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چکیده

 SCTPیه پطٍتىل لبثل اعویٌبى الیِی اًتمبل اؾت وِ اظ ٍیػگیّبی ثطتط زٍ پطٍتىل ّ ٍ UDP ٍTCPوچٌیي اظ ٍیػگیّبی ثطتط
زیگطی هبًٌس  ٍ Multi-homingاًتمبل زازُّب اظ عطیك چٌس جطیبى ثْطُ هیثطز .پطٍتىلّبیی ّوچَى  SCTPثبلبثلیت اعویٌبى وبفی زض اًتمبل
زازُ ثِػٌَاى ضاُحلی ثطای افعایف گصضزّی ٍ ّوچٌیي وبضایی قجىِ هَضزی ثیؾین هغطح گطزیسُ اؾت .تصبزم ثؿتِّبی پبؾد ٍ زازُ زض قجىِّبی ثی-
ؾین هَضزی ثبػث وبّف وبضایی ٍ افعایف تأذیط اضؾبل ثؿتِّب زض یه وبًبل اضتجبعی هیگطزًس .زض ایي همبلِ یه الگَضیتن ثْجَز یبفتِی
تأییسیِ تأذیطی پَیب ثطای حل هكىل شوط قسُ اضائِ هیًوبیین .ایي الگَضیتن ثِ زلیل وبّف اضؾبل ثؿتِّبی پبؾد ثطای یه همصس یب هٌجغ
هكتطن ٍ وبّف ثطذطٍزّب ًمف ثؿعایی زض افعایف وبضایی قجىِ ایفب هیوٌٌس .ایي الگَضیتن زض قجیِؾبظ  NS-2پیبزُ ؾبظی قسُ ٍهمبزیط
گصضزّی ٍ تأذیط ثؿتِّبی ثسؾت آهسُ ثب پطٍتىلّبی زیگط هَضز ثطضؾی ٍ همبیؿِ لطاض هیگیطز.
 -1مقدمه
1

قجىِّبی ثی ؾین هَضزی قبهل هجوَػِای اظ ًَزّب هیثبقٌس وِ ّطوسام هیتَاًٌس ذَز هیعثبى یب هؿیطیبة ثبقٌسًَ .زّب ثِ عَض هؿتمین ثسٍى ّیچ
ًمغِ زؾتطؾی ثب ّوسیگط اضتجبط زاضًس ٍ ؾبظهبى زّی ذبصی ًساقتِ ٍ هیتَاى اًْب ضا زض یه تَپَلَغی زلرَاُ لطاض زاز .هْوتطیي ٍیػگی ایي ًَع قجىِّب
تَپَلَغی هتغیط ٍ پَیبی آًْب هیثبقسٍ .یػگیّبی زیگطی ًظیط اهىبى اتصبل ٍ اؾتفبزُ آؾبى وبضثطاى جسیس اظ قجىِ ٍ ّعیٌِ ووتط ًؿجت ثِ اتصبالت وبثلی
تَؾظ قجىِ ّبی ثی ؾین هَضزی اضائِ قسُ اؾت .ػالٍُ ثط ایي قجىِّبی هَضزی اهىبى زؾتطؾی ثِ ّط پبیگبُ زازُ یب ّط وبضثطزی وِ زض قجىِ لطاض زاضز ضا
فطاّن هیًوبیٌس.
یىی اظ پطٍتىلّبی الیِ اًتمبل هَضز اؾتفبزُ زض قجىِّبی هَضزی پطٍتىل  TCPهیثبقس TCP .یه پطٍتىل اتصبل گطا ٍ لبثل اعویٌبى زض اًتمبل
زازُ هیثبقس .ثیكتط اًَاع  TCPهعایبی ثؿیبضی ضا زض قجىِ ّبی ثی ؾین اضائِ هی زٌّس .یىی اظ اؾبؾیتطیي هكىالت قجىِّبی ثیؾین گن قسى ثؿتِّب
هیثبقس ،وِ ایي اهط ثِ ػلت ًطخ ثبالی گن قسى ّبیی اؾت وِ ثِ ٍؾیلِ قطایظ ضؼیف پرف قسى ثیتً 2بقی هیقًَس .قجىِ ّبی ثی ؾین زاضای ٍیػگی
ّبی ذبصی هبًٌس ظهبى تبذیط ثبالً ،طخ ثبالی گن قسى ثؿتِ ّب ٍ پٌْبی ثبًس هتغیط ّؿتٌس وِ ثبػث ًبؾبظگبضی تَاًبیی ّبی ثؿیبضی اظ هسل ّبی پطٍتىل
 TCPهی قًَس .ثربعط ٍجَز ایي هحسٍزیت ّب ،قجىِ ثب تَلیس یه جطیبى اظ تطافیه ؾٌگیي ٍ ًبهٌظن ٍاوٌف زازُ وِ ثبػث اؾتفبزُ ًبوبضا اظ پٌْبی ثبًس
هَجَز هیقَز].[1
پطٍتىل  SCTPیه پطٍتىل لبثل اعویٌبى ،پیبم گطا ثطای اًتمبل زازُّب هیثبقس وِ اظ چٌسیي جطیبى زض یه اتصبل الیِ اًتمبل ( )associationزض
 ،SCTPپكتیجبًی هیوٌسّ .وچٌیي ایي پطٍتىل اهىبى اضتجبط اظ عطیك چٌسیي ضاثظ قجىِ ثطای یه ؾیؿتن یب هیعثبى ضا فطاّن هیًوبیس وِ ٍیػگی
ً multi-homeبهیسُ هیقَز .ایي هكرصبت ،پطٍتىل  SCTPضا ثطای وبضثطزّبیی وِ ًیبظ ثِ وبضایی ثبالتط ٍ لبثل اعویٌبى تط زاضًس ،قبیؿتِ تط
هیًوبیس].[2
1

