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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ФАЙЛООБМІНУ ЗА ПРОТОКОЛОМ P2P 

ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТОРРЕНТ-ТРЕКЕРА ДЛЯ СЕРВЕРА МЕРЕЖІ 
 
 

Проведено дослідження існуючих видів файлобміних p2p-мереж та їх 
програмного забезпечення. Для локальной мережі міста за базову обрано мережу 
за протоколом BitTorrent, для підвищення проуктивності якої розроблено 
програмне забезпечення Torrent-Tracker. Модернізована таким чином міська 
марежа стала мати суттєво кращі характеритсики. 
Ключові слова: р2р мережі, файлобмін, Bitt Torrent. 
 
Проведено исследование существующих видов файлообменных p2p-сетей и их 

программного обеспечения. Для локальной сети города как базовая была 
выбрана сеть по протоколу BitTorrent, для повышения продуктивности которой 
разработано программое обеспечение Torrent-Tracker. Модернизированная таким 
образом городская сеть стала иметь существенно улучшенные харак-
теристики. 
Ключевые слова: р2р cети, файлобмен, Bitt Torrent. 
 
The file exchange of p2p-net and their software are researched. For a wide network of 

the city as basic chosen protocol BitTorrent and for increasing of performance developed 
software Torrent-Tracker. Upgraded so network of city became a much better. 

Key words:  р2р network, file exchange, Bitt Torrent. 
 
ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З НАУКОВО-ПРАКТИЧНИМИ 

ЗАДАЧАМИ 
Спочатку Інтернет був не пристосований для обміну файлами. Максимум, що могли собі 

дозволити користувачі на зорі розвитку Всесвітньої павутини, – це передача текстових 
повідомлень. Але з часом мережа розвилась та еволюціонувала. Удосконалювались способи 
доступу, прогресували технології. Так, модеми змінилися на виділені лінії, стали 
застосовуватися технологія широкосмугового доступу (ADSL – Asymmetric Digital Subscriber 
Line), з’явилася пакетна система обміну файлами. Інтернет виріс у величезну мережу і став 
головним засобом для обміну різноманітними матеріалами та інформацією, а задача 
підвищення продуктивності файлообміну весь час залишається актуальною. Зокрема, вона є 
актуальною для типового міського провайдера мережі Інтернет у м. Миколаїв (Україна). 

 
ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ТА АНАЛІЗ НЕВИРІШЕНИХ ПРОБЛЕМ 
Першими та основними протоколами, що забезпечували файлообмін, були протоколи FTP 

(File Transfer Protocol) та HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) з розширенням, які 
використовують традиційний клієнт-серверний підхід для поширення файлів. Використання 
FTP та HTTP протоколів для обміну файлів було зручним лише до того моменту, поки кількість 
запитів на завантаження одного і того ж файлу за одну одиницю часу, з одного джерела, не 
почала зростати в геометричній прогресії, що було пов’язано з колосальним збільшенням 
відсотку користувачів Інтернету і зростанням глобального трафіку [1]. Сервери та канали 
передачі даних серверів почали не витримувати навантаження, що призводило до зменшення 
швидкості розповсюдження файлів. Тоді стало очевидним, що потрібен зовсім інший принцип 
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файлообміну, який би дозволив більш раціонально використовувати ресурси серверу та задіяти 
ресурси клієнтів (користувачів, що завантажують файли), таким чином розподіливши 
навантаження між клієнтами та сервером. 

