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ها  ها در شبکهپذير  به دادهبردن نرخ دسترسبه منظور باال :چکيده
هـا   اکثـر روش . ها  مختلف تکرار داده ارائه شده استروش، متحرک 

تقاضـاها   ، تنهـا نـرخ   گير  برا  نحوه تکرار دادهتصميم ارائه شده، در
هـا  ارتبـاطي   اند و عدم پايدار  لينـک دستيابي به داده را درنظرگرفته

در اين مقاله، مفهومي تحت عنوان درصد  . اندها را لحاظ نکردهميان گره
شود که بيانگر ميزان برخورد آن برا  هر گره تعريف مي بودن اجتماعي 
هـا   درخواسـت اين مفهوم که با توجـه بـه   . ها  جديد استگره با گره

ورود  به هر گره محاسبه مي گردد، تغييرات نسبي مکاني آن گره و در 
با . دهدهايش نشان مينتيجه ميزان عدم پايدار  آن را در ميان همسايه

گرفتن اين مفهوم، روش تکرار داده جديد  ارائه شده اسـت کـه   در نظر
-خ دسترسنتايج شبيه ساز  حاکي از آن است که اين روش، نه تنها نر

ها دهد بلکه مصرف انرژ  را در ميان گرهها را افزايش ميپذير  به داده
  .کندبه طور يکنواخت توزيع مي

پـذير  بـه   دسـترس  ،Ad hocها  متحرک شبکه :كليد  واژه ها 
درصــد اجتمــاعي بــودن    ،(Data Replication)داده، تکــرار داده 

  .ويرايش داده ،(Sociability Percentage)گره

  مقدمه -١
هـا   سـيم، تمايـل بـه اسـتفاده از شـبکه     با روند تکاملي تکنولوژ  بـي 

ا  که بسـيار  از کاربردهـا بـر    باال رفته است به گونه Ad hocمتحرک 
از طرف ديگر،  بـه علـت حرکـت    . شوندها اعمال ميرو  اين نوع شبکه

فراوان ها دستخوش تغييرات آن، روابط ميان هادر اين شبکه هاگره آزادانه
و  بند  شدن شـبکه ها  مکرر و بخشاست که اين خود منجر به قطعي
از ايـن رو نـرخ   . شـود دهي به تقاضاها مـي به دنبال آن،  تأخير در پاسخ

کمتـر از   Ad hocهـا  متحـرک   هـا در شـبکه  پذير  بـه داده دسترس
ها  کليد  برا  اين مسـئله،  حلاز جمله راه .]۱[ها  ايستا استشبکه

ا  هايي اسـت کـه دارنـده اصـلي آن قلـم داده     ها بر رو  گرهداده تکرار
رو اسـت، در سـه   مسائلي که يک روش تکرار داده با آنهـا روبـه   .نيستند

  :ها عبارتند ازاين دسته. ]۲[شوددسته کلي خالصه مي
-اين مسئله، بـه ايـن موضـوع مـي     :  هامديريت تخصيص نسخه •       

  .وقت، توسط چه کسي، کجا و چگونه کپي شوندها چه پردازد که داده
 هـا چگونـه  اين که بـا ويـرايش داده  :  هامديريت سازگار  نسخه •      
  .شوندمينسخه اصلي سازگار شده و با ها  قديمي نامعتبر نسخه
ا  در ارتباط با مکـان قلـم   گرهچگونه  :  هامديريت مکاني نسخه •      
-کسب کرده و اقدام به ارسـال تقاضـا مـي    اتا  موردنيازش اطالعداده
  .نمايد
هـا   هدف اين مقاله، ارائه يک روش تکرار داده کـارا بـرا  شـبکه         

  .است Ad hocمتحرک 
هـا   بخش دوم، کار: ساختار اين مقاله در ادامه بدين صورت است      

بخـش سـوم، ابتـدا مسـئله     .  نمايـد انجام شده در اين زمينه را مرور مي
کند، سپس به مفهوم اجتماعي بودن گـره و نحـوه   داده را بيان مي تکرار

بخش چهارم نتايج حاصل .  پردازداستفاده از آن در روش تکرار داده مي
بنـد  و کارهـا    نمايد و در بخش پنجم، جمعساز  را ارائه مياز شبيه

  .  آتي آورده شده است

 کارها  انجام شده -٢
ارائه  Ad hocها  متفاوتي در شبکهها  تکرار داده روشتا کنون 
هـايي کـه بـرا  تخصـيص     ها بسته به سياسـت روشاين . ]۳[شده است