Ad-hoc networks
bit poor conditions spread
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هكىل اؾبؾی زیگط ،قىؿت هؿیط 3زض قجىِّبی هَضزی ثِ زلیل جبثجبیی ًَزّبؾت وِ هَجت تحطیه هىبًیعم وٌتطل اظزحبم  TCPگكتِ ٍ زض ًتیجِ
ثبػث وبّف قسیس وبضایی ٍ افعایف ثیف اظ حس تأذیط جطیبى  TCPهیگطزز .اضؾبل پیبمّبی تبییس یىی اظ هصطف وٌٌسگبى زائوی پٌْبیثبًس وبًبل ثی ؾین
ثَزُ ٍ عجؼبً زض صَضت ٍلَع تصبزم زض وبًبل زٍ چٌساى هیگطزز .زض ایي هجحث ّسف اصلی اضائِ یه الگَضیتن هَثط زضقجىِّبی هَضزی ثب لبثل اعویٌبى ٍ
وبضایی ثبالی اًتمبل زازُ زض لیبؼ ثب ضٍـّبی پیكیي هیثبقس .ثطای ایي هٌظَض هب اظ پطٍتىل  SCTPثطای پیبزُ ؾبظی الگَضیتن پیكٌْبزی تأییسیِ اًتربثی
زض قجىِی هَضزی اؾتفبزُ هیًوبیین] .[3,4الگَضیتن اضائِ قسُ قبهل یه الگَضیتن تأییسیِ پَیب 4ثَزُ وِ پیبزُؾبظی آى ثب اؾتفبزُ اظ قجیِؾبظ NS-2
صَضت گطفتِ ٍ پبضاهتطّبی گصضزّی ٍ تأذیط اضؾبل ثؿتِ زض لبلت ًوَزاضّبی اؾتبًساضز اضائِ هیگطزز.
زض ]ّ ٍ Aljubari [5وىبضاى هكرصِّبی ضؼیف وبًبل ثیؾین ضا ثِ ػٌَاى یىی اظ زالیل اصلی وبّف وبضایی پطٍتىل  TCPضا زض قجىِّبی ثی-
ؾین چٌسگبهی ثیبى ًوَزُاًس .زض ایي پػٍّف پبؾد 5ثؿتِّبی اضؾبلی ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل اصلی هصطف وٌٌسُ وبًبل هؼطفی قسُ وِ هیتَاًٌس گصضزّی
پطٍتىل  TCPهبًٌس ثؿتِّبی زازُی اضبفی زض وبًبل وبّف زٌّسّ .وچٌیي ػبهل اصلی زیگط ثطذَضز ثؿتِّبی تأییسیِ(پبؾد) ٍثؿتِّبی زازُ زض هؿیط
یىؿبى زض یه وبًبل هیثبقس .زض ] [5یه الگَضیتن تأذیطی ٍفكپصیط ثطای حل ایي هكىل اضائِ قسُ وِ ثِ صَضت چكوگیطی وبضایی پطٍتىل  TCPضا
افعایف هیزّس .زض ]ٍّ chen [6وىبضاى وبّف وبضایی پطٍتىل  TCPزض قجىِّبی چٌسگبهی ثیؾین ضا ثطاؾبؼ زٍػبهل پٌجطُ اظزحبم ٍ وٌتطل تطافیه
