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بهکارگی��ری حافظةنهان یکی از تکنیکهای بسیار مهم

های ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر
اﺳﺖ )1( :اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎﻧﺎل 

استف��اده از این ن��وع حافظهها در شبکهه��ای کامپیوتری

دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی

شبکههای رایانهای میتوان به نزدیک کردن دادهها (دادههای

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﻮاره از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده

جهت افزایش کارآیی انواع سیستمهای رایانهای میباشد[.]1

کارس��ازﻫﺎ ،و ( )2از ﺟﻬﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

نیز بسیار مرس��وم است .از کاربرده��ای حافظةنهان در

اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ،بهوسیلۀ

ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﻮر،

محبوب) ب��ه کارب��ران و همچنین کاهش ب��ار کارسازها

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻫﺎ بهوجود آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶرو ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﯾﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینک��ه اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺒﻮری از آن ﻣﺤﺪود

ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺒﻮری از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی

دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ واﮐﺎوی اﯾﻦ
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ
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 -1مقدمه

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪ روش ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎ در

ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

واژهه�ای ﮐﻠﯿﺪی :ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن

داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش داده در

ﺣﺎﻓﻈﻪﻧﻬﺎنNamed Data Networking ،
* نویسندۀ مسئول

اشاره ک��رد .تاکنون این تکنیک در سط��ح الیه کاربردی

1

م��ورد استف��اده ق��رار گرفته اس��ت که باع��ث میشود

حافظةنه��ان تنها ب��ه یک کارب��رد خاص سروی��س دهد.

همانط��ور که میدانی��م در شبکهه��ای  TCP/IPدسترسی

ی مک��ان آن محت��وا صورت
ب��ه محتوا براس��اس نشان�� 

میگی��رد .اما در شبکههای محتوامحور برخالف شبکههای

 ،TCP/IPاین نشانیدهی براساس نام محتوا انجام میشود
ن��ه براساس مح��ل آن .بنابراین شبکهه��ای محتوا محور

با اختصاص ن��ام (نشانی) به محتوا ای��ن امکان را فراهم
مینماین��د که دادهها بتوانند در داخل شبکه بازیابی شوند.
تاکنون معماریهای متنوعی برای شبکههای محتوامحور

پیشنه��اد شده است ک��ه از جمله مهمتری��ن آنهاNDN ،

2

1-Application Layer
2-Named Data Networking

[ ]2,3میباشد .در این معماری شبکه ،با دادن نام به دادهها

مینمای��د و یا ب��ه سمت گرهی ارسال کن��د که قبال ممکن

بدون آنکه نی��از به یافتن مکان استق��رار داده باشد .این

بررسی الگوریتمهای غیر برخط نمیپردازیم:

میتوان آنها را بهطور مستقیم از شبکه درخواست نمود
دادهها هنگامی که از شبکه عبور میکنند میتوانند بهوسیله
دستگاهه��ای داخل شبکه ذخیره شوند ت��ا مورد استفاده

درخواستهای دیگر قرار گیرند .بنابراین هنگامی که دادۀ

(محت��وای) درخواستی در یک��ی از حافظههای موجود در

شبکه یافت شود ،مطمئنا با تاخیر کمتری (نسبت به دریافت
داده از کارس��از) به کاربر خواهد رسید .ولی چنانچه داده
در حافظه داخ��ل شبکه یافت نشود مق��دار تاخیر افزوده
شده به هر بسته قابل توجه خواهد بود .از اینرو ،ارزیابی

کارای��ی حافظههای نه��ان داخل شبک��ه از اهمیت زیادی
برخوردار است.

اس��ت آن را در خود ذخیره کرده باشد .به دالیل زیر ما به
 -1افزایش بارترافیکی به علت تبادل اطالعات شبکهای

بین گرهها جهت یافت��ن گرهی که داده موردنظر را ذخیره
کرده است.

 -2احتمال ارسال به گرهی که داده در آن دیگر وجود

ندارد.

 -3عدم تطابق با الگوریتمهای مسیریابی که هماکنون

بر روی شبکهاینترنت مورد استفاده قرار میگیرند.

 -4افزایش مقدار پردازشی ک��ه باید بهوسیله هر گره

انجام شود.

