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 چكيده

هاي  و يا شبكه، مسابقات ورزشي ها پخش فيلم زنده در اينترنت براي جشنواره

از طرفي به دليل حجم زياد اطالعاتي  .تلويزيوني از اهميت زيادي برخودار است

معرفي شده كه بايد در اينترنت تبادل شود، متدها و ساختارهايي براي اين منظور 

ترين ساختارهاي معرفي شده درختي و توري شكل براي توپولوژي  است كه مهم

باشند. همچنين متدهاي پوش و پول و يا تركيب آنها براي پخش  شبكه مي

مقاله به بررسي كارايي اين متدها براي شود. اين  جريان زنده استفاده مي

هاي انجام شده، كارايي  سازي پردازد كه با توجه به شبيه هاي مختلف مي توپولوژي

دهد متد پول در ساختار توري همچنان  هاي مختلف نشان مي هر متد در ساختار

هاي  كارايي نسبتا خوبي نسبت به ديگر ساختارها دارد اما در شرايط خاص، روش

 توانند كارايي بيشتري داشته باشند. ديگر نيز مي

  كلمات كليدي

ظير، ساختار درختي و توري، متد پوش و پول، ارزيابي كارايي، شبكه نظير به ن

  .جريان زنده اينترنتي

Communication Networks, Internet Technologies, peer to peer 

networks, live video stream, push/pull method, mesh/tree 

topology. 

 مقدمه .1
ن از ايـن  هاي اخير اينترنت و استفاده بسياري از كـاربرا  با توجه به پيشرفت

اهميت پخش فيلم زنده در اينترنـت از چشـم كـاربران ايـن شـبكه      شبكه بزرگ، 

هـاي   پوشيده نيست. مسئله مهمي كه در پخش فيلم زنده وجود دارد، محـدوديت 

هـا كـه    سـرور هاي پخش فيلم با آن مواجه هستند. اين  باشد كه سرور فراواني مي

ننـد در يـك بـازه زمـاني مشـخص،      باشند، بايـد بتوا  منابع ويدئويي فيلم زنده مي

هاي زيادي از فيلم را به صدها يا هزاران كاربر در سراسر دنيا ارسال كنند. به  فريم

دليل محدوديت پهناي باند، امكان ارسال اين حجم اطالعات براي منابع ويـدئويي  

به دليل اينكه فيلم به صورت زنده بايـد پخـش شـود،    باشد. همچنين  ممكن نمي

توان تأخيري در پخش فيلم ايجاد  بافر كردن فيلم وجود ندارد و نمي فرصتي براي

ابـزاري بـراي تعـديل    هاي نظير به نظيـر بـه عنـوان     همين دليل از شبكهكرد. به 

  شود. شرايط پيچيده پخش فيلم زنده در اينترنت استفاده مي

  هاي نظير به نظير شبكه .1-1

ابع كـاربران بـراي   ي اشـتراك گـذاري منـ    هاي نظير به نظير بـا ايـده   شبكه

شوند كه منبع ويدئويي نيـازي بـه پشـتيباني از صـدها كـاربر       يكديگر موجب مي

نداشته باشد بلكه چندين كاربر را پشتيباني كند و اين كاربران نيز به عنوان منبع 

كننـد را بـين    اي كه دريافـت مـي   ويدئويي ديگر كاربران عمل كرده و جريان زنده

نند. بنابراين سربار منابع ويدئويي تا حد بسيار زيادي ديگر كاربران شبكه پخش ك

سـازي چنـين    يابد و نياز به پهناي باند خيلي زيـادي هـم بـراي پيـاده     كاهش مي

  .]1[باشد اي در اينترنت نمي جريان زنده

هاي نظير به نظير نيز بـا مشـكالتي مواجـه هسـتند. بـه طـور مثـال         شبكه

به مشاهده فيلم نداشـته باشـد و از شـبكه    چنانچه كاربري در اواسط فيلم تمايلي 

خارج شود و يا اتصال خود را از دست بدهد، برخي از كاربران ديگر منبع ويدئويي 

قطع فيلم به صورت موقت مواجه شوند دهند و ممكن است با  خود را از دست مي

  و يا فيلم را تكه تكه مشاهده كنند.