قجىِ ثطاؾبؼ اؾتفبزُ ًبزضؾت اظ پٌْبثبًس یب وبًبل هَجَز زض قجىِ ثیبى ٍ السام ثِ اضائِ ضاُ حلّبیی ثطای افعایف وبضایی ٍ گصضزّی ثطاؾبؼ هكىالت ثیبى
قسُ ًوَزُاًس .اظ جولِ اضائِ ضٍـ تأییسیِ اًتربثی هجتوغ وِ هیتَاًس ثطای چٌسیي ثؿتِ تٌْب یه ثؿتِ پبؾد(تأییسیِ) اضؾبل ًوبیسّ .وچٌیي زض ][7
ثطاؾبؼ هكىل تصبزم ٍ ایجبز اظزحبم ٍ ثطذَضز ثؿتِّبی پبؾد زض وبًبل الگَضیتن تأییسیِ تأذیطی هَجَز زض پطٍتىل  TCPثْجَز یبفتِ ٍ ثطاؾبؼ قجیِ-
ؾبظیّبی اضائِ قسُ ثبػث افعایف وبضایی زض قجىِ هیگطزز .زض ]ّ ٍ Takemoto [8وىبضاى اظ الگَضیتن تأییسیِ اًتربثی ثطای حل هكىل تصبزم ثؿتِّب زض
هؿیط اؾتفبزُ ًوَزُاًس وِ ایي الگَضیتن اهىبى اضؾبل چٌسیي پبؾد ثطای یه ثؿتِ ثطاؾؽ ثؿتِّبی هَجَز زض وبًبل ضا فطاّن هیوٌس .زض ] [8تٌْب ذطٍجی
هفیس 6ثطاؾبؼ ایي الگَضیتن هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ ٍ زض قجیِؾبظ  QualNetپیبزُؾبظی قسُ اؾت ٍ ًیبظهٌس ثطضؾی زلیكتط زض ظهیٌِی گصضزّی ٍ تأذیط
ثؿتِّب هیثبقس.
 . .2تصادم 7بستهها در یک کاوال بیسیم
احتوبل تصبزم ثؿتِ زض قجىِّبی ثی ؾین ثب تؼساز ًَزّب هتٌبؾت اؾت ٍ ثِ ػلت تصبزم ظیبز ثؿتِّب ،گصضزّی قجىِ ثِ قست وبّف هییبثس] .[9زض ایي
حبلت ضٍـ تكریص تصبزم ثؿتِّب 8هؤثط ػول ًویوٌس .پؽ ضٍـ زیگطی ثِ ًبم اجتٌبة اظ تصبزم ثؿتِّب هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز .زض ضٍـ تكریص
تصبزمًَ ،ز اضؾبل وٌٌسُ هٌتظط یه اتفبق هبًسُ ٍ پؽ اظ ٍلَع آى اػالم تصبزم هیًوبیس ٍلی زض ضٍـ اجتٌبة اظ تصبزم ،ؾطػت اضؾبل ضا ثِ همساض هحسٍز
قسُای وبّف هیزّس .ایي ضٍـ ّوبًٌس هحسٍز وطزى ؾطػت زض ثعضگطاُّب زض ؾبػت قلَغی هیثبقس وِ ثطای جلَگیطی اظ تصبزف زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
