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Kapitel 0 

Indledende problemstilling 
Peer-to-peer (P2P) fildelings-netværk er grundet internettets globale udbredelse blevet en let og 

attraktiv måde hvorpå man kan dele musik, litteratur samt annoncer på med øvrige online-brugere. 

Ved hjælp af diverse fildelings-netværk såsom det tidligere Napster og det nuværende Gnutella (se 

litteraturlisten nr. [55]), kan online-brugere fra hele verden koble sig på hinandens net og dele filer, 

som den enkelte bruger har liggende på sin computer, uden at skulle betale for det.  

Denne decentrale opkobling til andre brugere uden anvendelse af centrale servere stiller store krav til 

netværksdesigneren, da problemer med free-riders, ondsindede brugere og opretholdelsen af en fair 

(fuldkommen) konkurrence skal ske gennem netværkets design, samtidig med at omkostningerne, skal 

holdes på et absolut minimum.  

Dette er problemer, som de nuværende P2P-netværk ikke har været i stand til at forebygge, hvorfor de 

fleste nuværende P2P-netværk resulterer i inefficiente tilstande til gene for netværket som helhed og 

for de rationelle brugere i særdeleshed se [36]). Dette leder hen til følgende problemformulering med 

efterfølgende metodevalg: 

”For at kunne effektivisere de nuværende P2P-netværk vil vi ved hjælp af spilteoretiske værktøjer og 

koncepterne fra mekanisme design undersøge de fundamentale mangler ved de nuværende P2P-

netværk. Vores centrale case i denne undersøgelse vil være det nuværende fildelings-netværk Gnutella, 

hvor vi vil fokusere på både de gode og de ondsindede brugeres rationelle handlinger. Dette dels for at 

klarlægge de nuværende problemer og dels for at belyse, hvilke mekanismer og algoritmer, som kan 

føre til et ønskværdigt output for os som netværksdesignere.” 

Vi vil gennem afhandlingen klarlægge spillernes handlinger og de nuværende uoptimale tilstande ved 

hjælp af en teoretisk gennemgang med illustrative eksempler og spilteoretiske træk. Desuden vil vi 

implementere algoritmer i forsøget på at minimere antallet af free-riders, ondsindede brugere og 

dårlige filer. Dette gennem mekanismer, som både skal tage hensyn til at opretholde fair konkurrence i 

henhold til udbud og efterspørgsel af filer samt medføre en væsentlig reducering og deraf følgende 

optimering af netværkets samlede omkostninger. 

Slutteligt vil vi gennem simuleringer vise de foreslåede algoritmers forbedringer ved at simulere disse 

op mod en netværkstopologi, som ligner og dermed performer som P2P-netværket Gnutella.  
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Del 1 – problemstilling samt spilteoretisk gennemgang af P2P-netværkenes opbygning  

Vi tager først udgangspunkt i de nuværende fildelings netværk både med og uden betaling og belyser dermed 

problemstillingerne med free riders, ondsindede brugere samt opretholdelsen af en fair konkurrence og minimering af 

netværksomkostninger i de nuværende P2P-netværk. Herefter gives en spilteoretisk gennemgang af brugernes 

opførsel og de tilstande, som for netværket er optimalt. Vi belyser samtidig årsagen til de nuværende inefficiente 

tilstande, og gennem mekanisme design tydeliggøres det, hvordan de nuværende problemer bør opstilles for at kunne 

håndteres. Til sidst foretages en gennemgang af fildelings netværkenes routing- og packet forwarding-struktur. Her 

gennemgås TTL mekanismen samt Dijkstras og afstandsvektorernes routing-egenskaber. 

Del 2 – Algoritmerne 

Vi tager her udgangspunkt i de tre algoritmer EigenTrust, rute-indeks og RTR, som skal løse de nuværende problemer i 

P2P-netværkene. Kapitlerne indledes med et setup, som gennem teorien fra mekanisme design, vil gøre det klart, 

hvilke tilstande vi som netværksdesignere ønsker at opnå. Først tages udgangspunkt i EigenTrust-algoritmen, som 

baseres på omdømme. Agenterne tillades her at tilslutte sig brugere med fælles interesse samt forlade brugere med 

ringe lønsomhed. Herefter gives en teoretisk gennemgang af, hvordan mekanismen gennem de øvrige brugeres 

vurdering af deres oploads gør os i stand til at straffe de ondsindede brugere. Efter dette gives en teoretisk 

gennemgang af et intelligent rute-indeks, som skal gøre op med den nuværende og inefficiente måde at udsende en 

fil-forespørgsel på. Til sidst indføres et mindre betalings-system (RTR), som skal fjerne incitamentet til at free-ride 

gennem betaling for forespørgerens identitet, som efterfølgende kan videresælges og dermed opretholde en for 

brugerne fair konkurrence.  

Del 3 – Simuleringerne  

Efter den teoretiske gennemgang undersøges forudsætningerne for brugernes opførsel, deres handlinger samt 

brugernes fil-kartotek og netværkets topologi. Dette for at opstille et realistisk P2P-netværk til brug for vores 

simuleringer. Efter opsætningen indledes hvert enkelt simuleringskapitel med en oversigt over parametervalg, som 

skal gøre det klart, under hvilke forudsætninger vores analyser er foretaget. Der simuleres først på et modificeret 

rute-indeks, der sammenlignes med det nuværende flooding-princip, som vi kender det fra Gnutalla. Herefter 

foretages simuleringer på vores implementerede omdømme-algoritme EigenTrust, som vi gennem diverse strategier 

og ondsindede trusselsmodeller undersøger muligheden for at kunne manipulere. Til sidst foretages simuleringer på 

vores betalingssystem RTR.  Vi belyser her, hvordan tilfredsheden gennem mængden af respons stiger og dermed, 

hvordan en stabil konkurrence etableres og opretholdes. 

Del 4 – Sammenligning, konklusion og perspektivering  

Efter simuleringerne af de valgte og dermed implementerede algoritmer sammenfattes simuleringerne med det 

formål at tydeliggøre og kombinere algoritmerne. Dette for at finde den optimale kombination af implementerede 

algoritmer, som kan fjerne free-riders og ondsindede brugere, samtidig med at konkurrencen opretholdes og 

omkostningerne mindskes. Både i netværk med og uden betaling. Til sidst gives forslag til implementeringen af de 

foreslåede algoritmer i andre miljøer inden en opsamling af opgavens samlede analyseresultater foretages og en 

endelig implementeringsstrategi foreslås. 
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Kapitel 1 

Generelt om P2P-netværk 
P2P-netværk er ikke noget nyt fænomen. Alle kender således til e-mail og chatfora, som begge 

bygger på P2P-systemer og benyttes af stort set alle. P2P-netværk kan tage mange former, og en 

af disse er de såkaldte overlay-netværk som forklaret i [51]. 

Overlay-netværk bygger på et virtuelt netværk1, som ligger oven på de link og forgreninger, som er 

i det allerede eksisterende netværk (ligesom internettet er et overlay-netværk til telefonlinjen). 

Fordelen ved overlay-netværk er, at brugerne i netværket kan forlade og tilslutte sig netværket 

dynamisk; Altså i det omfang de har lyst til at være på P2P-nettet. Ulempen er imidlertid, at den 

gennemsnitlige tid, som nettet er ”oppe”, er relativt lille, hvilket betyder, at topologien i overlay-

nettet er meget omskifteligt og forbindelserne følgelig meget svingende.  

Et P2P-netværks kompleksitet (hvor længe en efterspurgt fil er undervejs) afhænger derfor af 

nettets skalering (performans ved henholdsvis mange og få brugere) [8].  

1.1 - Gnutella - et fildelings netværk 

Gnutella er et af de første overlay-netværk, som har fået en udbredt anvendelse og som i dag er 

blevet mainstream. Netværket er et af de største fildelings-netværk og kører primært over de to 

store fildelings programmer: LimeWire og Bearshare.  

Konceptet bag fildelings netværket Gnutella og tilslutningen som bruger foregår i tre simple steps 

som også vist i [55]: 

 

1. Bruger A kan kun tilslutte sig nettet, hvis han kender IP-adressen2 på mindst én anden 

bruger (node), som allerede er aktiv i netværket. 

                                                           
1 Et virtuelt netværk består enten helt eller delvist af virtuelle link. Et virtuelt netværk link er en ikke fysisk forbindelse (kabel 

eller trådløs forbindelse), men derimod en forbindelse, som implementeres ved hjælp af nettets virtualisering (allerede 

eksisterende opbygning). 
2
 En IP-adresse (Internet Protokol-adresse) er et unikt nummer som netværksenheder (f.eks. computere) bruger til at 

kommunikere med hinanden over Internetprotokollen (IP). Alle enheder, der skal kommunikere på IP-laget – blandt andet 

computerservere, routere, netværksprintere og IP-telefoner, – skal have deres egen unikke adresse. Dette sikrer, at 

kommunikationen mellem de forskellige enheder ikke bliver blandet sammen. Ligesom vejnavne og telefonnumre 

identificerer individuelle bygninger eller telefoner, identificerer IP-adresser en opkobling med en netværksenhed. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Computer
http://da.wikipedia.org/wiki/Server
http://da.wikipedia.org/wiki/Router
http://da.wikipedia.org/wiki/Printer#Netv.C3.A6rksprintere
http://da.wikipedia.org/wiki/IP-telefoni
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2. Efter at være tilsluttet mindst én bruger i nettet kan A udsende et signal (et såkaldt ping), 

som er et unikt signal for den enkelte bruger. Signalet modtages af A’s venner i netværket 

og med vennernes godkendelse tilsluttes A sin omgangskreds; En omgangskreds A tidligere 

har accepteret at være venner med.  

3. Brugeren A er nu klar til at forespørge eller dele filer med venner og venners venner. 

 

Når en bruger er tilsluttet Gnutella, kan han søge efter filer ved at sende en forespørgsel til sine 

naboer, som er de noder i netværket, brugeren er tilsluttet. Den forespørgsel brugeren sender, 

kan naboerne efter modtagelsen sende videre til deres naboer, som kan sende den videre igen 

(også kaldet packet forwarding. Et princip som gennemgås i kapitel 3).  

De brugere, som modtager forespørgslen og som selv ligger inde med filen, kan efterfølgende 

sende en del af filen til den forespørgende bruger. Herefter tager A stilling til, hvem han vil 

downloade filen fra (se figur 1.1.1 nedenfor).  

 

 

 

 

 

 

 

Da de fleste P2P-netværk er sat op på en sådan måde, at filerne, der deles, er gratis at downloade 

(free file-sharing), og da valget mellem at dele eller kun at downloade står den enkelte frit for, 

løber netværkene i sagens natur ofte ind i en del problemer for netværket som helhed, men i 

særdeleshed også for de enkelte brugere. 

Svar på forespørgsel 

Udsendt forespørgsel 
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1.2 - Problemet ved free file-sharing 

Et bemærkelsesværdigt problem ved de nuværende P2P free file-sharing-netværk3 er andelen af 

free-riders i netværket. Det vil altså sige personer, som bruger netværket uden at bidrage. 

Undersøgelser fra tidsskriftet First Monday har påvist, at 70 procent af brugerne på 

fildelingsnetværket Gnutella ikke deler nogen filer, mens 50 procent af alle svar på forespørgsler i 

netværket kommer fra 1 procent af brugerne (se [21]).  

Denne overflod af free-riders og den ubalance, det skaber, påvirker netværket på tre signifikante 

måder. 

1. Antallet af filer i netværket begrænses, og antallet af nye og populære oploads mindskes.  

Konsekvens: Dette påvirker brugernes interesse for P2P-nettet, og brugerne trækker sig 

derfor i sidste instans ud. Dette sker i takt med at antallet af nye filer mindskes, og 

kvaliteten af de tilbageværende forældes, hvilket igen forstærker effekten. 

 

2. Når de få brugere, som deler populære eller store mængder af filer, går offline eller helt 

forlader det pågældende netværk, forringes nettets søgeresultater betydeligt.  

Konsekvens: Denne forringelse vil ofte betyde lange perioder, hvor nettet er nede eller, 

hvor downloads står på standby.  

 

3. Når kun få personer deler de populære eller store mængder af filer, ender disse brugere 

med at blive ”hot spots” i netværket (se [41]). 

Konsekvens: Når store mængder af data løber gennem få brugeres net (båndbredde), 

overbelastes de enkelte maskiner. Incitamentet til at free-ride for brugeren med den 

overbelastede maskine øges derfor, hvilket kan forværre netværkets situation yderligere. 

Grundet brugerens frie valg, vælger de fleste brugere at free-ride. Muligvis fordi dette er det 

letteste, og fordi der ingen økonomiske incitamenter er for at gøre andet. I tidsskriftet First 

Monday dokumenteres det at folk er af den opfattelse at det generelt er ulovligt at dele filer. 

Dette er dog en misforståelse, idet det kun er filer med copyright, som er ulovlige at dele, uden en 

egentlig betaling til den pågældende kunstner. Denne mulige betalingsmodel introduceres derfor i 

                                                           
3
 free file-sharing netværk = personer deler filer indbyrdes uden at betale for det. 
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kapitel 7. Alligevel vælger enkelte brugere at oploade deres filer. Dette kan enten skyldes uselviske 

handlinger fra brugere, som tænker på netværkets bedste, mens andre tilbyder deres ressourcer i 

håbet om selv at blive tilbudt tilsvarende. Alt andet lige er disse uselviske handlinger vanskelige at 

stimulere hos rationelle brugere, hvorfor der i P2P-netværk er behov for nye tiltag, hvis free-riding 

skal til livs.  

1.3 - P2P-netværk med ”pay-per-transaction” 

Fænomenet med selviske agenter, som fravælger at støtte den fælles velfærd for at tilfredsstille 

og optimere egne ressourcer, er et velkendt problem i den spilteoretiske verden. Problemet med 

free-riding i de store ”free file-sharing” netværk såsom Napster og KaZaA (se [58]) har imidlertid 

åbnet op for nye applikationer til P2P-netværkene. Dette er de såkaldte ”pay-per-transaction” , 

som også er forklaret i [29]. Pointen er her, at man i stedet for gratis at kunne hente filer fra 

brugere skal betale et beløb for at downloade den ønskede fil.  

Fordelen ved de nye P2P-netværk er, at når brugerne tjener på at svare/videresende eller sælge 

det, de øvrige brugere forespørger, så ser free-rider problematikken ud til at forsvinde, som også 

påvist i [16]. Dette skyldes, at de fornødne incitamenter til at samarbejde er uløseligt forbundet 

med den rationelle brugers ønske om at tjene penge.  

Et typisk eksempel på et pay-per-transaction netværk er, hvor brugerne i netværket tjener penge 

ved at oploade filer til de øvrige brugere. Antages brugerne i et sådan netværk at være rationelle, 

vil brugerne under disse forudsætninger begynde at dele deres filer med de øvrige brugere, da 

dette genererer indkomst.  

Selv i et free file-sharing-netværk, hvor kunstnerne deler deres eget materiale (musik, kunst osv.), 

kan der til tider være incitamenter til - uden betaling -, at dele egne filer for at promovere sig selv 

og på den måde ramme nye målgrupper på det globale marked.  

Fælles for de to eksempler er, at brugerne i netværket er villige til at tilbyde en service, hvor free-

rider problematikken minimeres eller helt forsvinder. Omvendt har de to eksempler også samme 

”problem”. Brugere, som tilbyder den samme service, er nemlig pr. automatik i konkurrence.  

Selv om konkurrence er en god ting set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, så er den svær at 

opretholde i et P2P-netværk, hvorfor den bliver ”problematisk”. Ved at indføre netværk med pay-

per-transaction ser den enkelte bruger nemlig en mulighed for at tjene penge, hvorfor det vil være 
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F 

ufavorabelt at sende en modtaget forespørgsel videre til eventuelle konkurrenter. Da fuldkommen 

konkurrence i et P2P-netværk bygger på brugernes videreforsendelser af de øvrige brugeres 

forespørgsler, besværliggøres konkurrencen derfor. Videresendes disse forespørgsler ikke, 

forsvinder brugerens overblik over udbyderne i markedet, hvilket i sidste ende eliminerer 

fuldkommen konkurrence. Se eksempel 1.3.1 herunder. 

 

Eksempel 1.3.1: 

Brugeren F ønsker at leje en bil og går i den forbindelse ind på en fildelings side, hvor han gennem sine 

venner (naboer) på netværket udsender sin forespørgsel. Vennerne, som modtager forespørgslen, sender 

efterfølgende forespørgslen videre til deres venner, indtil forespørgslen ender hos brugeren U, som lever af 

at udleje biler over søgesiden. 

Da U modtager forespørgslen, overvejer han et af følgende to scenarier: 

1) Send et tilbud til F på en udlejningsbil for så at sende F’s forespørgsel videre til U’s venner/kolleger og 

konkurrenter.  

2) Send et tilbud til F på en udlejningsbil, for så efterfølgende at stoppe den videre forsendelse til andre 

brugere og på den måde minimere antallet af mulige konkurrenter og dermed øge chancen for at blive 

valgt af F.  

 

 

 

 

 

 

En rationel bruger med en vis økonomisk sans vil uden tøven vælge scenarie 2 og dermed hindre, at 

forespørgslen når flere end højst nødvendig. 

Ved at indføre pay-per-transaction i P2P-netværk for på den måde at minimere free-riding og 

samtidig øge antallet af tilbudte filer i netværket opstår samtidig et mindre hensigtsmæssigt 

F 

Konkurrent 

 

U 

Konkurrent 
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forhold med manglende samarbejde brugerne imellem. ”Pay-per-transaction” løser altså ikke alle 

problemer og skal derfor optimeres og justeres for både at kunne løse free-riding, samt 

konkurrence- og samarbejdsproblemer i netværket.  

1.4 - Problemet ved rationelle personer og malicious behavior i P2P-netværk 

Som vi har set ved både free file-sharing og Pay-per-transaction-netværk, ender begge metoder 

med resultater som ikke er optimale for P2P-netværket og dets brugere. 

Udover problemer med free-riding samt konkurrence og samarbejdsproblemer, kæmper begge 

netværkstyper med brugere, som forsøger at snyde netværket og dets andre brugere. Der tænkes 

her på både de rationelle personer og brugere med ondsindet opførsel (malicious behavior). 

De rationelle personer er rationelle i den forstand, at enhver handling, som kan optimere 

personens egen nytte, vælges frem for netværkets bedste. Det er blandt andet på grund af disse 

rationelle personer, som grundet deres selviske opførsel resulterer i free-rider problematikken.  

The malicious behavior er i modsætning til de rationelle personer kun interesseret i at ødelægge 

netværket. Dette er typisk hackere og andre netværksbrugere, som forsøger at placere virus i 

nettet for enten at ødelægge nettet eller for at stjæle personoplysninger til eksempelvis 

identitetstyveri. Det er også disse personer, der i ”Pay-per-transaction”-netværket sender falske 

eller tomme filer til andre brugere, for på den måde at generere indkomst på bekostning af de 

øvrige brugere i netværket.  

Som det fremgår af en artikel fra medieselskabet COMON (se [56]) er udbredelsen af virus i P2P-

netværk stort. Dette skyldes ikke mindst hackerens mange muligheder for at sende inficerede filer 

af sted under dække af at være noget andet. Brugeren som modtager den inficerede fil, lukker 

således selv filen/hackeren ind i sin PC, ved at acceptere den inficerede fil.   

Da den ondsindede opførsel i de fleste tilfælde kan forebygges med antivirusprogrammer, er det 

de rationelle personers muligheder for at tjene penge, hvor det ikke er til netværkets eller de 

øvrige brugers bedste, som på nuværende tidspunkt udgør det vanskeligste problem for P2P-

netværkenes overlevelse. Begge typer brugere bør dog bekæmpes for at opretholde netværkets 

optimalitet, hvilket vi gennem teorien om mekanisme design i afsnit 2.7 vil forebygge. 



~ 9 ~ 
 

1.5 - Det perfekte P2P-netværk 

For at forbedre de nuværende P2P-netværk og skabe et stabilt og funktionsdygtigt P2P-netværk er 

der behov for, at udvikle procedurer/algoritmer i P2P-netværket, som forebygger free-riding og 

som samtidig sikrer samarbejde og fuldkommen konkurrence brugerne imellem. Alt dette i et 

system, hvor man ikke skal være forpligtet til at dele, men hvor incitamentet til at lade være 

opvejes af lysten til at tjene penge. Samtidig skal der indbygges funktioner og forudsætninger i 

algoritmen, der hindrer falske forespørgsler og tomme filer, som kan undergrave algoritmen og 

hele P2P-systemet.  

For at kunne opstille og udvikle sådanne ”perfekte” algoritmer er det nødvendigt at trække på de 

grundlæggende principper inden for spilteori og netværksfordeling, som på trods af internettets 

konstante udvikling stadigvæk udgør en central rolle i forståelsen af opbygningen og funktionerne 

i P2P-netværkene og hele packet forward-strukturen (se kapitel 3). 

I forsøget på at løse de ovennævnte problematikker, vil vi tilstræbe at identificere og definere et - 

for brugerne - optimalt P2P-netværk. Netværket, som vi betegner ”Det perfekte P2P-netværk” skal 

opfylde fem antagelser og syv egenskaber for at opretholde sin optimalitet. Mens det perfekte 

netværk funderes i antagelserne, opstilles egenskaberne for at tage højde for alle casens 

anskuelser. I det efterfølgende opstilles de fem antagelser og de syv egenskaber.  

Antagelse 1 – Rationelle brugere 

Rationalitet betyder, at brugerne forudsættes at ræsonnere i overensstemmelse med sand viden 

og logikkens regler. Evnen til at træffe et rationelt valg er ensbetydende med, at 

beslutningstageren kender sin præferencefunktion og ønsker at maksimere den.  

Brugere defineres derfor som rationelle, hvis de overholder følgende tre betingelser, som 

beskrevet i [5]:  

1. Brugernes præferencer skal være komplette. En brugers præferencer over to eller flere 

modtagede filer er komplette, hvis filerne er sammenlignelige. En bruger, som skal vurdere tre 

objekter, har således enten strenge præferencer eller er indifferent i forhold til filerne eller 

blot nogle af dem. Dette er nødvendigt for, at brugeren kan vælge hvilken fil, han ønsker at 

downloade. 

2. Brugernes præferencer skal være konsistente, også kaldet transitive. En bruger handler 
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transitivt, hvis han vælger fil A frem for fil B og fil B frem for fil C. Dermed vil man også vælge fil 

A frem for fil C.  

  𝐴 ≻ 𝐵 og 𝐵 ≻ 𝐶 ⇒  𝐴 ≻ 𝐶  Transitiv 

 𝐴 ≻ 𝐵 og 𝐵 ≻ 𝐶 samtidig med at 𝐶 ≻ 𝐴  Ikke Transitiv 

3. Fuldt rationelle brugere er endvidere i stand til, at overskue alle situationer uanset antallet af 

alternative filer. 

 

Antagelse 2 – skalering  

Ved skalering menes, at når belastningen af netværket stiger i takt med tilslutningen af brugere, vil 

en tilsvarende trinvis og lineær stigning i den eksisterende hardware, kunne opretholde det 

samme niveau pr. bruger.   

 

Antagelse 3 – Ingen anonymitet 

Et P2P-netværk skal i vores tilfælde ikke være anonymt, da valg af nabo, samt valg af fil skal kunne 

spores tilbage til den enkelte bruger, for på denne måde henholdsvis at kunne straffe og belønne 

vedkommende for sin opførsel og dermed deltagelse i netværket.   

 

Antagelse 4 – Ingen fordele til nye brugere 

Netværket skal ikke tildele fordele til nye brugere. Da omdømmet af den enkelte bruger skal opnås 

ved vedvarende god opførsel gennem flere transaktioner, skal det ikke kunne svare sig at slette sin 

brugerprofil og oprette en ny.  

 

Antagelse 5 – Fuld information 

Spillene har fuld information. Det betyder, at alle spillere har kendskab til alle elementer i 

spildefinitionen:  

(i) Hvem de andre spillere er 

(ii) Hvilke mulige strategier de andre spillere har 

(iii) Hvilket payoff de andre spillere får ved en hver kombination af træk 
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Egenskab 1 – Strategyproof 

Et P2P-netværk siges at være strategyproof, hvis det er en dominerende strategi for enhver bruger 

at angive sande frem for falske informationer. Det er vigtigt i vores case, at alle brugerne kun 

sender sande informationer til de øvrige brugere, da falske identiteter og forespørgsler samt 

tomme filer manipulerer og snyder de øvrige brugere i netværket. 

Egenskab 2 – Equal treatment of equals 

Brugere med samme venner/naboer i netværket og som udsender samme forespørgsel skal også 

modtage samme antal af henvendelser fra de øvrige brugere. Et P2P-netværk opfylder således 

equal treatment of equals, hvis brugere med samme naboer og forespørgsel har samme 

sandsynlighed for at modtage samme fil. Dvs. 𝑃𝑖 = 𝑃𝑗  hvis i og j udsender samme forespørgsel til 

de samme naboer.  

Egenskab 3 – Et selvkørende netværk 

Netværket skal være selvkørende. Dvs. at der ikke er en central styrende enhed, og at alle 

beslutninger bliver taget af brugerne selv. Dette for at sikre sig mod unødige omkostninger til 

administration og for at opretholde P2P-netværkets simple struktur, som med enkle rammer gør 

brugerne i stand til selv at administrere netværket.  

 

Egenskab 4 - Efficiens 

For at tilnærme os situationer, hvor samtlige brugere ønsker at dele deres filer, vil vi tilnærme os 

Pareto-optimale tilstande som beskrevet i [13]. 

Strategiprofilen s er Pareto-overlegen til strategiprofilen s’ hvis 

ui(si , s−i) ≥ ui(si
′ , s−i

′ ) 

er opfyldt med strengt ulighedstegn til mindst en spiller. 

Strategien sPO er Pareto-optimal, hvis der ikke eksisterer nogen anden strategiprofil som er Pareto-

overlegen til sPO. 
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Egenskab 5 – Eliminering af free-riding og ondsindede brugere 

Da det mest optimale netværkssystem kun består af gode og aktive brugere, ønskes ethvert 

incitament til enten at free-ride eller at afsende dårlige og skadelige filer i netværket elimineret. 

Dette betyder at nytten ved aktivt at deltage i netværket skal dominere nytten ved at free-ride 

eller agere som en ondsindet bruger i netværket. 

 

Egenskab 6 – Eliminering af flooding 

Et netværk må antages at være mest efficient ved afsendelse af færrest mulige beskeder, uden at 

det samtidig har negativ indflydelse på mængden af antal svar på forespørgslen. Dette princip om 

omkostningsminimering er uddybet i kapitel 6. 

 

Egenskab 7 – Fair Konkurrence 

Forudsætninger for fair (fuldkommen) konkurrence er opretholdt i henhold til [49], hvis: 

1. Standardiserede filer. 
2. Mange brugere og dermed begrænset indflydelse på markedet. 
3. Alle brugere har samme omkostninger på båndbredde. 
4. Fuld information for alle brugere. 
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Kapitel 2  

Spilteori og mekanisme design i P2P-netværk 
For at kunne håndtere situationer, hvor beslutningstagere skal foretage konkrete til- eller fravalg, 

som har konsekvenser for andre brugere i netværket, vælges en spilteoretisk indgangsvinkel for at 

kunne konstruere det perfekte netværk. Den grundlæggende spilteori i P2P-netværk kan beskrives 

som problematikken i, hvorvidt personer er villige til at sende eller modtage filer, idet de skal tage 

højde for en begrænset bredbåndsressource og dermed deres egen rationelle nyttemaksimering. I 

et forsøg på at løse denne konflikt kan forskellige træk gøre sig gældende såsom at vente med at 

sende filen, vælge andre naboer at sende filen til eller ganske enkelt at vælge andre 

forudsætninger at modtage filerne under. 

 

Da de fleste strategiske situationer i P2P-netværk baserer sig på, at spillere nødvendigvis må enes 

om enten at dele eller stille en fælles ressource til rådighed, for at netværket kan fungere, har vi 

valgt at fokusere på problematikken ved de non-cooperative spil (se [4]); spil, hvor samarbejdet 

ikke er en forudsætning og, hvor evt. økonomiske incitamenter kræves, for at netværket kan 

opretholdes. 

 

I et non-cooperativt spil findes der et antal af beslutningstagere (spillere), som har potentielle 

interessekonflikter. I P2P-netværks kontekst er spillerne de brugere, som kontrollerer deres 

enheder. Vi antager derfor, at de enheder er bundet til den enkelte spiller, og vi refererer derfor til 

enheder som spillere og brugere igennem opgaven.  

Vi antager at spillerne er rationelle, hvilket vil sige, at de primært søger at maksimere deres profit 

og sekundært minimere deres omkostninger. Det kræver i sagens natur en strategi for hver enkelt 

spiller, og strategien for en spiller kan enten være et enkelt træk eller flere træk i forlængelse af 

hinanden igennem hele spillet.   

 

For at anskueliggøre netværksteorien ud fra et spilteoretisk udgangspunkt tager vi først ved hjælp 

af tre forskellige P2P-netværks scenarier udgangspunkt i spil med to spillere. I vores udarbejdelse 

af det perfekte P2P-netværk tager vi højde for, at mange spillere er i netværket på samme tid. 
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Figur 2.0.1 – Fil-delings Dilemma 

Derfor vil vi senere udvide teorien til potentielt at kunne gælde for flere spillere. Vi antager, at 

tiden er inddelt i tidsintervaller, og at hver enkelt spiller kun kan lave et træk i hvert tidsinterval.  

De tre spilscenarier, som vi vil bruge til at illustrere spilteorien i P2P-netværket, er som følger: 

 

1) 

Det første scenarie vælger vi at kalde Fildelings Dilemma. Dette navn er valgt, idet scenariet 

lægger sig op ad det kendte Prisoners Dilemma, som vi kender fra [13].  Vi antager her, at der 

eksisterer to spillere; p1 og p2. Hver af dem vil gerne sende en fil til deres respektive modtagere, 

r1 og r2, i hvert tidsinterval med hinanden som videresendere. Vi antager desuden, at 

kommunikation mellem spillere og deres modtagere kun er tilgængelig, hvis den anden spiller 

vælger at videresende filen, ligesom det foregår i et reelt fildelings netværk. Dette dilemma er 

grafisk illustreret nedenfor i figur 2.0.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis spiller p1 videresender p2’s fil, indebærer det omkostninger på 0< c <1, pga. den tid og 

båndbredde p1 bruger på at videresende. Dette bevirker at r2 modtager p2’s fil, og derved får p2 

en gevinst på 1. Profitten er forskellen mellem omkostningerne og gevinsten. Vi antager, at spillet 

er symmetrisk, så nøjagtig det samme gælder, hvis p2 videresender en fil for p1. Dilemmaet i dette 

scenarie er så, at hver spiller har incitament til ikke at videresende den andens fil, da dette vil 

mindske deres omkostninger. Og da de antager, at den anden ræsonnerer tilsvarende, vil de begge 

vælge ikke at videresende den andens fil. Dette er selve kernen i dilemmaet, da de begge ville 

have stået bedre ved at samarbejde. Et incitament, vi vil søge at forebygge i kapitel 7 grundet dets 

negative samarbejdskonsekvenser for P2P-netværket. 
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Figur 2.0.2 – ”Fil-deling ved fælles hjælp” 

 

S1 

 

P2 

 

P3 

 

R1 

 

2) 

Det andet scenarie kalder vi ”Fildeling ved fælles hjælp”. Dette går ud på, at spiller s1 ønsker at 

sende en fil til modtager r1. Men da han ikke er nabo med r1, tvinges han til at sende filen gennem 

spiller p2 og p3 for at den kan nå frem til r1. Ligesom i det forrige scenarie er der 0<c<1 

omkostninger ved at videresende filen. Men hvis både p2 og p3 sender filen videre, modtager de 

en gevinst på 1. Denne gevinst kan enten komme fra modtageren eller fra afsenderen. Dette 

scenarie er grafisk vist nedenfor i figur 2.0.2 og er egenskaber, vi i senere kapitler ønsker indbygget 

for netop at øge incitamentet for samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

Et andet brugbart scenarie er et spil, hvor p1 og p2 begge skal sende en fil. Desværre er der kun 

båndbredde nok til, at en af dem kan sende filen. Hvis de begge prøver, vil nettet bryde sammen, 

og ingen får følgeligt sendt noget. Dette kaldes også et ”multi acces spil”, som vist i [5]. Et spil, som 

vi vælger at behandle kort, da det i den ekstreme situation vil være tilfældet ved for mange free-

riders, da der så vil opstå knudepunkter, som filer skal igennem ved videresendelse. 

Grunden til, at vi vælger at se på netop disse tre scenarier er, at vores case bygger på en blanding 

af disse tre dog med flere spillere.  
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2.1 – Spilteoretiske definitioner 

Vi definerer et spil G=(P,S,U) på strategisk form ved de tre følgende elementer, med udgangspunkt 

i [2].  

