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SUMMARY
This paper’s theme is Peer to Peer Networking tools. Firstly, it is shown how
was Internet first designed and how had it been evolved over the years until
the appearance of P2P. In chapter 2 we try to give a definition of Peer to Peer
and the categories of P2P programs according to their application area and
their architecture. In chapter 3 we deal with Peer to Peer networks with
centralized indexing, whereas in 4 with Peer to Peer networks with
decentralized indexing and in 5 with Peer to Peer networks with partially
centralized indexing. In chapter 6, we conclude with a proposal for future
researches.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το θέµα αυτής της εργασίας είναι τα Peer to Peer δικτυακά εργαλεία. Πρώτα
παρουσιάζουµε την ιστορία του Internet, πως είχε αρχικά σχεδιαστεί και πως
εξελίχθηκε πριν την εµφάνιση των Peer to Peer δικτυακών εργαλείών. Στο
κεφάλαιο 2 δίνουµε ένα ορισµό του Peer to Peer και διακρίνουµε τις
κατηγορίες ανάλογα µε τις εφαρµογές και την αρχιτεκτονική τους. Στα
κεφάλαια 3, 4, 5 παρουσιάζουµε Peer to Peer δικτυακά εργαλεία µε
centralized indexing, decentralized indexing και partially centralized indexing
αντίστοιχα. Στο κεφάλαιο 6 ολοκληρώνουµε µε τα συµπεράσµατα µας και µε
µια πρόταση για µελλοντική έρευνα.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Internet είναι ένας κοινός πόρος, ένα συνεργαζόµενο δίκτυο από εκατοµµύρια
hosts σε όλο τον κόσµο. Υπάρχουν σήµερα πιο πολλές εφαρµογές από ποτέ που θέλουν να
χρησιµοποιήσουν το δίκτυο και καλύπτουν το εύρος ζώνης. Από το 19941 όλο και πιο πολύ ο
κόσµος συνδέεται µε το Internet και χρησιµοποιεί αυτές τις εφαρµογές που όµως επειδή
έχουν αυξηθεί τόσο πολύ δηµιουργούν µεγάλη πίεση στο βασικό πόρο του δικτύου που είναι
το εύρος ζώνης. Έτσι σήµερα, όλοι προσπαθούν να αυξήσουν το εύρος ζώνης και να
βελτιώσουν την ταχύτητα στο δίκτυο.
Το 2000 όµως άλλαξαν όµως αρκετά τα πράγµατα στο Internet. Πλέον οι χρήστες
του Internet δεν ήταν απλώς παθητικοί. Με πρώτη την εφαρµογή Napster, η οποία εφαρµογή
είχε ως αντικείµενο την ανταλλαγή µουσικών αρχείων δηµιουργήθηκε ένα ρεύµα
χρησιµοποίησης τέτοιων τεχνολογιών µε γενικότερο τίτλο “Peer to Peer” όπου εκατοµµύρια
χρήστες µε ολοένα πιο ισχυρούς υπολογιστές δεν ‘σερφάρουν’ απλώς στο Internet αλλά
συνδέονται µεταξύ τους απευθείας και ανταλλάζουν αρχεία , δηµιουργούν οµάδες και
σχηµατίζουν µηχανές αναζήτησης.
Υπάρχουν όµως ενστάσεις για αυτό αφού υπάρχουν θέµατα νοµικής φύσης σε σχέση
µε την ανταλλαγή των αρχείων και κατά πόσο επιτρέπεται χωρίς µέτρο. Στις Η.Π.Α. έχει γίνει
σωρεία µηνύσεων για αυτό το θέµα. Από την άλλη υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν
σύνδεση µε το Internet και έχουν διαµορφώσει έτσι τα συστήµατα ώστε οι χρήστες να
συνδέονταν µε ένα Server και να εξυπηρετούνταν από εκεί. Από την άλλη όλες οι εφαρµογές
καταναλώνουν πάρα πολύ εύρος ζώνης (bandwidth) και υπάρχουν περιπτώσεις κατάρρευσης
δικτύων σε πανεπιστήµια.
Πέρα από το Napster το οποίο έκλεισε µετά από δικαστικές µάχες αναπτύχθηκαν µια
σειρά από τέτοιες εφαρµογές όπως το Gnutella, το Kazaa, το AudioGalaxy και άλλα.
Υπάρχουν βέβαια και άλλου είδους εφαρµογές όπως το SETI όπου λόγω του όγκου των
πληροφοριών που πρέπει να επεξεργαστούν µε ένα κατάλληλο πρόγραµµα ένας χρήστης
µπορεί να επεξεργάζεται τα δεδοµένα από το τηλεσκόπιο και να επιστρέφει τα αποτελέσµατα
στο κεντρικό Computer του SETI. Το ραδιοτηλεσκόπιο αυτό ψάχνει να βρει σήµατα που
προέρχονται από εξωγήινη µορφή ζωής. Ο υπολογιστής του χρήστη επεξεργάζεται

τα

δεδοµένα όταν είναι ανενεργός και δεν χρησιµοποιείται και όταν συνδέεται µε το Internet
στέλνει τα αποτελέσµατα .
1

Βιβλιο Peer to Peer: Harnessing the Power of Disruptive Technologies, A Network of Peers:
Peer-to-Peer Models Through the History of the Internet, Nelson Minar and Marc Hedlund,
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Πρέπει να αναφερθεί το αρχικό Internet είχε σχεδιαστεί σαν ένα σύστηµα peer to
peer. Με τον καιρό όµως εξελίχθηκε σε τύπου client/server

όπου οι πελάτες ήταν

εκατοµµύρια και επικοινωνούσαν µε ένα περιορισµένο αριθµό servers. Έτσι οι σηµερινές
εφαρµογές χρησιµοποιούν το Internet όπως αρχικά είχε σχεδιασθεί δηλαδή σαν ένα µέσο
επικοινωνίας για υπολογιστές που µοιράζονται πόρους, αρχεία και ότι άλλο απευθείας ο ένας
µε τον άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Γερµανία ένα 70%2 της συνολικής κίνησης στο
ερευνητικό δίκτυο προέρχεται από εφαρµογές Peer to Peer.

2

ΑΡΘΡΟ Another P2P survey shows widespread file trading , Ann Harrison
Network World Peer-to-Peer Newsletter, 09/04/03
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2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ PEER-TO-PEER ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υπάρχουν διάφορες ερµηνείες για το τι σηµαίνει peer to peer. H πιο απλουστευµένη
είναι ότι peer to peer είναι ότι δεν είναι πελάτης – εξυπηρετητής (client/server). Βέβαια µια
πιο σωστή ερµηνεία είναι ότι πρόκειται για ένα είναι ένα πρότυπο επικοινωνιών στο οποίο
κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τις ίδιες δυνατότητες και κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί
να ξεκινήσει µια σύνοδο επικοινωνίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις η επικοινωνία3 αυτή
επιτυγχάνεται µε την καθιέρωση κάθε επικοινωνιακού κόµβου µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
ταυτόχρονα και εξυπηρετητής και πελάτης. ∆ηλαδή οι τεχνολογίες Peer-to-Peer επιτρέπουν
σε ένα γκρουπ από υπολογιστές4 να µοιράζονται αρχεία ο ένας από τον σκληρό δίσκο του
άλλου. Με λίγα λόγια είναι οποιαδήποτε τεχνολογία επιτρέπει σε δύο υπολογιστές να
διασυνδεθούν χωρίς την µεσολάβηση κάποιου κεντρικού server. Η πληροφορία δεν βρίσκεται
συγκεντρωµένη σε ένα κόµβο, σε ένα server αλλά είναι διασκορπισµένη σε όλους τους
υπολογιστές- κόµβους που αποτελούν το δίκτυο peer-to-peer. Σε αυτό το σηµείο να
αναφέρουµε ότι ένα καθαρό δίκτυο Peer-to-Peer είναι αυτό στο οποίο δεν υπάρχει καθόλου
έλεγχος από ένα server και ότι το πρόγραµµα που τρέχει σε κάθε υπολογιστή-κόµβο έχει
ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα.
Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου Peer-to-Peer έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως
µπορούµε να καταλάβουµε. Αυτά είναι :
•

