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هاي گره هایی منطقی ازشبکه، 1نظیرنظیربه هايسیستم :چکیده
 هابار سیستم به صورت عادالنه میان این گره که خودمختار هستند

دهنده و هم به عنوان هم به عنوان سرویس شده است و هر گره وزیعت
 پروتکلها، سازي این سیستمبراي پیاده. کندگیرنده عمل میسرویس
Chord محدود و سادگی، تعداد پیمایشنظیر  یهایبا داشتن ویژگی 

-مقیاس، در هنگام جستجوي کلید هامتناسب با لگاریتم تعداد گره
 از عمومیت، ها از شبکهورود و خروج گره پذیري درانعطافپذیري باال و 

این الگوریتم ها، رغم برخورداري از این قابلیتعلی. است برخوردار باالیی
هاي در هنگام ورود گره فیزیکی توپولوژي شبکه در نظر نگرفتنبه دلیل 

-نشان میها میان گرهکارایی ضعیفی در مسیریابی  جدید به سیستم،
 پروتکل جدیدي به نام، Chordبر اساس پروتکل این مقاله،  در .دهد

2TAC معرفی مفهوم حلقه با  کوشد تااین پروتکل می. کنیممعرفی می
 ي جدید وارد شوندههاجغرافیایی گره ناحیه و نیز در نظر گرفتن محلی

جغرافیایی آن  ناحیهرا به حلقه محلی متناظر با  هر گره ،به سیستم
این ترتیب، توپولوژي شبکه فیزیکی در ساختار شبکه  به. پیوند دهد

دهد سازي نشان مینتایج شبیه .شودانعکاس داده می 3منطقی رویین
، پروتکل پیشنهادي ما کارایی بهتري Chordکه در مقایسه با پروتکل 

 هاي ترافیکمسافت طی شده بستهو متوسط  ارائه کردهدر مسیریابی 
  .دهدابل توجهی کاهش میجستجوي کلید را به میزان ق

  

، جدول از توپولوژي یآگاه، نظیرنظیربههاي شبکه :کلمات کلیدي
  ، کارایی مسیریابیهش توزیع شده

  مقدمه -1
که بـه طـور    استاي شدهتوزیع سیستم ،(P2P) نظیرنظیربه شبکهیک 

این  .باشدمیمراتبی و سیستم کنترل مرکزي عادي فاقد ساختار سلسله
. داردقرار بر روي الیه فیزیکی روئین است که  منطقی بکه، یک ششبکه

 تنها تواند از طریق این الیه فیزیکی وهاي این شبکه میهر یک از گره
هر . هاي دیگر اتصال برقرار کندهاي مجاور خود، با گرهبا استفاده از گره
شـود، بـه   شناخته مـی نیز  4نظیر یکها که تحت عنوان یک از این گره

در این سیستم وجود دارد، اطالعاتی که  .کندودمختار عمل میصورت خ
موجود در شـبکه توزیـع    هايگرهصورت تقریبا یکنواخت میان تمام  به

بنابراین . هاي دیگر ارجحیت ندارداي نسبت به گرهو هیچ گره شده است
هـر   نظیـر نظیربـه هاي در شبکهمشتري، –دهندهبر خالف مدل سرویس

عمل عنوان مشتري به عنوان سرویس دهنده و هم به  تواند هممی گره
  .کند
 5ساختاریافتههاي به طور کلی به دو دسته شبکه نظیرنظیربههاي شبکه

هــاي در شــبکه. شــوندتقســیم مــی 6یافتهغیــر ســاختارهــاي و شــبکه
شود اما در معینی نگهداري می يگرهاطالعات در  آیتمساختاریافته هر 

به صورت تصادفی و نامشخص  هااین آیتمافته، یهاي غیر ساختارشبکه
یافته هـاي سـاختار  مهمترین برتري شبکه. [4]اندپخش شده هاگرهبین 

ها یافته، مقیاس پذیري باالي این شبکههاي غیر ساختارنسبت به شبکه
شته وجود دا باید دو مکانیزم اصلی ها،سازي این شبکهبراي پیاده. است
 هـا گـره هاي محتوي به یکی از ر یک از آیتممحول کردن ه) 1: (دنباش

دربرگیرنده آیتم خواسته شده و بازیـابی محتـوي    يگره 7جستجوي)2(
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مبتنـی بـر    هـاي سـاختار یافتـه   در شبکه. با توجه به کلید آن آیتمآن 
سازي این دو مکانیزم، ابتدا ، براي پیاده(DHT)8جدول هش توزیع شده

 کلیـدها هر یـک از   و هاگرهنام  عین،م 9هش الگوریتمبا استفاده از یک 
در  گـره و یـا   کلیداختصاصی آن  10به عنوان شناسه شده و سپسهش 

بـه   گـره هـر  ، مورد استفادهبا توجه به فضاي هش . شودنظر گرفته می
آنها نزدیـک   کلید که شناسه هاییمحتوي تمام عنوان مسئول نگهداري

 کلیـد  کردن محتـواي براي پیدا . شودشناخته می است، گرهشناسه آن 
کـه اطالعـات   با استفاده از یک جدول هش کوچـک   گرههر  ،مورد نظر

کند، بسته ها در خود نگهداري میمحدودي در مقایسه با تعداد کل گره
فرستد و در نهایـت  درخواست محتوي کلید را به گره مناسب بعدي می

ارنـده  ها، این درخواست به گـره نگهد گرهبا پیمایش تعداد محدودي از 
هـاي  پروتکـل  .شـود بازیابی مـی  آن و محتوي رسیده کلیدآن  محتوي
Chord [3] ،CAN [8] ،Pastry [9]  وTapestry [10] از معــــروف-