دستهبندی دیگری که میتوان برای الگوریتمهای ذخیره

از سوی دیگ��ر ،با توجه به محدود بودن اندازه حافظه

داده درنظر گرفت ،دستهبندی بر اساس نوع تصمیمگیری

عب��وری از آن ،و وابست��ه ب��ودن ترافیک عب��وری از هر

تصمیمگیری میتواند بر اساس محبوبیت داده ،استفاده از

مورد استف��اده در یک مسیریاب نسبت ب��ه حجم ترافیک
ب به سایر مسیریابه��ای دیگر ،این امکان وجود
مسیریا 
دارد ک��ه واکاوی ای��ن حافظهها نه تنه��ا بازخورد مثبتی

نداشته باشد بلکه باعث افزایش تاخیر عبور از یک مسیریاب

بشود .برای کاهش این تاخیر ،تاکنون الگوریتمهای پیچیده
گوناگونی ب��رای جایگ��ذاری داده در حافظةنهان موجود

در انتخ��اب داده جهت ذخیره در یک گره میباشد .این نوع

ی��ک تابع تصادفی و یا هر روش پیشنهادی دیگر باشد .در
این مقاله به مقایسه چن��د روش کلی در ذخیره دادهها در

مسیریابها می پردازیم.

 -2تحقیقات پیشین مرتبط

الگوریتمه��ا بهدستههای مختلفی تقسی��م میشوند مانند

اطالعات محور 5ارائه شده است .نسخه بعدی  CCNدر []2

تصمیمگی��ری و غیره .از لحاظ الگوریت��م مسیریابی ،این

فعال میباشد .در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ [،]11

غیربرخط تقسیم میشوند .در جایگذاری برخط ،دادهها فقط

[ ،]13ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ [ ،]14اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء [ ]15و

کننده ذخیره شوند .درحالیکه در الگوریتمهای غیربرخط،

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ  NDNدر ﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑﺎ

3

رﻗﺒﺎی آن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺗﺮاﻓﯿﮏ

دادهای در چه مکانی ذخیره شود [ .]2,4,5,6,7,8,9,10این

قرار میدهیم ،ابت��دا در [ ]3بهعنوان نمونهای از شبکههای

طبقهبندی براس��اس الگوریتم مسیریاب��ی ،براساس نوع

به نام شبکه  NDNارائه شده است که هم اکنون یک پروژه

الگوریتمها به دو دسته کلی جایگذاری برخط و جایگذاری

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ،]21[ Ad-hocﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ

میتوانن��د در مسیر بین گره تولیدکننده داده تا درخواست

ﺑﺴﯿﺎری از برنامههای کاربردی دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ رو رﺷﺪ اﺳﺖ.

دادهه��ا میتوانند در هر گرهی در شبک��ه ذخیره شوند و

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی  NDNﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

مسیریاب باید تصمیم بگیرد ک��ه بستۀ مورد درخواست

را به سمتی ارس��ال کند که الگوریتم مسیریابی مشخص
3-Request Packet

4- CCN
5-ICN
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درشبک��ه پیشنهاد شده است که مشخص مینمایند که چه

نسخهای از شبکه محتوامحور 4که در اینجا مورد بحث

3

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ  Agerو ﻫﻤﮑﺎران در [ ]16ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرآﯾﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا،

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎیﻧﻬﺎن در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن در ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ دارد [.]17

آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺪﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ

ﻧﻬﺎن داﺧﻠﯽ شبکۀ  ICNﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ
ﻓﻘﻂ در ﮔﺮهﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی

ﻣﺤﺒﻮب در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ[ .]3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت Perino

ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ (ﻻﯾﻪ  .)۳-ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮاردادن
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی [ .]25در [ ]25ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺬاری
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آنها ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ

ﺧﻮد از روش دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در ﻫﺮ ﮔﺮه اﺳﺖ .ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در ﮔﺮهﻫﺎی

و  Varvelloﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺣﺎﻓﻈﻪ (بهﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

دورﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮب و

را ﺑﺮای  NDNﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﺪ [ .]18در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه

ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آنها ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری

اﻧﺪازه و ﺳﺮﻋﺖ) ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻂ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ

ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪﻧﻬﺎن (بهدلیل ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ) و
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات،
ﯾﮏ ﻃﺮح ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎیﻧﻬﺎن

ﮐﻮﭼﮏ [ ]19ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،راهﺣﻞ رﯾﺎﺿﯽ آنه��ا ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ،در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن داﺧﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

وب اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ[  [ .]20,21,22اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ �Wol

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﯾﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺬاری

ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،روﯾﮑﺮد اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ آنه��ا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدار زﯾﺎدی دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،از CCN

ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺼﺎل)

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ [ .]27,26,13ﺑﻪﻃﻮر

ﮐﻠﯽ ،اﮐﺜﺮ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن در آنه��ا ﺑﺮﺧﻂ

ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده میکنند .حافظههای نهان

موجود در لبۀ شبکه ،بدون همکاری و مشارکت ،بیشترین

بازدی��د را بهدست میآورند و بهعنوان فیلتر عمل میکنند.
این اثر برای سیستمه��ای سلسله مراتبی مشهود بوده ،و

همچنین برای حافظةنهان وب [ ]1شناخته شده میباشد ،و

 manو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آنها ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی

برای  CCNنیز مشاهده شده است[ .]28,29حافظههای نهان

و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،از دادهﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۹ﺳﺎل

در هسته هستند با محتوای غیر محبوب انباشته میشوند

ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی ﻧﺪارن��د [ .]23ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم وب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از اﻣﺮوز
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﻣﻮرد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﺗﻘﺎﺿﺎ Li ،و  Simonﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ راهب��رد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن
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ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ) اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای NDN

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ آنه��ا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ[ .]24ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،IPTV ،6و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی وب،

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اینه��ا ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎص (ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
6-Content Delivery Networks

لبه حاوی فایلهای محبوب هستند ،در حالی که آنهایی که

ک��ه تعداد کمی بازدی��د میگیرند .به همی��ن دلیل است که
فیاضبخ��ش و همکارانش باور داشتند که بیشترین مزیت

حافظةنه��ان درون شبک��های ب��رای  ICNرا میت��وان با،

 TCP/IPبهوسیله قرار دادن کل حافظةنهان در لبه بهدست

آورد [ .]30از ط��رف دیگر ،مشاهدات  Tysonو همکارانش

با  BitTorrentنشان میدهد ک��ه حافظةنهان قابل توجهی
در سیستمهای خودمخت��ار (AS)، Tier-2وجود دارد[.]31

 Aubryو همکاران��ش ]32[ ،چنی��ن است��دالل کردند که در
همه گرهها نیازی به حافظةنهان نیست و میتوان با اجازه

دادن ب��ه نیمی از مسیریابها ب��رای ذخیرهسازی محتوا،

 - 3ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ NDN

هم��ان سطح کارآیی را بهدست آورد .اگرچه اعتقاد بر این

ﻗﺒﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮه داده ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ

محبوب در مسیریابهای مرکزی ذخیره شود ،اما معرفی

ی ﺑﻪ
ی ﺑﻪ دادهﻫﺎ بهج��ای اﺧﺘﺼﺎص نشان 
اﺧﺘﺼﺎص نشان 

برطرف میکند Wang .و همکارانش مسئله را بهعنوان یک

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎم داده ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ

ک��ه معادل کمینهسازی فاصله است فرموله کردند .یکی از

ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ

نیز میباشد این است که هسته شامل نسخههایی از مطالب

ﺷﺒﮑﻪ  IPاﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ

که حافظههاینهان پروتکل هماهنگی را اجرا کنند .هماهنگی

ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ داده و ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ،ﻧﺎم آن داده ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ را

باش��د[ .]4,6,9چنین طرحهایی باع��ث افزایش سربارهای

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن داده ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ

و ممکن است به سرعت کافی با تغییرات محبوبیت سازگار

داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .کوچکترین واﺣﺪ داده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی

اگرچه آنها ایده خوبی را برای ذخیره کردن محبوبترین

ﺑﺴت��هﻫﺎی داده ﻫﺮﯾﮏ بهط��ور ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ

( )hitبیشت��ری از درخواس��ت کنندگ��ان بگی��رد ،در همه

ﺟﺪاول ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﻧﺎمﻫﺎ بهص��ورت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب

استف��اده میکنند که لزوما ی��ک رویکرد درست نمیباشد.

اﻧﺘﻘﺎل داده از ورودی ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪاول

است که باید محتوای محبوب در لبه شبکه و محتوای کمتر

ﻣﻌﻤﺎری [ ]3ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری،

یک روش تخصیص بهینه حافظةنهان در [ ]25این باور را

ﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب

برنامه خطی برای به حداکثر رساندن مزیت ذخیرهسازی،

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻄﺎﺑﻖ

دالی��ل راهبرد ذخیرهسازی درمسیر ،که پیش فرض NDN

ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ

در لب��ه است .یکی از راههای کاهش این افزونگی این است

دو دﺳﺘﻪ :ﺑﺴﺘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ داده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ممکن است نی��از به اندازهگیری محبوبی��ت محتوا داشته

ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ارﺳﺎل

ترافیکی ،و اضافه کردن پیچیدگی به مسیریابها میشوند

اﺳﺖ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی داده ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ

نشوند .اندازهگیری محبوبیت عمومی در [ ]8ارائه شده است.

