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Plan prezentacji

• Wprowadzenie

• ‘superwęzły’ – podejście pierwsze

• SOSPNet, czyli podejście „dużo bardziej 
kompleksowe”

• 2Fast – szybkie ściąganie (danych)



Wprowadzenie

• Popularnośd P2P zapoczątkowana przez 
Napstera (1999)

• Główne badania to już przeszłośd (2000-2007)

• Rozwój architektury



Wprowadzenie

Czego oczekujemy?

• Wyszukiwanie plików użytkowników

Prosta architektura systemu peer-to-peer?

• Informacje o plikach i użytkownikach 
partycypujących trzymane centralnie

Lub

• Te same informacje trzymane ‘rozproszenie’



Problemy

• Podejście zcentralizowane – za mało 
rozproszone (ale szybkie szukanie)

• Podejście rozproszone – za wolne (algorytmy 
DHT szukają ponod w log n)

Potrzebujemy rozwiązania, które będzie i 
szybkie, i bezpieczne



Rozwiązanie?

• Zastosujmy podejście mieszane – trochę 
rozproszymy, trochę zcentralizujemy

• Leitmotiv – podział węzłów na 2 grupy 
odpowiedzialności

• Pewien pomysł podany w pracy 

„Structured Superpeers: Leveraging Heterogeneity
to Provide Constant-Time Lookup”, autorzy to 
Alper Tugay Mızrak, Yuchung Cheng, Vineet
Kumar oraz Stefan Savage



Satan



Architektura

• 2 rodzaje peer’ów – normalne i super

• Logiczna organizacja – superpeer’y połączone 
w wewnętrznym okręgu, zwykłe – w 
zewnętrznym

• Zakłada się, że jest porządek (w dodatku 
gęsty!)



Architektura cd.

O ‘superpeerze’

• Ma przydzielony łuk

• Inne superpeery i ich „zakresy”

• Zna swoich podwładnych

O ‘peerze’

• Zna swoje miejsce na łuku

• Zna swojego superpeera



Szukanie pliku

Pamiętajmy, że id plików i węzłów zewnętrznego 
kręgu są uporządkowane

• Peer wysyła żądanie do swego superpeera

• Jeśli żądany plik jest na „dobrym” łuku, to 
superpeer szybko zwraca odpowiedź

• Jeśli nie – szybko znajduje innego superpeer’a
zarządzającego „dobrym” łukiem



Co jeszcze?

Do dopowiedzenia:

• Jak skalowad?

• Jak leczyd po awarii?

Niedopowiedziane:

• Jak przydzielad numerki?



Tolerowanie awarii

• Peer’y na zewnętrznym okręgu czasowo 
odpytują swoich sąsiadów (zabezpieczenie na 
wypadek, gdy peer opuszczający system jest 
„niegrzeczny”)

• Gdy taka sytuacja zaistnieje, superpeer jest 
powiadamiany i aktualizuje swoje metadane



Awarie superpeer’ów

• Każdy superpeer pamięta metadane trzymane 
przez pewną liczbę swoich sąsiadów

• Odpytują się nawzajem co pewien czas

• W przypadku awarii wstawiany jest nowy 
węzeł, wybrany z puli „ochotników”

• Następnie trzeba odświeżyd metadane
wszystkich członków systemu…



Skalowalnośd

Propozycja heurezy, która dla zdefiniowanych 
twardych i miękkich limitów na przepustowośd 
węzła podejmuje odpowiednie akcje.

Np. jeżeli obciążenie przekroczy limit miękki dla 
3 sąsiadujących superpeer’ów

Nowy peer musi znad jednego superpeer’a



Ewaluacja

Przeprowadzona za pomocą narzędzia Chord 
Simulator

Trochę danych liczbowych:

• Prawd. awarii superwęzła – 0.036

• Okres odpytywania (keepalive) – 30 s

• 0.05 zapytania/s



Ewaluacja cd.



Wyniki



Wyniki cd.



Wnioski

• Węzły dobrze się organizują

• Komunikaty „keepalive”, itp. nie zajmują zbyt 
dużo czasu

• Autorzy koncentrują swoją uwagę na 
zapytaniach o pliki, a nie na ich ściąganiu

• Nie bardzo wiadomo co robid aby przyspieszyd 
samo pobieranie

• Podobnie w przypadku slashdot’ów



Kolejny krok

SOSPNet – bardziej skomplikowana architektura 
zaproponowana w pracy „Self-Organizing 
Super-Peer Networks”, autorzy to Paweł
Garbacki, Dick H. J. Epema, i Maarten van 
Steen

Również zakłada podział na 2 rodzaje węzłów



Założenia SOSPNet’u

• Węzły, które interesują się podobnymi plikami, 
mają się grupowad i wspierad

• Węzeł, który dołącza do sieci powinien szybko 
zidentyfikowad „swoją” grupę

• Elastycznośd powiązania peer-superpeer

• Ww. powiązanie powinno byd uzasadnione 
oraz „modyfikowalne”



Architektura - schemat



Architektura

• „słabe” węzły mają w pamięci podręcznej 
referencje do superwęzłów wraz z priorytetem

• Superwęzły – referencje do plików w słabych 
węzłach, również z priorytetem

• Zakładamy, że superwęzłom możemy 
statycznie przypisad wydajnośd oraz badad ich 
obciążenie



Dwupoziomowa pamięd podręczna

• Priorytet uchwytu do superpeer’a jest 
zwiększany przy komunikacji zakooczonej 
sukcesem

• Pamięcią podręczną weakpeer’a zarządza się 
wg. schematu LFU, co daje kolejkę 
priorytetową

• Dla superpeer’ów – podejście mieszane: LRU i 
LFU (nowy element pamięci podręcznej 
dostaje maksymalny priorytet)



Jak to działa?

