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CDN-P2P تخصیص منبع در جریان سازی ویذیو در شبکه های 
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 چکیذه   

 ارسبل هحتَا-شبکِ  تزکیبی ّوتب بِ ّوتب بب تَجِ بِ پٌْبی ببًذ هحذٍد ٍ خبصیت هتغیز بَدى شبکِ ّبی ّوتب بِ ّوتب،

بِ ًظیزغلبِ شَد.ایي شبکِ ّبی ٍ ّوچٌیي هشکل ػولکزد شبکِ ّبی ًظیز  بز هسبئل تغییزپذیزی پیشٌْبد شذُ است تب

ّوچٌیي ایي  یک راُ حل کبرآهذ ٍ هقزٍى بِ صزفِ بزای حجن سیبدی اس جزیبى سبسی ٍیذئَ در ایٌتزًت هی ببشذ. تزکیبی،

ٍ شبکِ ّبی ًظیز بِ ًظیز   دارای فَایذ شبکِ ّبی ارسبل هحتَا شبکِ ّبػالٍُ بز ًذاشتي هشکالت شبکِ ّبی ًظیزبِ ًظیز،

ر ایي ًَع شبکِ بزای کبربزد ّبی جزیبى سبسی ٍیذئَ، هٌبغ ٍیذئَ بستِ ی ٍیذئَیی را بِ ًَدّبی شبکِ  اس طزیق د هی ببشذ.

شبکِ ی ّوپَشبًی ارسبل  هی کٌذ. یک دستِ اس گزُ ّب یب ًَد ّبیی کِ هبیل بِ دریبفت ایي بستِ ی ٍیذئَیی ّستٌذ بِ 

ِ ی ًظیز بِ ًظیز بب کوک یکذیگز تشکیل هی دٌّذ.ّز ًَدی کِ بستِ ّوزاُ تؼذادی ًَد ّبی شبکِ ی ارسبل هحتَا، یک شبک

ریبفت هی کٌذ آًْب را بِ ًَد ّبی شزیک خَد در شبکِ ی ًظیز بِ ًظیز هی فزستذ. بِ دلیل ایٌکِ پٌْبی ببًذ ّبی ٍیذئَیی را د

ّز ًَد شبکِ ارسبل هحتَا ٍ ًَد ّوتب هحذٍد هی ببشذ، تخصیص پٌْبی ببًذ آى ّب بِ طَر بْیٌِ بیي شزیک ّبیشبى هسئلِ ای 

ّبی جزیبى سبسی ٍیذئَیی بز پبیِ ی  کبرآهذ در شبکِ 8ن تخصیص هٌبغ، طزاحی یک الگَریتهقبلِّذف اصلی ایي  .جبلب است

هیبًگیي کیفیت ٍیذئَی دریبفتی در یک  هیبًگیي تبخیز ٍ هی ببشذ. 2شبکِ ارسبل هحتَا-شبکِ ًقطِ بِ ًقطِ شبکِ ی تزکیبی

دیت ّبی هٌبغ در گزُ ّبی اس هؼیبر ّبی اصلی هی ببشٌذ کِ در طزاحی ٍ ارسیببی الگَریتن تخصیص هٌبغ بزای هحذٍ ،گزٍُ

هَرد تَجِ قزار خَاّذ گزفت. شبیِ سبسی الگَریتن پیشٌْبدی بب  ایٌتزًت، (peers)شبکِ ارسبل هحتَا ٍ ّوچٌیي گزُ ّبی 

 صَرت خَاّذ گزفت.OMNET++  ٍ Oversimشبیِ سبس ّبی 
 

   َاشبکِ ًظیز بِ ًظیز، تخصیص هٌبغ، شبکِ ارسبل هحت کلمات کلیذی:

 

 

 

                                                           
1
 resource allocation 

2
 hybrid CDN-P2P video streaming network 
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