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 This article analyzes the performance comparison of scheduling 
algorithms WFQ, PQ and FIFO using simulation of various scenarios 
such as (traffic crashes, incoming traffic, end-to-end delays, etc.) is 
covered in a wire network under VoIP. The active MSRP method has 
been suggested as a bandwidth reservation method. In this 
research, different queuing methods are evaluated with the help of 
OPNET simulator to manage, adjust and prioritize the packages in 
the buffers before sending them. Various parameters such as 
vibration, package’s delay changes, package’s end-to-end delay 
changes, and traffic of sent and received packages have been 
investigated. Also, the performance of different queuing designs is 
affected by different numbers of nodes. Finally, the best queuing 
scheme has been selected from this analysis and evaluation. 
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    مقاله پژوهشی     

 VoIP ترافیک آنالیز پارامترهای کیفیت سرویس

   *1معراج رجائی

 . ای، تهران، ایرانحرفهوفنیاستادیار، دپارتمان مهندسی برق، دانشکده دکتر شریعتی تهران، دانشگاه  -1
 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1398/ 11/ 23دریافت مقاله: 
 1399/ 03/ 13بازنگری مقاله: 
 1399/ 03/ 25پذیرش مقاله: 

 

ا تجزیهمقاله    یندر  الگوروبه  عملکرد    و  PQ, FIFOبندی  زمان های  یتم تحلیل 
WFQ  سناریوهای مختلف از جمله سقوط ترافیکی، ترافیک سازی  با استفاده از شبیه

در   وغیره،  انتها  به  انتها  تأخیر  سیمی  دریافتی،  شبکه  پرداخته    VoIPتحت  یک 
عنوان روش رزرو پهنای باند پیشنهاد شده به فعال MSRPشود. همچنین روش می

مورد ارزیابی قرار    OPNETساز  بندی مختلف با کمک شبیههای صف است. روش
بستهگمی تا  آن یرند  ارسال  از  پیش  را  بافرها  در  و های موجود  تنظیم  ها مدیریت، 

دیگر، پارامترهای مختلف مانندِ لرزش، تغییرات تأخیر بسته  بندی کنند. ازسویاولویت
اند. های ارسالی و دریافتی بررسی شده بسته و ترافیک بسته  end to endو تأخیر  

گیرند.  ها قرار میتأثیر تعداد مختلف گره تحت  بندی مختلف نیزهای صف عملکرد طرح
 بندی انتخاب شده است.در نهایت از این تحلیل و ارزیابی، بهترین طرح صف

  کلید واژگان:
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 مقدمه 
این    اصلی   معایب   از   یکی .  دهد می   ارائه   کاربران   به   را   تالش   بهترین   تنها سرویس   اینترنت   جهانی   شبکه   حاضر   در حال 

،  هستند   ورودی های  بسته   پردازش   و   دریافت   به   قادر   خوبی به   شبکه های  رغم اینکه مسیریاب به   که   است   این   سرویس 
ندارد. در این میان، هریک از خدمات درخواست رزرو    وجود   مقصد   به ها  بسته   رسیدن سالم   مورد   در   تضمینی   گونه هیچ 

در شبکه محلی    ( MSRP)   1های متعدد  نام جریان پهنای باند یا خدمات خروج رزرو پهنای باند با استفاده از پروتکل ثبت 
تاکنون نتوانسته است موارد زیادی از رزرو پهنای باند و سرویس خروج رزرو پهنای    MSRPماند، ولی مکانیزم  محفوظ می 

  از   یکی هستند.  توسعه  توجه برای  مورد   متنوعی   سرویس های  کالس  حاضر   حال  در   . [ 1]   درستی مدیریت کند باند را به 
  کاربران   به   مطمئن   و   سریع   سرویس   ارائه   نیازمند   دارد که   اختصاص   وب   سرویس   ارائه   مراکز   و ها  شرکت   ، به ها این کالس 

