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چکيده -شبکه نظيربهنظير 1مجموعهاي از گرههاي خودسازماندهنده 2و یکسان است که با هم همکاري مينمایند .این نوو از شوبکههوا نيواز بوه
هماهنگکننده مرکزي 3براي ارتباط باهم ندارند .از پياده سازي شبکه نظيربهنظير بر بستر شبکه ادهاک سيار شبکه نظيربهنظير سيار 4ایجواد موي-
گردد .ساختار توزیعشده شبکههاي نظيربهنظير سيار جستجوي منبع 5را در آنها دشوار ميسازد .از سوي دیگر درخواست در این شبکهها معموو
به صورت سيلآسا 6و تصادفي پخش ميگردد که سبب هدر رفت انرژي گرههاي سيار خواهد شد .لذا طراحي مکانيزمي خودتطبيق که درخواسوت را
آگاهانه در شبکه ارسال نماید ،حائز اهميت ميباشد ،تا بتوان منبع درخواستي را با نرخ موفقيت بيشتر ،صرف کمترین انرژي ،تحميول بوار کمتور بوه
شبکه کشف کرد .الگوریتم پيشنهادي با هدف بهبود جستجو در شبکه نظيربهنظيرسيار با استفاده از یادگيري گرهها ،ارائه گردیده است .از اتوماتواي
یادگير بهعنوان یک عامل یادگيرنده تقویتي که از طریق تعامل با محيط عملکرد خود را بهبود ميبخشد ،استفاده ميشود .در این الگوریتم هر گرهاي
که درخواست داشته باشد ،پيام جستجو را به تعدادي از همسایگاني که از بقيه مفيدتر هستند ،ارسال ميکند .همچنين منبوع درخواسوتي از طریوق
بهترین مسير به گره درخواستدهنده انتقال ميیابد .عالوهبراین بدليل ذخيره نتایج بهدست آمده از هر گرهي همسایه در حافظه نهان ، 7سابقه گوره
هاي همسایه در جلورانيهاي آتي تاثيرگذار است .نتایج شبيهسازي الگوریتم پيشنهادي و مقایسه ان با الگوریتمهاي جستجوي منابع شایعهپراکني-
توازنبار 8و جستجوي احتمال تطبيقي بهبودیافته ، 9نشان ميدهد که اجتناب از انتخابهاي تصادفي همسایگان براي جلوراني درخواسوت و درنظور
گرفتن سابقهي هر گره با استفاده از نتایج ذخيره شده در جداول حافظه نهان ،سبب کاهش مصرف انرژي ،تعداد بستههاي ارسالشده و حذفشوده و
بار تحميل شده به شبکه ميگردد .از طرفي با در نظرگرفتن سابقه گرههاي همسایه در جلوراني ،پيام درخواست به همسایههایي ارسال ميگوردد کوه
در جستجوهاي قبلي موفقتر بودهاند ،نرخ موفقيت شبکه نيز افزایش ميیابد.
واژههاي کليدي :شبکه نظيربهنظير ادهاک سيار ،Gossiping_LB ،AIPS ،اتوماتای يادگير ،کشف منبع.
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که منجر به مصرف انرژی بيشتر و افزايش تاخير شبکه ميگردد.
درحاليکه به علت محدوديت باتری دستگاههای سيار ،مصرف
انرژی همواره نوع شبکهها مهم است [.]55
از جمله الگوريتمهای ساختنايافته که از پخشسيلآسا برای
ارسال درخواست استفاده ميکنند ميتوان به الگوريتمهايي مانند
گنوتال [ ،]59گامتصادفي [ ]51،55و شايعهپراکني اشاره کرد .در
گنوتال در هر بار جستجو فقط يک درخواست بررسي ميشود.
در الگوريتم گام تصادفي 3پيامهای پرسوجو بطور تصادفي به
همسايههای گره درخواستدهنده ارسال ميشود .روش گام
تصادفي استاندارد ،که تنها از يک واکر استفاده ميکند ،تعداد
پيامها را با گسترش پيام در سراسر توپولوژی شبکه کاهش مي-
دهد و همزمان ميتواند چند درخواست را جستجو نمايد.
گنوتال در مقايسه با روش گام تصادفي استاندارد ،سريعتر محتوا را
مييابد و نرخ موفقيت بيشتری نيز دارد اما بار شبکه را خيلي زياد
ميکند .برای بهبود الگوريتم گام تصادفي تعداد واکرها را افزايش
ميدهيم ،يعني بهجای ارسال يک پيام پرسوجو ،گره درخواست
دهنده k ،تا پيام پرسوجو به همسايههای خود که بهطور تصادفي
انتخاب گرديدهاند ،ارسال ميکند .هر يک از اين پيامها مسير خود
را دنبال کرده ،گرههای مياني ،اين پيامها را بهطور تصادفي به k
همسايهی خود ،جلوراني 4ميکنند .انتخاب همسايهها بهصورت
تصادفي و در نظر نگرفتن انرژی گرههای سيار ،در اين الگوريتم،
يکي از چالشهای مهم شبکه نظيربه نظير سيار است.
الگوريتم شايعهپراکني 5درخواست را به درصد مشخصي از
همسايههای خود ،جلوراني ميکند که نسبت به گنوتال ،ترافيک
شبکه را کاهش ميدهد.
برای بهبود شايعهپراکني الگوريتم ديگری به نام شايعهپراکني-
توازن بار [ ]55ارائه گرديد که به جای ارسال درخواست به درصد
مشخصي از همسايهها ،اين درصد ،بر حسب بار کنوني شبکه
محاسبه و اعمال ميشود .احتمال جلوراني برای هر همسايه طبق
فرمول ) P×(1-uمحاسبه ميشود P .يک عدد ثابت است و  uيک
مقدار بين صفر و بر حسب بستههای موجود در آن گره ميباشد.
اگر مقدار فرمول مذکور از يک عدد تصادفي بيشتر باشد ،جستجو
از گره جاری ،به اين گره همسايه ارسال خواهد شد.
کائو و همکارانش در [ ]51الگوريتم  MOBI-DICرا پيشنهاد داده-
اند .اين الگوريتم امکان جستجویداده سيار پويا و ناپايدار 6از طريق
همهپخشي فراهم ميکند که سبب افزايش سربار شبکه و زمان