 P er antallet af spillere, hvor det skal siges, at vi har to spillere p1, p2  P, men vi bruger en 

notation som kan indeholde et hvilket som helst antal spillere. Desuden er –i alle spillere 

bortset fra spiller i. Disse spillere bliver også refereret til som opponenter til spiller i. I vores 

spil har spiller i en opponent j.  

 Si er mængden af rene strategier for spiller i. Med dette menes de strategier hvor alle valg 

har nul sandsynlighed bortset fra et valg. Og det er derfor oplagt hvilket valg som vælges. 

Fællesmængden af strategierne for alle spillere er så  𝑆1 × …  ×  𝑆 𝑁 . Mængden af rene 

strategier for spiller i’s opponenter er så 𝑆−𝑖 = 𝑠 ∖ 𝑠𝑖  og alle valgte strategier giver dermed 

en strategi profil 𝑠 =  𝑠1, 𝑠2 .  

 Ui(s) er nytten4 eller payoff for en given spiller i, med strategiprofilen s. I vores to personers 

spileksempler har vi derfor 𝑈 =  𝑢1(𝑠),𝑢2(𝑠) , hvor s1 = s2 og u1 er lig med eller forskellig 

fra u2. 

Lad os som indgangsvinkel tage udgangspunkt i scenariet Fildelings Dilemma, hvor det antages, at 

der kun eksisterer én tidsperiode i hvert spil, hvilket betyder, at hver enkelt spiller kun har et træk. 

Spillerne kan derfor vælge mellem enten at videresende filen (F) eller ikke at videresende den (D). 

Dette valg vil derfor være den enkelte spillers strategi. Nedenfor opstilles problemet i en matrix, 

hvor hver celle i matricen repræsenterer en mulig kombination af strategier for spillerne med 

deres payoffs opskrevet i par med spiller p1’s værdi først.   

   Figur 2.1.1 

P1 / P2 F D 

F (1-c,1-c) (-c,1) 

D (1,-c) (0,0) 

Når et spil er opstillet på strategisk form, løses problemet ved at forudsige hvilken strategi hver 

enkelt spiller vil vælge ud fra den givne information, som spillet tilbyder, når det antages, at alle 

spillere er rationelle. Problemet løses ved hjælp af streng dominans som beskrevet i [13].  

                                                           
4
 Bemærk at der er en subtil forskel mellem konceptet nytte og payoff. Payoff bliver som regel brugt ved hvert step i 

spillet (stage payoff) hvorimod nytte bliver brugt som en spillers nytte over hele spillet.  
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Definition 2.1.2 

Spiller i’s strategi s’i er strengt domineret af hans strategi si hvis og kun hvis: 

 

𝑢𝑖 𝑠′𝑖 , 𝑠−𝑖 < 𝑢𝑖 𝑠𝑖 , 𝑠−𝑖 ,∀𝑠−𝑖 ∈ 𝑆−𝑖  

 

 

 

 

 

Problemet i figur 2.1.2 løses nu ved gentagende gange at eliminere strategier, som er strengt 

domineret af andre strategier. Hvis vi igen ser på ovenstående problem ud fra spiller 1’s 

synspunkt, er hans F strategi strengt domineret af hans D strategi, og vi kan derfor fjerne den 

første række i matricen. På samme måde kan vi se, at spiller 2’s F strategi er domineret af hans D 

strategi, som derved leder til løsningen (D,D) med payoff (0,0). Dette er netop dilemmaet, da (F,F) 

ville have givet begge spillere et højere payoff, men det er manglende tillid mellem spillerne, som 

fører til den uoptimale løsning. Dette relaterer sig direkte til vores problemstilling i P2P-netværk 

med hensyn til problematikken om free-riding. Hvis alle delte deres filer, ville hver især i sagens 

natur stå bedre og optimere udbyttet, men da den enkelte bruger potentielt vil vælge ikke at dele, 

hvis de andre deler, så ender det med, at næsten alle brugerne free-rider. I det perfekte P2P-

netværk vil man derfor nødvendigvis straffe free-riding, for at få brugerne til at dele deres filer. Et 

problem, vi vil søge at belyse og løse i kapitel 5 og 7. 

2.2 – Nash Ligevægt 

Da de fleste spil generelt ikke kan løses ved hjælp af dominerende teknikker, såsom det omtalte 

multi-acces spil, som vi kort nævnte tidligere, introduceres ”bedste svar” som defineret i [2]. Hver 

spiller har her to mulige strategier; enten kan de sende filen (T) eller ikke sende den (Q). Da 

kanalen er delt vil nettet gå ned, hvis de begge prøver at sende den. Dette kan opskrives på 

matrix-form. 

Figur 2.2.1 

P1 / P2 Q T 

Q (0,0) (0,1-c) 

T (1-c,0) (-c,-c) 

Der findes ikke nogen dominerende strategier i dette spil, hvorfor ”bedste svar” bruges til at løse 

problemet. Hvis spiller p1 sender filen, er spiller 2’s bedste svar ikke at sende den. Omvendt hvis 

spiller to ikke sender den, så er spiller 1’s bedste svar at sende filen.  
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Definition 2.2.2 

Det bedste svar bi(s-i) for spiller i til profilen af strategierne s-i er strategien si sådan at: 

 

𝑏𝑖 𝑠−𝑖 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑢𝑖(𝑠𝑖 , 𝑠−𝑖) 

Definition 2.2.3 – Nash ligevægt 

Den rene strategiprofil s* udgør en Nash ligevægt hvis, der for spiller i gælder, 

 

𝑢𝑖 𝑠𝑖
∗, 𝑠−𝑖

∗  ≥ 𝑢𝑖 𝑠𝑖 , 𝑠−𝑖
∗  ,∀𝑠𝑖 ∈ 𝑆𝑖  

Definition 2.3.1 – Pareto optimalitet 

Strategiprofilen s er Pareto-overlegen til strategiprofilen s’ hvis 

Er opfyldt med strengt ulighedstegn til mindst en spiller 

Strategien sPO er Pareto-optimal hvis der ikke eksisterer nogen anden strategiprofil som er Pareto-

overlegen til sPO. 

 

𝑢𝑖(𝑠𝑖 , 𝑠−𝑖) ≥ 𝑢𝑖(𝑠𝑖
′ , 𝑠−𝑖

′ ) 

 

 

 

 

 

Hvis to strategier er hinandens gensidige bedste svar, har ingen spiller altså incitament til at afvige 

fra den givne strategiprofil. I vores multi-acces eksempel findes to sådanne strategiprofiler, nemlig 

(Q,T) og (T,Q). For at identificere sådanne profiler i almindelighed definerer vi konceptet Nash 

ligevægt (NE) som vist i [13]. 

 

 

 

 

 

Dette betyder, at i en Nash ligevægt kan ingen spiller ændre sin strategi og opnå en højere nytte. 

Det er let at se i eksemplet Fildelings Dilemma, at (D,D) er en Nash ligevægt. I multi-acces 

eksemplet kan vi ved at anvende Nash ligevægts begrebet identificere to rene Nash ligevægte: 

(Q,T) og (T,Q).  

2.3 - Pareto Optimalitet 

For at undersøge efficiensen af et ligevægtspunkt, må vi følgelig introducere konceptet om Pareto-

optimalitet, for at kunne anvende det i resten af afhandlingen (se [5]). Dette koncept går ud på at 

sammenligne strategi profiler. 
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Det vil sige i en Pareto-optimal strategiprofil kan man ikke stille en spiller bedre uden at stille 

mindst en anden spiller dårligere. Ud fra denne efficiens kontrol kan vi undersøge vores Nash 

ligevægte i de to tidligere gennemgåede scenarier ved at benytte konceptet om Pareto 

optimalitet.  I ”Fildeling ved fælles hjælp” ses to Nash ligevægte, hhv. (F,F) og (D,D). Det ses her at 

kun (F,F) er Pareto-optimal og udgør dermed den ønskede strategiprofil i dette scenarie. 

I ”Fildelings Dilemma” ses det at Nash ligevægten (D,D) ikke er Pareto-optimal, 
men derimod er strategiprofilen (F,F) Pareto optimal, men ikke en Nash 
ligevægt. Dette gør sig også gældende i P2P-netværk, hvor det at free-ride 
tydeligvis er en Nash ligevægt, men derimod at dele filerne med andre brugere 
er en Pareto optimal tilstand. (se kapitel 7)  

Derfor er det vores mål at designe det perfekte P2P-netværk på en sådan måde, at brugerne 

automatisk ender i den Pareto-optimale tilstand og derved opnår et mere efficient og brugbart 

netværk end det lige nu er tilfældet. 

2.4 - Dynamisk spil 

I et dynamisk spil vælger spillerne deres strategi efter hinanden, og derved kan de forudsige, hvad 

den anden spiller vælger. Dette betyder, at både spiller 1 og spiller 2 kan maksimere deres payoff, 

givet at de ved, hvad den anden vil gøre. Et spil, der kombineret af at være gentagende, ligger tæt 

op ad virkelighedens P2P-system og derfor bør gennemgås. Et dynamisk spil er grafisk 

repræsenteret ved et træ, hvor roden af træet er starten af spillet, og grenene udgør de valg, som 

spillerne har at vælge imellem. Noderne i træet er de punkter, hvor spillernes valg skal falde.  

 

Da der i vores case desværre ikke er perfekt information, da det af gode grunde ikke kan forventes 

at alle brugere i et P2P-netværk kender til alle søgninger, download og præferencer for samtlige 

andre brugere i netværket. Bliver vi nødt til at se på, hvilke konsekvenser det vil have, hvis bruger 

B skal vælge efter bruger A, men ikke har nogen information om, hvilket valg bruger A tager til at 

starte med.  

 

Hvis vi tager fat i multi-acces eksemplet, med ikke perfekt information, hvor den stiplede linje 

omkredser perioden med manglende information, ser det således ud. (figur 2.4.3) 
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Konsekvensen af denne manglende information er, at spillernes valg vil falde på samme tid, 

ligesom var tilfældet, da de valgte i det statiske spil. Nemlig med to rene Parato-optimale Nash 

ligevægte (Q,T) og (T,Q). Disse kan normalt findes ved baglæns induktion se [13], men når der ikke 

er perfekt information, må andre metoder bringes i spil. For at illustrere dette opstiller vi et 

udvidet spil ud fra fildelings eksemplet. Dette spil konstrueres således, at hvis spiller 1 undlader at 

sende filen, vil spiller 2 vide dette, når spiller 2 vælger, hvorvidt han selv skal sende en fil videre 

eller ej. Herefter træffer spiller 2 sit valg. Et valg, som spiller 1 ikke kender til, når han 

efterfølgende skal vælge igen. Dette ser således ud på ekstensiv form: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundet den begrænsede information introducerer vi derfor konceptet underspils perfekt ligevægt 

fra [45]. 

I vores P2P-netværkscase skal denne problemstilling ses i forhold til figur 2.0.1, hvor en bruger 

(spiller 1) modtager en fil i netværket, som han kan vælge enten at sende videre (F) eller stoppe 

(D).  Vælger brugeren at stoppe filen, vil de øvrige brugere (her spiller 2) tage dette til efterretning, 

når spiller 2 selv skal tage stilling til, om han skal videresende en fil gennem spiller 1 eller ej. En fil, 
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Definition 2.4.6 – Underspils perfekt ligevægt 

En underspils perfekt Nash-ligevægt er en ligevægt, hvor at spillernes strategier udgør en Nash-

ligevægt i alle underspil af det oprindelige spil. 

som spillerne grundet imperfekt information ikke ved, hvorvidt spiller 1 vil sende videre og som 

dermed kan resultere i spildte ressourcer (båndbredde). For at løse ovenstående spil definerer vi 

først begrebet underspil og underspils perfekt ligevægt, som også defineret i  [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores udvidede fildelings dilemma i figur 2.4.4 består ifølge ovenstående definition af tre 

underspil. Det ene underspil udgør hele spillet, idet ethvert spil er et underspil af sig selv ( se[13]). 

De to andre underspil er henholdsvis det, som starter, efter spiller 1 har valgt D1, og det, som 

starter efter spiller 1 har valgt F1. De to underspil er opskrevet på ekstensiv og normal form 

nedenfor for det udvidede fildelings dilemma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition 2.4.5 – Underspil 

Et underspil er en delmængde eller et stykke af et sekventiel spil, der begynder på en knude 

sådan, at hver spiller kender enhver indsats fra de aktører, der valgte før ham i alle perioder. 

P2 D2 F2 
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Figur 2.4.7 
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Nash-ligevægten i det første underspil, er hvor spiller 2 vælger F, da det giver ham et payoff på 3, 

som er større end et payoff på 1. Dette er vist med en fed blå markering på figur 2.4.7. I det andet 

underspil er der to Nash ligevægte, nemlig (D,D) og (F,F) som er vist med henholdsvis rød og grøn.  

I hele spillet er alle de mulige strategier for spiller 1 givet ved:  

F1D4: vælger F1, men hvis D1 er valgt, vælges D4 efter spiller 2’s valg 

F1F4: vælger F1, men hvis D1 er valgt, vælges F4 efter spiller 2’s valg 

D1F4: vælger D1 og F4 vælges efter spiller 2’s valg 

D1D4: vælger D1 og D4 vælges efter spiller 2’s valg 

I hele spillet er alle de mulige strategier for spiller 2 givet ved:  

D2(F1)D3(D1): vælger D2 hvis 1 vælger F1 og D3 hvis 1 vælger D1 

F2(F1)F3(D1): vælger F2 hvis 1 vælger F1 og F3 hvis 1 vælger D1 

D2(F1)F3(D1): vælger D2 hvis 1 vælger F1 og F3 hvis 1 vælger D1 

F2(F1)D3(D1): vælger F2 hvis 1 vælger F1 og D3 hvis 1 vælger D1 

Dette opskrives på normal form som: 

 

 

 

 

 

 

Dette giver os følgende to underspils perfekte ligevægte.  

(F1D4, F2(F1)D3(D1)) er markeret med grøn på nedenstående figur 2.4.8 

(F1F4, F2(F1)F3(D1)) er markeret med orange på nedenstående figur 2.4.8 
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F1D4 (-3,1) (3,3) (-3,1) (3,3) 

D1F4 (-3,1) (3,3) (3,3) (-3,1) 

D1D4 (0,0) (1,-3) (1,-3) (0,0) 
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Underspilsperfekte ligevægte bruges til at eliminere Nash-ligevægte, hvor en spiller i truer en 

spiller j til at vælge noget, som er dårligt for ham selv, idet spiller i håber, det ikke bliver aktuelt (se 

[45]). Dette gør sig også gældende i det perfekte P2P-netværk, da det er ekstremt vigtigt, at 

brugere ikke skal kunne true sig til ikke optimale løsninger i forhold til hele netværket.  

Som illustreret i figur 2.4.8 kan P2P-netværk med manglende information ende i disse underspils 

perfekte tilstande, hvor begge spillere undlader at sende, for på denne måde at eliminere risikoen 

for at videresende en fil, som alligevel aldrig når frem. Disse situationer er selvfølgelig uholdbare 

for vores perfekte P2P-netværk. Tilstande, som vi nu vil belyse i de gentagende spil.  

2.5 - Gentagne spil 

Indtil nu har vi antaget at spillere kun skal tage stilling til ét valg i løbet af hele spillet. Dette bør 

udvides og vi ser derfor på spil, som bliver gentaget. I gentagne spil skal spillere tage stilling til 

handlinger flere gange i løbet af spillet, og det åbner op for mange forskellige problemstillinger i 

relation til P2P verdenen. Vi antager her, at alle spillere ikke alene kender egne forudgående valg i 

hver periode, men også kender alle andre spilleres valg i alle perioder af spillet. Vi antager 

desuden, at alle spillere vælger samtidigt i hver periode.  

Som eksempel designer vi Gentaget Fildelings dilemma. Dette spil består af en repetition af det 

opstillede Fildelings dilemma spil i afsnit 2.0. I sådan et gentaget spil er alle tidligere valg kendt i 

hver periode t. Spillernes tidligere valg er defineret ved h(t) og spiller i’s valg i periode t er givet 

ved mi(t). Altså kan spillerens valg h(t) opskrives som 

 𝑡 =  (𝑚1(𝑡),… ,𝑚 𝑁 (𝑡),… ,𝑚1(0),… ,𝑚 𝑁 (0)) . 

 

Eksempelvis ved starten af tredje periode (i vores fildelings dilemma), hvis begge spillere vælger at 

samarbejde hele vejen igennem, vil historien være  2 =   𝐹,𝐹 , (𝐹,𝐹) .  

Strategien si definerer i næste periode et valg for en spiller i for hvert valg h(t) af spillet5.  

𝑚𝑖 𝑡 + 1 = 𝑠𝑖( 𝑡 ) 

Spillernes nytte i et gentaget spil kan ændre sig i løbet af spillet, og da spillerne i et gentaget spil 

typisk prøver at maksimere deres nytte for hele varigheden T af spillet, ønsker de at maksimere (se 

[5]): 

                                                           
5
 Modsat statisk spil hvor strategien er et enkelt valg 
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𝑢𝑖 =  𝑢𝑖(𝑡, 𝑠)

𝑇

𝑡=0

 

I nogle tilfælde ønsker spillerne kun at maksimere deres payoff i hver enkelt periode, ligesom hvis 

de spillede et statisk spil. Disse spil kaldes kortsigtede spil, eftersom spillerne kun er interesserede 

i deres payoff på kort sigt. Hvis spillerne ønsker at maksimere deres nytte over hele spillet, kaldes 

det et langsigtet spil. Herudover ses der på to slags gentagne spil alt efter om antallet af perioder 

T er endeligt eller uendeligt. Vi vil i vores case kun fokusere på det sidste, da dette spil er det, som 

foregår i almindelige P2P-netværk.  

2.6 - Uendelige spil 

Hvis spillerne ikke har kendskab til spillets længde, hvilket ofte er tilfældet i netværks 

problemstillinger, benyttes diskontering (se [2]). Dette bruges, da man ikke kender den endelige 

slutperiode, hvilket resulterer i, at værdien af fremtidige payoffs bliver nedsat. Det vil sige, at i et 

spil med en uendelig længde vil spillerne maksimere deres diskonterede totale nytte: 

𝑢𝑖 =  𝑢𝑖(𝑡, 𝑠) ∗ 𝛿𝑡
∞

𝑡=0

 

,hvor 𝛿 er diskonteringsfaktoren. Diskonteringsfaktoren 𝛿 determinerer faldet i værdien af 

fremtidige payoffs, hvor 0 < 𝛿 < 1, selvom vi generelt kan antage, at 𝛿 er tæt på en. Den 

diskonterede totale nytte bliver ofte normaliseret, hvilket vi kalder den normaliserede nytte: 

𝑢𝑖 =  1 − 𝛿 ∗ 𝑢𝑖(𝑡, 𝑠) ∗ 𝛿𝑡
∞

𝑡=0

 

Ved denne definition ses det, at hvis det periodiske payoff er  𝑢𝑖(𝑡, 𝑠) = 1 for alle 𝑡 = 0,1,… , så er 

den normaliserede nytte lig med 1 da (se [2]) 

 𝛿𝑡
∞

𝑡=0

=
1

1 − 𝛿
 

Da det i de fleste netværksproblemer, er fornuftigt at antage, at mængden af fildeling mellem 

spillerne er stor og derfor på forhånd er ukendt for spillerne, har spillerne intet overblik over, 

hvornår det er i orden at stoppe samarbejdet for derved at opnå højere nytte selv. Derfor vil 

uendelige spil føre til en mere samarbejdsvillig opførsel spillerne imellem. 
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Hvis vi normaliserer nytten i Gentaget Fildelings dilemma som beskrevet ovenfor, vil de 

korresponderende normaliserede nytter være de samme som, hvis spillet kun bliver spillet en 

gang. Derved kan vi direkte udlede, at (D,D), altså at begge undlader at videresende filen, er en 

Nash ligevægt, da det bedste svar, hvis en opponent altid dropper filen, ligeledes er at droppe 

filen.  

Ved uendeligt gentagende spil har vi dog mulighed for at designe en Trigger strategi, som 

defineret i [13]. Dette går ud på at varsle en straf ved at afvige. Det giver spillerne incitament til at 

samarbejde, og derved kan hele netværket opnå en højere nytte. Dette er lige nøjagtigt formålet 

med at designe vores perfekte P2P-netværk. Hvis vi ved hjælp af eksempelvis en Trigger strategi 

kan ”tvinge” brugerne til at samarbejde, kan vi eleminere free-riding fra netværket og derved give 

brugerne i netværket en højere nytte.  

I vores case er et eksempel på en Trigger strategi, at en spiller sender en fil i ”første runde” og 

bliver ved med at sende filen, så længe den anden spiller også gør det. Lige så snart den anden 

spiller dropper filen, vil spiller 1 ikke sende nogen filer videre i resten af spillet. Dette giver et 

payoff til begge i første runde på (F,F), som er lig med 1-c. Hvis en spiller i senere spiller 𝑚𝑖(𝑡) = 𝐷 

i en periode t, vil hans payoff være højere i den periode, da han ikke har omkostninger ved at 

sende den anden spillers fil videre. Dette vil dog også betyde at hans payoff i samtlige resterende 

perioder vil være nul, da spiller j nu ikke vil sende i’s fil videre i resten af spillet. Den normaliserede 

nytte for spiller i er da givet ved (se [13]): 

 

 1 − 𝛿  1 + 𝛿 + ⋯+ 𝛿𝑡−1 1 − 𝑐 + 𝛿𝑡 ∗ 1 = 1 − 𝑐 + 𝛿𝑡(𝑐 − 𝛿) 

 

Da 𝑐 < 𝛿 er sidste del af ligningen negativ og dermed er dette payoff mindre end 1 − 𝑐. Med 

andre ord: selv en enkelt afvigelse resulterer i mindre payoff for spillerne generelt end hvis der 

samarbejdes hele vejen igennem. Dermed er denne strategi (Trigger,Trigger) en Pareto-optimal 

Nash-ligevægt, da en spiller ikke kan gå over sit normaliserede payoff på 1 − 𝑐 uden at han stiller 

den anden spiller dårligere.  

 

Muligheden for at kunne tvinge et samarbejde ind ved at designe en Trigger strategi kommer idet 

informationen i spillet reduceres, da spillerne ikke kan forudsige slutningen. Denne usikkerhed 
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giver automatisk spillerne incitament til at være forsigtige, og derved kan selv en mindre straf 

flytte deres valg hen på den ligevægt, som designeren af netværket gerne vil opnå. Hvilket vi 

gennem afhandlingen i kapitel 5 vil udnytte. 

2.7 - Mekanisme design 

For at kunne indbygge de spilteoretiske strategier i vores algoritmer, vil vi benytte os af konceptet 

mekanisme design (MD). Mekanisme design - også kendt som omvendt spilteori -, bygger på 

løsningskoncepter i spil med privat information. Spil, som løses ved hjælp af MD løses typisk ved at 

motivere agenterne i et givent spil til at videregive deres private information. I MD er vi således 

interesserede i denne klasse af Bayesianske spil, hvor en designer kaldet en principal vil forsøge at 

betinge sit design efter de øvrige brugers private information. Ved at benytte MD’s teori kan 

problemer som free-riding og ondsindede brugere løses. Dette gøres ved at definere et setup, som 

opridser problemet og klarlægger, hvilket output, der for netværksdesigneren eller for netværket 

som helhed er ønskværdigt. Derefter defineres og opstilles en mekanisme til at løse dette setup 

(se [31]). 

 Setup’et definerer agenterne, deres forskellige typer og de mulige output, man som agent 

kan ende i uden implementeringen af en mekanisme/algoritme. Her klarlægges også 

designerens ønskede output.  

 Mekanismen definerer algoritmens opsætning og efterfølgende, hvordan disse agenter 

motiveres til at afsløre deres sande identitet og dermed, hvilket output de ender ud med.  

Vi anser løsningsmodeller, som bygger på mekanisme design, som værende essentiel i vores 

bestræbelser på at løse de fire overordnede problemer: free-riding, ondsindede burgere, 

opretholdelsen af en fair konkurrence og forbedring af flooding princippet, da samtlige problemer 

bygger på brugernes rationelle antagelser og deres ønske om at opnå efficiente tilstande. Derfor 

vil vi inden implementeringen af vores algoritmer opstille et setup, som definerer de tanker, vi har 

gjort os omkring brugernes formodede adfærd og, hvordan vi gennem en mekanisme/algoritmes 

output kan afsløre agenternes type og dermed opnå vores ønskede mål.  

Som netværksdesignere ønsker vi således at opstille et spil med en optimal payoff-funktion for 

den enkelte algoritme. Da brugerne i ringe grad er villige til at afsløre deres sande identitet 

gennem belønning og straf ved at agere henholdsvis hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt, skal 
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denne payoff-funktion give os informationer omkring brugernes private information gennem 

deres payoff. Den information, man som designer får ind gennem sin mekanisme og som afslører 

agenternes type, betegnes 𝜃, mens rummet for, hvor samtlige typer findes, defineres Θ (se [27]). 

Samtidig angiver agenterne selv deres identitet til designeren (værdien betegnes 𝜃  og afspejler, at 

agenten muligvis ikke angiver sin sande identitet/type).  

For at kunne afsløre dele af den private information og dermed typen gennemløbes følgende 

procedure for vores algoritmer (se [47]): 

1. Designeren vælger en mekanisme 𝑦( ), som giver et output y som funktion af agenternes 

rapporterede typer. 

2. Agenterne rapporterer så (potentielt uærligt) en profil-type 𝜃   

3. Mekanismen udføres, og agenterne modtager 𝑦 𝜃   

Ved hjælp af dette design kan designeren af P2P-netværket sætte brugernes output op imod 

brugernes valg af type og på den måde identificere/klassificere brugernes sande identitet (se [31]). 

𝑦 𝜃  =  Θ → Y  

Som vi definerede ovenover, er mekanismens fornemmeste opgave således at få deltagerne i et 

netværk til at angive deres sande præferencer og dermed opnå et netværk, som er strategyproof, 

hvilket er essentielt for vores perfekte P2P-netværk. Gennem MD ønsker vi således at opstille 

betingelser og forudsætninger i vores algoritmer, som afslører, når en agent misinformerer eller 

lyver om sin sande identiet eller præferencer for på den måde at opnå en højere nytte. Har 

agenten mulighed for at lyve, siges brugerne i mekanismen at kunne være strategisk 

manipulerende (se [32]), hvilket vi naturligvis ved hjælp af MD og netværksdesignet vil undgå. 

Strategisk manipulation er uønsket, da dette underminerer den totale sociale velfærd, for så i 

stedet at øge en enkelt agents personlige nytte. Ved MD ønsker vi derfor at indbygge en 

funktion/mekanisme, som opfylder Incentive compatible (se [35]): 

 

 

Definition 2.7.1 – Incentive compatible 

En funktion eller mekanisme f siges at opfylde incentive compatible, hvis funktionen ikke er 

manipulerbar. 
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I P2P-netværk antages agenterne at handle rationelt, uanset om de er ondsindede eller gode. Vi vil 

derfor inden implementeringen af vores algoritmer i kapitel 5 - 7 klarlægge formålet og analysere, 

hvordan vi gennem algoritmen kan motivere brugerne gennem MD til at agere, så vi ender i disse 

ønskværdige tilstande, som opfylder incentive compatible.  

De fleste mekanismers setup vil indeholde et baysiansk spil (spil med privat information), og til 

tider vil disse spil derfor indeholde baysianske nash-ligevægte, som beskrevet i [13]. I 

mekanismens ligevægt vil agenten således vælge sin strategi, som en funktion af hans type.  

𝜃 (𝜃) 

Ulempen er imidlertid, at det kan være vanskeligt at løse disse bayesianske ligevægte, da det 

kræver, at man løser problemet ud fra agentens bedste svar og antagelser om, at han muligvis 

lyver. Disse indirekte afsløringsmekanismer kan imidlertid løses ved hjælp af ”the revelation 

principle” Myerson[31], som bygger på, at vi som netværksdesignere blot behøver at løse 

problemet ud fra antagelsen om, at agenterne rapporterer deres sande type.6 

 

 

 

 

Princippet eliminerer behovet for antagelser om strategisk adfærd og brugere, der lyver. Beviset 

er forholdsvis direkte og kan også udledes af [31].  

 

Bevis: Antag, at vi har at gøre med et bayesiansk spil, hvor agenternes strategi og payoff er 

funktioner af brugerens type og de øvrige brugeres opførsel 𝑢𝑖 𝑠𝑖  𝜃𝑖 , 𝑠−𝑖 𝜃−𝑖 ,𝜃𝑖 . 

Pr. definition er agent i’s ligevægtsstrategi s(θi) en Nash-ligevægt i forventet nytte: 

 

𝑠𝑖  𝜃𝑖  ∈ arg𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖
´∈𝑆𝑖

 𝑝(

𝜃−𝑖

𝜃−𝑖 𝜃𝑖  𝑢𝑖(𝑠𝑖
´, 𝑠−𝑖 𝜃−𝑖 ,𝜃𝑖)  

                                                           
6 Disse mekanismer ses desuden at opfylde incentive compatible, idet agenternes strategier befinder sig i en ligevægt.  

 

Definition 2.7.2 – The revelation principle 

For enhver bayesiansk nash ligevægt korresponderer der et bayesiansk spil med samme output i 

ligevægtstilstanden, hvor agenterne har rapporteret deres sande type.   
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Vi vil nu designe en mekanisme, som får agenterne til at vælge den samme ligevægt. Det er her 

lettest for mekanismen at få agenterne til at forpligte sig til at spille deres ligevægts-strategier.  

𝑦 𝜃  : Θ → S → Y  

Under sådan en mekanisme er det optimalt for agenterne at afsløre deres type, da mekanismen 

spiller den strategi, som den finder optimal uanset hvad. Formelt vælges 𝑦 𝜃  derfor sådan, at: 

 

𝜃 𝑖   𝜃𝑖  ∈ arg𝑚𝑎𝑥𝜃𝑖
´∈Θ  𝑝(

𝜃−𝑖

𝜃−𝑖 𝜃𝑖  𝑢𝑖 𝑦 𝜃𝑖
´,𝜃−𝑖 ,𝜃𝑖  

=   𝑝(

𝜃−𝑖

𝜃−𝑖 𝜃𝑖  𝑢𝑖(𝑠𝑖(𝜃), 𝑠−𝑖 𝜃−𝑖 ,𝜃𝑖) 

∎ 

Vores mål er derfor at aggregere alle spilleres præferencer med en social optimal funktion og 

derfor designe et MD, som tager agenternes handlinger som input, og dermed udregner et output 

baseret på spillernes handlinger. Agenterne afslører således ikke direkte deres type, men vælger i 

stedet en strategi ud fra deres type. Netop derfor kaldes denne metode også for en indirekte 

afsløringsmekanisme. Et princip, vi i kapitel 4 – 7 vil bygge vores algoritmer op omkring. 

 

2.8 - Delkonklusion 

Vi har igennem dette kapitel belyst de problemer, et klassisk P2P-netværk indeholder og de 

muligheder diverse ændringer og antagelser kan medføre i forhold til designet af det perfekte P2P-

netværk. Specielt er der fokus på, at brugerne ikke er opmærksomme på hele netværkets samlede 

nytte, men kun deres eget payoff i den givne situation, da det antages at brugerne er rationelle. 

Derfor er der et stort behov for at indføre sanktioner, som vil bevirke et incitament for at 

samarbejde pga. en større individuel usikkerhed evt. ved indførelse af en Trigger strategi. 

Derudover har vi påvist at en ligevægt ikke nødvendigvis er en optimal løsning for 

problemstillingen, men derimod ofte ender som en inefficient løsning. Derfor er det imperativt, at 

i udformningen af det perfekte P2P-netværk bruger den mest efficiente løsningsmodel til de 

forskellige specifikke problemstillinger anført for de tre scenarier ved blandt andet at benytte os af 

mekanisme design.  
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Kapitel 3  

Routing og Packet forwarding 
Når der sendes datapakker eller filer gennem et P2P-netværk, skelner man mellem routing og 

packet forwarding. Mens routing henviser til den vej, som den afsendte fil skal vælge for at nå sin 

modtager, henviser packet forwarding til den faktiske levering af pakken. Begge begreber er 

vigtige for selve forståelsen af P2P-netværket samt i vores forsøg på at opbygge den perfekte 

algoritme. Dette skyldes ikke mindst den forståelse routing og packet forwarding giver om 

brugernes filhåndtering og videreforsendelse, som vi gennem vores spilteoretiske gennemgang i 

kapitel 2 gennem blandt andet Fildelings dilemmaet og Fildeling ved fælles hjælp klarlagde. 

Problemstillinger, vi senere vil søge at forebygge i forsøget på at skabe den perfekte algoritme.   

