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در اين مقاله، به بررسي اثرات اغتشـاش خـارجي بـر سيسـتم      :چکيده
. پـردازيم  هاي کامپيوتري مـي  حلقه بسته مساله کنترل ازدحام در شبكه

بررسي اثرات اغتشاش از اين جنبه حـائز اهميـت اسـت کـه بسـياري از      
نظـر  نشده در  هاي مدل هاي داده در شبکه اينترنت بعنوان جريان جريان

بــرخالف کارهــاي گذشــته، در اينجــا هــر دو بخــش . شــوند گرفتــه مــي
هـر  . شـوند  هـاي شـبکه داراي ديناميـک فـرض مـي      ها و لينک فرستنده

کند که تـابع هزينـه    اي محاسبه مي فرستنده نرخ ارسال خود را به گونه
اين تابع اختالفي از يک تابع مطلوبيت و يک تـابع  . خود را کمينه نمايد

قيمت در نظر گرفتـه شـده بـه طـور دينـاميکي بـه       . است گذاري قيمت
با اسـتفاده از    شبکه. مجموع تاخير صف ديده شده در مسير ارتباط دارد

تقريب جريان سيال و انتخاب يک مدل غيرخطي براي ديناميک لينـک  
در اين تحقيق ابتدا شرايط وجود نقطه تعـادل بـا در   . شود مدلسازي مي

اکم بـر مسـاله اسـتخراج شـده و سـپس      هـاي حـ   نظر گرفتن محدوديت
حالت براي سيستم حلقه بسته مساله کنترل ازدحام به - پايداري ورودي
هاي شـبکه اثبـات    هاي موجود در ورودي و خروجي لينک ازاي اغتشاش

سـازي يـک شـبکه     در انتها دستاوردهاي تئوري مقاله با شـبيه . شود مي
مـورد ارزيـابي قـرار     ns-2افـزاري   چند لينک با اسـتفاده از بسـته نـرم   

  .گيرد مي

هاي کـامپيوتري، کنتـرل ازدحـام، الگـوريتم      شبکه :كليدي واژه هاي
- هاي غيرخطي، اغتشاش خارجي، پايـداري ورودي  دوگان، سيستم- اوليه
 .حالت

  مقدمه -۱
تضمين  ،مسايل نيکي از مهمتري شبكه در طراحي قانون کنترل ازدحام

توصـيف رياضـي مسـاله    . اسـت  پايداري شبکه به ازاي قوانين ارائه شده
تئـوري  . کنترل ازدحام يکي از نيازهاي اوليه براي بررسي پايداري اسـت 

توصيف رياضي مسـاله  هاي بهينه سازي ابزارهايي براي  بازيها و چارچوب
هـاي اوليـه کـه در آن منـابع و      الگـوريتم  ].۳- ۱[کنترل ازدحام هستند 

شـوند و يـا    ر گرفتـه مـي  ها به ترتيب ديناميکي و استاتيکي در نظ لينک

هـا   هاي دوگان که در آنها منابع داراي مـدل اسـتاتيک و لينـک    الگوريتم
مدل ديناميک دارند، نتيجه مطالعـه مسـاله کنتـرل ازدحـام بـر مبنـاي       

بــر اســاس نتــايج بدســت آمــده امکــان توصــيف . ســازي هســتند بهينــه
ان دوگـ - هاي اوليـه  در قالب الگوريتم TCP/AQMهاي مختلف  الگوريتم

 وجـود دارد ) ها داراي ديناميک هسـتند  حالتي که در آن منابع و لينک(
]۴[.  

هـاي پايـداري جـامع مسـاله کنتـرل ازدحـام بـراي         اثباتاولين يکي از 
تاخير انتشار با اسـتفاده از تئـوري    غيابهاي اوليه و دوگان در  الگوريتم

بـا   اين کـار توسـط محققـين ديگـر     ،پس از آن. ]۵[ لياپانوف انجام شد
هـاي مختلفـي توسـعه داده شـد و پايـداري در مـوارد        استفاده از نگرش

عالوه بر اين اولين اثبـات  . ]۸- ۶[ محلي و جامع مورد بررسي قرار گرفت
هـاي   پايداري مجانبي محلـي مسـاله کنتـرل ازدحـام در حضـور تـاخير      

سازي مدل حـول نقطـه تعـادل و بـا اسـتفاده از       مخابراتي بوسيله خطي
در آن مطالعه، شـرط پايـداري   . ]۹[ اري نايکوييست انجام شدمعيار پايد