 . شود بندی می تقسیم   های مختلف با کیفیت   دیگری های  کالس زیر   به   ترتیب   به   سرویس   کالس   نوع   این .  هستند 
  سرویسی .  اندکی دارد   تأخیر   تغییرات   و   تأخیر   به   نیاز   است که   اینترنت، سرویسی   نوین در   سرویس های  کالس   از   یکی 

بیشترِ    در حال حاضر هستند.    سرویس   کالس   هایی از این نمونه   اینترنتی   ویدئویی های  کنفرانس   و   اینترنتی   تلفن   مانند 
  سرویس   کیفیت   تضمین   برای هایی  مکانیزم   افزودن   و   بررسی   حال   در   ، اینترنت   شبکه های  سوئیچ   و   مسیریاب   تولیدکنندگان 

های  پروتکل   کمک   با   باید   ابتدا ای،  داده   هرگونه   ارسال   از   پیش   حقیقی   زمان   کاربردهای   در هستند.    خود   محصوالت   در 
  در این مسیر   وجود ـ   ـ در صورت   الزم   و منابع   شود   برقرار   زمان   در کاربردهای   منابع   رزرو   برای   ای اولیه   مسیر   سیگنالینگ، 

 . شود   رزرو 
است  ( IntServ)  2شود. این پروتکل رزرو، منبع نوعی سرویس مجتمع  می   استفاده  اینترنت  در   RSVP  پروتکل  از 

  RSVPها استفاده کرد.  ها یا روتر توان با استفاده از میزبان را می   RSVPکند.  که در مکانیزم رزرو روی الیه انتقال کار می 
در منابع هر گره در امتداد یک مسیر    RSVPطورکلی عملیات  کند. به های کاربردی را بیان می چگونگی رزرو مکان برنامه 

یا پروتکل    IGMP, ICMPمحفوظ است؛ همچنین، اطالعات کاربردی انتقال نیست بلکه یک پروتکل کنترالینترنت مانند  
 دهد. را نشان می   RSVPند رزرو با  فرای   1. شکل شماره  [ 1] است    مسیریابی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RSVP. مکانیزم رزرو با 1شکل 

 
1 Multiple Stream Registration Protocol 
2 Integrated Service 
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  RSVPاجرای   . [ 2]   پشتیبانی کرده و حالت رزرو هر گره در طول مسیر را ذخیره کند   RSVPهر دستگاه باید از 
شود و برای حل معایب  ار است زیرا مسیر ترافیک در اینترنت ثابت نیست؛ به همین دلیل کمتر از آن استفاده می دشو 

 . [ 3]   ارائه شده است   1های متفرق آن، سرویس 
2VOIPای مانند  خدمات چندرسانه 

اند. برای ارائه این  ای به انتظاراتی برای نسل آینده تبدیل شده و جریان رسانه  
باند( در همین  )دسترسی وایرلس پهن   BWAبرنامه کاربردی به مشتریان، به اتصالی با کیفیت باال نیاز است و تکنولوژی  

مگابیت برایشان فراهم شود. یکی از    شود. به کاربران وعده داده شده است که دسترسی یکپارچه اینترنت راستا مطرح می 
باند  دسترسی وایرلس پهن   IEEE 802.16مقرر شده است که بر اساس    . [ 4]   ، وایمکس است BWAهای تحت  فناوری 

مایل در    80تا    70مایل، از قابلیت تحرک تا حدود    50و پوششی با ُبرد    Mbps  70در مترو ارائه شود. وایمکس با سرعت  
 )خط مشترک دیجیتال( شود.   DSLشود جایگزین کابل و  کند و تصور می ساعت پشتیبانی می 
IEEE 802.16   نام با  خدمات  کالس  نوع  پنج  تالش(،   BEهای  از  بهترین  اعطای    UGS  )سرویس  )سرویس 

رأی   rtPS  ناخواسته(،  بالدرنگ(، )سرویس  غیربالدرنگ(، رأی   )سرویس   nrtPS  گیری    rtPS)سرویس    ertPS  گیری 
شده، دوباره به صورت  شرده مقایسۀ سیگنال صدا وجود دارد و این سیگنال ف  VoIPکند. در  یافته( پشتیبانی می توسعه 

