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چکیده  -امروزه شبکههای  VANETدر حال تبدیل شدن به واقعیت هستند و خودروها جهت انجام ارتباطات خود از پروتکل  TCP/IPاستفاده
میکنند .این پروتکل در محیطهای خودرویی با چالش های بسیاری مانند مدیریت جابجایی ،مدیریت جلسه و کشف سرویس روبهرو است .این
مسائل با وجود ویژگیهای بالقوه شبکههای بینخودرویی به صورت دو چندان تشدید میشوند ،این ویژگیها شامل توپولوژی بهشدت متغیر،
ارتباطات کوتاه بردِ ناپیوسته ،شرایط نامناسب انتشار و سرعت باالی خودروها میباشد .بنابراین معماری  TCP/IPبه هیچ عنوان مناسب محیطهای
سیار بیسیم بویژه  VANETنمیباشد.
در مطالعات اخیر اثبات شده است که معماری شبکهای  CCNجایگزین مناسبی برای معماریهای قبلی در شبکههای  VANETاست CCN .یا
همان  NDNمدل جدید و محبوبی است که به جای ارتباطات مبتنی بر  IPاز دادههای نامگذاری شده استفاده میکند .ویژگیهای برجسته CCN

مثل دادههای نامگذاری شده ،قابلیت کَشکردن ،تکرار دادهها و ارسال سریع باعث شده است تا این شبکهها به عنوان راهحلی جذاب جهت رفع
مشکالت شبکههای  VANETمطرح شوند .در این مقاله به تشریح مکانیزمهای استفاده از معماری  CCNدر این شبکههای میپردازیم و نشان می-
دهیم که معیارهایی ارتباطی بهشدت بهبود یافتهاند.
کلید واژه -ارتباطات  ،V2Vدادههای نامگذاری شده ،شبکههای محتوی محور ( ،)CCNشبکههای  ،VANETمعماری

NDN

پیشنهادی شد و برخی از آنها به عنوان استانداردهای اینترنت
نیز مطرح شدند .سوال اصلی چگونگی پشتیبانی از تحرک با
استفاده از  IPو چگونگی تحویل بستهها به گرههای متحرک
است ،جهت دستیابی به این اهداف در ابتدا به گرههای سیار
شناسهی ثابتی مانند آدرس  IPتخصیص داده میشود که در
پروتکلهای ارسال ،مورد استفاده قرار میگیرد و درصورتی که
گرهای جابهجا شود با استفاده از مکانیزمهای  mobile IPمثل
 home agentبه عملیات ارائه و کشف  IPاقدام میکند.
علیرغم سالها تالش تحقیقاتی در جهت پشتیبانی از تحرک
با استفاده از  ،IPهیچکدام از راهحلهای تحرک  IPبه صورت
گسترده پیادهسازی نشد زیرا مدل ارتباطی غیر منعطفی است که
وابسته به ارتباطات طوالنی میزبان با میزبان است و همچنین
ویژگیهایی مثل امنیت ضعیف ،مسیرهای زیربهینه بالقوه و
کارایی پایین نیز آن را تشدید مینماید .این ویژگیها در شبکه-
های  VANETبسیار بحرانیتر میباشد.
این ویژگیهای متمایز ،تقاضایی برای طراحیی راهحیلهیای