 -1مقدمه
شبکههای نظيربهنظير در سالهای اخير ،به سرعت درحال رشد
هستند .بسياری از کاربردهای شبکههای نظيربهنظير مانند
اشتراکگذاری فايل يا منابع چندرسانهای ،از ساختار توزيعشدهی
اين شبکهها ناشي ميگردد .شبکههای نظيربهنظير ،معموال بدون
هيچ کنترلکننده مرکزی و کامال خودسازماندهنده به منظور
تامين برخي امکانات مانند انعطافپذيری ،مقياسپذيری و قابليت
اطمينان پيادهسازی ميشوند .از سوی ديگر امروزه دستگاههای
سيار با افزايش پهنای باند ،ذخيرهسازی شبکه و ظرفيت محاسباتي
قدرتمندتر شدهاند و در همه بخشهای زندگي روزمره حضور
دارند .بنابراين تقاضا برای ايجاد شبکه نظيربهنظيری که سيار باشد
و بتواند منبع را بين دستگاهها سيار بر روی شبکه بيسيم به
اشتراک بگذارد افزايش يافته است [ .]5،2تحقيقات بسياری در
مورد پيادهسازی پروتکلهای شبکههای نظيربهنظير برروی شبکه
سيار صورت گرفتهاست [ .]9-1در محيط نظيربهنظير سيار
مجموعهای از گرههای متحرک با استفاده از تکنولوژیهای بيسيم
باهم ارتباط برقرار ميکنند [ .]3،8اين نوع از شبکهها برای
موقعيتهايي که امکان ايجاد زيرساخت وجود ندارد و يا ساختار
شبکه بسيار پويا و برقراری ارتباط بين گرهها دشوار است مانند
جنگ و عمليات نجات ،مناسب ميباشند [ .]3،50در شبکه
نظيربهنظيرسيار هر گره ،يک ناحيه تحت پوشش دارد .گرههای
اين محدوده ،همسايه محسوب ميگردند و ميتوان با انها در
ارتباط بود درغير اينصورت ،از گرههای مياني ،برای جلوراني پيام
استفاده ميکنند.
ساختار شبکههای نظيربهنظير معموال به دو گروه ساختيافته و
ساختنايافته تقسيم ميشوند .در شبکه نظيربهنظير ساختيافته،
5
مکان دادهها در شبکه از طريق جدول درهمسازی توزيعشده
کنترل ميشود .در شبکههای نظيربهنظير ساختنايافته ،2گرهها
بهسادگي ميتوانند به شبکه وارد يا خارج شوند .بنابراين به راحتي
نميتوان مکان منبع درخواستي را پيدا کرد .امروزه اکثر
کاربردهای سيستمهای نظيربهنظير ،معطوف به شبکههای ساخت
نايافته نظيربهنظير است و طراحي يک الگوريتم جستجوی کارآمد
در اين زمينه ،يکي از چالشهای مهم محسوب ميشود.
در شبکههای نظيربهنظير سيار عدم وجود زيرساخت و ساخت-
نايافته بودن شبکه سبب ميشود تا کاربران برای کشف منبع پيام
پرسوجو را به همه همسايههای خود پخش سيلآسا کنند ،اين
روند تا زمانيکه منبع درخواستي يافت شود ،ادامه خواهد داشت
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با محيط عمل خود را بهبود بخشيده و درخواستها را در شبکه
باتوجه به يادگيری جلوراني ميکند ،يک راه حل مناسب ميتواند
باشد و نتايج هر مرحله از جستجو در جداول  Cacheذخيره شده و
در جستجوهای آتي از اطالعات آن استفاده ميشود.
در ادامه سازماندهي بدين صورت است :در بخش  2اتوماتای
يادگير که بهعنوان استراتژی اصلي يادگيری و بهبود در الگوريتم
پيشنهادی استفاده شده است به اختصار توضيح داده ميشود ،در
بخش  9به تشريح و بيان جايگاه مسئله ميپردازيم ،الگوريتم
پيشنهادی در بخش  1و نتايج شبيهسازی برای ارزيابي الگوريتم
پيشنهادی در بخش  5ارائه ميشود .در بخش پاياني نتايج حاصل
از اين گزارش بيان ميگردد.

پاسخ ميشود .در [ ]58استفاده از مکانيزم حافظه نهان ،برای
کاهش طول جستجو و ترافيک ،ارائه شده است .در [ ]53پروتکل
جستجوی احتمالي ارائه شده است که هر گره  kواکر برای کشف
هدف در شبکه پخش ميکند ،اما فرآيند جلوراني بجای تصادفي
بودن احتمالي است ]53[ .همچنين براساس همين مقاله  APSاز
پهنای باند بهينه استفاده نميکند .با توجه به نتايج ارائه شده در
[ ]20اين الگوريتم کارايي ضغيفي در شبکه پويا دارد]25[ .
الگوريتم جستجوی تطبيقي 1را بهبود داده است .اين الگوريتم از
بهينهسازی کلوني-زنبور استفاده کرده است و با توجه به نوع فايل
و سابقه جستجو برای اين نوع فايل در جستجوهای قبلي ،فضای
جستجو و سربار تحميل شده به شبکه را کاهش ميدهد .اما اين
الگوريتم برای محيطهای پويا که انرژی برای گرهها مهم است،
مناسب نميباشد IAPS .يک رتبه 2برای هر فايل براساس نتايج
جستجوهای قبلي فايل ،نگهداری ميکند .اگر گرهای منبع
درخواستهشده را داشته باشد ،رتبهی اين فرمت فايل خود را دو
واحد افزايش ميدهد و گرههای مياني يک واحد افزايش ميدهند.
اخيرا الگوريتمهای مبتني بر شايعه پراکني به عنوان ابزاری
کارآمد برای کاربردهای متفاوت اجرا و مطرح شدهاند مانند:
نگهداری و پاسخگوئي به پايگاه داده[ ،]22انتشار محتوا [،]29
ساخت توپولوژی [ ،]21مديريت عضويت نظيرها [ ،]25جمعآوری
داده [ ،]21کشف خطا [ ،]28در بسياری از برنامههای کاربردی
واقعي مانند  ،]23[ Triblerجهت بهروزرساني و نگهداری اطالعات
نظيرها [ ،]23انتقال داده در شبکه نظيربهنظير سيار [،]90-91
ذخيرهسازی فايل [ ]95و ذخيرهسازی آگاه از عاليق.]91[ 3
اين مقاله ابتدا بهدنبال ارائه راه حلي خودتطبيق و يادگيرنده است
تا برای جلوراني پيام در شبکه ،همسايههای مفيدتر انتخاب شوند و
گره درخواستدهنده ،جستجو را با همسايههايي آغاز کند که با
احتمال بيشتری ممکن است منبع درخواستي را پيدا کنند .عالوه-
براين ويژگيهای گرههای شبکه را در انتخاب همسايه ،برای
جلوراني پيام تاثير دهد .با دخيل نمودن ويژگيهايي مانند انرژی،
سرعت حرکت ،تعداد دفعات ورود و خروج از شبکه و مدت زمان
حضور گرهها در شبکه ،ميتوان نتيجه مطلوب از جستجو بهدست
اورد .هرچه گرهها سرعت حرکت و تعداد دفعات خروج از شبکه
کمتری داشته باشند ،پايدارتر هستند و از اطالعات اين گرهها در
جستجوهای بعدی ،ميتوان کمک گرفت .همچنين بهترين مسير
باتوجه به اين عوامل و کوتاهترين مسير برگزيده ميشود .استفاده
از اتوماتای يادگير ،بعنوان يک عامل يادگيرنده که از طريق تعامل