ٍلی زض ضٍـ زیگط هٌتظط ٍلَع تصبزف ثَزُ ٍ ؾپؽ ثبیس ؾطػت ضا ثِ یىجبضُ وبّف زاز .اؾتفبزُ زائوی اظضٍـ اجتٌبة اظ تصبزم ثبػث وبّف حساوثط پٌْبی
ثبًس لبثل اؾتفبزُ قسُ ٍ پٌْبی ثبًس ضا زض حس ووتطی ًؿجت ثِ همساض زض زؾتطؼ ًگِ هیزاضزًْ .بیتبً ایي اهط ثبػث وبّف وبضایی قجىِ ٍ وبًبل اضتجبعی
هیگطزز ٍ ثِ ّویي زلیل اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ فمظ زض قطایظ ذبصی تَصیِ هیگطزز.
زض الیِی اًتمبل وٌتطل تصبزم ثؿتِ ،گن قسى ثؿتِّب ٍ وٌتطل جطیبىّب ثط ػْسُی پطٍتىلّبی الیِی اًتمبل هبًٌس  SCTP ٍ TCPهیثبقس .ایي
پطٍتىلّب زاضای هىبًیعمّبیی هبًٌس وٌتطل اظزحبم ٍ وٌتطل جطیبى ثَزُ وِ ٍظیفِی وٌتطل ویفیت ٍلبثلیت اعویٌبى اًتمبل زازُّب ضا ثطػْسُ زاضًسًَ .زّب اظ
پیبم تأییسیِ ثطای پبؾد ثؿتِّبی اضؾبلی اؾتفبزُ هیًوبیٌس ٍ ایي ثؿتِّب زض جْت هربلف ثب یه وبًبل ثیؾین هكتطن اًتمبل هییبثٌس ،زض ًتیجِ ثبػث
افعایف تصبزم زض وبًبل هیقًَس.
 .3روش تایید با تأخیز پویا 9بزای شبکههای موردی
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ایي ضٍـ ثطاؾبؼ پبؾد ثِ ٍؾیلِ تبییس اًتربثی 10ثطای لغؼِّبی زازُ ػول هیوٌس .اگط ثؿتِ آهبزُی اضؾبل ثؼسی ،قبهل چٌس قوبضُ هطتت هتَالی
ثبقس ،هیتَاى یه پیبم تأذیطی تبییس تجوؼی 11تَلیس ٍ زضیبفت چٌس ثؿتِ ضا ثِ یىجبضُ تبییس ًوَز .ایي پیبم تبییس ،حسالل ثطای تؼساز زٍ ثؿتِ تَلیس هیگطزز
ٍ ًْبیتبً هَجت وبّف تؼساز پیبم تبییس اًتربثی ( ٍ )SACKوبّف تصبزم هیگطزز.
زض قىل ً 3وًَِای اظ ایي ضٍـ ثطاؾبؼ پبؾد ثطای زٍ ثؿتِ ًكبى زازُ قسُ اؾت ،وِ ایي حبلت زض پطٍتىل  SCTPثِ ٍؾیلِی هتغیط
 DELAYED_SACK_TRIGGERتؼطیف قسُ ،وِ ایي هتغیط هبًٌس قىل  3زاضای همساض اٍلیِ  2هیثبقس.