  .هستند مبتنی بر جدول هش توزیع شدههاي ترین پروتکل
وجود دارد،  DHTهاي مبتنی بر مشکالتی که در بیشتر پروتکل یکی از

هاي گرهکی شبکه و محل قرار گرفتن ژي فیزیعدم در نظر گرفتن توپولو
هـاي  پروتکـل (در هنگام اضافه کردن گره جدید بـه شـبکه اسـت   دیگر 

Pastry  وCAN گیرنداین مسئله را در نظر می.(  
هـاي  سیسـتم  پرکـاربردترین تـرین و  معـروف  از یکـی  Chordپروتکل 
-بهره در عین این پروتکل. آیدبه شمار می DHTمبتنی بر  نظیرنظیربه

، پذیري باالپذیري و انعطافمطلوبی از جمله مقیاسهاي مندي از قابلیت
مسـیر بـین دو    Chord پروتکـل در ، با این وجود. اي داردساختار ساده

 گره در شبکه روئین ممکن است با مسیر فیزیکی بین این دو گره کامال
لوژي متفاوت باشد زیرا این پروتکل در هنگام ساختن شبکه روئین، توپو

 .[5]گیردشبکه فیزیکی را در نظر نمی
، الگـوریتم جدیـدي بـه نـام     Chord استفاده از پروتکلدر این مقاله با 

TAC11 ورود ها را در هنگام گرهکنیم که محل جغرافیایی پیشنهاد می
عالوه بر حلقـه   گرههر  براي این منظور،. گیرددر نظر می آنها به شبکه

هاي گره، با شبکه در آن قرار گرفته است که در هنگام ورود به عمومی
به  د حلقه دیگرير دارقرا یکسانی فیزیکی 12در ناحیه با آنها دیگري که

-گرهشود تا می این حلقه محلی باعث .دهدتشکیل می نام حلقه محلی
و  ههایی که در یک ناحیه جغرافیاي قرار دارند از وجود یکدیگر آگاه شد

. زیکی در تشکیل شبکه رویین لحاظ شوددر نتیجه توپولوژي شبکه فی
که بـه صـورت    Finger_tableعالوه بر جدول  گرههر  در این پروتکل،

هاي گرهبا استفاده از اطالعات مورد نیاز است،  Chordعادي در پروتکل 
 Zone_finger_tableجدول دیگري به نام دهنده حلقه محلی، تشکیل

کنـد تـا در   هر گره سعی مـی  با استفاده از این جدول. دهدتشکیل می
ناحیه خـود انتخـاب   هاي همرا از میان گره هنگام مسیریابی، گره بعدي

، تشکیل و به روزرسانی ایـن جـدول   هاي مربوط بهتمامی مکانیزم .کند
 د بودنخواه Finger_tableهاي به کار رفته در جدول مشابه با مکانیزم

هـاي حلقـه عمـومی در    با این تفاوت که به جاي در نظـر گـرفتن گـره   

بــــراي تشــــکیل جــــدول   ، Finger_tableتشــــکیل جــــدول  
Zone_finger_table شـوند هاي حلقه محلی در نظر گرفتـه مـی  گره .

هـاي  پروتکل پیشنهادي، ویراش اندك مکانیزم اصلیهاي یکی از مزیت
، اعـم از  آنمطلوب هاي تمام ویژگی و در نتیجه حفظ Chordپروتکل 

به غیر از گنجاندن حلقه  در این پروتکل،. است يپذیرسادگی و مقیاس
و ویـرایش الگـوریتم    Zone_finger_tableبراي تشکیل جدول  محلی

  .اندحفظ شده Chordهاي مسیریابی، بقیه مکانیزم
اي خالصه ،2بخش : ترتیب داده شده است ادامه این مقاله به صورت زیر

آگاهی از توپولوژي  مبحث از کارهاي قبلی انجام شده در ارتباط با بهبود
پروتکـل   3در بخـش  . را مورد بحـث قـرار داده اسـت    Chordپروتکل 

به ارزیابی ایـن روش بـا    4دهیم و در بخش پیشنهادي خود را ارائه می
و  5بخـش  . سـازي خـواهیم پرداخـت   استفاده از نتایج حاصل از شـبیه 

  .دارداختصاص آخرین بخش این مقاله، به جمع بندي مطالب ارائه شده 

  زمینهپیش -2

  Chord نظیرنظیربهشبکه  -2-1
-از تعدادي گره به همراه مجموعه ساختاریافته نظیرنظیربه یک سیستم
هـر  . اسـت  تشکیل شده »کلید، محتوي«دوتاییها به صورت اي از داده

بـه   هسـتند هـا  مسئول نگهداري تعدادي از ایـن داده  هااین گرهیک از 
 برابـر  تقریبـا  هـا شده در تمام گره ذخیره هايتعداد داده) 1شرطی که 

محتوي آن کلیـد  نگهدارنده  گرهبا داشتن کلید یک محتوي، ) 2باشد؛ 
 .ها شناسایی شودجستجوي تعداد محدودي از گرهبا 

-باید بتواند مکانیزمی براي حل مسـئله  نظیرنظیربهبنابراین هر سیستم 
  :هاي زیر ارائه کند

  هاي شبکهان گرهها به صورت یکنواخت میدادهتوزیع  •
آن  و بازیـابی محتـوي   ي گره مسئول یک کلید دلخواه13جستجو •

 .هااز گره توسط هر یک
 نظیـر نظیربـه هـاي  سازي شبکهیک پروتکل پیاده ،Chord [3] پروتکل

ریـزي  ز تـابع درهـم  در ایـن پروتکـل بـا اسـتفاده ا    . اسـت ساختاریافته 
. شـود تسـاب داده مـی  ها انه، هر کدام از کلیدها به یکی از گر14همسان

