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P2PTV traffic characterisation 

After a great success of P2P technology in file sharing, 

some new P2P application appeared on Internet. P2P 

technology is applied for transferring of sound (VoIP) 

or live streaming of video content (IPTV). We analyzed 

traffic characteristics of three P2PTV systems: SopCast, 

TVUPlayer and Octoshape. For measuring and 

analyzing traffic we used Wireshark and nTop. 

Measurements and analysis showed a similar operation 

of SopCast and TVUPlayer. For both of them we found 

similar characteristic packets and comparable amounts 

of signaling traffic, about 60-70% of total traffic. 

Computers under observation downloaded and 

uploaded traffic to several peers, so the traffic was 

balanced. For Octoshape we found that the amount of 

signaling traffic, which was only 25% of total traffic. 

Octoshape did not connect to that many peers as 

SopCast and TVUPlayer. The traffic was unbalanced. 

This means, that Octoshape chooses only one peer from 

which it downloads most of the content. That’s why the 

amount of upload traffic of specified peers depends on 

whether a peer is chosen from another or not. 

1 Uvod 

Priljubljenost internetne televizije raste iz leta v leto. 

Vzrokov za to imamo več. Internet je na svetu za večino 

ljudi glavni vir informacij. Uporabniki vse manj cenijo 

navadne TV-programe, saj si ţelijo interaktivne 

televizije z moţnostjo ogleda točno določenih vsebin – 

video na zahtevo. Ţeljo po objavi lastnih vsebin na 

internetu zadnja leta povečujejo razne spletne strani, kot 

so Youtube, Soapbox, Myspace itd. Oddajo ali drugače 

rečeno, neprekinjeno dostavo videa velikemu številu 

prejemnikov, pa poleg internetne TV potrebujejo tudi 

prenosi športnih in drugih dogodkov v ţivo, učenje na 

daljavo in video konference. Ţelja po zagotovitvi teh 

moţnosti navadnemu uporabniku ţe dve desetletji 

poganja raziskave v telekomunikacijah.  

 Devetdeseta leta so zaznamovale rešitve, kot so 

model streţnik-odjemalec, vsebinsko naravnana 

omreţja (angl. content delivery networks) [1] in 

aplikacije z uporabo IP-Multicast [2] arhitekture. Ker je 

TV naravnana na veliko število uporabnikov, ne 

moremo uporabiti modela streţnik-odjemalec, saj imajo 

streţniki omejeno razpoloţljivost virov (procesorske 

enote, pasovna širina, pomnilnik). Povečanje števila 

streţnikov (vsebinsko naravnana omreţja) je seveda 

zelo drago. Zaradi zelo majhne razširjenosti in veliki 

stroškov pa arhitektura IP-Multicast ravno tako ni 

primerna za internetno TV. Pred nedavnim se je za 

oddajo internetnih video vsebin pojavila tehnologija 

P2P. Predvsem za internetno TV je tehnologija 

privlačna iz dveh razlogov: ne potrebuje podpore 

omreţnih usmerjevalnikov in omreţne strukture, 

posledično je izredno poceni in enostavna za postavitev 

in razvoj; drugi razlog pa je, da udeleţenec, ki gleda 

določeno vsebino, poleg prenašanja vsebine tudi oddaja 

to vsebino. Ta lastnost ima potencial, da razširljivost in 

dostopnost video vsebine raste s povečevanjem velikosti 

skupine gledalcev, saj več zahtev hkrati ustvari tudi več 

virov.  

2 Sistemi P2PTV 

V osnovi naj bi bilo soleţno omreţje (v nadaljevanju 

omreţje P2P) neposredna komunikacija med 

posameznimi računalniki, ki delujejo kot omreţni 

vrstniki – noben nima večjih privilegijev od drugih, 

noben ne nadzira drugega [3].  

 Sistemi P2P pogosto v aplikacijski nivo na vrhu 

fizične omreţne topologije implementirajo prekrivno 

omreţje [4]. To omreţje se uporablja za indeksiranje in 

odkrivanje omreţnih vrstnikov, prav tako pa sistem P2P 

zaradi njih postane neodvisen od fizične topologije 

omreţja. Vsebina se izmenjuje kar prek protokola IP.  