خواست برا  خوانـدن آن دارنـد،   درنسخه، به روز رساني آن و يا ارسال 
ها، پايدار  ها در هنگام تخصيص نسخهاکثر اين روش .شوندمتفاوت مي

انـد و يـا اگرچـه تغييـرات     هـا را درنظرنگرفتـه  لينک ارتباطي ميان گـره 
ها مدنظر قـرار داده شـده اسـت امـا نحـوه      توپولوژ  شبکه در اين روش
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-گردد کـه راه شناسايي اين تغييرات کارا نيست و همين امر موجب مي
هـا   نکته بسيار مهمـي کـه در اکثـر روش    .حل ارائه شده، بهينه نباشد

ها  ژ  در ميان گرهتکرار داده ناديده گرفته شده، مسئله توازن مصرف انر
معرفـي   Ad hocهـا   اگرچه چند پروتکل مسـيريابي در شـبکه  . است
هـا   و يـا روش   ]۴[دهنـد اند که مصرف انرژ  را مدنظر قـرار مـي  شده

، ]۵[تکرار داده درصدد کاهش ترافيک کلي ايجاد شده در شبکه هستند
اما نکته قابل توجه آن است که کاهش کلـي مصـرف انـرژ  در شـبکه،     

 .ها را تضمين نمايدتواند توازن مصرف انرژ  در ميان گرهنمي

ها  تکرار داده موجـود  روش ارائه شده در اين مقاله در مقايسه با روش
  :شوداز نقطه نظرات زير متفاوت مي

در اين مقاله، مفهومي تحت عنوان ميزان اجتماعي بودن برا  هر  •      
-ميزان برخورد اين گـره بـا گـره   کننده گره تعريف مي شود که مشخص

  .داردها تأثير بسزايي در نحوه مديريت تکرار داده و ها  جديد است
را  هـا متـوازن سـاختن مصـرف انـرژ  در ميـان گـره      اين روش   •      

هـا  تکـرار داده درنظرگرفتـه نشـده     دهد که در اکثـر روش پوشش مي
  .شوداين امر با وجود مفهوم جديد ذکر شده، محقق مي. است
-در صورت قطع شدن ارتباطات در شبکه، به روز رساني نسـخه   •      

-هايي که داده اصلي آنها در يک بخش و خود در بخشي ديگر واقع شده
ايـن    .آيـد ها  تکرار داده بـه حسـاب مـي   اند، بحراني اساسي در روش

هـا  بـا درصـد بـاال  اجتمـاعي بـودن       روش، در چنين مواقعي از گره
  .کنديماستفاده 

هـا، دور  ها  ارائه شده برا  تخصـيص دادن نسـخه  اکثر الگوريتم •      
گيرند که ايـن امـر خـود در    اش را درنظر نميشدن نسخه از مکان اوليه

اين مقاله، بـدين منظـور حـد    .  ها موثر استپذير  به دادهنرخ دسترس
  .گيردها درنظر ميا  را در هنگام تخصيص دادن نسخهآستانه

نيک جديد تکرار داده مبتني بر مفهوم اجتماعي تک -٣
 بودن گره

در اين قسمت، ابتدا نمادها و مفاهيم اصلي استفاده شده در اين تکنيک 
سپس نحوه عملکرد اين تکنيک جديد در ارتباط با هر . شوندمعرفي مي

  ..شوديک از مسائل مطرح در يک روش تکرار داده توضيح داده مي

 ا مفاهيم پايهتوصيف نمادها و  ١- ٣
هـا بـا   را درنظربگيريـد کـه در آن گـره     Ad hoc  متحرک يک شبکه

 .گذارنـد ا  را بـا يکـديگر بـه اشـتراک مـي     هدفي مشـترک، اقـالم داده  
ــره   ــه گــ ــه کليــ ــاد      مجموعــ ــا نمــ ــبکه  بــ ــن شــ ــا در ايــ هــ  = {  ,  ,… -، نشـان mآن شود کـه در  مينشان داده   {  ,

1)  ها در شبکه و دهنده تعداد گره ≤  ≤ بيـانگر شناسـه گـره     ( 
ــه اقـــــالم داده و اســـــت ــاد مجموعـــ ــا نمـــ ــبکه بـــ =  ا  در شـــ  {D ,D , … , D  } شود که در آن نشان داده ميn    تعـداد کلـي
1)  ا  در شــبکه  و اقــالم داده ≤  ≤ نشــانگر شناســه هــر داده  ( 

اند و هر قلم شدها  با اندازه يکسان درنظرگرفته تمامي اقالم داده. است
شود که دارنده اصـلي آن داده  ا  توسط گره مشخصي نگهدار  ميداده

