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Bevezető
definíció
-

-

egy alkalmazáscsoport, mely kihasználja az Internet peremén lévő felhasználók erőforrásait
¾ tárolás – merevlemez kapacitás
¾ CPU – számítási kapacitás
¾ tartalom – adatok, információk megosztása
¾ bármilyen más megosztható erőforrás, szolgáltatás, funkció
egy alkalmazás rétegbeli Internet a fizikai Internet topológia fölött

„Peer-to-peer network”
egyenrangú hálózat
peer = veled egyenrangú felhasználó
mindenki egyenlő
a kliens-szerver architektúra ellentéte
jellemzők
-

minden résztvevő peer egyszerre kliens és szerver
nincs központi vezérlés/adatbázis
senkinek nincs globális képe a hálózatról
a rendszer globális működése a lokális kölcsönhatások eredménye

-

bármilyen megosztott erőforrás elérhető bárki által
akkor férhetsz mások erőforrásaihoz, ha megosztod a sajátaidat
a peer-ek függetlenek egymástól
a peer-ek és a kapcsolatok alapvetően megbízhatatlanok (gyakori be- és kilépés)

-

elosztott adatbázisok
elosztott számítás
elosztott hálózati szuperszámítógépek
instant messaging
CSCW (Computer Supported Cooperative Work)
vezeték nélküli ad-hoc hálózatok
alkalmazás rétegbeli multicast szolgáltatás
e-commerce, e-business stb.

-

a kezdeti Internet peer-to-peer volt
ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork)
¾ 1969 – US Department of Defense
¾ UCLA - University of California at Los Angeles
¾ SRI – Stanford Research Institute
¾ UCSB – University of California Santa Barbara
¾ Univesity of Utah
különböző operációs rendszerek, egyenrangú felhasználók

mire jó?

történet

-
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Történelem
a kezdeti hálózat
egyenrangú hálózat
bármely két gép képes volt kommunikálni egymással
nyílt és szabad rendszer (tűzfalak nem léteztek a ’80-as évek végéig)
egyetemi kutatók „játszótere”
biztonsági gondok nem léteztek
aztán robbant a Net
felhasználók számának robbanása
tudományosból kereskedelmi hálózat Æ spam megjelenése
biztonsági intézkedések váltak szükségessé (tűzfalak)
elfogytak az IP címek Æ dinamikus IP címek, NAT
megjelent a Web: új kommunikációs szolgáltatások (webkliens – webszerver)
az első p2p alkalmazások
telnet, ftp
¾ nem „vérbeli” p2p alkalmazások
¾ szigorúan nézve kliens/szerver rendszerek
¾ DE: bárki lehetett kliens is, szerver is Æ szimmetrikus rendszer
Usenet
-

-

a mai p2p alkalmazások nagyapja: központi vezérlés nélkül fájlokat másol gépek között
UUCP (Unix-to-Unix Control Protocol)
¾ egy UNIX gép automatikusan felhívott egy másik gépet
¾ fájlokat cseréltek
¾ megszüntették az összeköttetést
levelek, fájlok, programok cseréje

-

newsgroups: csoportok különböző témakörök körül
¾ a helyi felhasználók a helyi newsgroup „szerverre” csatlakoznak
¾ a szerverek periodikusan kicserélik információikat Æ egy felhasználó üzenete minden
érdeklődőt elér
¾ a szerverek egy p2p hálózatot alkotnak

-

a rendszert skálázhatóvá kellett tenni
¾ egy szerver csak bizonyos csoportokra iratkozik fel
¾ a szerverek csak az üzenetek fejlécét továbbítják
¾ ha valaki kíváncsi, lekéri a teljes üzenetet
¾ korlátozott időtartamú tárolás

-

jellemzők:
¾ elosztott rendszer, nincs központi vezérlés
¾ egy új témacsoport létrehozása:

demokratikus szavazás alapján

javaslat küldése a news.admin csoportnak

vita, szavazás: bárki szavazhat e-mail-ben

ha elfogadják, a szerverek elkezdik terjeszteni
¾ megengedett anarchia: szavazás nélkül nyitható egy alt.* csoport
¾

NNTP (Network News Transport Protocol)

TCP/IP alapú

optimalizált elárasztás
 útvonal az üzenetek fejlécében
 egy szerver csak egyszer kap meg egy üzenetet

-

fájlcsere
¾ eredetileg csak text fájlok cseréje
¾ bináris fájlok átalakíthatóak
¾ probléma: túl hosszú fájlok (film: 15.000.000 sor, szerver-korlát: 10.000 sor)

megoldás: több részre vágott fájlok

-

feliratkozás
¾ NNTP News Server:

Internet szolgáltató NNTP szervere

fizetős NNTP szerverek
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News Client (Reader)

Microsoft Outlook Newsreader, Xnews, Agent, Newsbin

DNS (Domain Name System)
hierarchikus információs rendszer
elosztott adatbáziskezelésre találták ki (1983, amikor a hosts.txt állomány csereberéje kezelhetetlenné
vált)
minden DNS „szerver” felelős a címtartomány egy részéért: szerverként működik, válaszol azokra a
kérésekre, melyek egy hozzá tartozó címet érintenek
minden DNS „szerver” felelős a saját tartományában lévő gépek kéréseinek kezeléséért
¾ kliensként működik, továbbküldi a kéréseket a felelős DNS szerver felé
¾ cache-eli a válaszokat
IP útvonalválasztás
IP útvonalválasztók (routerek) peer-ek
felfedezik és fenntartják a topológiát
egy router nem kliens és nem szerver
folyamatosan kommunikálnak egymással
függetlenek egymástól
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Struktúrálatlan P2P rendszerek
Napster
jellemzők
-

nem „igazi” p2p rendszer
¾ központi szerver tárolja a megosztott fájlok listáját
¾ keresés a központi szerveren
¾ közvetlen letöltés a peer-ek között

-

hátrányok
¾
¾
¾
¾
¾
előnyök
¾
¾

-

rossz skálázhatóság (szerverfarmon belül terheléselosztás DNS rotációval)
a szerver szűk keresztmetszet
könnyen perelhető
titkosítás hiánya
freeriding lehetőség
gyors keresés
ismert topológia

DirectConnect
jellemzők
-

központosított rendszer: több száz hub
hub ≠ szerver
¾ nem tárolja a fájlok listáját, „router”-ként működik
¾ összeköti a peer-eket, továbbítja a kereséseket
korlátozott belépés
¾ megosztott tartalom mérete
¾ IP címtartomány
¾ hozzáférési sebesség

DC++
-

open source kliens
DirectConnect hálózatot használja
előnyök
¾ barátságosabb GUI
¾ több hub-os párhuzamos csatlakozás, keresés
¾ spyware, adware kiiktatva
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eDonkey
jellemzők
-

központosított hálózat, a szerverek nem kommunikálnak egymással
több szerverre lehet feliratkozni egyszerre
¾ server.met – a szerverek IP címlistája
¾ folyamatosan kell frissíteni
elosztott letöltés
¾ megosztáskor egy hash-t csatol a fájlhoz
¾ a szerver tárolja a hash-eket
¾ kereséskor egy listát kapunk a lehetséges peer-ekről
¾ a fájl darabjait külön helyekről, párhuzamosan tölthetjük le (9 Mb-os darabok)

-

népszerű eDonkey kliens
open source változat
nincs spyware, adware

eMule

Gnutella
jellemzők
-

elosztott rendszer, központi szerver nélkül
elárasztás alapú keresés
minden peer
¾ megoszt állományokat
¾ kliens és szerver egyidőben – servent
¾ továbbítja a szomszédai felé a kapott Query csomagokat
¾ válaszol a Query üzenetekre, ha rendelkezésére áll a keresett fájl

Gnutella fejléc
Byte 0-15: Message ID – egyéni azonosító
¾ V 0.6 – Byte 8: 11111111, Byte 15: 00000000
Byte 16: Function ID – az üzenet típusa
Byte 17: TTL (Time To Live) – hányat ugorhat még
Byte 18: Hops – hányat ugrott már
Byte 19-22: Payload Length – a fejléc utáni adatrész hossza (max. csomaghossz 4 kB)
-

üzenettípusok (Function ID-k)
¾ 0x00 Ping: a peer-ek keresése a Gnutella hálózaton
¾ 0x01 Pong: válasz egy Ping-re

IP cím, port, megosztott fájlok száma, megosztott könyvtár mérete
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0x80 Query: keresés indítása

kereséskritérium (szöveg), minimum sávszélesség
0x81 Query Hit: válasz találat esetén

IP cím, port, sávszélesség, fájlnév, fájlhossz
0x40 Push: „feltöltés” kérése egy tűzfal mögötti peer-től

kért fájl adatai, cél IP cím/port

előnyök
-

robosztusság, nincs szűk keresztmetszet
egyszerűség
jogilag nehezen támadható: nincs perelhető központi entitás

-

az elárasztás nem skálázható megoldás
¾ TTL-t használva (valamilyen szinten) áthidalható
¾ nem minden szomszédnak küldjük tovább az üzeneteket
¾ a Message ID alapján, egy üzenetet csak egyszer továbbít egy peer

egy peer többször megkaphat egy üzenetet

hiányzik a Usenet-ben használt szűrés
¾ nagy hálózati forgalmat generál

-

problémák a kereséssel
¾ a keresés időtartama nem behatárolható
¾ a keresés sikerének valószínűsége nem ismert
¾ a topológia ismeretlen, az algoritmusok nem tudják felhasználni
¾ a peer-ek „hírneve” nincs figyelembe véve

-

további hátrányok
¾ kis méretű elérhető hálózat
¾ modemes felhasználók: kis sávszélesség a keresések továbbítására (routing black holes)
¾ megoldás

peer hierarchia kialakítása

csatlakozási preferenciák

nagy sávszélességű peer-ek előnyben

nagyméretű megosztott állománnyal rendelkezők előnyben

-

megszakadó letöltések
¾ hosszú letöltési idők a modemes hozzáférés miatt
¾ csak rövid ideig futtatták a Gnutella kliens-t (keresés ideje)

-

Freeloading: a Gnutella hálózat elérhető volt weboldalakról Æ Webes keresés, letöltés, megosztás nélkül

-

a kliensek 70%-a nem oszt meg semmit, a válaszok 50%-át a peer-ek 1%-a szolgáltatja
társadalmi és nem technikai probléma
következmények
¾ a rendszer hatékonyságának romlása (skálázhatóság?)
¾ a rendszer sebezhetőbb
¾ „központosított” Gnutella – jogi problémák

-

mérések elemzése
¾ a felhasználók nagy hányada freerider
¾ a freerider-ek egyenlően oszlanak el a hálózatban
¾ bizonyos peer-ek olyan fájlokat osztanak meg, melyek senkit sem érdekelnek

hátrányok

Freeriding
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KaZaa
jellemzők
-

a jelenleg legelterjedtebb p2p alkalmazás
a FastTrack hálózatot használja
leginkább USA-ban népszerű
a RIAA legnagyobb célpontja
Kazaa.com – LEF Interactive, Ausztrália: alkalmazottak mindenhol a világban, nehezen fellelhetők

KaZaa vs. RIAA
nemzetközi macska-egér játék
¾ az amerikai jog nem érvényes máshol
¾ nincs központi entitás, nincs kit perelni
megoldások
¾ (amerikai) felhasználókat perelni
¾ DoS támadások
¾ vírusok a rendszerben

hash linkekkel elkerülhetők

Weben keresztül megszerezhető hash-ek
architektúra
-

a peer-ek egy supernode-hoz csatlakoznak
a supernode-ok egyenrangúak
a supernode ismeri a hozzá tartozó peer-ek IP címeit és a megosztott fájlok listáját (mini Napster szerver)

-

titkos forráskód
¾ kód visszafejtés: peer-supernode kommunikáció
¾ a supernode-supernode kommunikáció alig ismert

-

egy supernode ismer más supernode-okat: nagyon gyér konnektivitás (kb. 20-30 másikat ismer)
bárki lehet supernode
¾ számítási kapacitás, sávszélesség
¾ automatikus kiválasztás
¾ több tízezer supernode, kb. 50-200 peer/supernode

supernode választás
lehetséges supernode-ok IP címei az alkalmazás letöltésekor
csatlakozás után egy működő supernode keresése
aktuális supernode lista letöltése
ping 5 supernode felé
választás a legkisebb RTT (Round Trip Time) alapján
ha egy supernode „meghal”, újat választ
keresés
-

kulcsszó alapján: a felhasználó beállítja max. hány találatot vár (x)
a keresést a supernode-hoz küldi Æ ha a supernode-nál van x találat, vége
ha nincs, a kérést a supernode más supernode-oknak küldi Æ ha van x találat, vége
ha nincs, újabb supernode-ok kapják meg a kérést
¾ valószínűleg a kezdeményező supernode indítja az újabb keresést (nem rekurzív)
a válaszok hullámokban érkeznek

párhuzamos letöltés
ha több találat, a felhasználó párhuzamos letöltést választhat
¾
a fájl több részre osztva http byte-range header alapján
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¾ különböző részek különböző peer-ektől
új „szerver” peer választása automatikusan, ha az előző „meghal”

hálózati forgalom fenntartása
egy átlagos tag érdeke a letöltés Æ a feltöltés ezért egy felesleges teher
karban kell tartani a felkínált tartalmat
¾ Integrity Rate
¾ 2x többet „ér” az ilyen fájl
pénzbe is kerülhet
díjazni kell az aktív tagokat
Participation Level (részvételi szint): PL = (feltöltés/letöltés) * 100
előnyök
-

skálázható
¾ egy központi szerver helyett több ezer supernode
¾ csak a supernode-ok között történik elárasztás
sorbanállás kezelése
¾ előnyt élveznek azok, akiktől sokat töltenek le
¾ hátrány a kis sávszélességgel rendelkezőknek (lassan kerülnek kiszolgálásra)
jogilag nehezen támadható

BitTorrent
jellemzők
-

Python kód, open source
népszerű nagyméretű adatok elosztott letöltése
nincs saját keresőmotor Æ Webes keresés
nincsenek megosztott könyvtárak
letöltés közben feltöltés mások számára

-

hagyományos webes keresés
.torrent fájl
¾ hash információ
¾ egy „tracker szerver” címe

-

tracker
¾
¾

a csatlakozó peer-nek megad egy véletlenszerű listát a lehetséges peer-ekről
statisztika (hány letöltés, hány peer-nél van a teljes fájl, hány peer-nél vannak fájl részek)

-

mag (seed)
¾ kezdeti forrás
¾ egy peer, akinél a teljes állomány megtalálható

-

a fájl több részre van osztva
¾ 250 kB-os részek
¾ minden rész hash információja a .torrent fájlban
¾ a részek további alrészekre osztva

-

párhuzamos letöltés és feltöltés
„leech resistance” (piócák kiszűrése): minél nagyobb a feltöltési sávszélesség, annál több peer-től tölthetsz
le részeket párhuzamosan
megbízhatóság maximalizálása
¾ csökkenteni a sikertelen letöltések esélyét
¾ bizonyos részek „eltűnnek” Æ a fájl használhatatlan

alapelvek

-

egy teljes rész letöltése
ha egy rész egy alrészét letöltjük, a következő alrészek előnyben részesülnek más részek alrészeivel
szemben
gyors letöltést biztosít egy rész számára
ha a rész teljes, a peer ellenőrzi a hash-t
ha OK, jelzi a Tracker-nek
a rész letölthetővé válik mások számára
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Hogyan működik?
a legritkább legelőbb (rarest first): azt a részt tölti le előbb, mellyel a legkevesebb peer rendelkezik
előnyök
¾ növeli a letöltés globális sikerét:

ha az a néhány peer (esetleg az egyedüli seed) „meghal”, továbbra is elérhetőek
lesznek a ritka részek
¾ biztosítja a további letöltési kéréseket

ha egy ritka résszel rendelkezem, mások tőlem fogják azt kérni

növelem a letöltési sebességem
¾ növeli a globális letöltési sebességet

a seed-től külön részeket kér le minden peer

ugyanazt a részt nem kell többször feltöltenie a seed-nek (különösen előnyös, ha
lassú a seed)
-

véletlenszerű első rész
¾ ameddig nincs mit feltölteni tőlem, letölteni is nehezen tudok – kevés peer-t ismerek
¾ cél egy részt minél gyorsabban megszerezni

egy ritka részt lassan tudok letölteni
 kevés peer rendelkezik az alrészekkel
 ha letöltöm, sokan kérik majd, nő a letöltési sebességem

egy népszerű rész letöltése gyors, de nem olyan hasznos
 kevesen fogják majd tőlem kérni
 nem tudom növelni a letöltési sebességem

megoldás: véletlenszerű választás

tulajdonságok
lassú indulás
változó letöltési sebesség: függ a feltöltés alatt álló résszel rendelkezők számától, feltöltési sebességétől
sikeres letöltés után illik az alkalmazást tovább futtatni: ekkor a peer seed-ként működik
BitTorrent vs. eDonkey
hasonló elveken működnek
¾ részekre osztott fájlok
¾ párhuzamos letöltés
a BitTorrent-ben csak egy fájlt töltünk le egyszerre
¾ nagyobb a rendelkezésre álló sávszélesség minden peer-nél
¾ (elvileg) gyorsabb letöltés
az eDonkey-ban nincs „piócaszűrés”
¾ a feltöltésből nincs igazán haszna a peer-nek
a BitTorrent-ben nincs keresőmotor
¾ a .torrent fájlt weben kell megkeresni
¾ jogilag könnyen támadható: a tracker szolgáltatása, IP címe nyilvános

Freenet
jellemzők
-

-

teljesen elosztott, egyenrangú hálózat
a peer-ek tárolófelületet és sávszélességet „ajánlanak” fel a rendszernek
¾ nem tudják, a rendszer mit tárol ott
¾ minden adat kódolva van
„földrajzilag elosztott nagyméretű virtuális merevlemez, névtelen hozzáféréssel”
biztosítja a „szerzők” és az „olvasók” anonimitását
¾ nem lehet megállapítani az adatok forrását és célállomását
¾ az adatokat kulcsok azonosítják
¾ a peer-ek nem tudják, mit tárol a rendszer a gépükön: nem vonhatóak felelősségre
a keresést abba az irányba továbbítja, ahol a legvalószínűbb a találat
¾ nincs központi szerver (Napster)
¾ nincs elárasztás (Gnutella)
a fájlok azonosítása tárolási helyüktől független
az adatok dinamikus elosztása a rendszerben
a hálózati topológia folyamatosan változik
¾ új kapcsolatok jönnek létre a peer-ek között
¾ az állományok vándorolnak a rendszerben
¾ dinamikus, adaptív útválasztás

12

Peer-to-peer hálózatok

Freenet fejléc
-

2005. tavaszi félév – vázlat

UniqueID (64 bit): azonosítja az üzenetet, a hurkok elkerülésére szolgál
Hops To Live: még hányszor lehet továbbküldeni a csomagot
Depth: hányat ugrott már a küldés óta
Source: az üzenet forrását azonosítja

Üzenet típusok
HandshakeRequest
¾ kapcsolatot kezdeményez egy peer-rel
¾ ellenőrzi, hogy a protokoll verziók megegyeznek
HandshakeReply
¾ válasz a HandshakeRequest-re
DataRequest
¾ a megadott kulcsnak megfelelő adatot kéri
DataReply
¾ válasz a DataRequest-re
¾ a közbeeső peer-ek cache-ben tárolják az adatot
¾ a következő hasonló kérésre már tudnak közvetlenül válaszolni
RequestFailed
¾ sikertelen keresés esetén
-