 -2اتوماتاي یادگير
اتوماتای يادگير يک واحد تصميمساز تطبيقي برای اجرا در
محيطهای تصادفي است که عمل بهينه را از طريق تکرار تعامل با
محيط خود يادميگيرد .اتوماتای يادگير [ ]98،93کارايي را با
استفاده از يادگيری اينکه چطور عمل بهينه را از مجموعه عمل-
های مجاز از طريق تکرار تعامل با محيط تصادفي انتخاب کند،
بهبود ميبخشد .در هر تعامل ،عمل انتخابشده بعنوان ورودی به
محيط تصادفي اعمال ميشود .محيط نيز با تقويت سيگنال پاسخ
مي دهد .بردار احتمال عمل با بازخورد تقويتي از محيط بروز مي-
شود.
از ديدگاه ديگر اتوماتای يادگير ميتواند در دسته ديگر نيز قرار
گيرد :اتوماتای يادگير با ساختار ثابت و اتوماتای يادگير با ساختار
متغير .اتوماتای يادگير با ساختار متغير توسط < >,,Lمعرفي
ميشود که  مجموعه ورودی است  ،مجموعه عمل و  Lاتوماتای
يادگير است .اگر ) ααi(kو ( P)kمعرف عمل انتخابي توسط
اتوماتای يادگير باشد و بردار احتمال برروی مجموعه عمل در
لحظه  kتعريف گردد a .و  bنشاندهنده پارامترهای جايزه و
جريمه باشند و ميزان افزايش و کاهش مجموعه احتمال را بيان
ميکنند r .تعداد عملهايي است که توسط اتوماتای يادگير به-
کارگرفته شده است .در هر لحظه  ،kبردار احتمال عمل (P)k
توسط الگوريتم يادگيری خطي موجود در رابطه ( )5بهروز مي-
شود ،اگر عمل انتخابي ( i)kتوسط محيط تصادفي جايزه داده
شود و اگر جريمه دريافت کند بروزرساني آن در معادله ( )2است.

پاسخ مطلوب:
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) (

)

(

)

(

)

(

()2
اگر  b=aروابط ( )5و ( )2الگوريتم ( )LRPجايزه جريمه ناميده
ميشود.

 -4الگوریتم پيشنهادي
تمرکز اصلي الگوريتم پيشنهادی بر روی جستجوی منبع در شبکه
نظيربهنظير سيار با بکارگيری محيط مدل  Sاتوماتای يادگير در هر
گره است .در اين رويکرد هر گرهی درخواستدهنده مجهز به يک
اتوماتای يادگير است که  Nتعداد همسايههای گره است .اتوماتای
يادگير مرتبط با همسايه jام را با  LAjنمايش ميدهيمLAj .
دارای دو عمل است؛ "شرکتکردن گره  Njدر جستجو" و
"شرکتنکردن گره  Njدر جستجو" که مجموع احتمال اين دو
عمل همواره ثابت و برابر يک است .در آغاز ،احتمال عملهای آن
باهم برابر و مساوی  0.5ميباشد.
بهطور کلي هر گرهای که درخواستي داشته باشد ابتدا منبع
درخواستي را درخود جستجو ميکند اگر کشف شود جستجو
خاتمه مييابد ،درغيراينصورت يک بسته با نام  DREQايجاد و به
تعدادی از همسايههای خود ميفرستد .اين روند تازمانيکه منبع
درخواستي در شبکه پيدا شود يا بعبارت ديگر  HITرخ دهد و يا
طول عمر بسته 5خاتمه يابد ،ادامه خواهديافت و وضعيت بسته از
 DREQبه  DREPتغيير مييابد .اما اگر منبع درخواستي توسط
يکي از همسايهها کشف شود ولي طول عمر بسته هنوز صفر نشده
باشد ،گرهای که شامل منبع درخواستي است مدتي منتظر
بازگشت نتيجه جستجوی ساير گرههای ميماند ،يعني وضعيت
بسته از  DREQبه  DWAITتبديل ميشود و بعد از اتمام اين
زمان انتظار ،وضعيت بسته  DWAITبه  DREPتبديل ميشود .به-
طور کلي وضعيت بستههای شبکه ،يکي از سه موارد ذيل ميباشد:
 : QERDاين بسته در حال جستجوی منبع درخواستي ميباشد.
هنگاميکه گرهای ،درخواست برای منبعي داشته باشد ،بستهای با
اين وضعيت به تعدادی از همسايههای خود ارسال ميکند.
 :QIAWDبستهای که در اين وضعيت است در واقع منبع
درخواستي را کشف نموده اما چون  TTL> 0است ،در گرهی
مقصد ،منتظر ميماند تا نتيجه جستجوی ساير مسيرهای اين
درخواست در را ه بازگشت به گره درخواستدهنده برسند.
 :QERDبسته ای است که نتيجه جستجو را به گره آغازين ،بر مي
گرداند .هنگاميکه منبع درخواستي کشف شد و يا  TTL=0شد،
اين بسته توسط گره مقصد ايجاد و به گرههای ماقبلش ارسال مي-
گردد .در حقيقت بستههای  HITکه درحالت  DREPهستند در
فاز انتقال منبع درخواستي ،به گره درخواستدهنده ميباشند.
هنگام بازگشت بستهها به گره درخواستدهنده ،هر گره باتوجه به
بستههايي که از همسايههای خود دريافت کرده ،بهترين مسير را
انتخاب ميکند .عالوهبراين عملهای اتومای يادگير نيز بروز مي-

 -3شرح مسئله
شبکه نظيربهنظيرسيار متشکل از ساختار روگستر و زيرگستر
است .ساختار زيرگستر بصورت يک گراف اتصال که رئوس آن
گرههای بيسيم هستند ميباشد .در اين گراف دو گره درصورتي
همسايه هستند که بين آنها لينکي وجود داشته باشد .ساختار
روگسستر نيز يک گراف است که رئوس آن نظيرهای شرکتکننده
در برنامه کاربردی و يالها همسايههای مجازی در ساختار روگستر
را معرفي ميکنند [.]98
الگوريتم شايعهپراکني يکي از الگوريتمهای جستجوی منبع است.
در اين الگوريتم بدليل جلوراني کورکورانه و تصادفي درخواست به
همسايگان ،نرخ موفقيت کم است .از طرف ديگر در شبکه نظيربه-
نظير سيار انرژی برای گرهها همواره حائز اهميت بوده است.
انتخاب تصادفي گرهها با يک احتمال يکسان ممکن است سبب
برگزيدن مسير طوالنيتر برای رسيدن به هدف و يا انتخاب
مسيری با سطح انرژی گرههای نامناسب منجر گردد .از اينرو هو و
همکارانش در [ ]55الگوريتم شايعهپراکني-توازنبار را ارائه کردند.
اين الگوريتم تا حدودی از ارسال ناآگاهانه پيام به گرههای همسايه
اجتناب ميکند اما بدليل درنظر گرفتن يک ضريب ثابت  Pدر
محاسبه احتمال ،جلوراني پيام پرسوجو به همسايگان هنوز نرخ
موفقيت کمي دارد.
برای جستجوی منابع ،شجاعفر و دوستان در ] [25الگوريتم
جستجوی احتمالي تطبيقي را بهبود داده و الگوريتم  IAPSرا ارائه
کردهاند .اين الگوريتم فرآيند جلوراني به جای تصادفي بودن
احتمالي است و تا حدودی از ارسال نااگاهانه به همسايهها اجتناب
کرده است .يکي از ويژگيهای بارز اين الگوريتم ،يادگيرنده بودن
آن است اما به دليل استفاده از  kواکر در جلوراني درخواستها در
شبکه ،تعداد بستههای ارسالي و انرژی مصرفي و زمان پاسخ زيادی
دارد.
در اين مقاله ،ما به دنبال بهبود الگوريتمهای شايعهپراکني-توازن
بار و جستجوی بهبوديافتهی احتمال تطبيقي هستيم .الگوريتم
پيشنهادی با توجه به بازخورد دريافتي از شبکه ،بهطور آگاهانه،
همسايههای مفيدتر را برای جلوراني پيام پرسوجو ،انتخاب مي-
کند .به همين دليل نرخ موفقيت ،مصرف انرژی ،بار شبکه ،تعداد
بستههای ارسالي و زمان پاسخ ،بهبود مييابد.