 -1مقدمه
اینترنتی که در سال  1791پیاده سازی شد ،بیشتر تمرکز
خود را بر روی اشتراک منابع سخت افزاری قرار داد .بنابراین
جهت رفع نیازها ،سوئیچینگ بستهای مبتنی بر میزبان ارائه
گردید .سوئیچینگ بستهای اینترنت با مولتیپلکس کردن منابع
شبکه موجب استفاده بهینهتر از منابع محدود شبکه میشد.
عملیات مسیریابی نیز با آدرس  IPانجام میشد تا بتوان میزبان و
مکان آن را شناسایی کرد ،در آن زمان تمرکز اولیه مسیریابی بر
ارسال کارای بسته به سمت مقصد بود.
قبالً فقط برقراری ارتباط با یک نود خاص جهت دریافت
اطالعات ،مهم بوده است ولی امروزه صرف ًا خود محتوای
درخواستی ،صرفنظر از مبدا اصلی آن دارای اهمیت است .عالوه
بر آن ،ارائه راهحل هایی جهت پشتیبانی از تحرک )،(mobility
نیز مورد اهمیت واقع شده است و تالشهایی در این زمینه انجام
گرفته است که موجب ایجاد طیف گستردهای از پروتکلهای
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میکند و سپس آن را در قالب بسته درخواست از شبکه تقاضا
میکند ،در این شبکهها هر داده یا محتوایی ( )contentدارای
نامی من حصر بفرد است که با استفاده از آن نام میتوان آنرا
درخواست و دریافت کرد.]3[ .
این شبکهها به عنوان یک نمونهی ارتباطی جدید و محبوب
مطرح میباشند که برای دریافت و توزیع دادهها از دادههای نام-
گذاری شده بجای ارتباطات انتها به انتها و مبتنی بر میزبان
استفاده میکند .این کار بجای الیه  ،IPبا استاندارد IEEE
 802.11pکه مخصوص فناوریهای بین خودرویی است انجام
میشود .با استفاده از معماری شبکههای  NDNدر شبکههای
 VANETمیتوان به فرایند بهبود ارتباطات رسید .خالصهای از
این معماری در شکل شماره  1نشان داده شده است.

نوین شبکهای در جهت رفع مسائل فوق ایجاد مییکنید .یکیی از
مهمترین راهحلهای ممکن استفاده از معماری شبکههای مبتنی
بر دادههای نام گذاری شده ()Named Data Networking-NDN
میباشد[ ،]1کیه بیه آن شیبکههیای محتیوی محیور ( Content
 )Centric Networking-CCNنیز گفتیه مییشیود .ارتباطیات در
این شبکهها دیگر مبتنی بر  IPنمیباشد و استفاده از آدرس نود-
ها را منسوخ شده میداند .ویژگیهای برجسته  NDNمثیل داده-
های نامگذاری شده ،قابلیت کَشکردن( ، )Cachingتکرار دادههیا
( ]2[ )Replicationو ارسال سریع باعث شده است تا این شبکه-
ها به عنوان راهحلی جذاب جهت رفع مشکالت شبکههیای بیین-
خودرویی مطرح باشد ،هر برنامه کاربردی به هر محتوایی به طور
مستقیم و با استفاده از نام آن دسترسی پییدا مییکنید ،بنیابراین
موجب میشود که هر نود بدون نیاز بیه پیکربنیدی  IPبتوانید بیا
سایر نودها ارتباط برقرار کند ،همانطور که قبال بیان شد برقیراری
ارتباط در محیطهای بسیار پویا از طریق  IPبه عنوان یک چالش
بزرگ مطرح است .در ادامه ،این مقاله به صورت زیر دنبیال میی-
شود ،در بخش  2به تشیریح شیبکههیای  NDNمییپیردازیم ،در
بخش  3به بررسی طرح اولیه  CCNمیپردازیم و در بخش  4بیه
تشریح اجمالی طرح  CCVNمیپردازیم و در بخش  5به تحلییل
و مقایسه این دو روش پرداخته میشیود و درنهاییت در بخیش 6
نتیجهگیری را انجام میدهیم.

.
شکل  :1مدل الیه ای معماری -جایگزینی  TCP/IPتوسط CCN

در این مقاله به بررسی و مقایسه روشهایی برای حل
مشکل فوق میپردازیم و این کار با استفاده از معماری شبکههای
 NDNبه راحتی قابل انجام است .جهت بدست آوردن و تحویل
محتوی از این معماری استفاده میشود .شبکههای  NDNمدل
ارتباطی ساده و کارا بر اساس نامهای محتوی به جای آدرسهای
 IPارائه میدهد .نودها جهت دریافت محتواهای امن و نامگذاری
شده ،بستههای درخواست را به صورت همهپخشی ارسال می-
کنند .هر نود احراز هویت شده در شبکه میتواند محتواها را
دریافت کرده و قادر است به دادهی درخواستی پاسخ دهد .هر
نود در شبکه  NDNعمل کش کردن را به صورت شفاف انجام
میدهد و این مکانیزم در ارتباطات ناپیوسته جادهای بسیار مفید
میباشد و در نودهای مختلف شبکه این تکرارِ کپیهای دادهها
موجب افزایش سرعت در بدست آوردن دادهها میگردد .رویه
پردازشی بستهها در شبکه  NDNبه طرز شگرفی مناسب شبکه-
های  VANETاست زیرا در محیطهای بینخودرویی برقراری و
نگهداری مسیر انتها به انتها اگرچه غیر ممکن نیست ولی دشوار
است .مزایای بالقوهای که  NDNدر شبکههای  VANETاعمال
میکند به صورت ابتدایی در مرجع [ ]5بیان شده است.

