر را از افزایش جدید طوالنی

الگوریتم پیشنهادی با رصد کردن شرایط شبکه، باید تاخیر انتشار مسیر را به درستی تخمین بزند. ضروری است. 

 .الزم است، این الگوریتم، سربار کم و قابل اغماضی داشته باشد همچنین

 هافرضیه 1-4
تخمین دقیق تاخیر انتشار مسیر در شرایط مختلف به خصوص در صورت مسیریابی مجدد در صورتی که مسیر 

شود، وری لینک گلوگاه میجدید تاخیر بیشتری نسبت به مسیر قبلی دارد، منجر به افزایش گذردهی و درنتیجه بهره

 دهد.را افزایش می FAST TCPو بنابراین کارایی الگوریتم 

 ف تحقیقاهدا 1-5
های پژوهشی باشد، اما همچنان یکی از حوزهی اینترنت میاگر چه کنترل ازدحام یکی از مسائل سنتی در شبکه

تواند منجر به کاهش کارایی و یا می FASTخطای تخمین تاخیر انتشار مسیر در الگوریتم  گردد.فعال محسوب می

توجه کافی به مسئله کاهش  FAST TCPنقض عدالت در شبکه شود. با توجه به اینکه تحقیقات انجام یافته در زمینه 

است، به طوریکه به  FAST TCPاند، هدف این طرح ارتقاء مولفه تخمین کارایی در مسیریابی مجدد نشان نداده

در این طرح الگوریتمی ارائه  وری لینک گلوگاه را افزایش دهیم.مسیر نیز غلبه کنیم و بهرهاشی از تغییر مشکالت ن

ناشی از ازدحام تفکیک کرده  RTTتر را از افزایش ها در اثر مسیر جدیدی طوالنیRTTخواهیم داد که بتواند افزایش 

ns-2 [15 ]شبیه ساز شبکه  FAST TCPجول و واکنش مناسبی به آن نشان دهد. الگوریتم پیشنهادی را با تغییر در ما

 بررسی خواهیم کرد. FAST TCPپیاده سازی کرده، و کارایی آن را در مقایسه با 

 ترتیب نگارش گزارش 1-6

فصل دوم ابتدا به سابقه تحقیقات انجام شده در زمینه ادامه این گزارش به شکل زیر سازماندهی شده است. 

های پردازد. در این فصل ابتدا شاخصکنترل ازدحام در مبدأ و مدیریت فعال صف میهای کنترل ازدحام و الگوریتم

به طور خالصه تشریح شده، و در  TCPهای مختلف اند، و سپس گونههای کنترل ازدحام بررسی شدهارزیابی مکانیزم
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یر که منجر به کاهش مس گیرد. در فصل سوم ابتدا مشکل تغییرمورد بررسی قرار می FAST TCPنهایت الگوریتم 

 گردد.شود، بررسی شده و سپس برای حل آن، الگوریتمی ارائه میمی FAST TCPکارایی در 
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 فصل دوم

 

 هاي کنترل ازدحامسابقه الگوریتم
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 یهااخصشننکنننیم. ابتنندا در ایننن فصننل، سننابقه کارهننای انجننام شننده در زمینننه کنتننرل ازدحننام را مننرور مننی

هننای بننندی الگوریتمرا بررسننی کننرده و سننپس در بخننش دوم بننا طبقه ازدحننام کنتننرل ایهننمکننانیزم ارزیننابی

 یک را شرح خواهیم داد. کنترل ازدحام، به طور خالصه هر

 هاي کنترل ازدحامهاي ارزیابی مکانیزمشاخص 2-1
اضمحالل ازدحام ین هدف هر الگوریتم کنترل ازدحام، ممانعت از بروز ازدحام و به خصوص پدیده تراساسی

گیرد. از دیدگاه دینامیکی به اشد. ارزیابی مکانیزمای کنترل ازدحام، از دو منظر دینامیکی و تعادلی صورت میبامی

معیارهایی چون پایداری و سرعت همگرایی و از دیدگاه تعادلی به عدالت و کارایی )با پارامترهایی چون طول صف، 

پردازیم. لذا الزم است، که مکانیزم کنترل ازدحام، شرایط زیر را حذف شده( میهای شبکه و تعداد بسته 1وریبهره

 احراز نماید.

 ( عدالت  الف

عدالت در  ه شود.عدالت به این معنی است، که منابع شبکه به صورت عادالنه بین اعضای شبکه به اشتراک گذاشت

ست، که در اتصال گلوگاه، ابدین مفهوم  max-minحوزه کنترل ازدحام دارای تعاریف و تعابیر مختلفی است. عدالت 

اشیم، داشته ب jو  iهای مختلف توزیع شود )یعنی بإزای تمام هر پهنای باند به صورت مساوی بین جریان

j=ThroughputiThroughputر سایر دهای مختلف، از منابع شبکه، مندی جریان(. در این نوع عدالت، میزان بهره

وارد  گیرد، ولی در بعضی دیگر از تعاریف این شاخص نیز در محاسبات مربوطهاتصاالت، مورد توجه قرار نمی

 گردد. می

شود، که به استفاده می Jainآقای  JFIهمچنین جهت بررسی میزان عدالت از شاخص دیگری به نام شاخص 

باشد. مقدار این شاخص در ام می iخروجی اتصال  𝑥𝑖ها و تعداد اتصال n که در آن شود.محاسبه می 1-2صورت 

1ی محدوده

n
افتد که تواند باشد. بهترین حالت زمانی اتفاق می)بهترین حالت ممکن( می 1) بدترین حالت ممکن( و  

 ها سهم یکسانی از منابع داشته باشند.تمام اتصال

(2-1) 𝐽( 𝑥1, 𝑥2, …  , xn ) =  
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

𝑛. ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

                                                           
1 Utilization 



9 
 

انجام شده است برای بررسی میزان عدالت از  طرح در این ns2هایی که با استفاده از شبیه ساز در شبیه سازی

 استفاده خواهد شد. JFIشاخص 

 ب ( پایداری 

باشد. پایداری عمدتاً به معنی کاهش های کنترل ازدحام میپایداری یکی از اهداف اساسی در طراحی مکانیزم

اپایدار، باشد. شرایط ننوسانات اندازه پنجره ازدحام ) یا گذردهی (، گذردهی اتصاالت و طول صف مسیریاب می

فزایش مبدأ و تاخیر ا مربوط به نرخ ارسال jitterبرای شبکه عوارضی به همراه خواهد داشت. در شرایط ناپایدار اوالً 

یابد. هش میها کا گیرد. ثالثاً بهره وری اتصالارتباطات کوتاه مدت به شدت تحت تاثیر قرار می "یابد. ثانیامی

 .بلند مدت باشند گردد، که جریانهاپایداری معموالً در سناریوهایی بررسی می

 : 1ج ( کارایی

 "، "هاکاهش گم شدن بسته "کنترل ازدحام های از نقطه نظر کارایی مهمترین معیارهای مطرح برای مکانیزم

 باشد.  می "افزایش بهره وری اتصاالت "و " 2افزایش گذر دهی

 

 :3د ( توان

س از پای افزایش یابد، گذردهی مفید شبکه اگر در یک شبکه بار تزریق شده به شبکه به صورت کنترل نشده

است، که  ه اینکرد. هدف از کنترل ازدحام در شبک افزایش اولیه، شروع به کاهش کرده و به سمت صفر میل خواهد

دیگر،  ز طرفابا محدود کردن بار ورودی به شبکه، گذردهی مفید شبکه همواره در یک سطح قابل قبول حفظ شود. 

