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Abstract: Publish/ subscribe (pub/ sub) is a popular communication paradigm in the design of large-scale distributed 

systems. We are witnessing an increasingly widespread use of pub/ sub for a wide array of applications in industry, 

academia, financial data dissemination, business process management and does not end in social networking sites which 

takes a large area of user interests and used network bandwidth. 

Social network interactions have grown exponentially in recent years to the order of billions of notifications generated by 

millions of users every day. So, it has become very important to access in the field of publishing and subscription networks, 

especially peer-to-peer (P2P) networks in many ways like the publication speed for events And the percentage of loss in the 

incoming events of the participants. 

Peer-to-peer systems can be very large and include millions of nodes, those nodes join and leave the network continuously, 

and these characteristics are difficult to handle. The evaluation of a new protocol in a real environment, particularly in the 

early stages, was considered impractical. Hence the need for a simulator to perform such a function to facilitate the 

simulation of researchers and this emulator is an open source simulator running within the Eclipse environment. 

In this research we have adopted a new method of selecting nodes within the table of vicinity protocol. This method is 

concentrated in that the far node increases the probability of its inclusion in the table more than the adjacent node. and The 

proposed network that uses the Polder Cast protocol was modelled using PeerSim software for modelling deployment and 

subscription networks within the eclipse environment so that the event delivery service is a Peer-2-Peer network and the 

method used to register is subject-based (Topic-Based).  

experimental results showed noticeable improvement in the publication speed for events by 51.11% compared to the 

original design of the protocol. And The percentage of event loss was reduced by 20%. 

Keywords: Peer-to-peer networks, publish-subscribe, systems, Polder Cast protocol.  

 

باستخدام محاكي  تحسين أداء شبكات الند للند ضمن أنظمة النشر واالشتراك

Peersim  ضمن بيئةEclipse 

 الكريم حبيبوائل عبد 

 عبد الكريم السالم

 سوريا|| جامعة البعث  ||كلية الهندسة اإللكترونية 
 في االنظمة املوزعة على نطاق  امللخص:

ً
حيث نشهد في أيامنا هذه   واسع,يعتبر نظام النشر واالشتراك نموذج التواصل األكثر شيوعا

 الستخدام هذه الشبكات في مجموعة واسعة من التطبيقات 
ً
 متزايدا

ً
 ةوالطبي ةالعلمي ةاألكاديمي تتبدأ في مجال الصناعة واملجاال  انتشارا
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 و  ونشر البيانات وادارة العمليات التجارية 
ً
 من اهتمامات وال تنتهي في مجال مواقع التواصل االجتماعي التي باتت تشغل حيزا

ً
اسعا

 املستخدم.املستخدمين ومن عرض حزمة الشبكة  

املاضية وأصبح يتم توليد مليارات اإلشعارات اليومية من قبل ماليين املستخدمين على  تلك التفاعالت تضاعفت بشكل كبير عن األعوام 

الند للند من عدة نواحي وأهمها  مما زاد من أهمية البحث في مجال شبكات النشر واالشتراك ضمن شبكات  االجتماعي.التواصل  شبكات 

  .الواصلة للمشتركين حدا ونسبة الفقد في األ للمشتركين  حدا سرعة نشر األ 

بكة وتغادرها بشكل مستمر, ومن يمكن أن تكون أنظمة الند للند على نطاق واسع جًدا وتضم ماليين العقد, تلك العقد تنضم للش

 غير  إن تقييم حيثالصعوبة التعامل مع هذه الخصائص. 
ً
بروتوكول جديد في بيئة حقيقية, ال سيما في املراحل األولى, كان يعتبر أمرا

 simulator حاكيلتسهيل قيام الباحثين بعمليات املحاكاة وهذا امل عملي. ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود محاكي يقوم بمثل هذه الوظيفة

 .Eclipseدر يعمل ضمن بيئة مفتوح املص

 زيادة احتمالية ضمالطريقة تتركز في  وهذه   vicinity ة جديدة في اختيار العقد ضمن جدول بروتوكول قاعتمدنا في هذا البحث على طري

ة الشبكة املقترحة والتي تقوم باستخدام بروتوكول تم نمذجوقد   القريبة.أكثر من العقدة الخاص بالناشر  لجدول إلى االعقدة األبعد 

Polder Cast  باستخدام برنامجPeerSim  الخاص بنمذجة شبكات النشر واالشتراك ضمن بيئةeclipse  خدمة  البرمجية بحيث تكون

سَتخَدمة لتسجيل االشتراك و  (Peer-2-Peerتسليم الحد  عبارة عن شبكة ند للند )
ُ
 .(Topic-Basedاملوضوع )على معتمدة الطريقة امل

 في سرعة إيصال األ الحظنا من خالل النتائج التجريبية تحسن وقد
ً
% مقارنة بالتصميم األصلي 51.11بمقدار للمشتركين  حدا ا

 %.20للعقد بمقدار  حدا كما أنه تم تخفيض نسبة فقد األ  للبروتوكول.