Routing af en fil kan ske på to måder: Enten automatisk ved brug af algoritmer eller manuelt af 

administratoren (brugeren, som sender filen). Resultatet af den automatiske/manuelle routing 

gemmes i systemets ”rute-tabeller”, som vist i [26]. Disse tabeller indeholder oplysninger omkring, 

hvilke brugere pakken/filen skal og kan gå igennem, for at nå sin modtager. For at tabellerne kan 

fungere i et P2P-netværk, og for at vi kan implementere dem i vores algoritmer, forudsættes 

tabellerne at opdateres i takt med at ruter (udsendte fil-forespørgsler) blokeres. Blokeringer, som 

skyldes, at brugere er gået offline eller ikke ønsker at deltage aktivt i netværket længere (se kapitel 

8). 

En bruger A, som skal sende en fil til en bruger B, vil derfor grundet netværkets P2P-struktur, 

opleve et af følgende tre scenarier. Se også [26]: 

1. B ligger i A’s interface: A er med andre ord nabo med B i det pågældende P2P-netværk. 

A sender derfor filen direkte til B gennem transport-laget7 i netværket. 

2. B ligger ikke i A’s interface: A benytter sig her af systemets før omtalte rute-tabeller, 

som løbende opdateres af samtlige brugere. For at A’s fil kan nå B, startes derfor en 

”packet-forward”– proces ved hjælp af rute-tabellerne, hvor filen sendes gennem 

naboer og naboers naboer, indtil filen når slutbrugeren B.  

                                                           
7
 The transport-layer = Det lag i P2P-netværket som transportere de efterspurgte filer også kendt som nettets 

underlæggende topologi. 
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3. Pakkens modtager findes ikke: Hvis modtageren B ikke kan identificeres gennem rute-

tabellerne, grundet at B er offline eller helt har forladt netværket, sendes en 

fejlmeddelelse til afsenderen A.  

I de næste to afsnit vil vi ved hjælp af Dijkstras algoritme, ”link state routing” og afstands-vektorer 

behandle henholdsvis scenarie 1 og 2, mens vi i det efterfølgende afsnit omkring TTL – 

mekanismer vil behandle scenarie 3.   

3.1 - The shortest path - Dijkstras algoritme 

For at en given bruger kan minimere sine omkostninger er det nødvendigt, at den perfekte 

algoritmes rute-tabeller kan udregne ”the shortest path” – den korteste afstand - mellem to 

knuder. Dette gøres ved at benytte sig af grafteorien, idet P2P-netværkene er sat op som en 

vægtet-graf8. Knuderne i grafen angiver her den enkelte bruger, mens kanterne i grafen fortæller 

om, hvorvidt to brugere i netværket er naboer og på den måde er tilsluttet.  

Vægtningen af grafen kan i P2P-netværk stå for tiden eller omkostningerne ved at sende en pakke 

mellem to netværksbrugere (packet forwarding) eller blot afstanden disse imellem. Da vi i forsøget 

på at skabe den perfekte algoritme er interesseret i at minimere brugernes omkostninger, 

eftersom der ikke er nogen central enhed i et P2P-netværk, er det netop brugernes omkostninger, 

som vi har valgt at tildele netværkets vægte.   

Givet en vægtet graf G =  V, E , samt en start knude s ∈ V og vægtende we ∈  R0
+ for alle kanter 

e ∈ E kan vi ved hjælp af Dijkstras algoritme (se [15]), finde de ruter som minimerer 

omkostningerne, ved at sende en fil fra startknuden s og ud til de øvrige brugere  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Vægtet graf = graf, hvor alle eller nogle af knuderne i netværket er forbundet med en værdi, som kan angive alt fra 

omkostninger til afstande mellem knuderne.  
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Figur 3.1.1  

Dijkstras algoritme:  

Input: 𝐺 =  𝑉,𝐸 , ∈ 𝑉,𝑤 ∶ 𝐸 → 𝑅0
+  

𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝑣 ∈ 𝑉 𝐝𝐨 
Afstand[v] ←  ∞ 
Forgænger

9
[v] ←  𝑣 

Afstand[s] ←  0  
𝑆 ← Ø 
𝑄 ← 𝑉 
While 𝑄 ≠ Ø do 
 𝑢 ← element fra Q med minimal Afstand[s] 
 𝑆 ← 𝑆 ∪ {𝑢} 
 𝑄 ← 𝑄 ∖ {𝑢}  
 For all 𝑣 ∈ 𝑉:  𝑢, 𝑣 ∈ 𝐸 𝐝𝐨 
  If Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) < Afstand[v] then 

   Afstand[v] ← Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) 

   Forgænger [v] ← u 
Return {(Forgænger 𝑢 ,𝑢|𝑢 ∈ 𝑉 og 𝑢 ≠ Forgænger 𝑢 } 

 
 

Som illustreret, ligner og performer Dijkstra-algoritmen næsten som de kendte 

netværksalgoritmer Kruskal og Prim som forklaret i [18]. Dijkstra adskiller sig dog på ét væsentligt 

punkt. Hvor Kruskal og Prim finder et Minimum Cost Spanning Tree (MCST), som forbinder alle 

knuderne i netværket, så finder Dijkstra den korteste afstand eller mindste omkostning mellem to 

knuder.  

Helt overordnet finder Dijkstra således tilslutningen mellem to knuder, mens Kruskal og Prim 

finder tilslutningen mellem et antal af knuder. 

Af denne simple grund er det ud af de tre kun Dijkstra, som kan anvendes i P2P-netværket. Dette 

skyldes primært, at man:  

 Ikke altid kan tilslutte sig samtlige brugere, grundet grupperinger af brugere, som har 

isoleret sig i netværket og dermed alle har den samme omgangskreds uden forgreninger til 

det øvrige netværk 

 Da et P2P-netværk er styret decentralt, og brugerne derfor ikke nødvendigvis handler ud 

fra netværkets bedste, men derimod efter egen nyttemaksimering (rationelle brugere), er 

                                                           
9
 Forgænger = fortæller, hvilken node den enkelte bruger er tilsluttet på vej mod startnoden s. Fortæller således hvilke 

noder, filen skal igennem for at nå frem.  
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en konstruktion af et perfekt P2P-netværk nødt til at se på tilslutningsomkostningerne for 

den enkelte bruger, frem for én optimal forgrening, som forbinder samtlige brugere. Dette 

skyldes, at et MCST ikke nødvendigvis resulterer i den billigste løsning for en bruger, der 

skal udsende en fil, hvorfor brugeren vælger en anden rute og som dermed underminerer 

MCST’s brugbarhed.  

For at kunne anvende og forstå Dijkstra-algoritmen og dermed anvende den til at sende filer 

imellem brugerne i det perfekte P2P-netværk gennemgås her et eksempel, hvor et P2P-netværk 

opstilles, og Dijkstra efterfølgende løser problemet for en startknude s.  

Eksempel 3.1.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Først indsættes det vægtede P2P-netværk i Dijkstras-algoritme. 
* Sæt først alle afstande til uendeligt og kanterne til  
    deres startværdi. Afstandene på kanterne skal som algoritmen  
    løber, angive afstanden/omkostningerne fra kanten og op til start- 
    knuden. Denne startknude angives først med værdien 0.  
*  Der defineres nu to sæt S og Q. Alle elementer starter i Q, mens S er tom. Efterhånden  
    som de optimale ruter findes, fyldes S og når Q er tom stopper algoritmen. Knuder  
    markeret med grøn vil angive om en knude tilhører S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Elementet med den mindste afstand vil altid først være startknuden selv, hvorfor denne 
    er den første knude u, som flyttes fra Q og over i den før tomme mængde S. 
 
 

𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝑣 ∈ 𝑉 𝐝𝐨 

𝑆 ← Ø 

𝑄 ← 𝑉 

Input: 𝐺 =  𝑉,𝐸 , ∈ 𝑉,𝑤 ∶ 𝐸 → 𝑅0
+  

Afstand[v] ←  ∞ 

Forgænger [v] ←  𝑣 

Afstand[s] ←  0  

While 𝑄 ≠ Ø do 

 𝑢 ← element fra Q med minimal Afstand[s] 

 𝑆 ← 𝑆 ∪ {𝑢} 

 𝑄 ← 𝑄 ∖ {𝑢}  

 For all 𝑣 ∈ 𝑉:  𝑢,𝑣 ∈ 𝐸 𝐝𝐨 

  If Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) < Afstand[v] then 

   Afstand[v] ← Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) 

   Forgænger [v] ← u 

Return {(Forgænger 𝑢 ,𝑢|𝑢 ∈ 𝑉 og 𝑢 ≠ Forgænger 𝑢 } 

 

𝑆 ← Ø 

𝑄 ← 𝑉 

Input: 𝐺 =  𝑉,𝐸 , ∈ 𝑉,𝑤 ∶ 𝐸 → 𝑅0
+𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝑣 ∈ 𝑉 𝐝𝐨  

Afstand[v] ←  ∞ 

Forgænger [v] ←  𝑣 

Afstand[s] ←  0  

While 𝑄 ≠ Ø do 

 𝑢 ← element fra Q med minimal Afstand[s] 

 𝑆 ← 𝑆 ∪ {𝑢} 

 𝑄 ← 𝑄 ∖ {𝑢}  

 For all 𝑣 ∈ 𝑉:  𝑢,𝑣 ∈ 𝐸 𝐝𝐨 

  If Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) < Afstand[v] then 

   Afstand[v] ← Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) 

   Forgænger [v] ← u 

Return {(Forgænger 𝑢 ,𝑢|𝑢 ∈ 𝑉 og 𝑢 ≠ Forgænger 𝑢 } 
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* Se nu på alle de tilstødende kanter til u (u er i dette tilfælde kun startknuden).  
   Undersøg nu om de tilstødende knuders afstand er større end den afstand der kan  
   udregnes ved at bruge knuderne i u. Hvis afstanden ved at benytte knuderne i u er mindre end 
   deres egen afstand, sættes knudens, ”forgænger” ind i u. 
   Start med den knude som har færrest omkostninger 
   Her markeret med rød. (øvrige markeret med sort)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se nu igen på alle de tilstødende kanter til u (de to grønne knuder). 
   Det bemærkes, at den ene knude skifter omk. fra 7 til 5, da det nu er billigere for knuden 
   at løbe igennem en af knuderne i u og op til startknuden. 
* Den billigste knude, som ikke ligger i u lægges nu over i u (3), hvorefter den flyttes fra 
   Q og over i S.  
 
                             

Proceduren gentages nu for de sidste to knuder i netværket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑆 ← Ø 

𝑄 ← 𝑉 

Input: 𝐺 =  𝑉,𝐸 , ∈ 𝑉,𝑤 ∶ 𝐸 → 𝑅0
+𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝑣 ∈ 𝑉 𝐝𝐨  

Afstand[v] ←  ∞ 

Forgænger [v] ←  𝑣 

Afstand[s] ←  0  

While 𝑄 ≠ Ø do 

 𝑢 ← element fra Q med minimal Afstand[s] 

 𝑆 ← 𝑆 ∪ {𝑢} 

 𝑄 ← 𝑄 ∖ {𝑢}  

 For all 𝑣 ∈ 𝑉:  𝑢,𝑣 ∈ 𝐸 𝐝𝐨 

  If Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) < Afstand[v] then 

   Afstand[v] ← Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) 

   Forgænger [v] ← u 

Return {(Forgænger 𝑢 ,𝑢|𝑢 ∈ 𝑉 og 𝑢 ≠ Forgænger 𝑢 } 

 

𝑆 ← Ø 

𝑄 ← 𝑉 

Input: 𝐺 =  𝑉,𝐸 , ∈ 𝑉,𝑤 ∶ 𝐸 → 𝑅0
+𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝑣 ∈ 𝑉 𝐝𝐨  

Afstand[v] ←  ∞ 

Forgænger [v] ←  𝑣 

Afstand[s] ←  0  

While 𝑄 ≠ Ø do 

 𝑢 ← element fra Q med minimal Afstand[s] 

 𝑆 ← 𝑆 ∪ {𝑢} 

 𝑄 ← 𝑄 ∖ {𝑢}  

 For all 𝑣 ∈ 𝑉:  𝑢,𝑣 ∈ 𝐸 𝐝𝐨 

  If Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) < Afstand[v] then 

   Afstand[v] ← Afstand[u] + 𝑤(𝑢 ,𝑣) 

   Forgænger [v] ← u 

Return {(Forgænger 𝑢 ,𝑢|𝑢 ∈ 𝑉 og 𝑢 ≠ Forgænger 𝑢 } 
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Til sidst opstilles grafen G. Bemærk at vælges en anden startknude fås et andet træ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
Som det ses af Dijkstras algoritme kræver denne, at brugeren kender samtlige forgreninger og 

disses omkostninger i P2P nettet (også kaldet link state routing) se [7]. Denne forudsætning er 

naturligvis en oplagt svaghed ved implementeringen af en sådan algoritme i et P2P-netværk, hvor 

vejen til oplysning bygger på de øvrige brugeres ønske om at dele deres viden. Ressourcer, som 

den rationelle bruger dog må formodes at ville betale, for selv at få oplyst de ”ruter”, som skal 

benyttes for at downloade en fil og dermed kunne bruge netværket på den billigste og mest 

efficiente måde. Grundet de store informationsstrømme er algoritmen dog forholdsvis tung, og en 

mere simpel procedure overvejes derfor. 

Har brugerne i et P2P-netværk fuld information omkring samtlige tilslutninger 
og disses omkostninger i netværket, kan man ved hjælp af Dijkstras algoritme, 
som bygger på link state routing, finde hver enkelt brugers mindste 
tilslutningsomkostninger ud til de øvrige brugere, hvilket giver den enkelte 
bruger komplet information omkring valg af rute i nettet.   

 

3.2 - Afstands-vektorer - En pendant til Link state 

Et alternativ til Dijkstra og Link state routing er brugen af ”afstands-vektorer”. Disse kan ligesom 

Link state routing bruges til at beskrive den enkelte brugers tilslutning og afstande/omkostninger 

til de øvrige.  

Knude Forgænger 

𝒗𝟏 S 
𝒗𝟐 𝒗𝟏 
𝒗𝟑 S 
𝒗𝟒 𝒗𝟏 
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 v2 
 v1 

 v3 

 v4 
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Proceduren bag ”afstands-vektorer” bygger - i modsætning til Link state - på, at den enkelte bruger 

kun kender omkostninger/afstanden til sine egne naboer, men som brugerne ved at dele (altså 

videresende til samtlige forgreninger), til sidst opnår fuld information omkring nettets struktur og 

opbygning. En procedure, som altså ikke kræver brugen af Dijkstras algoritme, men som er en 

pendant til Link state routing.  

Eksempel 3.2.1: 

Fra  
         A 

Over 
B 

 
E 

Billigste 
nabo 

 Til:  B 2 15 B 

         C 3 19 B 

         D 7 10 B 

         E 8 9 B 

            

 

 

 

 

 

 

Ulempen ved brugen af ”Afstands-vektorer” er dog, at den enkelte bruger kun har fuldkommen 

information om sine forgreninger ud til sine egne naboer. Information fra de øvrige brugere i 

netværket om prisfald eller prisstigninger, som følge af brud på nettet andre steder, kan derfor 

fører til de såkaldte ”count-to-infinity” problemer, som forklaret i [9], forårsaget af brugernes 

manglende viden. Den viden har brugerne i netværk med Link state routing, da Dijkstras algoritme 

finder de mindste omkostninger for den enkelte bruger og ud til samtlige andre brugere i 

netværket. 

 

Fra  
        C 

Over 
B 

 
D 

 
E 

Billigste 
nabo 

Til:  A 3 14 18 B 

        B 1 9 16 B 

        D 6 4 11 D 

        E 7 5 10 D 

Afstands-vektor for A 
Afstands-vektor for C 

To afstands-vektorer for bruger A og C er opstillet vha. 

P2P-netværkets forgreninger illustreret til venstre. 

Afstands-vektorerne angiver omkostninger for 

henholdsvis A og C ved at sende en fil gennem deres 

naboer og ud til de øvrige brugere i netværket. Eks. 

skal bruger A betale 7 for at sende en fil til D over B, 

mens han skal betale 10 gennem nabo E. B er dermed 

billigste rute fra A til C. 

 A 
2 

1 

10 

9 

1 4 

 B 

 

 E 

 

 C 

 

 D 

 



~ 37 ~ 
 

Eksempel 3.2.2 - ”count-to-infinity” problem med ”Afstands-vektorer: 

 

* 

  

 

 

** 

 

 

*** 

 

 

* Udsnit fra forrige eksempel hvor dele af A og B’s afstands-vektorer er listet. ** Forbindelsen til C brydes, da C går 

offline. B tror fejlagtigt, at C stadigvæk kan nås gennem A, hvorfor A nu er den billigste vej fra B til C. *** A som 

benytter B for at komme til C, ser at B’s vej er blevet 4 dyrere (fra 1 til 5) og sætter derfor sine omkostninger 

tilsvarende op. B ser nu at A’s omkostninger stiger, hvorfor B igen må sætte prisen op - ”Count-to-infinity” 

problematikken er nu sat i gang.  

 

3.3 - TTL-mekanisme 

For at forebygge en ”count-to infinity” problematik kan man indbygge en TTL-mekanisme (Time to 

live) som beskrevet i [15], hvis vi ønsker at benytte ”afstands-vektorene”. En TTL-mekanisme er en 

værdi, som sættes på den enkelte pakke/fil, som sendes gennem netværket. Størrelsen på TTL-

værdien, som kan variere fra netværk til netværk, sættes afhængig af netværkets størrelse til x. 

Når filen passerer en bruger i netværket, mindskes værdien på den afsendte fils TTL med 𝑥 − 𝑖. Da 

i stiger med en, for hver gang den passerer en bruger i netværket, vil den enkelte TTL til sidst blive 

nul, hvorfor den stopper. 

Fra  
        A 

Over 
B 

Billigste 
nabo 

 Til: B 2 B 

        C 3 B 

Fra  
        B 

Over 
A 

 
C 

Billigste 
nabo 

 Til: A 2 4 A 

        C 5 1 C 

Fra  
        A 

Over 
B 

Billigste 
nabo 

 Til: B 2 B 

        C 3 B 

Fra  
        B 

Over 
A 

 
C 

Billigste 
nabo 

 Til: A 2 - A 

        C 5 - A 

Fra  
        A 

Over 
B 

Billigste 
nabo 

 Til: B 2 B 

        C 7 B 

Fra  
        B 

Over 
A 

 
C 

Billigste 
nabo 

 Til: A 2 - A 

        C 5 - A 

 A 2 1  B 

 

 C 

 

 A 2  B 

 

 C 

 



~ 38 ~ 
 

En fil, der passerer en bruger, vil med en indbygget TTL derfor resultere i en af følgende to ting, 

afhængigt af filens TTL værdi 

                       x > 0 ∶ Pakken passerer brugernes TTL modul og filen fortsætter til modtager 

                       x = 0 ∶ Pakken stoppes og der sendes en fejlmeddelse tilbage til afsender 

 

 

 

 

Figur 3.3.1 

På denne måde elimineres ”count-to-infinity” problematikken, og problemet med filer, der kører i 

ring (eksempel 3.2.2), holdes på et absolut minimum. Ved at sende en fejlmeddelelse til afsender 

undgår netværkets brugere desuden at udsende samme fil til samme bruger flere gange.  

3.4 - Delkonklusion 

Efter at have sammenlignet Dijkstras algoritme med både Kruskal og Prim og efterfølgende have 

fundet den velegnet til P2P-netværkets struktur, grundet Dijkstras fokus på tilslutningen mellem to 

knuder, er vi nu i stand til at finde ”the shortest path” for den enkelte bruger og ud til de øvrige 

brugere i P2P-netværket. Et princip, som bygger på link state routing, men som desværre også er 

meget omfattende, da det bygger på fuldkommen information i nettet.  

Da der i de fleste P2P-netværk ikke er fuldkommen information omkring forgreninger og 

omkostninger, kan man med fordel anvende ”afstands-vektorer”. Denne protokol bygger på 

vidensdeling gennem naboerne om egne forgreninger, som vi kender det fra teorien i kapitel 2. 

Protokollen kan dog ende i ”cykliske” tilstande, som kan forebygges ved implementeringen af en 

TTL-mekanisme, hvilket øger kvaliteten af netværket og dermed tilfredsheden blandt brugerne.  

Uden nyttemaksimerende goder såsom penge er der dog intet incitament for den enkelte bruger 

til at ville videresende filer i netværket. Dette problem vil vi behandle i kapitel 7 og 11.  
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Kapitel 4  

Peer–To–Peer Topologi 
For at øge netværkets stabilitet og brugernes incitament til at samarbejde vil vi indbygge en 

protokol, som bygger på en topologi drevet af selvorganisering.  Grundprincippet med protokollen 

er, at brugerne tilslutter sig direkte til de brugere, som brugeren med størst sandsynlighed vil 

downloade tilfredsstillende materiale fra. Denne protokol vil vi i kapitel 5 udvide gennem 

brugernes vurdering af hinanden og dermed deres indbyrdes omdømme. Denne protokol vil i 

modsætning til det kendte Gnutella ”file-sharing” netværk, være resistent over for vise typer af 

angreb såsom personer med en ondsindet opførsel (Malicious behaviour), eller brugere, som free-

rider. Begge hyppige P2P-problemer, som beskrevet i kapitalerne 1-3.  

4.0 - Setup 

I modsætning til Gnutella, som er funderet i en tilfældig tilslutning mellem brugerne, vil vi nu 

udarbejde en mekanisme, hvor: 

1. Bruger A tilslutter sig direkte til de brugere, som A med størst sandsynlighed vil downloade 

tilfredsstillende materiale fra. 

2. Bruger A benytter sig af forhistorien til at beregne, hvilke brugere han normalt har 

downloadet tilfredsstillende materiale fra. 

3. Bruger A frakobler sig de brugere, som sender ondsindede filer igennem A 

For at kunne indbygge disse faktorer kræver det i den praktiske implementering, at brugerne 

holder en score over, hvor mange henholdsvis gode og dårlige filer, brugeren har downloadet fra 

hver person i nettet. Et princip, som efter vores kendskab til P2P-verdenen, er relativt uudforsket 

og derfor endnu aldrig forsøgt implementeret. Dette på trods af dets opfyldelse af efficiens, 

sikkerhed og positive incitamenter i P2P-netværket, som vil være til gavn for den rationelle bruger 

og hans handlinger i netværket. 

I afsnit 4.1 vil vi derfor ved hjælp af en tillidsscore behandle forudsætning 1 og 2, mens vi i afsnit 

4.2 ved hjælp af en tilslutningsscore vil behandle forudsætning 3. 

Ved at lade brugerne vælge naboer ud fra genre (musiksmag) samt en relativt ukompliceret, men 

dog teoretisk tung score, som afhænger af brugerens engagement (se kapitel 5) vil vi tilnærme os 
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efficiente løsninger, da en bruger opnår mere respons for sine forespørgsler, når forespørgslens 

omkostninger minimeres ved a blive videresendt. Samtidig vil sikkerheden i nettet blive voldsomt 

forbedret, idet ondsindede brugere får svære betingelser, da de ender i kanten af netværket. Og 

sidst men ikke mindst mindskes incitamentet til at free-ride, da free-ridere ikke deler filer, hvilket 

resulterer i en dårlig score og som dermed giver færre naboer. 

4.1 – Netværks model med tillids-score 

Vores P2P-netværk er repræsenteret ved en retningsløs graf 𝐺 = (𝑃,𝐸), hvor P er antallet af 

brugere (noder), og E er antallet af kanter (𝑖, 𝑗) mellem noderne 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑃. Tilslutningen i P2P-nettet 

er symmetrisk (se [15]) og beskriver brugernes tilslutning til deres naboer, som for bruger i er 

beskrevet ved 𝑁 𝑖 =  𝑗   𝑖, 𝑗 ∈ 𝐸}.  

For at etablere og opretholde en tillid som bruger i netværket tildeles hver enkelt bruger en 

samlet score, som udgøres af 𝑆𝑎𝑡(𝑖, 𝑗), som er de tilfredsstillende transaktioner bruger i, har haft 

med bruger j, mens 𝑈𝑛𝑠𝑎𝑡(𝑖, 𝑗) er antallet af utilfredsstillende transaktioner. Vi kan nu opstille 

tillids-scoren 𝑠𝑖𝑗  (den detaljerede udredning samt dets implementering kommer vi nærmere ind på 

i kapitel 5) 

𝑠𝑖𝑗 =  𝑆𝑎𝑡 𝑖, 𝑗 −  𝑈𝑛𝑠𝑎𝑡(𝑖, 𝑗)   

Vi kan så definere netværkets pålidelighed ved:  

𝑄 =    𝑇𝑖𝑙𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖, 𝑗 ∙  𝑠𝑖 ,𝑗  

𝑣

𝑗=1

𝑣

𝑖=1

 

Hvor v er antallet af noder i P og 𝑇𝑖𝑙𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖, 𝑗 = 1 hvis  𝑖, 𝑗 ∈ 𝐸, ellers er 𝑇𝑖𝑙𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖, 𝑗 =

0. Rent intuitivt vil et netværk, hvor en bruger er tilsluttet en anden bruger, som han har tillid til, 

således have en høj Q-værdi (se [39]).  

Generelt vil der i et realistisk P2P-netværk være visse tilslutningsbarrierer i form af brugernes 

ønske om at tilslutte sig et begrænset antal personer τ for at bevare noget båndbredde. Vi 

formulerer derfor vores problem som:  

Maksimer Q under bibetingelse af, at bruger i har et antal begrænset tilslutninger τ. 
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Efter bruger i har downloadet en fil fra bruger 𝑗 ∉ 𝑁(𝑖), sender bruger i med 𝑛𝑖 <  𝜏 forbindelser 

en tilslutnings-forespørgsel 𝑅(𝑖, 𝑗) til bruger j. Er  𝑛𝑖 =  𝜏 sender i derimod kun en tilslutnings-

forespørgsel, hvis én af følgende to ting gør sig gældende (se [39]):  

1. Bruger 𝑗 ∉ 𝑁(𝑖) har en højere tillids-score end mindst en af bruger i’s naboer (bruger i 

sender 𝑅(𝑖, 𝑗)). 

2. Bruger 𝑗 ∉ 𝑁(𝑖) har en lavere tillids-score end nogle af bruger i’s bekendte10 𝑘 ∉ 𝑁(𝑖) 

(bruger i sender 𝑅(𝑖,𝑘)). 

Som det ses af ovenstående scenarier, vil en bruger, hvis tilslutningsbehov er nået (τ), bryde 

forbindelsen til naboen med den mindste tillids-score. Dette kræver som nævnt, at brugerne ikke 

ønsker at tilslutte sig samtlige brugere i netværket, hvilket da også for både båndbredden og den 

rationelle bruger er udelukket.  

Tilsvarende accepterer en bruger j kun bruger i’s tilslutningsønske, hvis:  

 Tillids-scoren fra bruger i er ikke-negativ. 

 bruger j har færre end τ tilslutninger i netværket 

 bruger j’s tillids-score 𝑠𝑗 ,𝑖  fra bruger i er større end tillids-scoren fra en af j’s andre naboer.  

4.2 – Netværks model med både tillids- og tilslutnings-score 

Grundet brugernes uvisse placering i netværket har personer, som har til sinde at skade 

netværket, stadigvæk mulighed for at gemme sig bag en anden bruger, som illustreret ved den 

røde prik i figur 4.2.1 og fra denne position udsende vira gennem j, uden at j blokerer i’s filer.  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Den bekendte bruger er en, som bruger i møder på sin vej gennem netværket til bruger j 

Figur 4.2.1 
Pers. k 

Pers. j 

Pers. i 
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Dette kan skyldes at:  

1. j har mange bekendtskaber, men downloader normalt kun fra de tre brugere markeret 

med sort og opdager derfor ikke, at han videresender i’s virus.  

Eller  

2. j samarbejder med den ondsindede bruger ved at videresende hans materiale uden selv at 

downloade det. J er således medskyldig og dermed - ligesom i -, en ondsindet bruger. 

En bruger i, som har til sinde at skade netværket, kan altså placere sig bag denne passive bruger og 

besvare fil-forespørgsler fra andre brugere k, uden at brugeren i efterfølgende behøver at afkoble 

ham som nabo. Selvom brugeren k ikke vil downloade materiale fra i igen, kan j næste gang han 

modtager en filforespørgsel fra en anden nabo, igen sende den til i, som så igen kan sende en fil 

med en virus, uden at j’s tillids-score falder ved dette.   

For at imødekomme problemet i figur 4.2.1, indfører vi en såkaldt tilslutnings-
score. Scoren 𝒓𝒌𝒋 giver ligesom tillids-scoren mulighed for at vurdere de øvrige 

brugere. Tilslutningsscoren angiver således, hvor mange positive filer der er 
downloadet gennem en bruger.  

Bruger i, som er med til at videresende vira, vil da opnå en faldende tilslutning-score 𝑟, hvorfor i til 

sidst må bryde forbindelsen til j, hvis ikke han selv skal kobles fra netværket af de øvrige brugere.   

4.3 - Delkonklusion 

Vi har på det teoretiske plan påvist, at et P2P-netværk både kan opnå efficiens, sikkerhed og 

positive incitamenter ved at udvide det nuværende Gnutella.  

Ved at lade brugerne vælge og vrage deres naboer ud fra en relativt ukompliceret tillids- og 

tilslutnings-score kan vi opnå løsninger, som giver bedre respons med tilsvarende færre 

omkostninger, som vi vil se i kapitel 10. Samtidig vurderes det, at sikkerheden mod brugere med 

en ondsindet opførsel og free-riders incitament til at videresende, bliver voldsomt forbedret, da 

brugernes tillids- og tilslutnings-score ellers placerer disse personer i kanten af netværket. Dette vil 

vi nu i det efterfølgende kapitel, implementere i en omdømme-algoritme.   
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Kapitel 5 

Eigentrust-Algoritmen 
P2P fildelings-netværk har mange fordele frem for almindelige netværk med en central styring, 

såsom en større robusthed og muligheder for enten at op- eller nedskalere netværket i den 

nødvendige retning. Samtidig betyder P2P-netværkets åbenhed, at der ikke er nogen kontrol med, 

hvad de forskellige brugere lægger ud på netværket, hvilket åbner op for at ondsindede brugere 

har meget let ved at misbruge sådanne netværk. Eksempelvis har ondsindede brugere brugt P2P-

netværk til at distribuere vira, mest kendt er nok ”VBS.Gnutella”-ormen (se [57]) som i år 2000 

ødelagde brugernes tillid til hinanden i P2P-netværk, idet den delte sig videre som maskerede filer 

fra intetanende brugere. Det største problem er dog såkaldte ”decoy”-filer, som enten er helt 

tomme, eller som er blevet ødelagt, som for eksempel et musiknummer, der er blevet forvrænget 

eller har fået en 15 sekunder lang hyle-tone sat ind i midten af nummeret (se [56]).  

Fremadrettet vil udviklingen af nye P2P-netværk have meget stor fokus på, at det er den rigtige 

information, som brugerne henter fra netværket, da en større sikkerhed vil give et større og 

sundere netværk. Man kan derfor vælge at fokusere på enten at fjerne dårlige filer, inden de bliver 

delt (en form for anti-virus kontrol), eller man kan fjerne brugere, som deler dårlige filer. Der kan 

ikke herske nogen tvivl om, at det mest optimale er at isolere de ondsindede brugere i stedet for 

filerne, da en bruger kan lave uendelig mange dårlige filer, hvis ikke han bliver stoppet. Vores idé 

er derfor, at gøre det muligt at se brugernes omdømme (ratings) inden man downloader filen. På 

den måde kan man vælge kun at hente filer fra brugere med et godt omdømme og derved 

udstøde brugere med et dårligt omdømme. 

5.0 - Setup 

Vi vil i henhold til vores definerede principper omkring mekanisme design, udarbejde en model, 

hvor hver enkelt bruger i bliver tildelt en global tillids-score, som reflekterer alle brugeres 

erfaringer med bruger i. Derved kan vi isolere de brugere, som har en meget dårlig global tillids-

score og fjerne dem fra netværket. Denne informationsstrøm af tillids-scorer kan blive meget tung 

og krævende for netværket, og derfor skal dette også designes, så netværket mister mindst mulig 

kapacitet ved at implementere denne ”omdømme-algoritme” (se [3]), som vi fremover vil kalde 

EigenTrust-algoritmen. 
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Når man designer en sådan algoritme, er der følgende fem problemstillinger som algoritmen skal 

kunne håndtere i et P2P-netværk, når brugerne antages at være rationelle. 

1. Netværket skal være selvregulerende. Dvs. at der ikke findes en central, styrende enhed, 

men at alle beslutninger bliver taget af brugerne selv. 

2. Netværket skal ikke tildele nye brugere fordele. Da omdømmet af den enkelte bruger skal 

opnås ved vedvarende god opførsel gennem flere transaktioner, skal det ikke kunne svare 

sig at slette sin brugerprofil og oprette en ny.  

3. Netværket skal være optimalt. Dette forstået på den måde netværket er designet på, altså 

netværkets topologi samt kompleksiteten ved håndtering af beskeder. 

4. Netværket skal være robust over for ondsindede fællesskaber, som sammen prøver at 

ødelægge netværket. 