ها ، به هر کدام از گرهریزيدرهمابتدا با استفاده از تابع براي این منظور، 
شناسه هر گره با . شودبیتی اختصاص داده می mو کلیدها یک شناسه 

نـام آن   درهم ریختنآن، و شناسه هر کلید با  IPآدرس  درهم ریختن
یک فضاي یک بعـدي  ها مجموعه تمام این شناسه. شودکلید تولید می

با در نظر گرفتن ایـن  . )1شکل ( دهندتشکیل می 2mحلقوي به پیمانه 
شناسـه آن بزرگتـر از    کـه اي گـره اولین  محتوي درفضاي حلقوي، هر 

در توزیـع  این تکنیـک   .شودذخیره میشناسه کلید این محتوي است، 
سان، ریزي همخواص تابع درهم که با به کارگیريشود باعث میها داده

هـا را  هاي موجود در شبکه، تعداد تقریبا یکسانی از دادههر کدام از گره
-ها تقسیم ها به صورت یکسان میان گرهدر خود جاي دهند و بار داده
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عالوه بر تقسیم متعادل بار، در صورت اضافه شدن یک گره جدید . شود
  . اهند شدخوها جابجا ها میان گرهبه شبکه، تنها تعداد محدودي از داده

  
هاي شبکه با توجه به فضاي ها در گرهنحوه قرار گیري داده): 1(شکل 

  Chord [3]در پروتکل حلقوي ایجاد شده 
به منظور جستجو و بازیابی محتوي کلید خواسته شده، هر یک از 

 اسـت کـه شناسـه و آدرس    Finger_tableها داراي جدولی به نام گره
O(LogN) هنگـامی کـه یـک    . کنـد نگهداري می خوددیگر را در  گره

ابتـدا   رسد، ایـن گـره  ها میگرهبه یکی از  15درخواست جستجوي کلید
موجودیت محتوي مربوط به کلید خواسته شده را در لیست محتویـات  

-در صورتی که محتوي یافت نشود، با بررسی گره. کندخود بررسی می
بعـدي را انتخـاب    مناسـب  ، گرهFinger_tableهاي موجود در جدول 

. کنـد مـی  گره ارسالبراي آن  مجددا درخواست جستجو را این کرده و
 مقـدار  تریننزدیکشود که شناسه آن، به نحوي انتخاب می بعدي گره

به این ترتیـب  . فضاي حلقوي باشداز شناسه کلید، با توجه به  کوچکتر
محتوي کلید خواسـته   هاي کدرخواست جستجو به تدریج به سمت گره

به  درخواست شود و پس از رسیدنمیپیش رانده در آن قرار دارد  شده
  .شودمیبازیابی کلید محتوي  ،گرهاین 

  نظیرنظیربههاي آگاهی از توپولوژي در شبکه -2-2
اسـت کـه بـر روي شـبکه      16یک شبکه منطقی نظیرنظیربه هر سیستم

تواند با استفاده از تنها می هر گره در این شبکه. قرار دارد) IP(فیزیکی 
بنابراین هنگـامی  . ها ارتباط برقرار کندهاي مجاور خود با دیگر گرهگره

هاي همسایه پیوندد، الزم است تا گرهکه گره جدیدي به این شبکه می
-در هنگام ورود گره فیزیکیدر نظر گرفتن توپولوژي . آن مشخص شوند

هاي ترافیک میان توسط بسته تواند مسافت پیموده شدهمیهاي جدید، 
عالوه بر این، با در نظر . ها و نیز تاخیر در ارسال آنها را کاهش دهدگره

توان ي جدید، میگرهها در هنگام اضافه شدن گرهگرفتن مکان فیزیکی 
ها، پهناي باند اشغال شده را به میزان گرهبا حداقل نمودن ترافیک میان 
براي تفهیم بهتر . شبکه را بهبود بخشید قابل توجهی کاهش داد و بازده

که از طریق شبکه فیزیکی نشان  Dو  A ،B ،Cاین موضوع، چهار گره 
. انـد، را در نظـر بگیریـد   به یکدیگر متصل شـده ) 2(داده شده در شکل

-ها را نشـان مـی  هاي متصل کننده، طول فیزیکی لینکاعداد روي لبه
ل از این چهار گره را نشان متشک نظیرنظیربهدو شبکه ) 3(شکل. دهند
بـا   در شـبکه فیزیکـی و منطقـی    هادهد که ترتیب قرار گرفتن گرهمی

هـاي  فرض کنید ارتبـاط فقـط در جهـت عقربـه    (یکدیگر متفاوت است
 Bرا بـه گـره    mبخواهـد پیـام    Aاگـر گـره   ). پذیر اسـت ساعت امکان

ــبکه شـــکل  ــتد، در شـ ــف-3(بفرسـ ــت از  m، پیـــام )الـ ــار اسـ ناچـ
با نگاشت ایـن مسـیر منطقـی بـه شـبکه      . عبور کند A→C→Bمسیر

   فیزیکی، مسیر فیزیکی این پیام به صورت
A→R1→R2→C→R2→R1→B   

  برابر با mمسافت طی شده توسط پیام و 
  1 4 1 1 4 1 12ADist x x x x x x x= + + + + + =  

را در نظر بگیریم، مسـیر پیـام   ) ب-3(حال اگر شبکه شکل . خواهد بود
m به صورت A→B به صورتنیز  فیزیکی و مسیر  

A→R1→B  
  و مسافت طی شده برابر بابوده 

  1 1 2BDist x x x= + =  
 )ب-3(شود، شبکه شـکل  بنابراین همانگونه که مالحظه می. خواهد بود