)Time-To-Live (TTL
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طراحي و بهبود يک الگوريتم يادگيرنده برای جستجوی منابع در شبکه نظيربهنظير بر روی شبکه ادهاک سيار..........................خالقي و فائز
شود و نتيجهی جستجوی در گرهها در جدولي بنام جدول
ثبت مي شود .اين روند تازمان رسيدن به گره آغازين ادامه ميبايد.
در نهايت گره آغازين اتوماتای يادگير همسايههايي که عمل
شرکت نکردن در جستجو را انتخاب کرده بودند را بروز ميکند.
در جدول  5ساختار بستههای ارسال شده در شبکه امده است که
جزييات فيلدهای ان به قرار ذيل است:

بسته درج ميکند .در اولين جستجوی منبع برای هر گره به
صورت تصادفي ،برای تعدادی از همسايهها عمل شرکتکردن و
برای بقيه همسايهها عملشرکت نکردن در جستجو انتخاب مي-
شود .همسايههايي که عمل شرکتنکردن در جستجو را انتخاب
کردهاند ،اطالعاتشان در جدول  Non-Assistantموجود در آن گره
ذخيره ميشود و همسايههايي که عمل شرکتکردن در جستجو را
انتخاب کردهاند ،پيام پرسوجو به آنها ارسال ميشود .هر
همسايهای که پيام پرسوجو را دريافت کرد ،شناسهی درخواست
را در ليست بستههای درخواستي خود قرار ميدهد و همچنين
شناسه خود را در سرايند بسته درج ميکند تا مشخصکننده
مسيری باشد که بسته تا آن گره پيموده ،تا در هنگام بازگشت
بتواند از همين مسير باز گردد .عالوهبراين يک واحد از  TTLکم
کرده سپس بررسي ميکند که آيا منبعي درخواستي را در ليست
دادههای ذخيره شده در خود ،دارد يا خير که دو حالت زير ممکن
است رخ دهد:

 :Message IDشناسهی عددی

 .5منبع درخواستي در گره يافت مي شود ،پس  HITرخ داده
است و منبع درخواستي در بسته درخواست گذاشته مي شود
حال اگر:
 .5.5اگر  TTLبرابر با صفر شده بود ،وضعيت بسته درخواست
از حالت  DREQبه حالت  DREPتبديل ميشود و جستجو
خاتمه مييابد.

Cache

جدول  :1ساختار بستههاي ارسالي در شبکه
28-31
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 :Data IDشناسهی عددی منبع مورد جستجو که هر منبعای در
شبکه دارا دادای يک شناسه عددی است.
 :Sender Node IP Addressادرس  IPگرهی شروعکنندهی
جستجوی منبع درخواستي
 :TTLطول عمر بسته
 :Packet Stateوضعيت پيام ارسالي (

DREQ=0X00,

 .5.2اگر  TTLصفر نشده باشد وضعيت بسته درخواست از
حالت  DREQبه حالت  DWAITتبديل شده و مدت زماني ،در
اين گره ،منتظر برگشت بستههای جستجو اين درخواست ،باقي
ميماند .اين زمان انتظار با استفاده از رابطه ( )9محاسبه مي-
گردد:

)DWAIT=0X02, DWAIT=0X01
 :Success Stateوضعيت پيدا شدن يا نشدن منبع درخواستي در
گره جاری ()HIT=0X01, MIS=0X02
 :Waiting Timeميزان زمان توقف بسته با وضعيت  DWAITدر
گره ی جاری
 :Route Lengthتعداد گرههای پيمايش شده از گره درخواست-
دهنده داده در حين جستجو

)) ( 9

 :Data Lengthاندازه منيع يافتشده

–

(

طول عمر بسته و
در اين فرمول
تعداد گرههايي است که درخواست از گره آغازين تا اين گره
پيموده است .در هر واحد زماني ،يک واحد از
کم ميشود .اگر مقدار زمان انتظار بسته
مقدار
برابر با صفر شود وضعيت بسته از حالت  DWAITبه حالت
 DREPتبديل شده و نتيجه  HITبه گره اغازين برميگردد.

 :Routeادرس  IPگرههای پيمايششده از درخواستدهندهی
منبع در حين جستجو
 :Dataمنبع درخواستي يافته شده
نحوه دقيق عملکرد الگوريتم پيشنهادی در زير به تفصيل بيان
شده است؛
در شروع هر گرهای که درخواستي داشته باشد ،ابتدا درخود
جستجو ميکند .اگر منبع درخواستي را دارا باشد ،جستجو خاتمه
مييابد ،درغيراينصورت يک بسته با وضعيت  DREQو TTL
مشخص ،ايجاد کرده و شناسه خود را در مکان معلومي ،در سرايند

.2

اگر منبع درخواستي در گره همسايه يافت نشود:

 5-2اگر  TTTبسته صفر شده باشد وضعيت بسته درخواست
از حالت  DREQبه حالت  DREPتبديل ميشود و جستجو
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داده ميشود به سمت گرهی اغازين بسته ارسال ميشود و
اتوماتای تمامي گرههای مسير بروز شوند .بستههايي که در
وضعيت  DREPهستند ،نتيجه جستجو را از مسيری که در
سرايندشان درج شده ،يعني بهترين مسير ،به گره اغازين برمي-
گردانند .بهترين مسير ،مسيری است که سطح انرژی گرههای ان
مناسب و کمترين تعداد گره بين مبدا و مقصد وجود داشته باشد،
گرههايش پايدارتر وکم سرعت باشند.
اگر نتيجه جستجو  HITبود ،در مسير بازگشت ،اطالعالت اين
بهترين مسير ،يعني شناسه گره همسايه و تگ منبعي درخواستي
را در جدول  Cacheخودش ثبت ميکند تا در جستجوهای بعدی
از انها کمک بگيريد .هر ايتمي که به جدول  Cacheاضافه مي-
شود طول عمری دارد .در هر واحد زماني ،هر گره جدول Cache
خود را بررسي ميکند ،اگر عضوی داشته باشد که طول عمرش
منقضي شده باشد ،آن را حذف مينمايد .اما اگر ظرفيت جدول
 Cacheدر هنگام درج ايتم جديد ،تکميل باشد ،درايههای قديمي-
تر را حذف نموده تا بتوانند درايهی جديد را درج نمايد .سپس
احتماالت عملهای اتوماتای يادگير را بهروز ميکند .هدف از بهروز
رساني عملهای اتوماتا اين است که گرههايي که در مسيری قرار
داشتند که منجر به  HITشدهاند را پاداش دهيم تا در
جستجوهای بعدی احتمال عمل شرکت کردن آنها افزايش يابد
زيرا گرههای مفيدی در جستجو بودهاند .همچنين گرههايي که در
مسيری قرار داشتند که منجر به  MISشدهاند را تنبيه کنيم تا در
جستجوهای بعدی احتمال عمل شرکتکردن آنها کاهش يابد،
زيرا گرههای غير مفيدی در جستجو بودهاند .برای هر گرهی مياني
برای هر درخواستي که هم در مسيری که منجر به  HITو هم در
مسير ديگری که منجر به  MISشده ،حضور داشته باشد ،عمل
شرکتکردن اتوماتای گره اعمال مي گردد و گره پاداش دريافت
ميکند .بروزرساني عملهای اتوماتا در هر گره به اين صورت انجام
ميشود :در زمان بازگشت بستهها به گره آغازين ،هر گره در مسير
بازگشت ،تمام بستههايي که در وضعيت  PERGو مربوط به هر
درخواست هستند را بررسي ميکند و يکي از دو مورد ذيل لحاظ
مي شود:
 -5اگر از بين بستههای اين درخواست ،بستههايي که موفق به
يافتن منبع درخواستي شدهاند ( ،)HITموجود باشند ،آنها را جدا
کرده و با استفاده از رابطه ( )9محاسبات انجام ميشود و بستهای
که بيشترين مقدار را دارد بهعنوان بهترين بسته ،انتخاب خواهد
شد تا منبع را به گره درخواستدهنده برساند .اين مسير بهعنوان
بهترين مسير شناسايي ميشود .بقيه اين بستههای  HITاز شبکه
حذف ميگردند .عالوهبراين عملهای اتوماتای يادگير گره جاری
پاداش داده ميشود .يعني  Paانها را افزايش و Pnonرا کاهش