با تاخير رفت و برگشت يکسان با فرض ناچيز بودن  TCPبراي اتصاالت 
بعد از آن مساله پايـداري بـا   . تاخير صف نسبت به تاخير انتشار ارائه شد

ــا و لينــک هــاي پيوســته و گسســته فرســتنده  اســتفاده از مــدل ــا،  ه ه
هـاي رفـت و برگشـت     دوگان با تـاخير - ه، دوگان، اوليههاي اولي الگوريتم

  .]۱۴- ۱۰[ مشابه و مختلف بررسي شد

عالوه بـر تـاثير ناشـي از تـاخير روي پايـداري مسـاله کنتـرل ازدحـام،         
هاي خارجي يکي از موثرترين منابع ناپايداري براي هر سيسـتم   اغتشاش

لـت  در حا. هاي ديناميکي غيرخطـي هسـتند   ديناميکي خصوصا سيستم
هاي ديناميکي خطي که پايداري مجـانبي ورودي   کلي، برخالف سيستم

کنند، اين نکتـه   خروجي را برآورده مي/صفر همه خواص پايداري ورودي
هـاي خطـي    بـراي سيسـتم  . هاي غيرخطي صـحيح نيسـت   براي سيستم

هاي اپراتـوري انجـام    مطالعه اثرات اغتشاش روي سيستم بوسيله نگرش
هايي که  براي سيستم. است H∞ السيون کنترلشود که شامل فرمو مي

مفيــدترين مبتنــي بــر اينکــه خطــي نيســتند، تــاکنون توافــق کــاملي 
، هاي ورودي کـدام اسـت   فرموالسيون پايداري سيستم نسبت به انحراف
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يک کانديدا براي چنين فرموالسيوني خاصيتي اسـت  . ]۱۵[ وجود ندارد
  . ]۱۶[ شود حالت شناخته مي- ورودي که به عنوان پايداري

هـاي   هنگاميکه مساله کنترل ازدحام در قالب تئوري بازيها يـا الگـوريتم  
شـود کـه هـر بـازيگر      شود، به طور ضمني فرض مـي  دوگاني فرموله مي

. کنـد  اطالعاتي را درباره وضعيت فعلي شبکه، در قالب قيمت دريافت مي
هـا از فيـدبک بـراي     تندهروشن است که در يک شبکه واقعي همه فرسـ 

در ايـن دسـته    UDPمنـابع  . کننـد  تنظيم نرخ ارسال خود استفاده نمي
هايي روي کارايي منابعي که  روشن است که چنين جريان. گيرند قرار مي

چـون در نظـر   . گذارنـد  کنند تـاثير مـي   سازي شرکت مي در مساله بهينه
اي  ر نيسـت، چـاره  پذي سازي امکان ها در فرايند بهينه گرفتن همه جريان

. ها به صـورت اغتشـاش مـدل شـوند     ز اين نيست که اغلب اين جريانج
برخالف اهميت زياد اين موضوع، مطالعات کمـي در ايـن زمينـه وجـود     

هـاي   مهمترين مطالعه انجام شده که ديناميک خطي بـراي لينـک  . دارد
حالـت بـراي نشـان    - شبکه فرض کرده است، از تئـوري پايـداري ورودي  

ينکه مساله کنترل ازدحام نسـبت بـه ورودي اغتشـاش بـا دامنـه      دادن ا
 هاي اوليه و دوگان پايدار است، استفاده کرده است محدود براي الگوريتم

]۱۷[.  

خـارجي    پايداري مساله کنترل ازدحام در حضور اغتشاش ،مقالهاين در 
شـود کـه هـم     فرض مي. شود براي يک شبکه با ساختار کلي بررسي مي

هـا   بـراين ديناميـک لينـک    عالوه. و هم منابع ديناميکي هستندها  لينک
ها بـا يـک    ديناميکي غيرخطي فرستنده  سيستم. اند غيرخطي فرض شده

وجود اين سيستم خطـي معـادل فيلتـر    . سيستم خطي سري شده است
ــام اســت  ــيگنال ازدح ــردن س ــرد   . ک ــوان عملک ــه بعن ــرد ک ــن عملک اي

هـاي انتقـال انجـام     از پروتکل شود، در بسياري شناخته مي ١هموارسازي
اثرات اغتشاش خارجي روي طراحـي کنتـرل ازدحـام     در اينجا. شود مي