)پروتکل اینترنت( برای مدیریت    IPهای صدای دیجیتال از  شود. در ادامه این بسته سازی می سیگنال دیجیتال مدل 
 کنند. استفاده می   IPهای صدا روی شبکه  بسته 

کنیم.  ( بررسی می WFQو    FIFO, PQبندی ) را با سه طرح صف   VOIPدر تحقیق حاضر، عملکرد برنامه کاربردی  
نام   به  قدرتمندی  ابزار  با  را  وایمکس  شبکه  اینجا  می پیاده   3OPNETدر  شبیه   OPNETکنیم.  سازی  سازی  ابزار 

ابزاری مهارتی است که  سازی شبکه فراهم می سازی بصری را برای مدل گراست که محیط شبیه شی  کند. همچنین 
پذیری، استحکام، قابلیت  مواردی ماننِد تطبیق  OPNETشود.  می  نگهداری صنعتی فراگیر و پشتیبانی مستمر را سبب 

پوششی  گره با سرعت    ی اد ی ارائه خدمات به تعداد ز   ی برا ی  م ی س   رساخت ی ز آورد.  ردیابی و محیط کاربرپسند را فراهم می 
که    شده است   ی معرف   ی مت ی ق ارزان   م ی س بی فناوری  مشکالت،    ن ی غلبه بر ا   ی برا   بر است؛ بنابراین گسترده و باال، بسیار هزینه 

شود.  ( می و ی کروو ی ما   ی دسترس   ی برا   ی جهان   ی همکار   ت ی )قابل شده و وایمکس  های سیمی شبکۀ شناخته شامل زیرساخت 
درس  . فرسودگی آ [ 5]   گیرنده فای  وای و    مکس ی وا   ه ی پا   ستگاه ی : ا ی دارد رساخت ی ز   ی دو جزء اساس   وایمکس   ی ارتباط   ستم ی س 

IP   ر  محو شبکه اطالعات   به نام را    ی حل راه   شود. جاکوبسون محور می ا تا محتو   زبان ی م   ی از معمار   رات یی تغ ایجاد  منجر به    ز ی ن
 (ICN  ) غلبه بر مسائل    ی براTCP/IP   ترین نوع آن است. تازه که    [ 6]   کرد   شنهاد ی پ 

 

 

 وایمکس  ICN یمعمار. 2شکل 

 
1 Differentiated Service (DiffServ) 
2 Voiceover-IP 
3 OPtimum NETwork 
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 . معماری پایه وایمکس 3شکل 

 گیری ویژگی و عملکرد واحدهای اندازه 
،  FIFOبندی  بندی است. در صف های صف ترین طرح از آسان   FIFO  بندی (: صف FIFO)   First-in, First-outصف  

شود، پیش  ای که اول از همه در بافر دیده می شود؛ یعنی بسته شود، ابتدا بررسی می ای که اول از همه وارد بافر می بسته 
ها یکسان  بسته ها، با همۀ  نظر از کاربرد و اهمیت بسته بندی، صرف شود. گفتنی است در این طرح صف از همه ارسال می 

 دهد. را نشان می   FIFOبندی  شیوۀ کارکرد صف   4. شکل شماره  [ 7]   کند برخورد می 
 

 

 FIFOبندی . صف4شکل 

 صف اولویت 
PQ    مشابهFIFO   زدن است.  است؛ تنها تفاوت این دو مکانیزم برچسبPQ   کند  زدن استفاده می از مکانیزم برچسب

به کاربرد و اهمیت که در آن، تمام بسته  ابتدا با توجه  شوند.  خورند و سپس در بافر گذاشته می شان برچسب می ها 
ای که شامل برچسب  ا اولویت پایین و بافر با اولویت باال. بسته شوند: بافر ب های اولویت شامل دو بافر می براین، صف عالوه 