 Obstoječe načine izmenjave prometa v sistemih 

P2PTV lahko razdelimo v tri razrede: pošiljanje prek 

sistemov, ki temeljijo na »porivanju« prometa v 

drevesno oblikovana prekrivna omreţja (angl. push-

tree), vlečenje prometa iz rojev naključno povezanega 

prekrivnega omreţja (angl. mesh-pull) in pošiljanje 

prometa po vnaprej oblikovanih prekrivnih omreţjih 

(hibridna omreţja) [5]. V omreţjih s polno topologijo s 

sistemov »vlečenja« koščkov je poglaviten cilj, da se 

koščki vsebine prenesejo čim hitrejše. Sistem je zato 

naravnan tako, da vsak omreţni vrstnik najprej najde 

sosednje omreţne vrstnike (potencialne ponudnike 

delčkov) in izbere koščke, ki jih bo prenesel k sebi. Ves 

ta proces traja kar nekaj časa, zato tak sistem trpi 

predvsem zaradi raznih zakasnitev (pri preklapljanju 

kanala, pri zagonu programa) in prekinitev pri 

predvajanju. Rešitev ponujajo omreţja, ki imajo v 

drevesno prekrivno omreţje vključeno »porivanje« 

prometa v omreţje. Pred začetkom dostavljanja koščkov 

se vzpostavi eno- ali večdrevesna struktura in koščki se 

samodejno posredujejo po omreţni hierarhiji od vira pa 

do najniţje ravni v drevesu. Če v zgornjih ravneh 

drevesa postavimo omreţene vrstnike z večjimi 

pasovnimi širinami (npr. supervozle), je razpošiljanje 

koščkov še bolj učinkovito. To je tudi ideja tretjega 

sistema. Sistem z vnaprej oblikovanimi stabilnimi 
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drevesi v drevesno strukturo poveţe stabilne omreţne 

vrstnike z večjimi viri, kot jih imajo navadni in 

povprečni udeleţenci omreţja. Tako imenovani super 

omreţni vrstniki ustvarijo stabilno drevo, po katerem se 

promet razpošilja samodejno, navadni omreţni vrstniki 

pa si koščke prenašajo med sabo in od super omreţnih 

vrstnikov[6].  

 Kot smo prebrali, vsak člen v omreţju prejema 

vsebino in jo hkrati tudi oddaja. To posledično pomeni: 

več gledalcev, večja pasovna širina in s tem boljša 

razpoloţljivost vsebine. Če hoče uporabnik prejeti 

določen tok ali kanal, se najprej poveţe na omreţni 

vrstnik ali streţnik s kanali, ki je vir vsebine, ta pa ga 

poveţe s streţniškim sledilnikom (korak 2 na sliki 1). 

Streţniški sledilnik nato uporabniški programski 

odjemalec seznani z naslovi drugih uporabnikov, ki ţe 

prejemajo to vsebino. Uporabnikova programska 

oprema se zatem poveţe s temi uporabniki in prične 

prejemati vir (korak 3 na sliki 1)[7]. 

 Streţniški sledilnik poskuša ustvariti roj 

uporabnikov, ki so zemljepisno gledano skupaj, in 

poskrbi, da si vsebino streţejo med seboj, kar pomeni 

majhne zakasnitve in s tem tudi najboljšo kakovost vira 

[8].  

 Omreţni vrstniki si med seboj izmenjujejo slike 

svojih medpomnilnikov (angl. buffermap). Slika 

medpomnilnika vsebuje sekvenčne številke koščkov, ki 

so trenutno na voljo v medpomnilniku omreţnega 

vrstnika, pošilja pa se kot vektor bitov 1 in 0. Po 

prejetju slike medpomnilnika od svojih sosedov vsak 

omreţni vrstnik lahko pri partnerjih poišče manjkajoče 

koščke in jih prenese. Vsak sistem, ki omogoča P2PTV, 

je sestavljen iz sistem, ki skrbi za prenos koščkov, in 

medijskega predvajalnika. Sistem za prenos koščkov 

skrbi za pridobivanje koškov od drugih omreţnih 

vrstnikov ali od izvornega streţnika, shranjevanje 

koščkov v medpomnilnik (angl. buffer), oddajanje 

prejetih koščkov partnerjem in pošiljanje kopije koščka 

medijskemu predvajalniku. Medijski predvajalnik pa 

poskrbi za predvajanje prejete vsebine [7]. 