5. Algoritmen må ikke kunne strategisk manipuleres og skal derfor overholde incentive 

compatible (definition 2.7.1) og dermed være strategyproof. 

5.1 - Systemer baseret på omdømme 

Et eksempel på en succesfuld styring af brugernes omdømme er online-auktionssystemet Ebay 

[40]. I Ebays omdømme-model kan købere og sælgere ”rate” hinanden efter hver transaktion, og 

hver brugers tillids-score er så en sum af disse akkumuleret over de seneste seks måneder. Dette 

system bygger på et centraliseret system, men i et P2P-netværk kan man genbruge idéen fra Ebay 

med at rate hinanden efter hver transaktion. Eksempelvis hver gang bruger i downloader en fil fra 

bruger j, kan han rate transaktionen som enten positiv (𝑡𝑟 𝑖, 𝑗 = 1) eller negativ (𝑡𝑟 𝑖, 𝑗 = −1). 

Bruger i vil selvfølgelig rate transaktionen som negativ, hvis filen er tom, ødelagt eller hvis 

download blev stoppet af bruger j midt i processen. Ligesom i Ebay-modellen vil vi herefter 

definere en lokal tillids-score 𝑠𝑖𝑗  som summen af ratings af individuelle transaktioner som bruger i 

har haft med bruger j. Denne lokale tillids-score er følgelig defineret som: 

𝑠𝑖𝑗 =  𝑡𝑟𝑖𝑗  

Ligeledes kan bruger i gemme antallet af tilfredsstillende transaktioner 𝑠𝑎𝑡(𝑖, 𝑗) og antallet af 

utilfredstillende transaktioner 𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡(𝑖, 𝑗). Og dermed finder vi tillids-scoren som vist i kapitel 4.  

 

𝑠𝑖𝑗 = 𝑠𝑎𝑡 𝑖, 𝑗 − 𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡(𝑖, 𝑗) 
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Den største udfordring i P2P-netværkssammenhæng er dog at samle disse informationer og 

gemme dem uden centraliseret styring. Dette kan gøres ved at bruge konceptet transitiv tillid som 

beskrevet i [39]. Det går helt konkret ud på at tage brugernes tillid til hinanden et skridt videre. En 

bruger i vil altså have tillid til de brugere, som han har modtaget gode filer fra. Men derudover vil 

bruger i også have tillid til, at de brugere, han har modtaget gode filer fra, er reelle personer, som 

også rapporterer deres lokale tillids-score med andre brugere rigtigt. Dette ekstra tillidsspring er 

helt afgørende for at kunne isolere ondsindede brugere, der kunne samarbejde om at snyde sig til 

en højere tillids-score, end det ellers er tilfældet. 

5.2 - Normalisering og sammenlægning af lokale tillids-score 

For at lægge lokale tillids-score sammen er det nødvendigt at normalisere værdierne først. Vi 

definerer derfor en normaliseret lokal tillids-score 𝑐𝑖𝑗  (se [30]), som: 

𝑐𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑖𝑗 , 0)

 𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑖𝑗 , 0)𝑗
 

Dette sikrer, at alle lokale tillids-score vil befinde sig mellem 0 og 1, hvilket vil sige, at bruger i’s 

naboer tildeles en brøkdel af i’s samlede tillids-score, hvorfor dette summer til 1. Grunden, til at vi 

normaliserer de lokale tillids-scorer nu, er at vi derved slipper for at renormalisere de globale 

tillids-scorer ved hver gentagelse i algoritmen. Efter normalisering af de lokale tillids-scorer ønsker 

vi nu at sammenlægge dem. En naturlig måde at gøre dette på i et P2P-netværk er, at bruger i 

spørger sine naboer om andre brugere. Derfor giver det god mening at vægte sine naboers 

meninger med den tillid, som bruger i har for dem: 

𝑡𝑖𝑘 =  𝑐𝑖𝑗 𝑐𝑗𝑘
𝑗

 

Hvor 𝑡𝑖𝑘  repræsenterer den tillid, som bruger i har til bruger k baseret på de adspurgte naboer. 

Dette kan også skrives på matrixform, hvis vi definerer C til at være matricen  𝑐𝑖𝑗  , og  𝑡 𝑖  defineres 

som vektoren, der indeholder værdierne 𝑡𝑖𝑘 . Så gælder det, at 𝑡 𝑖 = 𝐶𝑇𝑐𝑖   , hvor det skal bemærkes 

at  𝑡𝑖𝑗 = 1𝑗 .  

Dette er en enkel og brugbar måde at give hver bruger et overblik over netværket, som er langt 

større end hans egen erfaring. Det bør dog bemærkes, at tillids-scorer lagret af bruger i kun 

reflekterer erfaringerne for bruger i og hans naboer. For at få et endnu større overblik over 

netværket, bliver bruger i derfor nødt til at spørge hans naboers naboer (𝑡 =  𝐶𝑇 2𝑐𝑖  ). Hvis han 
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vælger at fortsætte på denne måde (𝑡 =  𝐶𝑇 𝑛𝑐𝑖  ), vil han ende med et komplet overblik over 

hele netværket efter n gentagelser, under antagelse af, at C er irreducibel og aperiodisk11, hvilket 

er garanteret i praksis. 

Hvis n er stor, vil tillidsvektoren 𝑡 𝑖  desuden konvergere til den samme vektor for enhver bruger i 

[17]. Altså er 𝑡 𝑖  en global tillidsvektor i denne model, hvor 𝑡𝑗 , kvantificerer, hvor meget tillid 

systemet som helhed har til bruger j. 

5.3 - Basis algoritmen EigenTrust 

For bedre at forstå EigenTrust-algoritmen ser vi først bort fra, at vi har at gøre med et P2P-

netværk og antager derfor, at en central server kender alle værdier af 𝑐𝑖𝑗  og desuden foretager 

alle beregninger. Vi vil helt enkelt beregne 𝑡 𝑖 = (𝐶𝑇)𝑛𝑒𝑖   , når n er stor, hvor vi definerer 𝑒𝑖    til at 

være vektoren m, som repræsenterer en uniform sandsynlighedsfordeling over alle m brugere12, 

𝑒𝑖 = 1/𝑚. Dette vil på et teoretisk plan se således ud:  

 

 

 

 

 

 

Denne algoritme spørger altså sine naboers naboer osv. indtil det sidste step ingen forskel har for 

den fundne tillidsscore og derfor ikke behøver at gå længere ud i netværket for at finde brugerens 

korrekte tillidsscore. Der er dog tre umiddelbare problemer, som denne centralstyrede algoritme 

ikke tager højde for: brugere, der på forhånd er tillid til, inaktive brugere og ondsindede 

fællesskaber.  

Brugere, som der på forhånd er tillid til. Ofte er der nogle brugere i netværket, som er tillidsfulde. 

For eksempel de første par stykker, som tilmelder sig netværket, idet designere og de første par 

brugere i et P2P-netværk ikke har det store incitament til at ødelægge det netværk, de selv har 

været med til at bygge op, som der også argumenteres for i [51]. Dette indføres derfor i 

algoritmen ved at definere en fordeling p   over automatisk tillidsfulde brugere, så hvis en gruppe af 

                                                           
11

 En matrice som ikke kan reduceres vha. en permutationsmatrix 
12

 Da både ei    og ci    konvergerer mod den samme egenvektor af C, vælger vi at benytte ei   . 

𝑡 (0) = 𝑒  ; 

Repeat 

     𝑡 (𝑘+1) = 𝐶𝑇𝑡 (𝑘) ; 

     𝛿 =  𝑡(𝑘+1) − 𝑡𝑘  ; 

Until  𝛿 < 휀 ; 

 Algoritme 1: Simpel centralstyret EigenTrust algoritme [44] 
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brugere P er kendt som tillidsfulde, kan vi definere 𝑝𝑖 =
1

 𝑃 
 , hvis 𝑖 ∈ 𝑃 og 𝑝𝑖 = 0 ellers. I 

tilstedeværelse af ondsindede brugere vil 𝑡𝑖   = (𝐶𝑇)𝑛𝑝𝑖     konvergere hurtige end 𝑡𝑖   = (𝐶𝑇)𝑛𝑒𝑖   . Af 

den årsag vælger vi at anvende p   som vores start vektor, da denne også gør op med de to 

nedenstående problemstillinger (se [44]). 

Inaktive brugere. Hvis bruger i ikke downloader fra nogen eller tildeler alle brugere en score på 

nul, vil 𝑐𝑖𝑗  ikke være defineret. I dette tilfælde sætter vi 𝑐𝑖𝑗 = 𝑝𝑗 , hvilket betyder, at hvis bruger i 

ikke kender nogen, eller ikke har tillid til nogen, vil han vælge at have tillid til gruppen, som 

automatisk er tillidsfuld. Så vi redefinerer 𝑐𝑖𝑗  til: (se [44]) 

𝑐𝑖𝑗 =  

𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑖𝑗 , 0)

 𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑖𝑗 , 0)𝑗
𝑣𝑖𝑠  max 𝑠𝑖𝑗 , 0 ≠ 0

𝑗

𝑝𝑗 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠

  

Ondsindede fællesskaber. I P2P-netværk er der en risiko for at ondsindede fællesskaber vil opstå. 

Brugere i et ondsindet fællesskab giver hinanden en meget høj lokal tillids-score og giver alle 

andre brugere en meget lav lokal tillids-score i håb om at narre systemet. Denne problemstilling 

håndteres ved at tage: 

𝑡 (𝑘+1) =  1 − 𝑎 𝐶𝑇𝑡  𝑘 + 𝑎𝑝  

Hvor a er en konstant, som er mindre end 1. 

Det svarer til at sætte ci   =  1 − a ci   + 𝑎𝑝 , hvilket splitter det ondsindede fællesskab, da brugerne 

i dette fællesskab skal sætte lidt tillid til de forhåndsgodkendte brugere P, som ikke er en del af 

dette fællesskab. En modificeret algoritme, som overholder ovenstående tre egenskaber, er vist 

nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at fremhæve, at de brugere, der på forhånd er tillid til, er essentielle for at 

algoritmen fungerer, idet de splitter ondsindede fællesskaber op, som vi også senere vil se i vores 

simuleringer i kapitel 10. I eksempel 5.3.1 er basis algoritmen EigenTrust illustreret. 

Algoritme 2: Basis EigenTrust algoritme [44] 

𝑡 (0) = 𝑝  ; 

Repeat 

     𝑡 (𝑘+1) = 𝐶𝑇𝑡 (𝑘) ; 

     𝑡 (𝑘+1) =  1 − 𝑎 𝐶𝑇𝑡  𝑘 + 𝑎𝑝  ; 

     𝛿 =  𝑡(𝑘+1) − 𝑡𝑘  ; 

Until 𝛿 < 휀 ; 
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5.3.1 - Eksempel på Basis EigenTrust algoritmen 

Vi forestiller os et netværk med fire brugere: 

I dette netværk beregner samtlige brugere deres lokale tillids-score 𝑠𝑖𝑗 = 𝑠𝑎𝑡 𝑖, 𝑗 −  𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡(𝑖, 𝑗) for alle brugere, 

som de er tilsluttet. En score, som er baseret på den enkelte brugers gode og dårlige erfaringer med den enkelte 

nabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tilfælde af at bruger A tilbyder bruger D en fil, vil bruger D så stole på bruger A og downloade hans fil? 

Da bruger D ingen kendskab har til bruger A, spørger han nu bruger C og B om deres erfaringer med bruger A 

(deres tillids-score). 

Bruger B  -1 

Bruger C  0 

I alt -1 

 

Da A får en samlet tillids-score på -1 fra bruger C og B vil bruger D ikke stole på bruger A og vælger altså ikke at 

hente hans fil. 

Ved at bruge reglen om transitiv tillid - altså at en bruger vægter andre brugers tillids-scorer med hans egne 

erfaringer fra de brugere - får vi: 

DB · BA + DC · CA 

3 · (-1) + 1 · 0 = -3 

 

Det giver bruger D et negativt billede af bruger A, hvorfor D ikke vil hente filen fra A.  

For at algoritmen kan håndtere de lokale tillids-scorer, normaliserer vi tillids-scorerne, hvilket resulterer i, at 

kun positive tillids-scorer bliver valgt, og at cij ligger mellem [0,1]. 

Den normaliserede tillids-score af B med hensyn til D er eksempelvis: 

 

 

 𝑐𝐵𝐷 =
𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑖𝑗,0)

 𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑖𝑗,0)𝑗
=

1

0+2+1
=

1

3
 

 

Dette giver os: 

CDB · CBA + CDC · CCA 

3/4 · 0 + 1/4 · 0 = 0 

Hvilket er den dårligste tillids-score man kan have, idet cij er mellem 0 og 1. Derfor vil bruger D som vi også så 

ovenfor, ikke hente bruger A’s fil. 

 

 

Bruger A # Gode # Dårlige Sij 

A    
B 1  1 
C 2  2 
D    

 

Bruger B # Gode # Dårlige Sij  

A  -1 -1 
B    
C 2  2 
D 2 -1 1 

 

Bruger C # Gode # Dårlige Sij  

A 2 -2 0 
B 3 -1 2 
C    
D    

 

Bruger D # Gode # Dårlige Sij  

A    
B 3  3 
C 2 -1 1 
D    

 

? 

A C 

D B 

Bruger A CA  

A  
B 1/3 
C 2/3 
D  

 

Bruger B CB  

A 0 
B  
C 2/3 
D 1/3 

 

Bruger C CC 

A 0 
B 2/2 
C  
D  

 

Bruger D CD  

A  
B 3/4 
C 1/4 
D  
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5.4 - Sikker EigenTrust Algoritme i P2P-netværk 

Indtil videre har vi arbejdet ud fra, at hver bruger selv beregner og rapporterer sin egen tillids-

score 𝑡𝑖 . Dette er selvfølgelig et problem, idet ondsindede brugere bare kan rapportere en forkert 

tillids-score og derved snyde systemet. Dette kan dog undgås ved at indføre to simple 

modforanstaltninger i algoritmen, som der også argumenteres for i [39].  

For det første må en brugers tillids-score ikke blive beregnet og rapporteret af brugeren selv, da 

værdien derved kan blive manipuleret af brugeren. Derfor skal en anden bruger j i netværket 

beregne tillids-scoren af bruger i.  

For det andet vil det være i en ondsindet brugers interesse at rapportere forkerte tillids-scorer af 

andre brugere i netværket, og derfor er det ikke nok, at kun en bruger beregner en anden brugers 

tillids-score, men derimod skal flere brugere beregne og rapportere bruger i’s tillids-score. På den 

måde undgår man, at ondsindede brugere snyder sig til en bedre tillids-score og andre til en 

dårligere tillids-score. 

I denne mere sikre version af algoritmen beregner M brugere tillids-scoren til bruger i. Hvis en 

bruger behøver at vide bruger i’s tillids-score, kan han altså bede M brugere om den. Vi kalder 

disse M brugere for værdimanagers. Fælles-scoren, altså de M brugeres gennemsnitlige tillids-

score, er så den score bruger j modtager for bruger i. Derved fjerner man risikoen for, at enkelte 

ondsindede brugere kan manipulere tillids-scorer. 

For at gøre brugerne til værdimanagers bruger vi en Distributed hashtabel (DHT). DHT bruger en 

hashfunktion (se [46]) til deterministisk at tildele forskellige nøgler i et logisk koordineret rum. 

Hver bruger er altså - i en for brugerne ukendt gruppe - med til at beregne scoren for en tilfældig 

tildelt bruger. Dette rum er altid dynamisk opdelt mellem alle brugere, så hver bruger dækker en 

position i dette rum.  Brugerne har så ansvaret for at gemme de (nøgle, værdi)-par for de brugere, 

som bliver tildelt deres position. 

I vores case bliver en brugers værdimanager fundet, ved at et unikt ID af brugeren bliver tildelt 

forskellige positioner i det koordinerede rum. Som et eksempel har vi nedenfor opstillet figur 5.4.1 

og figur 5.4.2. Her bliver bruger 1’s unikke ID (ID1) tildelt positioner, som er dækket af bruger 2, 3 

og 6 af henholdsvis hashfunktion h1, h2 og h3. Derved bliver disse tre brugere bruger 1’s 

værdimanagers. 
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For at beskrive den sikre EigenTrust-algoritme vil følgende definitioner blive bragt i spil. Hver 

bruger har et antal M af værdimanagers, hvor deres DHT-koordinater er bestemt ved at tildele en 

gruppe af hashfunktioner 0 ,1,… ,𝑀−1 til brugerens unikke ID13. 𝑝𝑜𝑠1 er koordinaterne af 

bruger 1 i rummet. Idet alle brugere er værdimanagers, bliver samtlige brugere tildelt en gruppe af 

brugere Di . Denne gruppe indeholder et indeks over, hvilke brugere som bruger i har ansvaret for 

at beregne tillids-scoren for. Som en værdimanager vil bruger i også i løbet af algoritmen få 

vektoren 𝑐𝑑
𝑖  fra brugeren d, hvor 𝑑 ∈ 𝐷𝑖 . Desuden vil bruger i finde 𝐴𝑑

𝑖 , som indeholder den 

gruppe af brugere, der har downloadet filer fra brugeren d, da han vil modtage tillids-

scorevurderinger fra disse brugere, som refererer til hans bruger d. Til sidst vil bruger i finde 𝐵𝑑
𝑖 , 

som indeholder den gruppe af brugere, som brugeren d har downloadet filer fra, da denne bruger 

formodes at indsende tillids-scorevurderinger for andre brugere til sin værdimanager, som er 

bruger i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Hvis en bruger forlader netværket vil hans informationer blive givet videre til nabo brugeren i DHT rummet, således 
at P2P-netværket forbliver i samme stadie. Dette øger desuden robustheden af netværket. 

ID1 
Hashfunktion 

h1 

pos2 

 
Netværk ID1 

ID1 

Hashfunktion 
h2 

Hashfunktion 
h3 

pos6 

pos3 

Figur 5.4.2 
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𝑝𝑜𝑠2 = 1(𝐼𝐷1) 

𝑝𝑜𝑠3 = 3(𝐼𝐷1) 

𝑝𝑜𝑠6 = 2(𝐼𝐷1) 

Figur 5.4.1 
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Ved hjælp af denne sikre EginTrust-algoritme og ud fra definition 2.1.2 vil bruger i’s strategi si  

(afsendelse af gode filer) strengt dominere hans strategi s′i  (afsendelse af dårlige filer), da strategi 

𝑠′𝑖  vil resultere i at bruger i bliver sendt til kanten af netværket, hvilket giver ham en langt lavere 

nytte end ved at være en central del af netværket: 

𝑢𝑖 𝑠′𝑖 , 𝑠−𝑖 < 𝑢𝑖 𝑠𝑖 , 𝑠−𝑖 ,∀𝑠−𝑖 ∈ 𝑆−𝑖  

Fordelene ved denne sikre EigenTrust-algoritme er således øget sikkerhed og pålidelighed, hvilket 

specielt ses ud fra følgende to elementer, som sikrer kravet om incentive compatible (definition 

2.7.1): 

Anonymitet. Det er ikke muligt for en bruger på et specifikt koordinat i rummet at finde ud af, 

hvilke brugere der beregner ens egen tillids-score. Derfor kan ondsindede brugere eksempelvis 

heller ikke øge omdømmet på sig selv eller andre ondsindede brugere.  

Algoritme 3: Sikker P2P-netværk EigenTrust algoritme  [44] 

For enhver bruger i 

Indsend lokale tillids-scorer 𝑐 𝑖  til alle værdimanagers på position 

𝑚 (𝑝𝑜𝑠𝑖), 𝑚 = 1…𝑀 − 1 ; 

Indsaml lokale tillids-scorer 𝑐 𝑑  og grupper af bekendte 𝐵𝑑
𝑖  af brugeren 

𝑑 ∈ 𝐷𝑖  ; 

Indsend brugerens d’s lokale tillids-scorer til værdimanager 

𝑚 (𝑝𝑜𝑠𝑑), 𝑚 = 1…𝑀 − 1, ∀𝑗 ∈ 𝐵𝑑
𝑖  ; 

Indsaml bekendte 𝐴𝑑
𝑖  af brugere d ; 

     For enhver bruger 𝑑 ∈ 𝐷𝑖  do 

          Forespørg alle brugere 𝑗 ∈ 𝐴𝑑
𝑖

 for 𝑐𝑗𝑑 𝑝𝑗  ; 

          Repeat 

               Beregn 𝑡𝑑
(𝑘+1)

=  1 − 𝑎 (𝑐1𝑑𝑡1
(𝑘)

+ ⋯+ 𝑐𝑛𝑑 𝑡𝑛
(𝑘)

) + 𝑎𝑝𝑑  ; 

               Send 𝑐𝑑𝑗 𝑡𝑑
(𝑘+1)

 til alle brugere 𝑗 ∈ 𝐵𝑑
𝑖   ; 

               Vent på at alle brugere 𝑗 ∈ 𝐴𝑖
𝑑  returnerer 𝑐𝑗𝑑 𝑡𝑗

(𝑘+1)
 ; 

          While 𝑡𝑑
(𝑘+1) − 𝑡𝑑

𝑘  < 휀 ; 

     End 

End 

} 
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Tilfældighed. Brugere kan ikke selv vælge, hvor de vil placeres i rummet og tildeles derfor en 

tilfældig plads. Dette fjerner risikoen for at ondsindede brugere kan beregne en ønskværdig 

position i rummet for så at kunne øge tillids-scoren til en anden ondsindet bruger. 

Algoritmen kan derfor ikke med implementeringen af værdimanagers og 
forhåndsgodkendte brugere strategisk manipuleres og overholder derfor 
incentive compatible (se kapitel 2). 

 

5.5 – Den globale tillids-scores effekt 

Der er to tydelige problemstillinger, som globale tillidsværdier afhjælper ud fra EigenTrust 

algoritmen i et P2P-netværk.  

Den første er at isolere ondsindede brugere fra netværket ved hjælp af en modificeret Trigger-

strategi (se kapitel 2.6), da rationelle brugere primært vil downloade fra brugere med højt 

omdømme. Derved findes et incitament for at brugere spiller (Trigger,Trigger) når EigenTrust er 

implementeret, idet at en bruger, der bryder denne strategi ved at sende dårlige filer, over tid vil 

blive sendt til kanten af netværket. Dette er dog ikke en ligeså hård Trigger-strategi, som vi kender 

fra teorien, men i vores simuleringer i kapitel 10 ses det alligevel at etablere tilstrækkeligt 

incitament til at fungere i netværket. Denne Trigger-strategi kan dog lede til, at de mest tillidsfulde 

brugere bliver overbelastet og derved vælger ikke at dele deres filer. Derfor kan en strategi over 

valget af, hvem man downloader fra evt. bestemmes ud fra en sandsynlighedsfunktion over 

brugernes tillids-scorer. På denne måde har nye brugere også en mulighed for at få downloadet 

sine filer og på den måde få opbygget en fornuftig tillids-score. Dette ville bevirke, at antagelse 4 i 

det perfekte netværk bliver opfyldt ved hjælp af implementering af denne EigenTrust-algoritme. 

Den anden problemstilling er, at et system baseret på omdømme kan modvirke free-riding i P2P-

netværket. Dette kan gøres ved at belønne brugere, som deler gode filer med andre brugere. 

Dette kan være forskellige belønninger som for eksempel mere båndbredde ved download eller, at 

man skal have et vist tillids-score niveau for at kunne downloade fra andre med samme tillids-

score niveau. At belønne brugere med høj tillids-score fjerner altså incitamentet til at free-ride, 

idet man kun kan opnå den høje tillids-score ved at dele filer. 
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5.6 - Delkonklusion 

Ud fra forudsætningerne om rationelle brugere og Equal treatment of equals har vi opstillet en 

sikker EigenTrust-algoritme, som er baseret på et selvkørende P2P-netværk. Ved at tildele hver 

bruger en rolle som værdimanager ved hjælp af antagelserne om tilfældighed og anonymitet kan 

en troværdig global tillids-score beregnes. Dette bevirker, at ondsindede brugere grundet deres 

lave tillids-score, isoleres og derved ender i kanten af netværket, hvorfor incitamentet til at 

udsende dårlige filer minimeres. Ved samtidig at belønne brugere med en høj tillids-score med 

eksempelvis mere båndbredde eller straffe brugere med lav tillids-score ved kun at have mulighed 

for at downloade materiale fra brugere med samme eller lavere tillids-score, forsvinder 

incitamentet til at free-ride, hvorfor netværket ud fra definition 2.3.1 og i overensstemmelse med 

egenskab 5 og egenskab 6 opnår efficiente og Pareto-optimale tilstande. Som ønsket ved en 

implementering af vores EigenTrust mekanisme i afsnit 5.0. 
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Kapitel 6 

Rute-indeks (RI) 
En vigtig egenskab ved vores perfekte algoritme er dens egenskab til at videresende forespørgsler 

til naboer, som har størst chance for at besvare disse. Dette kan gøres ved hjælp af et rute-indeks 

(RI), som også defineret i [12]. Vi vil altså i modsætning til Gnutellas princip om ”flooding”, hvor 

netværket ”oversvømmes” af forespørgsler fra brugere ud til de øvrige agenter i netværket, nu 

implementere et rute-indeks. Et indeks, som fortæller i hvilken ”retning” den sendte forespørgsel 

skal gå og derfor i modsætning til Gnutellas flooding princip (se [24]) både er tids- og båndbredde 

besparende, og dermed i forlængelse af EigenTrust-algoritmen, vil kunne forbedre de nuværende 

P2P-netværk yderligere. 

6.0 – Setup 

Da vores netværk består af rationelle brugere, som er egoistiske i den forstand, at de ikke tænker 

på netværket som helhed, men derimod kun fokuserer på deres egen personlige 

nyttemaksimering, er det vigtigt at indekset overholder følgende kriterier i henhold til 

opbygningen og dermed designet af vores mekanisme/algoritme. 

1. Netværkets rute-indeks skal implementeres af netværksdesigneren og ikke af brugerne 

selv. Dvs. at designet og dermed opsætningen af rute-indekset implementeres centralt, for 

at ensarte mekanismen og dermed optimere søgningerne.   

2. Mekanismen skal ikke tildele fordele til nogen brugere. Da søgningen skal optimerer 

netværket som helhed, ønskes samme lave omkostninger (målt i beskeder) for samtlige 

brugere.  

3. Netværket skal være optimalt forstået på den måde netværket er designet på, altså 

netværkets topologi samt kompleksiteten ved håndtering af beskeder. 

4. Det skal være en dominerende strategi at oplyse sit sande fil-kartotek, og antagelse 5 om 

fuld information skal derfor være til stede for at kunne danne den mest optimale 

søgemekanisme.   

 

Vi vil altså designe et rute-indeks, som tillader brugerne at vælge den ”bedste” nabo at sende en 

forespørgsel videre til, ved at give brugerne mulighed for at se, hvilke filer der er i de enkelte 
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forgreninger. Der skal i dette indeks være et incitament til at ville oplyse sit sande fil-katotek, da et 

indeks ikke må kunne manipuleres af ondsindede brugere eller personer, der forsøger at free-ride, 

som egenskab 1 foreskriver. Umiddelbart vil man måske tro, at denne procedure i sig selv er ret 

omkostningsfuld, men det er her vigtigt at holde sig for øje, hvilket koncept vi sammenligner os 

med. I det nuværende Gnutella benyttes således et flooding-princip, hvor der for hver gang der 

udsendes en forespørgsel, sendes en besked til samtlige brugere for at undersøge, hvem der ligger 

inde med den ønskede fil. I modsætning til dette vil et indeks med oplysninger om brugernes filer 

kun skulle sende en besked ud til samtlige brugere én gang, inden et indeks med brugernes filer er 

fuldt opdateret og klar til brug. Gnutella vil altså skulle udsende beskeder til samtlige brugere for 

hver enkelt fil, der efterspørges. Opdateringer af indeksene vil selvfølgelig være påkrævet, men 

dette vil resultere i markant færre omkostninger. Dette vil vi klarlægge og redegøre for i vores 

simuleringer i kapitel 9. 

6.1 – Rute-indeks 

I tabellen og den tilstødende graf nedenfor har vi illustreret bruger A’s RI vist for hans tre naboer 

B, C og D. For at simplificere netværket har vi valgt, at der kun er fire emner, som har interesse 

(hvilket også er årsagen til, at antallet af filer ud af forgreningerne (#filer) ikke giver summen af de 

fire udvalgte emner X, Y, Z og W).14 

 

 

 

 

 

Af tabellen ovenover ser vi, at A gennem C vil kunne finde 1.000 filer, hvoraf de 300 omhandler 

emnet Y, og de 50 omhandler emnet W. Ud af forgreningen C er der således 650 filer, som 

omhandler andre emner, mens forgreningen ingen resultater vil finde på emnerne X og Z. 

                                                           
14

 I kapitel 9 vil vi variere  antallet af kategorier og dermed analysere på rute-indeksets performance, ved en henholdsvis høj 
og lav kategori kompression. 

sti #Filer Dokumenter med emnerne 

   X         Y          Z              W 

B 100 20 0 10 30 

C 1.000 0 300 0 50 

D 200 100 0 100 150 

C 

B 

D 

A 

 

E 

F 

G 

H 

J 

I 
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Modtager A eksempelvis en forespørgsel på emnet X, er det således spild af A’s ressourcer at 

sende forespørgslen videre til C, hvilket Gnutellas fooding-princip ville gøre.  

For at A rent praktisk undgår at sende en forespørgsel videre ud i en forgrening, som ikke giver 

noget resultat, estimerer A forespørgslens muligheder for at finde et match ud i den enkelte 

forgrening som: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐹𝑖𝑙𝑒𝑟 ∙ 
𝑅𝐼(𝑠𝑖)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐹𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖
 

Hvor 𝑅𝐼(𝑠𝑖)angiver værdien af den celle i kolonnen som emne 𝑠𝑖  befinder sig i (se [53]).  

For at illustrere dette tager vi udgangspunkt i ovenstående tabel og graf for brugeren A, som 

antages at modtage en forespørgsel på nogle filer, som kan findes under både X og W (evt. 

musiknumre, som er en blanding af to genrer). For at A kan spare mest muligt båndbredde og 

dermed kun sende forespørgslen videre til én nabo, opstilles følgende beregning for de tre 

naboers forgreninger: 

B: 100 ∙
20

100
 ∙  

30

100
= 6 

C: 1000 ∙
0

1000
 ∙  

50

1000
= 0 

D: 200 ∙
100

200
 ∙  

150

200
= 75 

Bemærk at ovenstående kun er estimater og at de dermed kan give anledning til både for mange 

eller for få søgeresultater. Trods dette giver estimatorerne en stærk indikation, af hvor A skal 

sende fil-forespørgslen hen; nemlig til D. Det bør dog bemærkes, at korrelationen mellem emner 

har stor betydning for antallet af søgeresultater i dette tilfælde. Er der således en stærk 

korrelation mellem emnerne X og W kunne B have op imod 20 søgeresultater, mens der ved en 

negativ korrelation måske slet ingen match ville være.  

En af ulemperne ved RI er, at den ikke tager højde for, hvor mange brugere (hop) som den skal 

igennem for at nå sit specifikke søgeresultat. Tager vi igen udgangspunkt i eksemplet ovenfor, er D 

muligvis det valg med flest hits, men RI fortæller intet om, hvorvidt resultaterne ligger 1 eller 100 

step væk, hvorfor RI så mister sin båndbredde-besparende funktion.  
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6.2 - Rute-indeks med maksimum horisont 

Grundet den mangelfulde hensyntagen til antallet af step ved fundet af en løsning udvider vi RI, så 

antallet af step er med i overvejelserne, når der skal vælges rute. Vi kalder denne udvidelse for RI-

Hop. For at en brugers forespørgsel ikke skal videresendes i det uendelige, vælger vi at indsætte et 

maksimum af hop, som en fil må foretage. Vi kalder dette maksimum af hop for filens horisont. En 

restriktion. der minder om TTL-mekanismen, som vi behandlede i kapitel 3.   

I figur 6.2.1 har vi opsat et eksempel set fra bruger A’s synsvinkel med en horisont på to. Bemærk, 

at RI ikke giver nogen information udover denne horisont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har A således fået en fil-forespørgsel omkring emnet X, vil A ved at videresende den til B opnå 13 

resultater, mens han ingen vil opnå ved at videresende den til C. Til gengæld vil C give ham 31 

resultater på 2. hop, mens B kun vil give ham 10 (da tre af filerne lå i det første hop). Hvilken af 

følgende ruter skal A da vælge?  