اينکـار بـا اسـتفاده از تئـوري پايـداري      . مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  . شود حالت در غياب تاخير انتشار انجام مي- ورودي

تعـاريف و مفـاهيم    ۲در بخـش  : ساختار اين مقاله به صورت زيـر اسـت  
هاي شبکه  مدلسازي شبکه و فرستنده ۳  در بخش. شود ضروري بيان مي

بـه   ۵بخـش  . تعريف مساله ارائـه مـي گـردد    ۴در بخش . شود انجام مي
نتـايج   ۶بررسي اثرات اغتشـاش بـر شـبکه اختصـاص دارد و در بخـش      

نهايتـا  . شـوند  سازي محک زده مي آمده با استفاده از شبيه  تئوري بدست
  .شود گيري ارائه مي نتيجه ۷در بخش 

  و مفاهيم تعاريف -۲

:  ]0,(]0,(پيوسـته   تابع]: K ]۱۸ تابع کالس ∞→aα    متعلـق بـه
)0(0است، اگر اکيدا صعودي بوده و  Kکالس  =α باشد.  

:]0,(]0,(]0,(ته تـابع پيوسـ  ]: KL ]۱۸ تابع کالس ∞→∞×aβ 
),(نگاشت  sاست، اگر براي هر عدد ثابت  KLمتعلق به کالس  srβ 

 rبـوده و بـه ازاي هـر عـدد ثابـت       Kمتعلق بـه کـالس    rنسبت به 

),(نگاشت  srβ  نسبت بهs بعالوه اگـر  . کاهشي باشد∞→s   آنگـاه
0),( →srβ . 

  سيستم: ]۱۶[ حالت-پايداري ورودي

)۱(  ),( uxfx =&  

ــابع  ــا ت nmnfب RRR: ــه طــور محلــي ليپزشــيتز  ×→ و ورودي  ٢ب
mu R∈ حالـت اسـت اگـر توابـع     - ، پايـدار ورودي ٣اکيدا کراندار محلي
K∈γ  وKL∈β     وجود داشته باشند به طوريکه بـه ازاي هـر شـرط

  :در رابطه) ۱(پاسخ سيستم  uو هر ورودي  x)0(اوليه 

)۲(  0    )γ(),)0(()( ≥∀+≤
∞

tutxtx tβ 

sup{ ess: tssuut)(:]0,{[صدق نمايد که در آن  ∈=
∞

 xو  
nxنشانگر نرم اقليدسي بردار  R∈ است.  

 مدلسازي -۳

  شبكهمدل  -۳-۱
در نظر گرفته شده است کـه   ٤مدل شبکه بر مبناي تقريب جريان سيال

هاي داده به صورت يک جريان پيوسته فـرض   در آن جريان ارسال بسته
گـره مـدل    Nلينـک و   Lدر اين نگرش شـبکه بـه صـورت    . شود مي
ix )iiiداراي نـرخ ارسـال    ام iفرستنده . شود مي xxx بـوده و  ) ≥≥

لينـک  . کنـد  استفاده مي iLبراي ارسال اطالعات از يک مجموعه لينک 
l  ام داراي ظرفيتlC ود که لينك در ورودي خـود  ش فرض می. است

بـا اسـتفاده از مـدل    . سازي اطالعات ورودي است داراي بافر براي ذخيره
  ديناميك تاخير صف به صورت ] ۱۹[غيرخطي صف 

)۳(  0)0(     ,
)(

))(()( ll
l

l
lll dd

C
t

tdGtd =+−=
λ&  

ر اسـت  كه يك تابع غيرمنفي و اكيدا مقعـ  lGشود كه در آن  نوشته مي
 ]۱،۰(رف صف است كـه مقـداري بـين بـازه     نشانگر ميانگين مص ،]۲۰[

اي تاخير صـف   مقدار لحظه tdl)(عالوه بر اين . گذرد دارد و از مبدا مي
و بـه   اسـت  tهـاي ورودي بـه صـف در لحظـه      ميانگين بسته tlλ)(و 

  صورت 

)۴(  ∑
∈

=
iRli

il txt
:

)()(λ  

. ام ماتريس مسـيريابي اسـت   iستون  iRدر عبارت اخير . شود تعريف مي
ها بـراي   دهد هر فرستنده از کدام لينک نشان مي Rماتريس مسيريابي 