خاتمه مييابد و نتيجه شکست ( )MISبه گرهی آغازين ارسال
ميگردد در مسير احتمال عملهای اتوماتا را بهروز ميکند.
 2-2اگر  TTLصفر نشده باشد و منبع درخواستي نيز يافت
نشود ،روند جستجو و ارسال بسته به همسايه ،ادامه مي يابد که
ابتدا در جدول  Cacheکه در هر گره ذخيره شده است ،جستجو
آغاز ميشود.
جدول  Cacheموجود در هر گره شامل دو ستون شناسه گره
همسايه و تگ منبع کشف شده است .اگر تگ منبع درخواستي در
اين جدول پيدا شد ،بررسي ميکند که آيا گره درج شده در جدول
 Cacheهم اکنون نيز همسايه گره جاری است يا از ناحيه تحت
پوشش گره خارج شده است .اگر آن همسايه هنوز معتبر باشد،
بستهی درخواست ،از گره جاری خارج و به آن ارسال ميگردد.
ولي اگر آ ن همسايه معتبر نباشد ،گره جاری ،برای ادامه جستجو،
بايد همسايههايش را شناسايي کند تا درخواست را به گرههايي که
با احتمال بيشتری ممکن است منبع درخواستي را کشف کنند،
ارسال نمايد.
هر گره برای شناسايي همسايههای خود از پيامهای GNIP-GNIP
استفاده ميکند .يک پيام بنام  PINGبه گرههايي که در ناحيه
تحت پوشش هستند ارسال ميکند .از هر گرهای که بسته PONG
دريافت شود ،گره همسايه محسوب خواهد شد .پيام  PONGکه
توسط هر همسايه ارسال ميشود شامل سه فيلد  Pa ،Enو Pnon
است Pnon .احتمال عمل شرکتنکردن اتوماتای يادگيرPa ،
احتمال عمل شرکتکردن اتوماتای يادگير و  Enسطح انرژی گره
همسايه است .حال گره جاری که بستههای  PONGرا از همسايه-
های خود دريافت ميکند ،سطح انرژی هر گره همسايه را با سطح
آستانهی انرژی مقايسه ميکند .اگر انرژی گره همسايه بزرگتر از
سطح آستانه ی انرژی بود ،حال اتوماتای يادگيری که در هر گره با
دو عمل  Pnو  Pnonذخيره شده است بررسي ميگردد .هر عملي
که احتمال بيشتری داشته باشد آن عمل انتخاب خواهد شد ،لذا
هر کدام از همسايههايي که  Paآن بزرگتر از Pnaاش باشد،
درخواست به آن ارسال ميگردد.
اگر گرهای ،درخواستي را همزمان از چند مسير متفاوت دريافت
کرد ،طول مسيرهای طيشده( 1تعداد گام پيمايش شده) را بررسي
ميکند و هر کدام کمتر باشد نگه داشته و بقيه را حذف ميکند.
جستجو زماني خاتمه مييابد که يا منبع درخواستي کشف گردد
( )HITو يا طول عمر بسته تمام شده باشد ولي منبع درخواستي
هنوز کشف نشده باشد که در چنين حالتي شکست ( )MISرخ
داده است .در نهايت نتيجه جستجو در بستهای به نام  PERGقرار
Hop Count

1
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ميدهيم تا در جستجوهای بعدی نيز احتمال عمل شرکتکردن
آنها افزايش يابد .جدول  Cacheنيز بهروز ميشود .سپس تمام
بستههای  MISمربوط به اين درخواست در گره جاری ،از شبکه
حذف خواهند شد .درنهايت اين بهترين بسته از گره جاری خارج
و به گره قبلي موجود در مسير جستجو ارسال ميشود.

 -5جایگاه و شبه کد الگوریتم پيشنهادي
در شکل( )5جايگاه الگوريتم پيشنهادی آمده است:

 -2اگر بسته  HITای وجود نداشت باشد ،بستههای  MISمربوط
به اين درخواست را جدا ميکند .با استفاده از رابطه ( ،)9محاسبات
بر روی انها انجام ميشود .بستهای که بيشترين مقدار را داشته
باشد انتخاب ميشود و بقيه انها را از شبکه حذف ميکند .سپس
اين گره با جاری با محاسبه ( β)iطبق رابطه ( )1و استفاده از
فرمول (اتوماتای يادگير) عملهای اتوماتای يادگير خودش را تنبيه
ميکند يعني  Pnonآنها را افزايش بدهيم و  Paآنها را کاهش تا
در جستجوهای بعدی شرکت نکنند .در نهايت اين بسته از گره
جاری خارج ميشود و به گره قبلي در مسير جستجو ،که در
سرايند اين بسته درج شده ،ارسال ميشود .اين روند تا رسيدن به
گره آغازين ادامه مييابد و احتمال عملهای اتوماتای يادگير را به-
روز ميکند .اگر بستهی  HITای به گره درخواست دهنده منبع
مورد جستجو رسيد ،اين گره ،منبع درخواستي را برداشته و تمام
بستههای مربوط به اين درخواست را حذف ميکند.
)

()9
()4
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(
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∑
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شکل :1جایگاه الگوریتم پيشنهادي

در پايان هر جستجو بايد احتمال عمل شرکتکردن و عمل
شرکتنکردن اتوماتای يادگير همه گرههای شرکتکننده در
جستجو ،بهروز شود و عالوهبراين اتوماتای يادگير آن گروه از گره-
های همسايهی گرهی اغازين ،که عمل شرکتنکردن در اين
جستجو را برگزيده بودند ،نيز بهروز شود و اطالعات آنها از جدول
 Non-Assistantگره اغازين حذف شود .زيرا اگر در اين جستجو،
منبع درخواستي يافت شد ،همسايههايي که در جستجو شرکت
نکردهاند بايد پاداش دريافت کنند تا احتمال عمل شرکتنکردن
آنها افزايش يافته و در جستجوهای آتي نيز شرکت نکنند ولي اگر
در نتيجه اين جستجو ،منبع يافت نشد ،آنها را تنبيه ميکنيم تا
احتمال عمل شرکتنکردن آنها کاهش يافته و بتوانند در
جستجوهای آينده شرکت نمايند.