For at A kan udregne, ad hvilken rute han skal videresende fil-forespørgslen, opsætter vi derfor 

nogle estimatorer for RI-Hop, som baserer sig på en omkostningsmodel i stil med den, vi beskrev i 

afsnit 6.1.  Hvis vi her i stedet definerer antallet af beskeder, der sendes i netværket som en 

 

sti 

 

    # 

                  1 Hop 

   X         Y          Z              W 

B 60 13 2 5 10 

C 30 0 3 15 12 

D 5 2 0 3 3 

 

     # 

                  2 Hop 

   X         Y          Z              W 

20 10 10 4 17 

50 31 0 15 20 

70 10 40 20 50 

C 

B 

D 

A 

B1 

B2 

 C1 

 C2 

 

D2 

 

D1 

 

C21 

 

Figur 6.2.1 
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omkostning, kan valget af nabo findes som forholdet mellem antallet af filer som er tilgængelige 

gennem den pågældende nabo, og antallet af beskeder som det kræver for at finde den ønskede 

fil.  Det vil altså sige, at en nabo som er i stand til at finde tre filer pr. sendt besked/forespørgsel, er 

bedre end en, som kun kan finde en fil pr. sendt besked.  

En simpel model, som kan udregne dette forhold, er ”the regular tree cost model” (se [37]). 

Modellen antager, at de ønskede filer er jævnt fordelt i netværket. Desuden antages netværket at 

være et normalt/regulært træ med antallet af forgreninger F. Under disse antagelser kræver det 

således 𝐹  beskeder at finde alle dokumenter ved Hop h.  

Vi beregner nu antallet af filer pr. besked ved at dividere det forventede antal filer i hvert hop med 

antallet af beskeder, som det kræver at finde dem.  

Vi definerer således en brugers anvendelighed (𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑𝑐) af 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑖  i forhold til 

forespørgsel Q for RI-Hop som:  

𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑𝑐 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑖 ,𝑄 =   
𝐴𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑(𝑁𝑖 𝑗 ,𝑄)

𝐹𝑗
𝑗=0..

 

Hvor h angiver horisonten af RI-Hop, mens 𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑( ) er en estimator for RI og 𝑁𝑖 𝑗  er 

RI’s indgang ved j hop gennem 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑖 . 

Fortsætter vi på eksemplet 6.2.1 er F = 3, og naboernes anvendelighed ved en forespørgsel på en 

fil under emnet X for henholdsvis B og C er da:  

𝐵:
13

30
+  

10

31
= 16,33 

𝐶:
0

30
+  

31

31
= 10,33 

A vil derfor vælge at sende fil-forespørgslen gennem B i stedet for gennem C, når horisonten er sat 

til 2.  

Opstilles hele tabellen for samtlige fil valg og for samtlige naboer, ser tabellen med en horisont på 
2 således ud:  
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6.3 - Cykler i P2P-netværket 

Grundet netværkets topologi kan ”cykler” i netværket skade opdateringsfasen, når en bruger 

meddeler de øvrige, at han har modtaget nye filer. Udvider vi således figuren fra afsnit 6.1, med en 

tilslutning mellem bruger E og bruger G, ser vi således cyklen (A – B – E – G – C – A).   

 

 

 

 

Lad os antage at A har modtaget en ny fil inden for en bestemt genre, som han ønsker at opdatere 

de øvrige brugere af netværket om. A sender da filen til B, C og D. B sender da opdateringen til E, 

som sender den til G, for så at sende den til C, inden opdateringen ender hos A igen.  A vil her 

fejlagtigt opdatere sit RI igen uvidende om, at det er hans egen fil. Da A er uvidende om dette, 

sender han igen en fil-opdatering, som kører indtil en eventuel TTL stopper cyklen. Udover 

implementering af en TTL-mekanisme kan vi: 

1. Vælge at ignorere cyklen, da cykler større end horisonten på RI-Hop elimineres, grundet 

tabellernes begrænsede information i nettet. Mindre cykler vil dog stadig eksistere og 

dermed koste for brugerne i RI’s opdateringsfase 

2. Nægte netværket at danne forgreninger mellem brugere, som danner cykler. Dette hindrer 

dog global information og kan i sidste ende danne uoptimale løsninger (se [7]).  

3. Placere en unik identifikationskode (se [12]) på de filer, som en bruger har haft gennem sin 

PC. På den måde vil brugeren, når han modtager sin egen fil igen, kunne identificere filen 

og dermed stoppe cyklen, inden RI opdateres igen.   

sti      #    X         Y          Z              W 

B 66,67 16,33 5,33 6,33 15,67 

C 46,67 10,33 3,00 20,00 18,67 

D 28,33 5,33 13,33 9,67 19,67 

C 

B 

D 

A 

E 

F 

G 

H 

J 

I 

C 

B 

D 

A 

B1 

B2 

 C1 

 C2 

 

D2 

 

D1 

 

C21 

 

Figur 6.2.2 
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Ved hjælp af såvel TTL, som vi behandlede i kapitel 3, samt en unik identifikationskode fra punkt 3 

kan vi nu stoppe cykler i P2P-netværkene fuldstændigt. 

6.4 - Rute-indeks håndtering af ondsindede brugere og free-riders  

Ligesom de øvrige algoritmer er også rute-indekset sårbart over for ondsindede brugere og free-

riders. De ondsindede brugere kan således i et rute-indeks oplyse et forkert antal filer. 

Eksempelvis alt for mange, hvilket vil få rute-indekset til at løbe ud i ikke optimale ruter. Ved 

implementeringen af EigenTrust-algoritmen vil disse ondsindede brugere dog blive straffet, for 

denne handling, da ingen vil være nabo med en bruger, der oplyser et forkert antal filer. Den 

ondsindede brugers strategi vil således blive afsløret efter at have opgivet et misvisende 

filkartotek, hvorefter han vil blive placeret i kanten af netværket.  

Free riders er derimod vanskeligere at håndtere ved implementeringen af indekset. Da brugerne 

som nævnt er egoistiske og tænker på egen nyttemaksimering, vil det for en rationel bruger være 

en dominerende strategi at fortælle de øvrige brugere, at hans kartotek er tomt, for så at undgå at 

skulle modtage og sende filer som koster båndbredde. Som netværksdesignere er vi derfor nødt til 

at implementere en algoritme som eksempelvis EigenTrust algoritmen, som gennem 

implementeringen af eventuelle incitamenter som øget båndbredde eller muligheden for kun at 

kunne downloade fra brugere med samme eller lavere tillids-score vil eliminere free-riding. 

6.5 - Delkonklusion  

Ved at indføre et Rute-indeks (RI-Hop) er vi nu i stand til at hjælpe hver enkelt bruger til at vælge 

den mest optimale nabo at sende en forespørgsel videre til. Ved samtidig at mærke hver fil med 

en identifikationskode og installere en TTL-mekanisme kan brugerne uden videre stoppe 

eventuelle cykler i netværket.  En bruger, som modtager en fil med en installeret TTL-mekanisme, 

kan således med RI vælge den potentielt bedste rute for filens vej mod et match. Det er værd at 

bemærke at denne procedure resulterer i markant færre omkostninger (målt i antal beskeder) i 

forhold til Gnutellas flooding-princip, da indekset intelligent vælger den bedste rute. Samtidig må 

vi dog også anerkende, at rute-indeksene ikke finder samtlige match i et netværk, som er tilfældet 

med flooding. Spørgsmålet er så, hvorvidt brugerne kan antages at have stærke præferencer over 

samtlige match (ved flooding), eller om brugerne uden at miste nytte kan stille sig tilfreds med 

færre match som i RI og RI-Hop. Det vil vi klarlægge gennem vores simuleringer i kapitel 9. 
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Kapitel 7 

RTR protokol 
Da filer er en vare, er det rimeligt at antage, at fil-deleren ønsker en mindre betaling for at dele 

sine filer. Vi indfører derfor nu et ”pay per transaction” betalingssystem, som eksempelvis også 

Hubaux har forslået i [20].  

Ligesom på de øvrige markeder skaber køb og salg en naturlig konkurrence, som i sidste ende er til 

gavn for forbrugeren. Fildelings markedet adskiller sig dog fra de øvrige markeder, da forbrugeren 

er afhængig af de øvrige brugeres videreforsendelse for at kunne danne sig et fuldkommet 

overblik over alle markedets udbydere.  

Da netværksbrugere med samme smag for filer typisk vil placere sig samme sted i netværket, 

bliver den enkelte brugers nabo ved indførelsen af et betalingssystem en potentiel konkurrent, 

hvorfor incitamentet til at videresende desværre mindskes. 

7.0 - Setup 

For at kunne opretholde en fair konkurrence i et betalingsnetværk indfører vi derfor en RTR-

protokol. Essensen er, at når brugerne modtager en forespørgsel, skal de betale for at få oplyst, 

hvem afsenderen er. Dette skal mindske antallet af free-riders og samtidig sørge for en fair 

forsendelse af filer gennem netværket. Da man uden oplysninger om afsenderen ikke kan tjene 

penge, må det formodes, at brugerne er villige til at betale for disse oplysninger. Efter købet af en 

RTR (bruger-oplysninger), kan man vælge at sælge informationerne videre. Vi ønsker således at 

designe en mekanisme/algoritme, som: 

1. Er selvregulerende. Dvs. at der ikke findes en central, styrende enhed, men at alle 

betalingerne er styret af brugerne selv.  

2. Gennem adaptivity (se afsnit 7.4) skal gøre det muligt for brugerne at tilslutte sig naboer, 

som for den enkelte bruger er lønsomme for på den måde at højne brugernes nytte i 

netværket.  

3. Skal være optimalt forstået på den måde netværket er designet på, altså netværkets 

topologi samt kompleksiteten ved håndtering af beskeder. 

4. Skal være robust over for ondsindede brugere og fællesskaber, som sammen prøver at 

ødelægge netværket, ved at sælge falske RTRs. 
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7.1 - Effekter ved ikke at samarbejde 

For at kunne analysere brugernes forskellige adfærd definerer vi først tre situationsmodeller, som 

beskriver brugernes adfærd. Situationsmodellerne vil vi simulere på i kapitel 11. 

All-forward: Her vælger brugerne at videresende alle forespørgsler til samtlige naboer. 

No-forward: I denne model vælger ingen at videresende forespørgsler. Denne model bygger på 

rationelle brugere, da de naturligvis ikke vil videresende noget, idet det koster båndbredde, uden 

nogen form for gevinst, som modsvarer denne udgift (se [38]). 

Competitive-forward: Her videresender brugerne forespørgsler idet omfang, at det ikke resulterer 

i større konkurrence for dem selv. Det vil sige, at hvis en bruger selv kan svare på en forespørgsel, 

vil han undlade at videresende til sine naboer, da det øger sandsynligheden for at få solgt sin egen 

fil. 

Hvis en bruger opfører sig i overensstemmelse med no-forward modellen, vil denne bruger blive 

straffet af Eigentrust-algoritmen. Hvis brugeren derimod handler i overensstemmelse med all-

forward, strider han imod rationel opførsel, da det kun er ved competitive-forward, at man både 

opnår en høj tillidsscore og samtidig undertrykker den konkurrence, som kan være til skade for 

brugerens egen indtjening. En opførsel, man ikke kan straffe ved EigenTrust, da dette vil kræve et 

overblik over samtlige indgående og udgående forespørgsler. 

 

For at illustrere problematikken ved brugernes valg af en competitive-forward adfærd, har vi 

derfor foretaget et antal simuleringer, som kan bruges til at sammenligne de tre situationers 

performens i et P2P-netværk med 1000 brugere, hvor hver bruger har et varierende antal filer i et 

givent antal kategorier. Vi har valgt at fokusere på de tre modellers performance ud fra:  

 

Gns. score pr. forsp.: Gennemsnitlig summeret score, som en forespørgsel opnår. Et eksakt match 

giver værdien 1, mens et match inden for samme kategori giver værdien 0,01.  

# svar fra brugere pr. forsp.: Gennemsnits antal af brugere, som har svaret på en forespørgsel. 

# beskeder pr. forsp.: Antal sendte beskeder pr. forespørgsel 

 

I nedenstående tabel 7.1.1 er gennemsnittet over vores resultater i vores simulering med 1000 

brugere opstillet.  
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Model Gns score pr. forsp. # svar fra brugere pr. forsp. # beskeder pr. forsp. 

All-forward 

Competitive-forward 

No-forward 

3.4 

0,5 

0,2 

39,7 

11,8 

2,0 

152,1 

45,3 

9,8 

 

I tabel 7.1.1 er det tydeligt, at både competitive-forward og no-forward har en signifikant dårligere 

kvalitet af resultatet (score) i forhold til all-forward. Eksempelvis er der ca. 19 gange så mange 

brugere, som besvarer en forespørgsel i all-forward (39,7) som i no-forward (2,0). Selvom 

competitive-forward performer bedre end no-forward, har competitive-forward stadig kun en 

score på 14 procent af scoren for all-forward. Da competitive-forwards adfærd ikke overraskende 

er langt fra så optimal som all-forwards adfærd, indfører vi nu en protokol, som skal kunne 

opretholde den samarbejdsvillige opførsel samtidig med, at den er lige så optimal og efficient som 

all-forward modellen. Vi kalder denne protokol for RTR. 

7.2 - Basis implementering af RTR protokollen 

Grundidéen i implementeringen af en RTR-protokol (Right To Respond) er, at enhver bruger har et 

incitament til at betale for at besvare en forespørgsel, da det giver en potentiel indtjening. Hvis en 

bruger aldrig modtager forespørgsler, kan han således heller aldrig tilbyde sin service til nogen 

anden bruger og vil derfor heller ikke kunne få en indtægt.  

Et køb af en RTR giver således en bruger rettighed til at svare på en given 
forespørgsel. 

Ved at indføre en RTR protokol tvinges brugerne til at betale et mindre beløb, hvis de vil kende 

identiteten af den bruger, som udsender en forespørgsel, for på den måde selv at generere 

indkomst ved selv at tilbyde sin fil eller videresælge forespørgerens identitet. Et tilsvarende 

koncept i almindelig forretningsøjemed er virksomheder, som køber lister med e-mail-adresser 

eller referencer fra andre virksomheder, så de derved har en ny gruppe af potentielle kunder. 

Når en bruger køber en RTR, køber han altså retten til: 

1. At se hvem der efterspørger filen og dermed tilbyde filen, hvis denne haves.  

2. At sælge RTR’en videre til andre brugere i netværket.  

3. At tilbyde filen og efterfølgende sælge identiteten videre til andre brugere (kombi. af 1 og 

2).  
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Der vil dog stadig forekomme brugere, som i en given situation ikke vil videresende en 

forespørgsel i håb om en større sandsynlighed for at blive valgt. Dette vil dog blive udlignet af 

brugere, som vælger at hedge deres risiko ved at sælge et par RTR’s og af de brugere, som vælger 

at spekulere i RTR’s (købe en RTR kun med tanke på videresalg). 

En RTR skal således indeholde følgende oplysninger [48]: 

 

𝑅𝑇𝑅 =  𝑄, 𝑡𝑠 ,𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝ø𝑟𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑄  

,hvor Q er identiteten af den bruger som sender forespørgslen, 𝑡𝑠  er et tidsstempel som angiver 

hvornår forespørgslen først blev efterspurgt, mens forespørgsel angiver navnet på den fil som 

forespørges. Disse tre værdier er signeret med den forespørgende brugers hemmelige nøgle SKQ, 

således at en RTR ikke forfalskes. Pendant til kapitel 4’s identifikationskode, som afslørede cykliske 

tilstande. 

 

For at en bruger B kan vælge, om han vil købe en RTR fra A og dermed A’s identitet for enten at 

kunne videresælge denne eller selv besvare forespørgslen, tilbydes B inden købet af en RTR et 

tilbud eller en reel forespørgsel fra A indeholdende:   

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑 =  𝑜𝑚𝑑ø𝑚𝑚𝑒 𝑄 , 𝑡𝑠 ,𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝ø𝑟𝑔𝑠𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑖𝑠  

,hvor omdømme(Q) er bruger A’s omdømme, som beregnes ved den tidligere beskrevne 

EigenTrust-algoritme15, mens pris er det, A kræver for at B kan købe og dermed besvare eller 

videresælge A’s identitet, som er ukendt for de øvrige brugere, som modtager A’s forespørgsel. 

 

At lave og sende et tilbud til sin nabo B kræver altså at bruger A tager flere forskellige 

beslutninger. For det første kan bruger A ikke bare ukritisk tilbyde enhver RTR til enhver af sine 

naboer. Hvis det eksempelvis er en meget gammel RTR eller en RTR fra en bruger med dårligt 

omdømme, er det ikke sikkert, at bruger B vil spilde ressourcer på at modtage dette tilbud. I stedet 

må bruger A forsøge rationelt at udvælge, hvilke RTR’s som nabo B ønsker at modtage, ud fra de 

filtre nabo B selv har opsat. For det andet må bruger A beslutte en pris, som reelt ligger indenfor 

rammen, af hvad nabo B vil give for den aktuelle RTR. (se afsnit 7.3) 

 

                                                           
15

 Se kapitel 5 for yderligere informationer vedrørende EigenTrust-algoritmen 
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Figur 7.2.1 illustrerer en RTR protokol mellem bruger A og hans nabo B. 

 

Til forskel fra den tidligere beskrevne Gnutella protokol bliver der ved RTR udvekslet tre beskeder 

for hver succesfuld videresendelse af forespørgsler i forhold til en besked i Gnutella, inden en 

egentlig fil-downloading finder sted. Dette betyder, at der er risiko for, at båndbredden kan blive 

belastet, eftersom den skal håndtere tre gange så mange beskeder. En ulempe, som dog opvejes 

af RTR-protokolens bedre gennemsnitsscore pr. forespørgsel. (se simuleringerne i kapitel 11) 

 

Ved hjælp af denne RTR-protokol og ud fra definition 2.1.2 vil bruger i’s strategi si  (videresende 

filer) strengt dominere hans strategi s′i  (droppe filer), da strategi 𝑠′𝑖  vil resultere i at bruger i vil gå 

glip af en eventuel gevinst, hvilket giver ham en langt lavere nytte end ved at sende filen videre: 

𝑢𝑖 𝑠′𝑖 , 𝑠−𝑖 < 𝑢𝑖 𝑠𝑖 , 𝑠−𝑖 ,∀𝑠−𝑖 ∈ 𝑆−𝑖  

Grundet denne dominerende strategi, hvor brugeren risikerer at blive spammet med ubrugelige 

tilbud, hver gang han tilslutter sig en ny nabo, kan opsættes en kontrol ved hjælp af parametre af 

den tilbudsstrøm, som kommer (også kaldet filtre) se [19]. Filtre kan eksempelvis have fokus på 

omdømmet af Q eller alderen af en RTR. Andre filtre vil have fokus på forespørgslen og undersøge 

selve indholdet af en RTR og dermed have en effekt på sandsynligheden for, at en evt. køber ville 

kunne svare på den aktuelle RTR. Restriktioner for filtre, som har fokus på indhold, kan altså 

variere meget.  

 

 

 

(1) Tilbud 

Figur 7.2.1 

(3) RTR 

(2) Ønske om køb 

A B 

RTR Protokol 
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Vi vil derfor fokusere på tre filtertyper, som brugerne kan opsætte, for at vise, hvilket materiale de 

er interesserede i. Disse filtrer vil vi senere simulere i kapitel 11. De tre filter typer er: 

1. Intet filter: Brugeren har ingen restriktioner for, hvad han vil modtage RTR tilbud på. 

2. Kategori-filter: Filtre som angiver, hvilke genre brugeren er interesseret i.  

3. Fil-filter: Filtre, som angiver, hvilke specifikke filer, brugeren er interesseret i.  

Det bør bemærkes her, at flere specifikationer betyder højere priser, men samtidig også mindre 

trafik, grundet den større målrettethed. Det modsatte gør sig naturligvis gældende for en mindre 

specifikationsgrad. Overvejelser, som bør medtages af netværks designeren. Dette vil vi evaluere i 

kapitel 11. 

Disse filtre hjælper desuden brugerne til at lære deres naboer at kende, så de på den måde kan 

sende relevante RTR’s af sted. Hvis en bruger derfor fortsat sender irrelevante RTR’s af sted til en 

nabo, vil denne vælge at afbryde samarbejdet og finde en ny nabo. Ligeledes kan en bruger også 

selv vælge at afbryde samarbejdet med en nabo, hvis denne nabo aldrig køber nogle RTR’s, selvom 

de overholder de filtreafgrænsninger, som nu engang er opstillet (se afsnit 7.4) 
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Eksempel 7.2.2 – Mulige valg ved RTR implementeret 

 A ønsker at købe en fil X og udsender derfor et tilbud: 

 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑 =  𝑜𝑚𝑑ø𝑚𝑚𝑒 𝑄 , 𝑡𝑠 ,𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝ø𝑟𝑔𝑠𝑒𝑙, 𝑝𝑟𝑖𝑠  

til hans naboer B, C, D og E om køb af hans identitet (altså en RTR).  

 A’s naboer ved ikke om det er A selv som har udsendt forespørgslen på filen X eller om A blot er 

ved at videresælge en RTR, hvorfor naboerne overvejer om de vil købe A’s RTR for filen X.  

 

 

 

 

 

 

 

 Nabo E har ikke filen og ønsker ikke at forsøge at videresælge A’s RTR, hvorfor E blot dropper A’s 

tilbud. Dette kan skyldes at A ifølge E, har sat prisen for højt eller at E finder A’s tillids-score for lav 

til at kunne videresælge RTR’en til E’s naboer  

 Nabo D kan se på tilbuddet gennem variablen Forespørgsel, at D har filen, hvorfor D accepterer A’s 

tilbud om at købe A’s RTR til filen X. Efter D har betalt modtager han 

𝑅𝑇𝑅 =  𝑄, 𝑡𝑠 ,𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝ø𝑟𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑄 . D Han kender nu identiteten på forespørgeren og sender et 

tilbud på køb af filen X til A. 

  C accepterer ligesom D A’s tilbud, da C ved at brugeren F blandt andet har filen X, hvorfor han 

vælger at købe A’s RTR for selv at forsøge at videresælge den til F. 

  B ligger inde med filen X og køber derfor A’s RTR. B er desuden nabo med F, som B ved har filen X, 

hvorfor han forsøger at videresælgere RTR’en til F og de øvrige naboer. B ved godt, at det 

minimerer hans sandsynlighed for at blive valgt af A, da B og F, nu vil være i konkurrence, men da 

det i forvejen er usikkert, om A vælger B’s tilbud, vælger B alligevel at sælge RTR’en til F, da dette 

trods alt er en sikker indkomst. 

 F modtager nu et tilbud både fra C og B. Da F har filen X, vælger han den af B og C, som tilbyder 

RTR’en til den billigste pris, hvorefter han sender et tilbud til A. 

 A har nu modtaget et tilbud på køb af filen X fra brugerne B, D og F og vælger nu den, som i en 

kombination af en høj tillidsscore og lav pris tiltaler brugeren A.   

 

 

A 

D 

B E 

C 

 

 

F 
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P1 

P2 

P3 
P3 

For at finde brugernes dominerende strategier ud fra ovenstående muligheder illustreret i figur 

7.2.2, opstilles et spil med tre brugere (P1, P2, P3) som illustrerer brugernes strategier med 

henblik på at finde en Nash ligevægt som beskrevet i definition 2.2.3.  

Under forudsætning af at følgende sammenhæng mellem gevinster og omkostninger, som 

beskrevet øverst i figur 7.2.3, gælder: 

𝑋 > 𝑌 = 𝑆 > 𝐶 = 𝐵 

Hvor C og B kun er en omkostning i forhold til nedsat hastighed på den enkelte brugers 

båndbredde og hvor hver bruger har en sandsynlighed for at få X på ( 
1

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑣𝑎𝑟
∙ 𝑋). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier 

Dropper (D) 

Svarer og dropper (SD) 

Videresender (V) 

Svarer og videresender (SV) 

S = gevinst ved at videresende 

C = omk. ved at videresende 

X = mulig gevinst ved at svare 

Y = omk. ved at købe en RTR 

B = omk. ved at svare 

Figur 7.2.3 
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I figur 7.2.3 starter P1 med at sende en forespørgsel til P2. Herefter har P2 fire mulige strategier, 

hvoraf to resulterer i, at P3 skal vælge mellem de samme fire mulige strategier. Dette er et 

dynamisk spil, som løses ved hjælp af definition 2.4.6 om underspilsperfekte ligevægte som 

beskrevet i afsnit 2.4, idet der ikke er perfekt information i spillet. Spillet består derfor af to 

underspil, da et spil altid er et underspil af sig selv (se [13]). I begge underspil vil strategien svare 

og videresende (SV) dominere alle andre strategier, hvis brugeren har filen og derfor kan svare. 

Hvis brugeren derimod ikke har filen, vil strategien videresende (V) være den dominerende 

strategi. Disse to strategier udgør altså tilsammen fire underspilsperfekte Nash ligevægte: 

 

P1(V),P2(V),P3(V)P2(V) Både P2 og P3 videresender forespørgslen uden at svare 

P1(V),P2(V),P3(SV)P2(V) P2 videresender forespørgslen og P3 videresender og svarer på forespørgslen 

P1(V),P2(SV),P3(V)P2(SV) P2 videresender og svarer på forespørgslen og P3 videresender uden at svare 

P1(V),P2(SV),P3(SV)P2(SV) Både P2 og P3 videresender forespørgslen samtidig med at svare 

 

7.3 - Prisfastsættelse af RTR’s 

Efter at have fundet en ligevægtsløsning i et RTR spil er det næste problem hvordan vi skal 

prisfastsætte en sådan RTR. Ligesom ved prisfastsættelse af en hvilken som helst anden vare, vil 

en prisfastsættelse af en RTR involvere brugen af flere parametre. Eksempelvis den enkelte 

brugers risikoaversion som forklaret i [49]. I dette afsnit vil vi derfor forsøge at estimere de 

parametre, som har betydning for en RTR’s prisfastsættelse.  

 

En RTR har værdi af to årsager: 

1) Brugeren, som er i besiddelse af en RTR, har ret til at svare på forespørgslen og en chance 

for at blive valgt til at oploade sin fil. (hvilket han får penge for) 

2) Brugeren, som er i besiddelse af en RTR, må sælge den videre til en eller flere af sine 

naboer. 

 

Lad RTRf være en RTR, som svarer til en forespørgsel for filen f. Vi antager, at en hver fil har en 

kendt pris; pris(f). Lad nu NA være en tilfældig variabel, som angiver indkomsten generet af RTR’en 

for bruger A, hvis A er i besiddelse af RTRf.  Indkomsten, som er genereret ved at brugeren er i 

besiddelse af RTRf, er da opbygget af to komponenter: 
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𝑁𝐴 = 𝑆𝐴 + 𝑅𝐴  

Hvor SA er en tilfældig variabel, som angiver indkomsten ved at sælge en fil til den forespørgende 

bruger, og RA er en tilfældig variabel, som angiver indkomsten ved at gensælge en RTR. Værdien af 

RTRf for bruger A er således 𝐸(𝑁𝐴); den forventede værdi af NA (se også [54]).  

 

Hvis bruger A svarer på en forespørgsel og er valgt til at oploade sin fil f, da vil 𝑆𝐴 = 𝑝𝑟𝑖𝑠(𝑓). Hvis 

bruger A derimod ikke bliver valgt, da vil 𝑆𝐴 = 0. Lad nu Q være den mængde af filer, som bruger 

A ejer og som er mulige svar til RTRf ( 𝑄 > 1 i den situation, hvor der er mulige match). Vi antager 

nu, at bruger A vil besvare forespørgslen, hvis han kan. Lad 𝑝𝐴(𝑟) være sandsynligheden for at A’s 

svar 𝑟 bliver valgt som filen, der skal oploades. Den forventede værdi af SA er så givet ved: 

𝐸 𝑆𝐴 =  𝑝𝐴(𝑟)

𝑟∈𝑄

∙ 𝑝𝑟𝑖𝑠(𝑟) 

Vi definerer nu 𝐼𝑁  som den indikator, der angiver, om nabo N vil købe RTR’en fra bruger A (𝐼𝑁 =

1), eller om nabo N ikke køber RTR’en af bruger A (𝐼𝑁 = 0). Hvis vi antager, at en bruger N vælger 

at købe RTR’en og derved betaler den forventede værdi 𝐸(𝑅𝑇𝑅𝑓 ,𝑁) for RTRf, er indkomsten RA, 

som er genereret ved dette gensalg, givet ved: 

𝐸 𝑅𝐴 =  𝐸(𝐼𝑁 𝐸(𝑅𝑇𝑅𝑓 ,𝑁)) ∙ 𝐸(𝑅𝑇𝑅𝑓 ,𝑁)  

𝑁∈𝑛𝑏

 

Hvor 𝑛𝑏 angiver bruger A’s naboer. (se [50]) 

Ved at kombinere de tre gennemgåede ligninger kan vi opsummere følgende formel til beregning 

af prisen for en RTR: 

𝐸(𝑁𝐴) = 𝐸 𝑆𝐴 + 𝐸 𝑅𝐴 

 = 𝐼𝐴 ∙ 𝑝𝐴 ∙ 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑓 +  𝐸(𝐼𝑁 𝐸(𝑅𝑇𝑅𝑓 ,𝑁)) ∙ 𝐸(𝑅𝑇𝑅𝑓 ,𝑁)  

𝑁∈𝑛𝑏

 

Sandsynligheden for at A bliver valgt til at oploade sin fil r ( 𝑝𝐴(𝑟) ), kan estimeres ved at A erfarer  

𝑝𝐴  over tid ved at huske, hvor ofte han svarede på en forespørgsel med samme indhold, og hvor 

ofte han blev valgt til at oploade.  

 

Et estimat over, hvor mange gange en RTR kan blive gensolgt og til hvilken pris, kan understøttes 

af filtre. Hvis A eksempelvis gennem indholdsfiltre ved, at nabo N ejer svarmuligheder til en 
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Definition 7.4.1 - Profil 

En brugers profil er defineret på en parvis basis og opsummerer interesserne for den pågældende 

bruger. 

En profil af bruger B udarbejdet af bruger A består af følgende information: 

 Om bruger B har downloadet fra bruger A 

 Bruger B’s tidligere forespørgsler 

 Lønsomheden af B, hvis B er en nabo til A 

forespørgsel, kan A med stor sandsynlighed gå ud fra, at nabo N vil købe RTR’en. Det skal dog her 

bemærkes, at bruger N udsætter sig for eventuelt forhøjede priser, hvis han giver for meget 

information væk om sine præferencer i filtrene.  

7.4 - Samspil mellem brugere 

En af de mest centrale beslutninger, en bruger træffer, er med hvilke naboer, han skal agere med 

og på hvilken måde. Visse naboer giver mere profit end andre grundet forskellige faktorer, såsom 

troværdighed og lighed mellem deres efterspørgsel i forhold til brugerens udbud (se kapitel 4). For 

at kunne håndtere brugernes beslutninger med hensyn til valg af nabo i et betalingsnetværk 

definerer vi nu en profil (se også [48] for lignende profiler) og regler, hvormed en profil kan guide 

en bruger til at foretage disse beslutninger. Dette som en udvidelse til kapitel 4 om brugernes 

nabovalg 

 

 

 

 

 

 

 

For at bestemme lønsomheden af nabo B, må bruger A altså holde regnskab med, hvor mange 

penge han har genereret gennem samspil med B over tid, enten ved at sælge B’s RTR’s, oploade 

filer som resultat af en RTR købt af B eller oploadede filer direkte til B. Bruger A må også holde 

regnskab over, hvor mange penge han har brugt på bruger B, altså omkostningerne ved køb af 

RTR’s fra B og omkostningerne ved køb af andre naboers RTRs med henblik på videresalg til B. 

Lønsomheden er her forskellen mellem indkomst og udgift med nabo B, hvor brugernes betaling til 

filer tages fra en separat pulje for ikke at stille brugerens naboer, som der købes filer fra, dårligere.  

Profilerne kan således i takt med kapitel 4’s tilslutningsmodel bruges til at bestemme med hvem, 

man skal være nabo, idet rationelle brugere har et naturligt incitament til at fjerne naboer, som 

giver en negativ profit. 
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En bruger i vil vælge at tilslutte sig en ny bruger i stedet for en nuværende nabo, hvis: 

 

Bruger 𝑗 ∉ 𝑁(𝑖) har en højere tillids-score eller lønsomhed end mindst en af bruger i’s naboer 

(bruger i sender 𝑅(𝑖, 𝑗)). 

Bruger 𝑗 ∉ 𝑁(𝑖) har en lavere tillids-score eller lønsomhed end nogle af bruger i’s bekendte 

𝑘 ∉ 𝑁(𝑖) (bruger i sender 𝑅(𝑖,𝑘)). 

 

 

 

 

 

 

 

Denne tilslutningsstrategi vil vi referere til som adaptivity-modellen (se [39]), idet brugere tilpasser 

sig lønsomheden af deres omgivende brugere. Dette er en naturlig model for rationelle brugere, 

da en løbende tilpasning af deres naboer alt efter lønsomhed er gavnligt for den enkelte brugers 

nytte. 

7.5 - Delkonklusion 

Ved at tildele filerne i P2P-netværket en værdi og dermed indføre betaling har vi påvist, at 

brugerne tilnærmer sig en for konkurrencen ikke optimal competitive-forward adfærd. Vi 

implementerer derfor en RTR protokol for at tvinge netværket over i en mere efficient tilstand. 

Ved at indføre et regulært købs- og salgsmarked på netværkets mange filforespørgsler mindskes 

incitamentet til at undertrykke netværkets konkurrence.  