ﺧﻂ ارﺳﺎل ﺷﻮد اﻧﺪازه ﺑﺴﺘﻪ داده را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

محتوا در مسیریاب مرک��زی دارند که میتوانند بازخورد

ﻓﺮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه

مسیریابه��ا از توزیع  Zipfبرای ارزیابی محبوبیت محتوا

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﺑﺮای

در یک رویکرد مبتنی ب��ر محبوبیت برای کاهش افزونگی

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ک��ه از حافظةنهان وب الهام گرفت��ه شده است ،یک برنامه

CS( Content Store( -1

طراحی آنها ،محتوای محبوب که در مسیریابهای نزدیک

Forwarding Information Base )FIB( -3

به درخواس��ت کنندگان ذخی��ره می ش��ود ،مقادیر سنی

ﺟﺪول  CSﻫﻤﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

محب��وب را ب��ه مشتری نزدیکت��ر میکنن��د .اندازهگیری

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺪون آنک��ه ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

س��ادهای نیست .ع�لاوه بر این ،ذخی��ره محتوای محبوب

 PITﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی داده

نیست.

ی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﮔﺮهﻫﺎ دارای نشان 

بیشتری را دریافت میکنن��د .در این روش ،آنها محتوای

ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داده ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ ﺟﺪول ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،

محبوبی��ت مانند سای��ر پیشنهادهای ذخیرهس��ازی ،کار

بست��ۀ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ کارساز را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺪول

بهطور کامل در مسیریابهای لبه ،همیشه بهترین انتخاب

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .همانط��ور ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﺷﺒﮑﻪ NDN
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«ذخی��ره تعاونی مبتنی بر سن» در [ ]7ارائه شده است .در

Pending Interest Table(PIT) -2

5

شکل  :1معماری یک مسیریاب NDN

شکل :2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎیLCE،،LCD،. ProbCace MCD

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ داده در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺳﻬﻢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪ روش ﮐﻠﯽ از

ﻣﺠﺪد ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﮑﺮاری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آنها درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺎم ﺧﺎص درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

 -4اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی داده

ﻫﻤﺎن ﺟﺪول  PITﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺟﺪول  PITاز ارﺳﺎل

ﺟﺪول  PITﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم درﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب از
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه داده در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن

داده ورودی ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﮐﻪ درآن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ

ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﻪای از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ

اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ

اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ دﻗﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺪاول ،دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  -۱اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ داده در ﺣﺎﻓﻈﻪ

ﺳﺮﺑﺎر ﻧﺒﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺪام

ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ درحالیکه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد .ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ داده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

آن درﮔﺎه ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺪول ،ﺟﺪول  FIBﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ

ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ کارساز ،ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎب

و داده در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .بهط��ور ﮐﻠﯽ ،در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی

ذﺧﯿﺮه داده در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ،ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه

ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺪون

و  -۲اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه داده .7ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ،ﯾﮏ داده را ﺑﻪﻋﻨﻮان داده

داده ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و داده ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ بهطور ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺪام

جایگ��ذاری ﺑﺎ داده 8اﺧﯿﺮا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎفته 9ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﯾﻢ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

دوم ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺪام
داده در ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب و ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد.
7- Admission Policy
8-Replacement Policy
9-(LRU) Least Recently Used

 ۱-۴اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ (LCE) Leave Copy Every Where

 LCEاﺑﺘﺪاﯾﯽتری��ن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ تصمیم گیری ذخیره داده

ب��رای شبک��ه  NDNﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اوﻟﯿﻪ ]3[ NDN
ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﺳﺎدۀ ﺟﺎﯾﮕﺬاری،

ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎی ﻋﺒﻮری ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ (۲اﻟﻒ) ﻓﺮآﯾﻨﺪ  LCEرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ

از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه داده در

ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی داده در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار

ﻣﻘﺎﻟﻪ [ ]35آﻣﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
ﻧﺒﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

