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Decentralized World 

 אלטשולר גפן מאת

 

 הקדמה

 בדומה תקינה תקשורת המאפשרות, ריכוזי גורם ללא הבנויות תקשורת רשתות הן מבוזרות רשתות

 פעילות את לעצור או בלעדית בצורה לנטר היכולה כלשהיא ישות ללא זאת עושות הן. רגילות לרשתות

 .עצמה את לקיים המסוגלת בצורה המשתתפים בין הוגנת חלוקה באמצעות וזאת, הרשת

 הכוח בנתינת היא ההתעסקות כאן גם ”John Lenon - “Power to the People של המפורסם בשירו כמו

( אכיפה רשויות בעיקרו) שהוא גורם מכל שתמנע תקשורתית רשת תליציר במאמץ וזאת" , אזרחים" לאותם

, האינטרנט בתפקוד מרכזי תפקיד משחקות מבוזרות רשתות האחרונות בשנים .הרשת פעילות את למנוע

 נתמקד המאמר במהלך. נוספים רבים ועוד Tor, Block Chain, BitTorrent כדוגמת במוצרים מתבטא והדבר

 עיקר כאשר, שלהן ההתפתחות היסטורית את ונסקור קבצים להעברת ששימשו המבוזרות ברשתות

 .BitTorrent-ה רשת והיא, כיום קבצים להעברת ביותר הפופולארית ברשת יתמקד המאמר

 קשורים בהכרח לא שהחלקים ומכיוון, טכניים חלקים עם שמעורבבים רבים תיאורטיים חלקים יכיל המאמר

 .ביניהם לדלג חופשי תרגישו - לשני אחד ישירה בצורה

 

 היסטוריה

 כל כאשר, להישכח הספיק כבר ששמן מבוזרות רשתות עשרות להיוולד הספיקו האינטרנט שחר מאז

 על גסה בצורה נסתכל אם. יותר טובה קצת ביזור טכנולוגית איתה וביחד, חדשה רשת עמה הביאה תקופה

 .שנים יותר שרדה היא כך - יותר מבוזרת הייתה שהרשת שככל בבירור לאמר נוכל, הזמן קו
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 מאוד היא" קבצים"-ל שההגדרה מכיוון וזאת, מלוכלך דבר להיות יכולה בקבצים התעסקות הדברים מטבע

 המוגן כזה ובעיקר, חוקי לא תוכן כולל - רוצה שהמשתמש תוכן כל להכיל יכולים קבצים ואותם, כללית

 במודל הפועלים) פיראטי תוכן להורדת שרתים של פעילות לעצור פשוט כך שכל ומכיוון. יוצרים בזכויות

 ההתעסקות, פיקוח בהיעדר, שם. 0222-ה שנות תחילת לקראת מבוזרות לרשתות פנייה חלה(, לקוח-שרת

 .פרחה פיראטי בתוכן

 של להיכחדותן והוביל, המבוזרות הרשתות מפעילי אחרי האכיפה רשויות של פוסק בלתי מרדף יצר הדבר

 בצורה אותן לחסל שאיפשרו ריכוזיות מהתנהגויות סבלו, שרדו שלא הרשתות אותן. טובות הפחות הרשתות

 ספציפית בישות המשתתפים של תלות חוסר איפשרו, שרדו שכן ואלה. משפטי צו ידי על לרוב, ממוקדת

 לרשויות קשים חיים עשו ובעיקר, עצמם המשתתפים על שיותר כמה נשענו, להוריד ניתן אותה אחת

 התוכן ולספקיות האכיפה

 .שלה את עשתה האבולוציה, האמיתיים בחיים כמו, כאן גם 

 

Napster 

. Napster הנקראת, בעולם הראשונה מוזיקה לחיפוש המבוזרת הרשת הוצגה 9555 שנת של ינואר בחודש

. התוכנה פיתוח לטובת מהלימודים שפרש, בוסטון באוניברסיטת סטודנט, פנינג שון ידי על נבנתה היא

 בחנויות שהוצע לתוכן מוגבלים היו אינם אנשים פתאום - האינטרנט ברחבי גלים הכה התוכנה פרסום

 . הקיימת המוזיקה לכל כמעט נגישים להיות כפתור בלחיצת יכולים היו הם וכעת, הדיסקים

 בכך שונה הייתה שלה הגישה אבל, קבצים לשיתוף הראשונה המבוזרת הרשת הייתה לא היא אומנם

 רשומות אינדקס אשר ריכוזי בשרת גם השתמשה היא, ברשת המשתתפים ידי על הקבצים לשיתוף שבנוסף

 וסביבה מאוד יעיל חיפוש אפשרה הזאת הגישה. ברשת משתתפים אצל הנמצאים המוזיקה קבצי כל של

 .התקופה באותה כמותם נראו שטרם בהיקפים הרשת לזינוק שהוביל מה, למשתמש יותר נוחה

 RIAA (Recording-ל שאפשרה זאת גם אבל, להצלחתה שגרמה זאת הייתה שלה הריכוזית הגישה

Industry Association of America )את לתבוע Napster 0229 ביולי לסגירתה ולגרום. 

 הצו שניתן ברגע. אמיתית מבוזרת רשת הייתה לא שהיא בכך נעוצה במשפט הפסידה Napster-ש הסיבה

 שהכיל המחשב לכתובת התוכן שם בין המיפוי את הכיל אשר, שלהם הראשי השרת את לסגור המשפטי

 .כלום שווה הייתה לא כבר משתמשים מיליוני של ותפוצה, ערך חסרתם היתה שלהם התוכנה - אותו

 .אחרות מבוזרות רשתות מפתחי בקרב היטב הובנה הזאת והמסקנה, לשווא נלחמה לא Napster אך
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Kazaa 

, FastTrack המבוזרת ברשת השתמשה אשר, לעולם 0229 מרץ בחודש שהוצגה קבצים לשיתוף תוכנה

 Skype את גם פיתח כך שאחר, מאסטוניה מפתחים צוות ידי על פותחה Kazaa. עבורה במיוחד שנבנתה

 בנויה הייתה, FastTrack, נבנתה עליה הרשת. Kazaa של זה על שלו הפרוטוקול את רבה את במידה וביסס

. לרשת כניסה בשביל רגילים לקוחות עבור Gateway מאין שהיוו מיוחדים מחשבים -" PowerNodes" גבי על

 לקבצים גיבוב לספק הייתה מטרתו אשר, UUHash בשם יחודי גיבוב במנגנון השתמשה היא, לכך בנוסף

 חשבון על הגיע זה אבל, זאת לעשות הצליח אומנם האלגוריתם. ישנים במחשבים גם, במהירות גדולים

 החולשה את ניצלו אחרות תוכן וחברות RIAA. קלה בצורה Hash collisions שאיפשר, מאוד חלש גיבוב

 .ומזוייפים פגומים קבצים הרשת ברחבי והפיצו, הזאת

, Kazaa שבבעלותה החברה, Sharman Networks נגד ושהוגש רב תביעות מספר לאחר, 0222 בשנת