Prisfastsættelsen af RTR foregår ved, at den forventede værdi af en RTR er givet ved indkomsten 

ved at sælge en fil til den forespørgende bruger og indkomsten ved at gensælge RTR’en. Dette 

giver den enkelte bruger mulighed for at fastsætte en reel pris, som hans nabo kan acceptere, 

uden at brugeren snyder sig selv.  

Vi har desuden defineret den enkelte brugers profil med henblik på at beregne lønsomheden for 

hver enkelt nabo i netværket. Ud fra denne lønsomhed kan hver enkelt bruger vælge at beholde, 

droppe eller tilslutte sig en nabo alt efter dennes lønsomhed i forhold til de andre naboer for den 

pågældende bruger. En bruger, der udsender falske RTRs vil derfor miste forbindelsen til sine 

tilsluttede naboer grundet princippet om adaptivity, hvorfor ondsinede brugere straffes, som 

ønsket i vores setup fra afsnit 7.0. 
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Kapitel 8  

Simuleringer i et fildelings netværk 
For at kunne analysere de tidligere kapitlers performance er det nødvendigt at foretage 

simulationer i et til dette designet program. At teste teorien i et eksisterende P2P-netværk vil 

være både for omkostningsfuldt og for risikobetonet.  I visse tilfælde er det dog muligt at teste 

dele af en algoritme ved at implementere det nye software på få, kontrollerede brugere for på den 

måde at kunne analysere algoritmens performance.  

Ud fra følgende fire overvejelser har vi dog fundet det mest hensigtsmæssigt at implementere 

algoritmerne i  en simulator frem for at implementere dem i et eksisterende fildelings netværk. 

1. I kapitlerne 3, 5 og 7 med implementering af Afstands-vektorer, Eigentrust og RTR kræves 

det, at samtlige brugere får implementeret algoritmen.     

Konsekvens: Implementeringen af en eller flere algoritmer hos samtlige brugere vil i et 

gennemsnits P2P-netværk med flere tusinde brugere være for omkostningsfuldt, hvilket vil 

undgås gennem simuleringer. 

 

2. I kapitlerne 1, 4 og 5 behandlede vi ondsindede brugere og de metoder, som skal til, for at 

stoppe deres undergravende adfærd i netværket.  

Konsekvens: Indsættelse af ondsindede brugere, som skal udgøre et trusselsbillede i et 

velfungerende netværk vil skade og irritere netværkets brugere, hvilket potentielt vil få de 

reelle brugere til at forlade netværket. Brugere, som potentielt vil finde nye P2P-netværk 

og dermed ikke vender tilbage.  

 

3. I kapitlerne 1 og 2 belyste vi vigtigheden i, at algoritmerne kan håndtere op- og ned-

skaleringer (Antagelse 2 om skalering). 

Konsekvens: Ved at implementere algoritmerne i et enkelt P2P-netværk, får vi ikke testet 

algoritmernes evne til, at håndtere henholdsvis større og mindre netværk, hvilket kan lade 

sig gøre i en simulator. 
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4. Implementeringen af samtlige kapitlers antagelser og den efterfølgende indhentning af 

data, kan ikke speedes op, som er tilfældet gennem et programs simuleringer.  

Konsekvens: Ved at implementere vores algoritmer i et eksisterende netværk, vil 

tidshorisonten, for hvornår der er indhentet tilstrækkelig data, være afhængig af brugernes 

aktivitet. En usikkerhed, som man gennem simuleringer kan kontrollere.  

For stadigvæk at kunne overbevise de nuværende operatører på markedet om algoritmernes 

effektivitet og efficiens, har vi implementeret vores algoritmer i en simulator, som vi ved at 

tilnærme os de nuværende P2P fildelings netværk, kan foretage vores test på. Gennem dette 

kapitel vil vi derfor gennemgå simulatorens opbygning og forudsætninger i tilknytning til nutidens 

netværk samt antagelser om brugernes formodede handling, opsætning og tilknytning til de øvrige 

(se [23]). Dette for at påvise, at det perfekte P2P-netværk (som behandlet i kapitel 1) uden 

administrativ indblanding men med netværks-designerens garanti for sikkerhed gennem fuld 

information og ingen anonymitet, vil føre til efficiente tilstande, som kan outperforme de 

nuværende P2P-netværks opbygning. En opbygning som foretages ud fra dette kapitels 

overvejelser.   

For at kunne studere et typisk P2P-netværk, er simulatoren designet, så fildelings netværket ligner 

og performer som det kendte Gnutella netværk med videreforsendelse af fil-forespørgsler ved 

hjælp af flooding princippet (som behandlet i kapitel 2 og 4). Senere vil vi implementere: 

 RI-Hop – En effektiv og bredbånds besparende mekanisme som erstatning for Gnutellas 

flooding princip (Kapitel 6 og 9) 

 Eigentrust – En tillidsscore som giver brugerne sikkerhed og som fjerner ondsindet opførsel 

i netværket (Kapitel 5 og 10) 

 RTR – En betalingsmodel, som fjerner incitamentet til free-riding og som sikrer en effektiv 

og fair konkurrence brugerne imellem. (Kapitel 7 og 11) 

For at kunne indsamle data defineres først en simulering. Vi har valgt at en 
simulering skal køre i såkaldte ”forespørgsels-cykler”. Det vil sige, at hver 
simulering stopper, når de personer som vi har ønsket skal udstede en 
forespørgsel, får downloadet deres ønskede fil. En dataindsamling vil herefter 
blive foretaget på personniveau, hvor eksempelvis personens antal oploads og 
downloads hentes, inden en ny simulering foretages.  
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For at kunne foretage diverse simulationer må vi nødvendigvis først opstille nogle antagelser og 

forudsætninger for vores brugere samt netværkets topologi. Vi opdeler modelleringen af vores 

brugere i 1: brugernes filer (antal af filer samt filtyper) og 2: brugernes adfærd. 

8.1 - Brugernes filer  

Først og fremmest antager vi, at hver bruger har et antal filer 𝐹𝑖 . Antallet af filer varierer fra 

bruger til bruger og fordeles ved en sandsynlighedsfunktion, som tildeler brugerne filer inden for 

hver kategori. En fordeling, som vi gennem simuleringerne både kan op- og nedskalere og som vi 

blandt andet vil justere i simuleringerne i kapitel 9.  

Efter at have tildelt brugerne et antal filer, definerer vi nu, hvilke filer, den enkelte bruger vil dele 

(altså hvilke filer, han er interesseret i) samt en kvalitetsvurdering af filerne (populære og mindre 

populære).  

Det må være rimeligt at antage i henhold til virkelighedens P2P-netværk, at brugere er 

interesserede i forskellige genrer, og at disse genrer varierer i popularitet. Dette sikrer den 

grupperingseffekt, som man typisk ville se i et P2P-netværk, hvor brugere med samme interesser 

forsøger at blive venner/naboer og på den måde koble sig sammen i netværket. Samtidig vil 

filernes varierende popularitet betyde, at brugere med mange populære filer belastes hårdere end 

de øvrige brugere. Ligeledes i henhold til virkelighedens P2P-net.  

Hver bruger tildeles derfor indledende et par kategorier 𝐶𝑖 , som brugeren senere vil få tildelt filer 

inden for, som han så kan dele. Vi vælger her indledningsvis at sætte det samlede antal af 

kategorier til 20. Herefter tildeles hver kategori et interesseniveau 𝑐 ∈  𝐶𝑖 . hvor kategorien med 

størst interesse blandt brugerne tildeles 𝑐1 = 1, 𝑐2 = 2, 𝑜𝑠𝑣.  

For at finde den enkelte brugers interesseniveau og dermed kunne foretage en rangering har vi 

valgt, at interesseniveauet bestemmes ud fra sandsynlighedsfunktionen p(c), givet i [23] som:  

𝑝 𝑐 =  

1
𝑐

 
1
𝑖

𝑛
𝑖=0
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Denne sandsynlighedsfunktion tildeler brugeren i nogle kategorier 𝐶𝑖 , som han er interesseret i og 

som designeren ved at sammenholde samtlige brugere, kan danne rangeringen af samtlige filer 

som 𝑐1 = 1, 𝑐2 = 2, 𝑜𝑠𝑣.   

Endelig tildeles brugeren et antal filer 𝐹𝑖  inden for hans tildelte kategorier 𝐶𝑖 (som beskrevet 

tidligere), hvor hver fil 𝑓𝑐 ,𝑟  kan identificeres af brugeren til, hvilken kategori filen tilhører. Hvilken 

rangering filen har inden for denne gruppe - tildeles tilfældigt af designeren.   

Brugeren har nu fået tildelt et par kategorier 𝐶𝑖 , som antages at have interesse for brugeren. Da 

brugerne dog må antages at vægte nogle kategorier højere end andre, designer vi en interesse-

værdi 𝑤𝑐
𝑖  til hver kategori 𝑐 ∈  𝐶𝑖 , for bruger i. En værdi som tildeles tilfældigt mellem 

kategorierne.  Den andel af filer, som bruger i deler fra kategorien c, er da givet ved (se [10]): 

𝑝 𝑐|𝑖 =  
𝑤𝑐
𝑖

 𝑤𝑐′
𝑖

𝑐 ′∈ 𝐶 𝑖
 

Hvorfor antallet af filer, som bruger i deler fra kategori c, kan skrives som: 𝐹𝑐
𝑖 = 𝑝 𝑐|𝑖 ∙  𝐹𝑖 . Det er 

værd at bemærke, at interesse-værdierne ikke er korrelerede med den generelle popularitet af 

kategori c. Dette vil sige, at selvom kategori c måske er interessant for de fleste personer, er den 

det ikke nødvendigvis for bruger i. For at gøre opsætningen mere simpel antager vi, at vi befinder 

os i et steady-state netværk, som beskrevet i [49], hvilket vil sige at brugernes interesse ikke 

skifter over tid. Trods antagelsen om steady-state giver sammenhængen mellem brugernes 

interesse-værdier og kategoriernes popularitet stadig en god tilnærmelse til virkelighedens P2P-

netværk.  

8.2 - Brugernes adfærd  

Udover brugernes filer er det også vigtigt at få præciseret brugernes adfærd, såsom gennemsnitlig 

tid online og, hvor aktive de er i henhold til at dele filer. Som det ses af nedenstående figur fra 

[14], som er udarbejdet af Dept. of Computer Science and Engineering på University of 

Washington, er den tid, som en gennemsnitlig bruger er på netværket for både Napster og 

Gnutella på omtrent 60 minutter for godt halvdelen af brugerne (figur 8.2.2). Dette må vurderes at 

svare til den tid, det tager at søge og downloade et vist antal filer. Af figur 8.2.1 ser vi også at af 

den tid som brugerne er på P2P nettet og hvor de rent faktisk er aktive og dermed tillader 
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gennemløbende forespørgsler, er meget lav (også kaldet Uptime). Kun 20 % af Gnutellas brugere 

har således en uptime på 45 % og derover. 

  

 

 

 

 

 

 

For at tilnærme os et virkeligt P2P-netværk, sætter vi derfor vores brugere i simulatoren til at følge 

fordelingen illustreret i figur 8.2.1.  For at simplificere dette til vores simulator, antager vi i 

henhold til figur 8.2.1, at den tid, som brugerne er aktive og dermed deler og forespørger filer, 

fordeler sig som illustreret nedenfor:  

Andel Uptime 

1/4 0-5 % 

1/4 5-10 % 

1/4 10-35 % 

1/4 35-100 % 

 

Antagelser, som retfærdiggør implementeringen af RI-Hop, da implementeringen af RI-Hop vil 

resultere i kortere simuleringstid og dermed kortere ventetid end ved Gnutellas flooding princip, 

grundet disse korte uptimes.  

Efter at have defineret hvor længe den enkelte bruger er aktiv i netværket, er det naturligt nu at 

definere, i hvilken grad den enkelte bruger er aktiv.  Dette vil naturligvis variere fra bruger til 

bruger, og det må derfor være rimeligt at antage, at brugerens aktivitet baserer sig på en Poisson 

proces. Ved hver simulation sætter vi derfor en forespørgsels-rate, som fortæller, hvor aktiv den 

 

Figur 8.2.2 

 

Figur 8.2.1 
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enkelte bruger er. Hver bruger tildeles da en tilfældig værdi mellem {𝑟𝑎𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛 , 𝑟𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑥 }. I hver 

simulering giver dette (se også [28)]: 

𝑝 #𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝ø𝑟𝑔𝑠𝑙𝑒𝑟 == 𝑥 =  
𝑒𝑥𝑝−𝜆 ∙  𝜆

𝑥!
 

Hvor  λ angiver brugerens forespørgsels-rate og som dermed angiver sandsynligheden for, at en 

bruger udsteder x forespørgsler. 

Da også gode brugere må antages at udsende ikke tilfredsstillende materiale ved en fejl, 

implementerer vi en 5 procent risiko for samtlige brugere at udsende en dårlig fil (se [55]). 

8.3 - Topologi 

Ligesom brugernes opførsel er det også vigtigt, at vurdere netværkets topologi. Ripeanu og Foster 

præsenterede således i 2002 i IEEE internet computing journal som også kan findes som [41] i 

litteraturlisten dokumentation for, at de almindelige P2P-netværk tilnærmer sig en ”power-law” - 

fordeling.16  Dette vil sige, at brugere tilslutter sig en bruger i med sandsynligheden:  

𝑑𝑖
 𝑑𝑗𝑗 ∈𝑁

 

Hvor N er antallet af brugere og  𝑑𝑖  er bruger i’s tilslutningsgrad, som gennemgået i [15]; antal af 

tilslutninger.  

Brugere, som tilslutter sig netværket, har således en større sandsynlighed for at blive tilsluttet 

brugere med en høj tilslutningsgrad. Dette betyder, at brugere med den høje tilslutningsgrad, 

givet at der benyttes en TTL-mekanisme, vil kunne modtage flere forespørgsler end de øvrige 

brugere.  Dette vil naturligvis stille brugeren bedre i tilfælde af implementeringen af en RTR 

protokol, da man ved en central placering kan modtage flere RTRs. Samtidig betyder den centrale 

placering også, hvis Eigentrust og RTR ikke implementeres, at båndbredden belastes, og at flere 

ondsindede brugere forsøger at tilslutte sig de centrale brugere, da en placering tæt på disse 

brugere, øger deres chance for at sprede de dårlige filer.  

Uden implementeringen af RTR og en Eigentrust-algoritme vil brugere med en høj tilslutningsgrad 

potentielt med tiden forlade netværket eller droppe eventuelle naboer. Resultatet af dette er vist 

af Steven Gribble i artiklen A Measurement study of peer-to-peer file sharing systems (se [14]) 

                                                           
16

 En varierende fordeling af tilslutninger blandt brugerne i netværket. 
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Som det ses i den højre side af figur 8.3.1, vil resultatet af at brugerne med den højeste 

tilslutningsgrad forlader netværket blive flere brudstykker og dermed flere usammenhængende 

netværk, som vil forringe netværket og samtidig besværliggøre vores simuleringer.  

For at vise forskellen på et netværk med og uden RTR og Eigentrust, tildeler vi samtlige brugere 

det samme antal naboer og den samme båndbredde ved simuleringens begyndelse. Vi vil så 

senere i kapitel 9 ændre denne netværksstruktur og analysere de deraf følgende konsekvenser. 

8.4 - Delkonklusion   

For at opstille en simulator som tilnærmer sig P2P-netværket Gnutella, har vi opstillet antagelser 

og forudsætninger for vores brugeres filer, brugernes adfærd samt netværkets topologi.  

Ved indledningsvis at tildele hver bruger et antal af kategorier 𝐶𝑖 , som for brugerne er af 

varierende interesse 𝑤𝑐
𝑖 , nærmer vi os det virkelige P2P-netværk, som sikrer, at filerne har 

forskellig popularitet, hvorfor visse brugere belastes hårdere på båndbredden end andre. Ved 

samtidig at se på brugernes uptime, samt at give brugerne et varierende aktivitetsniveau ved 

hjælp af en possion-fordeling, tilnærmer vi os brugere, der vil agere som virkelighedens P2P-

brugere.   

Ved til sidst at designe en netværksstruktur, trods de generaliserede antagelser om ens 

båndbredde og samme antal naboer i startfasen, bliver vi i stand til at identificere brugernes 

udvikling og tilkobling til nye naboer gennem simulatoren. En effekt, som afhænger af brugernes 

aktivitetsniveau.  

 

 

 

Figur 8.3.1 

Venstre: Gnutella, Midt: 30 % er tilfældigt fjernet Højre: 7 % af de brugere med højest tilslutningsgrad er fjernet. 



~ 80 ~ 
 

Kapitel 9  

Simulering af Rute-indeks 
Rute-indeks tillader, som tidligere beskrevet, at brugerne vælger den ”bedste” nabo at sende en 

forespørgsel videre til. Dette gøres ved at give brugeren af den modtagede forespørgsel et 

overblik over naboernes fil-kartotek, rangeret efter hvor mange filer i samme kategori, den 

enkelte nabo kan forvente at finde gennem sine forgreninger i nettet. 

Gennem simuleringer vil vi nu evaluere fire tidligere beskrevne søge-mekanismers performance 

(se kapitel 6). 

1. RI: For at undgå at sende en forespørgsel videre ud i en resultatløs forgrening, estimerer 

brugeren forespørgslens muligheder for at finde et match ud i den enkelte forgrening ved 

hjælp af RI som: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐹𝑖𝑙𝑒𝑟 ∙ 
𝑅𝐼(𝑠𝑖)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐹𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖
 

Hvor 𝑅𝐼(𝑠𝑖)angiver værdien af den celle i kolonnen, som emne 𝑠𝑖  befinder sig i.  

 

2. RI-Hop: Udvidelse af RI, hvor antallet af steps er med i overvejelserne, når der skal vælges 

rute. Valg af rute findes som forholdet mellem antallet af filer, som er tilgængelige gennem 

den pågældende nabo, og antallet af beskeder, som det kræves for at finde den ønskede 

fil. 

𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑𝑐 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑖 ,𝑄 =   
𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑(𝑁𝑖 𝑗 ,𝑄)

𝐹𝑗
𝑗=0..

 

Hvor h angiver horisonten af RI-Hop, mens 𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑( ) er en estimator for 

RI og 𝑁𝑖 𝑗  er RI’s indgang ved j hop gennem 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑖 . 

 

3. Flooding: Søgemekanisme, som benyttes i Gnutella, der videresender en brugers 

forespørgsel til samtlige af hans naboer.  

 

4. Intet RI: I stedet for at benytte et rute-indeks vælger vi her en tilfældig nabo at 

videresende forespørgslen til. Et scenarie, hvor brugerne selv vælger hvem de vil sende 

filerne til (uden flooding), men hvor brugerne ikke har overblik over naboernes filer. 
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9.1 - Parameter valg 

I et hvert P2P-netværk er der et antal brugere (noder), som befinder sig i en given netværks-

struktur T. Hver bruger udsender i dette netværk et antal forespørgsler q, som kører, indtil enten 

horisonten H for RI-Hop er opnået eller til brugeren har modtaget et ønsket antal resultater (stop).  

Topologien (T) i netværket kan variere fra netværk til netværk, og vi definerer derfor tre netværks-

topologier, som vi vil simulere på.  

Den første netværkstopologi er opsat som et træ. Denne toplogi er specielt interessant, da der i 

denne struktur (se figur 6.1.1) ikke forekommer cykliske tilstande.  

Den anden netværkstopologi er en udvidelse af den første. Her tilføjes ekstra forgreninger (EL) 

mellem brugerne, sådan at der dannes cykliske tilstande. Dette for at tilnærme os en mere 

virkelighedsnær P2P-struktur.  

Den tredje netværkstopologi er en såkaldt power-law graf (som beskrevet i kapitel 8). Denne 

netværksstruktur er det tætteste, man kommer en egentlig P2P-struktur, hvorfor denne er specielt 

interessant.  

Nedenfor præsenterer vi et overblik over udvalgte parametre og deres værdier:   

 

 

 

 

 

 

Som det ses af ovenstående parametervalg, vælger vi at fordele dokumenterne ved at benytte to 

forskellige fordelinger. Den ene er ved en ligefordeling, hvor samtlige agenter har samme 

sandsynlighed for at have den efterspurgte fil. Den anden fordeler 80 procent af de efterspurgte 

filer til 20 procent af brugerne, mens de sidste 20 procent fordeles til de resterende 80 procent 

brugere. Dette for at se, hvorledes antallet af beskeder gennem netværket minimeres henholdsvis 

med og uden et rute-indeks, når brugerne ikke har samme antal filer.  

Parameter Beskrivelse Værdi 

Netværk Parameter 

Antal_noder Antal noder i netværket 1.000 

T P2P-netværkets topologi Se ovenfor 

F Forgrening i netværket 4 

EL Ekstra link ved cykler 10 

Fordelings parameter 

D Dokument fordeling 80/20 og ligefordeling 

RI parameter 

Stop Antal efterspurgte filer 10 

H horisont for RI-Hop 5 

MinUpdate min. % forskel før update 1% 
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Da det kan være en kompleks opgave at indbygge netværkets omkostninger i et P2P-netværk, 

lader vi antallet af beskeder, som løber gennem en netværksalgoritme, betegne netværkets 

omkostninger. Hver simulations itterationer er i dette kapitel derfor opgjort i antal gennemsnitlige 

beskeder pr. simulering.  

9.2 – Evaluering af søgemekanismerne 

For at kunne vurdere de forskellige søgemekanismers performance har vi undersøgt, hvor mange 

beskeder der i gennemsnit skal sendes gennem netværket, før den forespørgende bruger har 

opnået et tilfredsstillende antal match (stop = 10). Simuleringerne er foretaget, hvor 

netværkstopologien er opsat som et træ og, hvor dokumenterne både er ligeligt fordelt mellem 

brugerne, men også ved den mere realistiske 80/20-fordeling, som beskrevet i afsnit 9.1.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9.2.1 viser fordelen ved at benytte rute-indeks (både RI og RI-Hop). Vi er således i stand til at 

reducere antallet af beskeder gennem netværket med over halvdelen. Det er desuden værd at 

bemærke, at RI performer bedre end RI-Hop. Dette skyldes, at RI benytter sig af samtlige noder 

(brugere) til at danne et indeks, mens RI-Hop danner et indeks inden for en predefineret horisont 

(H=5).  

Vi kan således konkludere, at 

desto flere noder algoritmen benytter sig af til at beregne sit rute-indeks, desto 
færre beskeder skal der sendes gennem netværket.  

Vi vil dog senere se, at RI’s anvendelse af samtlige noder, resulterer i markant højere 

opdateringsomkostninger. 
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Figur 9.2.1 viser også konsekvensen ved henholdsvis en ligefordeling og en 80/20-fordeling af 

filerne. Lidt overraskende er der ikke er den store forskel på de to rute-indeks’ performance ved 

de to fordelinger. Dog stiger antallet af beskeder, når man anvender 80/20-fordelingen uden rute-

indeks. Det skyldes, at brugerne øger risikoen for at sende forespørgslen videre til brugere, som 

ikke har den efterspurgte fil.  

For at kunne forstå hvorfor de to rute-indeks performer næsten ens ved brugen af de to forskellige 

fordelingstyper, må vi analysere vores simulationers ”spor” gennem netværket: Antallet af 

filresultater, som det enkelte rute-indeks opsamler på hvert enkelt step gennem netværket.  

80/20-fordelingen fremhæver rute-indeksets fordel, da det sender forespørgslen i en retning, som 

indekset forventer at kunne give et match. Ved 80/20-fordelingen skal indekset dog igennem en 

del brugere, som ikke har den efterspurgte fil.  

Ligefordelingen burde umiddelbart underminere rute-indeksets fordele, da der ved en sådan 

fordeling ikke er en tydelig bedste rute. Da indekset ikke er i stand til at identificere en rute, som 

er markant bedre end de øvrige, vil forespørgslen på indeksets valgte rute imidlertid finde enkelte 

match i modsætning til 80/20-fordelingen, hvorfor: 

ligefordelingen og 80/20-fordelingen resulterer i tilnærmelsesvist samme antal 
afsendte beskeder pr. besvarede forespørgsel for både RI og RI-hop.  

Gnuttelas flooding-princip, hvor en forespørgsel sendes til samtlige naboer, er ligeledes blevet 

holdt op imod vores rute-indeks. Vores rute-indeks reducerer antallet af beskeder i forhold til 

flooding-princippet med helt op til 100 gange, hvis vi blot gør netværket tilpas stort. 

Sammenligningen er dog ikke helt fair, hvorfor figuren ikke er inkluderet her. Ved at benytte 

flooding-princippet findes således ikke kun ti resultater, som rute-indekset er sat til, men derimod 

samtlige resultater til en forespørgsel. At finde samtlige resultater på en forespørgsel anser vi dog 

for værende i overkanten af to primære årsager. For det første vil en bruger have svært ved at 

skulle have stærke præferencer over mere end ti matchende resultater og for det andet resulterer 

flooding i, at flere brugere skal involveres og følgelig kræver det mere båndbredde. 
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9.3 – Overtælling og cykliske tilstande i rute-indeks 

Efter at have set, at vores rute-indeks udsender færre beskeder pr. forespørgsel, vil vi nu skrue på 

netværkets kompression [12], for at se om vores resultater ændrer sig. Som beskrevet i kapitel 6 

bygger rute-indeksets performance på antallet af kategorier, som det enkelte netværk har valgt at 

opdele sine filer i. Opdeles eksempelvis X filer om Beatles og Y filer om Beach Boys i samme 

kategori, vil en bruger, som søger efter filer omhandlende Beatles, modtage X+Y søgeresultater, 

hvorfor der er en overtælling på Y.    

For at få et indblik i vores rute-indeks’ performance ved henholdsvis få og mange 

kategoriinddelinger har vi i nedenstående figur varieret på netværkets kompression. Dette for at 

illustrere indeksenes antal overtællinger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.3.1’s x-akse angiver indeksets kompression. Ved eksempelvis 50 procent angiver 

kompressionen, at antallet af kategorier er halveret, og at halvdelen af kategorierne dermed er 

blevet slået ind under andre kategorier. Når indeksets kompression stiger, falder antallet af 

kategorier i indekset således, og flere filer vil derfor være at finde i samme kategori.   

Figur 9.3.1 viser, at selvom rute-indeksene har en faldende performance grundet overtælling ved 

en højere kompression, er dette fald beskedent selv ved en meget høj kompression af netværkets 

kategorier. Det ses desuden, at rute-indeksene Lorenz dominerer ”intet-RI” selv ved en meget høj 

kompression.  
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Trods netværkets kompression af filernes kategorier, performer RI og RI-Hop 
stadigvæk bedre end ruteindeks hvor fil forespørgsler udsendes til tilfældige 
naboer i netværket.   

Efter at have vurderet at vores rute-indeks udsender færre beskeder pr. forespørgsel ved både 

høje og lave kompressionsværdier, vil vi ændre på topologistrukturen. Da netværkstopologierne i 

de nuværende P2P-netværk er mere komplekse end den nuværende træ-struktur, har vi i Figur 

9.3.2 tilføjet ekstra forgreninger (EL) til vores netværksstruktur for at danne cykliske tilstande, som 

vi gennem vores simuleringer kan undersøge. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.3.2 viser resultatet ved henholdsvis at forebygge og ignorere disse cykliske tilstande. Ikke 

overraskende stiger antallet af beskeder, når de cykliske tilstande ignoreres. Dette primært på 

grund af overtælling.  

Årsagen til den mindre stigning i antallet af beskeder gennem forebyggelse (ved hjælp af en unik 

identifikationskode, som beskrevet i afsnit 6.3) skyldes primært det ekstra antal af beskeder, som 

gennem den forebyggende metode skal sendes af brugere, der opdager og efterfølgende 

anmelder den cykliske tilstand til de øvrige brugere.  

Lidt overraskende reduceres antallet af beskeder i netværket i takt med, at antallet af forgreninger 

stiger markant. Årsagen til dette er, at nye og kortere ruter opstår.  
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9.4 – Netværkets topologi og opdaterings omkostninger 

Vi vil nu udvide vores netværksstruktur og dets kompleksitet en sidste gang. Vi danner derfor først 

et netværk med en simpel, men for netværksteoretikere klassisk træstruktur (se også [13]). 

Derefter tilføjer vi forgreninger til nettet, så der dannes cykler, og endeligt udvider vi netværket til 

den tidligere nævnte power law-struktur (se kapitel 6). Disse tre topologityper vil vi bruge til at 

måle søgemekanismernes performance og opdateringsomkostninger. 

Figur 9.4.1 viser at både RI og RI-Hop performer bedre ved en power law-struktur end ved den 

simple træstruktur. Årsagen til dette er, at der i et power law-netværk er enkelte brugere, som har 

en signifikant højre tilslutningsgrad end de øvrige. Vores simuleringers-spor viser at ved at benytte 

rute-indeks har beskederne en tendens til at blive sendt til brugerne med en høj tilslutningsgrad. 

Brugere, som modellen ”intet-RI” ikke er i stand til at finde og derfor må udsende flere beskeder.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.4.2 illustrerer tydeligt RI-Hops-dominans, idet omkostningerne i opdateringsfasen ved at 

benytte sig af RI er markant dyrere end ved brugen af RI-Hop. Årsagen til denne markante forskel 

er, at RI skal udsende opdateringer til samtlige brugere, mens RI-Hop kun udsender opdateringer 

til en lille delmængde af det samlede antal brugere.  

Resultatet af figur 9.4.2 bekræfter således, at selvom RI har et lavere antal 
overtællinger og udsender færre beskeder gennem netværket end RI-Hop pr. 
forespørgsel, så har dette sin pris, når netværket og dets oplysninger om 
brugernes filer skal opdateres. En pris hvis negative konsekvenser langt 
overstiger RI’s styrker. 
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9.5 – Delkonklusion 

Efter at have testet de fire søgemekanismer på forskellige fordelinger, netværkets kompression 

samt overtællinger, cykliske tilstande og opdateringsomkostninger, kan det konkluderes, at RI-Hop 

samlet set performer bedre end RI, Intet-RI og flooding.  

Intet-RI domineres på næsten samtlige analyser af RI-Hop. En model, hvor brugerne videresender 

de modtagede forespørgsler til de øvrige naboer uden hensyntagen til, hvilke filer naboerne ligger 

inde med, er derfor ikke at foretrække.  

Rute-indeks (RI), som ikke har en indbygget horisont og dermed indsamler oplysninger om 

samtlige brugere før et indeks dannes, performer bedre end RI-Hop. Omkostningerne ved at 

opdatere RI overstiger dog RI-Hop med adskillige 100 procent, hvorfor RI-Hop stadig må vurderes 

at være at foretrække frem for RI.  

Floodings omkostninger overstiger langt RI-Hops, da flooding-princippet udsender beskeder til 

samtlige naboer. Flooding finder derimod samtlige match, når en forespørgsel sendes ud i 

netværket. Det må dog vurderes, at brugerne ikke har behov for mere end omtrent ti match at 

vælge imellem, hvorfor RI-Hop også er at foretrække fremfor Gnutellas flooding princip. 

RI-Hop vurderes derfor at være både billigere og mere effektiv end både RI, ”intet-RI” og Gnutellas 

flooding-princip. 
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Kapitel 10 

Simulering af EigenTrust-algoritmen 
For at måle hvordan EigenTrust-algoritmen fra kapitel 5 performer i forhold til det nuværende 

Gnutella-netværk, vil vi implementere et - for hver test -, forskelligt antal ondsindede brugere i 

netværket (startende med 400 ud af 1.000). I vores simuleringer vil vi fokusere på antallet af 

dårlige filer, da EigenTrust-algoritmen ved hjælp af indførelse af omdømme bør minimere 

ondsindede brugeres mulighed for at sende disse filer ud i netværket. Før en egentlig simulering 

foretages, vil vi dog først kontrollere, hvorvidt EigenTrust overholder vores egenskab 2 om equal 

treatments of equal. En egenskab, som ikke er opfyldt med mindre sandsynligheden for download 

er ligeligt fordelt mellem brugere med samme omdømme, eller hvis nogle brugere ikke har 

mulighed for at opnå samme høje omdømme som andre. 