مکان مطالعه توأم تأخیر و اپارامتری که  یابد.با افزایش بار ورودی به شبکه، میانگین تأخیر ارسال بسته افزایش می

 باشد:کند، پارامتر توان میپذیر میدهی را امکانگذر

(2-2) 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 =  
𝑔𝑜𝑜𝑔𝑝𝑢𝑡

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦
 

 هاي کنترل ازدحامبندي پروتکلدسته 2-2
 از فراتر(  اتصال یک باند پهنای مثال) شبکه منبع یک از هادرخواست مجموع دهد، کهمی رخ زمانی ازدحام

 حالتی چنین در که است، بسته شدن حذف احتمال و تاخیر افزایش وضعیتی، چنین نتیجه. باشد موجود ظرفیت

 هایحلراه از یکی. باشدمی پایین العادهفوق گذردهی ولی باشند،می اشغال کامل صورت به هااتصال ظرفیت معموالً

 هایاتصال زیاد، حافظه که است، داده نشان[ 16] در  Jainاما باشد،می شبکه منابع افزایش ازدحام، برای شهودی

                                                           
1 Performance 
2 Throughput 
3 Power 



10 
 

 افزایش وجود با لذا نماید؛ حل کامپیوتری هایشبکه در را ازدحام مسأله توانندنمی سریع، هایپردازنده و پرسرعت

 است.  ضروری نیاز یک همچنان مناسب، ازدحام کنترل مکانیزم یک وجود اینترنت، شبکه ظرفیت

انند منابع شبکه را بین ردازد، که بتوپای میهای توزیع شدهحوزه کنترل ازدحام، به طراحی و تحلیل الگوریتم

هم  د، بطوریکهها را با منابع موجود تطبیق دهکاربران رقیب به اشتراک بگذارند. هدف این است، که اواًل درخواست

تخصیص ر دت را ازدحام را کاهش دهد و هم ظرفیت موجود را به صورت کامل مورد استفاده قرار دهد. ثانیًا عدال

 منابع رعایت نماید. ثالثًا شرایط پایداری را فراهم نماید. 

  در کنه اسنت، مبندأ الگنوریتم اول جنزء. اسنت موجنود اساسنی جنزء دو اینترننت، شنبکه ازدحنام کنترل در

TCP جنزء و کنندمی تنظنیم مسنیر ازدحنام شندت بنا متناسنب را ارسنال ننرخ پوینا صنورت به و شده ازیسپیاده 

 روزبنه هنامسنیریاب در را ازدحنام بنه مربنوط اطالعنات و شنود،منی اجنرا مسنیریاب در کنه اسنت، AQM  دوم

 یننا صننریح صننورت بننه هننا،جرینان مبننادی بننه پسننخورها ایننن ارسننال. کنندمی ارسننال جریننان مبننادی بننه و کنرده

در ادامنه ایننن . گیننردمی صنورت  اهننبسنته گننذارینشنان یننا و تناخیر هننا،بسنته شنندن گنم صننورت بنه و ضنمنی

  کنیم.انجام شده در این دو حوزه را جداگانه بررسی می مهم بخش کارهای

دارد و دومی  1مسیریابرا به دو دسته که اولی نیاز به همکاری  مبدأ ی کنترل ازدحامهاتوان الگوریتممیهمچنین 

 ر. پروتکل های مبتنی بکرد، تقسیم سازی شودپیاده 2ی نهاییتواند در گرهندارد و تماما می مسیریابنیاز به همکاری 

دارند تا مکانیزم کنترل ازدحام خود را  مسیریابنیاز به بازخورد های صریحی از طرف  VCPو  XCPمانند  مسیریاب

های  مبتنی بر الگوریتم ی کلی تقسیم کرد: الف (دسته دو توان بهرا می مسیریابهای مستقل از اجرا کنند. پروتکل

HSTCP [17 ،] همانند های کنترل ازدحام مبتنی بر گم شدن. الگوریتم4مبتنی بر گم شدنهای ب ( الگوریتم  3تاخیر

STCP [18 ،]HTCP [19 ،]BIC TCP [20 ،]CUBIC TCP [21 .و غیره هستند ]FAST TCP  وTCP Vegas [22 ،

 باشد.ازدحام مبتنی بر تاخیر می لهای کنترلگوریتمز اا اییهنیز نمونه[ 23

باشد. و مکانیزم کنترل جریان آن مبتنی بر تنظیم می end-to-endو  window basedیک پروتکل  TCPپروتکل 

ارائه شد تا کنون  TCPباشد. البته در ابتدای زمانی که ی پنجره بر اساس بازخورد دریافتی از شبکه میاندازه

انیزم کنترل ازدحام یک مک که هر(  ...و  TCP Tahoe ،TCP Reno) همانند ه شده است های مختلفی از آن ارائنسخه

ها گلوگاه اصلی به حساب می آمد و ارائه شد، بافر گیرنده TCPخودشان را دارند. در اوایل زمانی که پروتکل 

را معرفی کرد که  5ی لغزانپنجرهمکانیزم   TCP بنابراین فرستنده مجبور بود بیشتر از ظرفیت بافر گیرنده ارسال نکند.