  :اين ماتريس به صورت. کند ه ميارسال اطالعات خود استفاد

)۵(  




∉
∈

=
i

i
li Ll
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R

 if     0
 if     1
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در عمل ماتريس مسيريابي متغير بوده و تـابع وضـعيت   . شود تعريف مي
شـود مـاتريس    در اينجا فرض مي. شبکه و تعداد کاربران در شبکه است

هـا بـه    تهمسيريابي ثابت بوده و يا نسبت به زمـان رفـت و برگشـت بسـ    
 .کند کندي تغيير مي

 ها ارسال فرستنده نرخمحاسبه  الگوريتم -۳-۲

  :ام داراي تابع هزينه iفرض کنيد فرستنده 

)۶(  )() ,() ,( iiii xUxtxtJ −= π   

 iU ٦تو تـابع مطلوبيـ   iπ ٥گذاري که اختالفي از يک تابع قيمت است
گذاري بيانگر قيمتي اسـت کـه فرسـتنده بايـد هنگـام       قيمت تابع. است

حالـت شـبکه بسـتگي     بـه ايـن قيمـت   . استفاده از منابع شبکه، بپردازد
  :داشته و از رابطه

)۷(  ),(),( xtpxxt iii =π  

ــي ــبه م ــودكه در آن  محاس Tش
1 ]   [ Mxxx L=   ــال ــرخ ارس ــردار ن ب

),(هـا و   فرستنده xtpi         قيمـت هـر واحـد از منـابع شـبکه اسـت کـه
تابع مطلوبيت هـر فرسـتنده کـه اکيـداً     . کند ام پرداخت مي iفرستنده 

بوده نشانگر ميزان تقاضاي او از پهناي مقّعر  اکيداًپذير و  صعودي، مشتق
  ].۷[است باند شبکه 

ها بـراي محاسـبه نـرخ ارسـال خـود از       فرستندهشود  ميدر اينجا فرض 
iii قانون گراديان نزولي xJx در اينصـورت  . کننـد  استفاده مي &=−∂∂

  : ها به صورت نرخ ارسال هر يک از فرستنده

)۸(  i
i

ii
i p

x
xUx −=

d
)(d

&  

از اين فرض استفاده شده اسـت کـه   ) ۸(بارت در محاسبه ع. خواهد بود
. تواند به تنهايي روي قيمت تاثيرگـذار باشـند   ها نمي هر يک از فرستنده

ــارتي  ),(0بعبـ ≈∂∂ ii xxtp .   ــداد ــورتيکه تعـ ــرض درصـ ــن فـ ايـ
صحيح اسـت   زياد باشدکنند  هايي که از يک لينک استفاده مي فرستنده

. توان عوامل مختلفي را در نظر گرفـت  محاسبه تابع قيمت مي براي]. ۷[
در اينجا تاخير رفت و برگشت بعنوان سـيگنال ازدحـام در نظـر گرفتـه     

تـوان گفـت    با صرفنظر از تأخير انتقال در مقابل تأخير صف مي. شود مي
تأخير رفت و برگشت ديده شده توسط فرستنده، مجمـوع تـأخير صـف    

يده شده در مسيري است که اطالعات براي رسـيدن بـه مقصـد از آن    د
  :اين تأخير توسط رابطه. کنند عبور مي

)۹(  ∑
∈

=
iRl

li tdxq )()(  

ام  iقيمت هر واحد از منـابع شـبكه بـراي فرسـتنده     . شود توصيف مي
  :عبارتست از

)۱۰(  
)(
)(
tqFzEp
tqBzAz

iiiii

iiiii

+=
+=&

  

ــه  ),,,(ك iiii FEBA   ــك سيســتم خطــي ــت ي  توصــيف فضــاي حال
ikبا بردار حالت  خروجي تک- ورودي تک

i Rz   .است ∋

  تعريف مساله -۴
بـا  . نشـان داده شـده اسـت   ) ۱(كل شفرم كلي مساله كنترل ازدحام در 

ديناميك حلقه بسته مساله كنتـرل  ) ۱۰(و ) ۸( ،)۳(استفاده از معادالت 
  ازدحام به صورت 

)۱۱(  

Ll
C

dGd

Mip
dx

xdUx

qBzAz

l

ll
lll

i
i

ii
i

iiiiii

,...,1             , ω)(

,...,1              ,)(
)ω̂(

in =
+

+−=

=






−=

++=

λ&

&

&

  