 دهد. را نشان می   PQشیوۀ عملکرد روش    5اولویت باالتر است، ابتدا ارسال خواهد شد. شکل شماره  



 43- 58(، 1399) 17، فصلنامه علمی کارافن  ...VoIP ترافیک آنالیز پارامترهای کیفیت سرویس

48 
 

 

 بندی اولویت. صف5شکل 

 (WFQ) شدهدهیصف عادالنۀ وزن 
WFQ   بندی اولویت  تقریبًا ماننِد صفPQ   شان برچسب زده  ها ابتدا با توجه به ضرورت است. در اینجا نیز تمام بسته

  WFQشان این است که  شوند. تنها تفاوت بین شوند و سپس در بافر با اولویت پایین یا بافر با اولویت باال قرار داده می می 
عملکرد    6کند. در شکل شماره  ای را به تمام بافرها ارائه می ایره است که سرویس حالت د   WFQبند  شامل یک زمان 

 . شود نشان داده می   WFQروش  
 

 

 شده بندی عادالنۀ وزن. صف6شکل 

 ( Secلرزش )
تأخیری است که در ارسال بسته از    ETEشود. تأخیر  تعریف می   end to endلرزش به صورت انحراف در تأخیر  

دهد.  های مختلف صف رخ می ها در صف و اندازه به دلیل موقعیت بسته   ETEدهد. انحراف در تأخیر  مبدأ به مقصد رخ می 
گیرند؛ بنابراین الزم است لرزش به حداقل برسد تا  های مختلفی قرار می ها در صف دانیم، تمام بسته طور که می همان 

 ها هستند(. هایی که نیازمند ارسال بالدرنگ داده ویژه در برنامه اطالعات ارسالی بهبود یابد )به کیفیت صدای  

 (MOSمیانگین نمره نظر )
  شود کند که پس از ارسال درک می گیری ریاضی را از کیفیت سیگنال صوتی ارائه می میانگین نمره نظر، نوعی اندازه 

ی، نشان داده  های صوت طرح امتیازدهی مورد استفاده برای تسلط بر کیفیت فرضی سیگنال   1در جدول شماره    .  [ 8] 
 شود. می 
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 هاشدۀ آنو کیفیت صدای درک MOS. مقادیر 1جدول 

Degree of Impairment Perceived Quality MOS value 

Imperceptible Excellent 5 

Perceptible but Annoying Good 4 

Slightly Annoying Fair 3 

Annoying Poor 2 

Very Annoying Bad 1 

 تنظیمات سناریو و 
( داریم. در هر پروژه، سه سناریوی  30، و  25،  20،  15،  10،  5ما در اینجا شش پروژه با تعداد مختلفی ایستگاه کاری ) 

ای را  ( وجود دارد. برای آسانی انجام عملیات، در اینجا سناریوی ساده FIFO, WFQ, PQ)   مختلف برای هر رشته صف 
شود. هر دو ایستگاه پایه به  نشان دادیم که شامل دو ایستگاه پایه است و هر ایستگاه پایه شامل پنج ایستگاه کاری می 

ای که برای این  یابد. برنامه در آخرین ابر متصل به سرور اتصال می  IPشوند. این گره به ابر گره ستون فقرات وصل می 
کنند.  پشتیبانی می   VOIPهای کاری از برنامه  است. این ایستگاه   G711کند  های کاری از پروفایل پشتیبانی می ایستگاه 

شود ولی برای هر سناریوی پروژه، دقیقًا همان تعداد ایستگاه کاری یا کاربر  یک شبکه پایه نشان می  7در شکل شماره  
 رد. ما برای هر پروژه جدید، فقط تعداد کاربران نهایی در هر سلول را افزایش دادیم. نهایی وجود دا 

 

 

 شبکه کلی شمایسازی شبیه سناریو از . نمایی7شکل 

 سازی تحلیل شبیه 
فرایند   ناموفق مطرح   MSRPبرای آزمایش  با وضعیت  از شبیه شده  باند،  رزرو پهنای    OPNETساز شبکه  بودن 