ﭘﯿﺶﻓﺮض  NDNﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۲-۴اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ (LCD) Leave Copy Down

در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ [ ،]33همانط��ور ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ (۲ب)

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ دادهﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه (ﭼﻪ از کارساز و
ﭼﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﯿﺎﻧﯽ) در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ِ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب همسای��ۀ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ دادهای از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ،داده ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﮔﺮهﻫﺎی ﻟﺒﻪ

ﮐﻪ نزدیکت��رﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دادهﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب از

دادههای ﻏﯿﺮﻣﺤﺒﻮب ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺿﺎﻓﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺪاول ﻓﻬﺮﺳﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ۳-۴اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ (MCD) Move Copy Down

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  LCDﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ داده بهط��ور ﮐﺎﻣﻞ از ﯾﮏ ﮔﺮه ﺑﻪ ﮔﺮه دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ

ﻣﯽﺷود [ .]34ﺷﮑﻞ (۲ج) روﻧﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  MCDرا ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد نسخ��هﻫﺎی
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ داده ﺣﺬف ﺷﺪه از ﯾﮏ

ﮔﺮه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺻﺎدره از ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 4-4اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ProbCache

اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﻪای از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل ذﺧﯿﺮه داده ﺑﺮ

اﺳﺎس دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ )۱( :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮه ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ()۲
ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺮه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ داده ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ نزدیکتر ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ

از ﮔﺮهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺟﻤﻊ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ

اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺒﮑﻪ ،اﯾﻦ دو
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد
در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ کارس��از ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ (۲د) ﻓﺮآﯾﻨﺪ  Prob-Cacheرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 ۵-۴اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ CCndn

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  CCndnو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ]36[ CCndnS

سعی در ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه
و کارس��از ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ
در ﻣﺒﺪا (کارس��از) ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

آنه��ا ّ
تکه ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﯾﮏ ﯾﺎ
تک��ه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ّ
ﭼﻨﺪ ّ
تکهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ در
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻟﺒﻪ (ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ) و ّ
تکهﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در اﻧﺘﻬﺎی

ﻣﺴﯿﺮ (ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ کارس��از) ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از ﻣﺰاﯾﺎی
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

 -۱ﻧﻮع دادهﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ در صورتیک��ه داده از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺿﻤﻦ ﺑﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ ،ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﻦ دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ّ
تک��هﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در

ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

 -۳ﺧﺎﺻﯿﺖ پاالی��ش ﮔﺮهﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﮐﺎﻫﺶ
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ﻣﻮﺟﻮد از ﻫﺮ داده در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﯾﮏ ﮔﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﮐﻪ در
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جدول  :1پارامترهای استفاده شده در شبیه ساز

شکل  :3مقایسه چیدمانها در (الف)  CCndnبا (ب) LCE

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮔﺮهﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮایﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﺮهﻫﺎی ﺑﻌﺪی در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﻧﺸﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﺮﮐﺪام

از آنها ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪاری از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب
را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرآﯾﯽ آنها اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 -۴از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دادهﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﻣﺤﺒﻮب ،از ﻧﻮع

دادهﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ روش ،از اﯾﺪه streaming

پی��روی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در حال��ی که
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﮔﺮه ﻟﺒﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎن

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۳ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  CCndnو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ LCE

ﻣﯽﭘﺮدازد .درحالیک��ه ﺑﺎ  LCEﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎ
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،در  CC-ndnﭼﻬﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در  ۴ﮔﺮه

ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد.

 -۵ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای
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ﺟﺎﯾﮕﺬاری داده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ

ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﺟﺎوا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  NDNرا ﮐﺎﻣﻼ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ را
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﺪول  ۱ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

پارامتر

مقدار

توپولوژی

Geant

الگوریتم جایگزینی

LRU

توزیع محبوبیت α

1

تعداد کاربران

3000

تعداد کارسازها

4000

طول فایل

 600بسته

طول ّ
تکه

 100بسته

تعداد کل دادهها

 2400000بسته

اندازه حافظه نهان

 100تا  300بسته

ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺒﮑﻪ Geant10

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ آن در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ واﻗﻌﯽ در اروﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  40ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺗﻌﺪادی ﺑﻪ
کارساز ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ مسیریابﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮ و کارساز ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ.