Μια εφαρµογή Peer-to-Peer είναι διαθέσιµη σε όλο το δίκτυο από άκρη σε
άκρη

•

Υπάρχει σηµαντική αν όχι πλήρης αυτονοµία από τους κεντρικούς servers

•

Ένας κόµβος µπορεί να είναι ταυτόχρονα και πελάτης (client) και
εξυπηρετητής (server) “SERVer +cliENT = SERVENT” concept

•

Η χρήση του συστήµατος είναι εύκολη

•

Χρησιµοποιεί κάθε πόρο του συστήµατος (αποθηκευτικό χώρο,
υπολογιστική δύναµη, άνθρωπος)

•

Μπορεί να λειτουργεί σε εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον όπου οι
διευθύνσεις των υπολογιστών δε µπορούν να προβλεφθούν.

•

Λειτουργεί πέρα από το DNS (Domain Server Name)

•

Αυτοοργανώνεται και διαχειρίζεται µόνο του την απόδοση του συστήµατος
και την διαχείριση των πόρων.

3

Survey on P2P File Sharing SystemSean McCarthy, Bijit Hore , Ilya Issenin, Shannon Tauro,
Songmei Han
4
Peer-to-Peer Networking , Arne Asphjell
October 19, 2000 Version 1.1 BUSA 578 Fall 2000 Pacific Lutheran University
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Η ανάπτυξη των δικτύων Peer-to-Peer διαφέρει ανάλογα µε τον σκοπό της κάθε
εφαρµογής. Έτσι, έχουµε Peer-to-Peer εφαρµογές ανάλογα µε το τι θέλουµε να κάνουµε:
1. Επικοινωνία Τέτοιες εφαρµογές µας επιτρέπουν να συνοµιλούµε
απευθείας ένας υπολογιστής µε τον άλλο. Τέτοια είναι το ICQ, το
Instant Messenger, το MSN Messenger (εικόνα)

2.

Αποµακρυσµένη συνεργασία (Remote Collaboration) Shared File
Editing, Audio-video Conferencing

3. ∆ιανεµηµένος υπολογισµός (Distributed Computing) π.χ. SETI
4. File Sharing (Ανταλλαγή αρχείων) π.χ. Kazaa (εικόνα)
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Τα δίκτυα Peer-to-Peer µπορούµε να τα χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες : α) τα δίκτυα
που µοιάζουν µε το Napster (centralized index)

και χρησιµοποιούν servers για να

κατευθύνουν την κίνηση και β) τα δίκτυα που δεν χρησιµοποιούν καθόλου servers
(decentralized index) και οι υπολογιστές διασυνδέονται πάνω από µια IP (Internet Protocol)
διεύθυνση και τέλος γ) υπάρχουν οπού υπάρχει µερική αποκέντρωση (partial centralized
index).
Στο Napster5 και σε όλα τα δίκτυα που µοιάζουν µε αυτό υπάρχει ένας κεντρικός
server ( µπορει και πάνω από ένας) στον οποίο πηγαίνει το αίτηµα ενός χρήστη για ένα
συγκεκριµένο τραγούδι, το πρόγραµµα ψάχνει σε ποιους υπολογιστές υπάρχει αυτό και
κεντρικός server κατευθύνει την σύνδεση µεταξύ των δύο όπου γίνεται µετά το upload στον
υπολογιστή που έχει το τραγούδι από τον χρήστη που ζήτησε απευθείας.
Από την άλλη υπάρχουν τα δίκτυα και οι εφαρµογές Peer-to-Peer που δεν έχουν
server. Ένα παράδειγµα είναι τα τοπικά δίκτυα όπου επιτρέπουν σε ένα υπολογιστή να
εντοπίζει τους άλλους και να επικοινωνεί καθώς και να αλληλεπιδρά µε τους άλλους
υπολογιστές χωρίς να χρειάζεται κάποιος κεντρικός υπολογιστής να ρυθµίζει αυτή την
διασύνδεση.

Τέτοιας µορφής είναι και το Gnutella. ∆εν υπάρχει ο κίνδυνος εδώ να

εµφανιστεί αυτό που λέγεται ‘one single point of failure’, δηλαδή να καταρρεύσει το δίκτυο
επειδή ένας server χάλασε για παράδειγµα. Αυτή η µορφή είναι που κυριαρχεί τον τελευταίο
καιρό, ειδικά σε ότι έχει να κάνει µε προγράµµατα ανταλλαγής αρχείων. Ο λόγος είναι ότι
στο Napster εφόσον όλα τα αιτήµατα περνούσαν από ένα κεντρικό server , αν χαλούσε αυτός
τότε κατέρρεε και όλο το σύστηµα.

Επίσης, µε τις µηνύσεις που έχουν εξαπολύσει η

βιοµηχανία της µουσικής καθώς και άλλοι που θίγονται τα συµφέροντά τους, µπορούσαν
εύκολα να κλείσουν τον κεντρικό server και να µην υπάρχει πρόβληµα για αυτούς. Όµως, οι
εφαρµογές αυτές που έχουν την έννοια ενός αποκεντρωµένου δικτύου χωρίς server να
ρυθµίζει ή να κατευθύνει

δεν µπορεί να εµποδιστεί εύκολα. Βασικά θα πρέπει στην

κυριολεξία να βγάζεις έναν ένα τους χρήστες που χρησιµοποιούν τέτοιες εφαρµογές από το
Internet, που όµως στην θέση τους θα εµφανιζόντουσαν νέοι χρήστες! Κάτι τέτοιο είναι
εφιάλτης για τη µουσική βιοµηχανία. Βλέπουµε ότι προκύπτουν και θέµατα νοµικής και
ηθικής φύσης σε σχέση µε αυτό που λέγεται Peer-to-Peer Network.
Υπάρχουν τέλος και οι εφαρµογές Peer-to-Peer που εφαρµόζουν την έννοια της
µερικής αποκέντρωσης όπου κάποιοι κόµβοι αυτόµατα καθορίζονται ως υπέρ-κόµβοι (supernodes) αν καλύπτουν κάποια κριτήρια όπως εύρος ζώνης και υπολογιστική δύναµη και µέσω
αυτών γίνονται η κατεύθυνση των συνδέσεων ανάµεσα σε δύο υπολογιστές ώστε να έχουµε
καθαρή Peer-to-Peer σύνδεση.
5