 

Parameter Beskrivelse Værdi 

Netværk Parameter 

Antal_noder Antal noder i netværket 1.000 

Antal_gode Antal gode brugere 600 

Antal_onde Antal ondsindede brugere 400 

Antal_forhånd forhåndsgodkendte brugere (delmængde af gode brugere) 3 

Bruger opførsel 

Dårlig_filer_Gbruger % dårlige filer pr. god bruger 5% 

vælg_score_0 Ssh. for at bruger med tillidsscoren 0, bliver valgt 10% 

Opload_fordeling Opload fordeling ssh. baseret 

 

10.1 – Opload-fordeling i et tillidsbaseret netværk 

I Gnutella-netværket er en naturlig opload-fordeling etableret ved, at brugere, som har flere filer 

og højere båndbredde, kan svare på flere forespørgsler og derved opnå en større sandsynlighed 

for at blive valgt til at oploade en fil. I vores case giver en meget høj global tillids-score en større 

sandsynlighed for, at en given bruger bliver valgt til at oploade en fil. Dette vil muligvis føre til en 

evig cirkel, som gør, at brugeren bliver valgt til flere og flere oploads og derved får en stadig 

stigende tillids-score. Dermed vil han i sidste ende næsten være den eneste, som folk downloader 

fra, hvis ikke hans båndbredde allerede har nået et maksimum. Dette scenarie kan ikke finde sted i 

det nuværende Gnutella-netværk, da en bruger vælges vilkårligt til at oploade en fil og derved 
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opnås en velafbalanceret opload-fordeling. Vi ønsker i en modificeret udgave, at dette også 

gælder for brugere i vores EigenTrust-algoritme. Brugere med ens forudsætninger og samme 

tillids-scorer bliver tildelt ligelig sandsynlighed for at oploade en fil. Dette for at opfylde egenskab 

2 fra kapitel 1. Vi ser her på to forskellige tillids-baserede fordelingsmetoder, hvor  𝑡0, 𝑡1,… , 𝑡𝑅−1  

er tillids-scorer fra brugere, som svarer på forespørgslen (se [22]). 

 

Deterministisk fordelingsmetode udvælger brugeren med den højeste tillids-score tmax blandt alle 

brugere, som har svaret på den aktuelle forespørgsel r. 

Sandsynlighedsbaseret fordelingsmetode vælger bruger i til at oploade sin fil med sandsynlighed 

𝑡𝑖/ 𝑡𝑗
𝑅
𝑗=0  

 

For at give nye brugere i et netværk, som starter med en global tillids-score på 0, en mulighed for 

at opbygge et godt omdømme, tildeler den sandsynlighedsbaserede fordelingsmetode fast 10 

procent sandsynlighed, for at der bliver downloadet fra den gruppe hvor brugere har en tillids-

score på 0. Dette for at nye brugere kan opbygge et godt omdømme i netværket. Men de 10 

procent, betyder også implicit, at der er 10 procent risiko for, at man i sin forespørgsel rammer en 

ondsindet bruger, som ligeledes har en tillids-score på 0.  

Grænsen på de 10 procent er således afbalanceret mellem at tillade nye brugere at stige i 

omdømme og hæmmer samtidig ondsindede brugere i at sende deres filer af sted. Da både 

ondsindede og nye brugere stilles ens, betyder det, at vores antagelse 4 er overholdt, da nye 

brugere ikke bliver tildelt en fordel af netværket. 

 

I afsnit 10.1 og 10.2 vælger vi kun at analysere på 15 brugere, da disse resultater er lettere at 

overskue i denne specifikke problemstilling, end en simulering på 1000 brugere. I simuleringen 

forestiller vi os et tilfældigt nystartet netværkssystem, hvorfor alle brugere starter på samme 

tillidsniveau. 

 

Vi sammenligner nedenfor i figur 10.1.1 og figur 10.1.2 de to fordelingsmetoder, som beskrevet 

ovenover med et netværk, hvor der ikke er implementeret et omdømmesystem, hvor brugerne 

derfor bliver udvalgt helt tilfældigt til at oploade. Figurerne giver et billede efter 20 simuleringer. 
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Figur 10.1.1 viser en opload-fordeling i et P2P-netværk, hvor opload bliver valgt deterministisk ud 

fra brugernes omdømme i forhold til et ikke-tillidsbaseret netværk, hvor opload bliver valgt 

tilfældigt. Af denne figur ses det, at bruger 12 vil blive overbelastet, idet han kommer til at stå for 

næsten al opload i netværket grundet hans høje omdømme, hvilket igen er selvforstærkende. 

Dette vil til sidst tvinge ham til at forlade netværket grundet manglende kapacitet. 

 

Figur 10.1.2 viser derimod en opload-fordeling i et P2P-netværk, hvor opload bliver bestemt ud fra 

en sandsynlighedsfordeling over brugernes omdømme. Af figuren ses det, at denne fordeling giver 

en naturlig og mere jævn fordeling mellem alle brugere og derved en jævn fordeling af 

belastningen på nettet.  

 

Ved altid at vælge brugeren med højest tillids-score til at hente sin fil fra, som vist i figur 10.1.1, vil 

et netværk blive meget inefficient, idet en enkelt bruger vil stå for alt opload i hele netværket, 

hvilket resulterer i en meget skæv opload-fordeling.  

 

Figur 10.1.2 viser en jævn fordeling af opload, som ligger tæt på en fordeling, 
hvor brugerne vælger filerne tilfældigt. Dette giver os en meget mere naturlig 
opload-fordeling i netværket, hvorfor vi vælger at benytte den 
sandsynlighedsbaserede fordelingsmetode i vores perfekte algoritme. 
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10.2 - Aktive brugere bliver belønnet 

Vi vil nu illustrere, at aktive brugere har bedre muligheder for at tilslutte sig andre aktive brugere, 

idet deres lokale tillids-score er meget høj. Dette kan, som vi har behandlet i kapitel 4 og 5, bedst 

forklares ved et lille eksempel. Her forestiller vi os en aktiv bruger i med 𝜏 = 3, 17 som har tilsluttet 

sig brugere med lokale tillids-scorer på henholdsvis 10, 6 og 4. En inaktiv bruger (tillids-score = 0) 

vil her ikke have mulighed for at tilslutte sig brugeren i, da bruger i allerede har opnået sit ønskede 

antal tilslutninger τ = 3, hvorfor bruger i kun vil tilslutte sig en aktiv bruger med en tillids-score, 

som er højere end 4. Belønningen ved at være en aktiv bruger her, er således, at man er tilsluttet 

brugere med en højere tillids-score, som således er tilbøjelig til at sende bedre filer. Det samme 

billede giver vores simuleringer os også, som det ses nedenfor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.2.1 viser antallet af tilslutninger til andre brugere i forhold til antallet af foretagede gode 

oploads. Denne graf viser tydeligt, at aktive brugere, som oploader mange filer, bliver belønnet 

med et bredt overblik over netværket baseret på mange direkte tilslutninger til andre brugere. 

 

Figur 10.2.2 viser det antal af gode svar, som en bruger i modtager i forhold til antallet af gode 

filer, som bruger i selv har oploadet til andre. Eksempelvis kan det udledes, at hvis en bruger har 

oploadet 50 gode filer, er ca. 40 procent af alle de svar, han får på sine egne forespørgsler, reelle 

og gode filer. Det er desuden værd at bemærke, at en bruger med over 75 gode oploads til andre 

                                                           
17

 Tau er lig det maksimale antal tilslutninger, som en given bruger ønsker.  Varierer fra bruger til bruger som 
beskrevet i kapitel 4. 
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brugere, næsten er sikker på at modtage gode filer. Dvs. grundet hans samspil med andre brugere 

med højt omdømme, bliver han immun over for ondsindede brugere, da de bliver placeret så langt 

ude i netværket i forhold til ham, at de ikke kan nå ham. 

 

Af disse to simuleringer kan det udledes, at et P2P-netværk bliver mere efficient ved indførelse af 

en omdømme-algoritme som EigenTrust, da free-riders tvinges til at dele deres filer på lige fod 

med andre brugere, og da ondsindede brugere tvinges til kanten af netværket. Derved overholder 

EigenTrust-algoritmen egenskab 5 for den perfekte algoritme, nemlig at vi ønsker at skabe et mere 

optimalt netværk end det i dag er tilfældet med Gnutella. Desuden er algoritmen også 

strategyproof (egenskab 1), da det er en dominerende strategi for alle brugere at oplyse sande 

præferencer med hensyn til ønskede kategorier og at svare på andre brugeres forespørgsler med 

gode filer. 

10.3 – Simulering af trusselsmodeller 

Vi opstiller nu fire forskellige trusselmodeller for at teste EigenTrust-algoritmen mod angreb fra 

ondsindede brugere. Da EigenTrust-algoritmen netop blev designet for at fjerne free-riders og 

ondsindede brugere, er det essentielt, at den kan håndtere samtlige trusselsmodeller, vi opstiller. 

Vi vil tage højde for flere forskellige strategier, som de ondsindede brugere kunne tænkes at bruge 

i algoritmen og i trusselmodellerne. I trusselsmodel A vil ondsindede brugere oploade dårlige filer 

og tildele høj tillids-score til andre ondsindede brugere, som de møder i netværket. I trusselsmodel 

B kender de ondsindede brugere hinanden fra start og prøver derved deterministisk at tildele høj 

tillids-score til hinanden. I trusselmodel C prøver ondsindede brugere at opnå høje tillids-scorer fra 

gode brugere ved en gang imellem at sende gode filer samtidig med, at de sender dårlige filer til 

andre. I trusselsmodel D er de ondsindede brugere delt op i to grupper i netværket. Den ene 

gruppe sender her kun gode filer af sted for på den måde at forøge den anden gruppes tillids-

score, som kun udsender dårlige filer. Disse modeller er opstillet i nedenstående tabel. 
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Trusselsmodel A – individuelle ondsindede brugere 

Ondsindede brugere sender i denne trusselsmodel altid dårlige filer, når de bliver valgt til at 

oploade. Samtidig forsøger de at tildele hinanden høje tillidsscorer ved at vurdere samtlige 

brugere omvendt 𝑠𝑖𝑗 = 𝑑å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑟  𝑗 −  𝑔𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑟 (𝑗), hvor de ondsindede brugere da 

værdisætter brugerne ud fra antal dårlige filer oploadet i stedet for antal gode filer. Denne 

trusselsmodel illustreres nedenfor i figur 10.3.2, testet på et netværk med samme forudsætninger 

som det nuværende Gnutella-netværk i forhold til et netværk, hvor EigenTrust-algoritmen er 

implementeret, begge med et varierende antal ondsindede brugere. 
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Trusselsmodel Opload-strategi Tillids-score strategi Figur 

A Altid opload dårlige filer Tildel god tillids-score til 

brugere som oploader 

dårlige filer 

10.3.2 

B Altid opload dårlige filer Tildel god tillids-score til 

kendte ondsindede 

brugere for at lave et 

ondsindet kollektiv 

10.3.3 

C Opload dårlige filer i f % af 

alle situationer 

Tildel god tillids-score til 

kendte ondsindede 

brugere for at lave et 

ondsindet kollektiv 

10.3.4 og 10.3.5 

D Opload gode filer Tildel lige dele af tillid til 

alle B noder i netværket 

10.3.7 

 

Tabel 10.3.1 
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I fraværet af et omdømmesystem som EigenTrust-algoritmen er det tydeligt, at ondsindede 

brugere har stor succes med at afsende mange dårlige filer til resten af netværket (røde søjler). 

Ved at indføre EigenTrust-algoritmen til netværket modtager ondsindede brugere derimod kun 

høje tillids-score fra andre ondsindede brugere, hvilket sker forholdsvis sjældent, da de skal lave 

en fil-udveksling for at få tildelt en score af den anden bruger. Pga. deres lave tillids-score, som de 

får ved EigenTrust, bliver de dog sjældent valgt til at oploade en fil og derved minimeres antallet af 

dårlige filer i netværket. 

 

Selvom vi indfører EigenTrust-algoritmen, ender vi stadig med omkring 10 procent dårlige filer i 

netværket (blå søjler). Dette skyldes de implementerede 10 procent sandsynlighed for at 

downloade fra brugere med tillids-score på 0, for at få nye brugere ind i netværket. Desværre 

åbner dette også døren for ondsindede brugere. Samtidig ses det, at når der er nul ondsindede 

brugere, er antallet af dårlige filer på omkring de 5 procent. Denne procentsats skyldes, at også 

gode brugere til tider sender ikke tilfredsstillende materiale, hvorfor vi har valgt selv at 

implementere de 5 procent i vores algoritme (som også beskrevet i kapitel 8). 

 

Trusselsmodel B – Ondsindede kollektiver 

Vi vil nu undersøge, hvilken indflydelse det vil have på netværket, hvis ondsindede brugere fra 

start har kendskab til hinanden og dermed har mulighed for at danne et ondsindet kollektiv. 

Strategien i denne trusselsmodel er, at ondsindede brugere altid sender en dårlig fil, hvis de bliver 

udvalgt til at oploade en fil. Samtidig danner de ondsindede brugere her et ondsindet kollektiv ved 

at tildele en god tillids-score til en anden ondsindet bruger i netværket.  

 

Ud fra en sandsynlighedsbaseret fortolkning af vores algoritme danner de ondsindede brugere et 

kollektiv, hvor deltagelse ikke kan annulleres. Dette er med til at øge tillids-scoren for alle brugere 

i kollektivet. 

Figur 10.3.3 viser resultatet af en simulering henholdsvis med og uden EigenTrust-algoritmen 

implementeret, hvor ondsindede brugere samarbejder i et kollektiv. 
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Med indførelsen af EigenTrust-algoritmen viser vores model sig ifølge ovenstående figur at 

performe ligesom i trusselsmodel A, selvom ondsindede brugere arbejder sammen. Eksperimentet 

viser altså, at dannelse af ondsindede kollektiver ikke øger tillids-scoren markant for ondsindede 

brugere i netværket, så længe EigenTrust er implementeret. Dette skyldes primært 

tilstedeværelsen af de forhåndstillidsfulde brugere (se afsnit 5.3), som formår at bryde disse 

kollektiver op og dermed hindrer dem i at tildele hinanden høje tillids-værdier.  

Under tilstedeværelse af forhåndstillidsfulde brugere er den lokale tillids-score 
for ondsindede brugere signifikant lavere end de gode brugere, allerede efter en 
enkelt gennemgang af algoritmen.  

Det ses eksempelvis at hvis 20 procent af alle brugerne vælger at være ondsindede i trusselsmodel 

B, så vil EigenTrust-algoritmen sænke antallet af dårlige filer fra 70 til 10 procent. De ondsindede 

kollektiver er således ikke i stand til at øge deres globale tillids-score. De ondsindede brugere er 

derfor tvunget til først at skulle udsende et antal gode filer for efterfølgende at kunne sprede 

dårlige. Vi opstiller derfor et nyt scenarie i trusselsmodel C, hvor idéen er, at ondsindede brugere 

prøver at skaffe positiv tillid fra gode brugere i netværket. 

Trusselmodel C – Kamuflerede ondsindede kollektiver 

Strategien for ondsindede brugere i denne model, hvor 1/3 af brugerne er sat til at være 

ondsindede er, at de oploader en god fil i f % af alle tilfælde. Herudover danner de ondsindede 

kollektiver på samme måde som beskrevet i trusselsmodel B. Vi indfører en parameter f i 

algoritmen, som varierer fra 0 procent til 90 procent med 10 procent intervaller. Denne parameter 

er sandsynligheden for, at ondsindede brugere oploader en god fil, når de bliver valgt. Resultatet 
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af denne simulering, hvor parameteren f er tilføjet algoritmen er vist nedenfor i figur 10.3.4 ved 

både det nuværende Gnutella-netværk og et EigenTrust netværk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.3.4 viser, at ondsindede brugere vil have en maksimal negativ effekt på netværket hvis de 

oploader en kombination af 50 % gode filer og 50 % dårlige filer, da godt en tredjedel af alle filer i 

nettet således vil være dårlige filer. Denne strategi har dog en vis omkostning for de ondsindede 

brugere, idet de skal tilbyde en del gode filer, hvilket ikke er i deres interesse.  

 

Figur 10.3.5 viser trade-off mellem download af gode og dårlige filer. Det skal her bemærkes, at 

antallet af dårlige downloads falder mere en antallet af gode oploads af ondsindede brugere 

stiger, da brugerne i vores simuleringer bliver ved med at hente filer, indtil en god fil er fundet. Et 

hvert scenarie fra figur 10.3.4 er repræsenteret ved et datapunkt i figur 10.3.5. For eksempel den 

fjerde blå bar i figur 10.3.4, som korresponderer til 𝑓 = 30 % med EigenTrust-algoritmen 

implementeret. Denne værdi er efterfølgende plottet ind i figur 10.3.5 som et datapunkt (fra 

venstre mod højre) på den nederste kurve, som repræsenterer modellen, hvor EigenTrust-

algoritmen bliver brugt. Punkterne på kurverne repræsenterer altså stigende f værdier fra venstre 

mod højre. Dette viser, at uden EigenTrust-algoritmen (rød kurve) er det let for de ondsindede 

brugere at sætte f lavt og derved placere sig selv højt oppe i venstre kvadrant. Derimod har 

ondsindede brugere dårlige betingelser på EigenTrust-kurven. Specielt giver det ikke mening for 
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ondsindede brugere at øge f til over 20 %, idet forøgelsen af gode filer klart overstiger forøgelsen 

af dårlige filer for f > 20 %. 

Ondsindede brugere, som opererer under trusselsmodel C, prøver altså her at opnå positiv tillids-

score fra nogle brugere i netværket ved lejlighedsvis at tilbyde gode filer. Derfor vil de ikke få en 

tillids-score på nul fra samtlige brugere i netværket. Dette vil over tid give dem en højere global 

tillids-score og følgelig give dem flere oploads, hvoraf en del vil være dårlige filer.  

De tidligere modeller og simuleringer har vist, at ondsindede brugere kan øge 
deres indflydelse på netværket ved delvist at gemme deres ondsindede 
identitet. Dog vil deres ondsindede identitet blive afsløret over tid, og de vil 
derfor stadig blive sendt mod kanten af netværket.  

I sidste trusselsmodel ser vi derfor på en strategi, der er baseret på en holdindsats, som skal 

forsøge at eliminere denne ulempe. 

Trusselsmodel D – Ondsindede spioner 

Der findes i denne model to typer af ondsindede brugere, type B og type D, hvor type B kun 

udsender dårlige filer, og type D kun udsender gode filer. Strategien i denne trusselsmodel er, at 

ondsindede brugere af type D tildeler alle ondsindede brugere af type B i netværket en god tillids-

score, for på denne måde at øge type B’s chancer for at blive valgt. 

I figur 10.3.6 er de ondsindede brugeres strategi illustreret. En bruger C ønsker at downloade en fil 

fra den ondsindede bruger B. Brugeren C spørger derfor sine værdimanagers (rød node) om 

bruger B’s tillids-score. Værdimanagers spørger derefter sine naboer om deres erfaringer med 

bruger B og vægter deres svar efter værdimanagerens egne erfaringer med den enkelte nabo. Da 

bruger D er med i det ondsindede kollektiv, men kun har delt gode filer med værdimanageren og 

de øvrige brugere, tildeles bruger D en stor vægt, når værdimanageren skal vægte sine naboers 

svar. Dette kan i sidste ende vildlede C til at vælge den ondsindede bruger B. 
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I denne simulering benytter vi os af en model med 1000 brugere, hvor tre er forhåndstillidsfulde, 

600 er gode og 400 er ondsindede (de forhåndstillidsfulde er en delmængde af de gode). De 

ondsindede brugere er så delt op i 2 grupper, hvor vi varierer gruppestørrelserne, og disse 

resultater er plottet ind i figur 10.3.7 nedenfor. Gruppestørrelserne varierer som illustreret i 

nedenstående tabel og er plottet ind i grafen fra venstre mod højre.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

#Type B 400 390 360 350 300 250 200 150 100 50 

# Type D 0 10 40 50 100 150 200 250 300 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.3.7 viser, at ondsindede brugere etablerer en meget efficient fordeling af arbejdet. De 

ondsindede brugere af type D opfører sig som normale, gode brugere og forsøger at øge deres 

globale tillids-score ved at oploade gode filer i netværket. Denne score vil de så overføre til de 

ondsindede brugere af typen B, som kun sender dårlige filer ud i netværket som illustreret i 10.3.6. 

Den ondsindede natur vil ikke kunne opdages i et P2P-netværk, og type D brugerne kan derfor 

over tid fortsætte med at øge tillids-scoren for type B brugerne.  
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Ved implementeringen af EigenTrust-algoritmen (blå kurve) sænkes antallet af dårlige filer i 

netværket betydeligt. Dog må denne strategi si over samtlige af de ondsindede strategier s-i ifølge 

definition 2.2.2 anses for at være den ondsindede bruger i’s bedste svar 𝑏𝑖 𝑠−𝑖 , hvis EigenTrust er 

implementeret. Ved at oploade 500 gode filer får de således mulighed for at oploade omkring 

5000 dårlige filer. Det er dobbelt så mange som under trusselsmodel C. 

10.4 - To specielle trusselmodeller 

Udover de fire allerede forklarede trusselmodeller opstiller vi yderlige to velkendte situationer, 

hvor vi i disse modeller kort vil undersøge, hvordan EigenTrust-algoritmen kan håndtere dem. 

Disse modeller er specielt orienterede mod virusangreb og derfor ikke med henblik på at øge 

dårlige filer i netværket, men mere at sprede en virus blandt brugerne, hvorfor dette ikke er 

simuleret. 

Trusselsmodel E – ”Sybil Attack” 

En ondsindet bruger laver et program, som tilslutter adskillige brugere til netværket. Hver gang en 

af de brugere bliver valgt til at oploade en fil, sender han en virus i stedet for en fil. Herefter 

forlader han netværket og tilslutter en ny bruger i stedet (som beskrevet i [57]).  

Dette scenarie tager udgangspunkt i, at nye brugere i EigenTrust-algoritmen har 10 procent 

sandsynlighed for at blive valgt til at oploade en fil. Derfor behøver den ondsindede bruger ikke at 

tænke på de oprettede brugers omdømme, da det er gratis at oprette en ny bruger.  

Dette angreb kan dog sænkes og til en hvis grad også standses ved at indføre en omkostning ved 

at tilslutte en ny bruger. Dette kunne eksempelvis være en tids-omkostning, som i dag næsten er 

standard alle steder på internettet, hvor man ved oprettelsen af en bruger bliver vist et billede 

med nogle bogstaver, som man skal skrive ind i et felt for at kunne oprette en bruger. Dette lille 

kneb betyder, at robotten ikke automatisk kan oprette brugere, men at den ondsindede bruger 

manuelt skal oprette de ondsindede konti, hvis angrebet skal lykkes. Dette fjerner motivationen 

fra de fleste ondsindede brugere. 

Trusselsmodel F – ”Virus-udbreder” 

Dette scenarie er en modificeret version af trusselsmodel C, hvor strategien er, at hver hundrede 

fil, som den ondsindede bruger sender, er en virus, alle andre filer han sender er gode. 

Denne trusselsmodel kan EigenTrust ikke håndtere, da EigenTrust kun reducerer antallet af dårlige 

filer i et netværk, men ikke eliminerer samtlige dårlige filer i P2P-netværket. Hvis ondsindede 
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brugere oploader mange gode filer og kun et par filer, som gør massiv skade i netværket, findes 

der intet omdømme system, som kan fjerne denne trussel fra et P2P-netværk. Denne strategi er 

dog enorm omkostningsfuld for den ondsindede bruger, da han skal sende ekstremt mange gode 

filer for at opretholde sit gode omdømme. 

10.5 - Delkonklusion 

Vores simuleringer viser, at en sandsynlighedsbaseret fordelingsmetode i forhold til valg af opload 

giver en mere naturlig opload-fordeling i netværket i forhold til en deterministisk 

fordelingsmetode, hvor en enkelt bruger bliver overbelastet og forlader netværket. Derfor vælger 

vi at benytte den sandsynlighedsbaserede fordelingsmetode i vores design af den perfekte 

fildelingsalgoritme. 

Det ses i simuleringerne, at et P2P-netværk vil blive mere efficient ved indførelse af en omdømme-

algoritme som EigenTrust, da free-riders tvinges til at dele deres filer med andre brugere, og 

ondsindede brugere tvinges til kanten af netværket. Derved opfylder EigenTrust-algoritmen vores 

egenskab 5 for den perfekte algoritme, nemlig at vi ønsker at skabe et mere optimalt netværk end 

det i dag er tilfældet med Gnutella.  

Ved at indføre EigenTrust-algoritmen til netværket modtager ondsindede brugere kun høje tillids-

score fra andre ondsindede brugere, hvilket sker forholdsvis sjældent, da de skal lave en fil-

udveksling for at få tildelt en score af den anden bruger. Pga. deres lave tillids-score bliver de dog 

sjældent udvalgt og derved minimeres antallet af dårlige filer i netværket. 

Når ondsindede brugere strategisk oploader både gode og dårlige filer, er det vanskeligere at 

udskille dem fra de gode brugere. Derfor har ondsindede brugere mulighed for at følge denne 

strategi, selvom det er omkostningsfuldt for de ondsindede brugere at deltage aktivt og reelt i 

netværket. 

Simuleringen viser, at EigenTrust-algoritmen dominerer algoritmen brugt i det nuværende 

Gnutella-netværk i alle scenarier, og derfor kan vi konkludere, at denne algoritme er Pareto 

overlegen i henhold til den nuværende algoritme. Desuden har vi bevist, at den opfylder egenskab 

6, som vi opstillede i kapitel 1. 

 

 



~ 101 ~ 
 

Kapitel 11 

Simulering af RTR protokollen 
For at vurdere, hvordan RTR protokollen performer, er vi specielt interesseret i at undersøge tre 

ting. (1) I hvilke scenarier er der størst behov for implementeringen af en RTR protokol og, 

hvordan performer protokollen under disse scenarier. (2) Hvilke konfigurationer (såsom 

parametervalg) giver det bedste resultat for netværket som helhed og for de enkelte brugere i 

særdeleshed. (3) Hvor godt performer RTR over for personer med ondsindede intentioner.  

11.1 – parameter valg 

For at kunne undersøge de tre ovenstående spørgsmål, opstiller vi foruden modellerne all-

forward, competetive-forward og no-forward tre RTR-modeller, som adskiller sig ved forskellige 

valg af filter, som beskrevet i afsnit 7.2.   

Udover de tre filter-niveauer opstiller vi - som illustreret i ovenstående tabel - også variablerne 

f_salg, f_køb, p_n og f_return, som vi vil justere løbende gennem kapitlet, så vi opnår det bedst 

ønskelige resultat for vores RTR-protokoller.  

 f_salg: faktor, som bruges ved videresalg af en RTR. I stedet for at skulle estimere værdien 

ved et gensalg af en RTR benytter vi en pris-justeringsfaktor. f_salg = 1: brugerne vurderer, 

at prisen på en købt RTR er fair, hvorfor denne vælges ved videresalg. f_salg < 1: brugerne 

angiver usikkerheden ved gensalg og sætter prisen lidt lavere end naboen. f_salg > 1: 

angiver den potentielle gevinst ved gensalg for den der sælges til, hvorfor prisen sættes op.  

 f_køb: faktor, som brugerne benytter til at vurdere, om de vil købe en RTR. RTR’en købes 

kun, hvis prisen er faktor f_køb lavere end, hvad de selv kan få for den. (og varierer derfor 

fra bruger til bruger) 

 p_n: sandsynligheden for at en nabo ikke har set en RTR. Afhænger af RTR’ens alder, 

hvorfor denne faktor er opstillet som et array.  

 f_return: angiver andelen af resultater, som afsenderen af en forespørgsel modtager.  

Navn RTR_if RTR_kf RTR_ff Beskrivelse 

f_filter 1 2 3 Filter niveau ( 1 = intet filter, 2 = kategori filter, 3 = fil filter) 

f_salg 0,5 " " Justering af prisen på en RTR ved gensalg 

f_køb 1 " " Køber kun hvis RTR er faktor f_køb lavere end forventet salgspris 

p_n [1 ,0.6,0.4,..] " " Sandsynglighed for at en nabo ikke har set en RTR 

f_return 0,1 " " Andelen af resultater som vil blive leveret ved en forespørgsel 



~ 102 ~ 
 

Inden vi foretager vores egentlige analyse, vil vi først tage et kig på vores eksempel i tabel 7.1.1, 

som motiverede os til at indføre RTR-protokollen. I nedenstående tabel 11.1.1 vises samme tabel 

som i kapitel 7, dog med en ekstra række for at illustrere RTR-protokollens performance. Tallene 

kan også aflæses i figur 11.2.1.   

Model Gns score pr. forsp. # svar fra brugere pr. forsp. # beskeder pr. forsp. 

All-forward 

Competitive-forward 

No-forward 

3.4 

0,5 

0,2 

39,7 

11,8 

2,0 

152,1 

45,3 

9,8 

RTR_ff 3,5 39,9 169,4 

 
RTR_ff (med fil-filter) fungerer altså overraskende godt, taget i betragtning af det ekstra antal 

beskeder, som RTR-protokollen kræver for at kunne svare på en forespørgsel. Det er således klart, 

at RTR-protokollen er en nødvendig implementering i P2P-miljøer med konkurrerende adfærd. I 

det efterfølgende vil vi derfor se på problemet ved den konkurrerende adfærd i forskellige 

scenarier og ikke mindst: hvordan RTR kan løse disse samarbejdsproblemer.  

11.2 – Simulering med og uden adaptivity 

Som beskrevet i kapitel 7 gav indførelsen af adaptivity - mekanismen som gav brugerne mulighed 

for at tilpasse sig lønsomheden af deres omgivende brugere - en større individuel nytte, i tillæg 

blev netværkets topologi mere efficient i takt med den stigende cluster-effekt, som samler 

brugere med samme interesse samme sted i netværket. (se [14]) 

I figurerne 11.2.1 og 11.2.2 er vist all forward, competetive forward og no forward, samt RTR 

protokollens performance under konfigurationerne fra tabellen øverst i afsnit 11.1. Samtlige 

netværkstypers performance er målt ud fra gns. score og beskeder med og uden adaptivity.  
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All forward viser sig som forventet i Figur 11.2.1 og 11.2.2 med adaptivity at få antallet af 

beskeder pr. forespørgsel til at falde med ca. 25 procent, mens den gennemsnitlige score pr. 

forespørgsel stiger med ca. 70 procent (scoren ved RTR er som også tidligere beskrevet summen af 

eksakte match (se= 1) og match inden for samme kategori (sa= 0,01) pr. forespørgsel). 

Competetive forward viser sig at falde markant, når der indføres adaptivity. Competetive forward 

falder således til ca. 10 procent af scoren under all-forward og til ca. 30 procent af scoren under 

competetive forward uden adaptivity. Årsagen til dette fald er, at brugere med samme interesse 

bliver naboer ved at implementere adaptivity. Dette får antallet af beskeder til at falde og har 

dermed en positiv indvirken på netværkets samlede omkostninger. Da naboerne ved adaptivity 

samtidig bliver konkurrenter, videresendes samtlige forespørgsler dog ikke, hvilket giver færre 

match og dermed en lavere gennemsnits-score pr. forespørgsel. 

RTR viser sig derimod at give glimrende resultater både med og uden adaptivity. I figur 11.2.1 ser 

vi således, at RTRif (med ”intet filter”) uden adaptivity opnår samme score som under all-forward, 

mens der kun er en stigning i antallet af beskeder på ca. 40 procent. Denne omkostningsstigning 

målt i antal beskeder skal ses i lyset af, at RTR som tidligere beskrevet, skal sende tre beskeder for 

hver forespørgsel i modsætning til en enkelt under all forward.  

Det bør desuden bemærkes, at RTRkf (med kategori-filter) og RTRff trods deres mindre 

gennemsnits score, har markant færre omkostninger (målt i antal beskeder). RTRkf opnår således 

ca. 55 procent af all forwards gennemsnits-score til kun omkring 25 procent af dets omkostninger. 

Ser vi på RTR med adaptivity er RTR-protokollens styrker endnu mere i øjenfaldende.  

RTRkf opnår således en bedre gennemsnitsscore end all-forward med de 
tilnærmelsesvis samme omkostninger ved adaptivity. 

For at kunne analysere vores RTR protokol og antallet af beskeder gennem vores simulators 

netværk, har vi i figur 11.2.3 opdelt RTRif og RTRff’s beskeder fra figur 11.2.2 i (1) beskeder med 

tilbud om køb af en RTR, (2) beskeder fra personer som vil købe en RTR og som selv har svar på 

forespørgslen, (3) beskeder fra personer der vil købe en RTR, men som ikke selv har svar på 

forespørgslen og endelig (4) RTR beskeder. Vi har også inddraget opdelingen af all-forwards 
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beskeder, som dog kun består af forespørgsler. For at skille de brugbare filer ud fra all-forward18, 

har vi sat en stiplet linje, hvor de forespørgsler, som ligger over denne, førte til et match på en 

forespørgsel. Analysen i figur 11.2.3 er foretaget både med og uden adaptivity. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Af figur 11.2.3 kan vi konkludere følgende tre ting:  

For det første ser vi, at der er et stort antal forespørgsler i all-forward, som ikke er brugbare. Ved 

eksempelvis at udelukke adaptivity er det kun omkring 1/6 af beskederne, der er brugbare.  

For det andet ved vi, at et køb af en forespørgsel ved RTR resulterer i to overhead beskeder19. 

Men da de fleste køb af forespørgsler i RTR er brugbare, da køberen kan svare på forespørgslen, 

og da det relative antal af brugbare forespørgsler er lavt, er overhead’en ved RTR protokollen det 

også. Ser vi eksempelvis på RTRif uden adaptivity, er næsten 1 ud af 4 tilbud/forespørgsler blevet 

købt, så overhead udgør kun ca. 40 procent af omkostningerne for antal tilbudte filer (blå del af 

søjlen).  

