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 دهکیچ

 ایکهپذیر و کارآمد از طریق محیط شبانعطاف هایاست که باید قادر به پخش محتوای ویدیویی با کیفیت باال با روش ایاینترنت رسانه

ارکتی های مشبرای طرح اینمونه ،نظیر به جریان سازی نظیر قراردادهای تحتدر اینترنت  های ویدیوییانتقال برنامه .پویا و ناهمگن باشد

به نسبت تکنولوژیهای چون ویدیو کنفرانس و وب  (Peer-to-Peer)سیستم جریان سازی نظیر به نظیر. باشدکاربران در مقیاس بزرگ می

مسائل متعددی چون  همچناناما  است؛ فراهم آورده برخط ارائه خدماتبه لحاظ  کاربرانبرای  بیشتری تا حدی رضایت خاطرکنفرانس 

 یوه بربر مبنای دو شنظیر به نظیر  هایانتقال ویدیویی شبکه جریان سیستم مقاله این در .باشدمیآن از عمده مشکالت  تحرکو  تاخیر

 اهآنضعف و قوت  نقاط با در هر مجموعه مطرحبرخی قراردادهای  و ترکیبی و بکمشدرختی،  ساختارهای تقاضا و جریان زنده تحتحسب 

نهایت روند بهبود کیفیت  در و شده استبیان  یفنآور نیبه منظور بهبود ا آن یمشکالت و راهکارها یبرخ و به طور اجمالی بررسی شده

 این تکنولوژی نسبت به سایرین ارائه شده است.

 :یدیلکلمات ک

 شبکه نظیر به نظیر، ساختارهای درختی و مشبک، جریان زنده و برحسب تقاضا، جریان سازی ویدئو 

 مقدمه -1

و  مشتریبه صورت  ییویدیو انیجر یهاکی، تکننترنتیا یبر رو انیجر یهااز رسانه تیحما یراه حل مطلوب برا کیبه طور مرسوم 

قابل توجه به  یهاتیمحدود لحا نیبا ا. باشدیم یچندپخش ینترنتیا قراردادهمراه با  2محتوایی شده عیتوز یهاتحت شبکه خدمتگزار

باند  یپهنا یکاربران در مقابل تنگنا یهاتعداد درخواست نیفشرده و همچن ییویدیو انیباند جر یپهنا یلحاظ تعداد کاربران همزمان برا

 یاتهایعمل نهیزم در یبزرگ تیموفقنظیر به نظیر،  ییویدیو انیجر یهاوجود دارد و در مقابل پروتکلمشتری و خدمتگزار  یسرور در معمار

های شبکه .زندیرقم م عیو صنا یو دانشگاه یتجار یهانهیکاربران در زم یرا برا یشماریشوند که منافع بیمحسوب م ویدیویی لیفااشترک 

انواع بر اساس داده  لیتحو یبرا بکشدسته م .شوند یم یطبقه بند یبیو ترک3 بکمش و بر درخت یمبتن ساختاربه سه  انتقال ویدیویی

 یهاهویبر ش رنظیهای نظیر به شبکه قاتیتحق محوریت و تیتثب ییمحتوا بعابه لحاظ من و شوندمی یسازادهیپ درختی شده عیتوز یگرافها

ابط والد رو بنا برها گره ،باشد یبر درخت م یمبتن داده لیتحو یبرا یدهکه سازمان ییاست. در جاها متمرکزترکیبی  و بکبر مش یمبتن

 .[1]کنند یم افتیباشند که از فرزندان خود در یم یاطالعات یهاشده و والدها مسئول انتقال بسته فیتعر یندفرز–

الزم است به طور کامل بهینه سازی شود. البته اگر ، از این رو ساختار نقش مهمی در تجربه دریافت خدمات کاربر بازی می کنداغلب 
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از این جهت که بسته از یک گره به گره دیگر را بتوان بدون نیاز به  ،دتم دارسربار سیسبر  کمیبسامد توزیع کاربران تغییر نکند، تأثیر 

های لحظهدر  یی کههاگره ،ندهست یرورود و خروج متغ زمانبندی ها به لحاظگرهکه  یهایدر محیط از این روهای اضافی ارسال نمود. پیام

شبکه  ییکاراکاهش درخت و  بازسازیموجب و شده  ساختار درختیباعث بهم ریختن کنند میترک  راآن و یا به گروه پیوسته  آخر

به  برخالف همپوشانی درختی، بکمش 4همپوشانینیاز به نگهداری خاصی دارد.  تأخیرنسبت به حساسیت  به لحاظ. این درخت شوندیم