На допомогу була покликана технологія P2P (Peer-to-peer), яку можна перекласти як «вузол 
до вузла». Така технологія розподіленого поширення файлів існувала в трохи іншому вигляді з 
часів появи USENET та FidoNet – двох дуже успішних, цілком децентралізованих мереж. В 
основі технології лежить принцип децентралізації. Вона заснована на принципі рівноправності 
учасників і характеризуються тим, що всі елементи мережі можуть зв’язуватися між собою, на 
відміну від традиційної архітектури, коли лише окрема категорія учасників, яка називається 
серверами, може надавати певні сервіси іншим. Інколи для координації дій таких мереж 
використовують координуючи сервери, і такі Р2Р-мережі називаються гібридними. Гібридні 
мережі поєднують швидкість централізованих мереж і надійність децентралізованих завдяки 
гібридним схемам із незалежними індексійними серверами, що синхронізують інформацію між 
собою. Зараз майже 80 % користувачів всього Інтернету використовують системи для 
файлообміну, які працюють за гібридними схемами [2]. Майже кожна з таких систем 
використовує свій власний протокол та програмне забезпечення (надалі – ПЗ) для організації 
процесу файлообміну. Найпопулярніші серед них, на даний момент, мережі Bittorrent, Gnutella 
[3]. Не виключенням є й комп’ютерна мережа «Тріон» м. Миколаєва, що об’єднує десятки 
тисяч персональних комп’ютерів у одну велику мережу. Звичайно у користувачів виникає 
бажання обмінюватись файлами (часто дуже великими за розміром) між собою. Для цього в 
мережі працюють декілька FTP-серверів та функціонує p2p-файлообмінна система на основі 
застарілого протоколу Direct Connect, особливості якого будуть розглянуть нижче. Цей 
протокол та програмне забезпечення, що працює з цим протоколом, не надають необхідного 
рівня ефективності при файлообміні та не задовольняють сучасним вимогам користувачів і 
адміністраторів мережі щодо інформативності, інтерактивності та контрольованості системи 
файлообміну. 

Метою даної роботи є отримання для потреб конкретної мережі міста ресурсу файлообміну, 
який би використовував для розповсюдження файлів p2p-протокол, включав в себе функції 
контролю файлообміну, забезпечував необхідний рівень інтерактивності й інформативності та 
забезпечував ефективне використання ресурсів мережі. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Було проаналізовано наступні мережі, що для розповсюдження файлів використовують p2p-

протокол: Еdonkey (ed2k), Gnutella, Direct Сonnect та Bittorrent. У зв’язку з очевидними 
перевагами останніх двох перед першими двома, тестування виконувалося для мереж типу 
Direct Сonnect та Bittorrent. Воно проводилося на ПК низької потужності, який має наступну 
конфігурацію: 

– CPU з тактовою частотою 1800 МHz;  
– HDD розміром 160 Гб. Для тестування був створений окремий порожній розділ;  
– файлова система – NTFS. Швидкість шпинделя – 7200 об/хв. Інтерфейс – IDE;  
– підключення для тесту – локальне 100 Мбіт на секунду, FullDuplex. 
– об’єм оперативної пам’яті – 512 Мб. 
Тести виконувалися по три рази, щоб виключити форс-мажорні обставини та похибки. 

Кожне тестування відрізнялося від попереднього розміром файлу та кількістю джерел для 
завантаження. В табл. 1 наведено вхідні данні для тестування: 
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Таблиця 1 

Позначення Вхідні дані Тест 1 Тест 2 Тест 3 

S Розмір файлу, МБ 775 1400 910 
– Кількість джерел, шт 10 15 14 

 
Тестувалися такі компоненти, як:  
– CPU (Central Processing Unit) – функціональна частина ЕОМ, що призначена для 

інтерпретації команд); 
– HDD (Hard Disk Drive) – постійний запам’ятовуючий пристрій ЕОМ; 
– RAM (Random Access Memory) – пам’ять з довільним доступом, первинна пам’ять. 
Вимірювалися такі характеристики, як: 
– відсоток завантаженості CPU при скачуванні файлу; 
– швидкість при скачуванні файлу через локальну мережу; 
– відсоток завантаженості HDD при скачуванні файлу; 
– відсоток завантаженості RAM при скачуванні файлу. 
У таблиці 2 наведено зведені результати тестувань для обох протоколів. 

Таблиця 2 
Зведена таблиця результатів тестувань для обох протоколів 

BitTorrent Direct Connect 
Вихідні дані 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 1 Тест 2 Тест 3 

Швидкість завантаження, МБ/с 9.12 9.11 8.46 4.93 7.22 4.79 
Завантаження CPU,  % 23.55 24.19 24.18 51.89 44.31 47.11 
Завантаження HDD,  % 39.30 39.25 36.17 30.74 46.97 51.42 
Завантаження RAM,  % 24.20 24.75 25.17 40.87 40.13 40.55 
Час завантаження, с. 85 154 108 157 194 183 

Середній час icpt  (де і – номер тесту) на завантаження кожного файлу: 

)(8512.9/775/1 cVcpSt cp ≈== ; 

)(15411.9/1400/2 cVcpSt cp ≈== ; 

)(10879.4/910/3 cVcpSt cp ≈== . 