  متدهاي چند پخشي جريان .1-2

هاي فـيلم و پخـش كـردن     ي ارسال فريم ، نحوهنظيري نظير به ها در شبكه

. فيلم زنده با فيلم يا اي بر خوردار هستند از اهميت ويژهآنها در بين كاربران ديگر 

شـوند، تفـاوت زيـادي     هايي ويدئويي كه در اينترنت به اشتراك گذاشته مي كليپ

نـد بـه   توا باشـد كـه ارسـال آن مـي     دارد. يك فيلم معمولي در اصل يك فايل مي

هـاي ارسـال فايـل     هاي ارسال فايل معمـولي يـا پروتكـل    راحتي از طريق پروتكل

هاي نظير به نظير به اشتراك گذاشته شود اما در يك فيلم زنـده، اطالعـات    شبكه

هاي فيلم و كيفيت و نوع آنها در دسـت نيسـت زيـرا در هـر      دقيقي از حجم فريم

  .]2[باشد لحظه، فيلم در حال توليد شدن مي

تـوان از دو روش   هاي نظير به نظير بـراي ارسـال يـك فايـل، مـي      ر شبكهد

استفاده كرد. در روش پول، هـر كـاربر درخواسـت دريافـت      2و پول 1معروف پوش

كند و سرور شبكه، آن بخش از فايل را براي  بخشي از فايل را از سرور مربوطه مي

ا كرده تا از طـرف  كند. سپس كاربر درخواست بخش بعدي فايل ر كاربر ارسال مي

سرور برايش ارسال شود. در روش پـوش، سـرور بـدون در نظـر گـرفتن تقاضـاي       

هاي فايل را به صورت مداوم و پشت سـر هـم، بـه كـاربران ارسـال       كاربران، بخش

كند. در اين روش به دليل حذف تقاضاهاي كاربران، تأخير شبكه تا حد زيادي  مي

پخشي وقتي در يك شبكه تـوري شـكل   يابد اما ممكن است اين چند  كاهش مي

، باشـد  هاي زيادي در سـاختار توپولوژيـك خـود مـي     كه داراي حلقهاستفاده شود 

هاي زيـادي   هاي تكراري شود يعني كاربران به سرعت پكت باعث بروز پديده پكت
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باشـد و   هـا تكـراري مـي    كنند ولي برخي از اين پكت را به ديگر كاربران ارسال مي

ن بار يك پكت مشخص را دريافت كند كه اين كار باعـث اتـالف   يك كاربر، چندي

  .]3[شود منابع مي

در  توان از هر دو روش پوش و پول استفاده كرد. در پخش فيلم زنده نيز مي

روش پـوش، منبــع ويــدئويي بــه محــض دريافـت هــر فــريم، بالفاصــله آن را بــه   

همسـايگان خـود   روش پول، هر گره شبكه بـه  كند. در  همسايگان خود ارسال مي

كند كه كـدام   كند كه در اين بسته مشخص مي ارسال مي 3اي به نام بافرمپ بسته

هـاي   ديگر بر حسـب نيـاز خـود، از گـره    هاي فيلم را در اختيار دارد. كاربران  فريم

  .كنند هاي مورد تقاضاي خود را مي همسايه درخواست فريم

شده است كه هـر كـدام   ها  هاي زيادي درباره بهبود اين روش تا كنون بحث

اي كـه تـا كنـون     اند امـا بهتـرين شـيوه    در شرايط خاص كارايي خوبي نشان داده