 3نظیرها ای اززیر مجموعه شامل گرهارتباطات هر  کهای است ه در اصل مبتنی بر گراف توزیع شدهبلک ،شودنمییک توپولوژی ایستا محدود 

. دنیکدیگر داشته باش شناخته شده اطالعاتی دربارهنظیرهای ای اطالعات نیاز است تبادل تکهبرای باشد. حال می 1به منظور تبادل تکه داده

پذیری  انعطاف بکهمپوشانی مبتنی بر مشهای سیستم .باشدمی هاگرههای بافر تبادل داده میان نوع از ارتباط شامل سرباری از نقشهاین 

  .[1]دهندارائه می هاگره شکست نسبت بهخوبی 

جریان ویدیویی  -2، جریان ویدیویی زنده -1: می شوندطبقه بندی ه دو دست به نظیر به نظیرهای جریان ویدیویی به طور کلی سیستم

رخ ورود و نباال در شرایطی که کامال  پایداریبه دلیل مقیاس پذیری باال، هزینه کم و  نظیر به نظیرجریان  سیستم های .تقاضاحسب بر

 .[1]موفق تر عمل می کند، کنندهدریافت  8هم کیفیت ارائه سرویس و 1فیت عملیاتییبه لحاظ ک ،خروج نظیرها متغییر است

قال و انتهای انواع روشو در قسمت سوم  است و دسته بندی مربوط به آن پرداخته شده نظیر به نظیرهای شبکه بررسیدر ادامه مقاله به 

 ن زندهجریا و برحسب تقاضا که خود به دو دسته ویدیوبیان شده است  یرهای نظیر به نظهای ویدیویی تحت شبکههای ارسال فایلروش

 بیان شده است.جریان سازی ویدیویی نظیر به نظیر کیفیت گیری بر بهبود و در نهایت نتیجهتقسیم می شود 

 نظیر به نظیر های شبکه -2

نشان داده است  VNIتحقیقات .ترین تکنولوژیهای مبادله اطالعات در آینده نزدیک خواهد بودسازی نظیر به نظیر یکی از نوینجریان 

پیش بینی کرده است مجموع  Cisco VNIهمچنین .بخش بزرگی از ترافیک در حال رشد در اینترنت به جریان ویدیویی اختصاص دارد

ظیم چندین طرح در چارچوب پی این استقبال عدر  .[2]خواهد بود 2711درصد ترافیک مصرفی در سال  81انواع ترافیک ویدیو تقریبا  کل

تقسیم  کبدرخت و مبتنی بر مش برکاربرد الیه چندپخشی و یا جریان نظیر به نظیر پیشنهاد شد که به طور کلی به دو دسته مبتنی 

 .[3]،[4]گردیدهای اخیر برای بهبود این دو دسته منجر به معرفی دسته سوم پوشش ترکیبی تالش ،و عالوه بر این [3]شودمی

  درختی شانیهمپو -2-1

یک منبع چند  ،ریشه درخت .و یا چند درختی تقسیم می شوندبه دو دسته ساختار تک درختی  9های نهاییمیزبانشیوه درختی در 

 هر گره داخلی. گیردصورت می محتوا انتقال ،طول درخت مسیریابی های شرکت کننده درنظیرسمت از منبع به  و باشدمی پخشی داده

 ارسال که به این تأیید ،کندارسال می 17پیام روبه جلو دنباشکه فرزندش می هاییسپس به گره کند ووالد خود دریافت میاطالعات را از 

 گویند.می 11بر هل دادن مبتنی روش ،محتوا در همپوشانی درختی

پخشی چند یکی از نخستین ساختارهای تک درختی است که امکان پیاده سازی توابع [1] (ESM)12های چند پخشی نهاییسیستم

کند و توپولوژی مجزایی به عنوان گراف و از روتر برای چند پخشی استفاده نمی شودفراهم میهای دارای زیر ساختار شبکهدر آن بدون 
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از این طریق  نظیرهابه دیگر نظیر هر  ،این گراف مجازی کاملبر اساس ساختار یک درخت پوشا از  و سپس تعریف نمودهمجازی کامل 

 فرستد.اطالعات می

تی به صورت یک پوشش تک درخها گرهکه مبتنی بر درخت است سیستم جریان های یکی دیگر از نمونه Peercast [1] سیستم

باشد)به  افیکپیوندد و اگر منبع به لحاظ ظرفیت منبع)ریشه( به سیستم میگره جدید با ارسال یک درخواست به  گرهاست. سازمان یافته 