-

Data Store
-

-

InsertRequest
¾ megegyezik a DataRequest-tel
¾ azt ellenőrzi, hogy a megadott kulcsnak megfelelő fájl megtalálható-e a rendszerben
¾ ha igen, egy DataReply keletkezik
¾ ha nem, egy InsertReply üzenet
DataInsert
¾ kérés a megadott adat és kulcs tárolására a rendszerben
¾ az InsertRequest útvonalán halad: ott tárolja, ahol majd keresni fogják
¾ a közbeeső peer-ek cache-ben tárolják az adatot
minden peer-nek tudnia kell
¾ merre továbbítani a kérést
¾ merre továbbítani a választ
¾ meddig tárolni egy adott dokumentumot

lista elején
¾ „friss”, gyakran kért fájlok
¾ kulcs, adat, származási cím
lista alján
¾ régi, ritkán kért fájlok
¾ kulcs, elérhetőségi cím
ha egy kulcs lefele mozog a listán, egy idő után az adatok törlődnek

keresés
-

-

a peer-ek által tárolt kulcsok alapján
¾ korlátozott számú ugrás, de nagyobb, mint a Gnutella esetében (tipikusan 500)
¾ az üzenetek azonosítója alapján szűri a hurkokat
egy kérés érkezésekor
¾ ha már kezelte a kérést (hurok), visszaválaszol, hogy a küldő próbálja másfelé továbbítani
(next-best choice)
¾ ha rendelkezik az állománnyal, válaszol
¾ ha nem, továbbküldi a keresett kulcshoz legközelebb álló kulcsnak megfelelő cím felé
ha válasz érkezik
¾ a kulcs és az adat bekerül a cache-be
¾ a legrégebbi kulcs kikerül a data store-ból
találat esetén az állomány küldése nem pont-pont között
¾ a keresés útvonalán terjed vissza
¾ segíti a cache működését
¾ növeli az anonimitást
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az elején a Data Store üres, a peer véletlenszerűen választja ki, merre küldje a keresési, illetve
adatbeviteli kéréseit
¾ az adatok eloszlása véletlenszerű lesz
a keresés (útválasztás) minősége idővel javul
¾ lavina effektus (kriptográfiában: ha a bemenet picit is megváltozik, a kimenet változása óriási
lesz)
¾ egy tárolt fájl alapján a peer bekerül más peer-ek adatbázisába, a megfelelő kulccsal
¾ hasonló kulcsok iránti kérések elkezdenek érkezni
¾ a válaszok bekerülnek a cache-be
¾ egyre több hasonló kulcsú állományt tárol
a peer nem döntheti el, milyen kulcstartományra „specializálódik”
¾ a többi peer által tárolt kulcsoktól függ
¾ növeli a rendszer „ellenőrizhetetlenségét”

keresések eloszlása
elkerüli a Slashdot effektust
¾ Slashdot effektus: a Slashdot oldalról linkelt oldalakat az olvasók megrohanják és lelassítják a
linkelt oldalt
¾ a cache-elés miatt a keresések eloszlanak
¾ a források nem kerülnek túl nagy terhelés alá
a kulcsok hash-ek
¾ szemantikailag egymáshoz közel álló tartalmak teljesen különböző kulcsokat kaphatnak
¾ egy „hot topic”-hoz tartozó különböző állományok eloszlanak a rendszerben
hash függvény
nagy értelmezési tartományt képez le egy „szűk” értékkészletre
¾ változó hosszúságú x paramétert képez le fix hosszúságú h = H(x) értékre
kriptografikus hash függvények
¾ ha adott x, H(x) relatíve egyszerűen kiszámítható
¾ H(x) egyirányú: ha adott h hash érték, túlzottan számításigényes olyan x-et találni, amire H(x)=h
¾ H(x) ütközésmentes

H „gyengén ütközésmentes”, ha egy adott x-re túlzottan számításigényes egy olyan y
megtalálása (x ≠ y), amelyre H(x) = H(y)

H „erősen ütközésmentes”, ha túlzottan számításigényes bármilyen olyan x és y
értékeket találni (x ≠ y), amelyre H(x) = H(y)
¾ népszerű algoritmusok: MD5, SHA-1
kulcsok
-

anonimitás
-

minden állományt egy kulcs azonosít
a kulcs egy globális azonosító része (URIs, Uniform Resource Identifiers)
több fajta kulcs létezik
¾ KSK – Keyword Signed Key (szavakkal történő leírás, DE probléma: ütköző leírások)
¾ SSK – Signed Subspace Key (feltöltő azonosítására, névterek kialakítására)
¾ CHK – Content Hash Key (fájltartalom alapján történő hash-elés)
¾ SVK – Signature Verification Key

-

a peerek véletlenszerűen „hazudhatnak” a kérésekkel kapcsolatban: a Depth és a Hops-To-Live értékek
változtathatók
lehetetlen kideríteni, kitől kapod meg a dokumentumot
lehetetlen kideríteni, ki publikált először a rendszerben egy adott fájlt

-

teljesen elosztott rendszer
nagy hibatűrés
robosztus, skálázható
másolatok automatikus generálása
jól alkalmazkodik a felhasználók dinamizmusához
adaptív, hatékony útválasztás

előnyök
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-

anonim szerzők és olvasók
freeriding nem lehetséges

-

nem garantálható a keresések ideje
nem garantálható a keresések sikere
ismeretlen topológia: a kereső algoritmusok nem tudják ezt kihasználni
nem biztosítja a tartós tárolást: egy ma publikált fájl holnapra lehet, hogy „kihal” a rendszerből

-

nagyméretű állományoknál nem előnyös egy hosszú útvonal mentén küldeni a választ
¾ nagy a hibalehetőség
¾ „elpocsékolt” sávszélesség
a freenet fő célja a cenzúra elkerülése és az anonimitás, nem a hatékonyság
¾ főként kisméretű fájlok (szöveges dokumentumok) tárolására és terjesztésére kiváló

hátrányok

-
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Struktúrált rendszerek
P2P keresés
struktúrálatlan p2p rendszerek
Gnutella, KaZaa stb…
véletlenszerű keresés: nincs információ a fájl lehetséges tárolási helyéről
példa: koncentrikusan szélesedő keresés (ERS, Expanding Ring Search)
nagy terhelés a rendszeren
minél több helyen tárolva, annál kisebb a keresés által generált terhelés
struktúrált p2p rendszerek
irányított keresés
¾ kijelölt peer-ek kijelölt fájlokat (vagy azok fele mutató pointereket) kell tároljanak

mint egy információs pult
¾ ha valaki keresi a fájlt, tudja kit kérdezzen
elvárt tulajdonságok
elosztottság
¾ felelősség elosztása a résztvevők között
alkalmazkodás
¾ a peer-ek ki- és bekapcsolódnak a rendszerbe
¾ az új peer-eknek feladatokat osztani
¾ a kilépő peer-ek feladatait újraosztani
DHT – Distributed Hash Tables
egy hash függvény a keresett fájlhoz egy egyéni azonosítót társít
a hash függvény értékkészletét elosztja a peer-ek között
egy peer-nek tudnia kell minden olyan fájlról, melynek a hash-elt értéke a saját értékkészletébe tartozik
¾ vagy saját maga tárolja a fájlt
¾ vagy tudja, ki tárolja

DHT útválasztás
minden peer, mely információt tartalmaz egy fájlról, elérhető kell legyen egy „rövid” úton
¾ korlázott számú lépésen belül
¾ a kereső peer által
¾ a fájlt tároló peer-ek által
korlátozott számú szomszéd
¾ skálázható a rendszer méretétől függetlenül
a különböző DHT megoldások lényegében az útválasztásban térnek el
¾ CAN, Chord, Pastry, Tapestry, Kademlia
DHT alapú fájlmegosztás
előnyök
¾ mindig megtalálja a keresett állományt
¾ gyorsan megtalálja a keresett állományt
¾ jobban kihasználhatóak a megosztott erőforrások
hátrányok
¾ fájlok másolása a rendelkezésre állás biztosítására
¾ fájlok másolása a terhelés elosztására
¾ csak teljes kulcs alapú keresés
létezik legalább egy DHT-re alapuló fájlcserélő rendszer
¾ Overnet – a Kademlia DHT-t használja
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Kademlia
jellemzők
-

160 bites azonosító címtér
az felel egy ID-ért, akinek az azonosítója a legközelebb áll hozzá, a XOR metrika szerint
¾ dXOR(010101, 110001) = 4 + 32 = 36

-

minden ugrással a cél körüli kisebb részfába jutunk

Kademlia állapotok
k-bucket
¾ adott k távolságra levő peer-ek listája
¾ nem teljes lista
¾ hatékonyság szerinti sorrend
¾ minden elkapott üzenet alapján frissít
legutóbb látott peer-ek a lista elején
¾ élő peer-ek (keresés közben) bent maradnak a listában
Mit takar a kulcs?
a kulcsnak megfelelő peer tárolhatja magát a fájlt
¾ másolatok szükségesek a rendelkezésre állás biztosítására (Mi történik, ha egy peer kilép a
rendszerből?)
¾ Hogyan lehet elosztani a terhelést?
a kulcsnak megfelelő peer egy pointer listát tárol
¾ csak a pointer listát kell másolgatni
¾ a pointer listát karban kell tartani (Mi történik, ha a peer, mely felé mutat egy pointer kilép a
rendszerből?)
kulcsszavak
-

a struktúrálatlan fájlcserélő rendszerekben minden fájlhoz metadata kapcsolódik
¾ magyarázó, kísérő szöveg, kulcsszavak stb.
¾ keresés a metadata felhasználásával
DHT esetén csak teljes kulcsszóra alapuló keresés
¾ legyen kulcs = h(zenész, dal)
¾ ha ismered a zenészt/dalt, a DHT megtalálja a kulcsért felelős peer-t
¾ számít a pontos helyesírás, szórend
¾ Mi van, ha csak a dal címét vagy csak az énekest ismered?

lehetséges megoldás
minden állomány rendelkezik egy XML azonosító leírással (d = XML descriptor)
¾ <song> <artist>David Bowie</artist> <title>Changes</title> <album>Hunky Dory</album>
<size>3156354</size> </song>
a kulcs az azonosító hash-elt értéke: k = h(d)
az állományt a k kulcsért felelős peer tárolja
lehetséges keresések:
¾ q1 = /song[artist/David Bowie][title/Changes][album/Hunky Dory][size/3156354]
¾ q2 = /song[artist/David Bowie][title/Changes]
¾ q3 = /song/artist/David Bowie
¾ q4 = /song/title/Changes
minden lehetséges keresésre generálunk egy kulcsot: kn = h(qn)
minden kn kulcsért felelős peer tárolja a d azonosítót
-

legyen a keresés a következő: q4 = /song/title/Changes
a hash függvényt ismerve, generáljuk a q4-nek megfelelő kulcsot, és a DHT-t használva rákeresünk
a DHT visszaadja a q4-ért felelős peer címét
P-től lekérdezzük az összes „Changes” című dal azonosítóját
kiválasztjuk a keresett dalt, melynek azonosítója d
generáljuk a d azonosítónak megfelelő k kulcsot
a DHT-t használva rátalálunk a P’ peer-re, mely felelős a keresett dalért
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CAN
Miért CAN?
-

-

a Napster hátránya: központosított fájrendszer
¾ a szerver hibája megbénítja a rendszer (single point failure)
¾ nem skálázható: nem lehet elosztottá tenni
a Gnutella hátránya: teljesen elosztott fájlrendszer
¾ elárasztás alapú keresés

bizonytalan találati valószínűség

nem skálázható
cél: egy skálázható peer-to-peer fájlrendszer

jellemzők
-

CAN: egy elosztott, Internet szinten skálázható hash-tábla: insert, lookup, delete műveleteket biztosít egy
(Kulcs, Érték) paraméter párra
teljesen elosztott rendszer
skálázható: minden résztvevő csak korlátozott számú állapotot tárol, a résztvevők számától függetlenül
hibatűrő: akkor is működőképes, ha a rendszer egy része meghibásodott

CAN architektúra
a hash-tábla egy D-dimenziós ortogonális koordináta rendszerben kialakított D-tóruszon működik
¾ ciklikus D-dimenziós tér
¾ hash(K) = (x1, …, xD)

-

ortogonális távolság: p1 = 0.2, p2 = 0.8 Æ CartDist(p1, p2) = 0.4
koordináta zóna: egy „szelet” a Cartesian térből

-

CAN csomópontok
¾ csomópont = egy gép a rendszerben, de ≠ peer!
¾ minden CAN csomópont a tér egy külön zónájáért felel
¾ a csomópont tárolja az összes olyan állomány, mely a saját zónájába hash-elődik
¾ a csomópontok egymás között lefedik a teljes teret

CAN szomszédok
2 CAN csomópont szomszéd, ha a zónáik átfedik egymást D-1 dimenzió mentén és szomszédosak 1
dimenzió mentén
egy csomópont ismeri
¾ az összes szomszédja IP címét
¾ az összes szomszédos zóna koordinátáit
a csomópontok csak a szomszédaikkal tudnak kommunikálni

CAN csatlakozás
egy CAN-nek van egy DNS domain neve: egy vagy több „Bootstrap Node” IP címére képződik le
a Bootstrap Node tárolja néhány résztvevő csomópont IP címét
az új csomópont véletlenszerűen kiválaszt egyet, és hozzá próbál csatlakozni
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elindul egy tetszőleges pontból
P = a K kulcs hash-elt értéke
Greedy (mohó) forwarding
1. az aktuális csomópont leellenőrzi, hogy a saját vagy a szomszédai zónája tartalmazza-e a P
pontot
2. HA NEM
a. rangsorolja a szomszédait a P ponttal szembeni cartesian távolságuk alapján
b. az üzenetet a P ponthoz legközelebb álló szomszédhoz küldi
c. megismétli az 1. lépést
3. HA IGEN: a pozitív választ (a keresett állományt) visszaküldi a keresőhöz

hibatűrő útválasztás
1. elindul egy tetszőleges pontból
2. P = a K kulcs hash-elt értéke
3. Greedy (mohó) forwarding
a. mielőtt továbbküldené az üzenetet, ellenőrzi a szomszéd készenléti állapotát
b. az üzenetet a rendelkezésre álló legjobb szomszédhoz küldi el

CAN csatlakozás
egy új csomópont akar csatlakozni
¾ kapcsolatfelvétel egy működő csomóponttal : DNS domain name Æ Bootstrap Node Æ IP cím
¾ a hash tábla egy szeletét az új csomópontnak kell adni: a kapcsolódó állományokat, illetve az
azokra vonatkozó adatokat tárolni kell az új csomóponton
¾ az új csomópont be kell kapcsolódjon az útválasztásba
-

zóna keresése az új csomópont részére
¾ véletlenszerűen választ egy P pontot
¾ a JOIN üzenetet a P pontért felelős csomóponthoz küldi
¾ a kérést a CAN útválasztást használva továbbítja

¾

a P pontért felelős csomópont kettévágja zónáját

az egyik fele az új csomóponté lesz

a másik fele megmarad a régi csomópontnál
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¾

az elosztás a zóna legnagyobb oldalának megfelelő dimenzió mentén történik (ha két oldal
egyenlő, a kisebbik rangú dimenzió mentén osztódik)

¾

a hash-tábla alapján az új csomópont zónájába eső állományokra vonatkozó adatokat átküldi

bekapcsolódás az útválasztásba
¾ az új csomópont megkapja a régi csomópont (amelyik zónáját osztottuk) szomszédainak listáját
¾ a régi csomópont frissíti a szomszédait

törli az „elveszett” szomszédokat

bejegyzi az új csomópontot
¾ minden szomszéd kap egy frissítő üzenetet, a saját szomszéd-táblája frissítéséhez

törli a régi csomópontot

bejegyzi az új csomópontot
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csomópont távozása
csomópont kilép a rendszerből
¾ ha az egyik szomszéd zónája egyesíthető a kilépő csomópont zónájával, akkor ez a szomszéd
veszi át az egyesített zóna kezelését (egyesíthető = „szabályos”, konvex zóna keletkezik)
¾ ha nem, akkor az egyik szomszéd két külön zónát kezel majd

¾

mindkét esetben:

a kilépő csomópont adatai átkerülnek a zónát átvevő csomóponthoz

a zónát átvevő csomópont frissíti a szomszédainak listáját

az összes szomszédot értesíti a cseréről, azok pedig frissítik a saját szomszédlistájukat

-

ha egy csomópont „angolosan” távozik (ungraceful departure)
¾ szabályos időközönként a csomópontok frissítő üzeneteket küldenek a szomszédaiknak (a saját
zónájuk koordinátái, a szomszédaik listája, illetve azok zónáinak koordinátái)
¾ ha egy csomópont egy adott t időn belül nem kapott üzenetet az egyik szomszédjától, elindítja a
TAKEOVER procedúrát

megpróbálja átvenni a „halottnak” hitt csomópont zónáját

egy TAKEOVER üzenetet küld a halott csomópont minden szomszédjának
¾ ha egy csomópont kap egy TAKEOVER üzenetet, összehasonlítja a saját zónáját a küldő
zónájával Æ ha kisebb, saját maga küld egy új TAKEOVER üzenetet a halott csomópont
szomszédjainak
¾ az a szomszéd veszi át a zónát, aki nem kap választ a TAKEOVER üzenetére t időn belül

-

a halott csomóponton tárolt adatok nem elérhetőek mindaddig, ameddig a forrás nem publikálja újból őket
(elküldi az új csomópontnak)

CAN optimalizálás
rövidebb utak: kevesebb ugrás a forrás és a cél között
rövidebb ugrások: két szomszéd közötti ugrás a fizikai topológián
optimalizált zónafelosztás
CAN valóságok (Reality)
többszörös koordináta rendszerek
minden csomópont több koordináta rendszer (valóság) része
minden valóságban
¾ egyenlő a zónák száma
¾ ugyanazok a tárolt adatok
¾ ugyanaz a hash függvény
egy csomópontnak különböző zónái vannak a különböző valóságokban: a zónák kiosztásakor a P pontot
véletlenszerűen választjuk
a hash-tábla tartalma minden valóságban elérhető Æ nagyobb rendelkezésre állás
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útválasztás a valóságokban
a cél minden valóságban ugyanabba a H pontba hash-elődik, de minden valóságban más-más csomópont
zónájába tartozhat a H pont
a hagyományos útválasztást a következő módon egészítjük ki
¾ minden csomópont az útvonalon ellenőrzi, hogy melyik valóságban a legkisebb a távolsága a
célhoz
¾ az üzenetet a legjobb valóságban küldi tovább

hatékonyság
-

a routing hatékonysága függ a koordináták számától
1/d
¾ az útvonal átlagos hossza: O(d*n )
¾ ha a dimenziók száma (d) nő, az út hossza csökken
a dimenziók növelése hatékonyabb az útvonal optimalizálásában, mint a valóságok növelése
a valóságok nagyobb hibatűrést és rendelkezésre állást biztosítanak

zónák túlterhelése (overloading)
egy zóna – több csomópont
a csomópontok, melyek ugyanazért a zónáért felelnek: peer-ek
MAXPEERS – maximum hány csomópont felelhet egy zónáért
minden csomópont ismeri a peer-jeit
a szomszédok száma ugyanannyi
a hagyományos routing algoritmust használjuk
új csomópont (A) csatlakozása
felfedez egy zónát (melyért B felel)
B ellenőrzi, hány peer-je van
¾ ha kevesebb, mint MAXPEERS:

