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بندي مختلف نظير  از اينرو نظامهاي صف ؛ستا  شبكه عملكردهدف از تهيه اين مقاله، بررسي تاثير نظامهاي صف بندي در  – چكيده
DropTail  ،RED  ،FQ  ،DRR  ،SFQ  وCBQ سازي  كه در ابزار شبيهNS2 يك سناريوي ابتدايي با هم در  ،اند سازي شده پياده

شايان ذكر است هدف اين مقاله تنها به تصوير كشيدن تاثير . شبكه براي هر يك از آنها محاسبه ميشود توان عملياتيمقايسه شده و 
وابسته است و با توجه به اين نكته كه انتخاب نوع نظام صف بهينه به توپولوژي شبكه و انتخاب نظام مناسب بندي در شبكه  نظامهاي صف

  .و قابل تعميم نيست در اين مقاله بودهبكه مورد بررسي نتايج حاصله، مختص توپولوژي خاص شلذا ، است

 CBQ ،DropTail ،DRR ،FQ ،RED ،SFQ - كليد واژه

  

 

 مقدمه -1

هاي اطالعاتي در آنها  هستند كه بستهصفها، محلهايي 
شوند؛ از اين رو در  مي 1نگهداري شده و يا دور انداخته

به اين معنا كه ها نياز است؛  بندي بسته بندي، به زمان صف
گيري  بايد فرايندي وجود داشته باشد تا بر اساس آن تصميم

ها نگهداري شوند و كدام يك دور  شود تا كدام يك از بسته
 “ 2رمديريت ميانگي”اين فرايند تحت عنوان. شوند انداخته

دهي  شود و بيانگر نظام خاصي است كه جهت نظم مي مطرح
در  آنچه. [1] شود روند اشغالي در يك صف ويژه استفاده مي

هاي  اهميت دارد، حجم بسته  هاي صف در مورد نظاماينجا 
و به تبع آن، هاي دور ريخته شده  شده و بستهعبور داده 

مسائل مرتبط با كارايي . شبكه است 3محاسبه توان عملياتي
وقتي صدها يا . نداي برخوردار از اهميت ويژه ها شبكهدر 

شوند، تعامل پيچيده آنها  هزاران كامپيوتر به هم متصل مي

 
 
 
 

 
1 drop 
2 buffer management 
3 throughput 

اي همراه است و در اكثر مواقع، اين  با تبعات غير منتظره
شود و  ميها منجر به كارايي بسيار ضعيف شبكه  پيچيدگي

منشاء برخي از  .داند كه علت چيست هيچ كس هم نمي
مشكالت كارايي به استفاده بيش از حد منابع موجود در 

اگر يكباره ترافيكي بيش از توان و ظرفيت . گردد شبكه برمي
پديد آمده و  4مسيرياب به آن تحويل داده شود، ازدحام

  .[5]شود  موجب كاهش كارايي مي

كه در حال حاضر در ابزار شبيه ساز  5بندي هاي صف نظام 
، DropTail :سازي شده اند عبارتند از پياده NS2شبكه 
RED6  ،FQ7  ،8DRR  ،9SFQ  10وCBQ.  در يك سناريوي

شبكه،  11به عنوان گلوگاه n2n3، لينك 1ساده مطابق شكل 
چرا هاي اطالعاتي ايفا ميكند؛  نقش كليدي در انتقال بسته

 
 
 
 

 
4 Congestion 
5 Queue Discipline 
6 Random Early Discard (or Detection or Drop) 
7 Fair Queueing 
8 Deficit Round Robin 
9 Stochastic Fair Queueing 
10 Class Based Queueing 
11 bottle neck 

   هاي كامپيوتري شبكه عملكردتاثير نظامهاي صف بندي در بررسي 
 NS2ابزار شبيه سازي به كمك 
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و همچنين  n4به  n0هاي ارسال شده از گره  كه بسته
از طريق اين لينك صورت  n5به  n1هاي ارسالي از  بسته
هاي صف، روي اين لينك  از اينرو  تست انواع نظام. گيرد مي

نظامهاي و مشخص خواهد شد كه  شود سازي مي پياده
هاي  زمانبندي بستهدهي و  بندي مختلف چگونه با نوبت صف
هاي سرريز، كارايي شبكه را  افتي و نحوه برخورد با بستهدري

  .دهند تحت تاثير قرار مي

 بندي هاي صف نظامصف و بررسي  -2

، SimpleLinkهاي شيء  ، يكي از مهمترين مؤلفهNS2در 
را براي  12است؛ اين كالس، مكانيزم ميانگيري Queueكالس 

هاي  بستهبه اين ترتيب كه . كند مسيرياب شبكه، مدل مي
ارسالي را در ميانگير ذخيره كرده و زماني كه انتقالِ در حال 
انجام كامل شد، يك بسته داخل بافر را به شيء مجاور 