 .Polder Castالشتراك, بروتوكول شبكات الند للند, أنظمة النشر وا الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: -1

 الوسيط كل عقدة في هذه الحالة يمكن أن تلعب دور الناشر أو املشترك أويقصد بشبكة الند للند أن 

التي تهتم بها العقد ضمن الشبكة, ويتكون نظام  حدا ضمن شبكة النشر واالشتراك التي تعتمد على مبدأ إيصال األ 

 :ي( وه1,2)عناصر  ثالثةمن االشتراك / النشر

 (: وهو الذي يقوم بإنتاج املعلومات.Publisher) الناشر -

 املعلومات. قبال(: وهو الذي يقوم باستSubscriber) املشترك -

( أو مجموعة من broker) (: وهي مؤلفة من وسيطEvent Notification Serviceخدمة تسليم الحد  ) -

 شر إلى املشترك.وهي تقوم بتسليم الحد  من النا الوسطاء,

 لنظام النشر (1)الشكل يبين 
ً
 بسيطا

ً
 االشتراك./ نموذجا

 
 (1بنية بسيطة لنظام نشر واشتراك) (1الشكل )

 ,حدا من األ  معينة صنافاهتماماتهم بأ التصريح عناالشتراك للمشتركين إمكانية / يقدم نظام النشر

بعبارة  سيتم تسليمه إلى املشتركين الذين أبدوا اهتمامهم بِه. الناشرين وبالتالي فإن أي حد  يتم نشره من قبل أحد

خدمة تسليم الحد  التي تقوم بدورها بتسليمها إلى  ( إلىحدا )األ  يقوم الناشرون بتسليم املعلومات ,أخرى 

ركين املهتمين بتلك األ 
َ
شت

ُ
 .حدا امل
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 في هذه االنظمة هي اعتبار أن هذه االجراءات تت
ً
م باستخدام مجموعة من الوسطاء يتم النهج األكثر شيوعا

 , تقوم هذه الوسطاء بتخزين طلبات االشتراك وتوجيهها للمشتركين املهتمين.overlayتنظيمها ضمن طبقة فوقية 

 مشكلة البحث: -1-1

على الرغم من تطور بروتوكوالت االشتراك والنشر ضمن شبكات الند للند بشكل كبير في اآلونة األخيرة, إال 

أن هذه البروتوكوالت تهتم فقط بتوزع العقد ضمن الشبكة حسب زمن انضمامها دون مراعاة توضعها الفيزيائي, 

وكوالت السابقة مما يؤدي إلى انخفاض فعالية ضمن البروت vicinityوذلك بسبب آلية الثرثرة التي يتبعها نموذج 

 الحركة وازدياد أزمنة التأخير.

 هدف البحث: -1-2

يهدف البحث لتصميم نظام النشر واالشتراك يحقق مجموعة واسعة من الخصائص املرغوبة تتعلق 

والتأخير املنخفض والحمل القليل في االتصاالت. والعديد من هذه الخصائص ترتبط   (scalability) بالتوسعية العالية

 مما يستدعي املقايضة فيما بينها عند تصميم النظام, وهذا يجعل تحقيق التوازن 
ً
مع بعضها بشكل عكس ي غالبا

ف الرئيس ي يكمن في أي أن الهد الصحيح بينها هو تحد أساس ي في منهاج البحث عند تصميم أي نظام نشر واشتراك.

تصميم نظام نشر واشتراك يحقق نسبة عالية من جميع امليزات السابقة دون أن يؤثر ذلك على أداء النظام من 

 .خرى ناحية امليزات األ 

 أهمية البحث: -1-3

, بسبب األهمية الكبيرة واملتزايدة ألنظمة النشر واالشتراك والتي باتت تدخل في جميع مجاالت الحياة اليومية

فإن تطوير وتحسين أداء تلك الشبكات بات من التحديات األساسية في الوقت الراهن. ويعتبر تحسين سرعة نشر 

لوصولها للمشتركين بأقل وقت ممكن, وتحسين توزيع الحمل على عقد الشبكة من التحديات الرئيسية التي  حدا األ 

 النشر واالشتراك. يواجهها مزودي الخدمة والباحثون في مجال تطوير أداء شبكات

 االشتراك:/ أهم خصائص ومميزات أنظمة النشر -4 -1

فيما يتعلق  Full Decoupling تنبع قوة هذه األنظمة وأهميتها من كونها تؤمن خواص عدم االرتباط الكامل

  كالتالي: (3,4,5) وبالتزامنوبالزمن  باملكان

 :Space Decouplingعدم االرتباط املكاني  -1

,خاصة بكون الناشر واملشترك ليسا بحاجة لكي يعرف بعضهما تتجلى هذه ال
ً
 من  بعضا

ً
تتولى  ذلك,وبدال

 من الناشر إلى املشتركين املهتمين. حدا الحد  مهمة تسليم األ  خدمة تسليم

 :Time Decoupling عدم االرتباط الزمني -2

( في نفس Activeلفعالية )تتجلى هذه الخاصة بكون الناشر واملشترك ليسا بحاجة لكي يكونا في حالة ا