A csatlakozik, mint B új peer-je

B elküldi A-nak a peer-ek és szomszédok listáját
¾ egyébként

B zónája ketté osztódik

a peer-ek listája is ketté osztódik

a peer-ek és a szomszédok listáját frissíteni kell

valóságok és túlterhelés
létrehozunk egy valóságot
ehhez a valósághoz túlterheléssel peer-eket rendelünk hozzá
létrehozunk egy másik valóságot
a másik valósághoz egy más elosztásban rendeljük hozzá a csomópontokat
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optimalizálás a fizikai topológián: periodikus önfrissítés
szabályos időközönként egy csomópont megkapja a szomszédai peer-jeinek listáját
megméri minden peer felé az RTT-t
a fizikailag legközelebb álló peer-t választja szomszédjának abban az irányban

-

előnyök
¾
¾
¾

rövidebb utak (kevesebb zóna)
rövidebb ugrások (periodikus önfrissítés)
nagyobb hibatűrés és rendelkezésre állás (több peer tárol egy adatot)

egyenletes felosztás
a csomópont, melyre a zónafelosztás esett, összehasonlítja a zónája méretét a szomszédai zónáinak
méretével
a legnagyobb zónát osztjuk fel

Tapestry
jellemzők
-

egy elosztott, hibatűrő, adaptív lokalizáló és útválasztó infrastruktúra
utótag (suffix) alapú hypercube útválasztás
a Plaxton algoritmus ötletére alapoz

Plaxton/Tapestry címzés
bármely csomópont lehet
¾ szerver – állományokat tárol
¾ router – csomagokat továbbít
¾ kliens – kéréseket kezdeményez
név (cím-) tartomány
¾ csomópontok és állományok egyaránt
40
160
¾ megfelelően nagy az ütközések elkerüléséhez: 160 bit, 40 hexa számjegy, 16 =2 cím
kiegyensúlyozott eloszlás a tartományon belül (hash algoritmus)
Neighbour Map
legyen N egy csomópont (IP cím, ID) Æ utótag(N, k) = az utolsó k számjegy az ID-ből
minden csomópontban szomszédossági térkép (neighbour map)
¾ annyi szint, ahány számjegy az ID-ben
¾ minden szinten annyi bejegyzés, ahányas számrendszerben címzünk
¾ a j szint (j-1) hosszúságú utótagoknak felel meg
¾ az i bejegyzés a j szinten – a fizikailag legközelebb álló olyan csomópont IP címe, mely ID-je [„i”
+ utótag(N, j-1)]-re végződik

példa: a 2. bejegyzés az 5712 csomópont térképének 3. szintjén a 212-re végződő
ID-jű csomópont IP-címe, mely fizikailag legközelebb áll az 5712 ID-jű ponthoz
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utótag alapú útválasztás
pontról pontra való továbbítás, számjegyenként: **** Æ ***0 Æ **10 Æ *510 Æ 7510
hasonlít a longest prefix match alapú IP útválasztásra
mindegy melyik irányból közelítünk
¾ az eredeti Tapestry javaslat: utótag alapú
¾ jelenleg: előtag alapú

Tapestry csomópont N
Neighbour Map
Object Store: a helyileg tárolt állományok
Object Location Pointers: információk bizonyos állományok tárolási helyéről (<ObjectID, NodeID>)
Back Pointers: azokra a pontokra mutatnak, melyek szomszéduknak tekintik N-t
Hotspot Monitor: <ObjectID, NodeID, Frequency> - segítenek a cache kezelésében

Root Node (Plaxton)
adott egy A állomány (IDA)
az A állomány gyökere (root node) az R csomópont, melyre igaz a következő: utótag(IDA,k) = utótag(IDR,k)
és nincs olyan más X csomópont, melyre igaz lenne, hogy utótag(IDA,k+1) = utótag(IDX,k+1)
ha több ilyen pont van, a legnagyobb címmel rendelkező lesz a root
a feszítőfa
-

Root(A) az a pont, ahova mindenki fordul, ha A-ra kíváncsi
minden A állományhoz egy Root(A) gyökerű feszítőfa tartozik
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a hálózat bármely pontjáról, véges számú lépés alatt eljutunk a feszítőfa gyökeréhez
¾ számjegyenként egyre közelebb kerülünk, ameddig egy üres szomszéd bejegyzéshez érünk
¾ egy utolsó ugrásként egy shortcut vezet a root-hoz
¾ információt szerzünk az A állományról
statikus megoldás, a hálózat teljes ismerete szükséges (az összes shortcut-ot előre ki kell számolni)

Surrogate routing – elosztott megoldás a root kiszámolására
feltételezi, hogy IDRoot(A) = IDA
mivel a címtartomány ritkán „lakott”, valószínűleg nem létezik
ennek ellenére úgy tesz, mintha létezne, arra irányítja a csomagokat
¾ ha egy üres szomszéd bejegyzésre bukkan, kiválasztja az azon a szinten levő következő nem
üres bejegyzést
¾ ha egy szinten egyetlen bejegyzés sincs saját magán kívül, megáll
¾ ez a pont lesz a surrogate (root)

Lokalizáció
-

egy S szerver bejelenti, hogy rendelkezik az A állománnyal
¾ S elküld egy Publish(ObjectID(A), ServerID(S)) üzenetet a Root(A) felé
¾ minden közbeeső router tárolja a linket (A Æ S)
Query(A) Æ Root(A) felé
¾ ha útközben valaki tárolta a linket, a kérést azonnal továbbküldi a megfelelő helyre

hibatűrő útválasztás
hibadetektálás: periodikus hello csomagok a szomszédok között
hibakezelés
¾ minden bejegyzés a Neighbour Map-ban tartalmaz 2 alternatív útvonalat Æ másodlagos
szomszédok
¾ ha hiba történik, nem törli ki a hibás útvonalat

egy bitet átállítva bejegyzi hibásnak

egy bizonyos ideig (egy nap) ellenőrizgeti

ha megjavították, visszaállítja a bitet

nem kell költségesen újra beilleszteni

ha letelik a tűrési idő, kitörli a Map-ből
dinamikus beillesztés
több lépésből áll
feltételezzük, hogy N ismeri egy G gateway címét (expanding ring search, web stb.)
Step 1: felépíti N Neighbour Map-jét
¾ üzenetet küld minden közbeeső csomópont (H0, … Hi) felé a G Æ N’ útvonalon, ahol N’ az Nhez legjobban hasonlító pont (IDN’ ~ IDN)
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Hi visszaküldi az i szintű szomszédsági listáját

G = H0

utótag(Hi, i) = utótag(N, i)
N optimalizája azt, ha szükséges

kiszámolja, hogy az elsődleges és másodlagos szomszédok közül ki van fizikailag
közelebb

megváltoztatja a sorrendet, ha szükséges
ha egy üres bejegyzést talál a Hi-ban a következő ugrásra, megáll

Surrogate routing-gal eljut az N’-höz, és az N-hez tartozó adatokat (melyekre N lesz
az új root) átmásolja az N-hez

Step 2: értesíti jelenlétéről azokat a csomópontokat, melyek üres bejegyzést tárolnak az IDN-re
¾ a surrogate node-tól (N’) visszaindul a backlink-eken
¾ egészen addig, ahol már megegyezik az utótag
¾ ezek a csomópontok bejegyzik N-t a saját táblájukba
Step 3: minden értesített csomópont újrapublikálja az érintett állományokat
¾ lehet, hogy N lesz az új surrogate egy állomány számára
¾ értesülnie kell az állomány tárolási helyéről
Step 4: értesít más pontokat is (elsődleges, másodlagos szomszédok) a jelenlétéről
¾ ezek lemérik a távolságot N felé, és átírják a táblájukat, ha szükséges

A keresés problémái
motiváció
-

Hogyan találjuk meg az adatot egy elosztott fájl megosztó rendszerben?
Hatékony keresés a fő probléma!

-

központosított megoldás (pl. Napster)
¾ követelmények: O(M) állapot (M a megosztott állományok száma)
¾ központi elem kiesése megbénítja a rendszert
elosztott megoldások – elárasztás (pl. Gnutella, Morpheus)
¾ legrosszabb esetben O(N) üzenet / keresés (N a csomópontok száma)

-

elosztott megoldások – irányított (routed) üzenetek (pl. Freenet, Tapestry, Chord, CAN stb.)
¾ kizárólag teljes egyezés

keresés kihívásai
hasznos kulcs egyezőség
alacsony üzenet továbbítási szám
mérsékelt üzenet továbbítási táblázat méret (mérsékelt = „pont megfelelő”)
robosztus működés (gyorsan változó részvevők)
Chord: fókuszban a hatékonyság és az egyszerűség
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Chord
áttekintés
-

P2P hash-alapú keresési szolgálat
¾ Lookup(key) Æ IP address
¾ nem az adatokat keresi, hanem azok tárolási helyét
kérdések
¾ Hogyan talál meg egy csomópontot?
¾ Hogyan tartja fenn az üzenet továbbítási táblázatot?
¾ Hogyan adaptálódik a résztvevők változásához?

jellegzetességek
hatékony: O(logN) üzenet keresésenként (ahol N a kiszolgálók /csomópontok/ száma)
skálázódik: O(logN) állapot csomópontonként
robosztus: megbírkózik jelentős résztvevőváltozással
feltételezés: nincs rosszakaratú résztvevő
Chord azonosítók (IDs)
m bites azonosító tér a kulcsoknak és a csomópontoknak
¾ m tetszőleges szám, elég nagy, hogy az ütközés valószínűsége kicsi legyen
¾ SHA-1 (Secure Hash Standard)
kulcs azonosító = SHA-1(key)
SHA-1
ID=60
¾ KEY = „LetItBe” !
csomópont azonosító = SHA-1(IP address)
SHA-1
ID=123
¾ IP = „198.10.10.1” !
egyenletes eloszlással
Hogyan lehet a kulcs azonosítókat a csomópont azonosítókhoz rendelni?
Chord gyűrű
-

m

azonosítók egy azonosító gyűrű mentén elhelyezve (modulo 2 )
minden K kulcs az őt követő legközelebbi N csomópontnál kerül tárolásra (N = successor(k))

konzisztens hash-elés
minden csomópont ismeri az összes többi csomópontot
¾ globális információ tárolási kényszer
¾ üzenet továbbítási táblák nagyok (O(N))
gyors keresés (O(1))
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minden csomópont ismeri az őt követőt a gyűrűn
keresési idő ~ üzenetek száma: O(N)

mutató táblák (finger tables)
minden egyes csomópont m számú további csomópontot tart nyilván
i-1
az előre mutató távolság exponenciálisan növekszik: finger[i] = successor(n + 2 )

gyors/skálázódó keresés
a mutató táblák segítéségével a keresésnek O(logN) csomópontot kell bejárnia

Æ
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minden csomópont m további bejegyzést tartalmaz
minél közelebbi a kulcs, annál részletesebb információval rendelkezik róla a csomópont
általában nem biztosítja az azonnali célba jutást
alapműködés: három lépésben
¾ újonnan érkező mutató táblájának feltöltése
¾ gyűrű csomópontok mutató táblájának frissítése
¾ kulcsok cseréje
„lusta” vagy kevésbé aggresszív működés
¾ csak a követő csomópont beállítása
¾ periodikus követő (successor), megelőző (predecessor) ellenőrzés
¾ periodikus mutató tábla frissítés

új érkező: mutató táblák
kiindulás: bármely p ismert csomópontból
¾ kérjük meg p-t, hogy építse fel a mutató táblánkat
¾ táblázat visszaadása

-

a gyűrű csomópontok mutató tábláinak frissítése
¾ új érkező a frissítés funkciót kelti életre a szomszédos csomópontokban
¾ csomópontok rekurzívan frissíttetik a további csomópontok mutató tábláit

-

N26 belép a rendszerbe Æ N26.successor = N32 Æ N26 értesíti N32-t Æ N32.predecessor = N26
N26 átmásolja a ráeső kulcsokat
N21 frissítés: lekéri N32-től a predecessort, aki N26
N21.successor = N26 Æ N21 értesíti N26-ot a létezéséről Æ N26.predecessor = N21

új érkezők: keresés
korrekt mutató táblák esetén O(logN)
ha csak a követő lánc helyes, akkor is korrekt, de lassabb működés
hibás követő lánc, szünet, majd újra próbálkozni

29

Peer-to-peer hálózatok

2005. tavaszi félév – vázlat

hibák kezelése
csomópontok kiesése (hiba) helytelen keresést eredményezhet
¾ Mi van, ha az N14, N21 és N32 egyszerre meghibásodik?
¾ Hogyan tud az N8 tudomást szerezni N38-ról?

-

követő lista
¾ az egyetlen követő helyett r soron követő csomópont regisztrációja
¾ hiba esetén ismeri a soron következő (élő) csomópontot Æ helyes keresés
valószínűségi garancia
¾ r megválasztása, hogy a keresési hiba valószínűsége megfelelően alacsony legyen (r~O(logN))

teljesítmény elemzés
gyors keresés nagy rendszerekben
alacsony szórással a keresési időben
robosztus, még gyakori csomóponti hibák esetén is
teoretikus eredmények összhangban a numerikus vizsgálatokkal
Chord implementáció
3000 soros C++ kód
library, amely tetszőleges alkalmazáshoz linkelhető
kis Internet teszthálón kipróbálva
funkciók:
¾ lookup(key): azon csomópont IP címe, amely a kulcsért felelős
¾ kulcs-felelősség változások terjesztése
alkalmazás: Chord-DNS
DNS keresési szolgálat: host name ÅÆ IP cím
Chord-based DNS
¾ nincsenek root szerverek
¾ nincs manuális routing information menedzsment
¾ nincs naming structure
¾ olyan objektumokat is megtalálhat, amelyek nincsenek adott géphez kötve
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JXTA
JXTA röviden
-

nyílt p2p platform, jogdíjak nélkül használható
konnektivitás ellenőrzése a hálózat szélén (peer-ekben)
elősegíti a hálózatba szervezett eszközök kommunikációját és együttműködését
támogatott op.rendszerek/platformok: JavaTM 2 Platform, Solaris, Linux, Windows, MacOS
több eszköztípuson is futtatható: mobil telefonok, PDA-k, szenzorok, PC-k, szerverek

JXTA virtuális hálózat

JXTA alrétegek

azonosítás
-

UUID, 128 bites azonosító
egy entitást jelöl: peer, peer csoport, hirdetmény (üzenet)
egyediség peer-en belül
peer-en kívül (IP cím, név, UUID) egyedi lesz

hirdetmény
-

XML formátumú dokumentum
erőforrások kezelésére használják: megnevez, leír, hirdet
lehetséges erőforrások: peer, peer csoport, csatorna, szolgáltatás

üzenetek
-

megbízhatatlan, egyirányú környezetben is
envelope („burkolat”)
protokoll elemek

-

üzenet burkolat
¾ forrás – opcionális
¾ célállomás – absztrakt cél
¾ URI – fizikai eszközök közti kötés rugalmas
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csatornák
-

aszinkron üzenet küldés/fogadás
egyirányú: output és input csatorna
dinamikus kötés (Pipe Binding Protocol): adott csatornát „át lehet kötni” más peer-re
point-to-point pipe: pont-pont kapcsolat
propagate pipe: pont-többpont kapcsolat

peer felderítés
LAN alapú felderítés: helyi elárasztással
meghívás alapján: üzenet által tartalmazott peer információt használ a felderítéshez
kaszkádos felderítés
¾ egy peer felderít két peer-t
¾ az első felderített peer kihasználja a második peer segítségével elérhető újabb peer-eket
rendezvous pontok segítségével: hierarchikus megoldás
JXTA protokollok

-

Peer Discovery Protocol
Peer Resolver Protocol
Peer Information Protocol
Rendezvous Protocol
Peer Membership Protocol
Pipe Binding Protocol
Endpoint Routing Protocol

Peer Discovery Protocol
más peer-eken található hirdetmények megtalálására (peer-ek, peer csoportok keresésére is használható)
alapesetben választott felderítő protokoll
¾ biztosítja az alapszintű kompatibilitást a JXTA peer-ek között
¾ a World Peer Group-ban is használják
¾ le lehet cserélni egy saját fejlesztésű kereső motorra
lehet peer vagy peer csoport nevének megadásával szűkíteni a kereséseket (alapesetben minden
megtalált hirdetményt visszaad)
Peer Information Protocol
más peer-ek képességeiről és státusáról lehet infot szerezni (pl. ping jellegű üzenettel lehet tesztelni az
aktív státusát egy peer-nek)
adott peer tulajdonságait is le lehet kérdezni (tulajdonság = (név, érték) páros)
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Pipe Binding Protocol
adott hirdetmény hozzárendelése egy pipe bemenethez/kimenethez
pipe = üzenet sor, amely absztrakt műveleteket támogat (létrehoz, megnyit, bezár, töröl, küld, fogad)
a hozzárendelés a megnyitás során történik (megszűnik a törlés során)
Rendezvous Protocol
„propagation service” = továbbítási mechanizmust definiál
¾ a peer-ek feliratkozhatnak
¾ fenntarthatják állapotukat
jellemzően akadályok kikerülésére/leküzdésére (firewall)
Peer Membership Protocol
csoporttagság feltételeit lekérdezni
csoporttagság kérése
csoporttagság megadása (csoport hirdetményeinek átadása)
lemondani a csoporttagságról
azonosító elemek és biztonsági primitívek segítségével elérhető biztonsági szintek
Peer Endpoint Protocol
egy peer routerhez lehet fordulni, adott cél peer felé vezető útvonalakat lehet lekérdezni
pl. két kommunikáló peer
¾ más szállítási protokollt használnak
¾ NAT, Firewall választja el őket
¾ ekkor a peer router megadja az útvonal melletti gateway-eket
egy peer eldönti, hogy peer router lesz (a Peer Endpoint Protocol telepítésével válik azzá)
Peer Resolver Protocol
generikus kérések kezelése (peer, peer csoport, pipe, egyéb info keresésére)
jellemzően azok a peer-ek használják, melyeknek direkt hozzáférése van az adattárakhoz (komplexebb
keresési szolgáltatásokat nyújtanak a többi peer-nek)
super peer
-

hierarchia + skálázhatóság
dedikált célokra: Rendezvous Peer, Relay Peer

Rendezvous Peer
a rendezvous peer egy super peer
speciális feladata van: a feladat megoldására overlay-t képeznek
keresett info feloldása egy egységesített keretben
¾ hirdetmények felderítésével
¾ az overlay egy infrastruktúrát biztosít a kérések/válaszok kezelésére
alapesetben definiál egy feloldási politikát
¾ a rendezvous super peerekre alapul
¾ advertisement indices (peer-re mutató pointerek) cachelése
¾ a peereknek megfelelő jogosultságuk van
SRDI (Shared-Resource Distributed Index) szolgáltatás
¾ a „külső” (nem super peerek, edge) peerek használják
¾ a hirdetmények indexelésére, a rendezvous peereken
fizikai/virtuális peer
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rendezvous peers