کند و اگر به لحاظ را به عنوان فرزند پذیرفته و خدمات الزم را فراهم می گره آن( آن است تعیین کننده ظرفیتعنوان مثال درجه گراف 

 دهند تا والدینهای فرزند این روند را ادامه میگره .دهدهای فرزند خود تغییر مسیر میی نباشد آن درخواست را به یکی از گرهمنبع کاف

های ویدیویی در یک مسیر از پیش تعریف شده از باشد که دادهمی ZIGZAG [8]. سیستم تک درختی دیگرجدید نیز پیدا شوند هایگره

رختی تک دهای سیستمشوند. با این وجود مشکل عمده دیگر بدون نیاز به درخواست و البته با تأخیر کوتاهی ارسال میگره به  گرهیک 

به خصوص  ،دهدرخ می هاگرهبه دلیل خروج د که بررنج می درختمکرر دهی و بازسازی این است که معموال از وقفه در سرویس

ها در تک درختی به طور قابل توجهی ناعادالنه گرهباشند. عالوه بر این پهنای مورد استفاده )نزدیک به منبع( که در سطوح باالتر میهاوالد

 کنند.دریافت میشرکت داده نشده و تنها داده را پوشش سیستم  برگ درهای باشد به دلیل اینکه گرهمی

میزبان  .اندشدهپیشنهاد  CoopNet [17] و Splitstream[9] مانند به منظور برطرف نمودن مشکالت تک درختی شیوه چنددرختی 

 د.نشودر نظر گرفته می هانظیرساختار  های طراحیهای دانلود و آپلود و استراتژیبا ظرفیتپایانی به صورت جنگلی از درختان چندپخشی 

یک شناسه اختصاص داده  گرهبه این صورت که به هر باشدمی pastry [11]بر مبنای شبکه همپوشانی  Splitstream [9]سیستم 

شناسه دغدغه درختی همین  چالش اصلی در این ساختار چند .شودمیمحسوب کلیدشان  یشناسای شده که شناسه به صورت پیشوند برای

ساختار  ،اهگرهبعضی  نابهنگام چرا که با خروج یا ورود باشدارسال و دریافت بسته جریان ویدویی می ییافتن برگ مورد نظر برابه منظور 

 ود.شمی بازسازیالبته پس از اندک زمانی ساختار درخت از نو  .شودریخته و موجب شکست در ارسال و دریافت این بسته می هم درخت به

  بکهمپوشانی مش -2-2

ک ساختار بدون تکیه بر ی بکهای مبتنی بر مششبکه .معرفی شد ،های همپوشانی درختیاز ابتدا برای غلبه بر ضعف بکوشانی مشهمپ

والد را بر اساس محتوای قابل دسترسی انتخاب  هایگرهیک لیست از همکاران و  گرههر  گیرد.ثابت و از پیش تعریف شده شکل می

. اطالعات باشدمیمتفاوت از والدین  ایها از مجموعهانتخاب و دریافت داده به لحاظآن واکشی  اساس داده بررائه در این شیوه، اکند.می

ها بدست نظیرمیان  (14یچینخبر یا یک پیام و 13توان با استفاده از یک مدیریت مرکزی)مانند گره بازنمونه گیریاعضا همپوشانی را می

 .آورد

ر درست برخالف همپوشانی درختی که مبتنی ب ،کندعمل میها نظیرپذیر با مبتنی بر واکشی به صورت پویا و وفق بکهمپوشانی مش

چگونگی انتخاب مجموعه مناسب از والدین و چگونگی همکاری والدین چندگانه به منظور  بکارتباط مش اصلی هایچالش هل دادن است.

ها را به هتواند تمام دادنظیر به نظیر نمیسیستم جریان ، های اشتراک گذاری فایل منبع محتواستمدر مقایسه با سی باشد.انتقال داده می

های جریان نیاز به یک تأخیر بین زمان ایجاد جریان در پروتکل کند.شبکه توزیع می آنها را به صورت کامل درتقسیم کند بلکه  هاییتکه

 شده به چندین تکه تقسیم ، جریان ویدیو که در این تاخیر تولیدبکبرای حصول ارتباط مشمنبع و مدت زمان پخش در گیرنده دارند و 

ی اواکشی اطالعات تکه. به منظور نظارت بر اطالعات مفقود شده و همچنین 13شود مانند پروتکل بیت تورنتروی شبکه توزیع می برشده و 