از TCP [24 ]کرد. کنترل جریان ها یک انتقال مطمئن را مهیا میها و شماره توالی سگمنتبسته 6به همراه تصدیق

                                                           
1Router based 
2end-to-end 
3Delay based 
4 Loss based 
5Sliding window  
6Acknowledgment  
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شد کرد که مقدار آن در زمان اتصال از طرف گیرنده به فرستنده اطالع داده مییک پنجره برای ارسال داده استفاده می

ی قبلی فرستاده شده را هاتی یک پنجره قبل از آنکه تصدیق سگمنای بیش از اندازهاجازه نداشت دادهو فرستنده 

ها استفاده کردند. در آن زمان ظرفیت برای سال TCPهای کامپیوتری از این نوع دریافت کند، ارسال نماید. شبکه

دید تا جای ممکن سعی در سمت گیرنده می و فرستنده به محض اینکه بافر خالی ،آمدشبکه خیلی به حساب نمی

ی رشد اینترنت هم از نظر اندازه و هم ی بیشتری در شبکه بگذارد و ظرفیت شبکه مهم نبود. ولی با ادامهکرد دادهمی

اینترنت   ی1فروپاشی شبکه گیری آن، چنین عملیاتی منجر به اشباع شدن شبکه شد. این مسئله منجر بهبه کار از نظر

 Van[ آقای 25در ]ایی انجام شد. شد. از آن زمان به بعد تحقیقات بسیار وسیع و گسترده 1986کتبر سال در ا

Jacobson ی اصلی این بود که گم شدن بسته به عنوان یک نشانه ی ازدحام آن را حل ارائه کرد. ایدهبا پیشنهاد پنجره

دهد و به محض طور مداوم نرخ ارسال را افزایش میباشد. فرستنده به ضمنی ازخیلی باال بودن نرخ ارسال می

ها از طریق تمام شدن دهد. گم شدن بستهخود را کاهش می ی پنجرهبه شدت اندازه ،مشاهده ی گم شدن بسته

Timeout که فرستنده به  2شود. این مکانیزم در واقع شامل دو فاز شروع آهستههای تکراری میویا دریافت تصدیق

ی پنجره به طور خطی در بست که در آن اندازهدهد و اجتناب از بنی خود را افزایش میی پنجرهندازهطور نمایی ا

نیزم با نام اشود. این مکی پنجره نصف میی گم شدن بسته اندازهیابد و در صورت مشاهدهافزایش می RTT هر

4.3BSD Tahoe شود. یک سال بعد شناخته میR.Jain etal 3ی افزایش جمعی و کاهش ضربیالگو[ 26] در  (AIMD 

تعیین کرده بود و ثابت کرد که این مدل به  4( را ارئه کرد که برای سویچ کردن از یک فاز به فاز دیگر یک آستانه

 4.3BSDرسد. سپس نسخه ی می (،وری باال باشد و هم منصفانه بودن رعایت شودکه هم بهروه اینقطهتعادل ) نقطه

Reno  های مختلف پیشنهاد نسخهارائه شد.  1990در سالTCP ای که هریک مکانیزم کنترل ازدحام را به گونه

های قبلی ارائه داده بودند ادامه داشت تا اینکه نسخه سازی کرده بودند، و یا بهبودهای روی نسخهمتفاوت پیاده

FAST TCP ائه شد.های سرعت باالی راه دور ارمخصوص به کارگیری در شبکه 

 (TCPپروتکل کنترل ازدحام مبدأ ) 2-2-1

مورد استفاده قرار گرفت، عمالً فاقد مکانیزم کنترل ازدحام بود و هدف  1988که قبل از سال  TCP اولین نسخه

در  Jacobsonاساسی آن تضمین ارسال مطمئن داده بود. این امر منجر به بروز پدیده اضمحالل ازدحام شد، تا اینکه 

[ روشی را جهت تنظیم پویای نرخ ارسال بر مبنای نرخ گم شدن بسته ارائه کرد. این الگوریتم سپس دستخوش 3]

 و  Reno ،Tahoe ،Sack ،Vegasشد. این الگوریتم دارای نسخه هایی مانند  تغییرات محدود و در عین حال مهمی

NewReno شد.بامی 
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 TCP Tahoeپروتکل  2-2-1-1

TCP Tahoe شبکه  1 که به نسخهBSD (1BNR1نیز مشهور است، به پیاده ) سازی اصلی الگوریتم کنترل ازدحام

Jacobson  روی سیستم عاملBSD شود. این روش مشتمل بر شروع آهسته، اجتناب از ازدحام، یک مربوط می

 انتقال مجدد سریع است. RTTتخمین بهبود یافته از 

 زین یتعداد و ستا شده افزوده TCP هیاول یسازادهیپ به دیجد تمیالگور یتعداد TCP Tahoe یسازادهیپ در

. هستند [25] عیرس مجدد ارسال و ازدحام، از اجتناب آهسته، شروع شامل دیجد یهاتمیالگور. اندشده  اصالح

 مجدد ارسال یبرا timeout ریادمق میتنظ جهت رفته کار به round-trip زمان یزننده نییتخم رییتغ شامل اصالحات

 در کهیطور به باشدیم جذاب و توجه مورد اریبس موضوعات از یکی عیسر مجدد ارسال تمیالگور. باشدیم

 یهاقیتصد از یمک تعداد افتیدر از پس ع،یسر مجدد ارسال از استفاده با. است افتهی رییتغ TCP یبعد یهانسخه

 سرآمدن تظرمن نکهیا بدون و است شده گم بسته که ردیگیم جهینت داده فرستنده خاص، سگمنت کی یبرا یتکرار

 یخروج و یارتباط کانال یباال یوربهره به منجر که کند،یم ارسال دوباره را بسته آن باشد، مجدد ارسال مریتا زمان

 .شودیم اتصال

2-2-1-2 TCP Reno 

TCP Reno  روی سیستم عامل  1990در سالBSD شبکه  2 سازی شد، و به نسخهپیادهBSD شود شناخته می

(BNR2 پیاده سازی .)TCP Reno  [3 ارتقاهایی را که در ]Tahoe  صورت گرفته بود را حفظ کرد با این تفاوت که

 نیز شود.  2عملیات ارسال مجدد سریع را تغییر داد تا شامل بازیابی سریع

% از 90دهد، که حدود ات اینترنت صورت گرفته است، نشان میهای ستون فقرهایی که در مسیریابگیریاندازه

ها را ، با استفاده از الگوریتم پنجره لغزان، بستهTCP Reno[. مبدأ 27دهد ] تشکیل می  TCP Renoترافیک اینترنت را

هایی است، د بستهگردد، که بیانگر حداکثر تعداکند. نرخ ارسال بسته بوسیله اندازه پنجره ازدحام کنترل میارسال می

شود، مبدأ باید قبل از ارسال یک که پنجره ازدحام پر می هنگامی .باشندقابل ارسال می ،3ACKکه قبل از دریافت 

بماند. ایده کلیدی این الگوریتم این است، که برای استفاده از پهنای باند خالی  ACKبسته جدید، منتظر رسیدن 

افزایش یابد، ولی به محض وقوع ازدحام، اندازه پنجره به صورت  4شونده موجود، اندازه پنجره به صورت جمع

، طول ACKکند و با دریافت هر ای به طول یک بسته، ارتباط را شروع میکاهش یابد. هر مبدأ با پنجره 5ضربی

6دهد، این امر منجر به دو برابر شدن طول پنجره در هر پنجره را یک واحد افزایش می
RTT و به شروع  گردد می
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1آهسته
دهد را ببینید. در این مرحله، مبدأ به صورت نمایی نرخ ارسال خود را افزایش می 1-2معروف است؛ شکل  