 -2تشریح شبکههای NDN
شبکههای مبتنی بر دادههای نامگذاری شده ) (NDNبه
عنوان یکی از معماریهای پیشنهادی شبکههای مبتنی بر
اطالعات ) (Information Centric Networkingبرای نسل آینده
شبکه اینترنت امروزی پیشنهاد شده است [ .]3انگیزه اصلی
طراحی این شبکهها افزایش کارایی ،مقیاس پذیری و امنیت
نسبت به اینترنت امروزی است .اجزای اصلی طراحی این شبکه
شامل اشیاء داده نامگذاری شده( ،)Named Data Objectکَش،
نامگذاری یکتا و تکرار دادهها میباشد [.]4
در  NDNبرخالف شبکهی امروزی به جای محل قرار
گیری دادهها تمرکز بر محتوای دریافتی میباشد .در واقع در این
شبکهها تمرکز بر تمایالت دریافتکننده است نه فرستنده .بسته-
های داده در این شبکه دو نوع میباشد .بسته درخواست
( )Interestو بسته داده ( .)Dataهر بسته درخواست شامل یک
نام داده و انتخابگرهایی برای ویژگی داده دریافتی میباشد .برای
دریافت داده ابتدا مشتری نام بسته درخواستی خود را مشخص
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به درایه لیست  RequestingFaceاضافه شده و درخواست دور
ریخته میشود .در غیر این صورت اگر انطباقی با درایه FIB
وجود داشت  faceرسیده از لیست  faceآن درایه حذف میشود
و در صورتی که لیست خالی نباشد درخواست به سمت
faceهایی که در لیست باقی ماندهاند ارسال شده و یک درایه در
 PITایجاد شده و درخواست و  faceآن ثبت میگردد .اگر هیچ
انطباقی برای این درخواست پیدا نشد این درخواست دور ریخته
میشود.

اجزا اصلی نودها در شبکه  NDNعبارتند از :هدایت براساس
اطالعات ( ،)Forwarding Information Base-FIBذخیره
محتوی(، )Content Store-CSجدول درخواستهای منتظر
( FIB .)Pending Interest Table-PITبرای هدایت بستهها به
سمت مبدا محتوای داده استفاده میشود .عملکردی شبیه IP
دارد جز این که به جای تعیین تنها یک مسیر ،در واقع لیستی از
مسیرهای خروجی را ارائه میدهد .در  ،NDNارسال تنها بر روی
یک درخت پوشا محدود نمیگردد و میتواند از چند مبدا به
صورت همزمان درخواست داده داشته باشد .بستههای ،NDN
خودشناسه و خودتصدیق میباشند که هربسته معموالً توسط
چندین مشتری درخواست میشود و برای اینکه کارایی افزایش
یافته و بسته داده کمتری از مبدا محتوای داده درخواست شده و
زمان پاسخ بهبود یابد ،نودهای میانی معموالً یک کپی از بستهای
که اخیراً هدایت کردند را نگهداری کرده و درصورت درخواست
جدید برای آن بسته داده را از بافری که در آن ذخیره کردهاند،
باز میگردانند .در این بین معموالً پس از این که بافر نودهای
میانی پر شد ،سیاستهای جایگزینی اخیراً کمتر استفاده شده
( )LRUو یا کمترین تعداد استفاده شده ( )LFUبه کار گرفته
میشود [.]3