 .[3]شودگرفته می کمکهای همسایه نظیر از گم شده

به این صورت که همپوشانی به صورت یک مجموعه تصادفی با باشد میمناسب  11شریکاز مسائل قابل بررسی در این زمینه انتخاب 

شکل بگیرند مثال به ها می توانند بر اساس چند استراتژی گیرد و در این قسمت همسایههای جدید در یک مجموعه شکل میگرهاتصال 
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ای به مبادله نقشه بافر با یکدیگر های همسایه به صورت دورهگره .[12]شکل بگیرند 18ایپولوژی تودهو تو11نوبت گردشی روش صورت

 کنند.که آنها در اختیار دارند را حفظ میهای اطالعاتی به این صورت دانش محلی در مورد تکهپرداخته و 

اید ببلوک ن آواکشی والدین از کدام گیرد که تصمیم می گرهها یک برای هر بلوک از داده .باشدموضوع دیگر زمان بندی بسته می 

اند توعملیات واکشی هر بلوک می .باشدمناسب برای بلوک مورد درخواست می مجبور به ارسال یک تقاضا به والدین گرههر . انجام شود

هر گره  د،کننیا همپوشانی را ترک می و برنداز تراکم شبکه رنج می هانظیر هنگامی که. شود هاگرهموجب بهبود سیستم به لحاظ پویایی 

وشش پویا تواند در یک پدر جریان می عالوه بر این ناپیوستگی .بارگذاری کنددر دسترس را  تواند بالفاصله پهنای باند مناسب از والدینمی

واکشی شده همپوشانی را ترک  هایبستهقبل از انتقال یا والدین  دشوناطالعات والدین به هنگام سازی هنگامی که  به طور مثال رخ دهد

ه لحاظ بارگذاری ب تواند پتانسیل پهنای باندنیز رخ دهد و این رویداد می تواند در همپوشانی ایستاها میدر انتقال داده گیگسستالبته  .کنند

 .[13]ها شوندها موفق به پردازش بستهنظیرتعداد کمی از  موجب شود را کاهش دهد و یا گیردقرار میدر اختیار والدین که 

 :توان تشریح نمود کهرا اینطور می بکستفاده از مشمزایای ا

یا و ت پوکه به صور هاگره دیگراز درخواست  با یک را والد بلوک داده ویدیویی هایگرهدر واقع  :ارائه محتوای مبتنی بر واکشی (الف

 نمایند.دریافت می باشند،کارآمد در محیط می

را براساس محتوای در دسترس انتخاب خود والدین  گرهتواند بدون متکی بودن بر یک ساختار ثابت تا زمانی که هر همپوشانی می (ب

  کند، ادامه یابد.

 .[4]بردمی رنج ،دلخواه بر اساس واکشی تحویل دادهنظیر به دلیل انتخاب  این روش از معایبی چون مدت زمان تأخیر و سربار کنترلی باال

 شبکه همپوشانی ترکیبی  -2-3

و کنترل  ویلدر زمینه تأخیر تح یتریافتهتکامل  روند ،صورت گرفت  بکهمپوشانی مبتنی بر درخت و مشدر روش های که  یبهبودهای

 .[14]دهدنشان میرا  بکچند درختی و تک درختی و مشساختار تفاوتهایی میان ( 1جدول )  ،سربار

و  یب واکششود با ترکیباشد و سعی میبه واقع بهبودی در ترکیب نقاط قوت و ضعف دو شیوه قبلی می ترکیبیهمپوشانی  ایده اصلی

 نظیری پویایی بیشتری برا البته تحویل داده مبتنی بر واکشی که .باعث تأخیر و هزینه کمتر به لحاظ کنترل سربار شود ها،داده دادن هل

 mTreebone  ،HyPO [3][14] توانمی یترکیبهای سیستم. از باشدمی مناسب با پهنای باند کارا مؤثر نظیرو در انتخاب  داردبه همراه 

 .را نام برد coolstreaming [4]و 

 ارائه مقایسه میان ساختارهای تک درختی و چند درختی و مشبک. (: 1جدول ) 

 تک درختی چنددرختی مشبک /ساختارهاویژگی

استحکام در شرایط نرخ باالی ورود و 

 خروج باال

 ضعیف متوسط خوب

هم ساخت و هم  نگهداری آسان ساخت و نگهداری

 نگهداری مشکل

خت آسان اما نگهداری سا

 مشکل

 توجه به استراتژی با گلوگاه

 نظیرانتخاب 

نظیرهای میانی تا حدی 

 مشکل ساز می شوند

 داخلینظیر ی گره ها

 ضعیف متوسط باال 19تأخیر راه اندازی

 بازسازی مجدد درخت بازسازی مجدد درخت تحویل داده مبتنی بر واکشی سربار

                                                           
 