Listening to Napster,Clay Shirky, The Accelerator Group, Βιβλιο Peer to Peer: Harnessing the
Power of Disruptive Technologies
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Τέλος συνοπτικά αναφέρουµε την εξέλιξη των δικτύων και των εφαρµογών από την
µορφή client/server σε Peer-to-Peer. Το Internet είχε αρχικά σχεδιαστεί σαν ένα Peer-to-Peer
σύστηµα. Η ιδέα του ARPANET ήταν να µοιράζεται πόρους σε όλη την Αµερική. Η
δυσκολία ήταν να ενωθούν διαφορετικά είδη δικτύων όπως και καινούριες τεχνολογίες µε
τέτοια αρχιτεκτονική που θα επέτρεπε κάθε δίκτυο να είναι ισότιµο µε τα άλλα. Το αρχικό
Internet ήταν πολύ πιο ανοικτό από ότι είναι σήµερα και γενικά δυο µηχανές µπορούσαν να
διασυνδεθούν και να ανταλλάξουν αρχεία, αφού δεν υπήρχαν και θέµατα ασφαλείας τότε. Οι
πρώτες εφαρµογές τύπου client/server ήταν τα πρωτόκολλα FTP και TELNET. Υπήρχε όµως
µια συµµετρία , δηλαδή κάθε host µπορούσε να ανταλλάξει αρχεία µε οποιοδήποτε host στην
αρχή. Στην συνέχεια εµφανίστηκαν πιο πολύπλοκα συστήµατα όπως το Usenet και το DNS
που παρουσίαζαν κάποια κοµµάτια που έχουν µεγάλες οµοιότητες µε σηµερινές εφαρµογές

Peer-to-Peer, που έλυσαν πολλά προβλήµατα σε σχέση µε την ανταλλαγή αρχείων και
την σύνδεση κόµβων. Όµως στη συνέχεια το Internet έγινε πιο κλειστό και εφαρµογές
client/server κυριάρχησαν στο διαδίκτυο. Μέχρι τα µέσα 1990 κάθε υπολογιστής
µπορούσε πρακτικά να είναι και ‘πελάτης’ (client) και ‘εξυπηρετητής’ (server).
Όµως µε την εµφάνιση των firewalls άρχισε να εξαφανίζεται η συµµετρία στο
διαδίκτυο, δηλαδή κάθε υπολογιστής (host) που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο να
µπορεί να προσπελαστεί επίσης. Η λειτουργία ενός τυπικού firewall σήµαινε ότι
οποιοσδήποτε host µέσα στο ‘εσωτερικό δίκτυο’ µπορούσε να κάνει σύνδεση µε
οποιοδήποτε στο διαδίκτυο αλλά οποιοσδήποτε host δεν θα µπορούσε να κάνει
σύνδεση µε κάποιο από το εσωτερικό δίκτυο. Τα firewalls ήταν πολύ χρήσιµα
εργαλεία για την ασφάλεια όµως δηµιουργούσαν πολλά προβλήµατα όσον αφορά την
πραγµατοποίηση µοντέλων επικοινωνίας Peer-to-Peer.Επίσης υπήρχαν περιορισµοί
και όσον αφορά και την προς τα έξω επικοινωνία.
Πέρα από τα firewalls πρόβληµα για τις Peer-to-Peer εφαρµογές ήταν και το
γεγονός ότι δεν υπήρχε σταθερή IP διεύθυνση για κάθε υπολογιστή που συνδεόταν µε
το Internet αλλά είναι δυναµική η διεύθυνση. Η διεύθυνση δηλαδή ενός υπολογιστή
κάθε µέρα µπορεί να άλλαζε. Έτσι πολλοί υπολογιστές είναι δύσκολα προσπελάσιµοι.
Στη επόµενη σελίδα βλέπουµε µία εικόνα που µε συνοπτικό τρόπο δείχνει την εξέλιξη
των δικτύων.

10
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3. CENTRALIZED INDEX (NAPSTER)

To Napster είναι όπως είπαµε µια µορφή Peer-to-Peer όπου έχει ένα κεντρικό
server. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν τελικά και η αδυναµία του, αφού µπόρεσε εύκολα να
κλείσει από την στιγµή που κλείσανε τον κεντρικό server και έτσι κατέρρευσε το όλο
σύστηµα.
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Πρώτα θα εξηγήσουµε πως λειτουργούσε το Napster. Η κεντρική ιδέα είναι ότι ο
server υπάρχει για να διευκολύνει την διασύνδεση δύο υπολογιστών, αφού στον κεντρικό
αυτό server υπάρχουν τα µετά-δεδοµένα (metadata) για κάθε αρχείο σε ποιο υπολογιστή
υπάρχει που έχει κατεβάσει το πρόγραµµα. Υπάρχει ένας κατάλογος δηλαδή στον κεντρικό
υπολογιστή που δείχνει ποιο αρχείο βρίσκεται που, την ηµεροµηνία που δηµιουργήθηκε.
Υπάρχει και ένας ακόµα πίνακας µε την συνεχώς ανανεώµενη IP διεύθυνση καθώς και την
ταχύτητα της σύνδεσης.
Όταν ένας χρήστης συνδέεται µε το Napster τότε φορτώνει από τον υπολογιστή του
στο κεντρικό server του Napster µια λίστα των αρχείων που έχει µε όλα τα στοιχεία που
αναφέραµε πριν. Η λίστα αυτή καταχωρείται στο server. Τότε ο server δείχνει το µήνυµα ότι
επιτυχώς παραλήφθηκε η λίστα των αρχείων. Έστω ότι θέλω να βρω το µουσικό αρχείο
‘Crazy’. Πληκτρολογώ ‘Crazy’ στο search box του προγράµµατος και η αίτηση για αυτό το
αρχείο παραδίδεται στο server της Napster. Τότε ο server ψάχνει στα µεταδεδοµένα που έχει
ποιος έχει το αρχείο και στέλνει στον χρήστη µια λίστα των αρχείων καθώς και των χρηστών
που τα κατέχουν. Μετά ο χρήστης επιλέγει το αρχείο που θέλει και το επιλέγει. Τότε ο server
‘ανοίγει’ την σύνδεση ανάµεσα στον χρήστη και σε αυτόν που έχει το αρχείο
.
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Αυτή ήταν βασικά η αρχιτεκτονική του Napster και είχε τεράστια επιτυχία µέχρι να
κλείσει. Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 1999 και το πρώτο πρόγραµµα ήταν το Napster
Version 1.0. που είχε δηµιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 1999. Στο αποκορύφωµα του στο
τέλος του 2000 είχε 80 εκατοµµύρια χρήστες. Στα µέσα του 2001 έκλεισε. Το Napster έδειξε
πολλά πράγµατα για το µέλλον του Peer-to-Peer και άνοιξε το δρόµο σε δεκάδες άλλα
προγράµµατα που έχουν πάρει τη θέση του ή έχουν χρησιµοποιήσει την αρχιτεκτονική του
διάφορες επιχειρήσεις για να φτιάξουν καλύτερα δίκτυα.
Το Napster6 δεν ήταν καθαρά Peer-to-Peer. Όπως έχουµε πει µέχρι τότε υπήρχε η
έννοια του server από όπου κατέβαζες αρχεία η έκανες οτιδήποτε άλλο. Το Napster ταίριαξε
µε τον καλύτερο τρόπο να διατηρήσει σε µικρό ποσοστό αυτό, δηλαδή σε ένα κεντρικό server
να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τα αρχεία αλλά ταυτόχρονα πέτυχε την αποκεντροποίηση
του δικτύου γιατί πλέον τα αρχεία που θα κατέβαζε ένας χρήστης θα το έκανε απ’ ευθείας
από την ‘πηγή’ και όχι µέσω του κεντρικού υπολογιστή. Έτσι µε αυτό τον τρόπο βελτιωνόταν
η ταχύτητα στο δίκτυο, από τη στιγµή που δεν έπρεπε το αρχείο να περάσει από το ‘κέντρο’
του ‘∆ιαδικτύου’ . Επίσης κατάφερε και κάτι άλλο, πρωτοφανές για την περίοδο τότε,
αξιοποίησε τον αποθηκευτικό χώρο των εκατοµµυρίων PC, δεν χρειαζόντουσαν να είναι όλα
αποθηκευµένα σε ένα server και επίσης ελαχιστοποίησε το κόστος της διαχείρισης τόσων
αρχείων.
Αυτή η µορφή του Peer-to-Peer έχει κάποια πλεονεκτήµατα και κάποια
µειονεκτήµατα. Πρώτον βρίσκει εύκολα και πολύ γρήγορα τα αρχεία που θέλει να κατεβάσει
ο χρήστης. ∆ηλαδή από τη στιγµή που ζητήσει ένα αρχείο ο χρήστης, ο server µπορει εύκολα,
γρήγορα και αξιόπιστα να το βρει γιατι η λίστα µε τα αρχεία και ποιος τα έχει είναι
αποθηκευµένη βρίσκεται στο server και µπορεί εύκολα να τα επεξεργαστεί. Ακριβώς επειδή
τα µέτα-δεδοµένα βρίσκονται στο server