، سه پارامتر قابل تغيير NS2صف در ابزار . 13[4]ارسال ميكند
اندازه صف بر حسب تعداد ( _limit كه عبارتند از دارد
دارد و اگر  falseقدار فرض م بطور پيش( _blocked، )ها بسته
true ها به  باشد به اين معناست كه صف توانايي ارسال بسته
در ( _unblock_on_resumeو ) هاي مجاور را ندارد گره

دارد زماني كه آخرين  بوده و بيان مي trueفرض  حالت پيش
بسته ارسالي، عبور داده شد، صف خودش بايد غيرمسدود 

ليل مشتق شدن از كالس بندي، به د هاي صف نظام). شود
در  .[1] هستند مذكور پارامترسه ، همگي داراي Queueوالد 

تعريف  10برابر  n2n3اين سناريو اندازه صف براي لينك 
  .)$ ns queue-limit $n2 $n3 10( شده است

2-1- DropTail (FIFO) 
در اين . بندي صف است ترين ساختارهاي زمان از ساده يكي

ها به ترتيب ورود آنها به صف انجام  دهي بسته روش، سرويس
يا  14اولين خروجي - اولين وروديبندي  شده و به آن صف

 از. شود نيز گفته مي 15دهي اولين سرويس- اولين ورودي
: مورد اشاره كرددو مهمترين معايب اين روش ميتوان به 

تواند كل فضاي بافر چنين صفي  يك جريان انفجاري مي ًاوال

 
 
 
 

 
12 buffering mechanism 
13 store and forward 
14 First In First Out (FIFO) 
15 First In First Serve (FIFS) 

دهي مناسب به ساير  را اشغال كند و باعث عدم سرويس
بندي  ها، اين صف ثانياً در هنگام ازدحام بسته. جريانها شود

هيچ  NS2در  .[2]كند  عمل مي UDPهاي  به نفع جريان
 روشاي براي  متد، پارامتر قابل تغيير يا متغير حالت ويژه

DropTail  بنابراين با دستور زير و . [1]تعريف نشده است
با نظام  n2n3بدون تغيير هيچ پارامتر ديگري، لينك 

DropTail شود تعريف مي:  
ns simplex-link $n2 $n3 0.3Mb 100ms DropTail$  

  

 
 DropTailعملكرد شبكه در مدل صف : 1- 2شكل 

 

2-2- RED (Random Early Discard) 
از يك متوسط  REDيك تكنيك مديريت فعال صف است؛ 

گيري جهت حذف يا  صف براي تصميمدار طول  وزن
هنگام ورود يك بسته، . كند مي استفاده ها زني بسته عالمت

 16از آستانه )(_q_weightدار طول صف اگر متوسط وزن
كمتر باشد، بسته ورودي درون صف قرار )_thres(پايين 

بيشتر باشد، ) _maxthres(گيرد و اگر از آستانه بااليي  مي
در  RED .[2,3] شود يا عالمت زني مي بسته ورودي حذف

NS2بجز موارد  ، پارامترهاي قابل تغيير متنوع ديگري
 _mean_pktsize: عبارتند از هانمهمترين آكه دارد  مذكور

روز كردن  ها بر حسب بايت جهت به متوسط اندازه بسته(
، )17كاري هاي بي اندازه صف محاسبه شده پس از دوره

drop-tail_ ) پياده سازي سياستDropTail  زماني كه صف
حالت q_weight_ ≤ maxthres_ ( ،bytes_ ) سرريز شده يا

ها بر حسب  باشد، داده trueاگر ؛ كند ها را تعيين مي داده
 
 
 
 

 
16 threshold 
17 Idle period 
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ها بر حسب بسته محاسبه  باشد، داده falseبايت و اگر 
 _q_weightباشد،  falseاگر ( bytes_-in-queue، )شوند مي

باشد  trueاگر ( _wait، )شود محاسبه مي بستهبر حسب 
اي كه بين دو بسته دور انداخته شده وارد شود،  بسته

ها دور  باشد، بسته  falseاگر ( _setbit،)شود نگهداري مي
گذاري  ها عالمت باشد، بسته trueشوند و اگر  انداخته مي

در اين سناريو همه مقادير بصورت  .[1,3])شوند مي
 ,q_weight_=0.002  :يعني اند فرض استفاده شده پيش

maxthres_15, thres_=5, mean_pktsize_=500  و
پيش  18بوليمقادير  ،شده ها خط كشيده زير آنمقاديري كه 
 .فرض هستند

 

 RED  عملكرد شبكه در مدل صف: 2- 2شكل 

2-3- FQ (Fair Queueing) 
هدف اين تكنيك، تخصيص پهناي باند مساوي به تمام 

ها  جريانها در هر لحظه از زمان است؛ به اين ترتيب كه بسته
هايي كالس بندي شده و سپس به  توسط سيستم به جريان