17 ound robinR 
18 Topological conglomeration 
19 up delay–Start  
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 های انتقال در شبکه های نظیر به نظیرانواع روش -3

لی در دو شیوه زمان بندی اص .شودمحسوب میهای نظیر به نظیر انتقال ویدیویی مبتنی بر شبکه هایسیستم مسئله زمانبندی قلب

درخت باشد و هل دادن مناسب میمشبک شیوه واکشی مناسب عملیات با ساختار  .21و هل دادن 27: واکشیعبارتند ازجریان نظیر به نظیر 

به این  ویدیویی های22قابالگوریتم زمانبندی به طور اجمالی  باشند.دریافت کننده درگیر مینظیر  تعدادیو  ویدئویی و البته هر دو با منبع

به روز رسانی در آخرین  درخواست داده بودند واکشی می شود، سپس قابای همسایه که هگره از ها ابتداکه قاب صورت تشریح می شود

 شود.می تعویض نقشه بافر حاصل   از طریقبه طور عمده  واکشی شده  هاگرهکه توسط هریک از  قاب

 عبارت است از: بکمبتنی بر مش زمان بندی در یک واکشی سیستم جریان

 الف( انتخاب بافر ویدیویی بر حسب نقشه بافر 

 انتخاب شده. به همسایگان قابدرخواست ارسال   و بر اساس نقشه بافر نظیر ب( انتخاب

 نزدیک به محل نمایش  بافر برای قاب فوری به لحاظ پر کردن محل خالی ارسال دوباره درخواست به همکاران خود ج(

در سیستم به شکل  ی والدهاگرهدیگر رویکرد هل دادن در اغلب شبکه های مبتنی بر درخت اعمال می شود که در آن تمام سوی از 

هایی نیز تاکنون ارائه شده که تا حدی قادر به کاهش این تأخیر ساختار درخت، فریم های ویدیویی را به سمت فرزندان هل داده، البته روش

 .[13]بودند

 :است زمان بندی در سیستم جریان مبتنی بر درخت شامل موارد زیر

 های فرزندگرهویدیویی برای هل دادن به سمت  قابانتخاب  الف(

 درختی)روابط والد فرزندی( روابط انتخاب شده بر اساس قابفرزند به منظور هل دادن  هایگرهانتخاب  ب(

ها در شبکه به لحاظ ورود و خروج و تأخیرهای که در بازسازی نظیردادن در روش درختی مربوط به اوضاع متغییر مشکل عمده هل

فرزند  گرهوالدین در حال هل دادن قاب به همان  که شودمی در زمانی قابدادن موجب افزونگی درخت حاصل می شود، عالوه بر این هل

مناسب در  یاتخاذ مزایای هر دو روش هل دادن و واکش با ترکیبیاخیراً محققان در حال بررسی امکانات در طراحی معماری  می باشند.

احی یک مکانیسم واکشی/هل دادن که قادر به تأمین دو هدف عمده طرترکیبی با این مفهوم که  .[13]باشدمیای ناهمگن یک محیط شبکه

 باشد:

مقصد که منجر به پایین آوردن تأخیر  گرهمنبع و نمایش در  گرههای جدید درقابساختن ارسال از هنگام  نمودن زمانکمینه الف( 

 می شود. نقطه به نقطه

موجب پایین آوردن نرخ از دست دهی قاب می شود که توانایی مؤثری در کاهش تعداد با زمان بندی مبتنی بر واکشی /هل دادن  ب(

 دارد. پخشاتمام مهلت  تابه منظور نمایش  های ورودیقاب

 23ها از طریق نقشه بافرینظیرهاست، تنها شیوه همگام سازی نظیربه صورت غیر همزمان میان  گرهدر یک سیستم توزیع شده هر 

فاکتورهایی است که باعث کندشدن پروسه تعویض نقشه زمان تأخیر شبکه و دور انداختن بسته ، شوداست که به طور دوره ای تعویض می

یک نود به لحاظ به دست آوردن اطالعات کافی درباره همسایگان ، باعث ایجاد چالش های طراحی  مشکالتبافر می شود و از این رو افزایش 

امه زمانبندی واکشی/هل دادن به خصوص برای ساختارهای مش و هیبریدی شده است.چندین ارتباط ترکیبی بر اساس یک مکانیزم برن