η έρευνα που θα γίνει όσον το δυνατό πιο

περιεκτική. Τέλος, όλοι οι χρήστες για να ανήκουν σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να έχουν
κάνει εγγραφή.
Από την άλλη υπάρχουν κάποια µειονεκτήµατα. Πρώτον, είναι πολύ ευάλωτα στην
λογοκρισία (ειπώθηκε πριν ότι κατέρρευσε από τη στιγµή που έπαψε να λειτουργεί ο server)
όπως επίσης και σε µια βλάβη που τυχόν έχει ο server τότε δεν µπορεί να λειτουργήσει το
δίκτυο. ∆εύτερον, τα αρχεία που έχουν µεγάλη ζήτηση θα είναι λιγότερο προσπελάσιµα
επειδή όλες οι αιτήσεις για αυτά θα πηγαίνουν σε ένα κεντρικό server. Τέλος, η λίστα µε τα
αρχεία που βρίσκεται µπορεί να µην είναι πλήρως ενηµερωµένη, εφόσον η ενηµέρωση
γίνεται περιοδικά και όχι διαρκώς. Στην επόµενη σελίδα φαίνεται τα ποσοστά των χρηστών
Napster και οι ταχύτητες που διέθεταν.
6
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4.DECENTRALIZED INDEX
4.1GNYTELLA
Το Gnutella7 είναι µία από τις πρώτες τεχνολογίες Peer-to-Peer που ήταν ‘καθαρές’,
δηλαδή ήταν πλήρως αποκεντρωµένες, δεν υπήρχε δηλαδή server όπως είδαµε πριν στο
Napster . Το Gnutella δηµιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2000, από τους Justin Frankel και
Tom Pepper. Υπήρξαν και δηµιουργοί του περίφηµου Winamp που αγοράστηκε από τον
AOL. Αυτό που είναι διαφορετικό στο Gnutella είναι ότι κρύβει από τον τελικό χρήστη την
δοµή του Internet και είναι εξαιρετικά απλό. Επίσης, η εσωτερική του δοµή διαφέρει από όλα
τα υπόλοιπα γιατί διαρκώς αλλάζει και δεν είναι σταθερή. Οι routers και οι γραµµές µπορεί
να είναι φυσικά τα ίδια, αλλά το ποιοι routers και ποιες γραµµές συµµετέχουν κάθε φορά στο
δίκτυο αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο! Συνδυάζει δηλαδή µια δυναµική εικονική υποδοµή
πάνω σε στη φυσική υποδοµή των δικτύων. Με το Gnutella δεν χρειάζεται να συνδεθείς µε
ένα κεντρικό υπολογιστή

αλλά να τρέξεις το πρόγραµµα και να συνδεθείς µε

ένας

οποιοδήποτε αυθαίρετο host.

7

Gnutella, Gene Kan, Gnutella and GoneSilent.com, Βιβλιο Peer to Peer: Harnessing the Power of
Disruptive Technologies
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Ο χρήστης του Gnutella συνδέεται µε το Ιντερνετ µε ένα host και στέλνει ένα µήνυµα
“PING” . Το µήνυµα αυτό εκπέµπεται σε όλους τους hosts του Gnutella που βρίσκονται
κοντά στο χρήστη και αυτοί απαντάνε µε ένα µήνυµα “PONG”, που σηµαίνει ότι σε
αναγνώρισαν. Αν θέλει να ψάξει έστω για τραγούδια των PINK FLOYD πληκτρολογεί PINK
FLOYD και η αίτηση αυτή του χρήστη προωθείται σε όλους τους hosts που βρίσκονται
κοντά του. Αν τυχόν έχουν του στέλνουν απάντηση και παράλληλα προωθούν την αίτηση σε
άλλους hosts έτσι που προοδευτικά ολόκληρο το δίκτυο να καλυφθεί. Παίρνει πολλές
απαντήσεις τα λεγόµενα “hits”. ∆ιαλέγει ένα από τα αρχεία και κάνει διπλό κλικ. Τότε
προωθείται µια αίτηση από τον χρήστη προς τον host που έχει το αρχείο.

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται το αποτέλεσµα από µια αίτηση για αρχεία PINK FLOYD
χρησιµοποιώντας το Gnutella.
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Ο κάθε κόµβος (χρήστης) στο Gnutella είναι ταυτόχρονα και server(εξυπηρετητής)
και client (πελάτης). Είναι ένα, υπάρχει µία εφαρµογή και για τα δύο. Αυτό όµως που είναι
ενδιαφέρον, είναι ταυτόχρονα και το δίκτυο. Το δίκτυο της Gnutella υπάρχει σε κάθε κόµβο.
Όσο πιο πολλοί είναι οι κόµβοι Gnutella τόσο πιο µεγάλο είναι και το δίκτυο ενώ αντίθετα αν
δεν υπάρχουν κόµβοι δεν υπάρχει και δίκτυο. Ουσιαστικά ο ίδιος ο κόµβος είναι ο
διαχειριστής του δικτύου,

µε την προώθηση των ερωτηµάτων και την αποστολή των

αποτελεσµάτων.
Όταν ένας κόµβος κάνει ένα ερώτηµα για ένα αρχείο τότε το µήνυµα αυτό που
προωθείται παίρνει ένα µοναδικό προσδιοριστικό (128-bit), το UUID, το οποίο αποθηκεύεται
κάθε φορά από τον κόµβο που δέχεται το µήνυµα και το προωθεί σε άλλους κόµβους. Αν
τυχόν δηµιουργηθεί loop και ξαναπεράσει το ίδιο µήνυµα ξανά από ένα κόµβο δεν το
προωθήσει ξανά και έτσι δεν χαραµιστούν οι πόροι του δικτύου για να ξαναστειλει ένα
µήνυµα.
Επίσης , όταν ένας κόµβος (έστω ο Α)