 (SSTRESH)که اندازه پنجره به حد آستانه شروع آهسته  تواند پهنای باند موجود را پر نماید. هنگامیو به سرعت می

طول پنجره تنها یک واحد افزایش  RTTگردد. در این مرحله در هر می 2"دحامپرهیز از از"مرحله  رسد، مبدأ واردمی

دریافت شود، بازای همه آنها، یک واحد به  ACKهای ارسال شده در یک پنجره، یابد. یعنی اگر برای همه بسته می

 گردد.طول پنجره اضافه می

 

 
 TCP Renoروند تغییرات پنجره در  1-2شکل

اندازه پنجره را  دهد،ای را تشخیص میتکراری، گم شدن بسته هایACKکه مبدأ، از طریق دریافت  هنگامی

کند و با ارسال مجدد بسته گمشده عمل بازیابی سریع را انجام روز رسانی میرا به ssThresholdنصف و اندازه 

یابد بسته کاهش می پنجره به یک صورت اندازه شناسایی شود، در آن Time-outاگر گم شدن بسته از طریق  دهد.می

 ست:ادارای دو مشکل زیر  TCPاین نسخه از گردد. و مبدأ دوباره وارد مرحله شروع آهسته می

ه های پر و زمانی کوری باال تنها با صفالف( اولین ایرادی که به این الگوریتم وارد است، این است که بهره

 آید.وری پایین میکند، قابل حصول است و لذا با الگوریتم موجود بهره شبکه در مرز ازدحام کار می

ق هایی غیر از ازدحام نیز رخ دهد و لذا با مکانیزم موجود کارایی فوتواند در اثر پدیدهب( گم شدن بسته می

 آید.العاده پایین می

مجدد شماره توالی گم شده را  با استفاده از الگوریم ارسال TCPتوان گفت این نسخه از به طور خالصه می

گردد و تا زمانی که یک تصدیق غیر تکراری دریافت کند در کند و سپس وارد فاز بهبود سریع میدوباره ارسال می

ازدحام به یک سگمنت و شروع دوباره از فاز ی پنجرهماند. الگوریتم بهبود سریع به جای کاهش اندازهاین فاز می

دهد. ی پنجره ازدحام را پس از ارسال مجدد به نصف کاهش میشود، اندازهانجام می Tahoeشروع آهسته که در 
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را بهبود داده  TCP Tahoeبه طور قابل توجهی رفتار  TCP Renoشود،  بنابراین زمانی که یک بسته از پنجره گم می

 [.28برد ]رنج می 1است، ولی در صورتی که چندین بسته از پنجره گم شوند از مشکالت بازیابی

 TCP New Renoپروتکل  2-2-1-3

شود بسیار گم می RTTدر مواردی که فقط یک بسته در هر  TCP Renoمکانیزم بازیابی سریع و انتقال مجدد در 

مل خوب ع Renoکارا و مؤثر است.  ولی مشاهده شده که وقتی چند بسته در یک رفت و برگشت حذف شوند، 

تواند سبب شود تا چندین بخش حذف شوند. در این های پرسرعت، هر ازدحام عادی نیز می[. در لینک29کند ]نمی

سته زم شروع آههای گم شده را بازیابی کنند، لذا مکانیموارد انتقال مجدد و بازیابی سریع دیگر قادر نیستند بخش

ازدحام اصلی تنظیم  به یک هشتم پنجره ssthreshدهد. در این لحظه، شود و سپس تایم اوت میمکررا فراخوانی می

ز شود. در نتیجه رشد نمایی پس از زمان کوتاهی قطع شده و افزایش خطی با یک پنجره خیلی کوچک آغامی

 دهد و فاقد توان عملیات باال است.ها را انتقال میدر یک نرخ بسیار پایین داده TCPشود، بنابراین می

TCP New Reno [30]  رای کند، بدین ترتیب که وقتی انتقال مجدد سریع ببازیابی سریع جدید معرفی مییک فاز

دارد. بعد از اینکه اولین بسته ( را نگه میRECPVERب ارسالی )شود، فرستنده آخرین شماره ترتیاولین بار آغاز می

ازیابی سریع معمولی را شود، فرستنده الگوریتم بمجددا منتقل می dupackاعالم وصول نشده پس از دریافت سه 

 ی دوبارهبرای بسته ackکند. وقتی فرستنده یک اضافه می cwndدریافتی یکی به  dupackدنبال کرده و به ازاء هر 

اند یا دهشاعالم وصول  RECOVERهای قبل از ی بستهکند که آیا همهرسی میکند، ابتدا برمنتقل شده دریافت می

از انتتقال مجدد سریع و بازیابی جدید است. فرستنده از ف ackیک  ackگیرد که این می خیر. اگر این طور بود نتیجه

ی اجتناب از کند )مرحلهتنظیم کرده و یک افزایش خطی را شروع می ssthreshخود را به  cwndسریع خارج شده و 

 ازدحام(.

از  وصول شده  فقط قسمتیجزئی باشد، یعنی بخشی که رسیدن آن اعالم  ackیک  ackاز طرف دیگر اگر 

را  -مشخص شده ACKه توسط ک-باشد، فرستنده بالفاصله بخش مورد نظر بعدی  RECOVERهای قبل از بخش

 یابد.اعالم وصول شوند ادامه می RECOVERهای قبل از ی بخشه همهدهد. این روال تا زمانی کانتقال مجدد می

دهد تا گم شدن چند بسته را در فقط یک فاز بازیابی سریع مدیریت اجازه می TCP New Renoاین تغییرات به 

ره انی چند بامجبور است چندین بار بازیابی سریع را فراخوانی کند. جلوگیری از فراخو Renoکند، در حالی که 

 رهزیاد پنج بسیار دهد؛ اول اینکه، فرستنده را از کوچک شدنبازیابی سریع، دو اثر زیانبار را کاهش و تخفیف می

شود، فقود شدن دو بسته در یک پنجره دچار آن میپس از م TCP Renoهایی که کند. دوم از وقفهازدحام حفظ می

 کاهد.می
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 RTTباشد، در هر ی گم شده در یک پنجره میقادر به مدیریت کردن چند بسته TCP New Renoدر عین حال 

نای باند اهایی که حاصل ضرب پهجو دوباره ارسال کند. این ناکارآمدی در تواند شناسایی حداکثر یک بسته را می

 خورد.در تأخیر باال است، بیشتر به چشم می

 TCP SACKپروتکل  2-2-1-4

شود، اعالم یفقط آخرین بخشی را که با موفقیت و به صورت مرتب دریافت م TCPی در حال حاضر هر گیرنده

تواند اولین بخش مفقود شده را از روی اعالم کند. در صورت رخ دادن هر خطایی، فرستنده تنها میوصول می

اره های بعدی تا هنگامی که اعالم وصول اولین بسته دوبهای دریافتی تشخیص دهد. وضعیت تحویل بخشوصول