DATA Chunk

SACK

200 msec

d & NUMBER OF
GAP ACK=2

قىل  -3ػولىطز تبییس زاضای تأذیط زیٌبهیه
قىل  3هثبلی اظ ضٍـ تبییس ثب تأذیط پَیب ضا ثطای اضؾبل تبییس زٍ ثؿتِ ًكبى هیزّس .ظهبًی وِ ثؿتِی زٍم ثِ قىل صحیح زضیبفت ًگطزز ٍ  200هیلی
ثبًیِ (  RTOاٍلیِ ثسؾت آهسُ) اظ زضیبفت یه ثؿتِ ؾپطی قَز ،تٌْب یه ثؿتِ تبییس اًتربثی ( )SACKثطای تبییس ثؿتِ اٍل اضؾبل هیقَز.
الگَضیتن ثْجَز یبفتِ ثِ صَضت ظیط هیثبقس:

10

SACK
cumulative ack

11

اولین همایش ملی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق ،الکترونیک و کامپیوتر
First National Conference of Technology Developments on Electronical, Electronics and Computer Engineering

. . . W W W . T D E C O N F . I R . . .

الگَضیتن پیكٌْبزی فَق ضٍـ اضائِ قسُ ثطای تبییس اًتربثی ثب تأذیط پَیب زض قجىِی ؾیبض هَضزی ضا ثیبى هیوٌس .زض ایي الگَضیتن قوبضُ اٍلیِ
تطتیجی اًتمبل ( ) First Transfer Sequence numberشذیطُ هیقَز( ٍ )Last_Tsnزض ٍضؼیت پبیساض اضتجبط اگط ثؿتِای زضیبفت قَز ،تؼساز
ثؿتِّبیی وِ ٌَّظ تبییس ًكسُ ضا ثب اؾتفبزُ اظ اذتالف ثیي قوبضُ تطتیجی اٍلیِ شذیطُ قسُ ٍ قوبضُ تطتیجی اًتمبل ثؿتِی زضیبفت قسُ ثسؾت هیآٍضز .ثب
اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ تؼساز ثؿتِّبیی( )dوِ ثبیس ّوطاُ ثب ثؿتِ  SACKتأییس قًَس ،هكرص هیگطزز.
زض ؾوت گیطًسُ ظهبى زضیبفت ثؿتِ لجلی شذیطُ قسُ ٍ ثب همساض ظهبى ضفت ٍ ثطگكت ثؿتِ لجلی همبیؿِ هیگطزز ٍ اگط ایي همساض اظ همساض آؾتبًِ
هكرص قسُ ثیكتط ثبقس ٍ ثؿتِای وِ زضیبفت قسُ حبٍی قوبضُی تطتیجی اًتمبل تجوؼی ثبقس ،پؽ  Last _Tsnثِ قوبضُ تطییت اًتمبل وًٌَی ثطٍظ ضؾبًی
هیقَز .ثٌبثطایي وبّف اضؾبل ثؿتِ تبییس هَجت وبّف احتوبل تصبزم ثؿتِّب زض یه وبًبل اضتجبعی ثیؾین هیگطزز.
 . .4شبیه ساسی
ثطای ثطضؾی هیعاى تأثیط گصاضی زٍ الگَضیتن اضائِ قسُ ،زض ایي همبلِ ثِ اضظیبثی پطٍتىلّبی  ٍ SCTP ٍ TCPپطٍتىل اضائِ قسُ ،ثب اؾتفبزُ اظ قجیِ
ؾبظ  NS-2هیپطزاظین .قجیِؾبظی ثب اؾتفبزُ اظ زٍ تَپَلَغی هرتلف هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .ثطای ّط تَپَلَغی زٍ ًوَزاض ثیبى وٌٌسُی چگًَگی
گصضزّی ٍ تأذیط تطؾین قسُ اؾتّ .وچٌیي همبزیط هیبًگیي تأذیط ٍ گصضزّی جطیبىّبی ّط پطٍتىل زض قجیِؾبظی زٍم تَؾظ جسٍلی ثیبى قسُ اؾت .ؾِ
پطٍتىل (Proposed SCTP ٍ SCTP ،TCPپطٍتىل اضتمبء یبفتِ ثطاؾبؼ الگَضیتن پیكٌْبزی) هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.
 .4.1شبیهساسی توپولوژی اول(توپولوژی سوجیزی: )12
زض قجیِؾبظی اٍل اظ تَپَلَغی ظًجیطی قىل  1اؾتفبزُ هی قَز] .[11ٍ10زض ایي تَپَلَغی اظ ًَ 10ز ثب هحسٍزُی اضؾبل  250هتط ،پطٍتىل
ّ ،AODV ٍ 802.11bوطاُ ثب ًطخ  11هگبثیت زض ثبًیِ اؾتفبزُ هیقَز .هست قجیِؾبظی  300ثبًیِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ قجیِؾبظ  NS-2.35پیبزُ ؾبظی
هیقَز.