Rendezvous Peer View (RPV)
minden egyes rendezvous peer fenntart egy RPV-t
sorrendbe állított rendezvous peer lista
globálisan konvergál (laza konvergencia)
seeding rendezvous: referencia RPV-t tartalmaz
véletlen szám sorsolás – annál a sorszámnál levő rendezvous peer-nek elküldeni a saját RPV-t
„heartbeat” – szomszédsági viszony fenntartása (+1 and -1 az RPV listában)
a nem válaszoló rendezvous peer-t törlik az RPV-ből
Relay Peer
-

Peer Group
-

super peer, feladata segíteni NAT-olt Firewall-ozott peerek kapcsolatait
tárolják az ideiglenesen elérhetetetlen peerek üzeneteit
landmarks – segítik a routingot
¾ peerek hirdetik a relay peer-eket
¾ JXTA egy adaptive source-based routingot használ

tetszőleges csoportosítás
mindenki tagja a WorldPeerGroup-nak
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JXTA alapú fejlesztés – A-peer
jellemzők
-

JXTA architektúrát továbbfejlesztik
Agent-based (ügynök-alapú) technológia
p2p – hálózat összes erőforrását
ügynök – mások erőforrását is használni

kiterjesztett alrétegek

új JXTA entitás
peers, peergroups, pipes, … (ehhez csatlakozik az új ágens)
-

AgentID támogatása opcionális:
¾ „URN:jxta:magent-1234567890…”
¾ magent címke jelzi, hogy ügynökről van szó

-

hirdetményekben
<xs:element name=”AgentAdv” type=”jxta:AgentAdv”>
<xs:complexType name=”AgentAdv”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”AID” type=”JDTAID”/>
<xs:element name=”PID” type=”JDTAID”/>
…..
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JXTA alapú fejlesztés: MANET
MANET = mobile ad-hoc
¾ több interfész
¾ nagyobb dinamizmus
¾ ügynök alapú lehetőségek: Code migration

P2P MANET – Konark
önálló fejlesztés – megvalósított funkciók
¾ címzés (peer naming)
¾ felderítés (peer and resource discovery)
¾ meta-adatok kezelése (resource-metadata handling)
¾ üzenet útvonalválasztás (message routing)
¾ üzenet kézbesítés (resource delivery)
két fontosabb részből áll össze a rendszer
¾ Service Discovery

felderítés/keresés (a fenti funkciók többsége)

multicast
¾ Service Delivery

szolgáltatás tulajdonképpeni biztosítása

szolgáltatás/erőforrás leírás (saját leíró nyelv)

szétosztás (web-jellegű)
Konark üzenettovábbítás
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Service Discovery

PROEM
-

MANET-re
Peerlet = alkalmazás
Proem Runtime System
¾ biztosítja a peerlet-ek környezetét
¾ ez maga a p2p platform

PROEM protokollok
Transport protocol: aszinkron, XML
Presence: szomszédság, jelenlét, státusz
Data: adatcsere
Community: tagsági viszony
Proem Runtime System

Peerlets kölcsönhatások
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ExpressWay
Virtual Private Distribution Network
¾ valós idejű, dinamikus mentések
¾ nagy adatbázisok kezelése (üzleti, tudományos, … közösségek)
hierarchikus rendszer
¾ állomások (Node package): ExpressWay 100
¾ központi vezérlő állomás (central management center): ExpressWay Central
ExpressWay topológia

központi vezérlő

állomások
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Acegain
-

többszintű platfom, több alkalmazási terület
„plug-in” más fejlesztésekbe (játékok, adatelosztás)

-

felső szint moduljai

Community
-

virtuális közösségek kialakítása („chat” jelleggel)
szöveg, fájl, média-folyamatok kezelése
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CDN
-

tartalom megosztása („fájlcserélés”)
két alapvető mód
¾ p2p adatcsere
¾ párhuzamos letöltés

Nextpage – p2p és Office
Office termékcsalád és p2p integrálása
jó példa a p2p alkalmazására a „szürke hétköznapokban”
USA kormányzat által rendszeresített termék
„áttetsző” címkékkel látja el a dokumentumokat (e-mail-ek esetében html formátum)
követi a doc útját (p2p a megszokott munka támogatására)
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Aktív és programozható hálózatok
Aktív csomagok
aktív csomópontok architektúrális képe

különböző megoldások
out-of-band megoldás: gyakorlatilag az aktív állomás (node) előre fel van készítve a végrehajtandó
tevékenységre. A csomag jellemzően paramétereket tartalmaz és korlátozott rugalmasságot lehet elérni.
Cserébe gyorsabb a végrehajtás, egyszerűbb a megvalósítás és az ellenőrzés. (Discrete Approach,
Configurable Node)
in-band megoldás: esetében a csomag valóban egy programot tartalmaz, amelyet a Végrahajtási
Környezet (Exec Environment) értelmez/lefuttat. Ezáltal nagy rugalmasságot lehet elérni, de nehéz
ellenőrizni a jogosultságokat. Mérlegelni kell a rugalmasság előnyeit és a program méretéből adódó
hátrányokat (kisebb hasznos sávszélesség, hosszabb végrehajtás, lehetséges programhibák). (Integrated
Approach, Packet Programming)
aktív állomás és csomag
aktív IP csomag (capsule), részei:
¾ IP Header
¾ IP Options (IPv4, IPv6), részei:

Active Type

Active Length

Active Parameters
¾ Payload
Programmable Network Framework
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Minta alapú management
bevezető
-

elosztott management
nagy kiterjedésű, dinamikusan változó hálózatokra (topológia, állapot)
navigációs minták
¾ egy elosztott menedzsment program folyamatának vezérlése
¾ párhuzamosság
¾ aszinkron működés

menedzsment módszerek összehasonlítása

Active Distributed Management (ADM) architektúra
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ADM middleware

1. réteg: process management layer

2. réteg: basic operation layer

3. réteg: management toolkit layer
hálózatmenedzsment funkciók impl.
magas szintű programozható if.
helyben tárolt vagy letölthető egy aktív kód szerverről
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Star pattern – központosított vezérlés
központi elem
kétirányú útvonalak a manager és az ügynökök között

Echo vagy wave-propagation algoritmus
expansion phase: explorers
contraction phase: echos

Hálózatmenedzsment
célja
-

skálázható
redundás
dinamikus
platform független (OS, HW, …)
MENEDZSMENT RENDSZER

peerek hálózata
vezetéknélküli hálózat, peer-ek alkotják
p2p platform egységes kommunikációt biztosít a peerek között
új peer csatlakozása
kiindulási állapot: peer-ek által alkotott hálózat. Egy új peer csatlakozik a már korábban kialakult
hálózathoz

-

MAC szintű kapcsolat, IP cím (DHCP), Routing Config (ADHoc/OSPF), P2P hálózatmenedzsment

-

A peer csatlakozása során a menedzsment rendszer feladata a peer nyilvántartásba vétele, valamint a
peer által képviselt szempontok „beolvasztása”/”illesztése” a már létező hálózatba. Ennek a folyamatnak
követkézmenyeként az új peer tudomást szerez a hálózat által nyújtott szolgáltatásokról, az elérhető
erőforrásokról. Másrészről a hálózat kibővül a peer által nyújtott szolgáltatásokkal. Mivel a példában adott
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időpontban csak egy peer kezelése szükséges, ez nem okozhat gondokat a menezsment rendszer
számára.

új hálózat csatlakozása
két hálózat találkozik
¾ vezetéknélküli mobil hálózatok
¾ korábban különálló vezetékes hálózatokat egy link/router segítségével összekötünk
-

-

-

Amennyiben nem egy egyedüli peer, hanem egy teljes peer hálózat szeretne csatlakozni a korábbi
hálózathoz, egyszerre több peer kezelése gondot okozhat. Nem csak arról van szó, hogy a sok
esemény/információ kezelése leterheli a menedzsment rendszert. A menedzsment információk
kicserélése, az események egyenkénti kezelése időben elhúzódik. Egyes peerek esetében (amelyek
„később kerülnek sorra”) timeout miatt tovább nőhet a rendszer terhelése.
Például tömegközlekedés esetén a két hálózat külön-külön nagyságrendileg száz (vagy ezer) peert
tartalmazhat. Amint egy megállóban rövid (percekben mérhető) időre találkoznak, meg kell oldani a
csatlakozást, ki kell használni az új hálózat által nyújtott előnyöket, majd – esetleg – meg kell oldani a két
hálózat szétválását. Belátható, hogy ilyen nagyságrend és időkorlátok között egy különösen dinamikus
megoldást kell találni.

A csatlakozás első fázisa hasonlóan zajlik le az egyedi peer csatlakozásához. Amint azonban elindulna a
menedzsment síkban a csatlakozás, kiderül, hogy az érintett peer-en keresztül két különböző hálózat
találkozik. Ettől a pillanattól kezdve kell egy gyors megoldást találni a folyamatra.
¾ két szélső peer MAC szintű kapcsolata
¾ észreveszik, hogy különböző hálózathoz tartoznak!

IP cím (DHCP)

Routing Config (AdHoc/OSPF)

P2P hálózatmenedzsment

Super Peer választás
a peerek hálózatát egy Super Peer képviselje a menedzsment folyamatokban
információk tárolása, menedzsment döntések elosztott módon
Super Peer hoz döntéseket, de ezek a döntések függetlenek attól, hogy ki a Super Peer
redundáns módon elosztott adatbázisok: egy adott Super Peer meghibásodása esetén akárki átveheti a
Super Peer szerepét Æ ugyanazokból az adatokból ugyanolyan döntéseket tud hozni, mint a korábbi
Super Peer hozott volna
Tehát ebben az esetben nem pl. egy szavazásos módszerhez hasonló elosztott döntés miatt elosztott a
menedzsment rendszer, hanem azért, mert a menedzsment folyamat lérehozásához és fenntartásához
szükséges feltételek (adatok gyűjtése és tárolása, vezérlő kijelölése) elosztott módon vannak biztosítva.
-

a Super Peer választását az a peer indítja, amelyik leghamarabb szembesül annak hiányával
jellemzően egy létező hálózatban működik egy Super Peer
Az ábrán a példa azt a helyzetet ismerteti, amikor mégsincs Super Peer és valamilyen ok miatt a
helyettesítők listája sem létezik. Ekkor a peerek elosztott módon felmérik a peerek tulajdonságait, és ezek
alapján sorrendbe állítják őket. A sorrend élén álló peer lesz a Super Peer. Amennyiben a Super Peer
meghibásodik, a sorrend tárolva lesz, így annak második tagja lesz az új Super Peer. Ez egy gyors és
hatékony megoldás.

-

Election Req – broadcast
Propagation Pattern/Algo: pl. prioritás Æ stabilitás, akku, info, szomszédok száma, …
a legmegfelelőbb peert Super Peernek választják
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Super Peerek megválasztva – IP felett kommunikálnak
¾ A menedzsment rendszer nem használ dedikált kommunikációs mechanizmusokat, hanem IP
feletti csomagokat használ az üzenetei célba juttatására. Emiatt fontos a címkonfliktusok
megszüntetése. (erre szolgál a DAD /Duplicate Address Detection/)
¾ A menedzsment rendszer döntése előre definiált policy-k alapján történik. Ha a csatlakozás
mellett döntenek a Super Peerek, akkor annak két típusa lehetséges. Gatewayen keresztül
csatlakoznak a hálózatok, ha a hálózat menedzsmentet nem óhajtják minden tekintetben
egységesíteni. Ennek tipikus oka lehet egyes erőforrások vagy szolgáltatások elérésének
korlátozása, esetleg a döntések feletti ellenőrzés megtartása. A másik módszer a teljes körű
összeolvadás (Absorbtion).

gateway-en keresztüli kapcsolat
A gatewayen keresztüli kapcsolat során a csatlakozott hálózatok (sárga, piros, kék) mindegyike megtartja
Super Peerjeit. Ezek a Super Peerek egy előre defineált egységes interfészen keresztül tartják a
kapcsolatot. Ugyanakkor a három hálózat csatlakozásával egy negyedik hálózat is létrejött (a zölddel
jelzett határon belül). Ennek a hálózatnak (azaz az összes peer közös hálózatának) a menedzsmentjét
egy új Super Peer fogja ellátni. Jellemzően ez az új Super Peer menedzseli azokat a szolgáltatásokat,
melyeket a csatlakozó hálózatok hajlandóak „beadni a közösbe”. Ha logikailag akarjuk ezt bemutatni, a
jobb felső fa hierarchiát használhatjuk: az alsóbb szinten van három Super Peerünk, ezeknek pedig egy
közös Super Peerje a felsőbb szinten.

egyesülés
-

Az ábra szerint a piros és a kék hálózat az egyesülés mellett dönt. Ekkor a két hálózat összeolvad.

-

Az összeolvadás következményeként csak egy Super Peerre lesz szükség, a menedzsment információkat
is egyesíteni kell.
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Super Peerek csatlakozása
Amint korábban láttuk, a Super Peerek gatewayen keresztüli csatlakozás során hierarchikus rendszerbe
szerveződnek. Ha veszünk egy hálózatot, annak van egy Super Peer-je.

-

Amint két hálózat találkozik, a két Super Peer egy felsőbb szintű hálózatot, egy overlay-t hoz létre. Az
overlay-ben levő Super Peer-ek egymás közt egyeztetnek/döntenek a két hálózat menedzsmentjéről (pl.
kapcsolódási módjáról). A közös hálózatnak az overlayben egy közös Super Peer-t választunk.

-

Ha a korábbi kék overlay által összefogott hálózat csatlakozik egy másik hálózattal, akkor a zölddel jelölt
közös Super Peer fogja képviselni azt. Ezáltal kialakul egy újabb overlay, amit zölddel jellöltünk. A Super
Peerek (és az overlayek is) hierarchiába szerveződnek.

absztrakt reprezentáció
A Super Peer hierarchiát fa struktúraként is bemutathatjuk. A legalsó szint a peer-ek szintje. Felsőbb
szinteken csak Super Peerek vannak.
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hálózatmenedzsment rendszer követelményei
dinamikus szolgáltatás-felderítés
policy-alapú overlay létrehozás/kompozíció (hierarchikus vagy lapos?)
műveletek a Policy halmazon: csere, összeolvasztás (merge)
biztonsági kérdések…
policy
-

minden peer a saját policy halmaza alapján hozza meg menedzsment döntéseit
peerek hálózata
¾ a policy-ket kombinálni kell
¾ egységes menedzsment döntés
automatikus művelet (intelligencia)

policy-k adatmodellje
adatbázis struktúra
döntéshez szükséges elemeket tartalmaz
három összetevőből állnak
¾ profil
¾ állítások
¾ szabályok
-

-

profil = tulajdonságok
nagy rugalmasságot biztosít (csak néhány előre definiált kulcs)
szerkezet
¾ szöveges leírás
¾ bármilyen tulajdonság
¾ kulcs-érték párok
pl. ‘CÉG’ = ‘BME’

állítások
-

az elvárt viszonyokat fejezik ki
¾ a peer jelenlegi tulajdonságai és az új környezet között
¾ relációk a jelenlegi profil értékeihez képest
pl. ‘TULAJDONOS ÉLETKOR’ < ‘SAJÁT ÉLETKOR’
csak akkor érvényes, ha a profilban már szerepel (különben KONSTANS-sal kell meghatározni a
viszonyítási alapot)

szabályok
-

állítások és döntések közötti kapcsolat
condition/qualified set
¾ feltétel = értékelő
¾ értékelő: MUST, SHOULD, …
pl. első ÉS harmadik = KELL

policy példa
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peerek hálózata és policy
menedzsment Super Peer döntései hálózati szinten aggregált policy-k alapján
ellentmondó tulajdonságok (profilok kezelése)
¾ többségi döntés
¾ tulajdonság figyelmen kívül hagyás, ha a peer-szintű szabály lehetővé teszi
hálózati policy fenntartása
¾ új peerek policy-jének figyelembe vétele
¾ frissíteni, ha egy peer kilép
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Mobil ad hoc
MANET
jellemzők
-

semmi sem állandó (mozog) Æ természetes asszociáció
mozgó ad hoc hálózat, Mobile Ad hoc NETwork = MANET
független, előre nem konfigurálható elemek
változatos (nem jósolható) mozgási minták
felhasználási terület alapján lehet szűkíteni (csoportosítható)

MANET fogalom fejlődése
katonai felhasználás
¾ független, mozgó, megjósolhatatlan
¾ kapcsolattartás – routing
¾ megbízhatóság, AAA
kutatás
¾ technikai fejlődés
¾ kézi méretű, személyes multimédia
¾ PAN – Personal Area Network (személyes hálózat)
szenzorok
¾ általában nem mobil
¾ BAN – Body Area Network (testkörüli hálózat), autó, …
globális IP alapú mobilitás
¾ UMTS, ATM bukása, rádiós technológia – WLAN (vezetéknélküli helyi hálózat)
mobilitás és MANET
különböző csoportok, érdekek, felhasználási területek
külön modell, különböző probléma, különböző megoldás
viszonylag kis elterjedtség, kevés valós visszacsatolás
fejlődés várható

AODV – Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing
jellemzők
-

amikor az S állomás csomagot akar küldeni a D állomásnak, de nem ismer érvényes útvonalat D felé, S
felderítést (route discovery) kezdeményez
AODV útvonalválasztási tábla (routing table) Æ a csomagokban elég a célcímet feltüntetni
az AODV csak az aktív útvonalakat tartja fenn: timeout alapján kiöregednek a nem frissített bejegyzések
Route Request (RREQ)-ekkel árasztja el a hálózatot (flooding)
az állomások újraküldik elárasztással a Route Request üzenetet
¾ megjegyzik, honnan érkezett az üzenet („reverse path”)
¾ szimmetrikus kapcsolatokat feltételezünk
ha a Route Request eléri a célállomást, az Route Reply üzenettel válaszol
a Route Reply ugyanazokon az állomásokon keresztül éri el a forrást, mint amelyeken az azt kiváltó RREQ
érkezett

AODV Route Requests
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AODV Reverse Path

AODV Route Reply

-

egy X belső állomás (azaz egy állomás S és D között) is küldhet Route Reply (RREP) üzenetet
¾ egy frissebb útvonalat kell ismernie, mint az S
az időrendi sorrend nyilvántartása érdekében új mező az útvonalválasztó üzenetekben: Destination
Sequence Number (SeqNr)
minden S által küldött új Route Request üzenetben megnöveli a SeqNr-t
X csak akkor válaszolhat Route Reply-jal, ha saját SeqNr-e nagyobb az üzenet SeqNr-énél
ha X egy olyan RREQ-t fogad, amelynek SeqNr-e nagyobb saját SeqNr-énél; akkor saját SeqNr-ét átállítja
erre a nagyobb értékre
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AODV útvonalak

timeout
-

útvonalválasztó tábla bejegyzését a reverse path-ra törlik (purge) egy timeout periódus után
¾ a timeout periódusnak biztosítania kell a RREP terjedéséhez szükséges időt
útvonalválasztó tábla bejegyzését a forward path-ra tölik, ha egy active_route_timeout intervallumon belül
nem volt olvasva
¾ ha nincs adatforgalom az adott irányban, akkor nincs szükség az útvonalra sem
¾ kiöregedés

link hiba jelzés
X állomás szomszédja aktív, ha active_route_timeout intervallumon belül olyan csomagot küldött, amit
adott bejegyzés alapján route-oltak
ha a „next hop” meghibásodik: Route Error (RERR) üzenetek segítségével értesíteni kell az aktív
szomszédokat
RERR frissíti a SeqNr-t is
RERR
-