  .[12]همخوانی بیشتري با شبکه فیزیکی دارد

  
 کند را متصل می Dو  A ،B ،Cالیه فیزیکی که چهار گره ): 2(شکل 

  

    
 )ب( )الف(

  هابا دو ترتیب متفاوت از گره نظیرنظیربهیک شبکه ): 3( شکل
 آگاه از توپولوژي فیزیکی)ب ناآگاه از توپولوژي فیزیکی)الف 
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شود تـا عـالوه بـر کـاهش     این آگاهی از ساختار شبکه زیرین باعث می
هـا  ه توسط پیام، با باال رفتن کارایی مسیریابی بین گرهمسافت طی شد

  . پهناي باند کمتري از شبکه اشغال شود

  کارهاي مرتبط - 2-3
نگاشـت کلیـد داده    ،Chord پروتکل هدف اصلی با توجه به اینکه

 توپولوژي شبکه فیزیکیو  بوده هاي حاضر در شبکهگرهشده به یکی از 
در مسـیریابی  ، این پروتکل استمورد توجه قرار نگرفته  در طراحی آن
به  .دهدکارایی غیرقابل قبولی از خود نشان می ،هاي محتويدرخواست

هاي قابل توجهی بـراي رفـع ایـن    هاي اخیر تالشهمین دلیل در سال
شـبکه فیزیکـی صـورت     توپولـوژي مشکل و آشناسازي این پروتکل بـا  

 .گرفته است
-از مفهومی به نام لیسـت ، سعی دارد با استفاده PChord [6]پروتکل 

 لیست. هاي حاضر را در نظر بگیردگره، مجاورت فیزیکی 17هاي مجاورت
هایی است که در فاصله جغرافیایی نزدیکی گرهاسامی یک گره،  مجاورت

بـراي  . دشـون کشف می گرهزمان حیات  مدتدر  با آن گره قرار دارند و
ه بر در نظر گرفتن تعیین گره بعدي در هنگام مسیریابی یک کلید، عالو

هاي لیسـت مجـاورت نیـز    ، از مدخلFinger_tableهاي جدول مدخل
هـاي  مـدخل  برخی از به این ترتیب با جایگزین کردن. شوداستفاده می

هاي مناسبی از لیست مجاورت، سـعی  با مدخل Finger_tableجدول 
 و کـارایی  نتخاب شدهتر اهاي نزدیکشود تا گره بعدي از میان گرهمی

اگر چه این روش کارایی بهتري در مسیریابی از . مسیریابی افزایش یابد
دهد، مشکالتی نظیر همگرایی کند و ناکارایی در هنگامی خود نشان می

 .[5]کنندکاربرد آن را محدود می ،استکم  گرهکه طول عمر یک 
، Chord6 [7]یکی دیگر از کارهاي انجام شده در این زمینه، پروتکـل  

هـاي  مراتبـی آدرس این پروتکل با استفاده از سـاختار سلسـله  در . است
IPv6هـاي  شـود کـه تمـامی گـره    اي تولید می، شناسه هر گره به گونه

بـه ایـن   . داشته باشـند هاي نزدیک به هم شناسهموجود در یک دامنه، 
. شودنیز منعکس می نظیرنظیربهترتیب ساختار شبکه فیزیکی در شبکه 

میـانگین  هاي موجود در شبکه اینترنت و کم بودن به دلیل تعدد دامنه
قـرار   فیزیکـی  که در یـک دامنـه   نظیرنظیربههاي یک شبکه گرهتعداد 
عالوه . رسد این پروتکل داراي کارایی موثري نیست، به نظر میاندگرفته

-نمیاست،  IPv4بر این در ساختار کنونی شبکه اینترنت که مبتنی بر 
  .سازي کردتوان این پروتکل پیاده

هاي پیشـنهاد شـده بـراي    یکی دیگر از پروتکل AChord [5]پروتکل 
در این . است Chordپروتکل ساختار  لحاظ کردن توپولوژي فیزیکی در

بـراي بهبـود آگـاهی از شـبکه فیزیکـی       anycastاز مکـانیزم   ،پروتکل
هاي برقراري ارتباط در یکی از روش anycastمکانیزم . شوداستفاده می

 هـا است که در آن یک آدرس مشترك به گروهی از گره IPv6وتکل پر
بـه ایـن    را پیـامی  یخارج گرهیک هنگامی که . شودتخصیص داده می

 تـرین نزدیـک شود که اي تحویل داده میگره گروه بفرستد، این پیام به

 هـاي گـره در این پروتکل تمـام  . فاصله فیزیکی را با فرستنده پیام دارد
شوند در نظر گرفته می anycastیک گروه به عنوان ، نظیرنظیربهشبکه 

و هر گره جدیدي که بخواهد به این شبکه بپیوندد، بر اسـاس مکـانیزم   
anycast  بـا آن گـره قـرار     فاصله فیزیکی تریننزدیکاي که در گرهبه

هنگـام  توپولوژي شبکه فیزیکی در  شود و به این ترتیبدارد متصل می
اگر هر بسته ارسال شده به . شوددر نظر گرفته میتشکیل شبکه رویین 

ترین گره موجود در آن گروه برسد، واقعا به نزدیک anycastیک گروه 
ــانیزم  ــده anycastمک ــودای ــد ب ــل . آل خواه ــکاالت پروتک  یکــی از اش
AChord، ال در نظر گرفتن مکـانیزم  ایدهanycast   در محـیط واقعـی 

مسـئله،   عالوه بـر ایـن  . قرار نیستاست حال آنکه این حالت همواره بر
 IPv6مبتنی بر ساختار  Chord6نیز همانند پروتکل AChord پروتکل