ها  حساس به زمان در هریک از لینک شود: ترافیک غیر استفاده شده است. ترافیک بارگذاری حساس به زمان تنظیم می 
طور است  یری مشخصه این شود. نرخ تولید ترافیک و پیگ و ترافیک حساس به زمان با ترافیک صدا و تصویر استفاده می 

حساس به زمان  ( است و ترافیک غیر AFشده ) ونقل تضمین ( است، ویدئو حمل EFشده ) ونقل تسریع که صدا حمل 
(  CBRشود که آن یک نرخ بیت پیوسته ) های صوتی استفاده می برای انتقال داده   EF( است. ترافیک BEبهترین تالش ) 

 انجام شده است.   OPNET 14.5ساز  توسط شبیه   سازی است. این تحلیل شبیه   ATMدر شبکه  
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معرفی شده   IEEE 802.1p( و  RSVPهای رزرو پهنای باند فعلی ماننِد پروتکل رزرو منبع ) در این بخش، روش 
حساس  های دیگر، تأخیر انتها به انتها با ترافیک حساس به زمان و ترافیک غیر با پروتکل   MSRPاست. با مقایسۀ عملکرد  

که رزرو پهنای باند  حالی شدۀ هر ترافیک را در براین، میزان استفاده از پهنای باند رزرو شود. عالوه گیری می به زمان اندازه 
انتها به انتهای ترافیک صدا در حال استفاده از روش    تأخیر   8در وضعیت ناموفق قرار دارد، آزمایش شد. شکل شماره  

طور که در این شکل نشان داده شده است، استفاده از  دهد. همان را نشان می   IEEE 802.1pپیشنهادی در مقاله و نیز  
MSRP    802.1فعال تأخیر انتها به انتهای کمتری نسبت بهp   .دارد 

 

 

 در حال استفاده از روش پیشنهادی  . تأخیر انتها به انتهای ترافیک صدا8شکل 
 

تأخیر انتها به انتهای ترافیک ویدئو را با استفاده از روش    انتقال  رسانۀ  به  تأخیر دسترسی  نتایج  9شکل شماره  
IEEE 802.1p   دهد، تأخیر انتها به انتهای  دهد. همچنین این شکل نشان می نشان میMSRP    فعال نسبت به

802.1p   .کمتر است 

 

 . تأخیر انتها به انتهای ترافیک ویدئو در حال استفاده از روش پیشنهادی 9شکل 
 

اگر    IEEE 802.1pدهد. در مورد  حساس به زمان را نشان می تأخیر انتها به انتهای ترافیک غیر   10شکل شماره  
شود؛ بنابراین  مقدار ترافیک از سرعت پردازش پل بیشتر باشد، ترافیک با اولویت کمتر فرستاده نشده و دور انداخته می 
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طور هندسی  یابد، اما به افزایش می   IEEE 802.1Pبا استفاده از  حساس به زمان  تأخیر انتها به انتها از ترافیک غیر 
 یابد.افزایش نمی 

 

 

 حساس به زمان . تأخیر انتها به انتهای ترافیک غیر1۰شکل 

 بندی های صف لرزش طرح 
شود. در اینجا  نشان داده می   WFQو    FIFO, PQبندی  های صف مقدار لرزش طرح   13و    12،  11های  در شکل 

ثانیه است.    0ایستگاه کاری، تقریبًا برابر با    15و    10،  5بندی، مقدار لرزش برای  قابل مشاهده است که در هر روش صف 
، مقدار  FIFOایستگاه کاری در    30یابد مقدار لرزش هم برای هر طرح متفاوت است. برای  وقتی تعداد کاربران افزایش می 

کاربر نهایی، برابر است با    20ثانیه، و برای    2/ 2  × 10- 4کاربر برابر است با    25ثانیه، برای    2/ 3  × 10- 4است با   لرزش برابر 
 ثانیه.   2/ 3  × 4-10