Порівнюючи вихідні дані тестування обох протоколів та програмного забезпечення, можна 
побачити, що результати роботи протоколу BitTorrent та ПЗ, працюючого з цим протоколом, 
набагато кращі ніж у конкурента DirectConnect. 

Якщо розглядати системи BitTorrent та Direct Connect у контексті файлообміних ресурсів, 
які працюють у локальній мережі будь-якого міста, то відсутність інформативних елементів в 
системі Direct Connect, можливостей для координації дій та структуризації контенту у мережі 
негативно відбивається на завантаженості зовнішніх каналів провайдеру, оскільки часто багато 
людей завантажують один і той же файл з Інтернету не знаючи, що «сусід» завантажує те ж 
саме [4]. 

Cистема BitTorrent дозволяє зменшити навантаження на зовнішні канали провайдера за 
рахунок використання трекеру як інформаційної системи (ІС), як ретрекеру та як координатора 
при файлообміні. Відмітимо й наступні переваги протоколу BitTorrent: 

– клієнтська частина мережі не така ресурсоємна, як аналогічна у протоколі Direct 
Connect; 

– сервер для такого виду файлообміну використовує останні розробки у світі веб-
технологій; 
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– cервер можливо створити з freeware програмного забезпечення, що зменшить кінцеву 
вартість продукту та не буде вимагати значних грошових витрат на розробку проекту, 
впровадження, модернізацію та підтримку; 

– головний модуль серверу (трекер), з яким буде взаємодіяти клієнтське ПЗ через 
протокол BitTorrent, гарно масштабується, його легше підтримувати, вести статистику 
та відлагоджувати; 

– веб-сервер із встановленим на нього трекером дозволяє отримати нескінченні 
можливості для пошуку та контролю інформації. 

– у перспективі ресурс, оснований на трекері, може задовольнити будь-якого користувача 
у статистичних даних, у розважальному контексті тощо, тому що інтерфейс реалізовано 
через HTTP-протокол, який представляє широкі інтерактивні можливості та зручність 
користування, що дозволяє створити потужну Інформаційну Систему для файлообміну. 

Для впровадження системи файлообміну, що працює на протоколі Bittorrent, було обрано 
такі складові елементи цієї системи. 

По-перше, система повинна мати клієнтське ПЗ. З функцією такого забезпечення 
справляється программа µTorrent та подібні до неї. Це freeware програмне забезпечення, яке є 
найпопулярнішим серед користувачів Bittorrent систем. По результатам проведених тестів воно 
сильно не навантажує комп’ютер користувача. Оновлення програми відбувається майже кожен 
місяць. Зараз остання, стабільна версія – µTorrent 2.0 (build 17920).  

По-друге, як вже зазначалось, будь яка гібридна p2p мережа повинна мати сервер, який 
виконує роль інформаційної системи та координатора процесу файлообміну. Для протоколу 
Bittorrent такий сервер називається торрент-трекером. Трекер важливий не тільки як 
координатор фалообміну, але як і популяризатор самого протоколу Bittorrent. Від того, які 
функції може запропонувати трекер користувачу, залежить його успішність, популярність, а 
відповідно і якість мережі файлообміну (чим більше користувачів, тим більше джерел для 
завантаження). Такий сервер зберігає файли метаданих і опису розповсюджуваних файлів, 
надає статистику завантажень по різних файлах, показує поточну кількість підключених пірів 
та ін.  

Існують різні реалізації трекерів: у вигляді окремого веб-сервера, у вигляді модуля для 
стороннього Http-Сервера (наприклад, Apache) або у вигляді ПЗ сайту, написаного, наприклад, 
на PHP або JSP. Основним з них є: 

Torrentpier – повністю написано на PHP. В основі організації лежить принцип торрент → 
топік, тобто торренту зіставлена єдина тема на форумі, можливо відокремити трекерну частину 
і винести її, наприклад, на окремий сервер. 

Tbdev – виконане у вигляді системи керування вмістом. Повністю написано на PHP. В 
основі організації лежить принцип: новина → торрент або новина → торрент → реліз. Те, що 
TBDev заснований на CMS та те, що існує велика кількість готових модулів та наробок для 
цього продукту, є дуже великою перевагою цього ПЗ.  