سـازي  تواند در سطح وسیع پیـاده است و در ساختار فعلی اینترنت نمی
  .شود

  پروتکل پیشنهاد شده -3
  .پردازیمپیشنهادي خود میدر این بخش به شرح پروتکل 

  کلیات -3-1
پروتکـل  ، Chordز توپولـوژي در پروتکـل   براي بهبود مسـئله آگـاهی ا  

TAC حلقـه  یـا   عالوه بـر فضـاي مـدور کلـی    ها، بر اساس شناسه گره
هایی که در ناحیه ها در آن شرکت دارند، براي گرهکه تمام گره عمومی

حلقـه  بـه نـام    اي دیگر،حلقهجغرافیایی یکسانی قرار دارند، یک فضاي 
 هنگـام پیوسـتن بـه شـبکه    هر گره جدیـد در  . گیرددر نظر می محلی
جــدول  تشــکیل و حلقــه عمــومی، عــالوه بــر قــرار گــرفتن در روئــین

Finger_table   نیـز  ، در حلقه محلی مربوط به ناحیه جغرافیـایی خـود
با توجـه  را  Zone_finger_tableبه نام  دیگريگنجانده شده و جدول 

 نحوه تشکیل این جدول کامال. دهدهاي حلقه محلی تشکیل میگره به
است با این تفاوت که به جـاي   Finger_tableمشابه با تشکیل جدول 

هـاي حلقـه محلـی در نظـر     ، گرهحلقه عمومیهاي در نظر گرفتن گره
 Zone_finger_tableهـدف از تشـکیل دادن جـدول    . دنشوگرفته می

هایی که در نزدیکی آن قـرار  با آگاهی از تمام گره این است که هر گره
هـاي جسـتجوي کلیـد    درخواستموثرتري در هدایت مسیریابی دارند، 

  . انجام دهد

  هاي جغرافیاییناحیه - 3-2
جغرافیایی در  مکان هاي شبکه از لحاظ، تمامی گرهChordدر پروتکل 

ها در گره فیزیکی به عبارت دیگر محل قرار گرفتن. یک سطح قرار دارند
در  براي حل این مشـکل، . شودنظر گرفته نمیتشکیل شبکه روئین در 

 Zoneتري به نام کوچک کل فضاي جغرافیایی به نواحی TACپروتکل 
قرار  Zone ی که در یکهایرود که گرهانتظار می .اندتقسیم بندي شده
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ایـده   .توانند با یکدیگر ارتبـاط برقـرار کننـد   با تاخیر کمتري میدارند، 
هایی که فاصله نزدیکـی بـا   این است که اگر گره TACکلیدي پروتکل 

یکدیگر دارند از وجود یکدیگر مطلـع باشـند، مسـیریابی مـوثرتري در     
 جغرافیـایی  با توجـه بـه بزرگـی    .گیردانجام می هنگام جستجوي کلید

تواند معرف یک کشور، یک شهر و یـا  می Zone، هر نظیرنظیربه شبکه
 ها،فیایی گرهبا فرض یکنواخت بودن پراکندگی جغرا .یک سازمان باشد

هـر چـه   ) 1: شـود  لحـاظ باید دو مصالحه در تقسیم فضاي جغرافیایی 
تعداد گره کمتري را درخود جاي اندازه یک ناحیه کوچکتر انتخاب شود 

تـاخیر ترافیکـیِ   هر چه اندازه یک ناحیه بزرگتـر باشـد،   ) 2خواهد داد 
وجـود  با ایـن   .هاي آن ناحیه بیشتر خواهد بودبین گره 18بدترین حالت

چگونگی تقسیم و اندازه هر یک از این نواحی به صورت دلخـواه انجـام   
تواند تابع شرایط سیاسـی، کـاربردي و مالحظـات دیگـر     گیرد و میمی
یک نمونه از تقسیم جغرافیـایی نمـایش داده شـده    ) 4( در شکل. باشد
، بـه چهـار ناحیـه    (Global)در این شکل، کل فضاي جغرافیایی . است

ها نماینده یک هر یک از دایره .تقسیم شده است(Zone 1-4)تر کوچک
فضـاي  . شناسه هر یک از آنها نیز مشخص گردیده اسـت  و هستندگره 
اند مشابه هایی که در یک ناحیه قرار گرفتهبیتی است و گره8ها شناسه

  .اندهم هاشور خورده

  حلقه محلی حلقه عمومی و -3-3
یک فضاي یک بعدي  کیل، تشChordهاي حاضر در شبکه گره شناسه

بنابراین در این پروتکل تنها یک حلقه از . دهندمی 2mحلقوي به پیمانه 
در . نـامیم مـی  حلقه عمـومی این حلقه را، ها وجود دارد که شناسه گره

 Zoneهایی که در عالوه بر این حلقه عمومی، گره پروتکل پیشنهادي ما
حلقـه  دیگري به نام وي شکل حلقیکسانی قرار دارند، فضاي یک بعدي 

  ).5 شکل(دهندتشکیل می محلی

  
  ترهاي کوچکتقسیم فضاي جغرافیایی به ناحیه): 4(شکل 
، هنگامی که یـک گـره جدیـد بخواهـد بـه شـبکه       Chordدر پروتکل 

ـ بپیوندد، ابتدا به یک سرویس نظیرنظیربه ا یـک آدرس  دهنده مرکزي ب
دهنده، وضعیت کنـونی شـبکه   این سرویس. کندشده رجوع میشناخته
تمامی  IPها در حلقه عمومی و شناسه و آدرس ، ترتیب گرهنظیرنظیربه
با رسیدن یک درخواست عضـویت از طـرف   . کندها را نگهداري میگره