موال شد معارسال شده دریافت نشود، برای فرستنده نا مشخص است. اگر در هر زمان رفت و برگشت چند خطا با

 شود.سبب تایم اوت در مبدأ می

های دریافت شده ی اطالعات بیشتر در مورد بستهدر واقع تامین راهی برای تهیه TCP SACK [31]پروتکل 

 SACKای خارج از ترتیب دریافت شود، است. هرگاه داده TCPدر سرآیند  یک فیلد اختیاری SACKی است. گزینه

های داده هستند. گزینه شامل لیستی از بالک 1SACKی های تکراری دارای گزینه ACKی شود. همهفرستاده می

ولین بایت در ترتیب ا ی شمارهاند. هر بالک داده نیز به وسیلههمجوار است که هم اکنون توسط گیرنده دریافت شده

ترتیب بایتی که بالفاصله بعد از آخرین بایت بالک است، شناسایی بالک لبه )لبه سمت چپ بالک( و شماره 

حداکثر سه بالک   SACKی داریم، در هر بسته TCPی سرآیند شود. به علت محدودیتی که در حداکثر اندازهمی

SACK توان تعریف کرد.می 

 شود، اولین بالکمی تولید SACKدارد. وقتی های داده نامرتب دریافت شده را نگه میی بالکگیرنده همه

SACKکند. این امر به این دلیل است که ای که جدیدترین بخش داده دریافت شده است را مشخص می، بالک داده

ها به هر ترتیبی بقیه بالک، SACKلین بالک کند. پس از اوگیرنده آخرین اطالعات ممکن را برای فرستنده فراهم می

 نماید. SACKهای متمایزتری را ضمیمه توانند قرار گیرند. ولی گیرنده باید سعی کند تا حد ممکن بالکمی

دارد. هر بخشی که نشده را در آن نگه می ACKهای ارسال شده اما ی بخشفرستنده جدولی دارد که همه

ی کند، همهدریافت می SACKی با گزینه ACKی که فرستنده یک شود. زمانشود به جدول اضافه میفرستاده می

شوند و سطر مربوط به هر نشان گذاری می Sackedاند به عنوان مشخص شده SACKهای هایی که در بالکبخش

کند، اولین دریافت می dupackماند. وقتی فرستنده سه شود، در جدول باقی می ACKبخش تا وقتی که آن بخش 

دهد. در طول مدت انتقال مجدد سریع، هنگامی که فرسنده به ازاء هر الم وصول نشده را مجددا انتقال میبسته اع

dupack های های موجود در بالککند تا حفرهکند، اول تالش میدریافتی یک بخش را ارسال میSACK  را قبل از

دهد، ان بخش در ش را دوباره انتقال میفرستادن هر بسته جدید انتقال مجدد دهد. هر وقت که فرستنده یک بخ
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شود. اگر یک بخش انتقال مجدد شده گم شود، فرستنده تایم اوت داده و جدول به عنوان انتقال مجدد شده مارک می

 کند.را ازنشانی می SACKکند. زمانیکه تایم اوت رخ دهد، فرستنده جدول شروع آهسته را اجرا می

ایی جدیدی هایی که در حال حاضر در حال انتقال هستند، از مکانیزم لولهتهفرستنده برای ردگیری تعداد بس

ی گم کند، با شناسایی هر بستهاجرا می New Renoمکانیزم انتقال مجدد سریع را مشابه با  SACKکند. استفاده می

روع فاز انتقال مجدد سریع های معوق مانده از شی دادهشود، و زمانی که همهشده به فاز انتقال مجدد سریع وارد می

ک پنجره مفقود یموقعی که چندین بسته در  SACKشوند. با موفقیت اعالم وصول شوند از ایم مرحله خارج می

شوند، به فرستنده این اجازه فراهم می SACKی تفضیلی که به وسیله کند. اطالعاتعمل می Renoشوند بهتر از می

باید در انتظار اولین  New Renoر حاالی که در دمجددا انتقال دهد،  RTTدر یک دهد تا چند بسته گم شده را را می

 اند.دهشهای دیگری مفقود بسته انتقال مجدد شده بماند تا مشخص شود که چه بسته

 TCP Vegasپروتکل  2-2-1-5

های کنترل ازدحام به جای استفاده از گم شدن بسته به عنوان ابزار اندازه گیری ازدحام، دسته دیگری از الگوریتم

[ و 32]Jain نمایند. این روش ابتدا توسط وجود دارند، که اندازه پنجره خود را بر اساس تاخیر انتها به انتها تنظیم می

چندین  [ مطرح شد.1] Fast TCP سپس نسخه ای از آن در قالب  بیان شد و  TCP Vegas [22 ،23]تحت عنوان 

، پنجره ازدحام خود TCP Vegas وجود دارد. در مرحله شروع آهسته، TCP Renoو   TCP Vegasتفاوت کلیدی بین 

زند و آن را بعنوان ، مبدأ، تاخیر انتشار انتها به انتها را تخمین میTCP Vegasدر دهد.تر افزایش میرا بسیار محتاطانه

های بافر شده در طول مسیر را با [ تعداد بسته33گیرد، سپس با استفاده از قانون لیتلز ]در نظر می RTTکمترین 

کند، که این آورد. مبدأ سپس سعی میضرب تاخیر صف انتها به انتها در نرخ ارسال به دست میمحاسبه حاصل

گردد. هدف این مشخص می βو  αید، این محدوده توسط دو پارامتر کمیت را در محدوده قابل قبولی حفظ نما

وری کامل باشد و هم تاخیر ها دارای بهرهها موجود باشد، تا هم اتصالاست که همواره تعداد اندکی بسته در صف

د را به ازدحام خو ی پنجرهوری باال سعی دارد اندازهجهت رسیدن به بهره Renoها کوچک باشد. در حالی که صف

گم شدن بسته در   با تحمیل Renoطور حریصانه زیاد کند که منجر به گم شدن دائمی بسته خواهد شد. در واقع 

 به را ازدحام که است این Vegas الگوریتم اصلی یایده کند پهنای باند را حدس بزند. در حالی کهشبکه سعی می

 زیادی مطالعات. دهدمی تشخیص تأخیر طریق از و زودتر خیلی دهد، تشخیص هابسته شدنگم طریق از اینکه جای

. شودمی کمتری هایبسته مجدد انتقال به منجر چراکه دارد، Reno به نسبت بیشتری  کارایی Vegas که اندداده نشان

Vegas ،1

2
1تا  

5
 درعادالنه هانسخه ریسا به نسبت TCP Vegas مزیت ترینهمکند. مای کمتری را دوباره ارسال میبسته  

 .است آن باالی یگذرده و  بودن

به  SS در فاز(.  CA)  1( و فاز اجتناب از ازدحام SS)  1فاز شروع آهسته شامل دو فاز است: Vegasالگوریتم 