S a forrás, D a célállomás, X és Y két állomás az S-D útvonalon
X nem tud egy csomagot továbbküldeni az (X,Y) linken, RERR üzenetet generál
X növeli a destination sequence number-t a D-hez tartozó routing bejegyzéshez
ezt a megnövelt SeqNr-t beleteszi a RERR üzenetbe
amint az RERR eléri S-t, új útvonalfelderítést kezdeményez D-hez (az új RREQ-be a RERR SeqNr-énél
nagyobb SeqNr kerül)
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-

S új útvonalkeresést indít D felé, megnövelt SeqNr értékkel
átugrottuk az első három lépést a RREQ flooding-ból
csak azokat az üzeneteket/pointereket tüntettük fel, amelyek D felé eső rövidebb utakat jelölik

-

J-en érvényes bejegyzés volt D felé
viszont a RREQ SeqNr-ja nagyobb a J-ben tároltnál
emiatt J továbbítja a RREQ-t

-

K felől érkezett a legelső RREQ D-be
a reverse pathon keresztül kiépül az új útvonal

link hiba észlelés
HELLO üzenetek: szomszédos állomások rendszeresen küldenek HELLO üzeneteket
HELLO üzenet elmarad = linkhiba
jellemzően 3 HELLO üzenet kimaradása után értékelik hibásnak a linket
HELLO üzenetek gyakoriságának
¾ növelésével gyorsabb reakció a linkhibára
¾ csökkentésével kisebb terhelés (forgalom)
Destination Sequence Number értelme
ne használjunk kiöregedett, hibás linkeket Æ eldöntjük, melyik a frissebb útvonal
hurkok kialakulásának megakadályozása
¾ van egy kiépült útvonalunk: A-B-C-D, majd a C-D link meghibásodik
¾ a C-D által küldött RERR nem jut el A-ig (pl. elveszik a RERR)
¾ C keres egy új útvonalat D felé
¾ A megkapja a RREQ-t a C-E-A útvonalon

-

A válaszolni fog, mivel ő ismer egy érvényes utat D felé
¾ ha nincsen SeqNr, hogy észrevegye, hogy RREQ frissebb, mint a saját routing bejegyzése
hurok alakult ki: C-E-A-B-C
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Elárasztáson alapuló mobil ad hoc routing protokollok
Dynamic Source Routing (DSR)
-

Dinamikus Forrásalapú Útvonalválasztás
ha az S forrás nem ismer útvonalat a D célállomás felé, útvonal felderítést (route discovery) kezdeményez
S Route Request (RREQ) üzenetekkel árasztja el (flooding) a hálózatot
a belső állomások hozzáadják saját azonosítójukat a továbbított RREQ-hez

DSR Route Discovery

-

az első RREQ fogadása után a D célállomás egy Route Reply-jal (RREP) válaszol
D az azonosító lista megfordításával kapja meg az útvonalat, amelyen a RREP-et küldi
RREP tartalmazza a megfordított listát
¾ ezzel a listával határozza meg a forrás az útvonalat
¾ ezért nevezik „source routing”-nak
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DSR Route Reply

-

-

RREP a RREQ-ben található útvonal lista inverzét követi
¾ a DSR kétirányú linkeket feltételez, akár az AODV
¾ RREQ-t csak kétirányú linkekre küldik ki
ha mégis használnak egyirányú (aszimmetrikus) linket, a D is fel kell derítse az S felé az utat
¾ D ismerhet már egy utat S felé
¾ ha RREQ-et küld, akkor RREP-et is csatolja
amint S fogadja az RREP-et, cache-eli a csatolt útvonalat
amikor S adatcsomagot küld D-nek, az tartalmazni fogja a teljes útvonalat leíró listát is
a belső állomások a csatolt listát használják a csomag továbbításához

Data Delivery in DSR

Location-Aided Routing (LAR)
-

a célállomás helyzet-információját használja az elárasztás területének korlátozására
¾ helyzetinformációt pl. GPS-szel lehet szerezni
¾ háromszögeléssel bázisantennákat használva
bevezeti a Várható Zóna (Expected Zone) fogalmát
Várható Zóna = az a terület, ahol valószínűleg a célállomás tartózkodik
¾ a célállomás korábban ismert tartózkodási helyét és mozgási irányát, sebességét használják fel
a becslésre
az RREQ-et csak az ún. Request Zone-on belül továbbítják
a Request Zone tartalmazza az Expected Zone-t, illetve a forrástól az Expected Zone-ig húzódó
tartományt

LAR Expected Zone
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LAR Request Zone

-

-

csak a Request Zone-on belüli állomások továbbítják a RREQ-et
¾ a Request Zone lehel pl. az Expected Zone-t és a forrást magába foglaló legkisebb téglalap,
melynek oldalai párhuzamosak az X és Y tengelyekkel
¾ pl. az előbbi példán B továbbítja a RREQ-et, de A nem
Request Zone explicit módon meg van határozva a RREQ üzenetben
minden állomásnak ismernie kell saját helyzetét, hogy eldönthesse, beleesik a Request Zone-ba vagy sem
ha a forrás nem helyesen becsülte meg a célállomás helyzetét, a Request Zone nem tartalmazza azt
ekkor az útvonalfelderítés nem lesz sikeres
a forrás timeout után új keresést indít
¾ növeli a Request Zone területét
¾ néhány lépésben a teljes hálózatot Request Zone-ként jelöli meg
a LAR útvonalfelderítésének további lépései megegyeznek a DSR-ben leírtakkal

LAR változatok: Adaptive Request Zone
az RREQ-ben tárolt Request Zone-t minden belső állomás módosíthatja
¾ amennyiben frissebb/pontosabb információja van a célállomásról
¾ ÉS amennyiben az eredmény egy kisebb Request Zone lesz

LAR célállomás helyzetének ismerete
az alapváltozat szerint a forrás az útvonalfelderítés lépései során ismeri meg a többi állomás helyzetét
ezeket az információkat későbbi útvonalkeresései alkalmával használni fogja
¾ ezáltal minél többet működik egy állomás, annál többet tanul, így hatékonyabb lesz a keresés
-

változatok
¾ a helyzet infót csatolni lehet az adatcsomagokhoz Æ gyorsabb tanulás
¾ proaktív módon külön üzenetben terjeszteni a helyzet-infót (DREAM és GLS protokollok)

-

előnyei
¾
¾

-

csökkenti az elárasztott területet
csökkenti az útvonal felderítési „overhead”-et

hátrányai
¾ az állomásoknak ismerniük kell saját helyzetüket (a GPS költséges!)
¾ nem veszi figyelembe a rádiós környezetet zavaró akadályokat

pl. egy árnyékolt fallal elválasztott két állomás hiába van fél méteren belül, rádiós
szempontból nem szomszédok
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Elárasztáson alapuló MANET routingok áttekintése
DSR
-

sok MANET routing használ elárasztást, pl. DSR
elárasztás jellemző hibái
¾ útütközés
¾ redundancia, felesleges terhelés
„jittering”, random delay – ütközések elkerülésére
redundanciát szelektív újraküldéssel lehet csökkenteni

-

Route Requests (RREQ) elárasztás
RREQ újraküldésénél frissíteni kell az útvonallistát (szimmetrikus link)
RREQ a célállomásnál egy Route Reply (RREP) üzenetet generál
RREP a reverse path-on megy végig
minden üzenet tartalmazza a teljes útvonalat

-

DSR adatcsomag a teljes útvonalat tartalmazza
túl nagy fejléc, ami csökkenti a teljesítményt
¾ kis adatcsomagok
¾ hosszú útvonalak
¾ minden egyes csomagban benne van, nem elég az útvonal felderítésnél megjegyezni
AODV javít a DSR-en, mivel routing táblákat tart fenn minden állomáson Æ nem kell az útvonalat a
csomagba tenni
AODV is egy on-demand routing protokoll

AODV

-

Link Reversal algoritmusok
jellemzők
-

linkfordító algoritmus
az elárasztás elkerülésére
a célja egy irányított, hurokmentes gráf fenntartása (DAG, Directed Acyclic Graph)
nem a küldő a viszonyítási pont, hanem a célállomás: minden út a célállomáshoz vezet

példa
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tulajdonságok
lokális javítás
¾ linkfordítás lokálisan történik Æ onnan indul, ahol változás történt
¾ lokalitás nem garantált, mert a javítás végigfuthat az egész gráfon
on-demand: az első csomag küldése során épül ki a célállomáshoz tartozó DAG
az első kiépítés sem eredményez routing üzenet elárasztást
az algoritmus javítása
az előző változat a „full reversal method”
¾ teljes megfordítás
¾ egy állomás, amennyiben fordít, minden linket megfordít
partial reversal method: részleges megfordítás
csak azon szomszédai felé fordítja meg a linket, amelyek korábban ezt nem tették meg Æ amennyiben
korábban minden szomszéd megfordította már linkjeit, akkor mégis meg kell fordítani azokat
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csökkenti a routing tábla frissítések számát egy hibás link környezetében Æ a partial reversal
jellemzően jobb a full reversal módszernél
több alternatív útvonal is lehetséges

¾
hátrányai
¾ linkhiba felderítés szükséges

hello üzenetek

a hello üzenetek ütközéshez vezethetnek
¾ particionált hálózatban végtelenségig futó algoritmus

Link fordítás partícionált hálózatban
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TORA és partícionált hálózatok
jellemzők
-

TORA = Temporally-Ordered Routing Algorithm
ideiglenesen sorrendbe állított routing
módosítja a partícionált hálózatok felderítését, hogy kezelje a végtelen keresést
partícionálás esetében minden állomást informálnak és a link megfordítást leállítják

partícióészlelés a TORA-ban
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tulajdonságok
a Parciális Linkfordítás javítása: leállítja a partícionált hálózatok esetében a haszontalan (végtelen)
linkfordítást
nem feltétlenül a legrövidebb útvonalat adja meg
a DAG több forrást köt össze ugyanazzal a célállomással: hasznos, ha sok állomás küld egy központi
elemnek
tervezési döntések
a TORA algoritmus alapú linkfordításokat végez
on-demand protokoll: csak akkor hoz létre/tart fenn egy DAG-ot, ha az adott célállomás felé forgalom van
linkhiba esetén törli annak a linknek az irányát
ha a hibás link megjavul, nem állítja vissza az eredeti irányt
¾ amíg egy állomás nem indít egy újabb keresést az adott célállomásig
¾ öregedés: amennyiben egy adott célállomás felé nem küldenek csomagot, akkor egy idő után
törlik a hozzá tartozó DAG-ot

CEDAR
jellemzők
-

-

CEDAR = Core-Extraction Distributed Ad Hoc Routing (mag-kiválasztás alapú elosztott ad hoc
útvonalválasztás)
kiemelt fontosságú állomások: mag (core)
minden állomás legalább egy mag mellett (adjacent) kell legyen
¾ minden állomás kiválaszt egy magot, aki az ő vezetője lesz
¾ vezető = DOMINATOR, LEADER
¾ adott állomás és dominátora között pontosan egy ugrás van
¾ igyekeznek kevés magot fenntartani
helyi érvényű elárasztással a magok felderítik a közeli magok felé vezető utakat
¾ minden mag mellett max. 3 ugrásnyira kell legyen egy másik mag
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mag állomások

link állapot terjesztés
a link állapotának terjesztése csak adott ugrásszámra található mag állomásokig történik
az ugrásszám függ
¾ a link stabilitásától (mennyi ideje működik)
¾ a link sávszélességétől
csak a mag állomások között terjesztik a linkállapotokat
¾ a linkállapot információ tartalmazza a link végpontok dominátorait is
minden mag állomás ismerni fogja a lokális linkeket, valamint a távolabbi stabil, nagy sávszélességű
linkeket
CEDAR útvonalfelderítés
S csomagot akar küldeni D-nek
S szól saját dominátorának, a B magnak
B talál egy útvonalat a magok által ellenőrzött területen belül az E magig
¾ E a D dominátora
¾ egy DSR jellegű elárasztással történik
¾ ebben az elárasztásban csak a magok vesznek részt
a B-től E-ig tartó útvonalon levő magok linkállapot információi alapján kiépül az útvonal
az útvonalnak nem feltétlenül kell magot tartalmaznia
¾ de tartalmazhat: csomagtovábbítás (adatforgalom) szempontjából a magok nem kiemelt
jelentőségűek
CEDAR: Core Maintenance

Link State at Core Nodes
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CEDAR Route Discovery

tulajdonságok
előnyök
¾ kevésszámú mag vesz részt az útvonal felderítésben
¾ linkállapot továbbítás függ a link stabilitásától
hátrányok
¾ a magok többletforgalmat bonyolítanak le

DSDV – Destination Sequenced Distance Vector
jellemzők
-

proaktív protokoll
routing tábla alapú
két fontos részlet
¾ routing táblák fenntartásának mechanizmusa
¾ routing információ gyűjtése

routing táblák fenntartása
stabil állapotból indulunk ki
¾ minden állomás teljes információval rendelkezik
¾ érvényes routing táblája van
a teljes hálózatot gráfként megjeleníteni
¾ állomások listája (gráf csomópontjai)
¾ állomások közti linkek (gráf élei)
¾ a linkekhez (gráf éleihez) rendelt költségek
-

-

élhez rendelt lehetséges költségek
¾ távolság
¾ sávszélesség
¾ linkfenntartás ára
¾ torlódás vagy késleltetés
él költsége 1, ha a két állomás hatótávolságon belül van
egyéb élköltségeket is be lehet vezetni
minden állomás egy elosztott Bellman-Ford algoritmust futtat Æ ennek alapján frissíti a routing táblát
minden i állomás minden x célállomásra nyilvántart egy-egy listát (minden j szomszédhoz a dij(x)
távolságot)
az i állomás számára a k szomszédját az x felé vezető útvonal következő ugrásaként tartja nyilván: ha
dik(x) <= dij(x)

a következő ugrás kiválasztása
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elosztott Bellman-Ford algoritmus
csak az ugrások számát vesszük figyelembe az útvonal költségének megadásakor
az A állomás D célállomásra akar adatot küldeni
az A és D közti legrövidebb útvonal a B állomáson keresztül vezet, ezért A állomás B-nek továbbítja a
csomagot

-

az útvonal választási döntés elosztott módon történik
¾ állomás által az összegyűjtött link információk
¾ ennek alapján önállóan (lokálisan) dönt
a helyi állomáson összegyűjtött információ érvényét veszítheti Æ a frissítés nem mindig történik meg
időben
ennek eredményeként hurkok alakulhatnak ki Æ a végtelen ciklusok meggáltolják a hatékony útválasztást

hurkok kialakulása
az A állomás a forrás, E pedig a célállomás
az (A,E) és (C,E) állomáspárok közti linkek elhalnak
a következő hurok alakul ki: (A, D, C, B, A)

végtelen ciklus

-

counting to Infinity
B számára C a következő ugrás
C számára B a következő ugrás
az A-C link elhal

-

B forrás az A célállomásra akar csomagot küldeni
a B-A link az egyetlen lehetséges útvonal
ellenben a B számára a C felé vezető út a rövidebb

-

B routing táblájában az A-hoz vezető útvonal 2 ugrás hosszú (a C-A link elhalásáról B nem tud)
ezt az információt hirdeti szomszédjainak
C számára a B marad A felé az egyetlen útvonal, ezért frissíti az útvonal hosszát 3-ra (1+2)

-

B megkapja C-től annak frissített útvonal információját (C-A útvonal 3 ugrás hosszú)
mivel a B a C-n keresztül route-ol A felé, frissíti a saját tábláját 4 ugrásra (1+3)
az útvonal költsége addig növekszik, ameddig meghaladja a B-A linkét

régi, hibás információ kezelése
a hurkok és a végtelen ciklusok kialakulásának oka a régi, érvényét vesztett információk használata
a másik gond a közvetett információ használata
ha adott célállomásra akarunk csomagot küldeni, akkor annak a célállomásnak az információját kell
használjuk
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friss információ használata
bevezetünk egy új mezőt a routing táblába: Sequence Number (SeqNr)
szekvencia számot folytonosan növeljük
amíg az A-C link érvényes, B az A-tól kap hirdetményeket, és így tudja, hogy az útvonal hossza 2
-

amint az A-C link elhal, az A ennek megfelelően frissít saját routing tábláját
B megkapja az A által elárasztott routing frissítést, így már nem veszi figyelembe a hibás linket

a DSDV protokoll
S forrás a D célállomásnak akar küldeni
S-ben minden routing tábla bejegyzéshez tartozik egy SeqNr Æ a SeqNr-t csak a D által küldött frissítések
alapján módosítja
a routing táblák konzisztenciáját fenn kell tartani (a hálózati topológia folyamatosan változik)
ezért minden állomás rendszeresen frissítéseket küld (vagy amikor a saját routing táblája érdemben
változik)
semmilyen órajel-szinkronizációt nem feltételezünk az állomások között
útvonal hirdetmények (route advertisements)
minden állomásnak kötelezően hirdetnie kell saját routing tábláját minden aktív szomszédjának
mozgó állomásokat feltételezve, a routing bejegyzések időben változhatnak Æ olyan gyakran kell a
hirdetményeket küldeni, hogy minden szomszédnak pontos képe legyen a változásokról
minden állomásnak továbbítania kell más állomásoktól kapott route advertisement üzeneteket
¾ ezáltal a hirdetmények szétterjednek az egész hálózatban
¾ ily módon minden állomásnak teljes képe lesz a hálózat topológiájáról
routing tábla bejegyzés
a routing advertisement üzenetben található infot használják az állomások saját routing táblájuk
frissítésére (gyakorlatilag a küldő saját routing táblájának másolata)
a hirdetmény az alábbi struktúrával rendelkezik
¾ célállomás címe
¾ ugrásszám a célállomásig
¾ SeqNr (forrás által küldött, aminek alapján az adott bejegyzést előállították)
nincs szükség a következő ugrásra, mivel a hirdetményt fogadó állomás számára a következő ugrás
éppen a közvetlen szomszéd lesz, akitől a hirdetményt kapta
útvonalfrissítés példa
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Biztonsági kérdések
MANET-ek biztonsága
MANET környezet

kölcsönös ellenőrzés

Byzantine Generals

-

minden tábornok áruló lehet
ha az i. tábornok áruló, akkor mást állít a társainak
minden állomásnak minden másikat el kell érnie, hogy észrevegyék a hamis állítást
egy bizonytalan közegben a többségi elv alapján hozzuk meg döntéseinket: n/2+1 állomásnak ugyanazt a
döntést kell meghoznia
a „Byzantine Generals” probléma feloldása: legalább 2/3n+1 hű tábornok van

P2P hálózatok biztonsága
Sybil támadások
DoS jellegű, azonosítás esetén is felmerülhet
ingyenes azonosítás esetén
¾ nagyszámú PeerID-t lehet igényelni
¾ ezzel sok kérést lehet indítani
¾ 0 < f < 1 – támadók aránya a hálózatban
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-

f-et növeli, és klasszikus körülmények között aránytalanul nagy kárt okoz
¾ a támadó gép felhasználásával
¾ f >> a támadó egység