 נגד פילטרים ותיישם התוכן לחברות פיצויים דולר מיליון 991-כ תשלם החברה בו טיעון הסדר על הוסכם

 .Kazaa של פהסו את סימן הזה ההסדר. שלה בתוכנה פיראטי תוכן

FastTrack בו מחוברים משתמשים מיליון 2.4-כ עם באינטרנט ביותר הגדולה המבוזרת הרשת את היוותה 

 .0222 בשנת eDonkey הרשת ידי על שנעקפה עד, זמנית

EmuleE 

 קיימת שהייתה רשת על התבססה EmulE. 0220 מאי בחודש הוצגה אשר, קבצים לשיתוף תוכנה היא גם

 אשר", Credit System" הנקראת מערכת הציגה הזאת הרשת". eDonkey" הנקראת, תקופה באותה כבר

 ממשתמשים יותר גבוה בקצב להוריד להם שנתנה בכך, יותר גבוהים העלאה אחוזי עם משתמשים תגמלה

 EmulE על לסמוך שאיפשר מה, Kazaa של FastTrack-מ יותר חזק גיבוב במנגנון גם השתמשה היא. אחרים

 . קבצים תקינות של בהיבט יותר הרבה

 מספר על הסתמכה עדיין, מבוזרת בתצורה בנויה שהייתה ולמרות, מטעויות חפה הייתה לא eDonkey אך

 .ברשת הקבצים אינדוקס בשביל בעיקר, מרכזיים שרתים

 :שלהם ביותר הגדול השרת על פשטה הבלגית המשטרה 0222 בשנת כאשר לרעתה בא הזה החיסרון

Razorback2 ,שלהם המפעיל ומעצר השרתים סגירת. זמנית בו משתמשים מיליון בעד לטפל יכל אשר 

 ביותר הגדולה המבוזרת לרשת נחשבה אשר, eDonkey לרשת קשה מכה היוותה בשוויץ שהתגורר

 .אותה עקפה BitTorrent-ה רשת בה 0223 לשנת עד באינטרנט

EmulE כדוגמת נוספים מעניינים פיתוחים הציג Kad :טכנולוגית על המבוססת לחלוטין מבוזרת רשת DHT ,

, מקריסה EmulE את להציל הצליחה לא Kad אך. שלהם השרתים על המתמיד לאיום כתגובה וזאת

 .נפגעה כבר שלה והפופולאריות
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BitTorrent 

 על 0229 של יולי בחודש הוצגה. היום עד טובה הכי בצורה ששרדה המבוזרת הרשת", האחרון הסמוראי"

 גיבוב מערכת הציגה BitTorrent. יורק ניושב Buffalo אוניברסיטתמ אמריקאי-יהודי מתכנת, כהן בראם ידי

 ביניהן והתחרו בפרוטוקול תמכו אשר מימושים ומספר, מוחלטת כמעט ביזוריות, ומהירה יעילה

(BitTorrent, UTorrent, Vuze רבים ועוד .)ל גרמו אלה כל-BitTorrent במיוחד, רבה פופולאריות לצבור 

 מה, מטאורית להצלחה זכו כולן: המשותף לסופן לב לשים ניתן אשר, האחרות הרשתות של סגירתן אחרי

 .משפט בית של צו בצורת ןשלה לסגירה שהוביל מה, עין עליהן לשים החוק לרשויות שהוביל

 מאשר מבוזרת רשת יותר הרבה מזכיר אשר, שלה המבנה בזכות וזאת, BitTorrent-ב אפשרי לא הדבר אך

 .משפטית חסינות לה מקנה ולכן, לה הקודמות הרשתות

 ברשת ההעלאה מנפח אחוז 02-כ בערך מהווה שלה התעבורה) ביותר הפופולארית שהיא מכיוון

 קובץ נוריד ואפילו, שלה המימוש צורת על היטב נפרט אנחנו. בה בעיקר יתרכז שלנו המאמר(, האינטרנט

 .Python-ב שנכתוב משלנו קליינט עם

 

 (משחרורו הראשונות לשנים ביחס BitTorrent-ב ששותפו הקבצים מספר)

 [ever-than-popular-more-https://torrentfreak.com/bittorrent-071009: מקור]

 

The BitTorrent File 

 יותר חוקיים, הרשת ברחבי כאלו רבים קיימים. טורנטים להורדת אתר דרך עוברת טורנט כל של ההתחלה

 לצורך. הטורנט קובץ את תורידו ממנו אתר למצוא עליכם ראשית טורנט להוריד בשביל. פחות וחוקיים

 ההפעלה מערכת של ISO להורדת טורנט קבצי שמציע, Ubuntu של הרשמי באתר נשתמש, הדוגמה

 .הנפוצה

  

https://torrentfreak.com/bittorrent-more-popular-than-ever-071009/
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 :שכזה הורדה פיתרון בהצעת( המפתחת החברה) Canonical של מהצד יתרונות כמה יש

 כמות את לזה תוסיפו(, יגה’ג 3.8) מעט לא שוקל להוריד רוצים אנו אותו הקובץ :עומסים ביזור 

 גם זמינה שההורדה העובדה. השרת על משמעותי עומס ותקבלו, הקובץ את שמורידה הרבה הגולשים

, 330K ששוקל הטורנט קובץ את רק ממנו נוריד שכעת בכך, מהעומס להוריד עוזרת טורנט באמצעות

 וחברות, נדירה לא הזאת הגישה. הקובץ את הורידו שכבר הלקוחות מול תיעשה עצמו הקובץ והורדת

 .שלהם מהשרתים עומס להוריד בשביל טורנט בקבצי שימוש עושות גדולות

 באמצעות הורדהה הפעמים ברוב :הורדה מהירות Torrent ישיר שרת מול מהורדה יותר מהירה תהיה .

 יותר גדול סיכוי וקיים(, יותר גדול פס רוחב" )שרתים" של יותר רב ממספר מורידים שאנחנו מכיוון זאת

 .פיזית אלינו קרוב" שרתים" מאותם שחלק

 טורנט של הורדה לנו להציע יכול אתר בהן דרכים שתי קיימות: 

 הסיומת עם, הדיסק על פיזי קובץ torrent. ה כל את בתוכו מכיל-Meta Data את להוריד לנו שעוזר 

 .בהמשך נרחיב עליו, האמיתי הקובץ

 Magnet Link - ה ערך את בתוכו המכיל קישור-SHA-1 ה של הייחודי-Torrent ,ללא MetaData נוסף .