دهنده با توجـه بـه اطالعـات خـود از شـبکه و      ، این سرویسNnewگره 

 Nnewاي که الزم است گره گره IPگره درخواست دهنده، آدرس شناسه 
در  .فرسـتد در حلقه عمومی قبل از آن قرار بگیرد را بـه ایـن گـره مـی    

دهنده مرکزي عالوه بر نگهداري اطالعـات  ، این سرویسTACپروتکل 
هنگـامی کـه گـره    . گیـرد هاي جغرافیایی را نیز در نظر میقبلی، ناحیه

   هــد بــه شــبکه بپیونــدد، یــک درخواســت     خوامــی  Nnewجدیــد 
  

  
 .حلقه عمومی و حلقه محلی): 5(شکل 

-عضویت که نام ناحیه خود را نیز در آن قرار داده اسـت، بـه سـرویس   
دهنـده  سـرویس  Chordهماننـد پروتکـل   . فرسـتد دهنده مرکزي مـی 

اي کـه الزم اسـت   گره IPگره جدید، آدرس مرکزي با توجه به شناسه 
را به این  (successor)قبل از آن قرار بگیرددر حلقه عمومی  Nnewگره 

در آن  Nnew اي کـه گـره  عالوه بر این، با توجه به ناحیه. فرستدگره می
کـــه در حلقـــه محلـــی آن ناحیـــه  بعـــدي قـــرار دارد، آدرس گـــره

zone_successor بـا  . دشـو ي این گره ارسال میبراشود نیز نامیده می
گره جدید وارد حلقه عمـومی و حلقـه محلـی    توجه به این دو آدرس، 

حلقه عمومی مربوط بـه  ) 5(در شکل . مربوط به ناحیه خود خواهد شد
نیـز بـا    Zone4حلقه محلـی ناحیـه    ، وبا خط ممتد) 4(هاي شکل گره
ز نشـان  براي قابل فهم بودن شـکل، ا . چین نمایش داده شده استخط

  .ها اجتناب شده استدادن حلقه محلی دیگر ناحیه

  محلی جدول مسیریابی - 3-4
هـا  هر یـک از گـره   ،Chordدر پروتکل  به منظور مسیریابی گره بعدي

کـه انـدازه آن حـداکثر     دندهتشکیل می Finger_tableبه نام  یجدول
O(LogN) که است N ایـن  . هـاي حلقـه عمـومی اسـت    تعداد کل گره

در نظـر گـرفتن حلقـه    و  successorفاده از آدرس گـره  اسـت جدول با 
در هـر گـره   . شود، به تدریج تکمیل میهاي دیگرگره عمومی و شناسه

درخواست جستحوي کلید، با اسـتفاده از عناصـر    هنگام مسیریابی یک
  .کندگره بعدي را مشخص می این جدول

 ،Finger_table جدول عالوه بر هر گره هادي ما،پروتکل پیشندر 
جـدول مسـیریابی   ي به نام جدول دیگر حلقه محلی هر ناحیه بر اساس
انـدازه ایـن جـدول    . ددهتشکیل می Zone_finger_table و یا محلی

هاي حاضر در حلقـه محلـی   تعداد گره Mاست که  O(LogM)حداکثر 
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کـامال مشـابه بـا جـدول     نیـز   ایـن جـدول  اطالعات نحوه تکمیل . است
Finger_table هاي حلقـه عمـومی،   ن تفاوت که به جاي گرهاست با ای

براي این منظور، هر گره با . دنشوهاي حلقه محلی در نظر گرفته میگره
حلقـه محلـی    مربوط به zone_successorاستفاده از آدرس گره بعدي
بـه دسـت آورده    دهنده مرکـزي از سرویس که در هنگام ورود به شبکه

مشـابه بـا    قه نیـز آشـنا شـده و   هاي دیگر آن حلاست، به تدریج با گره
  .کندکامل می نیز جدول را ، اینFinger_tableمکانیزم تکمیل جدول 

  جستجوي کلیدمکانیزم  -3-5
این گره رسد، می n گره ی که یک درخواست جستجوي کلید بهنگامه

ابتدا موجودیت محتوي کلید خواسته شده را در لیست محتویات محلی 
سته شده در خود ه محتوي کلید خوادر صورتی ک. کندخود بررسی می

انتخاب شده و درخواسـت  گره موجود نباشد، الزم است تا گره بعدي را 
  .به آن گره ارسال شود

انتخـاب   Finger_table، گره بعدي از جـدول  Chordدر پروتکل 
ــی ــن منظــور، . شــودم ــراي ای ــکب ــره قبلــی نزدی ــرین گ جــدول  درت

Finger_table تر از بزرگترین مقدار کوچک که شناسه آناي گره یعنی
در صورتی کـه هـیچ   . گرددشناسه کلید خواسته شده باشد انتخاب می

گـره   همان اي بزرگتر از شناسه کلید نباشد، اولین گره از جدول کهگره
successor شوداست، انتخاب می.  