Szukanie pliku

• Weakpeer przechodzi swoją kolejkę 
priorytetową superpeer’ów pytając ich, czy 
mają dany plik w pamięci podręcznej

• Jeśli szukanie się nie powiedzie, prosi 
losowego superpeer’a o wyszukanie pliku

• Na koocu aktualizuje priorytety



Odrobina kodu dla ilustracji działania



Kod cd.



Jeszcze wstawianie pliku…

• Weakpeer co jakiś czas wysyła listę swoich 
plików do któregoś (losowego) superpeer’a

• Ww. superpeer jest wybierany losowo tak, jak 
w kawałkach kodu prezentowanych wyżej



Skalowalnośd

Wymagania:

• Nie chcemy przekraczad wydajności 
superpeer’a

• Idealnie sytuacja - gdy obciążenie 
proporcjonalne do wydajności

• … oraz niski narzut

Ale superpeer nie zna swoich weakpeer’ów



Skalowalnośd

Pomysł:

• Superpeer może sterowad priorytetami!

• Jeśli jest za bardzo przeciążony, odrzuca 
żądania weakpeer’ów zmniejszając przez to 
swój priorytet w ich pamięci podręcznej

• Potrzebujemy jeszcze tylko informacji o 
obciążeniu innych superpeer’ów



Skalowalnośd – trochę kodu



Jeszcze trochę…



Zestawienie z poprzednim projektem

• Mniej niedopowiedzeo

• Większa dynamika

• „Sensowne” wiązanie weakpeer’ów z 
superpeer’ami

• Mniej pracy przy awariach



Ewaluacja

• Dwa zbiory danych – wygenerowany i 
„prawdziwy”

Kilka oznaczeo prawdopodobieostw:

p(m) – losowy węzeł poprosi o jakiś plik z tagiem
‘m’

p(m,k) – losowy węzeł poprosi o konkretny plik 
‘k’ z tagiem ‘m’

pn(m,k) – jw., ale węzeł też ma swój tag – ‘n’



Wizualizacja danych



Wizualizacja danych cd.



Testy

Znów kilka liczb:

• 100k weakpeer’ów

• Stosunek słabych to silnych 1000:1

• Miejsce w pamięci podręcznej weakpeer’ów –
10

• Superpeer’ów – 1000

Dodatkowo bierze się pod uwagę preferencje 
peer’ów



Wydajnośd pamięci podręcznych

Porównanie z 3 innymi podobnymi systemami:

• System bez superwęzłów, z polityką 
cache’owania jak w SOSPNet

• System ze stałym przyporządkowaniem SP-WP, 
cache’owaniem jak w SOSPNet

• System jak SOSPNet, ale bez wymiany 
statystyk między weakpeer’ami



Efekt



Efekt cd.



Ewaluacja ‘polityki’ pamięci 
podręcznej



cd.



Dołączanie węzłów



Odpornośd na awarie



Grupowanie

Przypomnienie: nie tylko pliki, ale również węzły 
mają tagi.

Teza: węzły o takich samych tagach powinny 
trzymad w pamięci podręcznej podobne 
superwęzły.

Miara podobieostwa peer’ów: dla węzłów 
otagowanych tak samo to średnia liczba takich 
samych referencji w cache’u / rozmiar cache’u



Grupowanie - wynik



Grupowanie plików

Podobnie superwęzły powinny trzymad w 
cache’u referencje do podobny plików

Miara podobieostwa: średnia z J(f1,f2) dla 
każdych dwóch plików otagowanych tak samo

J(f1,f2) = |Q(f1) ∩ Q(f2)|/(|Q(f1)| + |Q(f2)|),

Gdzie Q(f) – zbiór superpeer’ów, które mają 
wskaźnik na plik f



Grupowanie plików - wyniki



Równoważne obciążenie



Inne problemy

• Wiemy już jak szybko szukad plików

• Ale jak je szybko pobierad?

• Proste podejście – ile wyślesz, tyle odbierzesz 
ogranicza

• Brak obostrzeo też nie jest dobry



Tragedia wspólnego pastwiska



2Fast (wzmianka)

• Można połączyd użytkowników w grupy 
przyjaciół

• Nasz przyjaciel użycza trochę transferu

• Pobiera od innych częśd pliku i udostępnia 
nam „gratis”

• W zamian my też tak kiedyś zrobimy



Schemat



Efekty?

„Socjalne” podejście zapewnia średnio 3.5 
wzrost prędkości pobierania 



Dziękuję za uwagę

Karol Strzelecki