در ﺷﮑﻞ  ۴ﮐﺎرﺑﺮان و کارسازﻫﺎ بهصورت ﺛﺎﺑﺖ درﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻃﻮﺳﯽ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ کارساز ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ دو داﯾﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 -۱اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ داده از ﯾﮑﯽ از ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ

11

 -۲ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﭙﯽ دادهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ

12

 -۳ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ

آنها

13

 -۴ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ دادهﻫﺎی

درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﻗﺮار دارد

14

 - 6مقاﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ
دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺑﺎ بهکارﮔﯿﺮی
10- https://www.geant.org/
11-Probability of Network Hit
12-Average Data Redundancy
13-Average Distance to Content
14-Average Distance to the First Packet

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ()LCE ،MCD ،LCD

ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﻟﯿﻞ آن ،ﻣﺸﮑﻞ بهوج��ود آﻣﺪن

ﭘﺪﯾﺪه  thrashingﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺗﻤﺎم

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﯾﮏ ﮔﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ

دو روش  CCndnو  ProbCacheﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺎﯾل را
شکل  :4توپولوژی  Geantبا  40مسیریاب

ﭘﻨﺞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان آنه��ا را ﺑﻪ دو
دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد -۱ :ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﺑﺎ

اﻧﺪازه ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی بزرگتر از اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ.
در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل  ۸،۷،۶،۵و  9رﻓﺘﺎر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﻧﺪازه
ﺣﺎﻓﻈﻪ از اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
 ۱-۶اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ داده در ﺷﺒﮑﻪ

شکله��ای  ۵و  ۶ﮔﺰارﺷﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ داده در

ﯾﮑﯽ از ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ (ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ کارس��از) را اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۵ﮐﺎرﺑﺮان و کارسازﻫﺎ ﺑهﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ/

دﺳﺘﯽ و در ﺷﮑﻞ  ۶بهص��ورت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ مسیریابﻫﺎی

ﺷﺒﮑﻪ  Geantاﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای دو
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ  1 = αو  α = 0.8در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،از ﺗﮑﺮار آنه��ا ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮدداری

ﺷﺪه اﺳﺖ .همانطور ﮐﻪ در شکلهای  ۵و  ۶ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،

هنگامی که اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
دو روش  CC-ndnو  ProbCacheدارای اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮردی

ﻣﺤﺪودی از ّ
تکهﻫﺎ (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ) در ﯾﮏ ﮔﺮه ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ،همانطور ﮐﻪ در

ﺟﺪول  ۱ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﻃﻮل ﻫﺮ ّ
تکه  100ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪه

کوبیدگی ﺑﺮای آن رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ProbCache

ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ بهص��ورت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﻮرت

ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﺣﺘﻤﺎل اینک��ه ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در

ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ در صورتیکه اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪﻧﻬﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻧﺮخ ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪﻧﻬﺎن ،ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در رﻓﺘﺎر

ﺗﻤﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

 CCndnو  LCDﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ب��هوﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ دو

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب در

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  LCDوارد ﮔﺮه ﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد در ﮔﺮه ﻟﺒﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ LCD،ﻣﻘﺪار داده ورودی ﺑﻪ
ﮔﺮه ﻟﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ
ﮔﺮهﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ تحلی��ل درﻣﻮرد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ CCndn

ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ،

ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ
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ﺗﺮﺗﯿﺐ (( ۵ال��ف) و ( ۶الف)) و (( ۵ب)و ( ۶ب)) ﻧﻤﺎﯾﺶ داده

در ﯾﮏ ﮔﺮه ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در  CCndnﻓﻘﻂ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد
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شکل  :5مقایسه پنج الگوریتم تصمیم گیری حافظه نسبت به احتمال یافتن داده از یکی از گرههای شبکه( ،انتخاب کاربر – کارساز ثابت)

شکل  :6مقایسه پنج الگوریتم تصمیم گیری حافظه نسبت به احتمال یافتن داده از یکی از گرههای شبکه( ،انتخاب کاربر – کارساز تصادفی)

ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ

دادن ﮐﺎرآﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد

و کارسازﻫﺎ ﺑهﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ مسیرﯾﺎبﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص

در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .همانط��ور ﮐﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺶداده ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد نسخ��ه در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار

اﺳﺖ .همانط��ورﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺷﮑﻞ  ۶ﮐﺎرﺑﺮان

داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺟﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ( ۷ال��ف) ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  CCndnو MCD

ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  LCEﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﮏ نسخه از ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢLCD،

 ،ProbCacheدر روشﻫﺎی  LCD ،LCE ،MCDﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ

داده در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ (ﺷﮑﻞ  .)۵در ﻧﺘﯿﺠﻪ

در شکله��ای  5و  ۶ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف روشﻫﺎی  CCndnو
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ نه��ان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ
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در ﺷﺒﮑﻪ .ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد نسخ��هﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع دادهﻫﺎ

ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه محبوبتری��ن داده در ﮔﺮه ﻟﺒﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و

ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی داده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﺟﻮاﺑﮕﻮی درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ در ﻧﻤﻮدار آنها ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 ۲-۶ﺗﻌﺪاد نسخة ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ

ﺗﻌﺪاد نسخ��ة دادهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن

هنگامی که اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد
ﺗﻤﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ کارس��از رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد نسخهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در صورتیکه ،ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ،دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﻌﺪاد نسخۀ آنها ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۵و  ۷ﺑﺮای دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ LCD

و  MCDﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد نسخ��ه داده ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد

شکل  :7مقایسه تعداد نسخهها در شبکه

اینکه ﺗﻌﺪاد نسخ��هﻫﺎ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  MCDﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ اﺳﺖ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد داده در آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن

اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده نسخ��ه داده در ﯾﮏ ﮔﺮه ﻣﯿﺎﻧﯽ ب��هوﺳﯿﻠﻪ

درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 3-6ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ دادهﻫﺎ

ﯾﮑﯽ از مهمت��رﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎیﻧﻬﺎن،

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ داده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی داده در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺷﮑﻞ  8ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  CCndnهنگام��ی ک��ه اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارد .اﻣﺎ هنگام��ی که اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ LCD ،ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .همانط��ور ﮐﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪ LCD ،ﺳﻌﯽ در اﻧﺒﺎﺷﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب در ﮔﺮه
ﻟﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش دادهﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ

ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺻﻠﯽ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی

اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ دادهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺷﮑﻞ ( ۹ال��ف)
وﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ دادهﻫﺎ را ﮔﺰارش
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

روش  CCndnدر ﯾﮏ ﮔﺮه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را
در ﮔﺮه ﻟﺒﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ (و ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ّ
تکه)

را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .همانط��ور ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۸ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ حافظة ﻧﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه

اﮔﺮﭼﻪ ﺷﮑﻞ  ۸ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  LCDﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ حافظ��ة ﻧﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ

 ،۹ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ  CCndnرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .همانط��ور ﮐﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ داده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﻤﻮدار رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﻬﺘﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ داده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ دارد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻞ

در ﺑﺨﺶ  ۵ -۴اﺷﺎره ﺷﺪ ،روش  CCndnﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺬاری
دادهﻫﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ آنه��ا درﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ

اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۸و  ۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

 MCDﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎ داده ﻧﺸﺪه و از
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شکل  :9متوسط فاصله کاربران تا اولین بسته در شبکه

ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن نسخ��ه داده ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد نسخهﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ داده  -۳بهص��ورت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و  -۴ﺑﺪون

ﮐﻪ از ﯾﮏ روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ اﻧﺘﻈﺎر م��یرود ،از ﮐﺎرآﯾﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  CCndnو LCD

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ProbCacheﻧﯿﺰ همانگونه

ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 -۷ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺬاری داده در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ داده ،ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺎم ﺑﻪ داده ﺑﻪ ﺟﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺎم ﺑﻪ

ﻣﮑﺎن داده ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن در ﻻﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ و

در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ
ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻘﺪار داده زﯾﺎدی در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وارد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ سازوک��ارﻫﺎﯾﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن در آنه��ا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .از

ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ سازوکارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
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ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺬاری داده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن

ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن را بهدس��ت آورد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،

ﺗﻌﺪادی از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﻪای از اﯾﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ را در دﺳﺘﻪ ﺧﻮد
دارﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ

ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺬاری دادهﻫﺎ  -۱بهصورت ﺗﻮزﯾﻌﯽ-۲ ،ﺑﺎ درﻧﻈﺮ

ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺰﯾﺖ

 CCndnﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  LCDدر آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ دارد.

درﺿﻤﻦ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ

زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ،LCDدر

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درﺿﻤﻦ

ﮐﺎرآﯾﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن دادهﻫﺎ

ب��هوﺳﯿﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  MCDﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن چ��ه از لحاظ برخ��ورد و چه از لحاظ

کاهش فاصله کاربران تا داده میگردد.
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