 اتصال,وهذا يعني أنه من املمكن أن يقوم الناشر بنشر حد  ما حتى عندما ال يكون املشترك في حالة  الوقت,

 ما بغض النظر عن حالة الناشر. مشابه,وبشكل 
ً
 يمكن للمشترك أن يستلم حدثا

 :Synchronization Decouplingعدم االرتباط من ناحية التزامن  -3

 على عمل املشترك والعكس بالعكس. فال يتوقهذه الخاصة بكون عمل الناشر  تتجلى
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 تطبيقات أنظمة النشر واالشتراك: 5-1-

ندرك أهمية تلك األنظمة كونها تعدت  عند االطالع على التطبيقات التي تستخدم أنظمة النشر واالشتراك

 ..... ومن تلك التطبيقات:.واالقتصادي والصحيمجاالت الترفيه والتواصل االجتماعي لتدخل املجال األكاديمي 

 املوسيقية: Spotifyمكتبة  -1

  من  الوصول ألكثر والتي تؤمن  الطلب,لتدفق املوسيقى على األنترنت حسب  (6) خدمة ناجحة ومشهورة تعتبر

 دولة حول العالم. 55مليون مسار أغاني للمستخدمين املشتركين فيها في أكثر من  25

  قع لم تأت من تأمينه لعدد هائل للمسارات املوسيقية فقط بل من خالل تسهيله ملشاركة إن شهرة هذا املو

 ومتابعة نشاطات موسيقية متعددة ملستخدميه في الوقت الحقيقي.

  واكتشافهم عن طريق حسابهم على الفيس بوك. اآلخرين,يمكن للمستخدم متابعة املستخدمين 

 (2الشكل ) جلين في املوقعيمكن للمستخدمين متابعة املوسيقيين املس. 

 
 (6املوسيقية ) Spotifyمكتبة  (2الشكل )

 :Massive Multiplayer Online Games األلعاب التفاعلية ذات العدد الهائل من الالعبين -2

يجب أن يحصل  اللعبة,يقوم أحد الالعبين بأداء فعل معين يؤثر على مجرى  ا( عندم2التطبيق )في هذا 

 بقية الالعبون على تحديثات تتعلق بالتغيرات التي نتجت عن ذلك الفعل.

االشتراك بحيث يقوم كل العب بإبداء اهتمامه بمنطقة واحدة أو أكثر من اللعبة / ُيسَتخَدم نظام النشر

ات موجودة ضمن تلك وبالتالي يستقبل كل رسائل التحديث التي تشمل التغيرات الناتجة عن أفعال تقوم بها كيان

 (3الشكل ) املنطقة )أو مجموعة املناطق(.

 
 (2) االلعاب التفاعلية (3الشكل )

 :RSS (Really Simple Syndication)التلقيم املبسط -3

بريدهم  باستخدام قوم بإيصال إي تغير نظامي في محتوى الويب إلى املشتركينت خدمة على مواقع األنترنت -

 (.6الشخص ي)اإللكتروني 

 (.4. الشكل )ملن يريد من املشتركين RSS طريق الـغلب مواقع األخبار واملدونات تقوم بإيصال أخبارها عن أ -
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 RSS (6) خدمة (4) الشكل

 :Facebook فيس بوك -4

. ةأهمي (6) يعتبر أهم مواقع التواصل االجتماعي على األنترنت -
ً
 وانتشارا

 .مليار مستخدم 1.28عدد املستخدمين املسجلين في فيسبوك  بلغ -

. ويتم تناقل  757حوالي  -
ً
مليار ملف وسائط متعددة كل يوم وهي أضخم شبكة  4.75مليون مستخدم نشط يوميا

 تواصل اجتماعي على األنترنت حتى يومنا هذا.

صداقة كل منهم اآلخر  قبول دمين على املستخ أيتكون العالقات في الفيس بوك ثنائية االتجاه بشكل عام.  -

 ليكونوا أصدقاء.

 (.5. الشكل )باإلضافة لعالقة الصداقة فإن فيس بوك يسمح بالعالقة أحادية االتجاه على غرار موقع تويتر -

 
 (6فيسبوك )مثال عن العالقات بين املستخدمين في  (5) الشكل

 الدراسات املرجعية: -2

البروتوكوالت العاملة في شبكات النشر واالشتراك بغية تحسين أداء تم في هذا الصدد تصميم العديد من 

 تلك الشبكات وأهم هذه البروتوكوالت:

 clouds (1:)بروتوكول  -2-1

 يعتمد هذا البروتوكول على تجميع العقد ذات الصفات املحددة ضمن مجموعات ويتكون من طبقتين:

الطبقة تنظيم جميع العقد )التي تملك مصادر  : الهدف من هذهunstructured layerطبقة غير منظمة  -1

متوفرة( في النظام. وعلى الرغم من أن هذه الطبقة تنظم العقد إال أن البنية الناتجة تبقى غير منظمة 