ر ادامه چند معيـار اصـلي کـه در ايـن روش مـورد      د. گرددمحسوب مي
  .شوندگيرد، توضيح داده مياستفاده قرار مي

  )Access Frequency(ها نرخ دسترسي به داده •

شـود کـه نـرخ    در اينجا برا  سادگي فـرض مـي  . است    برا  گره      ،  بيـانگر اهميـت داده  شودنشان داده مي       اين پارامتر که با نماد 
   .کندها برا  هر گره از قبل مشخص است و تغيير نميدسترسي

  )Sociability Percentage( درصد اجتماعي بودن يک گره •
-تر که احتمال برخورد يک گره با گره ها  جديد را نشان مي پاراماين 

 ، گـره محاسـبه مـي گـردد     آن دهد، بر اساس درخواست ها  ورود  به
درخواسـت ورود  بررسـي   نـوع  بدين ترتيب که هر گره با دريافت هـر  

ــهمـــــي ــاني مشـــــخص    کنـــــد کـــ ــازه زمـــ ــا بـــ ــا تـــ -درخواستگروه برا  هر  .کندي دريافت ميدرخواستگره، ، از همان    آيـــ
، روند کار بدين صورت است که به ازا  اولـين درخواسـت   ها از يک گره

انچـه تـا   گره تعلق مـي گيـرد و چن  آن ، درجه صفر به از آن گره ورود 
ــ   ــان  بـــ ــيدن پايـــ ــيش از فرارســـ ــانيپـــ ــخص  ازه زمـــ وجود داشته باشد، به ازا  هر  گره، درخواست ها  ديگر  از همان      مشـــ

صورت درصـد،  ، اين درجه ها از تمامي انواع تقاضاها جمع شده و به    در انتها  بازه زماني .  ت يک درجه منفي به گره تعلق مي گيرددرخواس
الزم بـه    .عنوان درجه اجتماعي بودن اين گره درنظر گرفته مي شودبه 

برا  هر شبکه با توجـه بـه مشخصـات آن     ،   ذکر است که مدت زمان
، نمادهـا  اسـتفاده شـده بـرا      ١در جـدول  .ل تنظيم اسـت  شبکه قاب

  . محاسبه درجه اجتماعي بودن يک گره، گردآور  شده است
مفهوم نمادها  استفاده شده در محاسبه درصد اجتماعي  -١جدول 

دهد که در اين جدول مفاهيم نمادهايي را نشان مي: بودن يک گره
 .کنندمحاسبه درصد اجتماعي بودن يک گره شرکت مي

نماد فھومم نماد  RjM   j امين تقاضا   ورود  از گره M   RM   درجه بدست آمده از تقاضاها  وارد شده از سمت
Ms         در مدت زمان  M گره

  ام k زماندر     درصد اجتماعي بودن گره 

c  تعداد تقاضاها  وارد شده از يک گره در مدت زمان    
I ها  تقاضادهندهگره مجموعه انديس  
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با استفاده از اين نمادها درجه بدست آمده از سمت تقاضاها  وارد       
 :آيداز رابطه زير بدست مي،  RMشده از يک گره يعني 

RMi = R1Mi +  RjMic
j=2 ,     =  +1             = 1−1    ℎ                           (1) 

درصد اجتماعي بودن يک گره را در هر  توانکه با توجه به آن مي 
  :لحظه از زمان، با استفاده از رابطه زير بدست آورد

  kMs = SPk−1Ms + (∑ RMii  )100      ,  ∈                                          (2) 
 

الزم به ذکر است که اجتماعي بودن يک گره لزوماً به معنا        
تنها تغييرات نسبي آن را در محيط تحرک پذير  آن گره نمي باشد و 

ا  تحرک کمي داشته باشد ولي اجتماعي دهد، چه بسا گرهنشان مي
  .پذير  بااليي دارندها  اطرافش تحرکمحسوب گردد چرا که گره

  )Reliability Ratio(ميزان اطمينان به يک گره  •

شود که ميزان تعريف مي       در اينجا پارامتر ديگر  تحت عنوان
از اجرا  الگوريتم تخصيص نسخه را  kدر زمان     اطمينان به گره 

ا  با گره دانيد حتي در صورتيکه گرهطور که ميهمان. دهدنشان مي
که در ( ديگر همسايه باشد ولي چنانچه درصد انرژ  باقيمانده آن گره

ن قطعي ارتباط پايين باشد، امکا )شودنشان داده مي  kMi  با   kزمان 
از طرف ديگر، درجه اجتماعي بودن يک گره، . با آن گره وجود دارد