3 Opazovani sistemi P2P  

SopCast je brezplačna aplikacija, ki se je rodila kot 

študentski projekt na univerzi Fundan na Kitajskem. 

Bitne hitrosti TV-programov na SopCastu so se tipično 

raztezale od 250Kbps do 600Kbps, dandanes pa 

najdemo tudi kanale z večjimi bitnimi hitrostmi[9]. 

 Ameriško podjetje TVUNetworks je za gledanje 

vsebin preko omreţja P2P razvilo aplikacijo 

TVUPlayer. Spletna stran TVU Networks registriranim 

uporabnikom ponuja dostop do programa TVU 

Brodcaster, ki omogoča uporabnikom oddajanje lastnih 

vsebin. Večina kanalov je zdaj iz Severne Amerike in 

Kitajske, vsebine pa so oglaševalske narave. Največkrat 

obsegajo pasovno širino 280 Kbps do 400 Kbps, 

najdemo pa tudi kanale s 500 in več Kbps[10].  

 Octoshape je dansko podjetje iz Kopenhagna, 

ustanovljeno leta 2003. Ustvarili so lasten istoimenski 

protokol. Največ se uporablja za oddajanje legalnih 

vsebine (razne TV-hiše), navadnim uporabnikom pa ne 

omogoča lastnega oddajanja. Odjemalec Octoshape je 

zasnovan kot vtičnik. Napisan je v programskem jeziku 

Java [11]. Podjetje Adobe se je odločilo za skupno 

sodelovanje s podjetjem Octoshape in vgradilo vtičnik 

Octoshape v svojo aplikacijo Flash Player. Flash Player 

z nameščenim vtičnikom Octoshape pridobi zmoţnosti 

aplikacije P2PTV [12]. 

4 Rezultati prometne analize 

Meritve smo izvajali v laboratoriju za telekomunikacije 

Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. Uporabili smo 

štiri računalnike iz laboratorija, povezane v omreţje 

prek stikala, računalnik iz zunanjega omreţja in 

računalnik z brezţično povezavo do usmerjevalnika, 

prek katerega so do interneta dostopali tudi prej 

omenjeni računalniki v omreţju. 

 Na vsak računalnik smo namestili Wireshark 1.4.4 

[13]. Dodatno smo računalnike, priklopljene na stikalo, 

preverjali prek zrcaljenja vrat (angl. port mirroring), s 

programom nTop 4.0.3. Meritev je potekala tako, da 

smo na vsakih petih minutah v ogled kanala priključili 

dodaten računalnik. Vrstni red vključevanja je bil 

naslednji: Notranji_1, Notranji_2, Notranji_3, Zunanji, 

Brezţični, Notranji_4 Meritev je za vsak sistem trajala 

30 minut. 

4.1 Pregled značilnih paketov posameznega sistem  

Za boljše razumevanje delovanja sistema, predvsem pa 

za določitev signalizacijskega in podatkovnega dela 

prometa, si najprej poglejmo pregled značilnih paketov 

posameznega sistema. Pregled vseh paketov nam je 

omogočili zajeti promet iz Wiresharka. Pri določevanju 

značilnih paketov pri SopCastu smo za pomoč uporabili 

prejšnje raziskave[14], pri Octoshapeu in TVUPlayerju 

pa smo značilne pakete poskušali iskati prek podobnosti 

s SopCastom in z razumevanjem delovanja sistemov 

P2PTV. Na podlagi teh podobnosti smo skušali določiti 

vlogo določenih paketov. 

Slika 2: Prihod novega omreţnega vrstnika v omreţje 

Slika 1: Arhitektura meritve 
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Tabela 1: Pregled značilnih paketov 

Sistem  SopCast TVUPlayer Octoshape 

Vloga paketa Velikost paketa v bytih 

Potrditve 70 74 Od 85 do 317 

Ohranjanje 

prisotnosti 
84 94 

1085 in 1495 

Zahteva za video 88 98 

Začetni hello 94 124 

Potrditev hello 

paketa 
122 131 

Video podatki 1362 1322 

Pri SopCastu signalizacijo predstavljajo paketi do 

velikosti 122 bytov, pri TVUPlayerju paketi do velikosti 

131 bytov. Pri Octoshapeu paketov nismo mogli 

klasificirati tako podrobno kot pri ostalih dveh sistemih, 

saj je velikost paketov variirala. Zaradi tega smo 

klasifikacijo omejili le na določitev najpogostejšega 

majhnega in najpogostejšega velikega paketa.  V 

prometnih tokovih smo našli najpogostejše majhne 

pakete v razponu od 46 do 317 bytov. Pri podatkovnih 

paketih sta se pojavljala le 1085- in 1495-bytni paket, 

tako da razponov ni bilo. Klasifikacijo paketov smo 

zaključili z ugotovitvijo, da paketi do 317 bytov 

pripadajo signalizaciji, večji paketi pa predstavljajo 

podatkovni promet. 