Незважаючі на усі переваги Tbdev, початкова версія цього ПЗ надає тільки базові функції по 
контролю та координації процесу файлообміну. Є багато платних модифікації, в яких 
проведена оптимізація роботи системи та ін. [5]. Але оскільки впровадження повинно бути 
зроблено із використанням безкоштовного програмного забезпечення, то купляти сумнівні 
модифікації не є розумним рішенням. Як вже зазначалося, існує багато безкоштовних 
модифікацій цього ПЗ, найвдалішими з яких є Kinokpk.com releaser, Tbdev YSE, Skytracker. Усі 
вони працюють на базі початкового ПЗ Tbdev, але в них проведена реструкрурізація самої 
системи. Додані нові функції, нові способи контролю як за користувачами, так і за 
файлообміном, проведена оптимізація роботи та ін.  

Проводити дослідження щодо того, яка з модифікацій є найкращою, немає сенсу, оскільки 
кожна з модифікацій поліпшується кожен день за допомогою додаткових патчів, доробок і 
додатків до функціональності. Кожна має свої переваги над іншими, а також і недоліки. Тому 
було прийнято рішення невілювати недоліки існуючих систем, зібрати усі переваги кожної з 
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модифікацій у одну систему та поєднати їх зі своїми власними наробками, які розроблювались 
з власного досвіду роботи з такими системами та за вимогами конкретної локальної мережі 
міста. Було розроблено проект TrionTorrentTracker, метою якого було створення однойменної 
системи як багатофункціонального інструменту підтримки прийняття рішень для користувача 
ресурсу файлообміну. Нова система повинна включати всі функції основної системи та значно 
розширювати її новими. 

Відмітимо, що користувачі та ПЗ при файлообміні взаємодіють між собою по p2p протоколу 
Bittorrent [6-8]. А взаємодія з сервером при пошуку інформації вже відбувається за допомогою 
архітектури клієнт-сервер та протоколу HTTP (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема взаємодії клієнтів і сервера 

 
На рис. 1 в якості WEB-серверу виступає Apache HTTP Server, а в якості реалізації слід 

розуміти взаємодію бібліотеки головних функцій системи, WEB-інтерфейсу, серверу баз даних 
та інших компонентів, що разом складають реалізацію проекту TrionTorrentTracker.  

Для реалізації системи TrionTorrentTracker було обрано Open Source платформу: в якості 
операційної системи виступає Debian, що славиться своєю сучасністю, швидкодією та 
стабільністю; Apache Web Server в якості веб-серверу та вільна база даних MySQL; вільні 
бібліотеки jQuery та Ext JS. В системі не використовується жоден комерційний продукт, таким 
чином було мінімізоване витрати на модернізацію системи.  

Система TrionTorrentTracker виконана за шаблоном проектування Model – View-Controller, 
таким чином зберігаючи компоненту головних функцій, тобто модель, незалежною від 
відображення. Контролери в системі називаються сервіcами. Сервіси виконуються у фоновому 
режимі та відповідальні за різні задачі від підбиття підсумків різних статистик до генерації 
певних частин інтерфейсу. 
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Концептуальна модель (див. рис. 2) визначає вимоги користувачів бази даних, які оформлені 
у вигляді таблиць, схем інформаційних потоків, схем взаємозв’язків між показниками техніко-
економічної інформації, порядку їх розрахунку і т. п., та коментарів до них. 

 
Рис. 2. Концептуальна модель бази даних системи TrionTorrentTracker 

 
На рис. 3 зображена діаграма розгортання (Deployment diagram) – реалізації серверної 

частини системи TrionTorrentTracker. 
 

 
Рис. 3. Діаграма розгортання реалізації 
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Діаграма розгортання відображає набір обчислювальних елементів та зв’язки між ними на 
сервері проекту TrionTorrentTracker під час його роботи. Вхідною точкою до сайту є WEB- 
сервер, доступу до інших обчислювальних елементів іззовні немає і, таким чином, зберігається 
безпека сайту. На сервері створено стабільне оточення, мінімізуючи будь-які сценарії зриву 
роботи. Ведеться запис усіх дій користувачів на випадок форс-мажорних ситуацій. 