دهد، هايش نشان ميميزان عدم پايدار  آن گره را در ميان همسايه
بدين ترتيب مي توان ميزان اطمينان به يک گره را به صورت زير تعريف 

  : نمود

  kMi = RPkMiSPkMi                                                                                      (3) 
  

ها  تکرار داده ادامه نحوه استفاده از اين پارامترها در الگوريتمدر       
  .شودمي توضيح داده

  

 شرح تکنيک جديد تکرار داده ٢- ٣
مطرح در تکـرار   سه مسئله نحوه عملکرد اين تکنيک جديد در ارتباط با

  .شودبا استفاده از مفاهيم معرفي شده، در ذيل آورده مي داده
  
 هاتخصيص نسخه نحوه •

وقـت، توسـط   ها چهها که دادهها به اين موضوعمديريت تخصيص نسخه
هـا،   در تخصـيص نسـخه  . پردازدچه کسي، کجا و چگونه کپي شوند، مي

هيچگونه گره مرکز  وجود ندارد و هر گره خود اين وظيفه را به عهـده  

در اين روش با توجـه بـه امکـان شناسـايي تغييـرات      ).  چه کسي( دارد
نسبي يک گره از رو  درجه اجتماعي بودن آن گره ، مي توان زمان نياز 

ها را برا  هر گره تشخيص داد، بدين ترتيب که به نحوه تخصيص نسخه
هـا  صورت تغييرات نسـبي قابـل توجـه، الگـوريتم تخصـيص نسـخه       در

ها توضيح در ادامه نحوه تخصيص دادن نسخه). چه وقت( فراخواني شود
  )کجا و چگونه( شودداده مي

اش را به ترتيب اولويت نيازها  خـودش  ابتدا گره موردنظر، حافظه      
ان تکـرار  بـودن    پس از انجام ايـن مرحلـه،  امکـ   . کندها پر ميبه داده
ها وجود دارد، در حاليکه با جـايگزين نمـودن   ها در ميان همسايهنسخه

هـا  پذير  به دادهها  ديگر،  نرخ دسترسها  تکرار  با دادهاين نسخه
هـا  تکـرار  در   بدين منظور در اين مرحلـه حـذف نسـخه   . رودباال مي
بـه شـرطي    گيرد، اما اين حـذف بايـد  ها  همسايه صورت ميميان گره

هـا  پذير  بـه داده صورت گيرد که در عمل باعث باال رفتن نرخ دسترس
شود، اينجاست که از پارامتر اطمينان به يـک گـره و درصـد اجتمـاعي     

الزم به ذکر است که اين عمليـات حـذف    .شودبودن آن نيز استفاده مي
رود کـه نسـخه از   ا  جلـو مـي  ها  همسايه تا حد آسـتانه در ميان گره

اش به طور نامعقولي دور نشود، در نتيجه منجر به تأخير در يگاه اوليهجا
  .دهي به تقاضاها نگرددپاسخ

  
 هامديريت سازگار  نسخه •   

ها  نامشخصي توسط دارنده آن زمانا  در در محيط واقعي، اقالم داده
، دو روش متـداول بـرا  نـامعتبر سـاختن     ]۶[در. يابندها تغيير ميداده
ــي داده ــه م ــديمي ارائ ــدهــا  ق ــد از . کن  updateايــن دو روش عبارتن

Broadcast  وconnection rebroadcast .   در روش اول، گـره دارنـده
داده پس از ويرايش داده، نامعتبر بودن داده قبلـي را بـا بـه روز رسـاني     

در روش دوم، عـالوه بـر   . دهـد مربوط به آن داده، گزارش مي مهر زماني
توسط گره دارنده نسخه اصلي، هر زمان که دو گره با  ارسال اين گزارش

ها را بـا  ها  مبتني بر تغيير دادهکنند، گزارش يکديگر ارتباط برقرار مي
بنـد   ذکر شده، در هنگـام بخـش   هر دو روش .کننديکديگر مبادله مي
ها ا  که دارنده اصلي داده در يک بخش و کپي دادهشدن شبکه به گونه
تکنيـک جديـد   . واقع شوند، قادر به پاسخگويي نيسـتند  در بخشي ديگر

 ها  با درجه باال  اجتماعيمشکل از گرهاين رفع  ارائه شده به منظور 
هـا   هـا بـا گـره   کند چرا که احتمال برخورد اين گـره بودن استفاده مي

آميزتر ها موفقجديد بيشتر بوده و در ارسال گزارشات به روز رساني داده
  .ايندنمعمل مي

  هامديريت مکاني نسخه •  

هـا، بـه کـاهش    طور که قبالً نيز ذکر شد، مـديريت مکـان نسـخه   همان
ا  از چنانچـه گـره   .کنـد ها کمک ميترافيک ناشي از ارسال درخواست