که در ذيل شبه کد الگوريتم پيشنهادی آمده است:
الگوریتم  :1شبه کد الگوریتم پيشنهادي با مگانيزم Cache
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n: Current Node in Network
)procedure Pro_Alg_Cache(n
ManageDREQ(n);//manage DREQ packets in n
ManageDWAIT(n);//manage DWAIT packets in n
ManageDREP(n); //manage DREP packets in n
UpdateCacheTable(n);//remove expired items in n

1:
2:
3:
4:
5:

end procedure
)procedure ManageDREQ(n
foreach p in n’s DREQ Pcakets do
if have_find(p.DataID) then
;p.SuccessState=HIT
end if
if p.TTL==0 then
;p.PacketState = DREP
else if (p.SuccessState==HIT) then
;p.PacketState = DWAIT
Else
if n.ID==p.SenderID then

6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
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;)(FillNonAsistantNodeList
end if
ForwardQueryToNeighboures(n);/*select
neighbours by automata and forward p to them*/
end if
Done
end procedure
)procedure ManageDWAIT(n
foreach p in n’s DREQ Pcakets do
if (n.waitingTime == 0) then
n.State = DREP
else
;n.waiting time --
end if
Done
end procedure
)procedure ManageDREP(n
foreach p in n's DREP packets do
;)UpdateLearningAutomata(n
if p.SuccessState == HIT then
;)AddDataToCacheTable(p.Data
end if
if p.SenderNodeIPAddress == p.IPAddress then
;)UpdateNoneAssitstantTable(n
Else
;)ForwardBackInRoutePath(p
end if
Done
end procedure

18:
19:
20:

يعني مطابق شکل( )9بسته از گره  Dبه گرههای  H ,G ,Fو از
گره  Eبه گره  Iارسال ميشود .در اين گرهها TTL ،بستهها صفر
ميشود و جستجو به پايان ميرسد ولي چون هيج کدام حاوی
محتوای درخواستي نيستند در نتيجه ،جستجو در اين گرهها MIS
ميشود و اين گرهها تنبيه ميشوند .اتوماتای يادگير انها بهروز
رساني ميشوند.

21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:

شکل  :3ارسال درخواستهاي  DREQاز گره D, E

 -6یک نمونه مثال کاربردي از اجراي الگوریتم پيشنهادي
در اين قسمت سناريويي از اولين بار اجرای الگوريتم پيشنهادی در
گرهی  ،Aامده است ،مقدار طول عمر بستهها در اغاز  9در نظر
گرفتهشده است:
گره  Aيک درخواستي برای منبعي دارا مي باشد .مطابق شکل(،)2
ابتدا يک درخواست  ،DREQبه تعداد تصادفي از همسايگانش
(گرههای  )C,D,Eارسال ميکند و بقيه همسايگانش را (گره )B
بهعنوان گرههای  None Assitantذخيره ميکند .در حين جستجو،
در گره  ،Cمنبع مورد جستجو يافت ميشود ولي چون TTL ،بسته
 2ميباشد ،به اندازه  2واحد زماني منتظر بازگشت نتايج جستجو
باقي ميماند.

نتيجه جستجو مطابق شکل ( )1به گرههای ماقبل ( )D, Eباز
گردانده ميشود .چون گرههای  D, Eنيز در جربان شکست
جستجو ( )MISحضور داشتند ،اين دو گره نيز ،تنبيه ميشوند .در
اين هنگام ،زمان انتظار بسته موجود در گره  Cبه پايان رسيده و
چون منجر به  HITشده است ،به اين گره پاداش داده ميشود و
اتوماتای يادگير آن بهرروز رساني ميشود.

شکل  :4ارسال درخواستهاي  DREPاز انتها به سمت مبدا

در نهايت مطابق شکل ( )5از بين بستهی  HITشدهی گره  Cو
بستههای  MISگرههای  D, Eبسته  HITگره  ،Cبهعنوان نتيجه
جستجو به گره آغارين ،يعني  Aميرسد و اتوماتای يادگير آن به-
روز رساني ميشود .چون گره  ،Aموفق به يافت منبع شده است،
تشويق ميشود .چون گره  Aبدون حضور گره  Bتوانست منبع
مورد نظر خود را بيابد ،عمل شرکت نکردن  Bنيز تشويق ميشود

شکل  :2ارسال درخواست هاي  DREQاز گره آغازین

ولي چون گرههای  D,Eمنبع مورد جستجو را ندارند،
درخواست DREQها را به همسايههای خود ارسال مينمايند.
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تا در جستجوهای اينده نيز شرکت نکند .گره  Aدر جستجوهای
آينده ،به همسايههايي که  Paانها بيشتر از  Pnaباشد درخواست
خود را جلوراني ميکند.

جدول  :2پارامترهاي شبيهسازي
مقادیر

پارامترها
ابعاد محيط شبيه سازی

 5000متر ×  5000متر

حداکثر طول عمر بستهها

 1واحد زماني

شعاع ناحيه تحت پوشش هر گره

250متر

تعداد منابع موجود در شبکه

250

تعداد منابع موجود در هر گره

5

تعداد درخواستها

5250

سرعت حرکت گرهها

 2تا  51متر بر ثانيه

نرخ خطای کانال
حداکثر تعداد بستهها در

.%
NIC

مشخصات سيستم اجرايي

 -8مقایسه الگوریتم پيشنهادي

شکل  :5رسيدن درخواستهاي  DREPبه گره آغازین

90
GHZ 2.7 GHz CPU: Core i5- 2.6
RAM: 4 G
12.0.4) OS: Linux (Ubuntu

با Gossiping-LB

در اين آزمايش الگوريتم پيشنهادی بدون مکانيزم
( )Pro_Algو نيز همراه با مکانيزم  )Pro_Alg_Cache(Cacheبا
الگوريتم شايعهپراکني-توازنبار با pهای  0.3 ، 0.3و , 0.8
Cache

 -7شبيهسازي و ارزیابي
برای شبيه سازی الگوريتم پشنهادی از نرم افزار اورسيم مطابق
جدول  2استفاده شده است .گرههای الگوريتمهای پيشنهادی با
مدل حرکتي  ]93[ Random way pointدر شبکه حرکت مي-
کنند 250 .منبع مختلف با حداکثر سايز  552بايت در شبکه،
بين گرهها به صورت يکنواخت پخش شده است .همواره %85
گرهها در شبکه آنالين هستند و بقيه گرهها به شبکه وارد و خارج
ميشوند .جستجو برای منبع زماني در شبکه خاتمه مييابد که يا
منبع يافت شود و يا  TTLصفر گردد .برای محاسبه انرژی
مصرف شده در شبکه انرژی هر گره از مدل راديويي IEEE
 802.11bکه بر روی کارت  ]10[ Cisco Aironet 350با توان
انتقال  50dBmاستفاده شده است .هر گره برای انتقال داده
5.1338وات ،برای دريافتداده  5.0835و در حالت بيکاری
 0.1133وات انرژی صرف ميکند .تعداد درخواستها 5250
درخواست ميباشد که با پراکندگي زماني يکنواخت به گرههای
شبکه ،لحاظ ميشوند.
الگوريتم پيشنهادی با الگوريتمهای شايعهپراکني-توازنبار و
جستجوی بهبوديافته احتمال تطبيقي ،تحت سناريوی افزايش
تعداد گرههای شبکه ،مقايسه شدهاند .تعداد درخواستها و منابع-
های موجود در شبکه ،همواره ثابت و مطابق جدول ( )2ميباشند و
صرفا تعداد گرههای شبکه از  50تا ،500افزايش مييابند .از هر بار
افزايش گرهها 50 ،بار اجرا گرفته شده ،سپس حاصل ميانگين آن-
ها ،در نمودارها لحاظ شده است.