 -3بررسی طرح اولیه CCN
در [ ]6معماری  NDNبر روی ارتباطات ( V2Vخودرو-
خودرو) اعمال شده است و اپلیکیشنی جهت انتقال اطالعات
ترافیکی ساده ایجاد گردید که مبتنی بر نامگذاری دادهها است و
نامهای دادهها فرایند ارسال بستههای درخواست ( )Intererstو
داده را بسیار تسهیل نمودند و نشان داده شد ،در صورتی که
تراکم مناسبی از خودروها وجود داشته باشد میتوان دادهها را به
صورت پایدار با سرعت دهها کیلومتر بر ثانیه منتشر کرد که در
این قسمت به بررسی جزئیات آن میپردازیم.
از آنجایی که ارتباطات موردی  V2Vاز کانال بیسیم
استفاده میکند و کانال بیسیم نیز به طور طبیعی انتشاری
( )Broadcastاست ارایه راه حلی جهت کم کردن موثر تصادم
( )collisionبه عنوان مسالهای چالش برانگیز مطرح میشود .در
[ ] 6راه حلی جهت مقابله با این مشکل ارائه گردید که از مزایای
طرح نامگذاری دادهها استفاده میکند و مکانیزمی ارائه شد که
به صورت  Proactiveدادهها را منتشر میکند ،مثل استفاده از
اطالعات جغرافیایی که در نامهای داده به کار گرفته میشود ،تا
بسته ی درخواست را بدون استفاده از پروتکل مسیریابی ارسال
کند .در [ ]6پروتکلی بین الیهای ( )Cross-layerارائه شده است
که مفهوم  NDNرا درون ارتباطات شبکهای  V2Vاعمال میکند.
در این سناریو تمرکز بر انتشار اطالعات ترافیکی در بزرگ-
راهها با استفادا از ارتباطات  V2Vاست .فرض بر این است که
تمام خودروها قادر به برقراری ارتباط از طریق کانال بیسیم
مورد توافق هستند که انتظار میرود استاندارد DSRC
( )Dedicated Short Range Communicationجهت این منظور
ارائه گردد .همچنین فرض بر این بوده است که خودروها قادر به
جمع آوری اطالعات از محیط پیرامون خود هستند .در این
سناریو سه نقش برای هر خودرو در نطر گرفته شده است)1 :
متقاضی داده ( )2 )Data Requesterتولید کننده دادهها ( Data

 PITاطالعاتی از بسته درخواستی که اخیراً به سوی مبدا
محتوا ارسال شده را نگهداری میکند که در برگشت داده بتواند
آن را به سوی درخواستکنندگان ارسال کند .در  NDNفقط
بسته درخواست مسیریابی شده و به سمت مبدا داده ارسال می-
شود و برای برگشت دادهی پاسخ ،از دنبال کردن bread crumbs
به سمت درخواست کنندهگان استفاده میکند .هر درایه PIT
یک  bread crumbsمیباشد .درایههای  PITبرای درخواستهایی
که هرگز دادهای را پیدا نمیکنند ،بعد از مدت زمانی ،منقضی
میشوند و درایه مربوط به آن پاک می شود ( مدل حالت نرم یا
 .)soft-stateاگر همچنان متقاضی داده باشد ،درخواست کننده
مسئول ارسال مجدد درخواست است [.]3
نودهای میانی در شبکه وقتی یک بسته درخواست از یک
طرف ( )faceدریافت میکنند ،یک عمل جستجوی بزرگترین
انطباق بر روی نام محتوا انجام می دهند و از ساختار ایندکس
برای جستجو استفاده میشود .در صورتی که نام بسته دادهای ،از
محتوای ذخیره شده در نهانگاه ،با نام درخواست رسیده ،انطباق
داشت ،داده به سمت درخواستکننده ارسال میگردد و
درخواست دور ریخته میشود .در غیر این صورت اگر نام
درخواست با درایهای از  PITیکسان بود  faceدرخواست رسیده
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دهند .چون انتشار بسته به صورت کارامد و با سربار کمتر در
نقاطی دورتر به عنوان هدف در نظر گرفته میشود ،مطلوب است
که همسایه ی یک فرستنده که در مکان دورتری قرار دارد ،به
انتشار مجدد بسته بپردازد ]9[.این کار بدین صورت انجام گرفت
که خودروی دورتر از فرستندهی قبلی به مقدار کمتری نسبت به
را نشان
خودروی مجاور صبر کند ،فرمول زیر محاسبه رمان
میدهد:

)3 )Producerحامل دادهها ( )Data Mulesدو کاربرد اول که
واضح هستند و هر خودرویی که به عنوان حامل دادهها در نظر
گرفته میشود بدین شکل عمل میکند که بستههای داده
عبوری از کانال بیسیم را دریافت کرده و این درحالی است که
شاید اصالً به آنها نیاز نداشته باشد و آنها را کَش میکند.
 -1-3راهکاری جهت کنترل ازدحام در طرح اولیه
CCN
الیهی پیوند از پروتکل  IEEE 802.11محافظت کمی در
برابر تصادم ایجاد میکند و این پروتکلها شامل  DSRCنیز می-
شوند .تنها تکنیک دردسترس حس کردن رسانه است و این
بدین معناست که هر گره ،آزاد بودن رسانه را قبل از شروع کردن
فرایند ارسال ،کنترل کند .حال درصورتی که رسانه مشغول
باشد ،ارسال را به تعویق میاندازد .تکنیک معمول استفاده از
 RTS/CTSاست که جهت تامین ارسال در الیهی پیوند وجود
دارد .این تکنیک برای ارتباطات چندطرفه ( )Multipartyمثل
 V2Vطراحی نشده است .در مواجهه با چنین محدودیتهایی
راهحلی مبتنی بر  NDNطراحی شد که در تالش برای جبران
این محدودیتها با استفاده از کاهش شانس تصادم میباشد .این
کار با استفاده از مجموعه ای از تایمرها انجام میشود ،این
تایمرها شامل :تایمر اجتناب از تصادم ،تایمر  ،Pushingتایمر
انتقال مجدد در الیه  NDNو تایمر انتقال مجدد اپلیکیشن
است[.]6

محیط ارتباطی خودرویی ،موانع زیادی در برابر ارتباطات بیسیم
وجود دارد ،مانند خود شبکه  VANETکه بسیار پویا و مدام در
حال تقسیم شدن است .در نتیجه میتوان گفت باید حداقل
حفاظت محدود شدهای برای تحویل بستههای داده و درخواست
در سطح الیهی پیوند ایجاد کرد .برای حل این مشکل باید تمام
نودها را مجبور کرد تا هر بستهای را چندین مرتبه منتشر کند و
این کار در شبیه سازی [ ]6بیشتر از  8مرتبه انجام گرفته است
قابل انجام است.
که از طریق تایمر

) :زمانی که نودی نیاز به

) :در کنار حل مساله

تایمر اجتناب از تصادم (

()1
کمترین تاخیر برای نودی است که بعد از پرش قبلی قرار
بیشترین محدوده برای انتقال بیسیم است،
دارد،
فاصله تا پرش قبلی است .در شبیهسازیها از
پارامترهای

کردهاند:

تایمر انتقال مجدد در الیهی ( NDN

تایمر انتقال مجدد اپلیکیشن (

را برای این بسته به مقدار تصادفی
انتشار بسته داشته باشد،
یکسانی در محدوده صفر تا دو میلی ثانیه قرار میدهند .با این
روش حتی در زمانی که دو خودروی همسایه بستهی درخواستی
را در یک زمان دریافت میکنند ،قادر خواهند بود تا ارسال
بستههای داده را در زمانهای متفاوتی زمانبندی کنند.
تایمر ( Pushing

زیر

استفاده

و
) :بیشک در

تصادم بستهها در کوتاه مدت و تقسیم شدن پیدرپی شبکه،
وظیفهی اپلیکیشن است که در صورت ایجاد شکست در الیهی
پیوند ،بستههای درخواست را مجدداً ارسال کند .بدلیل ماهیت
درونی شبکههای  NDNدر کَش کردن ،درخواست انتقال مجدد
فقط در نزدیکترین گرهای رخ میدهد که در طول درخواست
قبلی ،داده را کَش کرده بود.

) :در این سناریو ،دادههایی که یه

صورت محلی تولید شدهاند ،در نقاط دورتر از محل تولیدشان
دارای ارزش بیشتری هستند ،بنابراین ضروری است که همهی
دادههای این چنینی را به محلهای دورتری برای استفاده
کاربران بالقوه ارسال کنیم .در مثال مذکور نام بسته ،موقعیت رخ
دادن تصادف در جاده را کد میکند .زمانی که گرهای چنین
بستهای را دریافت کند میتواند تصمیم بگیرد که چه موقع و
چگونه پخش مجدد این بسته را زمانبندی کند .در این شرایط
نیاز به انتظار بیشتر ضروری است ،زیرا معموالً شبکههای V2V
متراکم هستند و چندین خودرو میتوانند به هر ارسال گوش