باشد به اين صورت كه هر  پيشنهاد شده است، استفاده تركيبي از اين دو روش مي

هـاي   هاي دريافتي را به همه همسايه گره شبكه از متد پوش استفاده كند اما فريم

ي مشخصي ارسال كند. به طور مثال به نيمـي   ط به عدهخود ارسال نكند بلكه فق

هاي خود ارسال كند و اين همسايگان در هر ارسال به صورت تصـادفي   از همسايه

هر گره مشابه روش پول، بافرمپ نيز به همسـايگان خـود    ن. همچنيانتخاب شوند

ه كاي در شبكه، فريم خاصي را دريافت نكند  حال ممكن است گره .كند ارسال مي

هاي همسـايه   هاي دريافت شده، از گره با توجه به بافرمپ تواند براي جبران آن مي

  خود تقاضاي آن فريم را نمايد.

هاي ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه مروري بر مباحث مهم و  چالش

  ] انجام شده است.3مطرح اين زمينه در [

  ارزيابي متدهاي مختلف .2

هـا در   ، جهـت بررسـي كـارايي ايـن متـد     با توجه بـه مقـدمات بيـان شـده    

باشد. با توجـه بـه اينكـه در اختيـار      ساختارهاي مختلف نياز به انجام آزمايش مي

نظير به نظير نياز به تجهيزات زيـادي داشـته و آزمـايش     هاي گرفتن منابع شبكه

هـا از   هاي مالي فراواني دارد، جهت ارزيـابي ايـن شـبكه    نياز به هزينه ها اين شبكه

ي رويـدادگرا بـا    هسـازي توسـط يـك برنامـ     شبيه سازي استفاده شده است. هشبي

ساز براي اولـين بـار از پايـه     اين برنامه شبيه انجام شده است. #Cاستفاده از زبان 

جهت استفاده باشد.  سازي شده است كه داراي محيط گرافيكي مي طراحي و پياده

و وارد كـرده  بـط گرافيكـي برنامـه    راسـازي را در   از برنامه ابتدا پارامترهاي شـبيه 

هـاي آن   شـاخص سازي،  شود. پس از خاتمه شبيه سازي زده مي سپس كليد شبيه

گردد كه بـه   شود و به صورت يك فايل متني ذخيره مي توسط برنامه محاسبه مي

 هـايي ماننـد متلـب يـا اكسـل وارد كـرده و       توان اين فايل را در برنامه راحتي مي

هــاي  در كنــار فايــل خروجــي شــاخصل نمــود. همچنــين هــاي آن را تحليــ داده

توان تمـام   شود كه مي سازي نيز توليد مي هاي شبيه سازي، فايل ثبت رويداد شبيه

رويدادهاي زماني برنامه را مشاهده نمود و جهت استخراج اطالعـات بيشـتر و يـا    

   افزار آنها را مورد ارزيابي قرار داد. بررسي صحت عملكرد نرم

  ي شبيه سازيپارامترها .2-1

جهت واقعي بودن اين ارزيابي با شرايط فعلي جامعه اينترنتي داخل كشـور،  

                                                                 

٣ Buffermap  

در نظـر گرفتـه    1طبـق جـدول   هـاي مختلـف    پارامترهاي شبكه پس از ارزيـابي 

كنـد كـه داراي    هـاي شـبكه را مشـخص مـي     درصـد ميـزان گـره   اند. ستون  شده

رافيـك غيـر قابـل    باشند. همچنين بـراي هـر گـره ت    هاي سطر مربوطه مي ويژگي

جهت آپلود در نظر گرفته شده است كه كـاربر از ايـن ترافيـك جهـت      اي استفاده

  كند.انجام كارهاي ديگر استفاده 

  هاي شبكه توزيع پهناي باند گره -1جدول 

پهناي باند   درصد

  دانلود

پهناي باند 

  آپلود

حداقل ترافيك 

غيرقابل مصرف 

  آپلود

حداكثر ترافيك 

غيرقابل مصرف 

  دآپلو

20 1 Mbps 512 Kbps 4 8 
40  1 Mbps 256 Kbps 3 6 
25  512 Kbps 192 Kbps 2 4 
15 256 Kbps 128 Kbps 1 2 