با توجه به شرایط یا به صورت  RTTکند و در هر ی ازدحام اضافه میی پنجرهوصولی یکی به اندازه Ackازای هر 

                                                           
1 Slow Start 
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این الگوریتم کند. سویچ می CAکند تا اینکه به فاز ی ازدحام را زیاد میی پنجرهنمایی و یا به صورت جمعی اندازه

ازدحام به پارامتری به نام  ی پنجرهگیری در مورد اندازهبرای انجام محاسبات خود جهت تصمیم CAدر فاز 

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇  کوچکترین نیاز دارد، کهRTT را به عنوان  ه تا به حال دیده شده استای است ک𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇  در نظر

اولین سگمنتی است که توسط اتصال فرستاده شده است، قبل از اینکه بافرهای  𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇 ، RTTگیرد. در واقع می

نرخ مورد انتظار و نرخ واقعی را باهم  Vegasمسیریاب توسط ترافیک تولید شده از این اتصال پرتر شوند. سپس 

 [:23، 22گیرد ]ی خود تصمیم میی پنجرهازهدر مورد اند مقایسه کرده و

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡) / 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇  ( 2-3 ) 

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡) / 𝑅𝑇𝑇 ( 2-4 ) 

 شود:به صورت زیر حساب می 𝑑𝑖𝑓𝑓که مقدار 

𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑅𝑎𝑡𝑒 − 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑅𝑎𝑡𝑒 (5-2)  

𝑐𝑤𝑛𝑑 =  {
𝑐𝑤𝑛𝑑 + 1        𝑑𝑖𝑓𝑓 < 𝛼

 𝑐𝑤𝑛𝑑 − 1         𝑑𝑖𝑓𝑓 >  𝛽
𝑐𝑤𝑛𝑑               𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 
 

(2-6) 

ای است که تا RTT  کمترین 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇ی( و ناری )کنوجی ازدحام ی پنجرهاندازه 𝑐𝑤𝑛𝑑(𝑡)در فرمول های فوق 

هم  β و αباشد. پارامترهای واقعی می RTTهمان  𝑅𝑇𝑇همچنان که پیداست در فرمول فوق است.  به حال دیده شده

ی باال و آستانه ی کنند و به ترتیب آستانهتواند در مسیریاب اشغال کند را تعیین میتعداد بافرهایی که اتصال می

ی ازدحام خود تصمیم ی پنجرهدهد و راجع به اندازهمحاسبات فوق را انجام می RTTدر هر  Vegasتند. پایین هس

 گیرد.می

ی برای انجام عملیات محاسباتی خود جهت تنظیم اندازه Vegasهای فوق و توضیحات داده شده بر فرمولبنا

باشد )با فرض اینکه می 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝در واقع تاخیر ثابت مسیر یا همان  𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇دارد.  𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇ی ازدحام  نیاز به پنجره

های بستهنه تنها از  Vegasسعی در تخمین این پارامتر دارد. در واقع  Vegasبنابراین  تأخیر ناشی از صف را نداریم(.

د. و کارایی باالی آن هم کناستفاده می CAصف( هم جهت عملیات طول شبکه ) های موجودبستهبلکه از شده، گم

 کندمینشوند و در عوض سعی  2این است که بافرها سرریز Vegasاز همین جا ناشی شده است. در واقع هدف 

 نشان داده شده است که Little[ با استفاده از قانون 33در ] .دها را در صف گلوگاه نگه دارتعداد ثابتی از بسته

 دهد:محاسبات زیر را انجام می RTTی ازدحام خود در هر ی پنجرهبرای تعیین اندازه Vegasالگوریتم 

(2-7) For every RTT                                            
} 

      If       𝑊 −
𝑊

𝑅𝑇𝑇
𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇  < 𝛼  𝑡ℎ𝑒𝑛  𝑤 + + 

                                                                                                                                                                                     
1 Congestion Avoidance 
2 Overflow 
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      If       𝑊 −
𝑊

𝑅𝑇𝑇
𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇  > 𝛽  𝑡ℎ𝑒𝑛  𝑤 − − 

} 

For every loss 

       𝑊 =  
𝑊

2
 

𝑊 ی پنجره واندازه 𝑊 کنند. در فرمول فوقرا مشخص می 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇فوق اهمیت  روابط −
𝑊

𝑅𝑇𝑇
𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇  

است  ایRTTکند که کمترین را این گونه فرض می Vegas ، 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇دهد. در الگوریتم ی صف را نشان میاندازه

 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑅𝑇𝑇به شدت تحت تاثیر  TCP Vegasهمان طور که نشان داده شد، رفتار  که تا به حال دیده شده است.

 باشد.می

 

 FAST TCPپروتکل  2-2-1-6

FAST TCP  [1یکی از الگوریتم ] های کنترل ازدحامTCP  است، که به طور خاص لینک های با تاخیر زیاد و

از تاخیر انتشار مسیر و تاخیر صف به جای احتمال حذف بسته  FAST TCPپهنای باند باال را هدف قرار داده است. 

که تخمینی  RTTBaseاز پارامتر  Vegasنیز مانند الگوریتم  FAST TCPکند. در واقع برای تشخیص ازدحام استفاده می

 کند.اخیر انتشار مسیر است، استفاده میاز ت

دهنده سطح ازدحام مزایای زیادی نسبت به استفاده از حذف بسته به استفاده از تاخیر به عنوان شاخص نشان 

[ از نقطه نظر 3] TCP Renoنسبت به  FAST TCP[. طبق تحقیقات انجام شده برتری 2عنوان شاخص ازدحام دارد ]

[. با این حال 5، 4، 2تاخیر صف کم و قابل کنترل و گذردهی پایدار در بسیاری از سناریوها ثابت شده است ]

FAST TCP رو است که کارایی آن را به شدت تحت تاثیر با برخی مشکالت ناشی از عدم تخمین صحیح تاخیر روبه

 [. 8، 7، 6، 5دهد ]قرار می

[ مورد توجه قرار 11، 10، 9ها است که در ]باند به جریانعدالتی در تخصیص پهنایت بییکی از این مشکال

گرفته است. مشکل مهم دیگر کاهش کارایی در صورت مسیریابی مجدد است که در تحقیقات انجام شده توجه 

برای تخمین  FAST TCP[. 14، 13، 12اند ]چندانی به حل آن نشده است، و فقط به ذکر این مشکل اکتفا کرده

حال مشاهده شده تابه RTTکند، به این صورت که کمترین ای استفاده میتاخیر انتشار مسیر از الگوریتم بسیار ساده

 (dتاخیر انتشار مسیر )کند، زمانی که الگوریتم شروع به ارسال داده می کند.را به عنوان تاخیر انتشار مسیر فرض می