For det tredje - og nok vigtigst - ser vi, at RTR reducerer antallet af ubrugelige beskeder. Ser vi 

således på RTRff ved ikke at benytte adaptivity, da er ca. 1 ud af 2 beskeder brugbare, mens dette 

kun gør sig gældende for 1 ud af 6 for all-forward. Forskellen på RTRff og RTRif er deres filter, 

                                                           
18

 Beskeder, der potentielt generer indkomst 
19

 Beskeder, der ikke direkte fører til køb af en fil 
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hvorfor RTRff resulterer i en bedre performance, da protokollen med sit eksakte filter er i stand til 

at guide filen i den rigtige retning.   

Ved adaptivity opnår RTRff samme antal brugbare beskeder, som både all-
forward og RTRif, men da RTRff udstyrer brugerne med eksakte fil-filtre, 
resulterer RTRff i langt færre ubrugelige beskeder end all-forward. 

 

11.3 – Simulering ved interesse-overlap og betydningen af antal forbindelser 

Efter ovenstående simuleringer står det klart, at RTR udsender flere brugbare beskeder gennem 

netværket end specielt competetive forward. Det står ligeledes klart, at man ved 

implementeringen af adaptivity, som også beskrevet i kapitel 10 ved simulering af Eigentrust 

algoritmen, hvor brugerne kan tilslutte sig naboer med samme interesse og stor lønsomhed, 

styrker RTR og tilsvarende svækker competetive forward.   

I forlængelse af dette mener vi, det kan være relevant at undersøge, hvordan RTR, competetive 

forward og all forward performer i situationer, hvor brugerne i netværket har henholdsvis mange 

og få overlappende interesser.  Vi har valgt at belyse dette interesseoverlap uden muligheden for 

adaptivity, da vi allerede har konkluderet, at konkurrencen bliver et problem for competetive 

forward, når brugere med samme interesse placerer sig samme sted i netværket.  

Vi sætter som også tidligere nævnt antallet af kategorier Tkat = 20, hvor hver bruger er interesseret 

i gennemsnitligt Nkat, som vælges ved starten af hver simulering. En variabel vi her vil applikere. I 

figur 11.3.1 og 11.3.2 er vist all forward, competetive forward og RTRif’s performance.  
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Ved at øge antallet af kategorier, som brugerne er interesseret i, øges sandsynligheden i sagens 

natur også for, at brugerne får flere fælles interesser. 

Figur 11.3.1 viser, at når antallet af kategorier, som har interesse for brugerne stiger, øges 

forskellen mellem competetive forward og all forward. Den gennemsnitlige score pr. forespørgsel 

stiger således for all forward, da brugerne nu har flere svar på en given forespørgsel. Tilsvarende 

falder den gennemsnitlige score pr. forespørgsel i competetive forward, da beskederne har en 

større hyppighed for ikke at blive videresendt, da brugerne ikke er interesserede i at sende 

forespørgsler videre til brugere, de selv er i konkurrence med. Ved Nkat = 16 ses competetive 

forward således kun at udgøre ca. fem procent af scoren under all-forward. RTRif ses derimod at 

ligge med tilnærmelsesvis samme gennemsnits score som all forward.  

Figur 11.3.2 viser, at antallet af beskeder og dermed omkostningerne ved RTR ligger en del over de 

to øvrige modeller. Specielt competetive forward, som dog også giver markant dårligere 

gennemsnits score. RTRif ligger stadigvæk inden for en acceptabel afstand af all forward. Dette 

specielt taget i betragtning af konklusionen fra figur 11.2.3, hvor det blev tydeliggjort, at antallet af 

brugbare beskeder i RTR langt overgår all-forward.   

Vi vil nu ligesom med antallet af kategorier, der har interesse for den enkelte bruger, tilføje den 

parameter, som hedder antal tilslutninger.  

 

 

 

 

 

 

Som vi har set ved competetive forward er der mange brugere, som ikke modtager forespørgsler, 

som de i realiteten godt kunne svare på, da konkurrerende naboer bevidst undlader at 

videresende, som vist i eksempel 1.3.1. Ved at øge antallet af tilslutninger og dermed antallet af 
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naboer ses det imidlertid, at antallet af forespørgsler, der droppes, mindskes, hvorfor competetive 

forwards gennemsnits score stiger.  

Figur 11.3.3 viser eksempelvis, at når antallet af tilslutninger er otte, opnår competetive forward 

kun godt 15 procent af den score, som all-forward og RTRkf opnår. Øges antallet imidlertid til 

omkring 30, ses kvaliteten af all-forward og competetive forward at være tilnærmelsesvis ens, 

mens figur 11.3.4 viser, at competetive forward udsender langt færre beskeder for at opnå samme 

score. Ikke overraskende resulterer et øget antal tilslutninger i en forbedret performance for 

competetive forward, da sandsynligheden, for at en forespørgsel når frem, stiger i takt med, at 

antallet af naboer stiger.  

Det skal dog understreges, at vores simuleringer er foretaget på et relativt lille netværk (1.000 

brugere), hvorfor antallet af naboer skal være større, når netværket vokser, for at competetive 

forward kan performe som all-forward.  

Da der er visse begrænsninger forbundet ved at tilslutte sig et stort antal 
naboer såsom brugernes båndbredde, samt fysiske begrænsninger såsom 
afstanden i ad hoc netværk vil competetive forward aldrig i praksis performe så 
godt som all-forward.     

Som det ses af figur 11.3.3 og 11.3.4 opnår RTR derimod tilnærmelsesvis samme gennemsnits-

score ved et markant lavere antal beskeder, både når antallet af naboer er stort og lille. Deraf kan 

vi endnu engang konkludere, at RTR er en intelligent protokol, som selektivt vælger en rute, 

hvilket medfører en høj gennemsnits-score med et for protokollen få antal beskeder. 

11.4 - Justering af individuelle parametre i RTR 

I afsnit 11.1 præsenterede vi fem parametre, som brugerne selv kunne vælge og som på den måde 

definerede deres individuelle adfærd. De fem parameter var f_filter, f_salg, f_køb, p_n og 

f_return. I dette afsnit vil vi belyse konsekvensen ved at vælge forskellige værdier og dermed 

analysere netværkets overordnede performance ud fra brugernes optimale valg af parameter. Da 

f_filter afhænger af det niveau, brugerne skal sortere deres filer efter, og da dette kan bestemmes 

decentralt af netværksdesigneren, mens p_n og f_return er simple estimatorer, som brugerne 

altid vil forsøge at optimere ens, vil vi i det efterfølgende koncentrere os om parametrene f_salg 

og f_køb. 
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Den enkelte brugers adfærd repræsenteres i vid udstrækning af f_salg og f_køb, da disse faktorer 

bestemmer, til hvilken pris en RTR skal købes og sælges.  

Figur 11.4.1 og 11.4.2 illustrerer brugernes forskellige valg af f_køb og f_salg.  Brugerne er i vores 

simulationer blevet tildelt en værdi (mellem 1 og 5) af eksempelvis f_køb, som brugerne så har 

holdt gennem samtlige simulationer. Til sidst er den gennemsnitlige balance20 blevet beregnet for 

brugerne i gruppen med samme værdi, angivet med standardafvigelsen markeret ved de lodrette 

streger.  

Da faktoren f_køb og f_salg afhænger af, hvor godt parameteren f_return estimeres (antallet af 

beskeder, den forespørgende bruger forventer at få tilbage), har vi valgt at foretage fire 

simuleringer, hvor der er henholdsvis en høj (præcist gæt), mellem, lav og blandet estimering.    

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.4.1 viser, som det også ses af diagrammet, en forholdsvis stor standardafvigelse (lodrette 

sorte streger), hvilket blot indikerer, at brugerne i netværket er heterogene. Eksempelvis har nogle 

brugere langt flere filer end andre. Som det også ses, falder den gennemsnitlige balance for 

brugerne derfor, når faktoren f_køb øges, medmindre brugerne er i stand til at estimere f_return 

præcist (høj), hvilket dog er urealistisk i praksis.  Ved de øvrige estimatorer af f_return, ses den 

gennemsnitlige balance at falde støt, når faktoren f_køb øges. Dette angiver altså, at brugerne er 

bedst stillet ved at sætte faktoren f_køb til 1 og dermed handle ud fra, hvad den enkelte bruger 

                                                           
20

 Balancen angiver brugernes overskud/underskud efter en endt simulering. En balance som stiger ved salg af RTR og 
opload af filer og falder ved køb af RTRs. 
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reelt finder som værende en rimelig pris frem for at vente og håbe på, at en nabo sætter prisen på 

en RTR for lavt (som højere værdier af f_køb angiver).  

Figur 11.4.2 viser udviklingen for f_salg, hvilket i modsætning til f_køb næsten intet udslag giver på 

brugernes gennemsnitlige balance. Dette skyldes, at der er et tradeoff mellem at sælge flere filer 

billigt eller sælge færre for en højere pris. Det mest fordelagtige for brugerne i netværket vil derfor 

ligesom ved f_køb være at sætte f_salg til 1.  

Efter at have vurderet det bedste valg af f_salg og f_køb kan vi nu belyse parametrenes indflydelse 

på netværket som helhed.  Simuleringerne foretaget på parameteren f_salg er sket gennem 

forskellige værdier af f_salg og f_filter. Dette er undladt for f_køb, da man her allerede har 

modtaget en fil, som man skal tage stilling til, hvorvidt man vil købe eller ej. Filteret er derfor 

irrelevant i denne sammenhæng. 
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Figur 11.4.3 og 11.4.4 illustrerer, at filtrene sætter RTR i stand til intelligent at sende fil-

forespørgslerne videre, ved at antallet af beskeder reduceres kraftigt. Vi ser eksempelvis 

situationer, hvor brugerne forsøger at inddrive en højere pris (f_salg > 1) end, hvad RTR’en reelt er 

estimeret til. Dette ses ved, at den gennemsnitlige score falder i takt med, at antallet af beskeder 

mindskes. Dette skyldes, at filtrene giver brugerne en ekstra viden, som benyttes til at 

gennemskue, om en bruger har prisfastsat en RTR for højt eller ej.  

Figur 11.4.5 og 11.4.6 viser tilsvarende, at lave værdier af parameteren f_køb resulterer i den 

højeste gennemsnitsscore. Høje værdier af f_køb kvæler simpelthen økonomien i netværket, da 

en høj f_køb-faktor reducerer antallet af købere og dermed også andelen af brugere, som svarer 

på de udsendte forespørgsler.  

Det mest optimale for brugerne i et P2P-netværk er at sætte f_køb og f_salg lig 
1, hvilket vil sige, at brugerne forsøger at handle fair og dermed kan forvente at 
andre brugere har prisfastsat deres RTR korrekt, når der handles. Dette valg af 
f_køb og f_salg resulterer samtidig i den højeste gennemsnits-score og det 
laveste antal beskeder gennem netværket.   

 

11.5 – Delkonklusion 

Vi har i dette kapitel klarlagt, i hvilke scenarier og med hvilke konfigurationer RTR-protokollen 

performer bedre end modellerne all-forward og competetive forward.  Vi har ligeledes 

identificeret, i hvilke situationer den konkurrerende adfærd er specielt problematisk og, hvordan 

RTR kan løse disse samarbejdsproblemer med henblik på at opfylde egenskab 8. 

For det første har vi konkluderet, at RTRkf og RTRff trods deres mindre gennemsnits-score, opnår 

markant mindre overhead-omkostninger - selv uden adaptivity. RTRkf opnår således ca. 55 procent 

af all forwards gennemsnitsscore til kun 25 procent af dets omkostninger. Ser vi på RTR med 

adaptivity, er RTR-protokollens styrker endnu mere i øjenfaldende. RTRkf opnår således en bedre 

gennemsnitsscore end all-forward med stort set samme omkostninger som ved adaptivity. 
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For det andet har vi påvist at RTR reducerer antallet af beskeder som ikke senere resulterer i et 

match eller bliver solgt videre. Ved RTRff er omkring halvdelen af beskederne således brugbare for 

netværket, mens dette kun gør sig gældende for 1 ud af 6 i all-forward. Årsagen skal findes i RTRff 

eksakte fil-filtre, som resulterer i langt færre ubrugelige beskeder end all-forward. 

For det tredje har vi set, at competetive forward ved tilpas mange tilslutninger er i stand til at 

performe som all-forward, da sandsynligheden for at en forespørgsel når frem, naturligvis øges 

ved et øget antal tilslutninger. RTR ses derimod at performe godt ved både mange og få 

tilslutninger. Da der er visse begrænsninger forbundet ved at tilslutte sig et stort antal naboer 

såsom brugernes båndbredde samt fysiske begrænsninger såsom afstanden i eksempelvis et ad 

hoc netværk, vil competetive forward dog aldrig i praksis performe så godt som all-forward.     

For det fjerde har vi set, at det mest optimale for brugerne i et P2P-netværk er at sætte f_køb og 

f_salg lig 1, hvilket vil sige, at brugerne forsøger at handle fair og dermed forventer, at andre 

brugere har prisfast deres RTR korrekt, når disse handles. Dette valg af f_køb og f_salg resulterer 

samtidig i den højeste gennemsnitsscore og det laveste antal beskeder for netværket.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 112 ~ 
 

Kapitel 12 

Sammenligning af algoritmerne 
For at kunne sammenholde de tre forudgående kapitlers algoritmer har vi i figur 12.0.1 sat 

algoritmerne RTR, RI-Hop og EigenTrust op mod søgemaskinen Gnutella. Figur 12.0.1 og resten af 

kapitel 12 præsenterer et overblik over, hvor henholdsvis godt og dårligt de fire mekanismer løser 

de essentielle problemer for fildelings-netværkene med free riders, ondsindede brugere, flooding 

og opretholdelsen af fair konkurrence. Da hele RTR protokollen er bygget op omkring et fildelings 

netværk, hvor brugerne skal betale for at modtage en fil, har vi opdelt figur 12.0.1 i fildelings 

netværk med- og uden betaling. 

 

 

 

 

Da alle netværkssystemer ikke er designet til at håndtere alle fire problemer, har vi i figur 12.0.1 

illustreret, hvilke problemstillinger de fire mekanismer kan håndtere. Gnutella kan ikke løse nogen 

af disse fire problemstillinger, men vi kan omvendt heller ikke nøjes med at udvælge en enkelt 

optimal algoritme i et gratis netværkssystem, da eksempelvis RI-Hop og EigenTrust supplerer 

hinanden ved at modvirke hver sine problemstillinger. EigenTrust algoritmen har således fokus på 

at minimere antallet af free-riders og antallet af ondsindede brugere, hvorimod RI-Hop fokuserer 

på at sænke omkostninger i netværket ved at minimere antallet af beskeder. For at finde den mest 

optimale kombination af algoritmer i henholdsvis et betalingsnetværk og et gratis netværk tester 

vi i de følgende afsnit, hvordan de fire algoritmer performer i forhold til hinanden.  

12.1 – Algoritmernes håndtering af free-riders 

Da ambitionen, er at vores P2P-netværk skal fungere så optimalt som muligt, er det helt essentielt 

at flest mulige brugere i netværket er aktive og deler filer med andre brugere. Derfor ønsker vi at 

fjerne eller i det mindste minimere antallet af free-riders i netværket for at skabe et Pareto 

optimalt netværks-system i forhold til det nuværende Pareto inefficiente Gnutella-netværk.  

    RTR RI-Hop Eigentrust Gnutella 

    Betaling Med og uden betaling      u/betaling 

Free riding x - x - 

Ondsindede brugere x - x - 

Flooding   x x - - 

Fair konkurrence x - - - 
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Da det imidlertid er vanskeligt – for ikke at sige umuligt - at vurdere, hvornår incitamentet til at 

free-ride er mindre end incitamentet til at agere aktivt i netværket i en simulator, vil vi i dette 

afsnit blot belyse fordelene og dermed incitamentet ved ikke at free-ride i henholdsvis RTR og 

Eigentrust. 

Vi har tidligere refereret til undersøgelser, som har dokumenteret at ca. 70 procent af Gnuttelas 

brugere free-rider (som er påvist i [38]). Dette betyder, at kun 30 procent af dets brugere bidrager 

til det samlede netværk ved at dele filer. Årsagen til det høje antal free-riders er ganske enkelt at, 

der intet incitament er for at gøre andet.  

Eigentrust-algoritmen forsøger derfor at mindske incitamentet for at free-ride ved kun at lade 

brugere downloade fra brugere med samme eller lavere tillids-score. Et incitament, som må 

antages at øge brugernes aktivitet eller i det mindste få free-riderne til at søge mod andre 

netværk, hvilket igen vil øge den samlede gennemsnitsaktivitet. 

RTR forsøger ligesom Eigentrust at fjerne incitamentet til at free-ride. Dette gøres ved, at brugerne 

tilslutter sig de øvrige brugere ud fra gemte oplysninger omkring brugeres lønsomhed (også kendt 

som adaptivity). Har man derfor aldrig været aktiv, er ens lønsomhed nul, hvorfor de øvrige 

brugere ikke ønsker at tilslutte sig den inaktive bruger, som følgelig bliver placeret i kanten af 

netværket. Derudover kræver implementeringen af RTR, at brugerne skal betale de øvrige brugere 

for at downloade en fil, hvilket igen må forventes at mindske antallet af free-riders, grundet det 

økonomiske incitament.  

 

Alt i alt må Eigentrust og RTR antageligvis minimere antallet af free-riders selvom den slags 

brugere ikke helt kan undgås, da der altid vil være nogle, som vil forsøge at benytte systemet uden 

selv at bidrage til det. Der hersker dog ingen tvivl om, at algoritmerne vil resultere i betydelige 

forbedringer ved en implementering i det nuværende Gnutella netværk. 

12.2 – Algoritmernes håndtering af ondsindede brugere 

Det er essentielt, at det perfekte netværk kan håndtere ondsindede brugere og derved minimere 

antallet af dårlige filer i netværket, da man ellers risikerer, at alle gode brugere forlader 

netværket, og i værste fald vil netværket derfor bryde sammen. Derfor har vi i figur 12.2.1 

opstillet, hvordan de fire mulige netværkssystemer performer i forhold til at håndtere en mængde 

af ondsindede brugere i netværket.  



~ 114 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.2.1 viser, at indførelsen af en omdømme-algoritme som EigenTrust eller RTR holder 

antallet af ondsindede filer på et absolut minimum. Hvor brugerne ved RTR vælger brugere udfra 

den enkeltes lønsomhed, forhindrer EigenTrust ondsindede brugere i at dele dårlige filer ved at 

afsløre dem gennem lave tillids-scorer. Ingen algoritme kan i vores undersøgelse komme under 10 

procent dårlige filer i netværket, da vi manuelt har givet gode brugere 5 procent risiko for at sende 

en dårlig fil, og at der i EigenTrust er 10 procent sandsynlighed for at vælge en bruger med tillids-

scoren 0 (ondsindet/ny bruger) til at oploade en fil. Da nye brugere også skal have en mulighed for 

at komme ind i netværket. Hvis vi ser denne performance i forhold til det nuværende Gnutella 

netværk, er det tydeligt at både RTR og EigenTrust-algoritmen dominerer Gnutella. Derfor vil en 

indførelse af en af disse to algoritmer betyde et langt mere efficient og stabilt netværk, hvor gode 

brugere dominerer og følgelig tvinger ondsindede brugere til kanten af netværket. Ved at øge 

antallet af ondsindede brugere markant, ses RTR dog at performe dårligere end Eigentrust-

algoritmen. Dette skyldes RTR’s implementering af adaptivity, som gør brugerne i stand til at 

vælge brugere med en høj lønsomhed og fjerne dem med en dårlig. Når antallet af ondsindede 

brugere stiger, har gode brugere dog tilsvarende svært ved at finde nye og bedre naboer, hvorfor 

andelen af dårlige filer stiger. EigenTrust-algoritmen og RTR synes dog stadigvæk at performe 

bedre end Gnutella, hvorfor implementeringen af disse må anses for værende en nødvendighed 

for at minimere ondsindede brugeres aktivitet i henholdsvis et betalings- og et gratis 

netværkssystem. 

Figur 12.2.1 
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12.3 – Omkostningerne ved implementeringen af algoritmerne 

Før en egentlig implementering af algoritmerne kan ske, er det vigtigt at sammenholde disse 

algoritmers omkostninger (målt i antal beskeder). Nedenfor er derfor opstillet RTR, RI-Hop og 

Eigentrust til sammenligning med Gnutella og dets flooding-princip med henholdsvis en 

ligefordeling og en 80/20-fordeling af filerne, som beskrevet i kapitel 9. EigenTrust-algoritmen kan 

naturligvis ikke fungere, uden enten implementeringen af Gnutellas flooding-princip, RTR-

protokollen eller et Rute-indeks, hvorfor omkostningerne ved Eigentrust-algoritmen skal ligges 

oven i de tre protokoller, hvis Eigentrust-algoritmen ønskes implementeret i en af disse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.3.1 viser, at omkostningerne ved implementeringen af RI-Hop og RTR både med og uden 

implementeringen af EigenTrust-algoritmen ligger markant lavere end Gnutella og dets flooding-

princip.  

Da de eneste omkostninger ved at implementere Eigentrust algoritmen er beskederne til og fra 

værdimanagers, mens RI-Hop er implementeret med en horisont på fem og derfor ikke udsender 

og opsamler oplysninger om brugernes filer længere end fem step væk, er det kun RTR og 

Gnutellas omkostninger, der vil stige, når antallet af noder/brugere øges fra de i simuleringen 

1.000. Gnutellas relativt lave omkostninger i betragtning af dets flooding-princip skyldes, at 

brugere, som behandlet i kapitel 8, til tider er offline, hvorfor beskeder mistes og forgreninger går 

tabt.  
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Figur 12.3.1 
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12.4 – Opretholdelse af konkurrence ved RTR og Gnutella 

Efter at have evalueret på algoritmernes håndtering af free-riders, ondsindede brugere samt 

algoritmernes omkostninger (målt i beskeder) vil vi til sidst give et indblik i de forbedrede 

konkurrencevilkår, som implementeringen af RTR giver til sammenligning med en competetive 

forward adfærd, som vil være tilfældet i Gnutella, hvis der indføres betaling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.4.1 målt i gennemsnitsscore pr. forespørgsel og antal svar fra brugere pr. forespørgsel 

viser her en helt markant ændring i brugernes aktivitetsniveau. Selvom brugernes aktivitetsniveau 

ikke er lig med fuldkommen konkurrence, vil en forøgelse af antallet af beskeder fra forskellige 

brugere medføre øget konkurrence, som det ses i den højre side af figur 12.4.1.  

Tilsvarende ses gennemsnitsscoren fra brugere, der har modtaget en efterspurgt fil ved 

implementeringen af RTR, at stige. Dette må alt andet lige betyde, at brugerens tilfredshed pr. 

forespørgsel stiger, da antallet af eksakte match og modtagelsen af filer inden for samme kategori 

stiger. Dette øgede udbud, er hvad man vil betegne som forbedret konkurrenceforhold i 

netværket. 

Det er vigtigt at understrege, at implementeringen af en RTR protokol ikke er lig med fuldkommen 

konkurrence, men at betalingssystemet forbedrer og motiverer fil-udbyderne til at videresende 

filer til konkurrerende fil-udbydere, hvilket er til gavn for den enkelte køber og dermed for 

konkurrencen som helhed.  
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Kapitel 13 

Konklusion 
Vi er løbende gennem vores research stødt på de udfordringer og deraf krav, den decentrale 

opkobling til andre brugere stiller til netværksdesigneren. Ikke mindst med hensyn til free-riders, 

ondsindede brugere og opretholdelse af en fair konkurrence, samtidig med at omkostningerne 

(målt i antal beskeder gennem netværket) skal holdes på et absolut minimum.  

For at kunne effektivisere de nuværende P2P-netværk, har vi derfor ved hjælp af spilteoretiske 

værktøjer og koncepterne fra mekanisme design klarlagt de fundamentale mangler ved de 

nuværende P2P-netværk. Det er gennem projektet blevet gjort klart, at brugerne grundet deres 

rationalitet ikke er opmærksomme på netværkets samlede nytte, men kun deres eget payoff. Da vi 

samtidig har påvist, at de nuværende ligevægte ikke nødvendigvis resulterer i optimale løsninger, 

har vi fundet det nødvendigt, at man i de nuværende P2P-netværk indbygger eller udfører 

sanktioner, som kan give brugerne incitament til at samarbejde. 

For at mindske antallet af dårlige filer og dermed ondsindede brugere i netværket foreslås derfor 

en omdømme-algoritme implementeret. Omdømme-algoritmen, som vi betegner EigenTrust, 

bygger på brugernes frie ret til at vælge og vrage mellem deres naboer ud fra en relativt 

ukompliceret tillids- og tilslutnings-score. Ved at tildele hver bruger en rolle som værdimanager 

ved hjælp af antagelserne om tilfældighed og anonymitet, beregnes en troværdig global tillids-

score. Dette bevirker, at ondsindede brugere isoleres grundet deres lave tillids-score, hvorfor 

incitamentet til at udsende dårlige filer minimeres. Ved samtidig at belønne brugere med en høj 

tillids-score med eksempelvis mere båndbredde eller straffe brugere med lav tillids-score ved kun 

at have mulighed for at downloade materiale fra brugere med samme eller lavere tillids-score, 

mindskes incitamentet til at free-ride. Vores simuleringer viser desuden, at en 

sandsynlighedsbaseret fordelingsmetode i forhold til valg af oploads giver en mere naturlig 

opload-fordeling i netværket i forhold til en deterministisk fordelingsmetode, hvor en enkelt 

bruger bliver overbelastet og forlader netværket. Afhængig af brugernes omdømme tillader vi 

derfor brugerne, som har angivet, at de har den ønskede fil, at blive tildelt en sandsynlighed for at 

blive valgt til at skulle oploade. En sandsynlighed, som stiger i takt med brugerens omdømme. 

Samlet set viser EigenTrust-algoritmen sig at dominere algoritmen brugt i det nuværende 
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Gnutella-netværk i alle scenarier, og derfor kan vi konkludere, at brugen af EigenTrust er Pareto 

overlegen i forhold til den nuværende algoritme. Det er således både på det teoretiske plan og 

gennem vores simuleringer blevet påvist, at EigenTrust opnår efficiente tilstande, sikkerhed og 

giver brugerne incitamenter til at undlade at free-ride, i modsætning til det nuværende Gnutella. 

 

Trods indførelsen af en EigenTrust-algoritme har vi bemærket en fortsat svækket konkurrence i 

”pay per transaction”-netværk, som Eigentrust-algoritmen ikke er i stand til at opretholde, hvorfor 

denne algoritme ikke kan stå alene. For at kunne opretholde denne konkurrence kræves derfor en 

ny netværksstruktur. Vi indfører derfor en RTR-protokol, hvor modtageren af en forespørgsel skal 

betale for at få informationer om afsender. Dette mindsker antallet af free-riders og samtidig 

sørger protokollen for en fair forsendelse af filer gennem netværket. Da man uden oplysninger om 

afsenderen ikke kan tjene penge, er brugerne villige til at betale for disse oplysninger, som køber 

herefter kan vælge at sælge videre. Ved at indføre et regulært købs- og salgsmarked på 

netværkets mange filforespørgsler mindskes incitamentet til at undertrykke netværkets 

konkurrence, hvorfor den stabiliseres.  

Gennem implementeringen af RTR har vi desuden gjort det muligt at definere den enkelte brugers 

profil med henblik på at beregne lønsomheden for hver enkelt nabo i netværket. Ud fra denne 

lønsomhed kan hver enkelt bruger vælge at beholde, droppe eller tilslutte sig en nabo alt efter 

dennes lønsomhed i forhold til andre naboer. En funktion, som i kombination med EigenTrust-

algoritmen øger sikkerheden og giver flere tilfredse brugere.  

Gennem vores simuleringer har vi desuden påvist, at RTR reducerer antallet af ubrugelige 

beskeder - beskeder som ikke senere resulterer i et match eller som ikke bliver solgt videre. Ved 

implementeringen af RTR er 1 ud af 2 beskeder således brugbare for netværket, mens dette kun 

gør sig gældende for 1 ud af 6 i en all-forward kultur, hvor brugerne videresender samtlige filer. 

Sidst men ikke mindst ses gennemsnitsscoren fra brugere, der har modtaget en efterspurgt fil ved 

implementeringen af RTR, at stige. Dette må nødvendigvis betyde, at brugerens tilfredshed pr. 

forespørgsel stiger, da antallet af eksakte match og modtagelsen af filer inden for samme kategori 

stiger. Dette øgede udbud er, hvad man vil forbinde med en forbedret konkurrenceevne.  

Vores research har desuden påvist, at der fælles for netværk med og uden betaling er en interesse 

for at mindske omkostningerne (antallet af beskeder gennem netværket), da brugen af mindre 



~ 119 ~ 
 

båndbredde får brugerens nytte til at stige. Gennem vores research af den nuværende 

søgemaskine Gnutella og dets flooding-princip ses brugerne dog at oversvømme hinanden unødigt 

med forespørgsler uden at tage højde for, hvorvidt brugeren har filen eller ej. Dette er baseret på 

et stort antal beskeder og derfor høje omkostninger, hvorfor et intelligent rute-indeks (RI-Hop) bør 

implementeres. Ved at indføre et rute-indeks (RI-Hop) giver vi brugerne adgang til hinandens fil-

kartotek, og dermed kan indekset intelligent vælge den mest optimale rute at sende en 

forespørgsel videre ad. Ved samtidig at mærke hver fil med en identifikationskode og installere en 

TTL-mekanisme kan brugerne uden videre stoppe eventuelle cykler i netværket. Trods indeksets 

krav om at skulle indhente oplysninger om de øvrige brugeres filer er dette ikke en 

omkostningstung implementering sammenlignet med det nuværende flooding-princip. For mens 

flooding-princippet udsender en besked til samtlige naboer for hver fil-forespørgsel, så kræver 

rute-indekset kun denne handling, når indekset oprettes og senere løbende skal opdateres. En 

procedure, som trods de færre match viser sig at reducere netværkets omkostninger betydeligt i 

vores simuleringer. 

I netværk uden betaling bør en implementeringsmodel med EigenTrust og Rute-indeks derfor 

erstatte det nuværende flooding- og manglende omdømme-system, mens der i netværk med 

betaling bør implementeres en model med RTR og EigenTrust for at opnå de bedste resultater for 

netværket og hver enkelt bruger.  

Samlet set vurderes de nuværende P2P-netværk gennem implementeringen af EigenTrust, RTR og 

rute-indeks alt afhængig af P2P-netværkets struktur at kunne forbedres, hvorfor en af 

ovenstående to implementeringsmodeller bør overvejes.  
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Kapitel 14 

Perspektivering 
Implementeringen af en omdømme-algoritme som eksempelvis EigenTrust vil ikke kun finde sin 

anvendelse inden for P2P-netværk, men også inden for andre samfundsmæssige, økonomiske 

områder, hvor agenterne har incitament til at opgive falske præferencer for på den måde at opnå 

en højere nytte. Eksempelvis i forbindelse med auktioner, forsikringer samt ratings ved hotel- og 

restaurantbesøg. Behovet for en omdømme-algoritme bygger her på agenternes rationelle 

beslutninger, som til tider kan føre til inefficiente tilstande for samfundet som helhed og de øvrige 

agenter i særdeleshed, hvilket en omdømme-algoritme vil kunne forebygge.  

Antagelsen om rationalitet er ligeledes interessant i henhold til tanken om køb og salg af filer med 

RTRs. Dette købs- og salgsmarked, som resulterer i forholdsvis små økonomiske gevinster og 

hvorvidt dette skulle øge incitamentet til at agere aktivt i samfundet kan sidestilles med da 

flaskepanten blev indført i 1942. Denne flaskepant kan ligesom indførelsen af RTR’s ses som 

implementeringen af en mekanisme, som trods et mindre udbytte, får agenterne til at handle 

samfundsmæssigt optimalt, som ønsket for mekanisme designeren.  

Indførelsen af et økonomiske gode kan ligeledes løse P2P-netværkenes nuværende problem med 

delingen af filer med copyright. Filer, som er ulovlige at dele, hvis kunstnerne ikke får del i 

agenternes gevinst ved køb og videresalg. Ved at designe et betalingssystem som RTR kan 

musikselskaberne sælge disse filer med copyright til agenterne i netværket og dermed legalisere 

fildelingen. Dette til en pris, der vil være mindre end den, vi kender i dag. Dette kan lade sig gøre, 

da P2P-netværkene, bygger på agenternes decentrale fildeling, som reducerer omkostningerne og 

dermed priserne i forhold til de nuværende centrale servere, som kræver administration og 

styring. Gennem besparelser grundet agenternes distribution af filer samt besparelser på 

administrationen kan priserne reduceres og incitamentet til at købe lovligt forøges.    
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