)Gossiping_LB_0.9
 (Gossiping_LB_0.7, Gossiping_LB_0.8مقايسه

شدهاند .در
تمامي نمودارهای حاصل از اين ازمايشGossiping LB ،ها ،به
دليل رفتار تصادفي ،دارای فراز و نشيبهای محلي ميباشند ولي
نمودارهای الگوريتم پيشنهادی بهدليل يادگيرنده بودن ،روند ثابتي
دارند و تقريبا خطي هستند.
شکل ( )1درصد نرخ موفقيت برمبنای افزايش گرههای شبکه را
نشان ميدهد .همانطورکه مالحظه ميشود ،با افزايش تعداد گره-
های شبکه ،نرخ موفقيت الگوريتم پيشنهادی در ابتدا زياد و رفته
رفته از ميزان موفقيت کاسته ميشود اما همواره عملکرد الگوريتم-
های پيشنهادی بدلي ل انتخاب هوشمندانه همسايگان در جلوراني
پيام نسبت به الگوريتم  ،Gossiping_LBبهتر است .درحاليکه در
 Gossiping_LBهمواره عدد تصادفي آستانه موجود در فرمول
برای ارسال درخواست به همسايهها لحاظ ميشود ،بهعبارت ديگر
درخواستها تا حدی کورکورانه در شبکه جلوراني ميشود.
الگوريتم  Pro-Alg-Cacheبهبوديافته الگوريتم  Pro-Algميباشد
که شامل مکانيزم  Cacheميباشد .نرخ موفقيت الگوريتم Pro-
 Alg-Cacheنسبت به الگوريتم  Pro-Algبه دليل استفاده از
جداول  Cacheکه نتايج جستجوها را ذخيره ميکند ،بيشتر است.
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4.5

شکل ( )3مقايسهای بر مبنای متوسط بار تحميل شده به شبکه
ناشي از افزايش گرههای شبکه را نشان ميدهد .از آنجايي که
حداکثر طول عمر بستهها  1ميباشد ،تعداد پيامهای توليدشده در
شبکه به نحوی کنترل ميگردد .باتوجه به شکل بار تحميلشده
به شبکه توسط الگوريتم پيشنهادی کمتر از تمام Gossiping_LB
ميباشد ،چون  Gossiping_LBتا حدی تصادفي عمل ميکند .بار
شبکه در  Gossiping_LB_09از همهی نمودارها بيشتر ميباشد
زيرا به تعداد همسايههای بيشتری درخواستهای خود را ارسال
مينمايد.

4

3

Gossiping_LB_0.7
Gossiping_LB_0.8
Gossiping_LB_0.9
Pro_Alg
Pro_Alg_Cache

2.5
2
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درصد نرخ موفقيت
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تعداد گره هاي شبکه

شکل  :6نرخ موفقيت به ازاي افزایش تعداد گرههاي شبکه

800

400

200

متوسط بار شبکه (کيلو بایت)

در نمودار شکل( )8ميزان مصرف انرژی گرههای شرکتکننده در
جستجو بر مبنای افزايش تعداد گرههای شبکه مورد بررسي قرار
گرفته شده است .مالحظه ميشود که الگوريتم پيشنهادی بدليل
اينکه به مسيرهای با انرژی بهينه که منبع درخواستي را کشف
ميکنند پاداش ميهد ،بنابراين در جستجو های آتي ،درخواستها
به گرههايي ارسال ميشوند که با احتمال بيشتری موفق به يافت
منبع درخواستي ميباشند .در نتيجه انرژی گرهها بيهوده صرف
نميگردد و فقط گرههايي که با احتمال بيشتر شامل منبع هستند
در جستجو شرکت ميکنند .درحاليکه Gossiping_LBها تا
حدی تصادفي در جستجو شرکت ميکنند که سبب برگزيدن
مسير طوالنيتر برای رسيدن به هدف و يا انتخاب مسيری با سطح
انرژی گرههای نامناسب منجر ميگردد .در بين آنها
نيز  Gossiping_LB_0.9چون درخواستهای خود به تعداد گره-
های بيشتری ميفرستد ،بيشترين مقدار انرژی را مصرف ميکند.
چون  Pro_Alg_Cacheدر جستجوهای خود از  Cacheاستفاده
ميکند ،به نسبت  Pro_Algانرژی کمتری مصرف ميکند.

Gossiping_LB_0.7
Gossiping_LB_0.8
Gossiping_LB_0.9
Pro_Alg
Pro_Alg_Cache

600

0
90

100

50

هاي شبکه 60
تعداد گره 70
80

شکل  :8متوسط بار شبکه به ازاي افزایش تعداد گرهها

شکلهای ( )3و ( )50به ترتيب تعداد بستههای توليدشده و تعداد
بستههای حذفشده در شبکه را برمبنای افزايش تعداد گرههای
شبکه ،را نشان ميدهند .چون الگوريتم پيشنهادی مبتني بر
يادگيری است بستههای کمتری در شبکه توليد و حذف ميکند
ولي Gossiping_LBها چون تا حدودی تصادفي عمل ميکنند،
بستههای نامناسب بيشتری توليد و حذف ميکنندGossiping- .
 LB_0.9چون همسايههای بيشتری را انتخاب ميکند ،بيشترين
نرخ توليد و حذف بسته را دارا ميباشد.
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الگوريتم پيشنهادی هوشمندانهتر رفتار ميکند و موفق تر نيز مي-
باشد.
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0.1