(, وطريقة عمل هذه الطبقة ID’S)باملعنى الحرفي ألنها ال تتبع أي جدول محدد يعتمد على معرفات العقد 

 ان بين العقد التي تملك نفس املصادر املتوفرة.تعتمد على خلق عالقات جير 

: تعمل هذه الطبقة بعد الطبقة السابقة أي بمجرد العثور على عقدة structured layerطبقة منظمة  -2

تملك نفس الصفات ضمن الطبقة غير  أخرى مجاورة بنفس صفات املوارد فإنها تباشر البحث عن عقد 

 املنظمة. أي الغرض من هذه الطبقة هو تسهيل الخطوة األولى إلجراءات تحديد توضع املوارد.

 لكن مشكلته األساسية أنه ال يضمن وصول االشتراكات إلى كل العقد.

 :Vitis (6,7)بروتوكول  -2-2

قابل للتوسعية ويعمل على تقليل عدد الرسائل  يعمل هذا البروتوكول في البيئات الهجينة وهو بروتوكول 

 كثيرة. Relay عند بعض العقد ويستخدم مسارات Overheadاملكررة ولكنه يحوي على 
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يتم تنظيم العقد وفق مسار دائري كل عقده تعرف العقدة التي قبلها والتي بعدها وتضعها في جدول التوجيه,  -

ة تعرف اهتمامات جيرانها, العقد القريبة من بعضها البعض والتي كل عقد gossiping وعن طريق الثرثرة الدورية

, تحدد كل مجموعة عقدة لالتصال مع بقية املجموعات بمثابة overlayتتشارك نفس االهتمام تقوم بتشكيل 

 .gatewayبوابة عبور 

املجموعات  عندما يتم نشر حد  معين ينتقل عن طريق الثرثرة بين عقد املجموعة نفسها وينتقل إلى عقد -

في الشبكة كوسطاء وتدعى  أخرى باستخدام عقد  gatewayاملهتمة بنفس املوضوع عن طريق عقدة الـ  خرى األ 

 .relay nodesهذه العقد عقد تسليم 

 ( يوضح آلية عمل البروتوكول السابق:6والشكل )

 
 Vitis (6)آلية عمل بروتوكول  (6) الشكل

 PolderCast (8:) بروتوكول  -2-3

طبقات لكل منها جدول  ثال يتكون من . شبكات اشتراك ونشر مستقل الطبقات بروتوكول تصميمهو 

 الشبكة. بنيةعلى  بعد بناءهاهذه الطبقات توجيه. حيث تحافظ 

مسؤولة عن بناء الشبكة من خالل املحافظة على مجموعة وتكون  cyclonالـ بروتوكول طبقة األدنى ال تحوي  -1

 لعقد.لمن الروابط العشوائية 

الكتشاف االتصاالت مع العقد  cyclonوالذي يستخدم األدنى منه  vicinityأما الطبقة األعلى يكون فيها الـ  -2

على إيجاد العقد املجاورة ذات  vicinityتعمل حيث  العشوائية التي لديها مصالح مماثلة مع العقدة الحالية.

من وجهة نظر  Nاالحتمال فإن تابع التقارب لعقدة  بناء علىتقارب, و املواضيع املشتركة عبر استخدام تابع 

يشير إلى  𝑆𝑛حيث  بمشاركته,يقومون  iلكل موضوع  pيتم قياسه باالعتماد على مجموع االحتماالت  Pعقدة 

 بالعالقة:هذا ( 3)ويعطى تابع التقارب  ,nاشتراكات العقدة 

(1) 

 

 وهي املسؤولة عن االشتراك واملنشورات. ringويحوي املستوى األخير على الـحلقة  -3

, والتي gossipingعن طريق عملية الـثرثرة  خرى كل طبقة بشكل مستقل ومتزامن مع الطبقات األ تتواصل  -

تقوم على اختيار الجار األقدم حيث أن كل عقدة لها عمر ضمن تعريفها وهو يزيد مع كل دورة ثرثرة, 

 10ثواني. حيث تثرثر كل عقدة مع  10كل  gossipرسائل الثرثرة  ويصفر عند كل بداية اتصال جديد. وتتم

 واشتراكات العقدة. IDجيران لها عن طريق امللف الخاص بها والذي يحوي تفاصيل العقدة 
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تحاول االتصال باي عقدة سابقة او الحقة تجدها عن طريق الحلقة  Tلكي تقوم عقدة باالشتراك بموضوع 

ring  أساسية لكل اشتراكوالذي يحوي أربع عقد... 

  عقدتين يمثالن السابق والالحق واللتان لهماID أكبر وأصغر تماما من العقدة الحالية 

  عقدتين لهما أكبر وأصغرID من العقدة الحالية ويتشاركان بنفس املوضوع 

 vicinityعلى العقد األولية من  ringيتم إيجاد هذه العقد األربعة عن طريق عملية الثرثرة. حيث يحصل 

الذي يقوم بإيجاد العقد املجاورة للعقدة والتي تهتم بنفس املوضوع باستخدام تابع التقارب وباستخدام أولوية كل 

 موضوع بالنسبة للعقدة.