، lاخـتالل موجـود در ورودي لينـك     linωن كـه در آ . شود نوشته مي

∑∈
=

iRl li outωω̂ اخــتالل تجمعــي ناشــي از اغتشــاش در خروجــي  

بـراي ارسـال اطالعـات از آنهـا اسـتفاده       iهايي است كـه كـاربر    لينك
 .كند مي

 
 دياگرام بلوكي مساله كنترل ازدحام): ۱(كل ش

  

هـا،   بخاطر محدوديت فيزيكي طول صف و حداكثر نرخ ارسال فرسـتنده 
userslinksهـاي   مجموعه محدوديت DDD  usersDو  linksDكـه   =×

هاي شبكه است و  فرستنده ها و هاي لينك به ترتيب مجموعه محدوديت
  به صورت 

)۱۲(  
}1   ,:{

}1    ,:{

users

links

MixxxRx

LldddRd

iii
M

lll
L

≤≤≤≤∈=

≤≤≤≤∈=

D

D
  

به ترتيب حد پايين و حـد بـاالي تـاخير     ldو  ldشوند كه در آن  تعريف مي
  .هستند i فرستندهحدود مشابهي از نرخ ارسال  ixو  ixو  lصف لينك 

TR 

R 

ها لينک  

0

0

0

0

x 

d 

q 

λ 
inω  

outω  

  ها فرستنده
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  ازدحام نسبت به اغتشاش وروديکنترل  پايدارسازي -۵
اي باشند  نشده هاي مدل  توانند جريان هاي موجود در شبکه مي اغتشاش

که در شبکه وجود دارند ولي در طراحي قانون کنتـرل ازدحـام در نظـر    
همانطور که قبال بيان شد، هنگام توصيف مسأله کنتـرل  . اند نشدهگرفته 

ها، تنها  سازي و يا تئوري بازي هاي مبتني بر بهينه ازدحام در قالب روش
شوند که براي ارسال اطالعات خود بايد  هايي در نظر گرفته مي ه فرستند

ي هـا  فرسـتند  ايـن  عالوه بر. شبکه آگاهي داشته باشنداز وضعيت فعلي 
هاي ديگري نيز در شبکه وجود دارند کـه بـدون    ، فرستندهاراي فيدبکد

بعنـوان   .پردازنـد  در نظر گرفتن وضعيت شبکه به ارسـال اطالعـات مـي   
بـا توجـه بـه    . هسـتند از اين دسته  UDPهاي با پروتکل  فرستندمثال، 

ها در شبکه و بررسـي اثـرات آنهـا روي     اينکه در نظر گرفتن همه جريان
هـا بـه    هاي اين دسته از فرسـتنده  ، جرياناستغيرممکن  رفتار سيستم

  . شوند صورت اغتشاش در نظر گرفته مي

لم زير به بررسي وجود نقطه تعادل سيستم حلقه بسـته مسـاله کنتـرل    
  .پردازد ازدحام مي

 Dناحيـه  داراي يك نقطـه تعـادل درون   ) ۱۱(سيستم ديناميكي : ۱لم 
  است اگر 

)۱۳(  
∑

∑ ∑

∈

−

∈ ∈

−

=≤+−

=≥+−

i

i i

Rli
liilll

Rli Rl
liilll

LldkUCdG

LldkUCdG

:
min

1

:
max

1

,...,1      ,  0)()(

,...,1  , 0)()(

  

سيسـتم   بهرهبه ترتيب بيشترين و كمترين  maxikو  minikكه در آن 
   .هستند) ۱۰(

  □. به ضميمه مراجعه شود: اثبات

با توجه بـه تغييـر   ) ۱۱(روشن است كه نقطه تعادل سيستم حلقه بسته 
ها مانند توابع مطلوبيت و ضرايب بخش خطي تغيير  پارامترهاي فرستنده

توان به يک نقطه تعادل  بنابراين با تنظيم مناسب پارامترها مي. كنند مي
  .هاي مساله دست يافت عه محدوديتدر داخل مجمو

ــرض  ــابع :  ۱فـــ ــتتـــ ــتنده  مطلوبيـــ ــرطام  iفرســـ  در شـــ

iiii xxU η−≤∂∂ 22   .کند صدق مي iη<0كه  )(/

 برقـرار  ۱در صـورتيكه فـرض   . را در نظر بگيريد) ۱۱(سيستم : ۱قضيه 
بـراي هـر    iP هاي مثبت معين ماتريسو  lυو  iε بوده و ثوابت مثبت

