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مقدمه
سزٍیس دٌّذُ ّای هتفاٍتی سزٍیس پخص سًذُ بزًاهِ ّای تلَیشیًَی را در کطَر
ها ارائِ هی دٌّذ .توام ایي سزٍیس دٌّذُ ّا اس یک سزی اصَل استاًذارد بزای
ارسال ٍ دریافت بستِ ّا تبعیت هی کٌٌذ؛ ّزچٌذ ّز کذام اس آى ّا اس پٌْای باًذ
ٍ فزین ّای هتفاٍت بزای باسساسی تصاٍیز استفادُ هی کٌٌذ ٍ رٍش هقابلِ با اسدحام
در سزٍر ّز کذام هتفاٍت اس دیگزی هی باضذ کِ در ًْایت ایي تفاٍت ّا باعث ارائِ
سزٍیس پخص سًذُ با کیفیت ّای هتفاٍت بِ کاربز ًْایی هی ضَدّ .ذف ها در ایي
پزٍصُ ،بزرسی بستِ ّای رد ٍ بذل ضذُ تَسط دٍ ارائِ دٌّذُ تلَبیَى ٍ صذا ٍ
سیوای جوَْری اسالهی ایزاى ٍ هقایسِ ی پاراهتز ّای هختلف آًْا هی باضذ کِ در
ًْایت هٌتْی بِ یک سزٍیس تحت ٍب ٍ یک بزًاهِ جاٍا ضذُ است کِ در آى
تواهی بستِ ّای رد ٍ بذل ضذُ ضبط ٍ ًَع فزین ّای دریافتیٍ ،یذیَ ضبط ضذُ ٍ
پاراهتز ّای هختلف ایي سزٍیس دٌّذُ ّا ًوایص دادُ هی ضَد ٍ یک هتخصص در
سهیٌِ ی جزیاى ٍیذیَ را قادر هی ساسد تا با اطالعات بذست آهذُ درجْت بْبَد
کیفیت ارائِ ی سزٍیس پخص آًالیي اقذام کٌذ.

نتایج

ّواى طَر کِ در تصاٍیز سیز دیذُ هی ضَد ارائِ دٌّذُ ّای بزرسی ضذُّ ،ز کذام
در کیفیت ّای هختلف پخص ،فزین ّای بستِ ّا را بِ صَرت ّای هختلف کذ کزدُ
اًذ ٍ اطالعات ضبط ضذُ هذکَر بزای ّز کذام هتفاٍت است کِ با آًچِ در ایي پزٍصُ
پیادُ ساسی ضذُ است ،هی تَاى در ساعات هختلف رٍس اطالعات کیفیت ّای
هختلف را بذست آٍرد ٍ با تحلیل آًْا در جْت بْبَد کیفیت پخص قذم بزداضت.
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در ایي تحقیق رٍضی کِ بزای تحلیل بستِ ّا پیطٌْاد ٍ بِ کارگیزی ضذُ است ،ابتذا
بزًاهِ ریشی سهاًی ساعات هَرد ًظز بزای تحلیل ارائِ دٌّذُ ّای سزٍیس هذکَر ٍ سپس
ضبط بستِ ّای رد ٍ بذل ضذُ در آى ساعات هی باضذ کِ ایي کار تَسط بزًاهِ جاٍا ای کِ
ًَضتِ ضذُ است ،اًجام هی پذیزد .در ًْایت ایي بزًاهِ یک فایل  .harهی ساسد کِ حاٍی
توام بستِ ّای رد ٍ بذل ضذُ ٍ اطالعات ارسال آًْا ًظیز اطالعات سهاًی هی باضذ .در گام
آخز ایي فایل بِ سایت پیادُ ساسی ضذُ بِ آدرس  http://194.5.176.124بزای
استخزاج دادُ ّا ٍ تحلیل آًْا ،دادُ هی ضَد کِ ایي اطالعات ضاهل هَارد سیز هی باضذ:
• ًَع فزین ّای کذ ضذُ در ٍیذیَ
• ًزخ فزین
• هقادیز هیاًگیي ،بیطیٌِ ٍ کویٌِ سایش بستِ ّای ارسالی بِ تفکیک ًَع آًْا
• هقادیز هیاًگیي ،بیطیٌِ ٍ کویٌِ سهاى ارسال بستِ ّای ارسالی بِ تفکیک ًَع آًْا
• ضوارُ بستِ ّای گن ضذُ بِ تفکیک ًَع آًْا
• ضوارُ بستِ ّای باسارسال ضذُ بِ تفکیک ًَع آًْا
• هیشاى تاخیز ارائِ دٌّذُ سزٍیس ًسبت بِ حالت سًذُ
• فایل ّای  chunk list ٍ playlistبِ ّوزاُ ضوارُ بستِ
• ٍیذیَ ضبط ضذُ بِ صَرت کاهل ٍ ّوچٌیي بِ صَرت تکِ تکِ ضذُ
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جمع بندی

در ایي تحقیق یک سکَ بزای تحلیل سایت ّای ارائِ دٌّذُ ی سزٍیس پخص سًذُ ارائِ
گزدیذ کِ اس طزیق آى هتخصصاى اهز جزیاى ٍیذیَ هی تَاًٌذ آهار ٍ اطالعات هزبَط بِ ایي
ارائِ دٌّذُ ّا را هطاّذُ کٌٌذ ٍ اس طزیق تحلیل آًْا بِ بْبَد ٍضعیت کًٌَی ارائِ دٌّذُ ّا
بپزداسًذ.

ًوای کلی اس بزًاهِ جاٍا پیادُ ساسی ضذُ

ًوای کلی اس سایت پیادُ ساسی ضذُ
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