 .Polder Cast( طريقة توزع العقد في بروتوكول 7يوضح الشكل ) -

 

 
 PolderCast (8)مخطط طريقة توزع العقد في بروتوكول  (7الشكل )

 االشتراك:/ تصنيف أنظمة النشر -3

 وسيط مركزي:كخدمة تسليم الحدث  3-1

بهذا الوسيط وعند نشر حد  ما يقوم الناشر بتسليمه إلى الوسيط  ن ( واملشتركو 8,9,10الناشرون )يتصل 

 (.8)الحد . الشكل املركزي الذي يقوم بدوره بتسليمه إلى املشتركين املهتمين بهذا 

 

 
 (8)مركزي وسيط ممثلة بخدمة تسليم الحدث  (8)الشكل 

 :Peer to Peerللند شبكة من الوسطاء تشكل شبكة ند على شكل خدمة تسليم الحدث  2-3

 حدا تتعاون مجموعة من الوسطاء في هذه الحالة إلنجاز املهام املتعلقة بتسجيل االشتراكات وتسليم األ 

 (.9). الشكل املنشورة إلى املشتركين املهتمين بها
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 (8) (Peer To Peer) شبكة من الوسطاء تشكل شبكة ند للندب ممثلةخدمة تسليم الحدث ( 9)الشكل 

 خدمة تسليم الحدث يمكن أن تشمل أية عقدة في الشبكة: 3-3

 (.10)الشكل  كما يبين الوسيط كل عقدة في هذه الحالة يمكن أن تلعب دور الناشر أو املشترك أو

 
 (8) خدمة تسليم الحدث يمكن أن تشمل أية عقدة في الشبكة (10)الشكل 

 مواد البحث وطرائقه: -4

 الخاص PeerSimباستخدام برنامج  PolderCastوالتي تستخدم بروتوكول تم نمذجة الشبكة املقترحة 

 بحيث تكون:البرمجية  eclipseبنمذجة شبكات النشر واالشتراك ضمن بيئة 

 .Peer to Peer شبكة ند للند عبارة عنخدمة تسليم الحد   -

سَتخَدمة لتسجيل االشتراك: اعتمادا ًعلى املوضوع  -
ُ
 .Topic-Basedالطريقة امل

تتلخص الطريقة املقترحة بأخذ املوقع الجغرافي للعقد بعين االعتبار, بالتالي فإن املجموعات التي تصلها  -

 .IPفقط بل باملوقع الجغرافي ملجموعات العقد  IDال تتعلق بالعقدة ذات املعرف حدا األ 

 ID’sأي يملكان  تقعان في موقع جغرافي واحد ولكن زمن انضمامهما للشبكة متباعدD و Aبفرض عقدتين

 Bمهتمة به كان على الحد  املرور عبر العقدتين  خرى حد  واأل  إرسالبعيدة عن بعضها. فإنه عندما تريد إحداهما 

 ألنهما يملك Cو
ً
إلى  Aمتتالي أو قريب من بعضه, أما بعد التحسين املقترح فإن الحد  سوف يصل من  IDان رقم أوال

D .مباشرة دون املرور بأي عقد وسيطة كونهما ضمن نفس املوقع الجغرافي 

 ( يبين بشكل مبسط اآللية املقترحة:11والشكل )

 
 آلية الطريقة املقترحة( 11الشكل )
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 للعقد وتأخذ األرقام من: ipفي بداية تهيئة الشبكة قمنا بإضافة عناوين 

0.0.0.0 

 .هانتهاًء بعنوان آخر عقدة حسب عدد العقد الكلي املستخدم في كل محاكاة ضمن الشبكة على حد

حسب املواضيع املشتركة وحسب أولوية املوضوع أي كلما كانت  vicinityتم اختيار العقد في بروتوكول 

وأيضا كلما كانت أولوية  العقدة.جدول  ضمن واضيع املشتركة بين العقدتين أكثر كان لها احتمالية أكبر أن تكون امل

 املواضيع عالية كلما زاد احتمال أن تكون ضمن جدول العقدة.

, : عدد الدورات الالزمة لكي تبدأ الشبكة العمل بشكل مناسبinitialization timeيقصد بزمن تهيئة الشبكة  -

بين العقد. وتؤثر عدة عوامل على زمن تهيئة الشبكة كعدد العقد  أحدا وخالل هذا الزمن ال يتم تبادل أي 

 بين العقد. حدا املوجودة والبروتوكول املستخدم لتبادل األ 

. ويقصد حدا الالزمة لنشر واستقبال األ  cyclesتم تقييم زمن تهيئة الشبكة من خالل متوسط عدد الدورات  -

 رة: عدد وحدات الزمن التي يلزم الحد  ليتم نشره واستقبال الرد بين عقدتين متجاورتين.بالدو 

 أدوات البحث: -5

Eclipse :بيئة تطوير متكاملة هو (IDE) ونظام إلضافة امللحقات (Plug-in) تب معظمه بلغة
ُ
( JAVAجافا ) ك

وهو برنامج مفتوح املصدر  ,++C, C لتي من بينهاا بلغات البرمجة ويمكن استخدامه لتطوير تطبيقات بلغة الجافا, أو

 .(11,12,13)ومجاني

PeerSim( هو محاكي :simulator)  مكتوب بلغة جافا ومفتوح املصدر ومجاني يستخدم ضمن بيئة الـeclipse 

 البرمجية.