. استمتفاوت  کمی TACمکانیزم انتخاب گره بعدي در پروتکل  
خواسته شده با شناسه اولین گره بعدي در حلقـه  در ابتدا شناسه کلید 

تـر  اگر شناسه کلید کوچک. شودمقایسه می (zone_successor)محلی
 و Chordاز شناسه این گره باشد، گره بعدي به روش معمولی پروتکل 

-تعیـین مـی   Finger_table ترین گره قبلی از جدولنزدیک با انتخاب
   .شود

//ask node n to find the successor of id 
n.find_sucessor(id) 
 if ( id  (n, zone_ successor)) 
  nnext=closest_preceding_node(id); 
 else 
  nnext = closest_zone_preceding_node(id); 
 return nnext.find_successor(id); 
//search the finger_table for the highest predecessor of id 
n.closest_zone_preceding_node(id) 
 for i = m downto 1 
  if (zone_finger[i]  (n; id)) 
   return zone_finger[i]; 
 return n; 
//search the zone_finger_table for the highest predecessor of id 
n.closest_zone_preceding_node(id) 
 for i = l downto 1 
  if (zone_finger[i]  (n; id)) 
   return zone_finger[i]; 
 return n; 

   TACالگوریتم انتخاب گره بعدي در پروتکل  ):6(شکل 
باشـد،   zone_successorبزرگتر از شناسه  یدکه شناسه کل یدر صورت
بـا انتخـاب    ي، گـره بعـد  Finger_tableدر نظر گرفتن جدول  يبه جا

. شـود یم یینتع Zone_finger_table از جدول یگره قبل ترینیکنزد
در . داده شده است کد نمایشبه صورت شبه یتمالگور ینا) 6(در شکل 

به  Zone_finger_tableو Finger_table هايجدول هشکل، انداز ینا
 .اندفرض شده lو  m یبترت

  کاراییارزیابی  -4
پیشـنهاد  سازي پروتکـل  در این بخش، با تکیه بر نتایج حاصل از شیبه

  .پردازیمشده، به ارزیابی کارایی آن می

  سازيشبیه هايداده -4-1
 يسـاز شبیهبا استفاده از کتابخانه ، TAC پروتکلارزیابی عملکرد  براي

SimJava [2] این سیستم را در محیط ،Java ایـم کـرده سـازي  پیاده. 
-ختهکه یک ابزار شنا Brite [1]افزار از نرم، براي تولید توپولوژي نمونه

-است، استفاده کـرده  توپولوژي فیزیکی شبکه اینترنت تولید شده براي
شـبکه   فیزیکی هاياین ابزار با در نظرگرفتن توپولوژي و پیچیدگی. ایم

را در و میزان تاخیر میان هر یک فرضی  گره nاینترنت، مکان فیزیکی 
 Mتحـت مـدل    و A طـول ضـلع  با  مربعی شکل یک فضاي جغرافیایی

سازي در شبیه .امترهاي ورودي هستندپار M و n ،Aکه  کندمی تولید
واحـد در نظـر   1000و انـدازه ضـلع نیـز     200ها انجام شده، تعداد گره

-Heavyهمچنـین دو مـدل توزیـع تصـادفی و توزیـع       .اندگرفته شده
tailed در مـدل   ،)7(مطابق با شکل .اندها استفاده شدهبراي توزیع گره

ها در فضاي جغرافیایی به صورت هر کدام از گره توزیع تصادفی موقعیت
بـر نقـاط خاصـی از     ،Heavy-tailedشود اما مدل تصادفی انتخاب می
اینترنت تطابق  واقعی شبکه توپولوژيو با  داشتهتاکید  فضاي جغرافیایی
فاصله جغرافیایی  ،دو گرهمیان  طول لینکبراي محاسبه . بیشتري دارد

 محاسبهدر  19و رابطه نامساوي مثلثیاست  شده میان آنها در نظر گرفته
  .ها برقرار استگرهفاصله 

  
 Heavy-tailedتوزیع  )ب(  توزیع تصادفی )الف(

 Briteدو مدل مختلف براي تولید توپولوژي در ابزار ): 7(شکل 
 هـا بـه  کلید را در این گره kدست آمده، با استفاده از توپولوژي به

-ها در طول شبیهگره این هر یک از و ایمکردهصورت یکنواخت تقسیم 
درخواست بار، با تولید تصادفی یکی از این کلیدها،  iterسازي به تعداد 

هاي خود بـا پارامترهـاي   نتیجه آزمایش در این بخش .کندمیمحتوي 
n=200 ،k=2000 و ،iter=100  با ایـن . دهیممی مورد بررسی قراررا-
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ها تـاثیري در  افزایش این پارامتر دهد کههاي ما نشان میبررسیحال، 
   .کیفیت نتایج ندارند

  نسبت مسافت پیموده شده -4-2
به عنوان معیاري را  20مفهوم نسبت مسافت [11]یی و همکارانشرضامیر

شـبکه  گیـري میـزان آگـاه بـودن یـک پروتکـل مسـیریابی       براي اندازه

  
)الف(   ) ب( 

  هاي مختلفتعداد ناحیهدر TACپروتکل  و Chordحاصل از به کارگیري پروتکل  نسبت مسافتمقایسه ): 8(شکل 
  Heavy-tailed) تصادفی، ب) با مدل توپولوژي الف 

  

  
)الف(   ) ب( 

  هاي مختلفتعداد ناحیهدر TACو  Chordپروتکل به کارگیري  بامقدار متوسط ترافیک جستجوي کلید در شبکه فیزیکی ): 9(شکل 
   Heavy-tailed) تصادفی، ب) با مدل توپولوژي الف 

 
طبق این تعریـف، ایـن   . انداز توپولوژي شبکه، تعریف کرده نظیرنظیربه

مقدار به صورت نسبت مسافت طی شده یک درخواست جستجوي کلید 
بنـابراین هـر چـه یـک     . شـود هاي مبدا و مقصد، بیان میبر فاصله گره

باشـد و  پروتکل مسیریابی شناخت بهتري از توپولـوژي شـبکه داشـته    
رود نسـبت  انتظار می کارایی بهتري را در مسیریابی از خود نشان دهد،

  .شود 1آل برابر با و در حالت ایده مسافت کاهش یافته
پروتکـل   به دست آمده از بـه کـارگیري  نسبت مسافت  )8(شکل 