جهـت ارزيـابي تـأثير     آمـده اسـت.   2سازي شـبكه در جـدول    شرايط شبيه

اي كه هـر گـره قبـل از شـروع      پارامترهاي مختلف بر روي شبكه، زمان بافر اوليه

تواند داشـته باشـد و    هايي كه هر گره مي ، تعداد همسايهدهد پخش فيلم انجام مي

  شوند. هاي شبكه در حاالت مختلف ارزيابي مي همچنين تعداد گره

  سازي : پارامترهاي شبيه2جدول 

  مقدار  پارامتر

 sec 1  بازه زماني ارسال بافرمپ

 1  تعداد منابع ويدئويي اصلي

 fps 25  نرخ پخش فيلم

 minutes 3 ~  مدت زمان پخش فيلم

 Lord of the Rings II, G12B2,QP  فيلم استفاده شده

= 104 

 {100 ,75 ,50}  تعداد كاربران شبكه

 sec {20 ,10} زمان بافر اوليه

 {2,3}  ها تعداد همسايگي گره

 ,Push Tree, Push Mesh}  نحوه تبادل اطالعات

Flooding Mesh, Pull Mesh} 

 3th  تعداد دفعات شبيه سازي

كـه از سـايت    2هـاي   دقيقه از فيلم اربـاب حلقـه   3وجه به جدول فوق، با ت

فـيلم  آريزونا تهيه شده است جهت شبيه سازي استفاده گرديده است. مشخصات 

 MPEG4در سايت مربوطه به صورت كامـل آمـده اسـت. ايـن فـيلم بـا فرمـت        

هـاي آن وابسـتگي وجـود دارد يعنـي بـراي       سازي شده است و بـين فـريم   فشرده

 G12B2گشايي يك فريم، نياز به چنـدين فـريم ديگـر داريـم كـه از قاعـده       كد

  .]4[كند پيروي مي

، شرايط مختلف داخل آكوالد نشان داده شده است يعني شبكه 2در جدول 

  سازي گرديده است. براي حاالت مختلف داخل آكوالدها تست و شبيه

ـ  مشابه روش پوش در درخت مي 5حالت طوفاني ه محـض  باشد كه هر گره ب

كند. روش پوش اسـتفاده   همسايگان خود ارسال ميتمام دريافت فريمي، آن را به 
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باشد بدين صورت كـه هـر گـره بـه      شده در ساختاري توري، روش پوش رندم مي