 .[11]استپیشنهاد شده تا کنون  نقاط قوت و ضعف واکشی و هل دادن

 نظیر به نظیرشبکه های تحت  ویدیو انواع یساز انیجر -4

همانطور که تحلیل شد محتوای ویدیویی به صورت فشرده و بسته  .شودمی پخشن به سمت کاربران نهایی آجریان ویدیویی از منابع 

                                                           
 

20 Pull 
21 Push 
22 Frame 
23 Buffer Map Status 
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رمزگشایی شده و مرتب و ساخت یافته به جریان   یدریافتهای بستهشود و در ای سیمی یا بی سیم منتشر میهبندی شده در شبکه

برای  ها و وسیله کاربر نهاییبسته اندازه د. این ساختار مستقل از خصوصیات شبکه چون پهنای باند در دسترس،نشومیل یبدتویدیویی 

ه جریان توان به دو دسترا می نظیر به نظیرباشد. همانطور که گذشت جریان ویدیویی و اما همچنان مستقر بر نوع جریان می اتصال به شبکه

تواند جریان ویدیویی را در کاربر می ،جریان ویدیو برحسب تقاضادر  تقسیم بندی نمود. تقاضا حسب ویدیویی برو جریان  زنده ییویدیو

در جریان  .باشدمی YouTubeهمان پخش های ویدیویی برخط مانند ویدیوی برحسب تقاضا  جریاندر واقع  .حین دانلود مشاهده کند

کاربران در خواست تماشای  در واقع ،می شود هدر زمان واحد دانلود و مشاهد ،دی شدهویدیویی زنده جریان ویدیویی فشرده و پکت بن

 باشد.می Skypeیا  oovooهای برخط مثال بارز همان محاوره .باشداز ویدیو می 24ایدهند که در قالب تکهمحتواهایی را می

  تقاضا حسب ویدیو بر -4-1

یش کاربران افزا با تعداد خدمتگزارپهنای باند موردنیاز در سمت که شبکه بزرگ و گرانی است چرا  معموال ،مشتری/خدمتگزارساختار 

 .تقاضا به عنوان جایگزین پیشنهاد شدحسب  با شیوه بر نظیر به نظیر به منظور حل این مشکل شبکه .یابدمی

دهد. سیستم های برحسب تقاضا نقطه و در هر زمان میدر هر سرویس ویدیو بر حسب تقاضا به همه کاربران اجازه تماشای ویدیو را 

سیستم بر  (ب ،23های نظیر به نظیربافر تحت شبکه سیستم بر حسب تقاضا انتقال رو به جلو (می تواند به سه دسته طبقه بندی شود: الف

های نظیر به ترکیبی تحت شبکه جلوسیستم انتقال روبه  (ج و 21های نظیر به نظیرتحت شبکه ایذخیره حسب تقاضا انتقال روبه جلو

 .21نظیر

معماری این دسته به این صورت است که هر نظیر،  :ریبه نظ رینظ یهابافر تحت شبکه بر حسب تقاضا انتقال رو به جلو ستمیس (الف

ختار درختی سازمان دهی شده دهد و نظیرها در سارو به جلو به فرزندان انتقال می ،بافرهایی را که اخیراً محتواهای آن را دریافت نموده

 . [11]توان تمایزی برای انتقال بافر و در نتیجه اجرای فایل ویدیویی میان کاربران قائل شداست. بعالوه با تنظیم اولویت لیست نظیرها می

یرها از ذخیره سازی نظپیش های ویدیویی : بلوکریبه نظ رینظ یهاتحت شبکه رهیذخ بر حسب تقاضا انتقال روبه جلو ستمیس (ب

ده و سپس ستجو نموجدیگر همسایگان نظیر  ابتدا آن را میان ،شوند و هنگامی که یک نظیر بخواهد به تماشای یک ویدیو بپردازدمی شرتمن

 دهد.درخواست آن محتوا را ارائه می

، لو محدود بودهجبه  انتقال رو یهاستمیدر س ذاریگبار کل تیظرف :ریبه نظ رینظ یهاتحت شبکه یبیترک انتقال روبه جلو ستمیس (ج

رای حل ب توزیع شدههای از الگوریتمترکیبی در رویکرد  نمایند.معموال دو رویکرد قبلی را ادغام می انتقال رو به جلو 28توان به منظور بهبود

  .[11]دنبراین مسئله بهر ه می

 زنده ویدیو انیجر -4-2

برای مثال سرویس جریان زنده . تقاضا چالش های متفاوتی را ایجاد می کند حسبجریان ویدیو زنده در مقایسه با جریان ویدیو بر