4.2 Število kontaktiranih vrstnikov 

Vsak sistem in računalnik stopi v stik z različnim 

številom omreţnih vrstnikov. Z nekaterimi izmenjuje 

video in signalizacijske podatke, z nekaterimi pa le 

signalizacijske. Med temi omreţnimi vrstniki je količina 

prenesenega prometa zelo majhna. Zaradi tega pride do 

neuravnoteţenosti prometa. 

4.3 Uravnoteženost prometa 

Velika stopnja neuravnoteţenosti nam pove, da je 

določen omreţni vrstnik celotno vsebino izmenjal le z 

enim ali dvema omreţnima vrstnikoma. Obratno velja 

za uravnoteţen promet, bolj ko je promet uravnoteţen, z 

več omreţnimi vrstniki prihaja do izmenjave 

podatkovnega prometa. Poglejmo si deleţe najbolj 

aktivnih prometnih tokov za naše sisteme, ki jih spodnja 

grafa. Ker smo za SopCast in TVUPlayer dobili 

podobne rezultate na vsakem računalniku smo v graf 

izrisali kar povprečno vrednost. Meritve za Octoshape 

pa niso bile toliko podobne zato smo na posebnem grafu 

izrisali rezultate za vsak posamezen računalnik. 

4.4 Izmenjava prometa med opazovanimi 

računalniki 

Če je sistem sposoben odkriti omreţne vrstnike, ki so 

fizično skupaj, se lahko prenos podatkov vrši z 

manjšimi zakasnitvami in laţje zagotovimo kvaliteto 

storitve. Naši merjenci so bili fizično zelo blizu, saj so 

bili vsi razen enega istem prostoru, povezani na isto 

stikalo. Če predvidevamo, da sistemi upoštevajo 

Slika 4 

Slika 4 Število kontaktiranih omreţnih vrstnikov 

Slika 5: Uravnoteţenost prometa SopCast in TVUPlayer 

Slika 3: Deleţ signalizacijskega in podatkovnega prometa 

Slika 5: Uravnoteţenost prometa Octoshape 
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geografsko bliţino, pričakujemo, da si bodo računalniki 

večino prometa izmenjali kar med sabo.  
 Na naslednjih šestih grafih pa si podrobneje oglejmo 

količino in deleţ prometa, ki se je izmenjal med samimi 

merjenci.  

SopCast med računalniki na stikalu ni navezal stika, 

čeprav je bilo pri tem sistemu število kontaktiranih 

omreţnih vrstnikov največje. Nekaj prometa je steklo v 

povezavi s preostalima dvema računalnikoma, ampak v 

celoti gledano zelo malo. Pri TVUPlayerju se je 

podatkovni tok vzpostavil med vsemi računalniki, kar 

potrjuje uravnoteţenost prometa. Octoshape je izkoristil 

bliţino računalnikov, povezanih prek stikala in 

izmenjeval skoraj celoten promet le med njimi. 

5 Sklep 

Sistemi P2PTV se z dneva v dan bolj razvijajo, posebej 

še zaradi simetričnih optičnih omreţij, ki ponujajo 

enake visoke oddajne in prenosne hitrosti. Raziskave 

potekajo predvsem v smeri prenosa vsebin visoke 

ločljivosti in izboljšanja stikov in upravljanja med 

omreţnimi vrstniki. V nalogi smo prikazali nekatere 

tipične značilnosti prometa sistemov soleţne televizije. 

Globljo analizo bi omogočilo omreţje z več 

opazovanimi in kontroliranimi vrstniki, za dejansko 

nemoteno opazovanje pa bi morali delovanje sistemov 

opazovati v idealnih testnih okoljih, s profesionalnimi 

orodji. 
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