, ריכוזיים שרתים מול נוספת תקשורת ללא וזאת, נוספים עמיתים אחר לחפש נוכל ערך אותו בעזרת

 . בהמשך נלמד עליהם

 
 :הטורנט קובץ את משם ונוריד, Ubuntu של הרשמי לאתר כעת נגלוש

 

 .טורנט של פיזי קובץ והיא, יותר הקלאסית הדרך את דווקא מציע Ubuntu של האתר
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 :מכיל הוא מה נסתכל בואו

 

 נקרא שמולינו הפורמט .לחלוטין בינארי נהיה מכן ולאחר, מוזר קצת בטקסט מתחיל שהקובץ לב לשים נוכל

bencode ,טורנט לקבצי ייחודי פורמט והוא. 

 :לחלוטין טקסטואלי שהוא, הקובץ של הראשון החלק על נסתכל

d8:announce35:https://torrent.ubuntu.com/announce13:announce-
listll35:https://torrent.ubuntu.com/announceel40:https://ipv6.torrent.ubuntu.com/announceee7:comme
nt29:Ubuntu CD releases.ubuntu.com10:created by13:mktorrent 1.113:creation 
datei1666283028e4:infod6:lengthi4071903232e4:name30:ubuntu-22.10-desktop-amd64.iso12:piece 
lengthi262144e6:pieces310680 

 

 בהם הטיפוסים. ביניהם להפריד בשביל" תוחמים"ב משתמש והוא, טיפוסים ארבעה לייצג יכול הפורמט

 :תומך הוא

int :באות מתחיל i ,10 בבסיס המספר מכן לאחר (כמחרוזת ASCII ,)האות ואז e. את לייצג בשביל, לדוגמה 

  i20e: נכתוב, 20 המספר

 byte string :את, לדוגמה. תוכן:אורך של בצורה מיוצג. אותיות בהכרח לא, בתים של במחרוזת מדובר 

 :הבא בצורה נייצג” ubuntu" המחרוזת

6:ubuntu 

 list :הפותח עם שמיוצגת, טיפוסים של רשימה "l ,”הסוגר עם ומסתיימת "e .”לייצג בשביל, לדוגמה 

 :ubuntu-ו 20 הערכים את שמכילה רשימה

l6:ubuntui20ee 

 Dictionary :הפותח עם שמתחיל, ערכים של מילון "d ”הסוגר עם ונגמר “e .”ממפתחות מורכב המילון ,

 יכולים והערכים, byte string מסוג ערך להיות המפתחות כל על. הערכים מגיעים לאחריהן מיד אשר

 :הבא json-ה, לדוגמה. דבר כל להיות

{“name”: “ubuntu”, “version”: 20}  

 :bencode בפורמט כך יראה
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d5:name6:ubuntu7:versioni20ee 

 פשוטה היא התשובה. json כדוגמה, נוח יותר בפורמט להשתמש לא למה היא לחלקכם עולה שבטח שאלה

 גדולה BitTorrent של התפוצה וכיום, עשורים משני יותר לפני התרחש התהליך כל. כזה אחד קיים היה לא -

 .שעשה הבחירות על Bram Cohen את נשפוט לא, לכן. לאחור הגלגל את להחזיר בשביל מידי

 Bittorrent-ה קובץ את לקרוא נוכל, הזה המוזר הפורמט את להבין כיצד יודעים שאנחנו לאחר כעת

 לאובייקטים אותם ותמיר הערכים את שתקרא פונקציה לכך לכתוב נוכל. קריאה יותר בצורה אותו ולהדפיס

 .פייתונים

 :כך שתעבוד פונקציה לבנות נוכל בקצרה אבל, בקוד אתכם אלאה לא

 מתחילתו, בקובץ הבתים על תעבור 

 לעצמה רקורסיבית קריאה ידי על אותו תמיר: מסוים טיפוס של פותח הוא הבית אם 

 פנימי למשתנה אותו תוסיף: טיפוס אינו הנוכחי הבית אם 

 כה עד שצברה הערך את תחזיר: סוגר הוא הנוכחי הבית אם 

 
 (:כאן למצוא ניתן המלא הקוד את) הקובץ כל על שנעבור עד וכך

from PyBitTorrent import bcoder 
with open("ubuntu-22.10-desktop-amd64.iso.torrent", "rb") as f: 
    data = f.read() 
     
metadata = bcoder.bdecode(data) 

 :json לפורמט פרסור לאחר הקובץ יראה כך

{'announce': 'https://torrent.ubuntu.com/announce', 
 'announce-list': [['https://torrent.ubuntu.com/announce'], 
  ['https://ipv6.torrent.ubuntu.com/announce']], 
 'comment': 'Ubuntu CD releases.ubuntu.com', 
 'created by': 'mktorrent 1.1', 
 'creation date': 1666283028, 
 'info': {'length': 4071903232, 
  'name': 'ubuntu-22.10-desktop-amd64.iso', 
  'piece length': 262144, 
  'pieces': b'\xd7\xf6\xd1\x7f^\xe3\x80\x0b7\x00L\xd62\xf5\x9c\xbc\x9a\rh……'}} 

 :מהראשון נתחיל. דבר עליהם יודעים לא אנחנו שכרגע, וערכים מפתחות מספר כאן לראות ניתן

 Announce - ה כתובתURL ה של-Tracker . 

Tracker :ב שירות נותן. הקובץ של בעותק שמחזיקים המחשבים כל את בתוכו מכיל אשר שרת-HTTP ב או-

UDP .ה בעזרת-Tracker ב נוספים עמיתים על לגלות נוכל-swarm 1 ניתן. הקובץ את להוריד נוכל שמהם 

-peer של העיקרון את סותר דיי שהוא להסיק ניתן וגם, ההורדה תהליך לכל הכרחי Tracker-שה להסיק כבר

                                                           
 

Swarm 1 - מסוים טורנט קובץ של העמיתים רשת 

https://github.com/gaffner/PyBitTorrent/blob/main/PyBitTorrent/bcoder.py
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to-peer .אנחנו עליו ריכוזי שרת גם נוסף, הקובץ שבבעלותם נוספים לקוחות על רק להסתמך במקום 

, פתרון יש לכך גם, דאגה אל אך ☹... הקובץ את להוריד נוכל לא, למטה יהיה הוא בבוקר מחר ואם! סומכים

 . המאמר בהמשך נרחיב עליו

 Tracker-ל דוגמה. לעמיתים שניתנת הגישה הוא ביניהם ההבדל כאשר, ופרטיים ציבוריים Trackers קיימים

 בעקבות אך, The Pirates Bay הפיראטי ההורדות אתר של זה היה נפילתו עד ביותר הנפוץ שהיה ציבורי

 Trackers קיימים, לכך בנוסף. Manget Links2 רק מציע האתר וכעת, 0225-ב נסגר משפטיות תביעות

 ובכך, מהמשתמשים אחד כל של וההורדה ההעלאה נפח על מנטרים, לשירות רישום המצריכים פרטיים

 .הפרוטוקול של 3 המובנה למנגנון בנוסף וזאת, קבצים לשתף המשתתפים מצד מוטיבציה מייצרים

 announce-list - Trackers ה במספר מוגבל אינו טורנט קובץ. עמיתים לקבל נוכל מהם נוספים-

Trackers אחד טורנט לקובץ עשרות כמה אפילו לראות ונפוץ, מקושר להיות יכול הוא אליו. 