ای ذخیره شده یا مجموعه حافظه بزرگ از پیش فضای به، تواند پهنای باند کافی را برای محتوای جریان در هر زمان و مکانی فراهم آوردمی

باید قادر به دریافت جریان داده به  ،هر کاربراز  توای رسانهمح به محض دریافت درخواستو نداشته نیاز  بزرگ از محتوای در دسترس

د منابع و گره های میانی و مقص: می تواند چند نقش نظیردر جریان زنده هر  .ساخت یافته باشدو صورت پیوسته و با محتواهای تایید شده 

ر به عنوان و اگ دارند به اشتراک بگذارند نقش منبع نظیرهاتمام یا بخشی از محتوا رسانه را با دیگر نظیرها لحظه به عهده بگیرد. اگر  دررا 

 کنند،و اگر محتوای خود را دریافت و ارسال دارند مقصد نقش  ،هدف دریافت محتوا باشد د وکننده باش درخواست و دریافت دهنده اعالن

توان می ،دهدای قوی و کارآمد که سرویس جریان زنده ارائه میم نمودن توزیع محتوای رسانهبرای فراه میانی در نظر گرفته می شوند.گره 

                                                           
 

24 hunkC 
25 Buffer forwarding P2P VoD System 
26 forwarding P2P VoD systems-Storage 
27 Hybrid forwarding P2P VoD systems 
28 throughpuT 
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از  ،از اطالعات بدست آمده ایکه محتوای جریان به صورت تکه مشبکساختار در  را نام برد. بکمشمبتنی بر درخت و ساختارهای 

 chain sawپروتکل  .یابندانتقال می ،نظیرهابین  تکه های داده انجمنی یعملیاتهاطی  تهیه شده و ،به صورت واکشی های نظیرهمسایه

که شامل  coolstreaming /DoNet [18] می گیرد و یا های تصادفی را یه کاردادهتکهای قسمت بندی و مثال بارز آن است استراتژیه[18]

دادن  /هلواکشیساخت یافته و غیر ساخت یافته و مبتنی بر نظیر به نظیر می باشد و تحت شبکه های  هادادهتکههای زمان بندی لگوریتما

شبکه و  ،اهنظیرمشارکتی/غیر مشارکتی بودن  ،چندین ایده نظیر عدم تجانس شبکه ،بکمشساختار به منظور بهبود . کندمحتوا عمل می

در طراحی سیستم جریان زنده تحت شبکه های نظیر به نظیر  عمده . مسائل ذیل از مسائلباشدهمچنین امنیت مطرح میو  کاربران پویا

 برود:به شمار می

یم تعداد توان، ما میمشتری/ خدمتگزاردر سیستم  .مطرح استبه لحاظ تأخیر عنوان یک مشکل اساسی  نقطه به نقطه بهپهنای باند  (الف

ه هرچند اضاف ،بیشتری حمایت کنیم اما در ارائه یک سرویس مقیاس پذیر عمومیخدمتگزارهای بوسیله  را محیط محلیزیادی کاربر در 

تواند محدودیت توزیع جغرافیایی را برای کاربران به وجود پهنای باند نقطه به نقطه می .اما کافی نیست استکار آسانی خدمتگزار نمودن 

گسترش پذیری، مقرون سهولت به عنوان یک راه حل پیشنهاد شد که آن هم به دلیل گران قیمت بودن و عدم   29CDNبیاورد؛ بنابراین 

 اند.شبکه های نظیر به نظیر به دلیل انتخاب مسیر هوشمند تا حدی این مسئله را حل نموده باشد.به صرفه نمی

های نظیر به نظیر حداقل باید متوسط پهنای آپلود فایل ان رسانهبرای سیستم های جری :پهنای باند به عنوان یک محدودیت فیزیکی( ب

 بزرگتر از نرخ جریان باشد. 

های شبکه و لینک گلوگاهی توسط در لبهو اثرات ترافیک: در حال حاضر بخش بزرگی از پهنای باند موجود  ISP مسائل مربوط به (ج

برای  .کننداین نوع ترافیک را محدود می ISPهای شده و بسیاری از شرکتنظیر به نظیر مانند بیت تورنت اشغال  های شبکهعملیات

تواند مخرب های جریان میکم شدن سرعت دانلود شود اما برای رسانهموجب تنها است این محدودیت ممکن  ،های اشتراک فایلعملیات

ظیر های نظیر به نشبکه سازی های جریانسیستمموجب مشکالتی برای است های فیلتر کردن نیز ممکن محسوب شود، سایر ساز و کار

  شود.