-

kivédése
¾ PeerID-t csak a node-ok rendszerbe lépésekor osztanak
¾ PeerID kiadása csak egy korlátozott rátával történik
¾ PeerID kibocsátása fizetőssé válik

lokalizált routing veszélye
h ugrásból álló útvonal
h
(1-f) valószínűséggel lehet csalni Æ nem éri meg
de amennyiben a támadó által igényelt PeerID lokálisan közel van a célhoz, növekszenek az esélyek
tisztességes használat biztosítása
audit rendszer
usage file (használati napló)
¾ advertised capacity (szabad kapacitás)
¾ local list (tükrözött fájlok)

lista mező = (PeerID, FileID)
¾ remote list (közölt fájlok)

FileID

a p2p rendszeren keresztül a PeerID megkapható
tartozik/követel rendszer (remote/local)
egyenleg = kapacitás - ∑FileID in remotesize(FileID)
példa

-

csalási próbálkozások
¾ A inflálni (duzzasztani) próbálja a local list-et (kapacitását)
¾ A deflálni (csökkenteni) próbálja a remote list-et

letagad általa kiküldött FileID-ket

ellenőrzés: audit

pl. B letörli fileXX-et, ha az nincs rajta A remote listáján

-

csalási lánc
¾ A deflálta a local listát
¾ ezt D észrevette és letörölte F4-et
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DHT alkalmazások
Mire jó a DHT?
fájl cserélés
mobilitás kezelés
SOS (Secure Overlay Service)
stb.

mobilitás menedzsment
Alíz Barbarával szeretne beszélni
¾ Instant messaging (ICQ, MSN Messenger)
¾ IP Telephony (Skype)
De mi Barbara jelenlegi IP címe?
¾ DHCP
¾ mobilitás – új ideiglenes cím (Care Of Address)
-

Barbarának van egy egyéni azonosítója (barbara@freemail.hu)
az azonosítónak megfelel egy hash-elt kulcs (k = h(barbara@freemail.hu))
a DHT szabályai alapján a P peer felel a k kulcsért
¾ Barbara rendszeresen értesíti a P peert az aktuális IP címéről
¾ P, mint egy Mobile IP Home Agent
ha Alíz Barbara IP címére kíváncsi, a DHT-ben rákeres a k kulcsra, és rátalál a P peer-re

SOS – Secure Overlay Service
a szolgáltatás megtagadó (DoS) támadások megelőzésére
DoS támadások fontos weboldalak, adatbázisok ellen
¾ „Code Red” féregvírus támadása a whitehouse.gov weboldal ellen
¾ Yahoo, Amazon, eBay
DoS: a megtámadott gépet elárasztani kérésekkel úgy, hogy az ne tudja ellátni szokásos feladatait
a DoS-t könnyíti, ha
¾ a céltartalomnak nehéz biztonsági másolatot készíteni

fokozottan titkos, vagy nagyon dinamikus anyagok
¾ a jogosult felhasználók mobilok (fix IP cím nélkül)
¾ sikerül a támadást elosztott módon vezetni

több gépről egyszerre támadni

DDoS – Distributed Denial of Service
tipikus példák
Kit érhet egy DoS támadás?
¾ fontos adatbázisok
¾ banki műveletek
¾ tőzsdei ügyfelek
¾ e-commerce
a DoS támadások kritikusak a biztonság szempontjából (évente több milliárd dollár kiesést okozhatnak az
érintett cégeknek)
Hogy működik a (D)DoS?
válassz ki egy célállomást, melyet meg akarsz támadni
törj be több gépre a hálózatban
használd fel ezeket a gépeket arra, hogy forgalmat generáljanak a célállomás felé
eredmény
¾ a hálózati erőforrások (sávszélesség) lefoglalása
¾ a célállomás erőforrásainak (CPU) lefoglalása

biztonsági ellenőrzések
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opció: a támadás más forrás IP címet használ
¾ source address „spoofing”
¾ megnehezíti a támadó felderítését
¾ az „ingress filtering” nincs elterjedve

az SOS elemei
célállomás
¾ a peer/szerver, melyet a DoS támadástól védünk
¾ fix IP cím, nem duplikálható tartalom
jogosult felhasználó
¾ hitelesített felhasználó, mely jogosult a célállomással kommunikálni
¾ lehet mobil, változó IP címmel
támadó
¾ megpróbálja meghiúsítani a célállomással való kommunikálást
SOS: az ötlet
a DDoS támadások hatásosak, mert több pontról irányulnak egy cél felé
SOS alapötlet: kommunikáljunk egy overlay hálózaton keresztül
¾ arra kényszeríti a támadókat, hogy egyszerre több pontot támadjanak a siker érdekében
¾ a hálózat gyorsan tud alkalmazkodni Æ a sok „támadnivaló” pont változik
az SOS célja
lehetővé tenni a jogosult felhasználók számára a célállomás elérését
lehetetlenné tenni a támadók számára a célállomás elérését
SOS
-

-

ideális megoldás
¾ nincs szükség változtatásokra a közbeeső router-ekben
¾ nincs szükség bonyolult, „drága” biztonsági ellenőrzésekre a célállomásnál, vagy annak
közelében
feltételek
¾ a támadók korlátozott erőforrással rendelkeznek Æ csak korlátozott számú peer-t tudnak egy
időben megtámadni
¾ a támadók nem tudják megtámadni a belső útválasztókat (core router)

első lépés: cím alapú szűrés
a célállomáshoz közel álló router a forrás IP cím alapján szűri a csomagokat
¾ csak a jogosult felhasználók által küldött csomagok mennek át, a többi eldobódik
¾ ezeket a routereket nehéz megtámadni
gondok: mi van, ha…
¾ a támadók és a jogosult felhasználók azonos IP címmel rendelkeznek

a támadó bejut egy jogosult gépre
¾ a támadó egy jogosult IP címet használ forráscímként
¾ a jogosult felhasználók mobilak, nincs fix IP címük
második lépés: proxy + filter
proxy szerver a jogosult felhasználó és a célállomás között
¾ a proxy csak hitelesített csomagokat továbbít
¾ csak a proxy által küldött csomagokat fogadják el a célállomás szűrői
-

gondok egy ismert proxy-val
¾ ha a támadó ismeri a proxy IP címét (w.x.y.z), használhatja azt saját csomagjai forráscímeként,
hogy elérje a célállomást
¾ a proxy-t magát meg lehet támadni

harmadik lépés: secret servlets
tartsuk titokban a proxy kilétét (IP címét)
a „titkos” proxy – secret servlet
¾ csak a célállomás és néhány más csomópont ismeri a secret servlet címét
¾ a szűrők csak a secret servlet-ektől jövő csomagokat engedik át
overlay routing
kérdés: Hogyan küldjünk csomagokat a secret servlet-hez, ha nem ismerjük az IP címét?
válasz: egy overlay útválasztást használva
virtuális overlay hálózat
¾ minden résztvevő egy végső felhasználó
¾ feltételezzük, hogy a hálózat kellően nagy, a támadók nem tudják ellenőrizni az összes
résztvevő peert
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Service Overlay Access Points (SOAP)
¾ mindenki ismer egy SOAP halmazt
¾ egy SOAP egy gateway az overlay hálózathoz

a jogosult felhasználó nem tagja az overlay hálózatnak
¾ a SOAP IPSec segítségével ellenőrzi a forgalmat
felhasználó Æ SOAP Æ overlay Æ secret servlet Æ célállomás
Hogy jussak el a SOAP-tól a secret servlet-ig egy „nehezen előrelátható” módon?
¾ az útvonal nem szakadhat meg, ha a peerek ki- vagy belépnek a rendszerbe (egy peer „kilép” a
rendszerből, ha megtámadják)
megoldás: egy DHT útválasztás használata (Chord, CAN, Tapestry)

SOS Beacon
egy Beacon-t használ a secret servlet elérésére
¾ egy B beacon egy A IP cím részére az a peer, melynek az azonosítóját a hash függvény
generálja (B = h(A))
lépések
¾ az A című célállomás kiválaszt néhány secret servlet-et
¾ az S secret servlet a DHT-t használva megkeresi a B beacon-t (B=h(A)), és megkéri arra, hogy
az A célcím felé küldött csomagokat felé továbbítsa
¾ a C SOAP szintén a DHT-t használva találja meg a B beacon-t (B=h(A)), és felé továbbítja a
hitelesített felhasználó által az A címcél felé küldött csomagokat
különböző hash függvények különböző beacon-öket generálnak Æ különböző utak a célállomás felé
SOS redundancia
bármilyen speciális szerep szükség szerint duplikálható
¾ bármelyik overlay peer lehet SOAP
¾ a célállomás több secret servlet-et választhat
¾ több beacon-t generálhatunk különböző hash függvényekkel
ha egy támadó sikeresen megtámad egy SOAP-ot, secret servlet-et vagy egy beacon-t, csak a rendszer
egy részét bénítja meg Æ ha a rendszer ezt detektálja, adaptálódik
Miért nehéz egy SOS-t támadni?
a célállomás közvetlen támadása ellen (a servlet ID tudta nélkül) védnek szűrők
a servlet-ek támadása
¾ titkosak
¾ ha egy servlet „meghal”, a célállomás újat választ
a beacon-ök támadása
¾ ha a beacon „meghal” (kilép a rendszerből), a DHT újraosztja a felelősséget Æ új beacon
¾ a támadást folytatni kell egy halott peer ellen is, mert ha nem, visszalép a rendszerbe
más overlay peer-ek támadása
¾ ha a peer-ek meghalnak, az útvonalak adaptálódnak
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VoIP
Bevezetés
jellemzők
-

Internetes telefonszolgáltatás
a hagyományos telefonhálózatok „versenytársa”
előnyök
¾ „ingyenes” (az Internet kapcsolaton kívül nincs más költsége a felhasználónak)
¾ sok társított szolgáltatás lehetséges (chat, jelenlét követés stb.)
hátrányok
¾ a hangátvitel érzékeny a csomagvesztésre, késleltetésre és a jitterre (torlódás esetén rossz
hangminőség, megszakadó kapcsolatok)
¾ a tűzfalak és a NAT megakadályozzák sok VoIP szolgáltatás működését

tűzfalak
-

tűzfalak mindenhol: üzleti/céges hálózatok, otthoni felhasználók
védik a hálózatot a jogosulatlan forrásoktól
¾ forrás-, célcím és forgalom típus alapján szűrnek
¾ bejövő forgalmat csak akkor engednek be, ha a kapcsolatot belülről kezdeményezték Æ VoIP
alkalmazások nem tudnak hívásokat fogadni

-

Network Address Translation (Hálózati címfordítás)
¾ lokális „magán” IP címeket fordít át publikus IP címekké és vissza
¾ korlátolt számú publikus IP cím elegendő egy nagyméretű hálózat kiszolgálására

IPv4-ben kevés az IP cím
Hogy működik?
¾ minden belső gépnek van egy lokális címe
¾ az általa küldött csomagokat a NAT átírja ((lokális cím, port1) Æ (publikus cím, port2))
¾ táblában őrzi a megfeleltetéseket

NAT

-

-

a „NAT probléma”
¾ signaling protokollok audio-video konferenciákhoz, VoIP szolgáltatásokhoz

H.323 – ITU-T

SIP (Session Initiation Protocol) – IETF

72

Peer-to-peer hálózatok

¾
¾

2005. tavaszi félév – vázlat

a SIP signaling csomagok tartalmazzák a VoIP kliens lokális címét
a csomag forrás címét átírja a NAT, de a tartalmát nem

NAT átjárás (traversal)
több megoldás
¾ Universal Plug and Play (UPnP)
¾ Simple Traversal of UDP Through Network Address Translation Devices (STUN)
¾ Application Layer Gateway
¾ manuális konfiguráció
¾ alagutazás
-

STUN szerver a tűzfalon kívül
¾ a VoIP kliens a STUN szervernek küld egy felderítő csomagot
¾ a NAT átírja a csomagot a saját publikus IP címével és egy választott porttal
¾ a STUN szerver visszaküldi ezt az infót a kliensnek
¾ a kliens ezekkel a paraméterekkel küldi ki a SIP csomagot

-

szimmetrikus NAT
¾ nagyon elterjedtek
¾ minden célcímhez más portot társít

a STUN címe eltér a VoIP célállomás címétől

a STUN által küldött információ használhatatlan

-

Traversal Using Relay NAT (IETF)
a TURN szerver proxy-ként működik
¾ minden signaling és adat csomag rajta megy keresztül
¾ a címzett mindig a TURN szerver, a NAT ugyanazt a portot generálja
¾ a TURN szerver továbbküldi

a signaling csomagokat a SIP szervernek

az adatcsomagokat a VoIP célállomásnak

TURN
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Skype
jellemzők
-

-

hagyományos VoIP több ok miatt nem terjedt el
¾ a hagyományos telefonnál olcsóbb megoldások nem kínálnak hasonló minőséget
¾ tűzfalak és NAT miatt az otthoni felhasználók kb. 50%-a nem tudja a hagyományos VoIP
szoftvereket használni
¾ nehézkes User Interface, bonyolult konfiguráció
ingyenes Internetes telefonszolgáltatás (VoIP)
¾ két számítógép között (Skype)
¾ számítógép és hagyományos vezetékes vagy mobil telefon között (SkypeOut)
¾ vezetékes vagy mobil telefon és számítógép között (SkypeIn)

Mit tud?
-

jobb minőség, mint a hagyományos telefon
¾ hagyományos telefon: 300 Hz – 3 kHz
¾ Skype: 50 Hz – 8 kHz (iLBC, iSAC Codec)
nem igényel tűzfal vagy router konfigurációt (p2p alapú NAT és tűzfal átjárás)
biztonságos (end-to-end encryption)
egyszerű user interface
szinte minden platformon fut
telefonkonferencia – 4 résztvevővel
telefon, instant messaging, file transfer

Hogy működik?
titkos forráskód
kódvisszafejtés
hierarchikus rendszer: peer, supernode, Skype login szerver
Skype architektúra

becsatlakozás
Host Cache (HC)
¾ lista supernode-ok (SN) IP címével és portjával
¾ legalább egy érvényes bejegyzés kell, különben nem tud csatlakozni
kiépít egy TCP kapcsolatot az SN-nel
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authentikáció a login szervernél
¾ egyetlen központosított elem a rendszerben
¾ ellenőrzi a felhasználónevet és a jelszót
¾ felelős a felhasználónevek egyediségéért a címtérben
¾ kódvisszafejtés során egy dán ISP hálózatán belül login szervert mutattak ki

SN redundancia
becsatlakozás után feltölti a HC-t érvényes adatokkal
¾ más supernode-ok adatai
¾ ha az aktuális SN meghal, automatikusan újhoz kapcsolódik a HC-ből választva
kontakt keresés
global decentralized user directory
¾ lehet keresni benne
¾ ha valaki a kontakt listán van, lehet követni az állapotát (online, offline, busy stb.)
a hagyományos Instant Messaging szolgáltatásoknál központosított directory
¾ egy azonosítóhoz (user name) milyen IP cím tartozik
¾ dinamikus IP címek (DHCP) és mobilitás támogatása
¾ nem skálázható, ha több millió felhasználó
Skype keresés
a Skype-ban p2p alapú elosztott megoldás
¾ a hagyományos fájlmegosztó alkalmazás elegendő lenne, de a keresés nem determinisztikus,
nem ér el minden peert
¾ 3G p2p megoldás – Global Index (DHT)?

többrétegű hálózat, a supernode-ok által bármelyik peer globális képet kaphat az
összes elérhető erőforrásról, minimális késleltetéssel

titkos, nem visszafejthető

nem nézhetünk be a csomagokba, melyeket az SN küld tovább

valószínűleg hullámokban keres, új és új SN-on (átlagban 3-4 másodperc)

cache működik a SN-on
tűzfal/NAT átjárás
hagyományos NAT és tűzfal elkerülés
¾ a hívások egy központi gépen keresztül mennek
¾ túl nagy erőforrást igényel, túl drága megoldás
¾ az erőforrás igény arányosan nő a hálózat méretével

egy-egy felhasználónak nagyon kevés erőforrást biztosítanak

rossz minőségű kapcsolatok
-

Skype megoldás
¾ tűzfalakon kívüli és publikus IP címekkel rendelkező peer-ek (proxy) segítenek a forgalom
továbbításában
¾ a végpontok közötti titkosítás miatt a proxy nem jelent gondot a biztonság szempontjából
¾ csak olyan proxyt választ ki a rendszer, amelyiknek van elegendő erőforrása Æ a kapcsolat
minősége nem romlik

Skype routing
Multipath routing
¾ több útvonalat is fenntart a két kommunikáló fél között
¾ mindig a legjobbat, a legtöbb erőforrással rendelkezőt használja
SkypeOut
-

a hagyományos vezetékes és mobil telefonhálózatok integrációja (számítógépről lehet hívni hagyományos
telefont)
nem ingyenes, de nagyon olcsó
¾ Internetes számlafeltöltés
¾ flat rate naptól, napszaktól függetlenül
¾ Interneten keresztül jut el a célországba, ott a helyi hívást kell fizetni

SkypeIn
-

beta verzió, tesztelés alatt
kapunk egy hagyományos telefonszámot a kért országban, megyében (country + area code)
bárki hívhatja ezt a számot, és elér bennünket, ha fel vagyunk kapcsolódva az Internetre és fut a Skype
¾ csak a helyi hívást fizeti a hívó, attól függetlenül, hogy mi hol internetezünk
¾ mint a roaming-nál, csak a hívott fél nem fizet a roamingért
¾ ha nem vagyunk elérhetőek, ingyenes VoiceMail szolgáltatás

60 napig tárolva a rendszerben, de meghallgatás után átmásolódik a felhasználó
gépére

max. 10 perc hosszú lehet az üzenet
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Skype Business Model
Miből van pénzük, miért éri meg?
¾ SkypeOut és SkypeIn előfizetések: szerződések ISP-kkel
¾ szerződések gyártókkal: headset, „skype-ready” mobil eszközök
¾ a telefonálás ingyenes, de az Internetért fizetni kell Æ több szolgáltatás, egyre több felhasználó
(pl. DSL)
Skype és a Broadreach Networks – Voice over WiFi
¾ egyik legnagyobb angol Internet szolgáltató
¾ ingyenes Skype használat
¾ a felhasználók a hagyományos Internet szolgáltatásokért fizetnek (web, e-mail)
Spyware?
¾ hatalmas adatbázis, amit ki lehetne használni
¾ saját bevallásuk szerint nem teszik
¾ a KaZaa híres volt a spyware-ekről
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Alkalmazás rétegbeli multicast
csoportos kommunikáció
cél: egy egyedi célállomás helyett egy célállomás halmazzal (csoporttal) kommunikálni
természetes általánosítása a pont-pont kommunikációnak (unicast)
-