ا  موردنيازش اطالعي نداشته باشد، تقاضا  خـود را در  مکان قلم داده
نمايد که اين امـر خـود منجـر بـه ايجـاد ترافيـک       کل شبکه ارسال مي

در اين تکنيک تکرار داده جديد، پيش از . سنگيني در شبکه خواهد شد
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هايي کـه  آنکه به پخش تقاضا در شبکه بپردازد، اين درخواست را به گره
هـا  کند چرا که اين نوع گرهدارا  درجه اجتماعي باال هستند، ارسال مي

کننـد و درنتيجـه   ارتباطات بيشتر  را تجربه مـي ها  نسبت به ساير گره
هـا  احتمال مطلع شـدن از مکـان داده مـوردنظر توسـط ايـن نـوع گـره       

 .باالست

 ساير اثرات مفيد تکنيک جديد ارائه شده ٣- ٣
توان به اين نتيجه ، ميدر نظرگرفتن نحوه عملکرد اين روشبا       

شود ها ميگره رسيد که اين روش منجر به توازن مصرف انرژ  در ميان
ها به طور متوازن پخش کرده و مانع چرا که بار ترافيکي را در ميان گره

ا  مورد توجه اکثر تقاضاها قرار گرفته و با شود که گرهاز آن مي
  . خاموش شدن از شبکه حذف گردد

  

 ساز نتايج حاصل از شبيه -٤

استفاده شـده    JiST/SWANS ساز  از برنامهاين مقاله برا  شبيهدر 
ساز ، روش ارائه شده در ايـن مقالـه کـه در    شبيه آزمايشات در .است 

آورده شـده اسـت بـا     SP-based Replicationنمودارها تحت عنوان   
علت انتخاب ايـن روش،  . گيردمورد مقايسه قرار مي ]DAFN ]۱روش 

-وجود نقطه نظرات مشابه و نيز از طرفي ارجاعـات فـراوان سـاير شـبيه    
ها  اين متد با روش ارائه شده، از جمله تفاوت. ها به اين متد بودساز 

هـا در هنگـام   ها  ارتباطي ميان گـره عدم در نظرگرفتن پايدار  لينک
در اينجا نتـايج حاصـل از آزمـايش تـأثير قطعـي       .استنسخه تخصيص 

 ٤٠ا  مشتمل بر در اين آزمايش، شبکه .شودارتباط در شبکه آورده مي
درنظرگرفتـه شـده    ٥٠*٥٠ا  بـه مسـاحت   داده ودر منطقه  ٤٠ا گره ب
ها ، احتمال آن که با افزايش احتمال قطع شدن ارتباط ميان گره  .است
. رودها  مختلفـي از شـبکه قـرار بگيرنـد نيـز بـاال مـي       ها در بخشگره

-هايي که در بخشها برا  گرهها قادر به ارائه دادهبنابراين برخي از گره
بنابراين با افزايش احتمـال  . اند،  نيستنديگر  از شبکه واقع شدهها  د

شـکل  (يابـد  ها، ميزان پاسخگويي به تقاضاها کاهش مـي قطع شدن گره
همان طور که انتظار مي رود ميزان مصرف انرژ  در روش ارائه شده ). ١

. بيشتر است چراکه تعداد بيشتر  از تقاضـاها را نيـز پاسـخ داده اسـت    
ه شده درعين حال بهترين توازن را از نقطه نظر مصرف انـرژ   روش ارائ

واضح است که با افزايش انـدازه حافظـه    .نمايدها برقرار ميدر ميان گره
هـا، ميـزان   ها نيز به دليل وجود فضا  بيشتر برا  کپي کـردن داده گره

  .نرخ دسترس پذير  افزايش يابد

  

  

  
 نتايج: و اندازه حافظه قطعينتايج حاصل از تأثير احتمال  - ١شکل 
حاکي از آن است که روش ارائه شده در چنين مواقعي بهتر  ساز شبيه

  .نمايدعمل مي

  ريجه گينت -۵
روش جديد  جهت شناسايي تغييرات نسبي يک گـره در   در اين مقاله

ارائه شد و بر اين اساس تکنيک تکرار داده جديد   Ad hocها  شبکه
نقش   ها،پذير  به دادهافزايش نرخ دسترس اين تکنيک در. معرفي شد
تـوان بـه مـوارد  همچـون     مي در راستا  بهبود اين روش. موثر  دارد

   .و نيز وارد نمودن مسائل امنيتي اشاره نمودکاهش مصرف انرژ  
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