 شود:معموال در سه مورد زیر تعریف میکه  است مقیاس پذیریمسئله دیگر 

مانند تعداد دارد های فشرده مقیاس پذیری زمانی که اشاره به احتمال کاهش زمان رمزگذاری ویدیویی مستقیم از جریان بیت -1

 .ویدیوفریم ها در یک ثانیه از زمان 

 های فشردهمقیاس پذیری فاصله ای که اشاره به احتمال کاهش وضوح فاصله از ویدیو رمزگذاری شده مستقیم از جریان بیت -2

 .دارد مانند تعداد پیکسل در ناحیه فاصله در یک فریم ویدیو

های کدشده از پیکسل نچه استخراج وآاشاره به صحت درستی احتمال کاهش کیفی ویدیو کد شده و  که مقیاس پذیری کیفی -3

 .[1]می باشد 37خشنکیفی 

روند بهبود  ییویدیوب کنفرانس و کنفرانس و یهایتوانسته نسبت به تکنولوژ ریبه نظ رینظ یتحت شبکه ها ییویدیو یساز انیجر

 .نشان دهد (2جدول )  را طبق یزیآم

 های پخش جریان ویدئویی در اینترنتمقایسه انواع روش :(2جدول ) 

 کنفرانس ویدیویی وب کنفرانس ییجریان ویدیو هاویژگی

 کم کم تا زیاد کم تا زیاد تعداد شرکت کنندگان
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 کم تا متوسط خوب خوب و توزیع دسترس پذیری

 کم متوسط  باال سفارشی توزیع

 ندارد ندارد دارد پروتکل های انتقال چندگانه

31جهت
 دو روش  یک روش یک روش  

 باال پایین پایین هزینه به ازای هر اتصال

 باال پایین پایین باند هر اتصالپهنای 

 باال پایین پایین کل پهنای باند مورد استفاده

 باال کم تا متوسط باال کیفیت ویدیو

 اختصاصی اختصاصی یا عمومی اختصاصی یا عمومی انواع شبکه

 کندپشتیبانی نمی کندمی پشتیبانی کندمی پشتیبانی مشتریان اینترنتی

 کندپشتیبانی نمی کندمی پشتیبانی کندمی پشتیبانی مشتریان متحرک

 باال متوسط باال قابلیت اطمینان

 متوسط باال کم تا متوسط کم تا متوسط نیروی انسانی موردنیاز

 

 نتیجه گیری -5

سائلی است عمده مجریان ویدیویی از  خدماتمسئله باشد لذا تر میمحسوس انتقال فایل ویدیویی امروزه تمایل کاربران اینترنتی به فنآوری

هت جنظیر به نظیر به لحاظ ساختار درختی و مشبک بیان شد و  انواع شبکه هایدر این مقاله  .که هنوز جای تحقیق و بررسی بسیاری دارد

 یهای نظیر به نظیر مبتنی بر واکشهای انتقال شبکهروش مسئله بعدی .درنظر گرفته شده استرفع چالش های این دو، ساختار ترکیبی 

واکشی/هل دادن مطلوب ساختار  ترکیبی همچنین روشدر نظر گرفته شده و  درختی  برای ساختار مشبک و هل دادن مناسب ساختار

 ارگذاری وب الزم برای دانلود و پهنای باند از این جهت که منابع مختلفی نظیر نظیرها مسئله بعدی ناهمگونی .تشخیص داده شدترکیبی 

های کاربردی به اشتراک گذاری فایل که پهنای به نوعی برخالف برنامه باشد ومیز یک کلیپ ویدیویی و غیره ای مختلف اهای تکهپخش

ایل ارسال فهای جریان ویدیویی به لحاظ برنامه هایدر نهایت چالش ، مورد تحلیل واقع شد.شودباند ناکافی موجب کاهش سرعت دانلود می

 هاگره ،برای دست یافتن به خدمات بهتر در زمینه سرویس جریان ویدیویی. بیان شدویدیویی به دو صورت بر حسب تقاضا و جریان زنده 

 در روند همکاری بهتر نظیرها باکه هایی راهکارجهت بهبود کیفیت ارائه سرویس باید به بهترین وجه ممکن با یکدیگر همکاری نموده و 

یر به ویژه های نظیر به نظهمچنان روند تحقیق در زمینه ارائه سرویس جریان ویدیویی در بستر شبکه ، در نظر گرفته شود.باشدمییگر یکد

 تحت ساختار ترکیبی تحت شیوه انتقال واکشی/هل دادن ادامه دارد.
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