 Creation date - ה קובץ יצירת תאריך-Torrent 

 Comment - ה יוצר הערותTorrent הקובץ על 

 info - הקובץ על מידע בתוכו מכיל זה מילון, הקובץ הורדת צורת לגבי נגע שקראנו המידע כה עד אם 

 כל של 9SHA-ה ערך את Tracker-ל נשלח שאנו מכיוון, Torrent-ה בקובץ חשוב הכי בערך מדובר. עצמו

 .למשנהו אחד Torrent בין שמבדילים מה הם info של המילון ערכי, כלומר. בתוכו הנמצאים הערכים

 שלהם info-ה מערכי אחד אם אבל, בדיוק הקבצים אותם את שמורידים Torrent קבצי שני לנו להיות יכולים

-ל להצטרף יכול אינו אחד Swarm-מ ועמית, Tracker-ה מבחינת לחלוטין שונים בקבצים מדובר - שונה

Swarm אחר. 

 :הבאים הערכים את מכיל המילון

9. length - בתים 4071903232 הוא שלנו הקובץ שגודל לראות ניתן. בבתים, הקובץ של הכולל הגודל ,

 .בית יגה'ג 8.4 כלומר

0. Name - תיקייה בתוך שנמצאים קבצים במספר מדובר והיה במידה. להוריד רוצים אנו אותו הקובץ שם ,

 .רשימה היה הערך

8. Piece Length - מהקובץ" חתיכה" כל של גודל. 

 מעמיתים נוריד אותן, מראש קבוע Pieces למספר מחולק קובץ כל, BitTorrent באמצעות קובץ כשמורידים

 מאפשרת היא כן כמו ;הקובץ של וההעלאה ההורדה בארגון לנו עוזרת לחלקים הקובץ של החלוקה. שונים

 .נוספות ללוגיקות בנוסף, קבצים בהורדת BitTorrent-של המקביליות את

                                                           
 

2
 בלעדי שימוש עושים -Magnet Linksש בכך נעוצה Tracker-כ שלו השירות לייצוא בניגוד האתר מצד אפשרית Magnet Links ששיתוף העובדה 

 . שלו ישירה מעורבות ללא, אחרים עמיתים באמצעות עמיתים גילוי שמאפשרת, DHT Table בטכנולוגית

Choking 3
 . מנוצל חש והוא במידה אחר עמית" לחנוק" עמית כל של היכולת -
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 והשוואתו שלה 9SHA-ה ערך חישוב ידי על אמיתית אכן שהיא נוודא, מעמית מסוים Piece שהורדנו לאחר

 .Torrent-ה בקובץ שנמצא זה מול

 pieces - 9-ה ערכיSHA ה בקובץ ביותר הגודל השדה יהיה לרוב. הקובץ חתיכות כל של-Torrent .מכאן 

 . לחלוטין בינארי יראה הקובץ ואילך

 

Tracker communication 

 זאת את. המבוקש הקובץ של עותק שמחזיקים עמיתים לאתר נוכל, בנוי Torrent-ה קובץ כיצד שהבנו לאחר

 המפתח תחת שנמצא -Trackerמה נבקש, ההדגמה לצורך. מהקובץ שקראנו Tracker-ה באמצעות נעשה

"announce "לתקשר עלינו, עמיתים שיותר כמה לקבל בשביל, בפועל. שלנו הטורנט לקובץ העמיתים את 

 .announce-list בערך שמופיעים Trackers-ה שאר מול גם

 
 לשלוח צריכים אנחנו, העמיתים רשימת את ממנו לקבל מנת על. HTTP Tracker-ב שמדובר לראות ניתן

 :הבאים הפרטים עם לשרת GET בקשת

9. Info_hash :9-ה ערךSHA המילון של info 

0. Peer_id :02 ה סוג את לזהות נוכל זה מזהה פי על. שלנו הלקוח מזהה את שמייצגים בתים-client איתו 

 '(.וכו Utorrent, BitTorrent QBitTorrent:לדוגמה, מימוש בסוג הכוונה) מדברים אנו

8. Port - 4פסיבי בקליינט כשמדובר רלוונטי לא. נכנסות לבקשות מאזינים אנו עליו הפורט 

2. Uploaded - מהקובץ כה עד שהעלינו הבתים כמות 

1. Downloaded - מהקובץ כה עד שהורדנו הבתים כמות 

2. Left - ההורדה סיום עד לנו שנשארה הבתים כמות  

3. Event - ה מול שלנו הבקשה סוג את המציין, אופציונלי ערך-Tracker .ערכים שלושה להכיל יכול: 

 Started - הורדה התחלת 

 Completed - הושלמה ההורדה 

 Stopped - נעצרה ההורדה 

 עדיין שההורדה לציין בשביל Tracker-ה מול Keep Alive-כ משמשת ההודעה, מצוין לא הערך אם

 .ממשיכה

 :שלנו הבקשה תיראה כך

import requests, hashlib 
 

                                                           
 

4  Client מאחורי שנמצא firewall\NAT .בהמשך - כך על. 
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info_hash = hashlib.sha1(bcoder.bencode(metadata['info'])).digest() 
params = {'info_hash': info_hash, 
 'peer_id': b'RANDOM-PEER-ID-12345', 
 'uploaded': 0, 
 'downloaded': 0, 
 'port': 6881, 
 'left': 4071903232, 
 'event': 'started'} 
 
peers = requests.get('https://torrent.ubuntu.com/announce', params=params).content 

 ":bencode" בפורמט, מהשרת שקיבלנו התשובה נראית וכך

d8:completei1496e10:incompletei65e8:intervali1800e5:peersld2:ip35:240e:351:750f:c400:c28a:
9a5e:d61a:37:peer id20:-TR2940-
eto7o81x82m84:porti51413eed2:ip23:2a0a:e340:1001:400::2:17:peer id20:-lt0D80-
\x9a\x92\x85\x12\x0eF\xe1M\xf4S\x03\x8b4:porti57803eed2:ip39:2a05:3580:f10a:5200:dad3:8
5ff:feb3:a4277:peer id20:-TR3000-
cm6i4wxfqorx4:porti51413eed2:ip38:2401:4900:1c8f:f8ac:c7c2:79e:97e5:c887…… 

 

 :כך תיראה היא json-ל המרה אחרי

{'complete': 1252, 
 'incomplete': 61, 
 'interval': 1800, 
 'peers': [{'ip': '2a00:12d8:700e:0:5ea0:7f31:283b:84f3', 
   'peer id': '-TR3000-q6cmyum4f1gs', 
   'port': 51413}, 
  {'ip': '2a02:1210:4831:9700:ba27:ebff:fe91:60cd', 
   'peer id': '-TR2940-egtp4xe7725o', 
   'port': 51316}, 
  {'ip': '2804:14c:482:5036:8d8f:d106:aade:f764', 
   'peer id': '-TR2940-js4v2k01bcos', 
   'port': 51413}, 
  {'ip': '2001:41d0:602:14f::', 
   'peer id': b'-lt0D80-\x99\x8a\xaa\xafa\xa5\tW\x1c[\xc7\xfa', 
   'port': 23010}, 
  {'ip': '2409:8a28:a6d:1d50:f1ae:ff34:cd47:314d', 
   'peer id': '-TR2940-3rmijt27ffh6', 
   'port': 51413} …… 