απαντάει στο ερώτηµα και στέλνει το

αποτέλεσµα, κοιτάει τη µνήµη του και βλέπει το UUID του µηνύµατος και ποιος κόµβος του
το έστειλε (έστω ο κόµβος Β) και στέλνει στο Β ένα µήνυµα που περιέχει το ίδιο UUID του
αρχικού ερωτήµατος και αυτό συνεχίζεται µέχρι να φτάσει στον αρχικό αποστολέα του
µηνύµατος.
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Τέλος, ένας κόµβος στο µήνυµα που στέλνει έχει ένα αριθµό TTL (Time To Live) ο
οποίος υποδηλώνει τον χρόνο ζωής του µηνύµατος που προοδευτικά µειώνεται µέχρι να
φτάσει το 0 όπου σταµατάει η αναµετάδοση του µηνύµατος.

File Discovery Mechanisms in Gnutella: Broadcast Mode
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4.2 FREENET8
Το FREENET είναι και αυτό Peer-to-Peer χωρίς κάποιο κεντρικό server και έχει
πολλές οµοιότητες µε το Gnutella, έχει και όµως κάποιες διαφορές αν και η τεχνολογία τους
είναι παρόµοια. Όπως είπαµε πριν στο Gnutella µπορεί να δώσει πολλές απαντήσεις χωρίς να
υπάρχει κάποια συγκεκριµένη δοµή, κάθε κόµβος µπορεί να ερµηνεύει διαφορετικά το query
που του έχει προωθηθεί. Αντίθετα στο FREENET αυτό δεν γίνεται.
προσφέρει το

Επίσης αυτό που

FREENET είναι η ανωνυµία στο χρήστη και επιτυγχάνει την καλύτερη

διαχείριση των πόρων του δικτύου.
Ένας χρήστης προωθεί ένα αίτηµα (request) για ένα αρχείο που θέλει στο κόµβο που
γνωρίζει (δηλαδή συνήθως τον υπολογιστή του χρήστη). Τα αιτήµατα είναι µηνύµατα
(messages) που µπορούν να προωθηθούν σε πολλούς κόµβους. Για να γίνει χρήση των
αποµακρυσµένων αρχείων πρέπει να ‘πυροδοτήσει’ ένα αίτηµα Αν ο κόµβος δεν το έχει τότε
προωθεί το αίτηµα στο κόµβο που θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να το έχει.
Τα µηνύµατα δηµιουργούν µια αλυσίδα (chain) καθώς ένα αίτηµα προωθείται από κόµβο σε
κόµβο. Μετά από κάποιο σηµείο τα µηνύµατα σταµατάνε ώστε να µη σχηµατίζονται
τεράστιες αλυσίδες. Η αλυσίδα τερµατίζεται όταν έχει περάσει από κάποιο αριθµό κόµβων ή
όταν ένας κόµβος απαντάει µε τα δεδοµένα.. Η απάντηση προωθείται στον αρχικό κόµβο
προς τα πίσω περνώντας από κάθε κόµβο από τον οποίο προωθήθηκε το αίτηµα. Κάθε
κόµβος αποθηκεύει τοπικά την απάντηση (reply) ώστε να απαντάει άµεσα σε οποιαδήποτε
νέα αιτήµατα για το συγκεκριµένο αρχείο. Έτσι µπορεί να κατεβάζεις δεδοµένα από ένα
κόµβο που ούτε καν τον ήξερες.
Κάθε κόµβος ξέρει µόνο ποιος κόµβος του προώθησε το αίτηµα και όχι ποιος αρχικά
το ξεκίνησε. Ένας κόµβος µπορεί να γνωρίζει µόνο ένα ή δύο κόµβους. Έτσι προσφέρει
ανωνυµία στους χρήστες και προσταστεύει τα αρχεία και δεν γίνεται να τοποθετηθούν
ψεύτικα αρχεία από ένα attacker γιατί υπάρχουν τα κλειδιά που προσδιορίζουν µοναδικά ένα
αρχείο. Μπορεί να µην είναι η τέλεια ανωνυµία, γιατί θεωρητικά µπορεί κάποιος πηγαίνοντας
από κόµβο σε κόµβο να ανακαλύψει ποιος το ξεκίνησε όµως πρακτικά είναι αδύνατον γιατί
θα απαιτούσε τεράστιους πόρους και δυνατότητες για κάποιον να παρακολουθεί το δίκτυο.
Αυτό που θέλανε να προστατεύσουν οι δηµιουργοί του FREENET είναι η ανωνυµία.
Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα περιγράφεται το πώς ξεκινάει ένα αίτηµα και πως
απαντάει ο κόµβος που το έχει. Επίσης φαίνεται η διαφορά µε το Gnutella όπου έχουµε
broadcasting (εκποµπή) δηλαδή ένας κόµβος προωθεί το αίτηµα σε πολλούς κόµβους και
όχι σε ένα όπως στο FREENET.

8
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20

File Discovery Mechanisms in Freenet: Chain Mode

Βλέπουµε ότι ο υπολογιστής Α προωθεί ένα αίτηµα στο γείτονα του Β αυτός στο D
που είναι ένας από τους γείτονές του και τελικά φθάνει το αίτηµα στον Η που έχει το αρχείο
και προωθεί την απάντηση πίσω στον Α περνώντας από κάθε κόµβο της αλυσίδας. Υπάρχει
και περίπτωση αποτυχίας, δηλαδή να µη βρεθεί το αρχείο αν και υπάρχει. Αυτό φαίνεται
παρακάτω µε τον υπολογιστή G να παίρνει λανθασµένη απόφαση δροµολόγησης (routing).