-

unicast
¾
¾
broadcast
¾
¾
multicast
¾
¾

pont-pont
célcím: egyedi vevő címe
pont-mindenki (csomagszórás)
célcím: a hálózat címe
(több)pont-többpont
célcím: a csoport címe

a csomagokat egy csoport minden tagjához el kell juttatni, nem csak egy célállomáshoz
¾ a csoport felépítése (tagsága) dinamikus lehet
működési alapelv: miután egy csoport létrejön
¾ érdeklődő vevők (receiver) csatlakoznak a csoporthoz
¾ a hálózat foglalkozik a csoport karbantartásával és a csomagok továbbításával

multicast alkalmazások
számos alkalmazás nem pont-pont alapú
¾ pont-többpont

távoktatás

cache update

video on demand
¾ többpont-többpont

videokonferencia, audiokonferencia, chat

elosztott hálózati játékok

kooperatív alkalmazások
követelmények
nincs olyan megoldás, mely minden környezetben ideális lenne
a követelmények nagyban változnak
¾ az alkalmazás igényeitől függően
¾ a csoport méretétől függően
¾ a hálózati szolgáltatásoktól függően
¾ a résztvevők heterogeneitásától függően
¾ a maximális többletterheléstől (overhead) függően (router, link, végfelhasználó)
multicast különböző rétegekben
a multicast szolgáltatást különböző rétegekben lehet implementálni
¾ adatkapcsolati réteg (pl. Ethernet multicast)
¾ hálózati réteg (pl. IP multicast, Xcast)
¾ alkalmazási réteg (pl. Narada, Yoid)
Melyik megoldás a jobb?
¾ attól függ, nincs általános megoldás
hálózati rétegű multicast
a cél a hálózati erőforrások optimális kihasználása Æ egy csomag egy linken csak egyszer megy át
a routerek egy multicast fát tartanak fenn
¾ a multicast fa mentén történik az adatátvitel
¾ a routerek duplikálják a csomagokat, ha szükséges (elágazási pontok a fán)
a csoportos unicast nem skálázható
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helyette építsünk fákat!
a routerek duplikálják a csomagokat, egy csomag legfeljebb egyszer megy át egy linken

IP multicast
-

nyitott csoportkommunikációs modell, ASM – Any Source Multicast
bárki csatlakozhat egy csoporthoz, bármilyen engedélyezés nélkül
egy felhasználó több csoportnak is tagja lehet egyidőben
bárki küldhet adatokat a csoportnak, ha nem is tagja annak
a csoport tagsága dinamikus
senki nem ismeri a csoport méretét, vagy a tagok kilétét

-

a forrás csomagjait egy virtuális csoportcímre küldi
bárki, aki csatlakozik a csoporthoz „elérhető” ezen a címen (megkapja az ezen címre küldött csomagokat)
egy multicast csoportot egy class D IP cím azonosít
¾ 224.0.0.0 – 239.255.255.255
¾ 1110 + 28 bites csoport azonosító

Multicast Scoping
egy IP multicast csoport hatóköre szabályozva van
¾ TTL alapú szabályozás
¾ adminisztrációs szabályozás
TTL alapú szabályozás
¾ Node-local
0
¾ Link-local
1
¾ Site-local
< 32
¾ Region-local
< 64
¾ Continent-local < 128
¾ Global Scope
< 255
adminisztrációs szabályozás
¾ link-local scope
224.0.0.0 – 224.0.0.255
¾ global scope
224.0.1.0 – 238.255.255.255
¾ administrative scope 239.0.0.0 – 239.255.255.255
kívülre

egy router sohasem küldi tovább
a teljes Interneten érvényes
nem küldik egy szervezet Intranet-jén

IP Multicast adatátvitel
a csatlakozás egy multicast csoporthoz két lépésben történik
¾ a helyi hálózaton (LAN)

egy felhasználó értesíti a helyi multicast routerét, hogy szeretne csatlakozni egy
csoporthoz

IGMP (IPv4), MLD (IPv6)
¾ a nagy kiterjedésű hálózaton (WAN)

a helyi router közreműködik a hálózat többi multicast routerével a multicast fa
kiépítésében és a csomagok továbbításában

DVMRP, MOSPF, CBT, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM
IGMP
-

-

Internet Group Management protocol
IPv4 protokoll, a végső felhasználók és a helyi multicast routerek között a helyi hálózaton
¾ a multicast csoportokban való tagságot kezeli
¾ aszimmetrikus protokoll

felhasználó rész

router rész
a router megtanulja, hogy milyen csoportokat hallgatnak a saját helyi hálózatán
¾ nem érdekli, hányan hallgatják, a fontos, hogy legyen legalább egy valaki
¾ nem érdekli, ki hallgatja
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a multicast router rendszeres Query üzeneteket küld az összes felhasználó közös multicast
címére (224.0.0.1)
a felhasználók a Report üzenettel válaszolnak, melyben beszámolnak az általuk hallgatott
csoportokról (a Report-ot a hallgatott csoportok multicast címeire küldik)
a Report csomagok számának csökkentése érdekében

időzítők (timer) használata Æ egy felhasználó nem válaszol azonnal

host suppression Æ ha valaki más már válaszolt, törli a saját Report üzenetét
Unsolicited Report: ha egy felhasználó egy új csoportot akar hallgatni
IGMPv1 Router

egy IGMPv1 router fenntart egy multicast tagsági táblát
•
milyen multicast csoportokat hallgatnak a hálózatán
•
mikor volt az utolsó Report egy csoporttal kapcsolatban

„Soft-state” prokoll: ha egy időn belül nem erősíti meg senki egy csoport iránti
érdeklődését, a csoportot törli a táblájából

csak azokat a multicast csomagokat küldi tovább a helyi hálózatra, melyeket egy, a
táblájában szereplő multicast címre küldtek
bevezet egy gyors kilépési mechanizmust (fast leave) Æ nem kell várni az időzítők lejárásáig
ahhoz, hogy a router „levágjon” egy csoportot
üzenetek

Membership Query: General Query, Group Specific Query

Membership Report

Leave Group Message



ha a felhasználó ki akar lépni egy csoportból, küld egy Leave üzenetet az összes
multicast router közös multicast címére (224.0.0.2)
mielőtt a router levágja a csoportot, megkérdezi, van-e valaki más, aki hallgatja a
csoportot
•
Group Specific Query
•
ha egy adott időn belül nem érkezik válasz, a router törli a csoportot

Multicast Routing
a forrás egy multicast csoportcímre küldi csomagjait
a hálózat multicast routerei kialakítanak és karbantartanak egy multicast fát: az adatátvitel ezen fa mentén
történik
a helyi multicast router, az IGMP tagsági táblája alapján csatlakozik a fához, vagy elhagyja azt
a hálózat multicast routerei között egy útválasztó protokoll működik (MOSPF, DVMRP, CBT, PIM)
MOSPF – Multicast Open Shortest Path First
kapcsolatállapot (link state) protokoll
az OSPF unicast útválasztó protokollt bővíti ki
¾ multicast csoportinformációt is küldenek a routerek egymásnak
¾ minden MOSPF router megtudja, hogy melyik helyi hálózaton melyik csoportot hallgatják
¾ az információ alapján forrásonként és csoportonként egy legrövidebb útvonalú fát (shortest path
tree) építenek fel
nagy a jelzés többletterhelés
nehezen alkalmazkodik a topológia változásokhoz (újra kell számolni a fákat)
DVMRP – Distance Vector Multicast Routing Protocol
távolság-vektor alapú protokoll, a RIP unicast útválasztó protokollt használja
elárasztás és metszés (flood and prune)
¾ elárasztás

ellenőrzi a csomag bejövő interfészeit

ha nem a legrövidebb út a forrás felé, eldobja a csomagot

ha igen, továbbküldi a csomagot az összes többi interfészen
¾ metszés

ha nincs érdekelt felhasználó a helyi hálózaton

ha nem a legrövidebb úton jött a csomag
¾ egy közbeeső router megjegyzi azokat az interfészeit, ahol prune keletkezett

azokra az interfészekre nem küldi ki a további csomagokat

a prune bejegyzések percenként elavulnak
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-

DVMRP elárasztás

-

DVMRP metszés

-

Protocol Independent Multicast
¾ PIM-DM – PIM Dense Mode
¾ PIM-SM – PIM Sparse Mode
PIM-SM
¾ a napjainkban legelterjedtebb multicast útválasztó protokoll
¾ egy közös multicast fát használ (shared tree)
¾ kiválaszt egy „randevú” pontot (RP)

az RP a közös fa gyökere

minden forrás az RP-hez küldi csomagjait

az RP továbbküldi azokat a közös fán

PIM

-
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ASM modell hátrányai
az ASM modell elterjedését több gazdasái és technikai tényező gátolta
¾ bonyolult címkiosztás
¾ túl nyílt modell a szolgáltatók számára

a források és vevők ellenőrizhetetlensége

nehezen megoldható számlázás
¾ nem volt skálázható megoldás a tartományok közötti útválasztásra

PIM-SM csak egy tartományon belül

egy ISP nem szereti, ha forgalmát egy másik ISP-n belüli RP ellenőrzi

a tartományok között más protokollok
•
MSDP – Multicast Source Discovery Protocol
•
MBGP – Multicast Border Gateway Protocol
az SSM modell
egy egyszerűbb modellre volt szükség
SSM – Source Specific Multicast
¾ az Express modellre alapul
a (*,G) multicast csoport helyett az (S,G) multicast kanálist használja
¾ S a forrás unicast címe
¾ G a csoport multicast címe
¾ csak az S forrás küldhet csomagokat az (S,G) kanális vevőihez
¾ az adatátvitel egy forrás-specifikus fa mentén történik

-

forrás szűrés
¾ az SSM-hez szükség van forrás szűrésre Æ a felhasználó nem csak azt mondja meg a helyi
routernek, hogy melyik csoportot hallgatja, hanem hogy azon belül melyik forrást is
¾ IPv4 – IGMPv3
¾ IPv6 – MLDv2

IP Multicast tulajdonságok
előnyök
¾ hatékony adatátvitel

a legrövidebb úton (DVMRP, MOSPF, PIM-SSM)

figyelembe véve a fizikai topológiát
¾ hatékony erőforráskihasználás

egy csomagot egy linken csak egyszer küld át
¾ skálázható megoldás nagyméretű csoportok kommunikációjára

a csoportot egy virtuális cím azonosítja

senki nem tartja számon a csoporttagok számát és kilétét
mégsem terjedt el a várt mértékben Æ technikai és gazdasági tényezők
-

technikai hátrányok
¾ bonyolult címzés
¾ skálázható, tartományok közötti útválasztó megoldás hiánya
¾ rossz skálázhatóság a csoportok számát illetően

egy router csoportonként egy bejegyzést tárol az útválasztó táblájában

a multicast címek nehezen aggregálhatók
¾ magasabb szintű szolgáltatások nehézkes támogatása

IP multicast egy best-effort (több)pont-többpont adatátviteli szolgáltatás

a végfelhasználók felelősek a felsőbbszintű szolgáltatások kezeléséért

bonyolult torlódásvezérlés és megbízható adatátvitel
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gazdasái tényezők
¾ lassú és nehézkes telepítés a hálózatban

noha a routerek ma már képesek a multicast kezelésére, az ISP-k nem mindig
aktiválják a hálózatukon

csak akkor működik hatékonyan, ha minden router alkalmazza

különben alagutazásra van szükség
¾ „tyúk-tojás” probléma

az ISP-k nem támogatják, mert nincs elegendő multicast alkalmazás, nincs kellő
kereslet

a szoftver cégek nem fejlesztenek multicast alkalmazásokat, mert nincs hálózati
támogatás, nem lehet majd őket eladni
¾ nincs megfelelő gazdasági modell mögötte

az ISP számára nehezen ellenőrizhető az erőforrásfelhasználás

a tartalom-szolgáltató számára nehezen ellenőrizhető, ki használja a szolgáltatást

nincs megfelelő számlázási megoldás

Explicit Multicast (Xcast)
-

-

hálózati rétegbeli multicast megoldás
nem használ multicast címzést Æ a forrás a csomag fejlécében tárolja az összes célállomás unicast IP
címét
a közbeeső Xcast router-ek duplikálással új csomagokat hoznak létre, a saját unicast útválasztó tábláik
bejegyzései alapján
¾ a router ellenőrzi, hogy a kapott csomag fejlécében lévő célállomások felé melyik interfészén
kell továbbítani a csomagot
¾ ennek megfelelően készíti el a duplikált csomagok fejléceit

nem skálázható megoldás nagy csoportokra: a fejlécbeli címek több helyet foglalhatnak el, mint a
tényleges adat
jól skálázható viszont nagyszámú kis csoport támogatására (a routereknek nincs szükségük multicast
útválasztó táblákra)

Explicit Multicast változatok
Sender Initiated Multicast (SIM)
¾ nem minden csomag tartalmazza a célállomások listáját
¾ a forrás rendszeresen küld egy frissítő csomagot a teljes listával
¾ a többi csomagot ez alapján kezelik
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Differential Destination Multicast (DDM)
¾ a frissítő csomagok csak diff-eket tartalmaznak
¾ akkor küldik őket, ha szükséges (topológia változások)

Hop-By-Hop Multicast (HBH)
-

multicast szolgáltatás rekurzív unicast által
HBH adatátviteli fa
¾ HBH Relay Node: egyszerűen továbbítja a csomagokat
¾ HBH Branching Node

duplikálja a csomagokat

a csomagot a következő HBH Branching Node, vagy a célállomás unicast címére
küldi tovább

-

HBH adatküldés

-

előny

-

nincs szükség multicast címzésre
fokozatosan telepíthető a hálózatban

minél több HBH router lesz, annál hatékonyabb

egy unicast router részt tud venni az adatátvitelben
mobilitást kezelő változata: M-HBH
¾
¾

Alternatív megoldások?
Van-e olyan csoportkommunikációs megoldás, mely ne szoruljon az ISP-k hálózati rétegbeli
támogatására?
ALM – Application Layer Multicast
ESM – End System Multicast
HBM – Host-Based Multicast

ALM
IP multicast – ALM összehasonlítás
IP multicast
¾ duplikálás a routerekben Æ hálózati támogatás kell
¾ a topológia függ az útválasztó tábláktól és a fizikai topológiától
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ALM
¾
¾

duplikálás a végfelhasználóknál Æ nem igényel hálózati támogatást
virtuális topológia Æ a fizikai topológia egy fekete doboz

ALM: motiváció
adatátvitel
¾ nem szükséges IP multicast támogatás

kizárólag unicast kommunikációra épít

használható IP multicast „szigetek” összekötésére is (speciális multicast útválasztó
algoritmust használva)
•
nő a skálázhatóság (aggregált peerek)
•
nő a hatékonyság (kevesebb overlay link)
¾ kis csoportok

az IP multicast nem mindig a legjobb megoldás
¾ az adatok aktív felhasználása

az adatokat lehet módosítani/értékelni az átvitel folyamán

az átviteli struktúra módosítható az adatok függvényében
kontroll
¾ a kontroll adatok aggregálása (megbízható multicast)
előnyök
-

-

általános megoldás
¾ nincs szükség hálózati támogatásra, bármilyen hálózat felett működhet
¾ felhasználhatóak a létező kommunikációs mechanizmusok (pl. a TCP torlódásvezérlése)
skálázhatóság
¾ a routerek nem tárolnak csoportonkénti bejegyzéseket
¾ a peer-ek igen, de ők kevés csoportban vesznek részt
egyszerűen telepíthető
¾ nem szükséges a hálózat belső elemeit (routerek) módosítani
¾ csak a végső felhasználónál kell telepíteni
¾ beépíthető az alkalamazásokba

a szabványosítás segíthet, de nem feltétlenül szükséges

a megoldás az alkalmazás igényeihez alakítható
különböző metrikák a szomszédok kiválasztására
¾ különböző topológiák
¾ nagyon precíz topológia kontroll lehetősége

hátrányok
-

hatékonyság
¾ end-to-end „ágak”

a késleltetés nagyon nagy lehet

nagy erőforrás (sávszélesség) pazarlás

-

skálázhatóság
¾ peerek közötti távolságok folyamatos mérése Æ teljes gráf, n*(n-1) virtuális kapcsolat egy n
tagú csoportban
stabilitás
¾ a résztvevők stabilitása

az overlay hálózatban a résztvevők („routerek”) a végfelhasználók
•
kevésbé megbízhatóak, mint egy valódi router
•
jönnek-mennek a hálózatban

egy overlay szomszéd elvesztése valószínűleg a szomszédnak magának
tulajdonítható, nem egy fizikai kapcsolat megszűnésének
•
viszonylag egyszerű hibajavítás: csak egy új szomszédot kell találni
•
viszonylag egyszerű a redundancia alkalmazása

-
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a mérési adatok stabilitása

az overlay hatékonysága a választott metrika stabilitásától is függ (RTT,
sávszélesség stb.)

mérlegelni kell a hatékony adatátvitelt a többletterhelés függvényében

általános megjegyzések
a legtöbb ALM megoldás megpróbálja kiküszöbölni az előbbi hátrányokat
¾ egy dolog biztos: az ALM soha nem olyan hatékony, mint az IP Multicast
¾ különböző megoldások különböző kompromisszumokra alapulnak
mivel „multicast” kommunikációról van szó, a cél egy adatátviteli fa építése
¾ a fa lehet szabályozott (maximalizálva a lehetséges gyerekek száma) vagy nem
¾ a fa „minősége” attól függ, hogy mire akarjuk használni
Hol duplikálunk?
egy ALM csomópont lehet
¾ egy végfelhasználó (általános feltételezés)
¾ egy (dedikált) szerver a helyi hálózaton: nagyobb stabilitás, több erőforrás (CPU)
¾ egy (dedikált) szerver az ISP-nél
nincsenek követelmények a routerekkel szemben, mint pl. az IP Multicast esetében, ahol a routereken
szükséges egy multicast routing algoritmus futtatása
topológia információ
a hagyományos IP multicastban
¾ senkinek nincs teljes információja a topológiáról
¾ elosztott topológia ismeret
¾ egy router csak azt tudja, hogy melyik interfészt használja a vevők elérésére
az ALM-ben a csoporttagok ismertek
¾ egy RP (Randevú Pont) számára (pl. Yoid)
¾ a forrás számára
¾ mindenki számára (pl. Narada)
Mennyire jó az ALM?
különböző metrikák az ALM előnyeinek/hátrányainak mérésére
¾ fizikai kapcsolatok terhelése: hányszor megy át egy csomag egy kapcsolaton

az L1 kapcsolat terhelése: ALM = 2, multicast = 1, unicast = 4
¾ erőforrás használat: késleltetés*terhelés-nek az összege az összes linken

ALM = 2*1+2+2*1+20+2*2+1=31, multicast = 27, unicast = 50
¾ viszonylagos késleltetési arány ALM és unicast között, egy adott útvonalon

az N1-N5 útvonalra: ALM = 26/22 = 1.18, multicast = 1, unicast = 1

ALM – általános koncepció
az ALM megoldások két topológiába szervezik a résztvevőket
¾ kontroll topológia („mesh” - szövevény)

a kontroll topológia tagjai periodikus frissítő üzenetekkel ellenőrzik a „szomszédaik”
jelenlétét

hibák felderítése, kezelése
¾ adatátviteli topológia („tree” – fa)

az adatátviteli topológia a kontroll topológia egy része, melyet adatátvitelre
használunk
ezen topológiák kiépítésének sorrendje alapján, az ALM megoldások lehetnek:
¾ mesh-first: Narada
¾ tree-first: Yoid, HMTP, TBCP, Overcast, ALMI
¾ implicit: CAN-Multicast, Scribe, Bayeux, NICE
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Narada
jellemzők
-