بيني شده است ملحق  صفي كه براي آن جريان پيش

دهي  ، يك بسته سرويس19شيشوند و  در هر نوبت چرخ مي
، تنها پارامتر قابل تغيير اين صف، NS2در  .[2] شود مي

) _secsPerByte(هر بايت  مدت زمان قابل تخصيص براي
.باشد مي

 
 
 
 

 
18 boolean 
19 Round Robin or quantum 

  
  FQ  عملكرد شبكه در مدل صف: 3- 2شكل 

2-4- DRR (Deficit Round Robin) 
كند؛ اگر اندازه  هاي سر صف را تعيين مي زمانبند، تعداد بايت

هايي  تعداد كل بايت( _bucketsبسته در سر صف بزرگتر از 
) كه صف اجازه دارد در هر بار مالقات زمانبند، ارسال كند

در غير  .يابد افزايش مي quantumبه اندازه  _bucketsباشد، 
هاي بسته، كم  بايتبه اندازه تعداد  _bucketsصورت،  اين

پارامترهاي ديگر اين صف در  .گردد شده و بسته ارسال مي
NS2 عبارتند از :blimit_ )اندازه بافر مشترك بر حسب بايت 

default=25000(  وquantum_ )default=250bytes( 
[1,2].  

  
 DRR  عملكرد شبكه در مدل صف: 4- 2شكل 

2-5-  SFQ (Stochastic Fair Queueing) 
هاي آن  با هدف از بين بردن محدوديت FQتغيير يافته 

هاي مورد نياز را  است؛ بطوري كه اين روش قوياً تعداد صف

RED عملكرد شبكه در مدل صف: 2- 2شكل 
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 SFQ  عملكرد شبكه در مدل صف: 5- 2شكل 

از مهمترين معايب اين روش برخورد ناعادالنه .كاهش ميدهد
كنند؛  مي 20هاي ديگر تصادم جريانهايي است كه با  با جريان

آيد، عدالت بصورت غير  بنابراين همانطور كه از نام آن برمي
، دو پارامتر قابل تغيير NS2در  .[6]شود  قطعي تضمين مي

با مقدار ( _bucketsبراي اين صف تعريف شده است؛ 
   ).40فرض  با مقدار پيش( _maxqueueو ) 16فرض  پيش

2-6- CBQ (Class Based Queueing) 
ها به  بسته شود، نيز گفته ميWRR 21در اين روش كه به آن 

هاي سرويس مختلفي تقسيم شده و سپس به صفي  كالس
كه براي آن سرويس در نظر گرفته شده است، منتقل شده و 

ها يكبار در هر نوبت چرخشي  هر يك از اين صف
در  CBQتنها پارامتر قابل تغيير  .[2] شوند دهي مي سرويس

NS2 ،pktsize_ )با  )بر حسب بايت حداكثر اندازه بسته
شايان ذكر است، كالس  .است 1024مقدار پيش فرض 

CBQclass  اشياء و پارامترهاي گوناگوني دارد كه در اين
از اينرو اين مدل در ارزيابي نهايي مورد  .[1]گنجد  بحث نمي

  .گيرد بررسي قرار نمي

 گيري نتيجه -3

براي هر يك از (ها  نرخ ارسال و دريافت بسته بررسيبا 
نتايجي حاصل از مدلهاي صف در هر يك ) ها جريان

هاي مربوطه  گردد كه اين نتايج بصورت نمودار در قسمت مي
هاي  در اين قسمت آمار مربوط به حجم بسته. اند رسم شده

 .شوند ارسال شده از منبع و دريافت شده در مقصد ارائه مي
 
 
 
 

 
20 Collide - Collision 
21 Weighted Round Robin 

و  SFQهاي صف  شود كه نظام ، مشاهده مي1 مطابق جدول
FQ اند؛ به اين معنا كه چه در مورد  بهترين عملكرد را داشته

هاي  تمام بسته UDPو چه در مورد جريان  TCPجريان 
 DRRدر مورد . اند ارسالي، با حجم بيشينه به مقصد رسيده

رسد  اي دور انداخته نشده است اما به نظر مي هم هيچ بسته
ها  ل صف در مواجهه با ازدحام و تصادم جرياناين مد

 .عملكرد مناسبي نداشته است

UDP  TCP  

RECV  SENT  RECV  SENT  
0.304 0.306  0.50444  0.5138  DropTail 

0.304 0.306  0.45348  0.467  RED  

0.306 0.306 0.58556  0.58556  SFQ  

0.306 0.306 0.58556  0.58556  FQ  

0.306 0.306 0.58452  0.58452  DRR  

 تبادلي بر حسب مگابيت هاي حجم بسته: 1جدول 

   سپاسگزاري
 جناب آقاي دكتر سعيد نيك منشدانيم از  در پايان الزم مي

ايشان كه به حق هاي ارزشمند  زحمات و راهنماييبه دليل 
  .نماييماند، تشكر و قدرداني  انگيزه اصلي تهيه اين مقاله بوده
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