وهو تم تطويره مع قابلية عالية للتوسعية وديناميكية عالية )خروج وانضمام العقد من وإلى الشبكة( 

 (.event driven( والثاني مقاد بالحد  )cycle driven) (زمندورة )اليتكون من محركي محاكاة األول مقاد بال

 (:PeerSim)أنماط عمل املحاكي 1-5 

 :cycle drivenالنمط املقاد بالدورة )الزمن(  -1

 cycles( يعمل وفق دورات الساعة 13,14هو محرك محاكاة )
ً
. وبالنسبة له فإن fully static, وهو ثابت تماما

التهيئة يمكن أن تصف مجموعة من البروتوكوالت وترتيبها, ومجموعة من التحكم وترتيبها, ومجموعة من املهيئات 

 وترتيبها.

 cycleينفذ هذا املحرك خارج مجموعة البروتوكوالت تلك التي ترتبط فقط مع واجهة بروتوكول هذا النمط 

driven protocol (CDProtocol). 

 تتم التجربة كالتالي:

, وعند كل دورة 
ً
يتم تشغيل أدوات التهيئة بالترتيب املحدد, ثم يتم تكرارها بعدد الدورات املحددة مسبقا

 ساعة يتم جدولة النتائج أي يتم تشغيل املحاكي وأخذ النتائج املطلوبة كل دورة ساعة.

 :event driven حداثالنمط املقاد بال  -2

 events حدا وفق دورات األ  هو محرك محاكاة يعمل
ً
. وبالنسبة له فإن التهيئة fully static, وهو ثابت تماما

 يمكن أن تصف مجموعة من البروتوكوالت وترتيبها, ومجموعة من التحكم وترتيبها, ومجموعة من املهيئات وترتيبها.

 ويعمل كالتالي:
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يذ لكل عناصر التحكم املحددة في رتل يتم تشغيل أدوات التهيئة بالترتيب املحدد, ثم يجدول أول تنف

يغطي التحكم ويتم تنفيذه, وإال يتم توصيل الحد   حدا , ثم يتم أخذ أول حد  من رتل األ event queue حدا األ 

وهذه العملية تتكرر حتى انتهاء  .Event Driven Protocol (EDProtocol)إلى البروتوكول الهدف املتضمن في بروتوكول 

. حدا أو عندما يصبح رتل األ زمن املحاكاة 
ً
 فارغا

في الرتل بعين االعتبار. أما إذا  حدا إذا وقع أكثر من حد  في نفس اللحظة الزمنية فإنه يتم أخذ ترتيب األ 

 تحكمية ووقعت في نفس اللحظة يتم أخذها بترتيب عشوائي. حدا لم تكن األ 

 يؤمن الواجهة إلضافة 
ً
حظ أن هذا املحرك ال ينّفذ البروتوكول بشكل للرتل. ونال  أحدا هذا املحرك أيضا

 صريح.

للبروتوكوالت. يمكن  حدا األ  رسالفي كافة األحوال, يجب أن يعّرف عنصر تحكمي واحد أو عنصر تهيئة إل 

 باستخدام بارامترات التهيئة لتعمل بعد انتهاء التجربة. حدا جدولة األ 

 transportضها يمكنها استخدام نموذج طبقة النقل عندما ترسل البروتوكوالت رسائل في عقد مختلفة لبع

layer  وبالتالي يتم في املحاكاة األخذ بعين االعتبار لتأخيرات الرسائلdelay أو ضياع الرسائل Omissions. 

 النتائج العملية:-6

 هؤ باإلضافة ملحاكاة التعديل الذي تم إجرا PeerSimمحاكي  ضمن PolderCastقمنا بمحاكاة بروتوكول 

وإيجاد مجموعة من النتائج التجريبية لتقييم أداء شبكة النشر واالشتراك ومعرفة مدى التحسين الذي تم في 

 :الحالتين التاليتين

 .Polder Castالحالة االولى: قبل تطبيق التحسين على بروتوكول  -1

 الحالة الثانية: بعد تطبيق التحسين املقترح على أداء عمل البروتوكول. -2

عدد العقد وعدد املواضيع في الشبكة عند كل تجربة للوقوف بشكل أفضل على مدى فعالية  قمنا بتغيير 

 التحسين بالنسبة لعدة جوانب في شبكات النشر واالشتراك.