10

9

…………………..
شکل  -1توپولوژی سوجیزی

chain topolgy

12

2

1
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زض ایي تَپَلَغی اظ زٍ جطیبى زازُ زض جْت هربلف اؾتفبزُ هیگطزز .همساض هیبًگیي گصضزّی ٍ گصضزّی ّط زٍجطیبى ثطای ؾِ پطٍتىل شوط قسُ زض
قىل ً 3 ٍ 2كبى زازُ قسُ اؾت.

Throughput/Kbps
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شکل  -2میاوگیه گذردهی توپولوژی سوجیزی
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شکل -3میاوگیه تأخیز توپولوژی سوجیزی
ثب تَجِ ثِ ًوَزاض قىلّبی  3 ٍ 2گصضزّی پطٍتىل ً SCTPؿجت ثِ پطٍتىل  TCPثبالتط ثَزُ ٍ ضٍـ پیكٌْبزی ( )proposed SCTP
گصضزّی ثیكتطی ًؿجت ثِ زٍ پطٍتىل زیگط اضائِ هیزّس ٍ هیبًگیي تأذیط ثؿتِّب زض قجىِ وبّف هییبثس .زض ضٍـ پیكٌْبزی ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ ضٍـ تأییس
ثب تأذیط پَیب پبؾد چٌس ثؿتِ ضا ثِ صَضت یه پبؾد هجتوغ اضؾبل هیًوبیس ،زض ًتیجِ ثجبی ایٌىِ چٌسیي ثؿتِ اظ وبًبل هكتطن ثِ صَضت ّوعهبى اؾتفبزُ
ًوَزُ ٍ ثبػث افعایف اظزحبم ٍ تصبزم زض قجىِ گطزًس تٌْب یه ثؿتِ اظ توبم اهىبًبت هَجَز وبًبل هیتَاًس اؾتفبزُ ًوبیس پؽ همساض ثؿتِّبی اضؾبل قسُ زض
پبؾد ثؿیبض ووتط ثَزُ ٍ ثب تَجِ ثِ تطافیه ووتط تأذیط ثؿتِّب ًیع وبّف هییبثس.
 .4.2شبیهساسی توپولوژی چهارم:
زض ایي تَپَلَغی اظ هحیغی ثب ًطخ زازُ  11هگبثیت،تطافیه ػجَضی  ،ftpهؿبحت  1500*500هتطهطثغ ،پطٍتىل هؿیطیبثی  ،AODVزاضای ًَ 50ز
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اؾتفبزُ هیًوبیس وِ ؾِ ًَز ثِ یه ًَز زض ؾوت زیگط قجىِ ،جطیبى زازُ ضا اضؾبل هیًوبیٌس زض ایي قجیِؾبظی ثطای اضؾبل اظ ؾِ جطیبى زازُ ته جطیبًی
اؾتفبزُ هیقَزًَ .زّب ثب ؾطػت هتَؾظ  5هتط ثطثبًیِ زض حبل حطوت هی ثبقٌس .زض قىل ً 4وَزاض همبیؿِای ثطای ؾِ جطیبى زض ؾِ پطٍتىل ًوبیف زازُ
قسُ اؾت وِ اثط اضؾبل ثطای یه همصس هحبؾجِ ٍ ًكبى قسُ اؾت.