Mi Ll و هر =1,...,  :موجود باشند به طوريكه =1,...,

 

∑
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  0>iF  

wwGldwdlكه  ll
∂∂= ≤≤ /)(minγ  و)( iRn    تعـداد المانهـايiR 

پايـدار  ) ۱۱(آنگـاه سيسـتم    اسـت، ) هاي موجود در مسـير  تعداد لينک(
  .حالت است- ورودي

تواند رفتار خود را با انتخاب يك تابع مطلوبيت  هر فرستنده مي:  ۱نكته 
هرچـه سيسـتم   . تغييـر دهـد  ) ۱۰(تغيير ضـرايب سيسـتم   مناسب و يا 

توان انتظار داشت كـه سيسـتم حلقـه      سريعتر باشد مي) ۱۰(ديناميكي 
از طـرف ديگـر هرچـه    . بسته سريعتر به نقطه تعادل خود همگـرا شـود  

تر باشد به صورت يك فيلتر پايين گذر عمـل كـرده و   کند) ۱۰(سيستم 
روشـن اسـت كـه    . تواند نويز موجود در سيگنال ازدحام را حذف كند مي

هر فرستنده براي تنظيم پارامترهاي خود بايد بين اين دو معيار مصالحه 
  .انجام دهد

نسـبت بـه    )۱۱(دهـد كـه مسـاله كنتـرل ازدحـام       نشـان مـي   ۱قضيه 
بعبارتي در صورتيكه اغتشـاش  . هاي اغتشاش خارجي مقاوم است ورودي

هـاي سيسـتم محـدود بـاقي      خارجي داراي اندازه محدود باشـد، حالـت  
  .مانند مي

با استفاده از يک مثال به بررسي اثرات تغييـرات پارامترهـاي فرسـتنده    
  .روي رفتار ديناميکي شبکه خواهيم پرداخت

اي را در نظر بگيريد که تنها از يک لينک و يک فرستنده  شبکه: ۱ال مث
بخــش خطــي ديناميــک فرســتنده يــک سيســتم . تشــکيل شــده باشــد

در . شود تک خروجي در نظر گرفته مي- ديناميکي مرتبه اول تک ورودي
  اينصورت ديناميک حلقه بسته سيستم به صورت 

)۱۴(  

C
xdGd

FdEz
dx

xdUx

BdAzz

+−=

−−=

+=

)(

)(

&

&

&

  

  است که در آن

 )11(     ,     ,1
2 +==−=

ε
α

ε
α

ε
FBEA  

ــاني و  εو  ــت زم ــره سيســتم اســت  αثاب ــوري  . به ــه تئ ــا توجــه ب ب
توانـد   توان انتظار داشت که کاهش ثابت زماني مي هاي خطي مي سيستم

بــراي بررســي ايــن موضــوع . متــر کنــدزمــان رســيدن بــه تعــادل را ک
در اينجـا تـابع   . انجام شـده اسـت   εسازي به ازاي چندين مقدار  شبيه

)()1ln(فرستنده به صورت  xuxU و ديناميک لينک بـه صـورت    =+
λ++−= )1/( bbCb& سـازي بـا    نتـايج شـبيه  . شود در نظر گرفته مي
 فاده از معيار تاس

)۱۵(  dtζJ
w∫

∞
=

0

~ 
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شوند که در آن  با هم مقايسه مي
w .  دار،  نرم وزنT]

~~[~ dx=ζ  و
[ ]*1/   0   0;   */1 dxw تواند بعنوان معياري  مي) ۱۵(رابطه . است =

هاي سيسـتم بـه نقطـه تعـادل اسـتفاده       ت همگرا شدن حالتبراي سرع
هاي سيستم سريعتر به نقطـه تعـادل    توان ديد که هرچه حالت مي. شود

  .کوچکتر خواهد بود Jهمگرا شوند، مقدار 

 )۲(شـکل  در  MATLABانجام شده توسط نرم افـزار  سازي  نتايج شبيه
شود هر چه مقدار عددي  همانطور که مشاهده مي. نشان داده شده است

هاي سيستم سريعتر به نقطه  کوچکتر انتخاب شود حالت εثابت زماني 
بعالوه بزرگ شدن اين پارامتر در نهايت به اين . تعادل همگرا خواهد شد