Worst Case Scenario in Chain Mode Discovery

21

4.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ GNUTELLA(BROADCAST METHOD) ΚΑΙ ΣΤΟ
FREENET(CHAIN METHOD)
Η µέθοδος αναζήτησης στο Gnutella µπορεί να χαρακτηριστεί πιο ‘γερή’, πιο δυνατή
γιατί ο αριθµός των κόµβων που θα εξεταστούν θα είναι µεγαλύτερος, εποµένως θα υπάρχει
και µεγαλύτερη παροχή αποτελεσµάτων ενώ θα είναι πιο ενδελεχής η αναζήτηση. ∆ηλαδή η
αναζήτηση σχεδόν πάντα θα βρίσκει το στόχο της Αντίθετα, το γεγονός ότι κάθε κόµβος
προωθεί σε πολλούς κόµβους τα αιτήµατα αυξάνει κατά πολύ την κυκλοφορία στο δίκτυο και
κατεβάζει τις ταχύτητες. Επίσης, είναι πιο πιθανό να δηµιουργηθούν τα loops , που αν και
αντιµετωπίζονται όµως σίγουρα αυξάνουν την κίνηση στο δίκτυο. Μετά την επιστροφή των
αποτελεσµάτων από µερικούς κόµβους το αίτηµα µπορεί να συνεχίσει να προωθείται ακόµα
και αν δεν χρειάζεται και έτσι συντελώντας στην αύξηση της κυκλοφορίας του δικτύου και
στην άσκοπη χρήση των πόρων του δικτύου και στην κατάχρηση του εύρους ζώνης. Το εύρος
ζώνης που χρησιµοποιείται από τα αιτήµατα αυξάνεται αναλογικά µε τον αριθµό των κόµβων
που υπάρχουν στο δίκτυο.
Η µέθοδος αναζήτησης στο FREENET κατά µέσο όρο θα είναι πιο γρήγορη, δηλαδή
θα εµφανίζει πιο γρήγορα τα αποτελέσµατα και ταυτόχρονα θα µειώνει την κυκλοφορία στο
δίκτυο σε σχέση µε το Gnutella Ο λόγος που θα µειώνεται η κυκλοφορία είναι το γεγονός ότι
η αναζήτηση θα σταµατάει µόλις βρεθεί το αρχείο. Κατά µέσο όρο µπορεί να είναι πιο
γρήγορη αλλά στη χειρότερη περίπτωση θα είναι πιο αργή η µέθοδος αναζήτησης του
FREENET σε σχέση µε το Gnutella. Επίσης το Gnutella είπαµε ότι σχεδόν θα εµφανίζει τα
αποτελέσµατα ενώ αντίθετα στο FREENET µπορεί να µην εµφανιστούν καθόλου τα
αποτελέσµατα σε περίπτωση κακής δροµολόγησης των αιτηµάτων.
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4.4

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ

DECENTRALIZED INDEXING
Σε σχέση µε το Napster υπάρχουν περισσότερα πλεονεκτήµατα Τα δίκτυα αυτά των
Gnutella και FREENET

έχουν µια έµφυτη εξελιξιµότητα, δηλαδή τα δίκτυα αυτά

εξελίσσονται όσο αυξάνονται και οι χρήστες και βελτιώνονται όσο βελτιώνονται και οι
χρήστες. Αντίθετα στο Napster η ύπαρξη ενός κεντρικού server περιορίζει σαφώς το δίκτυο.
Επίσης, πολύ σηµαντικό για την διάρκεια ζωής αυτών των προγραµµάτων και των
δικτύων είναι το γεγονός ότι δεν έχουν το “single point of failure”, δηλαδή ένα σηµείο στο
οποίο το όλο σύστηµα να καταρρεύσει αφού το δίκτυο είναι οι χρήστες και αν ένας έχει
πρόβληµα τότε δεν καταρρέει και το δίκτυο αλλά συνεχίζει χωρίς πρόβληµα Αντίθετα στο
Napster και γενικά σε όλα τα δίκτυα που υπάρχει συγκεντρωµένο όλο το ευρετήριο των
αρχείων σε ένα server αν τυχόν έχει πρόβληµα τότε καταρρέει όλο το δίκτυο αφού δεν µπορεί
ένας υπολογιστής να βρει ποιος υπολογιστής έχει το αρχείο που θέλει και πως θα συνδεθεί
µαζί του αφου δεν θα µπορεί να γίνει δροµολόγηση. Πέρα από θέµατα λειτουργίας είναι και
δύσκολο να σταµατήσουν τέτοια δίκτυα.
Τέλος πολύ σηµαντικό για τους χρήστες είναι ότι προσφέρει ανωνυµία και τους
επιτρέπει να µην παρακολουθούνται, όπως συµβαίνει σήµερα στο Internet, αντίθετα µε το
πώς αρχικά είχε σχεδιαστεί.
Βέβαια έχει και κάποια σοβαρά µειονεκτήµατα. Ένα από αυτά είναι ότι η αναζήτηση
των αρχείων είναι σχετικά αργή και αυτό επειδή δεν υπάρχει ένα ‘ευρετήριο’ που περιέχει
όλες τις πληροφορίες για κάθε αρχείο ώστε µε ένα query σε ένα κεντρικό server να σου
στέλνει αµέσως απάντηση.
Άµεση συνέπεια αυτού που µόλις αναφέρθηκε είναι και το γεγονός ότι αυξάνεται και
η κυκλοφορία στο δίκτυο µε τα queries που γίνονται και προωθούνται σε πολλούς χρήστες
µειώνοντας το διαθέσιµο εύρος ζώνης.
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4.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ SMALL- WORLD- EFFECT
Η απόδοση της αναζήτησης στο FREENET ακολουθεί τo Small- World- Effect9 του
Stanley Miligram. Το 1967, ένας καθηγητής του Harvard, o Stanley Miligram έστειλε
ταχυδροµικώς εξήντα (60) γράµµατα σε µια οµάδα που την απάρτιζαν τυχαία επιλεγµένα
άτοµα από την πόλη Omaha στη Nebraska, και τους ζήτησε να περάσουν τα γράµµατα σε
ένα συγκεκριµένο πρόσωπο στην Βοστώνη σαν ένα µέρος ενός κοινωνιολογικού πειράµατος.
Τους ζητήθηκε να περάσουν τα γράµµατα χρησιµοποιώντας µόνο ενδιάµεσους που είχαν ως
γνωστούς. Κάθε πρόσωπο θα έδινε το γράµµα σε φίλο του η φίλους του που υποτίθεται θα
ήταν πιο κοντά στο άνθρωπο-στόχο που ήταν στην Βοστόνη. Ο φίλος θα το έδινε σε άλλον
φίλο και έτσι θα συνεχιζόταν µέχρι να φθάσει τον άνθρωπο στόχο. Με µεγάλη έκπληξη
παρατηρήθηκε ότι 42 από τα 60 γράµµατα έφθασαν τον στόχο τους µέσω 5,5 ενδιαµέσων
κατά µέσο όρο. Αυτό το διάσηµο φαινόµενο ονοµάστηκε Small- World- Effect.
Η διαδικασία της αναζήτησης αρχείων σε ένα αποκεντροποιηµένο σύστηµα σαν το
FREENET προσοµοιάζεται µε αυτό του πειράµατος που περιγράφηκε προηγουµένως. Το
ζητούµενο είναι να βρεθεί ο κόµβος που έχει το αρχείο που ψάχνουµε. Κάθε κόµβος περνάει
το αίτηµα αναζήτησης στον κόµβο που θεωρεί ότι πιο πιθανό να έχει το αρχείο. Τελικά το
αίτηµα θα φθάσει στον κόµβο που έχει το αρχείο χρησιµοποιώντας έναν µικρό αριθµό
ενδιαµέσων.
Αυτό µπορεί να δειχθεί σαν ένα γραφικό πρόβληµα όπου οι άνθρωποι ή οι κόµβοι
είναι οι κορυφές και η σχέση µεταξύ τους ή οι συνδέσεις µεταξύ των κόµβων είναι οι άκρες ή
οι γραµµές. Το ζήτηµα είναι να βρεθεί η συντοµότερη διαδροµή µεταξύ δύο ανθρώπων ή των
δύο κόµβων

9

HollyShare:, Peer-to-Peer File Sharing Application, ICS 243A Class Project
Songmei Han, Bijit Hore, Ilya Issenin, Sean McCarthy, Shannon Tauro
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Σε ένα τυχαίο γράφηµα όπου κάθε ένας από τους Ν κόµβους (κορυφές) συνδέεται µε
τυχαίους κόµβους (κορυφές) στο γράφηµα, το µήκος του ΄µονοπατιού’ (path length) που
ενώνει τους δύο κόµβους είναι περίπου logN/LogK που είναι πολύ καλύτερο από το Ν/2Κ,
που είναι το µήκος του µονοπατιού