هاي اطراف خود ارسال  درصد همسايه 70الي  50محض دريافت فريمي، آن را به 

ر شبكه كاسته شده و باعـث  صورت كمي از سربار اضافي تحميلي بكند. بدين  مي

شـويم امـا ممكـن اسـت در حـاالت       هاي تكراري در شبكه مي كاهش پديده فريم

استثنايي، فريمي به يك گره خاص ارسال نشود. متد تركيبي از روش پوش توري 

  نمايد. جبرانرا ها  هاي پيش آمده در فريم گيرد تا كمبود و پول بهره مي

سـازي سـاختار شـبكه و نحـوه اتصـال       بيهبا توجه به اينكه در هر اجراي ش

بار به  3ها به صورت تصادفي انتخاب شده است، جهت تعديل نتايج، هر حالت  گره

تـا   گيري به عمل آمـده اسـت   صورت مجزا اجرا شده است و از نتايج آنها ميانگين

  تر باشند. نتايج مستند

 هاي مورد ارزيابي شاخص .2-2

هايي كـه امكـان پخـش ندارنـد از      يمهاي زنده اينترنتي، درصد فر در جريان

اهميت خاصي برخوردار است به همين منظور با در نظر گرفتن تـأخير شـبكه در   

ها و همچنين عدم امكان كدگشايي يـك فـريم بـا توجـه بـه فقـدان        ارسال بسته

هاي رد شده به عنوان  هايي كه جهت كدگشايي نياز دارد، پارامتر درصد فريم فريم

  ها مطرح است. ايي اين شبكهترين شاخص كار مهم

هاي ديگري مانند سربار شبكه، زمان سر به سـر ارسـال يـك بسـته      شاخص

هاي متنـوع ديگـري نيـز در مقـاالت      اطالعاتي، زمان انتشار كل جريان و شاخص

شوند كه با توجه به حجم آنها، در اين مقاله از بررسي آنها صـرف نظـر    ارزيابي مي

شـبيه سـازي از آنهـا بـراي ارزيـابي كـارايي شـبكه         شده است اما در نتايج نهايي

 استفاده شده است.

  نتايج شبيه سازي .3
با توجه به اينكه در برخي موارد تفاوت زيادي بين نتايج آزمايشات مشـاهده  

شد، برخي از نتايج به صورت جـدول در ادامـه آمـده اسـت و علـت رويـداد ايـن        

  ها بررسي شده است. پديده

  ش در درختنتايج متد پو -3 جدول

Buffer Peers 
Method Push-Tree 

Neighbors 2 3 

10 

50  0 13.46 

75  0 11.12 

100  0 10.14 

20 

50  0 1.18 

75  0 1.48 

100  0 1.40 

هايي كه امكان پخش  كنيم كه تعداد فريم با توجه به نتايج فوق مشاهده مي

نظر گرفته شده و مدت زمـان بـافر    در 3ها  تعداد همسايهاند در حالتي كه  نداشته

هاي انجام شده علـت ايـن    باشد. پس از بررسي ثانيه بوده است، بسيار زياد مي 10

اين حالـت هـر گـره بايـد بتوانـد      پديده، كمبود پهناي باند تشخيص داده شد. در 

ي ديگـر ارسـال كنـد. بـا توجـه بـه اينكـه حجـم          گـره  3هاي دريافتي را به  فريم

باشد، در  باشد و پهناي باند هر گره محدود مي شده بسيار زياد مي هاي ارسال فريم

هـا ديـر تـر از زمـان مـورد       چنين حالتي با كمبود پهناي باند مواجه شده و فـريم 

  شوند. خواهند رسيد و موجب فقدان فريم ميها  انتظار به دست گيرنده

  نتايج متد طوفاني در ساختار توري -4جدول 

Buffer Peers Method Flooding-Mesh 

Neighbors 2 3 

10 

50  0 0 

75  0 0 

100  0 0 

20 

50  0 0 

75  0 0 

100  0 0 

اين متد در ساختار توري به راحتي از عهده انجام كار بر آمـده اسـت. دقـت    

شـود، يكـي از    اسـتفاده مـي   3كنيد كه در ساختار توري حتي وقتـي همسـايگي   

باشند بنابراين  همسايه گيرنده مي 2باشد و فقط  مي ها ارسال كننده فريم همسايه

  با پديده كمبود پهناي باند مواجه نشديم.

  نتايج متد پوش تصادفي در ساختار توري -5جدول 

Buffer Peers 
Method Push-Mesh 

Neighbors 2 3 

10 

50  0.13 0.10 

75  0.24 0.03 

100  0.15 0.01 

20 

50  0.06 0.13 

75  0 0.02 

100  0.12 0.01 

بر خالف تصوري كه ممكن است در نگاه اول به اين روش پيـدا كنـيم و بـه    

، اين روش نيز بـه  كنيم ؛ همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميآن اعتماد نكنيم

  خوبي از عهده پخش فيلم بر آمده است و كيفيت نسبتا خوبي عرضه كرده است.