 × 10-6،  6/3×10-6،    -  3×10-7ایستگاه کاری برابر است با    20و    25،  30مقدار لرزش برای    WFQدر طرح  
 ثانیه  4/1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شده بندی عادالنۀ وزن. لرزش برای صف13و  12، 11های شکل
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 MOSمقدار 

های کاری  برای ایستگاه   MOSتوانیم متوجه شویم که مقدار  می   16و    15،  14های  به طور مشابه در اینجا از شکل 
 ثانیه.   3/ 6بندی برابر است با  تقریبًا برای هر روش صف   15و    10،  5

 

 

 بندی اولویتبرای صف MOSبرای  دادههای بسته  دریافت نرخ . نتایج14شکل 
 

 

 FIFOبندی برای صف MOSبرای  دادههای بسته  دریافت نرخ . نتایج15شکل 
 

 

 شده بندی عادالنۀ وزنبرای صف MOS. مقدار 16شکل 
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 تغییر تأخیر بسته 
این    FIFOبندی شد. در  های مختلف صف توان متوجه تغییر تأخیر بسته برای طرح می   19و    18،  17های  از شکل 
  × 10- 4تا    1/ 2  × 10- 4ایستگاه کاری نیز تقریبًا از    20ایستگاه کاری برابر است با صفر و برای    15و    10و    5مقدار برای  

کاربر نهایی، این   30کند و برای  تغییر می  2/ 3  × 10- 4تا   1/ 8× 10- 4کاربر، این مقدار در هر سلول    25است. برای    2/ 6
های  ، مقدار تغییر تأخیر بسته تا زمانی که ایستگاه PQدر نوسان است. در رشته    2/ 1  × 10- 4تا    1/ 2  × 10- 4مقدار از  

– 4تا   1/ 8× 10- 4ایستگاه کاری، این مقدار از  25، و برای  2/ 2  × 10- 4تا   8× 10- 4تا هستند برابر است با از   20کاری 

 در حال تغییر است.   2/ 3  × 10- 4تا    1/ 5× 10- 4ایستگاه کاری از    30و برای    2/ 3  × 10
 

 

 FIFOبندی . تغییر تأخیر بسته برای صف17شکل 

 

 

 بندی اولویت . تغییر تأخیر بسته برای صف18شکل 
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 شده بندی عادالنه وزنبسته برای صف. تغییر تأخیر 19شکل 

 

 ایستگاه کاری وجود دارد این مقدار برابر است با:   10تا زمانی که    WFQطور مشابه، برای رشته  به 
کند. برای  شوند، این مقدار هم تغییر می های کاری در هم ضرب می ، وقتی تعداد ایستگاه 2× 10- 4تا   9 × 10- 4از 

- 4ایستگاه کاری، این مقدار از    25و    20کند، برای تغییر می   2/ 4  × 10- 4تا    1/ 5  × 10- 4مقدار از  ایستگاه کاری، این    15
 در نوسان است.   2/ 3  × 10- 4تا    1/ 5  × 10- 4کاربر، از    30برای    2/ 3  × 10- 4تا    1/ 9  × 10- 4و از  2/ 3  × 10- 4تا  1/ 5  × 10

 end to endتأخیر 
بندی مشاهده کرد. برای  های صف ته را برای تمام رشته بس   end to endتوان تأخیر  می   22و    21،  20های  از شکل 

بندی  برای صف  0/ 1،  0/ 1، 0/ 1،  0/ 95،  0/ 92ایستگاه کاری به ترتیب   30،  25،  20، 15، 10،  5برای    FIFOبندی صف 
 شده نیز به همین ترتیب است. بندی عادالنۀ وزن اولویت و صف 

 

 

 FIFOبندی بسته برای صف end to end. تأخیر 2۰شکل 
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 بندی اولویت بسته برای صف end to end. تأخیر 21شکل 

 

 

 شده بندی عادالنه وزنبسته برای صف end to end. تأخیر 22شکل 

 های دریافتی ترافیک بسته 
بسته   25و    24،  23های  شکل  سه صف ترافیک  برای  را  دریافتی  می های  نشان  نظر  مورد  که  بندی  برای  دهد 