با عـدم وجـود آن تفـاوتي نداشـته      امر منجر خواهد شد که وجود فيلتر
  .باشد

10-3 10-2 10-1 100 101 102 1038

9

10

11

12

13

14

Filter time constant

va
lu

e

Performance Index

 

 

with filter
without filter

  
  معيار مقايسه :  )۲(شکل 

  سازي شبيه -۶
سازي اثرات اغتشـاش   به شبيه] ns-2 ]۲۱افزاري  با استفاده از بسته نرم

هـا از قـانون    فرسـتنده . ها خواهيم پرداخـت  خارجي روي رفتار فرستنده
براي بهنگام کردن نرخ ارسـال خـود اسـتفاده    ) ۱۰( - )۸(کنترل ازدحام 

  . کنند مي

در نظـر گرفتـه شـده    ) ۳(شـکل  با توپولوژي نشان داده شـده در    شبکه
مگابيت بر ثانيه  ۵داراي ظرفيت  ۳و  ۲هاي  بين گرهموجود   لينک. است

داراي  ۴و  ۳هـاي   موجود بين گره  ثانيه و لينک ميلي ۲۰و تاخير انتشار 
ثانيـه در نظـر گرفتـه     ميلي ۲۰مگابيت برثانيه و تاخير انتشار  ۳ظرفيت 
ثانيـه انتخـاب    ميلـي  ۱۰هاي شـبکه   تاخير انتشار بقيه لينک. شده است
. انـد  انتخـاب شـده   ۱ال مثـ مطلوبيـت کـاربران ماننـد     توابـع . شده است

آمـده  ) ۱(جـدول   ها يکسان و به صـورت آنچـه در   پارامترهاي فرستنده
  .اند است انتخاب شده

  پارامترهاي کاربران): ۱(جدول 
u α  β ε پارامتر 

  مقدار 0.03 1  1000  100000

ــا  )۳(شــکل در  ــه ترتيــب ب مشــخص  S2و  S1، فرســتنده اول و دوم ب
مشـخص   D2و  D1کـه بـا   هـايي   اين دو فرستنده براي گيرنده. اند شده
فرســتنده اول در فاصــله . دهنــد انــد ارســال اطالعــات انجــام مــي شــده
ثانيـه  ] ۵،  ۲۵[ثانيه و فرستنده دوم در فاصله زمـاني  ] ۵/۰،  ۳۰[زماني

در نظـر   UDPبراي مدلسازي اختالل خارجي يک فرستنده . فعال است
بيت ثابـت  با قانون نرخ ] ۱۰ ، ۲۰[گرفته شده است که در فاصله زماني 

با برچسـب   )۳(شکل اين فرستنده که در . دهد ارسال اطالعات انجام مي
U  مشخص شده براي گيرنـده  N     مگابيـت بـر ثانيـه     ۲بـا نـرخ ارسـال

و ) ۴(شـکل  در  ۲و  ۱هاي  نرخ ارسال فرستنده. کند اطالعات ارسال مي
 .نشان داده شده اسـت  )۵(شکل ها در  اندازه پنجره ازدحام اين فرستنده

نشان داده  ۳و  ۲هاي  طول صف بافر لينک موجود بين گره) ۶(شکل در 
گرقتـه شـده   سازي اندازه بسته يک کيلوبايت در نظـر   در اين شبيه. شده است

  .است

  

  
  توپولوژي شبکه ) : ۳(شکل 
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  ۲و  ۱هاي  تغييرات نرخ ارسال فرستنده  ):۴(شکل 
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  ۲و  ۱هاي  تغييرات اندازه پنجره ازدحام فرستنده): ۵(شکل 
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  ۳و  ۲هاي  اندازه طول صف بين گره: )۶(شکل 

  گيري نتيجه -۷
در مقاله حاضر اثرات اغتشاش خارجي بر مسـاله کنتـرل ازدحـام مـورد     

. قانون کنترل ازدحام بر اساس تئوري بازيها بيان شد. بررسي قرار گرفت
گـذاري   در اين بازي توابع هزينه هر بازيگر از دو تابع مطلوبيت و قيمـت 

نرخ ارسـال خـود را بـا اسـتفاده از     ) فرستنده(گر تشکيل شد که هر بازي
گذاري بـه صـورت يـک     تابع قيمت. کرد قانون گراديان نزولي بهنگام مي