TAC  محـور عمـودي   . دهـد نمایش میرا هاي مختلف ناحیهدر تعداد
هایی دهد و محور افقی نمایانگر تعداد ناحیهنسبت مسافت را نمایش می

به  با) الف-8(شکل نتایج . انداست که فضاي جغرافیایی را تقسیم کرده
با استفاده از مـدل   )ب-8(نتایج شکل  ، وکار بردن مدل توزیع تصادفی

هر دو شکل، نسبت ستون اول  .اندآمدهبه دست  Heavy-tailedتوزیع 
گونـه کـه   همـان  .دندهرا نمایش می Chordمسافت مربوط به پروتکل 

ناحیه، نتایجی معادل با نتایج پروتکل  1با  TACانتظار داریم، پروتکل 

Chord ها، مطابق با شکل، در ابتدا با افزایش تعداد ناحیه. کندتولید می
ابد و با رسیدن به یک تعـداد بهینـه، مقـدار    ینسبت مسافت کاهش می

تعـداد  ایـن   عبـور از  پـس از . رسـد نسبت مسافت به کمترین مقدار می
به این صورت  پدیدهاین  .یابدبه تدریج افزایش می، نسبت مسافت بهینه

هـاي هـر ناحیـه    ها، تعداد گـره شود که با افزایش تعداد ناحیهتعبیر می
ر ناحیه یک گره وجود خواهد داشـت  کمتر شده و در حالت حدي در ه

تجربیـات حاصـل از    .خواهد بـود  Chordاین حالت معادل پروتکل  که
دهند کـه در هـر دو مـدل توپولـوژي تصـادفی و      میسازي نشان شبیه

Heavy-tailed،  استفاده از سیستمTAC،  در  بهبـود قابـل توجـه   یک
شود که میبا این وجود، مشاهده . کندارائه می نسبت مسافت طی شده

هایی که پراکندگی جغرافیایی بیشتري در مورد توپولوژي TACپروتکل 
 همچنـین   ،این امـر عالوه بر . کارایی بیشتري دارد) مدل تصادفی(دارند

در مـدل توزیـع تصـادفی     ،هـا بهینه ناحیه تعدادشود نقطه میمشاهده 
  .دارد بیشتريمرکزیت 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

  پهناي باند اشغال شده - 4-3
کارایی بهتري در مسیریابی ارائه  TACکنیم پروتکل از آنجا که ادعا می

، این پروتکل نسبت به نیز کند، انتظار داریم در زمان جستجوي کلیدمی
شـکل  . پهناي باند کمتري از شبکه فیزیکی اشغال کند Chordپروتکل 

مقدار متوسط ترافیک ناشی از جستجوي کلیـد شـبکه رویـین در    ) 9(
مطابق بـا  . دهدخواست در ثانیه نشان میشبکه فیزیکی را به صورت در
دهد که با به کارگیري پروتکل پیشنهادي، شکل، تجربیات ما نشان می

ها تا یک تعداد بهینه، ترافیک اشغال شده ناشی از با افزایش تعداد ناحیه
مقدار کمترین خود به  یابد تاجستجوي کلید در شبکه رویین کاهش می

ها پهناي باند مورد نیاز افزودن تعداد ناحیه پس از این نقطه، با. رسدمی
  .بیشتر خواهد گردید

میزان بهبود پارامترهاي مورد بحث با به کارگیري پروتکل ): 1(جدول 
TAC در مقایسه با پروتکل اصلی  

 مدل توپولوژي
ي هاتعداد ناحیه
  حالت بهینه

  درصد تغییر
 نسبت مسافت

  درصد تغییر
  پهناي باند اشغال شده

  23.5% -  23.1% -  10  یتصادف
Heavy-tailed 16  - %23.8  - %23.4  

  
میزان عددي بهبود پارامترهاي نسبت مسافت و پهناي بانـد  ) 1(جدول 

به صورت نمودار نمایش داده ) 9(و ) 8(هاي اشغال شده را که در شکل
شود که پروتکل مطابق با این جدول، مالحظه می. دهداند، ارائه میشده

در هر دو مدل توزیع، در حالتی کـه فضـاي جغرافیـایی بـه      پیشنهادي
تعداد بهینه تقسیم شود، نسبت مسافت و پهنـاي بانـد اشـغال شـده را     

  .دهدکاهش می% 23بیش از 

  بنديجمع -5
در ، شبکه فیزیکـی  از توپولوژي Chordآگاهی پروتکل  عدمبا توجه به 

م مسـیریابی  مکـانیز  این مقاله با تعریف مفهوم حلقه محلی و ویـرایش 
براي بهبود این مسئله را  TACبه نام پروتکل جدیدي  ،Chord پروتکل

هـایی کـه در یـک ناحیـه     با استفاده از این پروتکـل، گـره  . ارائه کردیم
جغرافیایی قرار دارند از وجود یکدیگر آگـاه شـده و کـارایی بهتـري در     

. هنـد داز خود نشان می هاانتخاب گره بعدي براي مسیریابی درخواست
دهند که این پروتکل عالوه بر کم کردن مسافت نتایج تجربی نشان می

شبکه ت، مقدار پهناي باند اشغال شده از متوسط طی شده هر درخواس
-را نیز کاهش می هاي جستجوي کلیدمسیریابی درخواست در فیزیکی
  .دهد

عالوه بر بهبود  TACپروتکل  با در نظر گرفتن توپولوژي شبکه فیزیکی،
سـازي محلـی   تواند ساختار مناسبی بـراي ذخیـره  رایی مسیریابی میکا

بنابراین، در کارهاي آینده استفاده از ایـن پروتکـل   . اطالعات ارائه کند
  .مورد توجه قرار گیردتواند اطالعات می 21براي کش کردن
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