  ر تورينتايج متد پول در ساختا -6جدول 

Buffer Peers 
Method Pull-Mesh 

Neighbors 2 3 

10 

50  0.81 1.78 

75  1.44 3.68 

100  1.54 3.05 

20 

50  1.39 3.13 

75  2.26 3.05 

100  3.15 4.86 

هـاي   متد پول با توجه به انتظاري كه داشتيم، بـه دليـل تـأخير درخواسـت    

باشـد و ايـن    تـري مـي   ، داراي كيفيت پايينهاي مورد نياز خود كاربران براي فريم

زيرا تأخيرهـاي بوجـود    هاي شبكه، بيشتر هم شده است روند با افزايش تعداد گره

  .آمده در شبكه افزايش پيدا كرده است

در ايـن   د.مشاهده نمو 1در شكل  توان سازي را مي اي از نتايج شبيه خالصه

باشـد و   عمـودي يكسـان نمـي   ها، مقياس محـور   شكل به دليل وضوح بيشتر داده

هـاي   اند در صورتي كه داده داده شده با يك اندازه نشان 0.3هاي بين صفر تا  داده

محور افقي اين نمودار داراي سـه   اند. با اندازه متفاوتي ترسيم شده 14تا  0.3بين 

هاي داخل شـبكه،   ي تعداد گره دهنده باشد كه از پايين، سطح اول نشان سطح مي

ها و سطح سوم(سطح بـاال)   ي حداكثر تعداد همسايگي گره دهنده شانسطح دوم ن

  باشد. ها مي بافرينگ فريمي مدت زمان  دهنده نشان



  
 هاي پخش نشده در حاالت مختلف شبكه نمودار فريم -1شكل 

همانطور كه بيان شد و از شكل نيز پيداست، روش پوش درختي بيشـترين  

اشت است و روش پـوش طوفـاني در مـش    ميزان درصد فريم غير قابل پخش را د

كمترين ميزان را در اين حاالت داشته است. البته چنانچه پهناي باند كافي بـراي  

روش پوش طوفاني وجود نداشته باشد، روش پول و پوش تصادفي عملكرد بهتري 

  خواهند داشت.

 ي و پيشنهادات آيندهريگ جهينت .4

مربوط بـه آن و اطمينـان از    هاي سازي سازي شبيه انجام اين تحقيق و پياده

بـيش از يـك سـال زمـان صـرف كـرده اسـت امـا         صحت نتايج خروجي توليدي، 

همانطور كه مشاهده شد، تا كنون ارزيابي حاالت مختلفي از شبكه با پارامترهـاي  

مختلف به صورت واقعي انجام شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه 

و  تواند به خوبي عمل كنـد  ر ساختار توري ميطبق مفروضات اوليه، روش پوش د

با توجه به كاهش تأخير شبكه، اين روش اهميـت فراوانـي دارد امـا داراي سـربار     

هـاي   هنوز بايـد بـر روي پارامترهـاي ايـن رويكـرد بررسـي      باشد. گرچه  شبكه مي

همچنـين   دقيقي انجام شود تا بتوان در حد ممكن، سـربار شـبكه را كـاهش داد.   

هـاي از دسـت رفتـه     بي بايد استفاده شود تا تأثير آن بـر ميـزان فـريم   روش تركي

  سنجيده شود.

سازي ساختار شبكه به صورت ثابت در نظر گرفته شـده اسـت    در اين شبيه

هاي شبكه در  باشد و گره در صورتي كه در شرايط واقعي، شبكه در حال تغيير مي

  حال رفت و آمد هستند.

هـا و كـاربردي    تـر ايـن شـبكه    با ارزيابي دقيق اميد است كه در آينده بتوان

نمـودن آنهــا، كيفيـت خــدمات اينترنتـي كشــور را ارتقـاء داده و از مزايــاي ايــن     

بـه دليـل   اكنـون    مند شـويم. قابـل ذكـر اسـت كـه هـم       هاي پركاربرد بهره شبكه

هاي نظير به نظير جهـت پخـش    هاي متعددي كه وجود دارد، از شبكه محدوديت

هـاي   شود بلكه به صـورت سـنتي يعنـي از روش    كشور استفاده نمي زنده فيلم در

  گردد. مشتري استفاده مي-خدمتگزار

   سپاسگزاري
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