 التجربة الولى:1-6 

, ويقصد بهذا املصطلح Threshold( لكي تصل الشبكة إلى الـ Cyclesتم قياس العدد الوسطي للدورات )

 .% من عقد الشبكة80إلى  حدا الالزمة لكي تصل األ عدد الدورات 

 بين العقد, 
ً
في هذه التجربة تم اختيار عشرة عقد من الشبكة, الخمسة عقد األولى للمواضيع األكثر اشتراكا

 بين عقد الشبكة. خرى والخمسة األ 
ً
 للمواضيع األقل اشتراكا

, وكررنا التجربة بعد تطبيق التحسين على قمنا بتكرار التجربة على عدد مختلف من العقد ومن املواضيع

 الشبكة فكانت النتائج كالتالي:

 االختبار الول:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =1000في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:12موضح في الشكل )
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 موضوع 1000عندما كان عدد املواضيع  عدد الدورات الوسطي للوصول للحد قبل وبعد التحسين( 12الشكل )

 االختبار الثاني:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =1300في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:13موضح في الشكل )

 
 عموضو  1300عدد الدورات الوسطي للوصول للحد قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع  (13الشكل )

 االختبار الثالث:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =1700في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:14موضح في الشكل )

5000 7000 10000 12000 14000 19000 19950

2.28571429 قبل التحسين 4 2.57142857 3 4 7.6 4

2.2 بعد التحسين 2.5 2.25 3 2.5 6 3.33333333
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 NUM_NODESعدد العقد 

  NUM_TOPICS= 1000عدد المواضيع 

 بعد التحسين قبل التحسين

5000 7000 10000 12000 15000 19000 20000

2.57142857 قبل التحسين 2.5 3 4.66666667 3.6 6 3.14285714

2.28571429 بعد التحسين 2.25 2.4 3 2 4.33333333 2.33333333
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  NUM_TOPICS= 1300عدد المواضيع 

 بعد التحسين قبل التحسين
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 موضوع 1700عدد الدورات الوسطي للوصول للحد قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع  (14الشكل )

 االختبار الرابع:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =2500ر كان عدد املواضيع في هذا االختبا

 (:15موضح في الشكل )

 
 موضوع 2500عدد الدورات الوسطي للوصول للحد قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع ( 15الشكل )

 االختبار الخامس:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =3500في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:16موضح في الشكل )

5000 7000 10000 12000 14000 18500 20000

2.5714286 قبل التحسين 2.5 3 4.6666667 3.6 6 3.1428571

2.2857143 بعد التحسين 2.25 2.4 3 2 4.33333332.3333333
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 بعد التحسين قبل التحسين

5000 7000 9950 12000 13900 18900 20000

2 قبل التحسين 3.3333333 2.8571429 4 4.5714286 4.4444444 4.6666667

2 بعد التحسين 2.3333333 2.4 2.8888889 2.2857143 4 4
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 موضوع 3500عدد الدورات الوسطي للوصول للحد قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع ( 16الشكل )

 قبل التحسين أكبر في جميع Thresholdنالحظ من النتائج السابقة بأن عدد الدورات الوسطي للوصول للـ 

 التي أجريت مما هي عليه بعد إجراء التحسين. تاالختبارا

 التجربة الثانية:2-6 

في هذه التجربة تم اختيار عشرة عقد عشوائية من الشبكة, بحيث تشترك كل عقدة من الخمسة األولى 

 بين العقد, أما الخمسة عقد األ 
ً
ها بموضوع فتشترك كل عقدة من خرى بموضوع من الخمسة املواضيع األكثر اشتراكا

 بين عقد الشبكة, وقمنا بإحصاء عدد العقد التي لم يصلها 
ً
حول  أحدا من الخمسة مواضيع األقل اشتراكا

 املوضوع املشتركة به خالل زمن تنفيذ التجربة.

قمنا بتكرار التجربة على عدد مختلف من العقد ومن املواضيع, وكررنا التجربة بعد تطبيق التحسين على 

 النتائج كالتالي:الشبكة فكانت 

 االختبار الول:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =1000في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:17موضح في الشكل )

 , كون عدد العقد التي اختبرناها في التجربة هو عشرة عقد.10النتائج املبينة في املخطط هي من أصل 

 
 موضوع 1000قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع  أحداثالعقد التي لم تصلها عدد ( 17الشكل )

5000 7000 9500 12000 16000 19000 20600

2.4 قبل التحسين 3 5 3.428571429 4.5 6.5714285715.666666667

2 بعد التحسين 2.75 3 3.3333333334.2222222223.7142857144.666666667
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 االختبار الثاني:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =1300في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:18موضح في الشكل )

 قد التي اختبرناها في التجربة هو عشرة عقد., كون عدد الع10النتائج املبينة في املخطط هي من أصل 

 
 موضوع 1300قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع  أحداثالعقد التي لم تصلها عدد ( 18الشكل )

 االختبار الثالث:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =1700في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:19ل )موضح في الشك