Використання Nginx у якості проксі-серверу для обробки статичного контенту дає багато 
переваг, серед яких можливість використання технології KeepAlive та невеликий об’єм 
оперативної пам’яті, який необхідний для «легкого» WEB серверу, що є значним виграшем для 
сайту з великою кількістю додаткових файлів (стилі, картинки), які супроводжують кожну 
сторінку сайту. 

На рис. 4 показана діаграма компонентів, що відображає присутні в системі компоненти та 
зв’язки між ними: 

– Main files – головна бібліотека системи, яка містить різноманітні файли, які генерують 
вихідну інформацію для користувача. Залежить від бази даних, яка керується СКБД 
MySQL та взаємодія з якою відбувається за допомогою бібліотеки DBI; 

– Library files – бібліотека сервісів системи, які відповідають за розрахунок статистичних 
даних, алгоритмів та за функціональну частину ресурсу; 

– GUI – бібліотека відображення або інтерфейсу користувача, відповідає за роботу сайту. 
Компонент наслідує бібліотеку TBDev, яка є шаблоном CMS. 
 

 
Рис. 4. Діаграма компонентів 

 
Система TrionTorrentTracker складається з частин, які при взаємодії створюють CКВ. 

Головні з них: 
– адміністративна частина; 
– функціональна частина; 
– інтерфейсна частина. 
До адміністративної частини відносяться функції які забезпечують адміністратору ресурсу 

нескінченні можливості по контролю за ресурсом та за процесом файлообміну. До 
функціональної відносяться функції для обрахунку внутрішньої та зовнішньої статистики 
роботи ресурсу та роботи системи файлообміну. До інтерфейсного – функції, які відповідають 
за побудову графічної складової ресурсу. 
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Оскільки ПЗ трекеру працює на основі СMS та використовує php-інтерпретатор, який вже 
має величезну кількість класів, об’єктів та функцій для роботи з даними, то після приведення 
концептуальної та логічної моделі БД, а також діаграм компонентів системи та діаграми 
розгортання перейдемо одразу до практичної частини роботи – до проблем, які мала початкова 
система, оскільки метою роботи є вдосконалення існуючої системи та усунення її поточних 
проблем. 

Після реструктурізацїї базової версії Tbdev та визначення вимог до нової системи 
файлообміну був запущений сайт нової системи. Доробка та модернізація вже здійснювалась у 
режимі роботи ресурсу. В режимі реального спостереження за ресурсом були розроблені нові 
модулі системи, модернізовані старі та впроваджені ті, які висувалися у постановці задачі. 
Також користувачі, тестуючи систему та працюючи з нею, висували свої вимоги та побажання, 
які були розглянуті, а деякі навіть реалізовані, але обсяг статті не дозволяє описати їх більш 
детально. 

Впровадження проекту модернізації локальної мережі «Тріон» міста Миколаєва 
забезпечило: 

– підвищення швидкостей файлообміну між користувачами; 
– зменшення навантаження на зовнішні канали провайдера за рахунок координації дій 

користувачів; 
– розподілення навантаження між усіма вузлами мережі; 
– інформативне наповнення мережі за рахунок створення торрент-трекеру, який 

використовує останні досягнення у галузі веб-розробок; 
– можливість ведення статистики активності користувачів та можливість контролю 

контенту мережі; 
– зменшення навантаження на ПК користувачів за рахунок використання оптимізованого 

клієнтського програмного забезпечення. 
Так, у січні 2010 року локальний ресурс системи TrionTorrentTracker відвідало близько 1330 

унікальних користувачів, а середня тривалість перебування користувача на сайті складала 
близько години. Ще у листопаді 2009 р. показник складав 627 унікальних користувачів та 17 
хвилин середньої тривалості перебування. Ресурс працює із середнім навантаженням в 35-40 % 
від своєї максимальної потужності, маючи в день в середньому 10 000 активних підключень до 
серверу. 

 
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Слідкуючи за позитивною динамікою останніх місяців, можна розраховувати, що в 

наступному сайт системи все більше буде одержувати популярність користувачів. Система 
розвивається кожного тиждня: додаються нові функції для підвищення інтересу користувачів, 
функціональності та швидкодії, та виправляються невеликі помилки.  
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