کند در این حالت میزان تاخیر واقعی یا تاخیر زمانی که مسیر ارسال داده ها تغییر پیدا میشود، آن محاسبه میبرای 

کمتر خواهد بود که در نتیجه  واقعی RTTواقعی( نیز تغییر خواهد کرد. اگر مسیر کوتاهتر شود آنگاه  RTTثابت )

آید و شود و مشکلی پیش نمیمیبه روز رسانی  dو در نتیجه  ،شوددیده شده تا به حال کمتر می RTTکمترین 

یابد و از یش میواقعی یا همان تاخیر واقعی افزا RTTتر شود، میزان ولی اگر مسیر طوالنی .گیردارسال داده انجام می

ها در اثر ازدحام است یا تغییر RTTداند که افزایش و نمی ها اطالعی نداردRTTافزایش  علتفرستنده از  آنجا که 
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ارسال کند، بنابراین  ی کمتریباید داده و ها در اثر ازدحام است RTTکند که افزایش اشتباه فرض می پس به مسیر،

ای وجود نداشته باشد و ها دادهیاب، در حالی که ممکن است در مسیرددهرا کاهش می ی خودطول پنجره

 FASTتوان گفت پس به طور خالصه می وری شوند.ا نرخ ارسال خود را کاهش دهند و باعث کاهش بهرههفرستنده

TCP ترین و یکی از جدی د،شو، که باعث افت شدید کارایی آن میمدیریت کندبه خوبی تواند نمی را تغییر مسیر

 مشکالت آن می باشد.

به  فصالًباشد، لذا در فصل سوم ممی FAST TCPاز آنجا که تمرکز اصلی این پژوهش بر روی بهبود کارایی 

 ایم.و مسائل مرتبط با آن پرداخته FAST TCPالگوریتم 

 XCPپروتکل  2-2-1-7

[ و بر اساس تئوری کنترل طراحی شده است. این 34] Katabiتوسط  (XCP)پروتکل کنترل ازدحام صریح 

پروتکل جدید، با این  هاست، تا عدالت و پایداری را تثبیت نماید.الگوریتم نیازمند پسخورهای صریحی از مسیریاب

-ها و شدت ترافیک را از مسیریابها را از مبادی به مسیریاب1تعریف سرآیندهای جدیدی برای بسته، حالت جریان

فعلی و میزان مطلوب افزایش  RTTکند. در این پروتکل اندازه فعلی پنجره ازدحام، ها به مبادی جریان ارسال می

د و در مقابل، مسیریاب بر اساس شدت ازدحام، میزان مجاز افزایش پنجره شوپنجره، از مبدأ به مسیریاب ارسال می

نیازی به نگهداری  XCPو  گیرندها قرار میدهد. در این پروتکل، اطالعات کنترلی در بستهرا به مبدأ جریان اطالع می

های استاندارد ز بخشمیالدی بعنوان یکی ا 2006ها ندارد. این پروتکل، اواخر سال وضعیت جریانات در مسیریاب

افزوده شده است و با وجود سربار موجود در آن کاراترین الگوریتم کنترل ازدحامی است، که تا  ns-2به شبیه ساز 

 کنون ارائه شده است. 

 (AQM)دیریت فعال صف م 2-2-2

تهایی های انبر روی مسیریاب اجرا شده و با ارسال پسخورهایی، اطالعات کنترل ازدحام سیستم AQMالگوریت 

 AQMلفی ست. انواع مختاگذاری بسته پسخور غالباً به شکل گم شدن بسته، تاخیر و یا عالمت نماید.روز میرا به

 نمائیم.را در این مجال مطرح می AQM های مطرحارائه شده است، که تنها تعدادی از الگوریتم

 اهداف اصلی مدیریت فعال صف عبارتند از:

 ه بنهنای متعلنق های میانی شبکه و کاهش تناخیر انتهنا بنه انتهنای بسنتهدر مسیریاب کاهش متوسط طول صف

 های ترافیکی.جریان

 روند.یاز بین م ز بافرهایی که با سرریاستفاده بهتر از منابع شبکه و افزایش کارایی شبکه با کاستن تعداد بسته 

                                                           
1 flow 



20 
 

 دسته سه به نتوامی را فعال صف مدیریت هایطرح رود،می بکار ازدحام سنجش برای که هاییشاخص با مطابق

. صف و نرخ شاخص دو هر بر مبتنی هایطرح و نرخ بر مبتنی هایطرح صف، بر مبتنی هایطرح: کرد بندیتقسیم

 دهد.بندی را نشان میاین طبقه[ 35] 2-2شکل 

 
 های مدیریت فعال صفبندی طرحطبقه 2-2شکل 

-بهره نرخ رب مبتنی هایطرح. شودمی سنجیده صف آنی یا متوسط طول با زدحام صف،ا بر مبتنی هایطرح در

-طر. دهندمی شانن واکنش بسته ورود نرخ بر مبتنی و کنندمی تعیین را سطح ازدحام و کرده پیشگویی را لینک وری

 از ترکیبی صف لمدیریت فعا هایطرح دیگر. کنندمی فراهم ازدحام برای هنگامزود بازخورد نرخ بر مبتنی هایح

 در گوییخو زمان پاس هاصف ثبات بین ایموازنه به دستیابی و ازدحام سنجش برای را ورودی نرخ و صف طول

 .گیرندمی نظر

ررسی ببندی فوق به قسیمبررسی شده و سپس مطابق با ت Droptailدر ادامه ابتدا الگوریتم مدیریت صف 

 خواهیم پرداخت.های مختلف مدیریت فعال صف الگوریتم

  Droptail الگوریتم 2-2-2-1

Droptail  ساده ترین نوعAQM 1فعلی است. این روش مبتنی بر یک صف  در اینترنت
FIFO  با ظرفیت محدود

رسند، اقدام می هایی که به مسیریاب مینسبت به حذف بسته AQMشود، این باشد. هنگامی که صف پر میمی

باعث ارتقاء  FIFOباشد. این صف پرکاربرد در شبکه اینترنت می AQM یک Droptail نماید. به علت سادگی،

گردد. آن دسته از اطالعات ازدحام به وسیله اندازه صف محاسبه می ،Droptailگردد. در صف وری اتصاالت میبهره

احساس  RTTاین اطالعات را با تغییر  ،FAST TCP و Vegasباشند، مانند که مبتنی بر تأخیر می TCPهای الگوریتم

 ای که توسطکنند، با هر بستهکه بر مبنای گم شدن بسته کار می TCPکنند. برای آن دسته از الگوریتم های می

Droptail گردد، که صف پر و شبکه دارای ازدحام است.شود، مبدأ مربوطه مطلع میانداخته می 

                                                           
1 First In First Out 
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به  lock-out . Lock-outو full-queueهای باشد، که عبارتند از پدیدهمیاین الگوریتم دارای دو نقطه ضعف عمده 

-full نمایند. پدیدهاین واقعیت اشاره دارد که، بعضاً یک یا چند مبدأ، پهنای باند را به صورت انحصاری اشغال می

queue  نیز اشاره به این واقعیت دارد، که در این روش، صف غالبا پر است، و لذا تاخیر انتها به انتها همواره در یک

تواند این باشد، که ازدحام پیش از وقوع تشخیص داده شود و لذا قبل از پر حل میسطح باالیی قرار دارد. یک راه

 شدن صف به مبادی ترافیک اطالع داده شود.