-

-

-

-

elosztott algoritmust használó, önszervező és önoptimalizáló overlay megoldás
mesh-first algoritmus
¾ először egy kétirányú mesh-t épít ki a résztvevők között
¾ egy Reverse Path Forwarding (RPF) megoldást használva kiépít egy legrövidebb útvonalú fát
(Shortest Path Tree, SPT) a mesh felett (pl. DVMRP)
következmények
¾ a multicast fa minősége a mesh minőségétől függ
¾ a fa kiépítése nem központosított
¾ forrásonként egyirányú fákat épít
egy új résztvevő megszerzi valahogy néhány aktív résztvevő címét (www, e-mail, randevú pont)
kiépít egy parciális gráfot (csatlakozik a mesh-hez)
¾ az elején véletlenszerűen választ néhány szomszédot
¾ minden résztvevőnek szabályozva van, hány szomszédja lehet
¾ ha valaki elfogadja szomszédjának, a csatlakozás megtörtént
az adatátviteli fa kiépítése
¾ egy unicast routing protokollt használva kiszámolja a legrövidebb utat a mesh bármely két
pontja között
¾ egy módosított DVMRP algoritmust használva kiépíti a legrövidebb útvonalú multicast fát

a mesh kétirányú
forrásonként egy külön, egyirányú fa
ha N1 a forrás, akkor N2 nem küld csomagokat N5 felé, mert a legrövidebb út N1-től az N4-en át vezet

Narada Join

-

korántsem optimális kapcsolatok
¾ a lényeg az, hogy az új résztvevő kapcsolódjon a rendszerhez
¾ optimalizálás a második lépésben

mesh információ
minden peer megismeri az összes többi peert „pletykálás” alapján
¾ periodikusan minden peer elküld egy frissítő üzenetet a szomszédainak, ami tartalmazza

a saját szomszédainak a címét

más peerek címét, akikről hallott
¾ egy idő után „elfelejti” azokat a peereket, akikről már rég nem hallott
¾ nagy többletterhelés nagy csoport esetén
mesh optimalizálás
a mesh több ok miatt is optimalizálásra szorulhat
¾ új peerek az első lehetséges szomszédhoz csatlakoznak Æ a cél a mihamarabbi csatlakozás
biztosítása
¾ a partíció javítás nem veszi figyelembe a topológia hatékonyságát Æ a cél a partíciók
mihamarabbi egyesítése
¾ a csoport tagságának változása
¾ a változó hálózati viszonyok
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a mesh folyamatos optimalizálása szükséges egy hatékony adatátviteli fa eléréséhez
az optimalizálás jelentheti
¾ új kapcsolatok létrehozását a mesh két, eddig nem összekapcsolt pontja között
¾ létező, kis hatékonyságú kapcsolatok törlése

új kapcsolat létrehozása
periodikusan minden résztvevő teszteli a távolságát más, véletlenszerűen választott peer felé
egy új kapcsolatot hozzáadunk a mesh-hez, ha a hozzáadás „hasznossága” meghalad egy adott szintet
¾ a hasznosság attól függ, hogy

hány peer felé csökken a késleltetés

mekkora késleltetés csökkenés tapasztalható a teljes rendszerben
nagy csoportoknál nagyon lassú konvergencia
létező kapcsolat törlése
egy létező kapcsolatot törlünk, ha a törlés „ára” nem halad meg egy bizonyos szintet
¾ kiszámoljuk az Ni peertől induló kapcsolatok „kihasználságát”

utilj-k = azoknak a peereknek a száma, melyek felé az i peer számára a k peer a
következő ugrás (next hop)

utilk-i = azoknak a peereknek a száma, melyek felé k számára i a next hop

util = max(utilj-k; utilk-i)
¾ töröljük azt az Ni-Nk kapcsolatot, melynek legkisebb a kihasználtsága, ha az egy bizonyos szint
alatt van
a hozzáadás/törlés függ
¾ a csoport méretétől
¾ a peer-ek jelenlegi és maximális fokszámától

a csoport elhagyása
elvileg, ha egy peer elhagyja a rendszert, értesítenie kell a szomszédait
gyakorlatilag ez ritkán történik meg
¾ angolos távozás („ungraceful departure”)
¾ nem szól senkinek, vagy mert nem akar, vagy mert nem tud („meghal”)
a csoport részekre (partíciókra) bomolhat
¾ néhány peer frissítő üzeneteit nem kapom meg egy bizonyos ideig
¾ véletlenszűen kiválasztok egyet, és megpróbálok egy direkt kapcsolatot kiépíteni
¾ ha nem sikerül, törlöm azt a peer-t
nincs szükség az RP-re
javítás

értékelés
-

-

előnyök
¾
¾
¾
¾
hátrányok
¾
¾
¾
¾

a csoporttagság kezelése a meshen belül viszonylag egyszerű
robosztus elosztott algoritmus
a meshből kiindulva legrövidebb útvonalú fát épít
a mesh fokozatosan optimalizálható, alkalmazkodik a hálózati körülményekhez
egy peer meghibásodása nem érzékelhető azonnal
senkinek nincs egy globális képe a rendszerről
minden döntés (egy kapcsolat létesítéséről vagy törléséről) csak részleges helyi információkon
alapul
a Narada elosztott megoldása problémát okozhat a korlátozott erőforrással rendelkező peereknek (PDA-k, mobil telefonok stb.)
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Scattercast / Gossamer
jellemzők
-

Scattercast – multicast ágensekből álló overlay
Gossamer – mesh-first ALM protokoll a Scattercast felett
nagyon hasonló a Narada-hoz
¾ központosított RP-k kezelik a javításokat
¾ egyszerűbb megoldás
¾ ha az (összes) RP meghal, a rendszer nem képes összekötni a partíciókat

-

Yoid = Your Own Internet Distribution (eredeti nevén Yallcast)
az első ALM protokollok közé tartozik
tree-first protokoll
¾ egy adatátviteli fát épít ki előbb
¾ a fát kiegészíti néhány plusz kapcsolattal – mesh

Yoid
jellemzők

Yoid architektúra
az architekúra elemei
¾ YTMP, Yoid Tree Management Protocol: az adatátviteli fa és a mesh kiépítése, karbantartása
¾ YDP , Yoid Distribution Protocol: (megbízható) adatátvitel a fán / meshen
¾ YIDP, Yoid Identification Protocol: csomag, forrás és vevő azonosítás
¾ yTCP, yRTP, yMTCP, yMRTP: Yoir szállítási rétegbeli protokollok
nagyratörő project: a csoportkommunikáció összes aspektusával foglalkozik: konnektivitás,
folyamellenőrzés, megbízhatóság stb.
YTMP protokoll
a csoport azonosítója: <@RP, csoport név, UDP port>
RP – Randevú pont
¾ az újonnan csatlakozók az RP-hez fordulnak
¾ az RP megad egy listát néhány már csatlakozott peerről
¾ az új peer egy szülőt próbál keresni ezen peerek között
egy közösen megosztott, kétirányú adatátviteli fa
¾ az összes forrás és vevő ezt használja
¾ hurokmentes fa
mesh – redundanciát visz a rendszerbe
¾ a robosztus adatátvitelt biztosítja
¾ egy peer véletlenszerűen kiválaszt néhány peert, melyek nem közvetlen szomszédai

létrehoz egy mesh kapcsolatot velük
-

-

szülő választás
¾ egy y peer elvállalja x peert gyerekének, ha

nem létezik hurok
•
„root-path” lista minden peernél
•
y ellenőrzi, hogy x nincs-e már benne a saját útvonalában a gyökér felé

nem érte még el a kapcsolatainak maximális számát
¾ ha több lehetséges szülő, x a „legjobbat” választja ki (egy adott metrika alapján)
¾ ha nem talál szülőt, saját magát „nevezi ki” egy új fa gyökerének, és ezt bejelenti az RP-nek
peerek meghibásodása esetén a partícióknak saját gyökerei lesznek
¾ az RP gondoskodik a partíciók újra csatolásáról
periodikusan, minden peer új, hatékonyabb szülőt próbál keresni

TBCP prokoll
-

Tree Building Protocol
tree-first protokoll
peer párok közötti mérésekre alapul
az adatátviteli fát lokális „teljes mesh”-re alapuló döntések sorozata alapján állítja össze
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TBCP algoritmus
alapötlet
¾ minden peer a forráshoz küldi először csatlakozó üzenetét
¾ a peerek „dominóként hullanak” a fa mentén

-

előny/hátrány: a fát helyi döntések sorozata alapján építjük ki

vevők csoportosítása
-

ha a vevők fizikailag csoportosíthatóak (közel állnak egymáshoz a fizikai topológiában), akkor célszerű ezt
a csoportosítást megtartani a TBCP fában is
a fa gyökere tartományonként választ egy helyi gyökeret (például az elsőként csatlakozó peer), és
megjegyzi annak a címét
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-

ha csoportosítjuk a vevőket, a root azonnal a megfelelő helyi gyökér felé irányítja az új csatlakozót
az előző algoritmus a helyi gyökérnél keződik
ha egy csoportosított fát akarunk kialakítani, a következő kiegészítő szabályokat is figyelembe kell venni:

-

viszonylag jól skálázható megoldás
¾ semmilyen információ nem szükséges a fizikai topológiáról
¾ nem szükséges ismerni a csoport összes tagját
¾ elosztott megoldás
¾ több peer akár egyszerre is csatlakozhat (de egyszerre csak egy peer csatlakozhat a
gyökérhez)
könnyen telepíthető, viszonylag jó fát épít viszonylag gyorsan
implementációs hack a hatékonyság javítására: ha túl sokáig tart egy cél felé a mérés, akkor állítsuk az
értéket végtelenre

értékelés

-

Implicit ALM
jellemzők
-

az elosztott hash-táblákra alapuló p2p kommunikációs megoldásokat multicast szolgáltatásra is lehetne
használni
a DHT-k egy speciális kontroll topológiát építenek fel
¾ az adattovábbítás szabályai a topológiának implicit módon definiálhatnak egy multicast fát

CAN Multicast
jellemzők
-

a CAN DHT alapú útválasztását használja
¾ ha a CAN összes eleme tagja a multicast csoportnak, akkor hatékony elárasztást alkalmaz
¾ ha nem, a multicast csoport tagok egy „mini-CAN”-t alakítanak ki, és azon történik majd az
elárasztás

CAN emlékeztető
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-

CAN szomszédok

-

legyen egy C CAN
legyen a C elemeinek egy halmaza, mely egy G multicast csoportot akar alkotni
létrehozzuk a CG „mini-CAN”-t, az eredeti CAN-t használva
a G címet egy (x,y) koordinátára hash-eljük, és a C-ben az (x,y)-ért felelős peer-t használjuk kiinduló
pontként (bootstrap node) az új CAN építésében
bárki, aki be akar csatlakozni a csoportva, ehhez a ponthoz fordul (a hash függvényt alkalmazva a G
címre)
¾ megkapja néhány CG-be már becsatlakozott csoporttag címét
¾ a továbbiakban a hagyományos CAN kiépítési algoritmust használja

Mini-CAN

-

Multicast adatátvitel
a mini-CAN összes elemének elküldjük a csomagot – hatékony elárasztás
bárki kezdeményezheti az elárasztást
¾ bárki lehet forrás
¾ nincs multicast fa
hagyományos elárasztásnál gond a csomagduplikálás
¾ ki kellene a CAN-t használni arra, hogy csökkentsük a duplikálást
elárasztási szabályok
az elárasztás a következő szabályok szerint történik
¾ a forrás minden szomszédjának elküldi a csomagot
¾ egy peer, aki a szomszédjától az i dimenzión keresztül kapott egy csomagot, továbbküldi azt az
összes 1...(i-1) dimenziós szomszédjához, és azokhoz az i dimenziós szomszédaihoz, melyek
ellentétes irányban vannak az érkezési iránnyal
¾ egy peer nem küld tovább egy csomagot egy dimenzión belül, ha az a csomag a forrástól
számítva már a tér több mint felét bejárta abban a dimenzióban Æ elkerüli a hurkokat a tér
„mögött”
¾ egy peer tárolja a kapott csomagok sorszámát, és duplikálás esetén nem küldi tovább őket
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Bayeux
jellemzők
-

egy hatékony, forrás-specifikus, explicit-join alapú, alkalmazás rétegbeli multicast megoldás
a Tapestry útválasztó mechanizmusait használja
¾ skálázhatóság
¾ hibatűrő adatátvitel
optimalizálási megoldások
¾ önszerveződő csoport partíciók
¾ azonosító csoportosítás (clustering)

Tapestry példa

Bayeux architektúra
egy Bayeux multicast csoportot egy <csoport név, UID> címpár azonosít
¾ a multicast forrás (MS) egy nyilványos hash függvényt használva, az azonosító címpárból egy
160 bit hosszú Tapestry azonosítót (MG) generál
-

a forrás létrehoz egy triviális állományt, melynek ezt a nevet (MG) adja Æ ezután elkezdi terjeszteni az
információt a Tapestry hálózatban
¾ Publish (ObjectID(MG), ServerID(MS)) a Root(MG) felé

-

ha egy kliens be akar csatlakozni a csoportba, ismernie kell a <csoport név, UID> címpárt
¾ ugyanazt a hash függvényt alkalmazva, megkapja az MG állomány nevet
¾ elkezdi keresni ezt az állományt a rendszerben
¾ a keresés a Root(MG) felé irányul, és végül eljut a forrásig
¾ a multicast forrás minden csatlakozni kívánó peertől kap egy üzenetet

Bayeux adatátvitel
a Tapestry útválasztó mechanizmusa kiválóan alkalmas multicast forgalom kezelésére
a multicast csomagokat a vevők címének utótagja alapján továbbítja
¾ számjegyenként haladunk a címben, jobbról balra
¾ ha két multicast vevőnek bizonyos mértékig megegyezik a címük, egy darabig lehet közösen
küldeni a csomagot
¾ a csomagot csak ott kell duplikálni, ahol a címek eltérnek
a multicast fa maximális „mélysége” korlátozott (a címek hossza által)
¾ az overlay ugrások korlátozása növeli a hatékonyságot
a többi ALM megoldással ellentétben, nem minden Tapestry peer kell Bayeux multicast vevő legyen
¾ a Tapestry háló egy infrastruktúrát biztosít a multicast szolgáltatásnak
Bayeux multicast fa
egy csatlakozni kívánó peer egy Join üzenetet küld az MS forrásnak
¾ = elkezdi keresni az MG állományt a hálózatban
a forrás egy Tree üzenetet küld vissza a csatlakozónak
¾ a Tree üzenet felépíti a multicast fa új ágát
¾ a közbeeső alkalmazás-rétegbeli „router”-ek bejegyzik az útválasztó táblájukba az új vevő címét
¾ aszimmetrikus útvonalak – a Join és a Tree más-más irányba terjedhet
minden csatlakozást a forrás kezel
¾ előny – mindenkiről tud
¾ hátrány – nagy terhelés, hibalehetőség (single point of failure)
a kilépéshez Leave, majd Prune üzenet
¾ a közbeeső routerek frissítik az útválasztó táblájukat
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adatátviteli fa kezelése

útválasztó bejegyzések

hatékonyság
-

-

a modell hátrányai
¾ az egyedi multicast forrás szűk keresztmetszet

skálázhatóság

hibalehetőség (single point of failure)
a hatékonyság növelése
¾ önszerveződő csoport partíciók
¾ azonosító csoportosítás (clustering)
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csoport partíciók
több multicast forrást hozunk létre
¾ a vevőket a hozzájuk legközelebb álló forrás partíciójába osztjuk, a Tapestry-t használva
¾ több Bayeux peer (leendő multicast források – MSi) belép a Tapestry rendszerbe
¾ kiszámoljuk a multicast csoport hash-elt Tapestry azonosítóját (MG)
¾ minden forrás (MSi) létrehoz egy MG nevü fájlt, és elkezdi hírdetni azt

Publish (ObjectID(MG), ServerID(MSi)) a Root(MG) felé
¾ a csatlakozó vevők Join üzenetei a legközelebbi forráshoz jutnak el

különböző, egymástól független multicast fák alakulni
előnyök
¾ nő a skálázhatóság, nő a megbízhatóság – nincs szűk keresztmetszet
¾ lehetséges a terheléselosztás az MSi között

azonosító csoportosítás
egy Tapestry címzés akkor a leghatákonyabb a Bayeux multicast szempontjából, ha
¾ a földrajzilag közel álló peer-eknek minék hosszabb utótaguk közös
¾ csak a fa alján kell a csomagokat duplikálni
habár a Tapestry a hash függvény által biztosított egyenletes címelosztásra alapul…
¾ a Bayeux csoportok sokkal kisebbek lesznek mint a Tapestry háló
¾ ezeknek a peer-eknek a csoportosított címkiosztása nem befolyásolja jelentősen a globális
Tapestry rendszer hatékonyságát
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A P2P jövője
P2P mobil telefonokon
Nokia Hungary + BME
fájlcsere mobilok között
GPRS felett: olcsó, nem időre, hanem adatátvitelre fizetsz
csengőhangok, háttérképek, játékok átvitele: nem a szolgáltatóról töltöd le
címek, sms-ek, képek, mp3…
korlátozott megbízhatóság: kis átviteli sebeség, korlátozott CPU és aksi
-

Parallel Index Clustering
¾ peerek clusterekbe csoportosítva
¾ minden peer tudja, mit osztanak meg mások a clusterben
¾ gyorsítja a keresést, kisebb signaling

-

Foneshare
¾ fizetős fájlcsere mobilok között
¾ minden előfizető egy saját weboldalt kap a szolgáltatótól Æ a weboldalakon keresztül fizetős
letöltés
¾ linkek küldése a barátaidnak (FonePals)

hozzáférés megosztása
az internet hozzáférés megosztása nem mindig legális, de terjed
¾ ADSL, Kábel + WiFi
¾ WiFi + WiFi
-

csak akkor P2P, ha kölcsönös megosztás
¾ a routing lehet p2p
¾ ad-hoc hálózat, egy előfizetővel

a résztvevők route-olják a saját forgalmukat az előfizető felé

-

rossz az ISP-nek, csökken az előfizetések száma
¾ az Internet hozzáférés általában időfüggő, nem számít mennyi adatot küldök
¾ csökkenti a rendelkezésemre álló sávszélességet

-

az előfizetőknek is kellene valami előnye származzon
¾ miért profitáljon más az előfizetésemből, ha én nem tudok az övéből?
¾ számlázási megoldás, esetleg virtuális tokenekkel

tokent szerzek ha másnak a csomagját átjátszom
tokennel fizethetek ha más előfizetését szeretném használni


GSM hozzáférés megosztása
egyre okosabb telefonok
¾ PDA funkciók, memória, CPU
¾ dual mode

adat + hang

cellás rendszerek (GSM, GPRS) + IP alapú szélessáv (WiFi, Bluetooth)
•
UMA – Unlicensed Mobile Access

a felhasználó tud „roaming”-olni a GPRS és a WiFi hálózat között
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UMA

-

-

ha a telefonom okos, miért ne használnám ki Æ más hozzáférésén osztozhatok
a számlázást meg kell oldani
¾ ha adatátvitel GPRS-en – adatalapú
¾ ha szélessávon adat vagy VoIP – időalapú / flat rate
¾ ha hangátvitel GSM-en – időalapú
a roaming-ot el lehetne kerülni
¾ ha külföldre megyek, egy helyi GSM előfizetőn keresztül beszélek
¾ ha ő jön Magyarországra, ő beszél az én előfizetésemen keresztül
¾ a telco-k nem örülnének neki, a gyártók igen
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