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 ارشدنامه کارشناسي اری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
 اليههای چندهای تاثيرگذار در شبکهتشخيص انتشار دهندهي مکانيزمي برای طراح :پروژه عنوان

 

 نيسين احمدی کمازااميرح دانشجو:خانوادگي  نام و نام 

 دکتر عبدالرسول قاسمي استاد راهنمای پروژه:

 (استادياردکتر خانميرزا ): ارزياب داخلي

 (صنعتي شريف دانشگاه –استاديار دکتر فضلي ): ارزياب خارجي
 

های چندالیه ها، از شبکه سازی آنهای پیچیده دارای انواع مختلفی از اجزا و ارتباطات هستند که برای مدلبسیاری از سیستم چکيده)فارسي(:

توانند بر روی های چندالیه، امکان رخ دادن چندین فرآیند انتشار مختلف به شکل همزمان وجود دارد، و این فرآیندها میدر شبکهشود. استفاده می

های چندالیه که دارای دو فرآیند انتشار همزمان است، شبکه دوالیه شامل شبکه اجتماعی برخط و شبکه شبکه یکی از  .تاثیرگذار باشندیکدیگر 

تواند بر روی فرآیند انتشار محتواها بین سرورهای بین افراد در الیه شبکه اجتماعی برخط می لینک محتواهاتحویل محتوا است که در آن، انتشار 

های اجتماعی برخط، به عنوان یک فراداده در انتشار افراد در شبکه توانمیزان  ،نامهپایاندر این  ، تاثیرگذار باشد.جایگزین در شبکه تحویل محتوا

دقت  این سرورها،های جایگزینی محتوای با استفاده از این اطالعات در الگوریتم و ،گرفتههای تحویل محتوا قرار اختیار سرورهای جایگزین در شبکه 

کاهش پیدا  های تحویل محتوابه این ترتیب انتشار محتواها درون شبکه شود. می تخاب محتوایی که باید از حافظه اخراج شود، افزایش دادهها در انآن 

محتوا  برای استفاده از میزان قدرت انتشار افراد در الگوریتم جایگزینی روشیابتدا  در این راستا، .شوده میها افزایش داداین شبکهکارایی  کرده و

LRU بیشتر از نرخ   های کوچک حافظه،سازهای پنهان سرورهای جایگزین، به ویژه در اندازهشود که با استفاده از آن، نرخ برخورد در ذخیره ارائه می

که شود میرائه های اجتماعی بر خط اهای تاثیرگذار در شبکهروشی برای تشخیص انتشار دهندهسپس  .خواهد بود LRUبرخورد مدل اصلی الگوریتم 

 دهد.ها را نیز در اختیار قرار تقریبی از میزان قدرت انتشار آن  تواندمی ها،بندی افراد بر اساس میزان تاثیرگذاری آن عالوه بر امکان رتبه
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