 عبارت است از: Droptailی هامحدودیت

1- Droptail  ند. کحذف نمی ها رادر صد پر نشده و منابع کامالً مصرف نشده باشند، بستهتا زمانی که صف صد

رافیک در نتیجه پس از پر شدن صف و تا زمانی که فضایی در صف خالی نشود، قادر به جذب مابقی ت

. در شودمی ها منجر به بالک شدن صفی ذخیره بستهنخواهد بود. این وضع به علت فقدان فضای بافر برا

ف شوند. صها به ها ظرفیت بافر را اشغال کرده و مانع از دسترسی مابقی جریاننتیجه تعداد کمی از جریان

، که بعضاً یک یا چند مبدأ شود،به این واقعیت اشاره داردطرح می[ م36] lock-outاین مشکل که به عنوان 

 کنند.به صورت انحصاری اشغال میپهنای باند را 

2- Droptail مانی میزبان، ز هایهای زمانی طوالنی پر بمانند؛ چرا که سیستمبرای بازه هاشود که صفباعث می

سیده و رها خواهند بود، که صف به صد در صد ظرفیت خود قادر به تشخیص ازدحام از طریق حذف بسته

 منابع کامالً اشغال شده باشند.

3- Droptail  الگوریتمی بسیار ضعیف برای ترافیک بر پایهTCP  .استTCP وز ازدحام گم شدن بسته را دلیل بر

شود کلیه عث میبا Droptailکند. بنابراین در شبکه تلقی کرده و نرخ ارسال را متناسب با ازدحام تنظیم می

، که خود را همزمان کاهش دهند کنند، نرخ ارسال خودکه از صف دچار ازدحام عبور می TCPهای جریان

رافیک شده و ت. این امر موجب ایجاد نوسانات مخرب در [37] شودهمزمانی سراسری می باعث ایجاد پدیده

ه ازدحام مان پنجرشود؛ چرا که چندین جریان، همزباند لینک خروجی میمنجر به استفاده غیر موثر از پهنای

TCP دهند.خود را به نصف کاهش می 

ود. شبکه میشهای عبوری از ال بودن طول متوسط صف باعث افزایش تاخیر انتها به انتها برای جریانبا  -4

 شود.ها باعث هدر رفتن منابع بکار رفته برای انتقال بسته تا نقطه حذف شدن میحذف بسته

  1RED الگوریتم 2-2-2-2

توسط  REDالگوریتم باشد. صف میهای مدیریت فعال صف مبتنی بر شاخص طول این الگوریتم جزو طرح

Floid  وJacobson [38 ]و جهت حل مسائل full-queue و lock-out  در روشDroptail  پیشنهاد شد. بر خالف

droptail، نماید، ها را حذف میکه هنگام پر شدن صف، به صورت قطعی بستهRED  ،بر اساس میانگین طول صف

                                                           
1 Random Early Drop 
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شوند، این ها به صورت تصادفی انداخته مینماید. دلیل اینکه بستههای رسیده را به صورت احتمالی حذف میبسته

همچنین طول متوسط صف را کنترل و  REDحذف گردد.  ( lock-outریشه پدیده ) synchronizationاست که پدیده 

 مدیریت می کند، تا از سرریز صف پرهیز گردد.

ندار یانگین وزدو جزء است. جزء اول برای تخمین میانگین طول صف با استفاده از روش مدارای  REDالگوریتم 

ی در مورد توان آن را مانند یک فیلتر پایین گذر تفسیر کرد. جزء دوم نیز وظیفه تصمیم گیرنمایی است، که می

 حذف بسته های رسیده را بر عهده دارد.

RED باشد، که عبارتند از دارای سه پارامتر میthmin، thmax  وmaxp . هنگامی که طول صف ازthnmi  کوچکتر

گردد. ف میباشد، بسته رسیده قطعا حذ thmaxاست، احتمال حذف بسته برابر صفر است و اگر طول صف بیشتر از 

کند، حذف خواهد شد، تغییر می maxpد، بسته رسیده با احتمالی که از صفر تا باش thmaxو thminاگر طول صف بین 

 کند.را توصیف می REDرفتار  3-2شکل 

 
 REDف صرفتارمدیریت فعال  3-2 شکل

RED گذاری نماید و جهت انجام آن نیازمند استفاده از های رسیده را به جای حذف، نشانتواند بستههمچنین می
1ECN باشد. میECN دهد، که با استفاده از یک بیت در سرآیند بسته به شبکه این امکان را میIP

به صورت  ،2

 اطالع دهد، که نرخ ارسال را کاهش دهند. TCPصریح، به مبادی 

 (Class Based Thresholds) CBTالگوریتم  3-2-2-3

بسیاری از کاربردهای باشد. های مدیریت فعال صف مبتنی بر شاخص طول صف میجزو طرحنیز این الگوریتم 

کنند. علت را که یک مکانیزم انتقال نامطمئن است، به عنوان مکانیزم انتقال اصلی انتخاب می UDPای، چند رسانه

 یک  CBT [39]دهند. ، بیشتر از تحویل مطمئن اهمیت می3العملعکس این امر این است، که به توان عملیاتی و دوره

                                                           
1 Explicit Congestion Notification 
2 Internet Protocol 
3Latency 
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Abstract: 

The Congestion control service provided by TCP plays an important role in performance of 

the Internet. There are many congestion control mechanisms for TCP, namely, Tahoe, Reno, 

Vegas, FAST TCP, etc. Although FAST TCP is a mechanism that outperforms other ones in 

high bandwidth-delay product Networks, it suffers from several problems that inhere in its 

congestion avoidance mechanism. Rerouting is one of these problems. This problem is due 

to the fact that, FAST TCP to adjust the cwnd uses the parameter BaseRTT, which is a 

conjecture of the propagation delay of path. Estimation process of BaseRTT in FSAT TCP 

algorithm is very simple and this estimation process cannot distinguish the real and accurate 

value for BaseRTT in dynamic conditions of network. In this thesis, with emphasis on solving 

rerouting problem, we proposes a novel algorithm, namely RDFAST TCP, which estimates 

the propagation delay in all dynamic condition of network, and distinguishes rerouting from 

congestion.  

 

Key words: rerouting, long distance network, high bandwidth, throughput, congestion. 
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