 -4بررسی مدل پیشنهادی CCVN
در [ ]8به بررسی و تشریح شبکهی  CCNپرداخته شد و بیان
شد که ویژگیهای خاص شبکهی  VANETو معماری CCN
نشان داد که میتوان از طرح  CCNبرای برنامههای غیرایمنی
IEEE
( )non-safetyبر روی ابزارهای خودرویی
 802.11p/WAVEاستفاده کرد .با ارائه راهحلهایی در این مقاله
معماری  CCNبه شکل چشمگیری بهبود یافت ،این طرح نوین،

4

طرح اولیه  CCNهیچ معیاری را برای انتخاب ارائه دهنده در نظر
نمیگیرد ولی طرح  CCVNدو رویکرد  MPRو  NMPRرا ارائه
میدهد.
در رویکرد  ،MPRهمیشه پاسخگوترین ارائه دهنده انتخاب
میشود .عملکرد  MPRبدین شکل است که هر درخواستکننده،
شمارندهی تعداد پاسخها را نگه میدارد و آنرا در  CPTخودش
ذخیره میکند ،یعنی تعداد دفعاتی که یک ارائه دهنده با یسته-
ای از محتوی به درخواستکننده پاسخ میدهد در این شمارنده
نگهداری میشود و سپس ارائه دهندهای که دارای شمارنده با
مقدار بیشتری است به عنوان  MPRمطلوب انتخاب میشود.
در رویکرد  NMPRپاسخگوترین و نزدیکترین ارائهدهنده
انتخاب میشود که عالوه بر پارامترهای موجود در رویکرد ،MPR
نگه میدارد که تعداد پرشهای بین
پارامتر دیگری را بهنام
ارائه دهنده پاسخگو و درخواست کننده را نشان میدهدNMPR .
هر دو پارامتر پاسخدهی ارائه دهنده و تعداد پرش در مسیر بین
ارائه دهنده و مشتری را به عنوان معیار انتخاب درنظر میگیرد.
درخواست کننده نزدیکترین ارایه دهنده را انتخاب میکند و
درصورتی که همهچیز مساوی باشد ،از بین آنها پاسخگو ترین
ارائه دهنده انتخاب میشود.

شبکهی )Content Centric Vehicular Networking( CCVN
نامیده شد.
در [ ]8چارچوب  CCVNدر رویکردی دو مرحلهای طراحی
شد که نوعی پیادهسازی از پروتکل اصلی  CCNاست و رویکردی
ساده و مبتنی بر شمارنده را اجرا میکند .این مدل ،مبتنی بر
تایمرهایی جهت تعویق ارسال است و رویههایی جهت ارسال
مجدد بستهی درخواست ارائه میکند تا بتوان ارسال همهپخشی
کارا و قابل اعتمادی را در محیط بیسیم ارائه داد .نتایج حاصله
نشان میدهد که با تنظیم صحیح آستانهی شمارنده میتوان به
توازنی مطلوب بین کارایی ( )efficiencyو ()effectiveness
دست یافت.
در مرحلهی بعد راهحلی ارتقا یافته از  CCVNپیاده سازی شد
که شامل رویههایی مثل ارسال حالت نرم ( )soft-stateو انتخاب
یا تغییر ارائه دهندهی محتوی ( )Providerاست ،که باعث کاهش
بیشتر تصادم در انتشار بستههای درخواست و پاسخ شد و در
نهایت منجر به تحویل کاراتر محتوی در زمان کمتری گردید.
 -5مقایسه طرحهای ارائه شده
در این قسمت به مقایسه طرح اولیه  CCNو  CCVNمی-
پردازیم [6و ]8و تفاوتهای آنها را از نظر چندین پارامتر بررسی
میکنیم .این پارامترها شامل؛ مدل ارتباطی ،نوع بستهها،
ساختارهای دادهای ،مقدار کاهش انتشاربستهها ،انتخاب ارائه
دهندهها ،انتقال مجدد بستههای درخواست ،نحوهی بهروز کردن
 RTTو ارسال بستههای درخواست و داده است .هر دو طرح
 CCVNو طرح اولیه  CCNاز نظر مدل ارتباطی ،مبتنی بر تبادل
بستههای درخواست و داده از طرف گیرنده هستند .از نظر
پارامتر نوع بستهها میتوان گفت در طرح اولیه  CCNبسته ها
شامل داده و درخواست ( )Intererstمیباشند ولی در CCVN
شامل بستههای درخواست  A-Intو  B-Intو بستههای داده
هستند که بستههای درخواست  A-Intجهت بدست آوردن اولین
بسته از بستههای محتوی ارسال میشود و  B-Intجهت دریافت
بستههای باقیمانده ارسال میگردد.
طرح اولیه  CCNشامل ساختارهای دادهای  PIT ،CSو FIB
است ولی در  CCVNعالوه بر ساختارهای داده مذکورCPT ،
( )Content Provider Tableرا نیز نگه میدارد .از نطر پارامتر
کاهش انتشار میتوان گفت طرح اولیه  CCNدارای عملیات
انتشار مبتنی بر شمارنده به همراه تایمرهای تعویقی است و در
طرح  CCVNنیز این پارامتر شبیه به طرح اولیه  CCNاست.