σε ένα φυσιολογικό γράφηµα όπου κάθε κόµβος

συνδέεται στους πιο κοντινούς Κ κόµβους (κορυφές).
Η απόδοση της αναζήτησης στο FREENET ακολουθεί το Small- World- Effect που
σηµαίνει ότι έχει πολύ καλό µέσο όρο µήκος µονοπατιού. Όµως στην χειρότερη περίπτωση η
αναζήτηση θα αποδειχθεί χωρίς αποτέλεσµα χωρίς λόγο εξαιτίας κακής απόφασης
δροµολόγησης. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα στην αρχή όταν οι κόµβοι δεν έχουν αρκετές
πληροφορίες για τους άλλους κόµβους. Όσο αυξάνονται οι πληροφορίες που έχουν οι κόµβοι
τόσο βελτιώνεται και η απόφαση δροµολόγησης των αιτηµάτων και η εύρεση του αρχείου.
Αντίθετα τα αιτήµατα στο Gnutella είναι εγγυηµένα ότι θα βρουν το επιθυµητό
µονοπάτι αλλά θα δηµιουργηθεί µεγάλη κυκλοφορία στο δίκτυο και θα υπάρχεικατάληψη
σηµαντικού εύρους ζώνης.
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5. PARTIALLY CENTRALIZED INDEXING SYSTEM
Εκτός από τις δύο κατηγορίες που είδαµε πριν υπάρχει και µια τρίτη. Το Morpheus
και το Kazaa υιοθετούν µια καινούρια αρχιτεκτονική,

ένα µερικώς συγκεντρωµένο

ευρετηριακό σύστηµα, που παίρνει στοιχεία και από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες. Αυτή
η τεχνολογία δηµιουργήθηκε από µια εταιρεία Fast Track η οποία εδρεύει στο Άµστερνταµ.
Όπως το Gnutella και το FREENET και αντίθετα µε το Napster, δεν υπάρχουν ευρετήρια
αρχείων σε ένα server. Όπως το Napster και αντίθετα µε το Gnutella και το FREENET είναι
κλειστά συστήµατα που προϋποθέτουν κεντρική εγγραφή και σύνδεση του χρήστη.
Μπορεί να ισχυρίζονται ότι είναι αυτό-οργανωµένα συστήµατα, όµως υπάρχει ένας
κεντρικός server ο οποίος εγγράφει τα νέα µέλη και συνδέει τα µέλη µε το δίκτυο. Έχει όµως
διαφορετική λειτουργία σε σχέση µε το Napster. Βασική έννοια που κατορθώνει όλα αυτά
είναι τα supernodes10 , οι υπέρ-κόµβοι.
Αφού ένας χρήστης εγγραφεί στο server του Morpheus και επικυρωθεί, τότε δίνει στο
χρήστη (στην ουσία γίνονται αυτόµατα από το πρόγραµµα που τρέχει στον υπολογιστή του
χρήστη) την διεύθυνση IP και το port (πάντα το 1214) ενός η περισσότερων Super-node στα
οποία ο χρήστης συνδέεται. Ο χρήστης θα συνδεθεί µε ένα υπέρ-κόµβο απευθείας. Ο υπέρκόµβος (super-node) λειτουργεί όπως ο server στο Napster. Έχει ένα ευρετήριο των αρχείων
που έχουν οι κόµβοι που είναι συνδεδεµένοι µαζί του και είναι ο υπέρ-κόµβος ο οποίος
δέχεται τα queries των κόµβων και τα προωθεί σε άλλους υπέρ-κόµβους. Τα queries
(αιτήµατα) προωθούνται µόνο σε υπέρ-κόµβους και όχι σε απλούς κόµβους. Όταν ένας υπέρκόµβος δέχεται ένα αίτηµα από ένα κόµβο τότε θα του στείλει αµέσως αποτελέσµατα αν
υπάρχουν στην βάση δεδοµένων του το ευρετήριο των αρχείων που θέλει ο κόµβος (ο
χρήστης δηλαδή) αλλιώς θα προωθήσει το αίτηµα σε άλλους υπέρ-κόµβους όπου θα του
στείλουν τα αποτελέσµατα για να τα προωθήσει µε τη σειρά του στο κόµβο που τα ζήτησε.
Τα αποτελέσµατα περιέχουν την IP διεύθυνση των κόµβων που έχουν τα αρχεία και υπάρχει
Peer-to-Peer σύνδεση αφού οι 2 υπολογιστές συνδέονται απευθείας.
Ένας κόµβος αυτόµατα θα επιλεγεί να είναι υπέρ-κόµβος εάν έχει µεγάλο εύρος
ζώνης και µεγάλη υπολογιστική δύναµη. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει “single point of
failure” όπως στο Napster. Στο morpheus και στο kazaa ο server που υπάρχει κρατάει
πληροφορίες µόνο για τους υπέρ-κόµβους και για να εγγράφει νέους χρήστες. Έτσι σε
περίπτωση χαλάσει ο server δεν καταρρέει αφού οι υπέρ-κόµβοι µπορούν να συνδεθούν από
µόνοι τους χωρίς να χρείαζονται τον server. Όµως δεν θα µπορούν να γραφτούν νέοι χρήστες
αλλά το σύστηµα συνεχίζει να λειτουργεί.
10

http://www.kazaa.com/us/help/faq/supernodes.htm
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπέρ-κόµβοι έχουν άλλη λειτουργία
από τον κεντρικό server στο Νapster. Ο κεντρικός server στο Νapster απλά έχει ένα
ευρετήριο των αρχείων που διαµοιράζονται στο δίκτυο. Ο κεντρικό server δεν µοιράζεται
κάποιο αρχείο µαζί µε άλλους κόµβους στο δίκτυο και δεν κατεβάζει αρχεία από άλλους
κόµβους. Στο Kazaa και στο Morpheus ο υπέρ-κόµβος (supernode) είναι από µόνος του και
ένας κόµβος. Μοιράζεται αρχεία µε άλλους κόµβους και µπορεί να κατεβάζει αρχεία από
άλλους κόµβους. Αν ένας υπέρ-κόµβος καταρρεύσει τότε δεν καταρρέει το δίκτυο αλλά όλοι
οι κόµβοι που ήταν συνδεδεµένοι µαζί του ενώνονται µε άλλο υπέρ-κόµβο και αν όλοι οι
υπέρ-κόµβοι καταρρεύσουν τότε οι κόµβοι που έχουν αποµείνει γίνονται υπέρ-κόµβοι από
µόνοι τους.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Το Internet είχε αρχικά σχεδιαστεί να είναι ένα ανοικτό σύστηµα όπου ο κάθε
υπολογιστής θα µπορούσε να συνδεθεί µε άλλον υπολογιστή και να επικοινωνούν. Όµως στη
συνέχεια θέµατα ασφάλειας καθώς και η υπερανάπτυξη του διαδικτύου, το οδήγησε να έχει
τη µορφή πελάτης/ εξυπηρετητής (client/server). To 2000 όµως το Napster άνοιξε το δρόµο
για όλα τα Peer-to-Peer εργαλεία δικτύων ώστε να επιτύχουν την απευθείας σύνδεση δύο
υπολογιστών. Αφότου έκλεισε ακολούθησαν µια σειρά από άλλα εργαλεία που πήραν τη
θέση του καθώς και πολλές εφαρµογές πλέον είναι στη λογική peer-to-peer.
Υπάρχουν τρεις µορφές Peer to Peer. Η πρώτη έχει σαφώς πιο καλά αποτελέσµατα
όσον αφορά την ταχύτητα στις αναζητήσεις αλλά παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα
όπως ότι αν χαλάσει ο κεντρικός server