 הלקוח ומזהה, מאזינים הם עליהם הפורט, העמיתים של IP-ה כתובות את מכילה שהתשובה לב לשים נוכל 

 .BitTorrent-ה בפרוטוקול לדבר להתחיל מוכנים אנו, כעת .שלהם

 

The BitTorrent Protocol 

 :Tracker-מה לנו שחזרו העמיתים אחד את ניקח, ההדגמה לצורך

{'ip': '2a02:1210:4831:9700:ba27:ebff:fe91:60cd', 
   'peer id': '-TR2940-egtp4xe7725o', 
   'port': 51316 
} 
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 :אליו ונתחבר

import socket 
sock = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM) 
sock.connect(('2a02:1210:4831:9700:ba27:ebff:fe91:60cd', 51316)) 

, הפרוטוקול סוג את מכילה הזאת ההודעה. Handshake הודעת שליחת הוא בפרוטוקול הראשון השלב

padding ה ערך, בתים 4 של-Info Hash ה קובץ של-BitTorrent (לאותו מתכוונים ששנינו לוודא נוכל בעזרתו 

 . לעצמנו שקבענו Peer Id-ה ואת(,הקובץ

  :אותה ונשלח ההודעה את נרכיב

import struct 
payload = struct.pack(">B19s8s20s20s", 19, b'BitTorrent protocol', b"\x00" * 8, info_hash, b'RANDOM-
PEER-ID-12345') 
sock.send(payload) 

. מהתשובה שהתקבל -info hashה ערך את נשווה. Handshake מסוג היא גם שתהיה, התשובה את נקבל

 :בשיחה להמשיך ניתן, הערך באותו מדובר אם

In [3]: peer_payload = sock.recv(68) # handshake length is fixed 

In [4]: peer_payload 
 
Out[5]: b'\x13BitTorrent 
protocol\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x05\x99\xc8+\xb75\x05\xa3\xc0\xb4S\xf9\xfa\x0e\x88\x1dnZ2\x
a0\xc1-TR2940-egtp4xe7725o' 
 
In [6]: protocol_len, protocol, reserved, peer_info_hash, peer_id = struct.unpack(f">B19s8s20s20s", peer_payload) 

 
In [7]: peer_info_hash == info_hash 
True 
 
In [8]: peer_id 
b'-TR2940-egtp4xe7725o' 

 :Pieces לבקש להתחיל שנוכל לפני הודעות כמה לשלוח מחוברים אנו אליו העמית על כעת

9. Bitfield :אילו נדע זאת הודעה פי על. העמית של בבעלותו החתיכות כל של מיפוי המכילה הודעה 

. מלא bitfield ישלח Seeder. אחרים מעמיתים לבקש נצטרך ואילו, ממנו לבקש יכולים אנחנו חתיכות

Seeder בניגוד זאת. אחרים עמיתים בשביל אותו מעלה רק וכעת, הקובץ הורדת את שסיים עמית הוא 

-כ מתחיל עמית כל, תקין בתהליך. אחרים עם אותו משתף ולא הקובץ את מוריד שרק, Leecher-ל

Leecher ,כ הקובץ את מוריד-Peer ,כ ומסיים-Seeder. 
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 :בשרטוט כך יראה זה

 

 BitToorrent-ה ברשת משתתף של החיים מחזור

 

0. Unchoke :ה מנגנון נוצר, הוגן" משחק" על להקפיד ובשביל עמיתים של ניצול למנוע בשביל-Choking .

 לא Choked עמית אותו, הזה במצב נמצא הוא עוד וכל", Choked" הוא אחר שעמית לקבוע יכול עמית

 הזה במנגנון משתמשים קליינטים. Unchoke הודעת קבלת עד, Choker-ה מהעמית חתיכה שום יקבל

 אחר מצב כל או, מידי יותר ביקשו, בחתיכות מספיק שיתפו שלא אחרים קליינטים" להעניש" בשביל

 שימוש ניעשה לא ולכן, Leecher-כ יתנהג שלנו הסקריפט. הקליינט מפתח בשביל הוגן לא שנראה

 .Unchoke-ה להודעת ללחכות מעבר, זה במנגנון

 :BitField-ה הודעת את נקבל

length, msg_id = struct.unpack('>IB', sock.recv(5)) 
bitfield = sock.recv(length-1) 

 :Unchoke-ה הודעת את נקבל וכעת

length, unchoke = struck.unpack('>IB', sock.recv(5)) 

 תוכן את לבקש להתחיל נוכל, העמית חתיכות כל של מיפוי ובידינו, חנוקים לא כבר כשאנחנו, עכשיו! מעולה

 .הקובץ

 :שלו החתיכות מיפוי על נסתכל

In [9]: bitfield 
Out[10]: 
b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff
\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x
ff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff…… 

 ביט שכל שהאינדקס כזאת בצורה בנוי Bitfield. החתיכות כל העמית ברשות המיפוי פי שעל לראות ניתן

 את השני הביט, מהקובץ הראשונה החתיכה את מציין הראשון הביט, כלומר. חתיכה של אינדקס מציין

 בית. לא אז כבוי הוא ואם, העמית אותו אצל קיימת החתיכה אז דלוק הביט אם. הלאה וכן השנייה החתיכה

 ברשות, ברצף דלוקים ביטים רק מכילה bitfield-ה והודעת במידה. מלאות חתיכות 011-כ מציין, 0xff: מלא
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 piece אף לקבל מצפה לא seeder כי, לנו מעולה זה. seeder - משמע, הקובץ של החתיכות כל עמית אותו

 .השיחה בהמשך אותנו לחנוק צפוי לא הוא ולכן(, כאלה לשלוח שתכננו לא) בתמורה

 הוא הקובץ של הכולל שהגודל לראות נוכל, Torrent-ה בקובץ שמצוי MetaData-ה על שוב נסתכל אם

 בחישוב ככה) חתיכות15,534 -כ יש כלומר, בתים 262,144 היא חתיכה כל וגודל, בתים 4,071,903,232

 אך. עמית מכל שלמות חתיכות לבקש שאפשר לחשוב היה וניתן, KB190 הוא חתיכה כל גודל(. מהראש

 . KB92-מ יותר גדול שלה שהתוכן תשובה להחזיר מסרבים רבים ומימושים, מידי גדול הזה הגודל בפועל

 אחריות וזוהי, Blocks נקראות אלה יחידות. יותר קטנות מידה ליחידות, החתיכות כל את לחלק עלינו לכן