پارامتر بعدی جهت مقایسهی طرح اولیه  CCNو ،CCVN
نحوهی ارسال مجدد بستهی درخواست است .در هر دو طرح بعد
از انقضای  ،)Retransmission TimeOut( RTOارسال مجدد
بستهی درخواست رخ میدهد .پارامتر بعدی نحوه بهروز کردن
 RTTاست که در طرح اولیه  CCNزمانی که بستهی داده غیر-
تکراری در پاسخ به اولین بستهی درخواست ارسالی فرستاده
میشود RTT ،بهروز میگردد و این فرایند در  CCVNبدین
شکل است که هر موقع بستهی داده غیرتکراری در پاسخ به
اولین ارسال بستهی درخواستی از ارائه دهنده مطلوب کنونی
دریافت شود RTT ،را بهروز میکند.
پارامتر بعدی ارسال بسته درخواست است و در طرح اولیه
 CCNدرصورتی که هیچ تطابقی از  PITیافت نشد ،بسته
درخواست ارسال میشود و در  CCVNزمانی که از رویکرد
 MPRاستفاده میکنیم در صورتی بسته درخواست ارسال می-
شود که هیچ تطابقی از ارائه دهنده مطلوب کنونی که شناسه آن
در  CPTوجود دارد یافت نشود .زمانی که از رویکرد NMPR
استفاده میشود ،اگر گره نسبت به فرستندهی قبلی به ارائه
دهنده مطلوب نزدیکتر باشد بستهی درخواست ارسال میشود.
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،CCN  بحث ارسال داده است که در طرح اولیه،آخرین پارامتر
 یافت شود داده ارسال میشود و درCS درصورتی که تطابقی در
ً به کار گرفته میشود دقیقاMPR  زمانی که رویکرCCVN طرح
 است و زمانیCCN شبیه به عملیات انجام شده در طرح اولیه
 استفاده میشود فقط در صورتی که گره نسبت بهNMPR که از
ارائهدهنده مطلوب به درخواست کننده نزدیکتر باشد داده را
 عملکرد هر سه طرح پیشنهادی را از نظر درصد.ارسال میکند
. مشاهده میکنیم2  در شکل،دانلودهای تکمیل شده

 ازx-kByte  درصد درخواستکننده هایی که قادر به دریافت:2شکل
محتوی بودهاند

 نتیجه گیری-6
در این مقاله به معرفی معماری جدید پیشنهادی
 این معماری بهجای ایجاد یک جلسه بین دو گره،پرداختیم
. بر روی بدست آوردن دادههای مورد نظرش تمرکز دارد،پایانی
 استفاده از آدرس گرهها را حذف کرده است و دادهها را،NDN
 بنابراین مدل تبادل،مستقیماً از طریق نام آنها بدست میآورد
 به شکل ایدهآلی مناسب نیاز تبادلNDN پاسخ در/درخواست
 سپس به تشریح طرحهای. استV2V داده در ارتباطات
 و طرح ارتقا یافته آن بهنامCCN پیشنهادی از قبیل طرح اولیه
 پرداختیم و درنهایت به تحلیل و مقایسه تفاوتهای اینCCVN
.طرحها پرداختیم
NDN
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