τότε καταρρέει όλο το σύστηµα. Αντίθετα η

αρχιτεκτονική που βασίζεται στη πλήρη αποκέντρωση, δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποιος
κεντρικός υπολογιστής σίγουρα εγγυάται την σταθερότητα του συστήµατος ενώ µπορεί και
να προσφέρει ανωνυµία που µπορεί να είναι ζητούµενο για πολλούς χρήστες, κάτι που
φυσικά δεν θα αρέσει σε πολλές εταιρείες που θίγονται µε την απευθείας ανταλλαγή αρχείων
µεταξύ των χρηστών. Σίγουρα, ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Peer to Peer
θα πρέπει να συζητηθούν και θέµατα που αφορούν την ηθική και νοµική φύση των
τεχνολογιών αυτών. Υπάρχουν όµως και διάφορα µειονεκτήµατα σε σχέση µε τη ταχύτητα
των αναζητήσεων.
Υπάρχει και η τρίτη µορφή που συνδυάζει στοιχεία από τις δύο προηγούµενες
µορφές, και πετυχαίνει σαφώς πιο γρήγορα αποτελέσµατα αναζήτησης µε την χρησιµοποίηση
υπέρ-κόµβων, οι οποίοι όµως σε περίπτωσης κατάρρευσης δεν επηρεάζουν το δίκτυο που
συνεχίζει να λειτουργεί. Πάντως, το µειονέκτηµα του είναι ότι δεν µπορεί να προσφέρει την
ανωνυµία που ζητάει ο χρήστης αν και σε θέµατα λειτουργικότητας λύνει πολλά προβλήµατα
που είχαν εµφανιστεί στις δύο προηγούµενες µορφές.
Αν κάτι δυσκολεύει την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων Peer to Peer σίγουρα
αυτό είναι τα firewalls. Τα firewalls καλύπτουν την ανάγκη των διαχειριστών δικτύου να
καθορίζουν κάποια πλαίσια σχετικά µε τη χρήση των δικτύων. Και αυτό δεν θα αλλάξει
ακόµα και µε τη χρησιµοποίηση των Peer to Peer εφαρµογών. Οπότε ένα περαιτέρω βήµα θα
ήταν να αναπτυχθούν πιο έξυπνα firewalls που θ α επέτρεπαν περισσότερη ελευθερία και δεν
θα δυσκόλευαν την απευθείας επικοινωνία δύο υπολογιστών.
Το µεγάλο ζητούµενο είναι το εύρος ζώνης. Αν δεν γίνεται να αυξηθεί όσο το
δυνατό περισσότερο (που αυξάνεται όµως) µπορούµε να έχουµε καλύτερη αξιοποίηση του
υπάρχοντος εύρους ζώνης. Πρώτον αυτό µπορεί να γίνει µε την τοπική αποθήκευση των
αρχείων σε κάποιους ενδιάµεσους σταθµούς ώστε να µην συναντιέται το φαινόµενο να
προσπαθεί το πρόγραµµα να ξαναστείλει ξανά το αρχείο και να γίνεται άδικα κατάχρηση
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του
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Σίγουρα
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βοηθούσε

τα

Peer-to-

Peer προγράµµατα να εξασφάλιζαν να µην επαναλαµβάνεται η αποστολή αρχείου.
Επίσης θα µπορούσε το κατάλληλο πρόγραµµα να καθορίζει πόσο από το διαθέσιµο
εύρος ζώνης να µπορεί να χρησιµοποιεί, κάτι που θα καθόριζε ο χρήστης. Σίγουρα αυτές
είναι κάποιες λύσεις που θα µπορούσαν να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση.
Αυτό που θα άλλαζε την κατάσταση θα ήταν να επιστρέφαµε στην λογική του
Internet όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά. Αυτό όµως είναι αδύνατο από τη στιγµή που υπάρχει
αυτό που λέγεται dynamic IP, δηλαδή δεν υπάρχει σταθερή ΙP διεύθυνση αλλά αλλάζει
συνεχώς γιατί δεν επαρκεί ο συνολικός αριθµός των διαφορετικών διευθύνσεων IP να
καλύψει όλους τους χρήστες. Η λύση σε αυτό είναι το Internet 2, ή αλλιώς το πρωτόκολλο
Ipv6 το οποίο θα έχει 128 bit διεύθυνση η οποία είναι υπεραρκετή για κάθε host να έχει
σταθερή διεύθυνση. Έτσι, θεωρητικά κάθε host θα µπορεί να προσπελαστεί .
Ένα θέµα που έχει πολύ ενδιαφέρον εφόσον η κατάσταση παραµένει η ίδια σε σχέση
το dynamic IP είναι το κατά πόσο θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα Peer to
Peer που να µπορεί να ενώσει και να φέρει σε επικοινωνία χρήστες από διαφορετικά δίκτυα
Peer to Peer. ∆ηλαδή, στην έρευνα για ένα αρχείο ένας χρήστης του Morpheus να µπορεί να
‘ψάξει’ και στο π.χ. Kazaa και να µπορέσει να κατεβάσει από εκεί το αρχείο.
Κάτι τέτοιο θα ήταν µεγάλο πλεονέκτηµα για τους χρήστες αφού θα αυξανόταν η
βάση δεδοµένων όπου θα µπορούν να ψάξουν και να βρουν πολύ περισσότερα πράγµατα.
Φυσικά κάτι τέτοιο θα είχε πολλαπλό αντίκτυπο στα υπάρχουσα Peer to Peer δίκτυα και
φυσικά θα ανοιγόντουσαν νέα µέτωπα κατά πόσο θα ήταν νοµικά αποδεκτό κάτι τέτοιο.
Οι εφαρµογές Peer to Peer έχουν λίγα χρόνια ζωής και σίγουρα δεν έχουν φτάσει το
αποκορύφωµα τους. Οι δυνατότητες εξέλιξης είναι µεγάλες και σίγουρα θα έχουν αντίκτυπο
στη µορφή του διαδικτύου και θα το αλλάξουν. Το θέµα είναι πόσο και προς ποια
κατεύθυνση γιατί είναι φανερό ότι υπάρχουν µεγάλα αντικρουόµενα οικονοµικά συµφέροντα,
ταυτόχρονα στο παρασκήνιο υπάρχει, όσο και αν δεν είναι φανερό, τα ανοικτά δίκτυα
απέναντι στα κλειστά που διαχειρίζονται και ρυθµίζονται από τρίτους, τα ανοικτά (open
source) προγράµµατα απέναντι στα εµπορικά προγράµµατα και σίγουρα ατελείωτες
δικαστικές µάχες.
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