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چکیده:

 .3الگوریتم برشهای کارا

یکی از موانع کليدی برای مسيریاب های با سرعت باال ،جستجو برای مسيریاابای بساتا هاا
می باشد .یک بست ورودی در یک مسيریاب ،باید با توج ب قاواناياو ماوجاود در جادو
مسيریابی ،جستجویی ب منظور ارسا بست ب سمت مقصد انجام دهد .برای هار قااناور در
جدو مسيریابی ،عملی مشخص شده است .در نهایت عمل حاصل شده از نتيج جستجو ،با
بست ها اعما میگردد .سرویسهایی مانند دیواره های آتش ،تشخيص نفوذ و  ...ناياازماناد
روشهایی برای تفکيک بست ها با توج ب قوانيو جدو مسيریابی میباشند .مجموع قواناياو
موجود در جدو مسيریابی را دست بند مینامند و روش هایی ک ب منظور تافاکاياک بساتا
استفاده میگردد ،دست بندی بست ها ناميده میشود .دست بندی بست ها یکی از باخاش هاای
مهم کاربرد اینترنت مانند مسيریابی ،مانيتورینگ ،امنيت و  ...میباشد[.]1

ایو الگوریتم ،بهبود یافت ی الگوریتم برشهای چند بعدی است و برای ایوکار از گروهبندی و
برشهای با تعداد قوانيو برابر استفاده می کند .علت استفاده از گروهبندی ،کاهاش حاافاظا
مصرفی می باشد .منظور از گروهبندی ،پردازشی است ک در آر قوانيو هم اندازه را در یاک
زیرمجموع قرارمیدهد تا ب راحتی از هم تفکيک شده و تکرار آنها کاهش یابد .ایده استفاده از
برش های با تراکم برابر ،ب ایو صورت است ک در نواحی با تراکم باال از برشهای کوچک و در
نواحی با تراکم پایيو از برشهای بزرگتر استفاده می شود .ایو الگوریتم ماماکاو اسات در
مقایس با الگوریتم برش های چند بعدی ،عمق درخت را افزایش دهد اما قطعا حافظ مصرفای
را کاهش میدهد [.]4

واژههای کلیدی :مسيریابی ،قانور ،دست بند ،دست بندی بست ها

 .1مقدمه:
در سالهای اخير با افزایش تعداد کاربرار شبک اینترنت و ازدیاد ترافيک موجاود در خاطاو
ارتباطی ،ميزار تقاضای پهنای باند افزایش یافت است .لذا طراحار شبک بر آر شدند تا سرعت
و کارایی اجزاء مختلف شبک را باال ببرند .یکی از راه های رسيدر ب سرعت باال ،اساتافااده از
سيستمهای شبک ای است ک از دست بندی بست ها ب عنوار پردازش پای ای خود اساتافااده
میکنند .فرایند طبق بندی بست های شبک ب جریارهای مختلف ،در مسيریابهای اینترنت و
سوئيچها را ،دست بندی بست ها مینامند .الگوریتمهای دست بندی بست ها را ب چاهاار گاروه
اصلی جستجوی کامل ،تجزی  ،فضای چندتایی و درخت تصميم گيری تقسايام کارده اسات.
درخت تصميمگيری ،یکی از محبوبتریو روشهای دست بندی بست ها براساس چندیو فيالاد
میباشد .تعداد دسترسی ها ب حافظ و اندازه حافظ مصرفی برای ذخيره داده ساختار درخات،
دو معيار کليدی برای سنجش درختهای تصميم میباشند .الگوریتم برش بياتای ،یاکای از
الگوریتمهای مبتنی در درخت تصميمگيری می باشد ک باعث کاهش تعاداد دساتارسای با
حافظ  ،افزایش کارایی و در نهایت استفاده بهتر از حافظ شده است .در ایو پژوهاش ماا با
دنبا ارائ روشی کارآمد برای کاهش ميزار حافظ مصرفی در عملکرد الگوریتم برش باياتای
هستيم.

 .2کارهای مرتبط :
از جمل کارهای پيشيو در دست درخت تصميم گيری ،می توار ب موارد زیر اشاره کرد:

.4الگوریتم برش بیتی
ایده اصلی ایو الگوریتم ،استفاده از بهتریو بيت های موجود در فيلدهای قوانيو برای برش فضا
میباشد .برای ایو کار ،از یک فرآیند انتخاب بيت استفاده میشود ،ک در هر گره ،بيتهایی را
برای برش انتخاب می کند ،ک منجر ب کمتریو تکرار قوانيو در سطح بعد شود .هدف اصالای
ایو الگوریتم بهبود سرعت دست بندی بست ها و کاهش حافظ مصرفی میباشاد .در جاهات
کاهش حافظ  ،با استفاده از برش بيتی ک منجر ب برش در نواحی پر تراکم میشود ،سعی در
کاهش تعداد گره های تهی ،تکراری و تک فرزندی دارد .برای تسریع در پيماایاش درخات از
دستور PEXTاستفاده می شود ک فقط در س سيکل ،با استفاده از فيلد سارآیاناد بساتا و
بيت های برش انتخابی در گره کنونی ،گره بعدی در پيمایش را تعييو میکند .ایو الگوریتم در
مقایس با س روش قبلی سرعت بهتری کسب و حافظ کمتری مصرف میکند [.]5