الگوریتم پيشنهادي با IAPS

0

100

همانطورکه در نتايج قسمت  5-5مالحظه گرديد الگوريتم
پيشنهادی به همراه مکانيزم  (Pro_Alg_Cache) Cacheکارايي
نسبتا بهتری نسبت به الگوريتم پيشنهادی بدون مکانيزم Cache
) (Pro_Algدارد ،لذا در اين قسمت ازمايشهايي جهت مقايسه
الگوريتم پيشنهادی همراه با مکانيزم )Pro_Alg_Cache( Cache
با الگوريتم جستجوی بهبوديافته احتمالتطبيقي با  kواکر از واکر
 5تا واکر IAPS_K1 (55تا  ،)IAPS_K15اورده شده است .همواره
عملکرد الگوريتم پيشنهادی ،بهتر از الگوريتمهای  IAPSميباشد
زيرا ،در الگوريتم پيشنهادی ،انتخاب همسايهها برای جلوراني پيام-
ها ،هوشمندانه است .درحاليکه در IAPSها ،همواره از  kواکر،
برای ارسال درخواست به همسايهها استفاده ميشود .هر چند در
 ،IAPSدر جلوراني درخواست به همسايه ها  kعدد از بهترين
همسايهها ،انتخاب ميشود اما درخواستها تا حدی کورکورانه به k
بهترين همسايهی مجاور گره درخواست دهنده ،در شبکه جلوراني
ميشود اما در الگوريتم پيشنهادی ،درخواستها ،صرفا به همسايه-
هايي جلوراني ميشوند که با احتمال بيشتری با توجه به تجربه-
های پيشين و شرايط کنوني شبکه ،ممکن است منجر به يافتن
منبع درخواستي شوند.
شکل ( )55درصد نرخ موفقيت را با افزايش تعداد گرههای شبکه
نشان ميدهد .نرخ موفقيت الگوريتم پيشنهادی در ابتدا زياد و
سپس کم ميشود ولي هميشه نسبت به هر  55نمودار IAPS
بهتر ميباشد زيرا با توجه به شرايط موجود در شبکه مانند سطح
انرژی و ميزان پايداری و سرعت حرکت و ورود و خروج گرهها در
شبکه و از طريق يادگيری ،در زمان اجرای آزمايش ،همسايههای
مناسبي که به يافت منبع در خواستي منجر ميشوند ،برای
جلوراني درخواست ،انتخاب ميکند و عالوه بر اين استفاده از
جداول  Cacheنيز در موفقيت تاثيرگزار است .ولي  IAPSهمواره
درخواستهای خود را به  kهمسايه بهتر خود ارسال ميکند .لذا
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در نمودار شکل ( )52ميزان انرژی مصرف شده با افزايش گرههای
شبکه نشان داده شده است .مالحظه ميشود که بهدليل اينکه
الگوريتم پيشنهادی به مسيرهايي که انرژی بهينه دارند و منبع
درخواستي را کشف ميکنند پاداش ميهد بنابراين انرژی گرهها
بيهوده مصرف نميگردد و فقط گرههايي که با احتمال بيشتری
شامل منبع هستند در جستجو شرکت ميکنند .درحاليکه در
الگوريتم  IAPSصرفا درخواست همواره به  kهمسايهای جلوراني
ميشود که قبال در جستجوها موفق بودهاند و شرايط جاری
گرههای شبکه را در نظر نميگيرد ،لذا انرژی بيشتری در حين
جستجو مصرف ميکند و هرچه  kبزرگتر باشد بهعلت شرکت
همسايههای بيشتر انرژی بيشتری مصرف ميگردد .از طرفي با
استفاده از جداول  Cacheچون سريعتر منبع درخواستي يافت
ميشود ،کمتر انرژی مصرف ميشود.
متوسط انرژي مصرف شده (کيلو ژول)
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 -11نتيجهگيري
شکل ( )59مقايسهای بر مبنای بار تحميلشده به شبکه و شکل
( )51مقايسهای بر مبنای تعداد بستههای توليدشده در شبکه در
حين جستجوی منبع درخواستي ،ناشي از افزايش گرههای شبکه
را نشان ميدهد .چون  Pro_Alg_Cacheمبتني بر يادگيری است
و صرفا درخواستهای خود را به گرههايي که در جستجوهای قبلي
موفقتر بودهاند ارسال ميکند لذا نسبت به IAPSها بستههای کم-
تری توليد ميکند و در شبکه ارسال مي نمايد در نتيجه بار کم-
تری به شبکه تحميل ميکند و از طرفي استفاده از جداول Cache
نيز دراين امر موثر بوده است .در صورتي که الگوريتم IAPS
همواره به  kهمسايه خود درخواست را ارسال مينمايد .همان-
طورکه مالحظه ميشود هرچه  kدر IAPSها بزرگتر باشد چون
درخواست به همسايههای بيشتری جلوراني ميشود ،تعداد بسته-
های بيشتری توليدشده و بار بيشتری به شبکه تحميل ميشود.

در الگوريتم ارائه شده در اين مقاله يک روش جستجوی منبع
خودتطبيق و يادگيرنده در شبکه نظيربهنظير سيار معرفي گرديد.
از اتوماتای يادگير برای انتخاب هوشمندانه همسايهها برای
جلوراني پيام پرسوجو استفاده شده است که سبب ميشود تا
همسايگان مفيدتر پيام پرسوجو را دريافت کنند .عالوه براين
منبع از بهترين مسير به گرهی درخواستدهنده انتقال يابد .نتايج
شبيهسازی نشان ميدهد که در الگوريتم پيشنهادی بهعلت پاداش
دادن به همسايههايي که در مراحل قبلي جستجو ،موفقتر بودهاند،
درخواست را به نواحي از شبکه که احتمال وجود منبع در آنجا
بيشتر است ،جلوراني ميکند .در مقايسهای که با الگوريتمهای
شايعهپراکني-توازنبار ) (Gossiping_LBو جستجوی بهبوديافته
احتمال تطبيقي ) ،(IAPSتحت سناريوی افزايش تعداد گرههای
شبکه صورت گرفت ،مشخص شد که الگوريتم پيشنهادی کارايي
بهتری دارد .همچنين بدليل يادگيری گرهها و با دخيل نمودن
ويژگيهای شبکه مانند انرژی ،سرعت حرکت ،تعداد دفعات ورود و
خروج از شبکه و مدت زمان حضور گرهها در شبکه ،تعداد گرههای
کمتری در فرآيند جستجو درگير ميشوند که سبب کاهش مصرف
انرژی شبکه و افزايش نرخ موفقيت و کاهش بار تحميلشده به
شبکه ميگردد.
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Abstract- Peer to peer network is a set of self-adaptive and identic nodes that cooperate together
without the central coordinator. Mobile peer to peer network is caused from the implementation of
peer to peer network over mobile Ad-hoc networks’ platform. The distributed structure of these
networks reinforces the resource searching. The requests in these networks are often propagated
randomly and broadcast. Thus, designing a self- adavptive mechanism that sends the request
intentionally to the network is crucial, to be able to discover the demanded source of the request with
the maximum amount of success rate and minimum amount of energy and traffic load.
In this research is presented solution with the aim of improving serach on the mobile peer to peer
network.
Learning automata are adaptive decision making units which run in random environments that learn
the optimal action through repeated interaction with its environment.In the proposed algorithm, each
node having a message sends a search request to some more useful neighbors. Correspondingly the
best route from the source node will transmit the requested resource. Moreover Because of saving
result in neighbourse cache table, Neighbourse experince are effective in future forwards. The
simulation results of the proposed algorithm and comparison with the “Gossiping Load Balancing
alghorithm” algorithm and “Imporoved Adaptive Probablitistic Search”, show that avoiding
selecting random neighbors for forward request and considering the history of each node using the
results stored in cache tables, reduce energy consumption, the number of sended and droped network
packets , and the networkload. Since, due to the influence of neighboring nodes in proceeding, the
request message is sent to the neighbors who have been more successful in previous searches, the
success rate of the network also increases.
Keywords- Mobile Ad-hoc peer to peer Networks, Gossiping –LB , AIPS, Learning Automata,
Resource Search .