 .KB92 יהיה זה, שלנו במקרה. גודלו את להחליט הקליינט מפתח

 :הבאים השדות את מכילה והיא, Request נקראת כזה מסוג הודעה. Block עבור בקשה נרכיב, כעת

 (Request) ההודעה מזהה .9

0. Index ה של-Piece 

8. Offset ה בתוך, התוכן של-Piece 

 החתיכה גודל .2

 :הבאה בצורה אותה נרכיב

REQUEST_ID, REQUEST_LENGTH = 6, 13 
index, begin, piece_length = 2, 0, 16384 
request = struct.pack('>IBIII', REQUEST_LENGTH, REQUEST_ID, index, begin, piece_length)  

 :שלנו Seeder-ל אותה ונשלח

sock.send(request) 

 :הבאים השדות יהיו הזאת להודעה. Piece מסוג, תשובה לקבלת נמתין

 ה-Index ה של-Piece 

 ה-Offset התוכן של 

 עצמו התוכן 

length, msg_id = struct.unpack('>IB', sock.recv(5)) 
index, begin = struct.unpack('>II', sock.recv(8)) 
piece_data = sock.recv(16384) 

 :Sedder-מה התשובה נראית וכך

In [11]: piece_data 
Out[12]: 
b'\xc2\xa4\xdbq\xda.\xf4\xdd\x8e\xd3\xfe\xe3=k\xffp\xbf\xf4\x16\xe2Z\x89\xe2x\xf9\x88\xf8S
\xfc\x02\xb7\xe3\x97\xb8\x1fOT\x12\x8f\xe77\xc4\xcfG\x8bx"NA\x95\xdf\xe3M\xcam\xff{\x90
:\x9f\x87\x02\xdf\x84~\xdf\xa1?[O\x1c\x8f#q\x98P}\x9c\xd8%4[\t}-
(oN\xdc\x98\xb8\x11\xf5\x1aR\x8e\xc6#BO}\xa1\xfe\xb0P\x89\xa5\xbc\x06\xf5\x9d\xc4U\xc9\
xa3\xaf\n\xf3AO\x05\xfa-
\'\xd4\x1c\xd4{\x80vy\xea\xd9\x8f\x92\x9c\xe2\x95\xca\xcc!\xd4\xb2\x0b\xf5\xccB\xcf\xcd\xe
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a\xa2\x1c\xf5\xeb\xf8\x9bPE\xfdG\xa1r\x89\xf2\xf3xF\xe83\xe9\xe7\xb8\xd0\x93R\x9d\xfb\x1
1h\xb7\x9b\xfcVb4\xb6\xe0\xa7B3\x99\xf6\x1f\xe2L\xda\xa19\x83\xf1\xd0\x83\x1a*hL\'\x8f\x
1a\x9a\x93i\x8f:\xaahN"\x8f:*h$Z\xdbY\....... 

 ! מהקובץ חתיכה לקבל הצלחנו

. בלוק בכל KB92-ו, חתיכה בכל KB190-כ יש. הקובץ של הבלוקים שאר כל עבור אבל, התהליך על נחזור

 .מידע של בלוקים 22,190 ונקבל, החתיכות במספר זאת נכפיל. בלוקים 80 מכילה חתיכה כל, כלומר

 עלינו, בפועל. Seeder-ב שמדובר יודעים וחנשאנ מכיוון זאת אך, עמית מאותו כולם את נבקש שלנו במקרה

, השיחה במהלך Choke הודעת לנו שלח מהם אחד אם ולבדוק, השונים העמיתים בין הבקשות את לבזר

 (.אחרת לנו יענה לא הוא) Unchoke הודעת עד אליו הבקשות את להפסיק קרה כך ואם

. Torrent-ה בקובץ נמצא הערך מול המתקבלת חדשה חתיכה כל של SHA1-ה ערך את לוודא עלינו, כן כמו

 .הקוד פשטות לטובת ובעיקר, seeder-ה על סומכים שאנחנו הנחה מתוך הללו הבדיקות את נזנח כרגע

 .לדיסק אותם נכתוב ואז, הבלוקים כל להורדת זמן קצת נחכה

 
 :הסקריפט המשך יראה כך

import time 
 
PIECE_ID = 7 
dst = open(metadata['info']['name'], 'wb') 
 
for piece in range(metadata['info']['length'] // metadata['info']['piece length']): 
    for block in range(metadata['info']['piece length'] // 16384): 
        request_piece(piece, block, 16384, dst) 
 
 
def request_piece(piece, block, size, dst): 
    begin = block * size 
    request = struct.pack('>IBIII', REQUEST_LENGTH, REQUEST_ID, piece, begin, piece_length) 
 
    sock.send(request) 
    time.sleep(1)  
 
    length, msg_id = struct.unpack('>IB', sock.recv(5)) 
    if msg_id == PIECE_ID: 
        index, begin = struct.unpack('>II', sock.recv(8)) 
        piece_data = sock.recv(size) 
        print(f'Received block {begin // size} of piece {index}') 
        dst.write(piece_data) 
        dst.flush() 

 האחרונה החתיכה גודל ולכן, מאוד קטן חתיכה כל בגודל במדויק יתחלק הקובץ שגודל שהסיכוי לב שימו

 :הבאה בצורה אותם לחשב נוכל. האחרון הבלוק גודל לגבי ל"כנ. החתיכות משאר שונה יהיה

last_piece_size = metadata['info']['length'] % metadata['info']['piece length'] 
last_block_size = last_piece_size % 16384 
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 :אותם גם לבקש נדאג

last_piece_index = metadata['info']['length'] // metadata['info']['piece length'] 
 
request_piece(last_piece_index, 0, 16384, dst) 
request_piece(last_piece_index, 1, last_block_size, dst) 
dst.close() 
print("Done") 
 

 :כולו הסקריפט את נריץ

 

 מקביליות ללא ולכן(, ubuntu של שמנמן iso) גדול מאוד Torrent בקובץ מדובר שלנו שבמקרה לב שימו

 לא כבר הם כי במאמר המקביליות של הקוד חלקי את אציין לא. שעות תיקח ההורדה, החלקים בבקשת

 לראות תוכלו כן אבל, אותו לממש לאיך נוגעים ויותר ממומש BitTorrent פרוטוקול שבה לצורה קשורים

 .PyBitTorrent בפרויקט קוד דוגמאות

 אותו הקובץ לגודל ובהתאם( Async היא המומלצת) המימוש לצורת בהתאם, הדרושה הזמן כמות את נחכה

 :מורידים אנחנו

 

 !ברשותינו הקובץ כל וכעת

 .Seeder-ל והופכים, הההורד סיום על Tracker-ל כעת מודיעים היינו אמיתי קליינט של במימוש

https://github.com/gaffner/PyBitTorrent/blob/main/PyBitTorrent/bcoder.py
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Passive And Active Nodes 