شکل  -4ومودار میاوگیه گذردهی درتوپولوژی دوم
زض جسٍل ً 1یع هیبًگیي گصضزّی ٍ تأذیط ثطای ایي تَپَلَغی هحبؾجِ ٍ ثیبى قسُ اؾت.
ّوچٌیي زض قىل  5تأذیط ثؿتِّب زض قجىِ ثطای ّط جطیبى ٍ ّط ؾِ پطٍتىل هحبؾجِ ٍ ثطاؾبؼ ًوَزاض ضؾن قسُ اؾت.
جدول  1میاوگیه گذردهی و تأخیز بسته ها بزای همه جزیان ها در پزوتکل های متفاوت در توپولوژی چهارم
پطٍتىل

TCP

SCTP

Proposed SCTP

هیبًگیي گصضزّی ][Kbps

262

555

601

هیبًگیي تأذیط ثؿتِّب(هیلی ثبًیِ)

239

219

207

شکل  -5ومودار میاوگیه تأخیز بستهها در توپولوژی چهارم
زض ایي تَپَلَغی ؾِ جطیبى اظ ؾِ ًَز هجعا ثِ یه ًَز اضؾبل هیقًَس وِ زض ّ TCPطوسام اظ ایي جطیبىّب هیتَاًٌس ثطّن تأثیط گصاقتِ ٍ ثبػث
تغییط گصضزّی زض قجىِ هیقًَس .ضٍـ اضائِ قسُ زضٌّگبم اضؾبل چٌسیي تأییسیِ ّوطهبى ثطای ثؿتِّبی هتفبٍت تٌْب یه ثؿتِ پبؾد ثطای همصس اضؾبل
ًوَزُ ٍ ثبػث وبّف تؼساز ثؿتِّبی پبؾد قسُ ٍ زض وبّف تصبزم ٍ تطافیه قجىِ هَثط ػول هیوٌس.
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 وتیجهگیزی.5
ٍ ُ ثْتط ػول ًوَزTCP ٍ SCTP ثب تَجِ ثِ ًوَزاضّب ٍ جساٍل ثسؾت آهسُ زض ایي فصل هیتَاى ًتیجِ گطفت وِ ضٍـ اضائِ قسُ ًؿجت ثِ زٍ پطٍتىل
ٍ  الگَضیتن اضائِ قسُ اظ ضٍـ تأییس اًتربثی پَیب ثطای وبّف تطافیه اضؾبلی.ًِ تٌْب زض افعایف گصضزّی ثلىِ زض وبّف تأذیط اضؾبل ثؿتِّب ًیع هَثط اؾت
 ایي الگَضیتن اظ اضؾبل ثؿتِّبی پبؾد هتؼسز زض قجىِ جلَگیطی ًوَزُ ٍ احتوبل تصبزم ثؿتِّب(ثؿتِّب پبؾد ثب.تصبزم ثؿتِّب زض قجىِ اؾتفبزُ هیوٌس
ٍ  ایي الگَضیتن ثِ زضؾتی ػول ًوَزُ ٍ زض افعایف گصضزّی،ُ زض زٍ تَپَلَغی شوط قس.یىسیگط ٍ ثؿتِّبی پبؾد ٍ زازُ زض جْت هربلف) ضا وبّف هیزّس
. پؽ ضٍـ اضائِ قسُ هیتَاًس تب زُ زضصس زض افعایف وبضایی هَثط ػول ًوبیس.وبّف تأذیط هَثط ػول هیوٌس
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