تـابع  . سيستم ديناميکي که ورودي آن تاخير مسير است تعريف گرديـد 
پذير اکيـدا   مطلوبيت هر فرستنده نيز به طور کلي از خانواده توابع مشتق

  .اساس مدل جريان سيال در گرفته شدمقعر و مدل شبکه نيز بر 

هـاي   هاي موجود در ورودي و خروجـي لينـک   با در نظر گرفتن اغتشاش
هـا داراي ديناميـک    هـا و هـم لينـک    شبکه و در حالتي که هم فرستنده

هاي اغتشاش با دامنه  بودند، پايداري سيستم حلقه بسته به ازاي ورودي
ن داده شـده کـه سيسـتم    بعبارتي نشـا . محدود مورد بررسي قرار گرفت
. حالـت اسـت  - هاي اغتشاش، پايـدار ورودي  حلقه بسته نسبت به ورودي

سـازي يـک شـبکه چنـد لينـک و بـا        نتايج تئوري بدست آمده با شـبيه 
 .تاييد شدند ns-2افزاري  استفاده از بسته نرم

  سپاسگزاري -۸
اين تحقيق بوسيله مرکز تحقيقـات مخـابرات ايـران طـي قـرارداد      

  .پشتيباني شده است ۸/۸/۸۵ورخ ت م۵۰۰- ۹۲۵۱

  ضمايم

بدون تحريـک   )۱۱(براي بررسي وجود نقطه تعادل سيستم : ۱ لماثبات 
1inoutشود؛ بعبـارتي   در نظر گرفته مي ]0[ωω ×== L .   نقطـه تعـادل

  :آيد سيستم حلقه بسته از حل دستگاه غيرخطي زير بدست مي
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  :توان ديد مي) ۱۶(از رابطه 

)۱۷(  MiqBAz iiii ,...,1       ,  *1* =−= −
  

  :را به صورت زير بازنويسي کرد) ۱۶(توان دستگاه معادالت  بنابراين مي

)۱۸(  
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)(با توجه به اينکه تابع مطلوبيت  ii xU    اکيدا مقعر است بنـابراين تـابع

iiii dxxdUU /)(' . پذير است اکيدا نزولي بوده و در نتيجه معکوس =
  :ها از رابطه توان ديد که مقدار تعادلي نرخ ارسال فرستنده مي

)۱۹(  MiqFBAEUx iiiiiii ,...,1       ,  ))(( *11'* =+−= −−  

) ۱۸(در دسته دوم معـادالت دسـتگاه   ) ۱۹(با جايگذاري . آيد بدست مي
  توان ديد که مقدار تعادلي تاخير صف از حل  مي
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∈ ∈

− =+−=
i iRli Rl

liilll LldkUCdG
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iiiiiکه در آن . بدست خواهد آمد FBAEk +−= يک  )۲۰(عبارت . 1−
  اگر . کند دستگاه معادالت جبري غيرخطي را توصيف مي
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∈′ ∈′

′
− =≥+−

i iRli Rl
liilll LldkUCdG

:

1' ,...,1   ,  0)()(  

  و

  ∑ ∑
∈′

≠′
∈′

′
− =≤++−

i iRli
ll
Rl

lliilll LlddkUCdG
:

1' ,...,1 ,  0))(()(  

)۲۲(  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

توان نتيجه گرفـت کـه    مي] ۲۲[ر اينصورت با استفاده از قضيه ميراندا د
*
ld  درون مجموعهlinksD قرار دارد .  

چـون اگـر فـرض شـود کـه      . شـود  به سـادگي بـرآورده مـي   ) ۲۱(شرط 
0=ld  تـوان يافـت کـه     مـي در اينصورت حداقل يک فرسـتنده  است
0max >ik . بـا توجـه بـه    . تـر شـود   توانـد سـاده   هنوز مـي ) ۲۲(شرط

−'1خاصيت اکيدا نزولي بودن تابع 
iU توان ديد برقـرار بـودن شـرط     مي

  از رابطه ) ۲۲(

)۲۳(  LldkUCdG
iRli

liilll ,...,1       0,)()(
:
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∈

−  

 □ .نتيجه خواهد شد
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1 Smoothing 
2 Locally Lipschitz 
3 Locally essentially bounded 
4 Fluid flow approximation 
5 pricing 
6 utility 
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