 .3تحلیل و ارزیابی :
در اکثر روش های پيشيو ،رسيدر ب حافظ مصرفی بهين  ،منجر ب کاهش سرعت جستاجاو
در قوانيو می شود یا با افزایش سرعت جستجو حافظ مصرفی نيز افزایش می یابد .با ایاناکا
الگوریتم برش بيتی بصورت قابل مالحظ ای ایو مشکل را کاهش داده است اما بااز هام در
نتایج آر هدر رفت حافظ مشاهده می شود .ما در ایو پژوهش تالش می کنيم تا باا اصاال
نحوه انتخاب بيت و شرایط اختتام برش در هر گره ،هدر رفت حافظ را کاهش دهيم.
پياده سازی با استفاده از زبار  cو ابزار  class-benchبرای تولید مجموعه دسته بندداد اناجاام
گرفت است .س دست مجموع قانور توليد شده  FW ،ACLو  IPcبا اندازه های مخاتالاف از
جمل 5111 ،1111 ،511 ،111و  11111برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت اند.

.1الگوریتم برش هوشمندانه سلسله مراتبی
در ایو الگوریتم ،هر گره نشاردهنده قسمتی از فضای  dبعدی است .بنابرایو ،در ایو الگوریتم
قسمت
 ،گره ریش کل فضا را نشار می دهد .در هر گره یک بعد انتخاب شده و فضا ب
مساوی تقسيم می شود .ایو تقسيم فضا زمانی متوقف می شود ،ک تعداد قوانيو موجود در
گره ،کمتر از یک مقدار از پيش تعریف شده باشد .از آنجایی ک ایو الگوریتم ،برای جداسازی ،
برش های مساوی و با توانی از دو انجام می دهد ،برشهای ریز برای جداسازی قوانيو کوچک،
باعث تکرار قوانيو بزرگ در بيو گره ها می شوند و در نتيج ميزار حافظ مصرفی بصورت
نمائی افزایش می یابد .برای جلوگيری از ایو اتفاق ،یک فاکتور از پيش تعریف شده ،برای
محدود کردر مجموع هم ی قوانيو موجود در فرزندار گره استفاده میشود .برای انتخاب بعد
برش نيز ،بعدی را انتخاب میکند ک حداکثر تعداد قوانيو فرزندار آر کمتر باشد[.]2
.2الگوریتم برشهای چند بعدی
ایو الگوریتم ،بهبود یافت ی الگوریتم برش هوشمندان سلسل مراتبی میباشد؛ با ایو تفاوت ک
در هر گره ،ب جای انتخاب فقط یک بعد برای برش ،چندیو بعد را بطور همزمار برای بارش
انتخاب می کند .هدف از ایو کار ،کاهش عمق درخت و در نتيج افزایش سرعت دست بانادی
بست ها ب نسبت روش قبلی می باشد .در ایو الگوریتم نيز ،همانند روش برش هاوشامانادانا
سلسل مراتبی ،در هر گره غير برگ ،فضا با برش های همزمار ب چندیو بخش تقسيم شده و از
آرای ای از اشارهگرها برای اندیس گذاری زیر فضا و قوانيو موجود در هر یک از آنها ب عاناوار
فرزندار گره برش خورده استفاده می شود .در ایو الگوریتم ،با توج ب اناتاخااب هامازماار
چندیو بعد برای برش ،نحوهی انتخاب بعدهای برش و تعداد برشها پيچيده تار اسات .ایاو
الگوریتم برای بهبود حافظ ی مصرفی ،از روش باالراندر قوانيو در درخت تصامايام گاياری
استفاده میکند ،چرا ک تکرار بعضی از قوانيو در چندیو برگ درخت ،موجب افزایش حافاظا
مصرفی می شود .برای حل ایو مشکل ،تمام قوانيو مشترک در یک زیر درخت ،بصاورت یاک
ليست خطی ،در ریش آر درخت ذخيره میشوند[.]3

شکل :1تعداد دسترسی ب حافظ

شکل :2حافظ مصرفی

 .4نتیجهگیری:
نتایج آزمایش نشار می دهد ک انتخاب بيت هوشمندان تر در هر گره ،منجر ب کاهش عاماق
درخت و در نتيج افزایش سرعت جستجو می شود و از طرفی کاهش حافظ مصرفی را نيز در
پی دارد .در ادام پژوهش ما تالش می کنيم با انتخاب معيار مناسبتری برای توقف اناتاخااب
بيت در هر گره ،حافظ مصرفی را بهين تر کنيم.
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