 , كون عدد العقد التي اختبرناها في التجربة هو عشرة عقد.10النتائج املبينة في املخطط هي من أصل 

 
 موضوع 1700قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع  أحداثالعقد التي لم تصلها عدد ( 19الشكل )

 االختبار الرابع:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =2500في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:20موضح في الشكل )

 , كون عدد العقد التي اختبرناها في التجربة هو عشرة عقد.10النتائج املبينة في املخطط هي من أصل 
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 موضوع 2500قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع  أحداثالعقد التي لم تصلها عدد ( 20الشكل )

 االختبار الخامس:

موضوع, بينما تنوع عدد عقد الشبكة كما هو  NUM_TOPICS  =3500في هذا االختبار كان عدد املواضيع 

 (:21موضح في الشكل )

 , كون عدد العقد التي اختبرناها في التجربة هو عشرة عقد.10النتائج املبينة في املخطط هي من أصل 

 
 موضوع 3500قبل وبعد التحسين عندما كان عدد املواضيع  أحداثالعقد التي لم تصلها عدد ( 21الشكل )

نالحظ من النتائج السابقة بأن عدد العقد التي لم يصل لها أي حد  حول املواضيع املقترحة املشتركة بها 

 التي أجريت مما هي عليه بعد إجراء التحسين. تقبل التحسين أكبر في معظم االختبارا

 ملناقشة:ا -7

 .PeerSimتم تصميم شبكة نشر واشتراك وتحليل أدائها من خالل برنامج  -1

 تم وضع خوارزمية لعمل بروتوكول التقارب في الشبكة تعتمد على أخذ املوقع الجغرافي بعين االعتبار. -2

كان أكبر قبل  Threshold( لكي تصل الشبكة إلى الـ Cyclesتبين من خالل التجارب بأن العدد الوسطي للدورات ) -3

التحسين املقترح مما هو عليه بعد التحسين في جميع االختبارات التي أجريت على أرقام مختلفة لعدد العقد 

 واملواضيع.

 .(9) % مقارنة بالتصميم األصلي للبروتوكول 51.11للمشتركين بمقدار  حدا تم تحسين زمن وصول األ  -4
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تشترك كل عقدة من الخمسة األولى بموضوع من الخمسة عند اختيار عشرة عقد عشوائية من الشبكة, بحيث  -5

 بين العقد, أما الخمسة عقد األ 
ً
فتشترك كل عقدة منها بموضوع من الخمسة  خرى املواضيع األكثر اشتراكا

 بين عقد الشبكة. وعند إحصاء عدد العقد التي لم يصلها 
ً
حول املوضوع املشتركة  أحدا مواضيع األقل اشتراكا

نفيذ التجربة لوحظ بأن عدد تلك العقد التي لم يصل لها أي حد  حول املواضيع املقترحة به خالل زمن ت

وقد بلغت  املشتركة بها قبل التحسين أكبر في معظم االختبارات التي أجريت مما هي عليه بعد إجراء التحسين

 %.20نسبة التحسين 

 املشتركة به خالل زمن تنفيذ التجربةحول املوضوع  أحدا عدد العقد التي لم يصلها ن تقليل أنعتقد ب

 أال وهو موثوقية البروتوكول والذي يعد تحسينه حجر األساس لتقييم فعالية أي 
ً
يلمس بشكل مباشر بارامتر مهم جدا

يؤدي بشكل مباشر لرفع أداء وفعالية الشبكة بشكل كبير.  للمشتركين حدا تحسين زمن وصول األ بروتوكول. كما أن 

 دف إليه في هذه الدراسة.وهذا ما كنا نه

 الخالصة والتوصيات: -8

في شبكات النشر  حدا للمشتركين والتقليل من نسبة فقد األ  حدا إن التقليل من زمن وصول األ 

 أمام تطوير مثل هذه الشبكات وهو ذو أهمية بالغة بسبب أهمية تلك الشبكات التي 
ً
واالشتراك قد يفتح املجال واسعا

 واس
ً
 من االستخدامات اليومية للمستخدمين ومن عرض الحزمة املستخدم على الشبكة بشكل باتت تشغل حيزا

ً
عا

 عام.

تم من خالل تطبيق التعديل املقترح على شبكات النشر واالشتراك التحسين من عدة نواحي على أداء تلك 

 الشبكات وهذا ما بينته التجارب واالختبارات. وفيما يلي بعض التوصيات:

. تطبيق التقنية -1
ً
 املقترحة على أرض الواقع من خالل إحدى وسائل التواصل االجتماعي مثال

 مقارنة نتائج التطبيق مع النتائج التجريبية التي حصلنا عليها لبيان مدى فعالية التطوير على أرض الواقع. -2

 لتطوير وتحسين شبكات النشر واالشتراك. أخرى العمل على إيجاد مجاالت  -3

 بكات ودراسة االختراقات املمكنة.تحسين األمن في هذه الش -4

 دراسة اآلثار االجتماعية واالقتصادية الستخدام هذه الشبكات. -5
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