ثانیه به بعد  میلی   2بندی صفر و از  ثانیه برای هر سه صف میلی   2از صفر تا نزدیکی    30،  25،  20،  15،  10،  5های  ایستگاه 
 . 2/ 3،  1/ 95،  2/ 7،  1/ 35،  0/ 09،  0/ 05به ترتیب برابر است با:  

 

 

 FIFOهای دریافتی برای . ترافیک بسته23شکل 
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 بندی اولویتدریافتی برای صفهای  . ترافیک بسته24شکل 
 

 

 شده بندی عادالنۀ وزنهای دریافتی برای صف. ترافیک بسته25شکل 

 بندی های ارسالی برای سه صف ترافیک بسته 
دهد که برای هرکدام یکسان است  بندی نشان می های ارسالی را برای سه صف ترافیک بسته   28و    27،  26های  شکل 
ثانیه  میلی   2/ 5و    2/ 1،  1/ 7،  1/ 35،  0/ 09،  0/ 05ثانیه و سپس برابر است با:  میلی   2ها از صفر تا نزدیک  ایستگاه و در همه  

 ها. به ترتیب افزایش ایستگاه 
 

 

 بندی های ارسالی برای صف. ترافیک بسته26شکل 
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 بندی اولویتهای ارسالی برای صف. ترافیک بسته27شکل 
 

 

 شده بندی عادالنه وزنهای ارسالی برای صفبسته. ترافیک 28شکل 

 گیری نتیجه 
مورد  و پارامترهای مختلف    OPNETساز  با کمک شبیه   WFQو    FIFO  ،PQبندی  صف   ، کارایی سه پژوهش در این  

طراحی شدند و هرکدام به ازای معیارهای مختلفی   IEEE 802.1  سیم بی بررسی قرار گرفتند. برای این منظور شبکه 
بسته برای سه    end to end، تغییر تأخیر بسته، و تأخیر  MOSدهد مقدار  می   ها نشان سازی ارزیابی شدند. نتایج شبیه 

میزان  بندی مختلف مطرح شد. همچنین این پارامترها با تعدادی ایستگاه کاری مورد محاسبه قرار گرفت که  طرح صف 
دهد و در نتیجه کارایی شبکه تا  توجهی افزایش می قابل   ها را به میزان ش، تأخیر پایانه به پایانه و اختالف تأخیر بسته لرز 

  ابتدا   در .  شد   ارائه   مصرفی   باند   پهنای   و   کیفیت   مدیریت   برای   هایی در این مقاله، روش   . یابد زیادی کاهش می اندازۀ  
  در   الگوریتم   این .  دهد   کاهش   را   مصرفی   منابع   و   بخشد   بهبود   شبکه   بستر   در   ا ر   صدا   کیفیت   شد تا سازی  پیاده   الگوریتمی 

  کیفیت   معمواًل افزایش   بیت   نرخ   دهد. افزایش می   افزایش   را گیرنده  در    دریافتی   پیشین، کیفیت   موجود   الگوریتم   با   مقایسه 
  همچنین   و   انتها   به   انتها   تأخیر   افزایش   موجب   بسته   طول   افزایش .  دهد می   افزایش   را   مصرفی   باند   پهنای   و   دارد   همراه   به   را 

دهد.  می   کاهش   یا   افزایش   را   شرایط، کیفیت   به   توجه   با   بسته   طول   تغییر   شود؛ بنابراین می   شبکه   در   کاهش ازدحام   موجب 
  تأثیر   انتها   به   انتها   تأخیر   حالت، کاهش   این   در .  بود   خواهد   راهگشا   بیت   نرخ   افزایش   و   بسته   طول   آن، افزایش   از   پس 

 . دارد گیرنده  در    صدا   کیفیت   بهبود   در   شبکه   در   ازدحام   کاهش   به   نسبت   بیشتری 
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