-ב פתוח מדברים אנחנו איתו העמית של הפורט אם רק יעבוד הוא אבל, טוב עובד כאן שציינו התהליך כל

Firewall וב-NAT. אף נעשתה לא אם, ולכן, מחשב באף מחדל ברירת הנאינ הזאת שההתנהגות כמובן 

 עמיתים - Active Nodes עם רק לדבר מסוגלים אנחנו, כלומר. Passive Node-כ נוגדר, מצידינו פעולה

 בקשות כוללים מהמימושים חלק) שלנו NAT-ה בטבלאת הפורט את ונפתח במידה. פתוח כן שלהם שהפורט

UPNP וב( אוטומטית זה את שעושות-Firewall ,עם גם לדבר נוכל Nodes להעלות יכול זה .פסיביים 

 שנמצאים פסיביים עמיתים של לגמרי חדש יעד קהל בפנינו נפתח כעת כי, ההורדה מהירות את משמעותית

 . Firewall/NAT מאחורי

 :ופסיביים אקטיבים עמיתים בין ההורדה קצב את שמשווה, הבא בסרטוט לכך המחשה לראות ניתן
 

 
 [https://www.usenix.org/legacy/event/sruti07/tech/full_papers/eldefrawy/eldefrawy.pdf מקור]

 

  

https://www.usenix.org/legacy/event/sruti07/tech/full_papers/eldefrawy/eldefrawy.pdf
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Trackerless Torrents 

 :תלויים בלתי שלבים לשני הקובץ הורדת את לחלק ניתן כה עד

 Tracker-ה באמצעות העמיתים מציאת .9

 BitTorrent-ה פרוטוקול באמצעות עמיתים מול תקשורת .0

 לנו גורם שהוא מכיוון, מבוזרות רשתות של העיקרון את נוגד הראשון שהשלב בבירור לראות אפשר

, התהליכים שני בין הזאת הברורה ההפרדה בזכות אך. Tracker-ה שרת והוא, ריכוזי גורם על להסתמך

 הגיע BitTorrent שפרוטוקול לאחר שנים כארבע, וכך. העמיתים מציאת לתהליך אחרות אלטרנטיבות נוצרו

 את להפוך ובשביל. הזרקורים אור את לתפוס לנסות" Trackerless Torrents"-ה של תורם הגיע, לחיינו

 .כעת נדבר עליה, DHT Table הנקראת בטכנולוגיה שימוש נעשה, למציאות אמיתית מבוזרת לחוויה החזון

 

DHT Table 

Distributed Hash Table ברשתות נתונים ושליפת אחסון לנו מאפשר אשר מבוזר נתונים מבנה הינו peer-

to-peer .Distributed Hash Table יותר הבסיסי הנתונים מבנה על, רומז ששמו כמו, מבוסס Hash Table ,

 Hash Table כיצד קודם להבין עלינו, עובד DHT Table כיצד להבין בשביל. Hash Map גם נקרא שלפעמים

 .עובד

Hash Table ("גיבוב טבלת" )פונקציית של התוצאה ערכי הם שלה המפתחות אשר מילונית טבלה נההי 

 אשר טבלה: לדוגמה(. values נקרא להם) לבחירתנו נתונים הם וערכיה(, index להם נקרא להם) גיבוב

 מחזיקים אשר העמיתים כל הם ועריכה, טורנט קבצי של הייחודיים SHA1-ה ערכי את מפתחות בתור מכילה

 שבמקום רק, BitTorrent של DHT-ה רשת של במקרה מדובר כזאת בטבלה בדיוק .הקובץ אותו של עותק

 גבי על אותו מבזרים אנחנו(, Tracker, כלומר) עמיתים עבור נתשאל אותו אחד ריכוזי שרת על תאוחסן שהיא

 את מבטיחים ובכך, הקבצים שיתוף של Swarms-ב משתתפים אשר עמיתים אותם - עמיתים של רב מספר

 .כה עד שלנו ברשת שהיה( 5היחידי) הריכוזי הגורם הסרת ידי על שלנו הרשת שרידות

 של המימוש ידי על בהתחלה - 0221 מאי בחודש לחיינו הגיחו אשר, Trackerless Torrents-ה את קיבלנו וכך

". Mainline DHT: "עצמה BitTorrent של מוכר היותר המימוש עם מכן לאחר שבועות וכמה, Vuze חברת

 לא זה אך, Vuze של לזאת כתגובה פותחה Mainline DHT-ש הקצרים הזמנים הפרשי בגלל לחשוב ניתן

 כך על מעיד והוא) Paul Gardner ידי על Vuze של זאת - תלות ללא במקביל פותחו הןישנ ולמעשה, נכון

 בתחילת פרסומה עד חודשים כמה לו ולקחה( BitTorrent שיפור מאשר מחקרית בכלל הייתה שמטרתו

                                                           
 

 בהמשך - כך על ;הטהור peer-to-peer רשת נקבל תמיד לא, DHT-ב כשמתמשים גם 5
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 שלושה ופורסמה, BitTorrent מחברת Drue Loewenstern ידי על פותחה והשנייה, 0221 מאי חודש

 )!(. שנים 8-כ במשך עבד עליה, כך אחר שבועות

. נתון רגע בכל מחוברים עמיתים מיליוני עשרות עם, ביותר הפופולארית היא Mainline DHT-ה רשת כיום

 הקליינטים בכל נתמך Mainline DHT-ש העובדה בעקבות מתבקש הדבר, קצת כך על כשחושבים

 .עליו המבוססים ואלה שלהם בקליינט רק נתמכת אשר Vuze של זאת לעומת, המודרנים

 לא אך, טורנטים בפרסום תקן תו ואף פופולארי נהיה הוא לעולם DHT יציאת שמאז ולחשוב להתבלבל קל

 .מקומות בכמה אותו להחרים ניסו ואפילו, הקלעים מאחורי דיי היה הוא 0225 שנת עד למעשה-  הדבר כך

 

 לפחד התחילו שהפיראטים ביום

 הם. Trackers-ה מנהלי בידי רמה ביד נשלטו BitTorrent-ה רשתות, העולם לאוויר יצא DHT בה בתקופה

, העמיתים בין שוויונית חלוקה על אחראים שהיו אלה הם, להורדה זמינים יהיו טורנטים איזה שקבעו אלה

 מכיוון, מהם רבים בקרב חשש התעורר, DHT-ב BitTorrent תמיכת עם. רווח מכך עשו אפילו ולפעמים

 .בהם רק תלויים יהיו לא כבר שלהם הלקוחות שכעת

 להם ששייכים טורנט שקבצי כך על התלוננו הפיראטים ההורדות אתרי? כך אם תפקידם יהיה ומה

 .בהם פוגע וזה, באמצעותם לא משותפים( האירוניה)

 private" נקרא והוא, BitTorrent-ה קבצי של Info dictionary-ל שנוסף חדש flag העולם לאוויר הגיע וכך

flag ."ה רשת עם אותו לשתף אין ולכן, פרטי טורנט בקובץ שמדובר הטורנט לקליינט סימן דגל אותו-DHT. 

 נגזר, הטורנט קובץ של ייחודי כמזהה לשמש אחראי אשר הערך אותו, info hash-ה שערך שאמרנו זוכרים

 משתנה שלו Hash-ה, השתנה שהמילון מהרגע, ובכן? info המילון בתוך שנמצאים מהערכים ישירה בצורה

 .חדש טורנט בקובץ מדובר וכעת - לחלוטין

-ב יתנהלו שניהם אבל, לחלוטין זהים קבצים שמורידים טורנט קבצי שני להיות שיכולים אומרת זאת

swarms ל המידע הוספת בגלל זאת וכל. שונים הורדה קצבי מכך וכתוצאה, משלהם עמיתים עם אחרים-

info ה של המקורי בערך" פגיעה"ו-info hash. 
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Kademlia 

“I started looking into DHTs specifically and Kademlia was the first DHT paper that really clicked 

with me and seemed like it might work in the real world. So I decided to start implementing it 

without really knowing what I was going to do with it.” - Drue Loewenstern 

Kademlia (ַקֵדְמִלָיה )סוג ההינ DHT ידי על 0220 בשנת לראשונה שהוצג Petar Maymounkov ו-David 

Mazières ה לרשת שנבחר במימוש מדובר. יורק ניו מאוניברסיטת-DHT של הרשמית BitTorrent ,וזאת 

 וכל( Forgery-ו Dos מסוג מתקפות לדוגמה) מסוימות מתקפות בפני לעמידות, שלו המימוש לפשטות הודות

 ונדגים, בנויה Kademlia כיצד נתאר, כעת. DHTs :Log(n)-ה שאר לעומת החיפוש ביעילות לגרוע מבלי זאת

 .בה החיפוש תהליך את

 בשביל ממומשת Kademlia כיצד לדעת חובה אין. לחלוטין תיאורטיים יהיו הבאים שהעמודים לב שימו

 לא המאמר שהמשך מכיוון. עצמה בפני נפרדת כרשת עומדת היא ולמעשה, BitTorrent-ב בה להשתמש

 של DHT-ה רשת את מתשאלים אנו בו הפרקטי לחלק ישירות לדלג גם ניתן, זה בפרק הנלמד על יבוסס

BitTorrent . 

Kadmelia RPC 

Kademlia פקודות ארבע לנו מייצאת RPC בלבד (Remote Procedure Call )ברשת עובדים וחנאנ איתן ,

 :הן הפקודות. UDP מעל עוברות כולן כאשר

 ping - אם לבדוק מאפשר Node למעלה עדיין מסוים 

 store - אחסון מאפשר key ו-value ב-Node מסוים 

 find_value - ה אחד על שמאוחסן מפתח פי על ערך מציאת מאפשר-Nodes שברשת 

 find_node - ה כתובת מציאת את מאפשר-IP של Node שלו המזהה בהינתן מסוים 

 של הלוגיקה רוב את בתוכה טומנת שהיא מכיוון, find_node הפונקציה של השימוש את נדגים במאמר

Kademlia . 

 

Kadmelia Nodes 

 על אחראיים והם, שלנו ברשת המשתתפים 6במחשבים מדובר. Node-ב ונגמר מתחיל הכל DHT ברשתות

 מה, ריכוזי גורם שום ללא - ברשת שמשתתפות היחידות הקצה ישויות אלו, למעשה. הודעות וניתוב שליחה

 . טהורות peer-to-peer לרשתות DHT-ה רשתות את שהופך

                                                           
 

6
 Nodes כמה לרוץ יכולים אחד במחשב 
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 Node כל. אקראי באופן שנקבע(, 7?משהו מזכיר) בתים 02 באורך ייחודי מזהה ישנו Node לכל Kademlia-ב

 :טבלאות בשתי מחזיק שכזה

 (Routing Table) ניתוב טבלת .9

 (Data Store) ערכים טבלת .0

 אלינו שיגיעו הודעות או, לשלוח שנרצה הודעות ננתב באמצעותם אשר Nodes שמורים הראשונה בטבלה

 .אחרים Nodes-מ

 02 באורך הם גם המפתחות כל כאשר, לשמור Node-ה על אותם הערכים כל מוחזקים השנייה בטבלה

 .הרשת של המלא Hash Table-מה חלק היא הזאת הטבלה למעשה. בתים

 :BitTorrent של DHT-ה ברשת Node מייצג אשר, הבא בסרטוט כך זאת נדגים

 

Routing Table 

 שמשתתף Node לכל גם כך, פקטות לנתב לאן יודע הוא באמצעותו Routing Table יש שלנו שלמחשב כמו

 פי על מחולקות אשר רשימות של אוסף למעשה היא, ניתוב" טבלת" אותה. Kademlia של DHT-ה ברשת

 .Buckets הנקראות, מאיתנו 8המרחק

  

                                                           
 

7
 BitTorrent-ל Kademlia בין מושלמת אינטגרציה שמאפשר מה, בתים 02 הם גם info hash ואורך peer id אורך 
8

 xor metric באמצעות מחושב המרחק 
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 :Node-ה אותו עם קשר ליצור לנו שיעזרו רשומות מכיל שכזה Bucket כל

 IP Address 

 UDP Port 

 Node ID 

(, ביותר הקטן last seen-ה ערך) הרשימה בראש נמצא לאחרונה שנראה Node-שה כך מסודר Bucket-ה

 שבסבירות Nodes - כלומר. הרשימה בתחתית נמצא ארוך הכי הזמן פרק לפני קשר אתו שנוצר Node-וה

 כל בפני שעומד המרכזיים האתגרים לאחד כתגובה בא הזה המנגנון .עדיפות יקבלו, למעלה עדיין גבוהה

DHT :שזמינות העובדה Node שלב באף לנו מובטחת אינה ברשת מסוים .Kademlia זאת עם מתמודדת 

 לשימוש שיגרום מה - למעלה יותר גבוהה בסבירות שיהיו Nodes אותם את יותר גבוה מדרגת שהיא בכך

 לא קצת נראה אולי זה כרגע. זמינים לא Nodes בעקבות הודעות איבוד פחות מכך וכתוצאה, בהם יותר רב

 .המנגנון את שתבהיר ברשת לחיפוש דוגמה נראה בהמשך אבל, ברור

 בין - נחשפנו אליו חדש Node כל עבור כאשר, Node-ה של החיים מחזור כל במהלך נבנים Buckets אותם

 במידה. הרלוונטי Bucket-ל אותו להכניס ננסה, אליו אותנו שיידעו או הודעה לנו שלח שהוא בגלל זה אם

 קשר אתו ליצור וננסה(, נמוך הכי שמדורג זה) הרשימה מתחתית Node-ה את נבחר, מלא Bucket ואותו

 כן והוא במידה. הרשימה לראש חדש Node אותו את נכניס, ענה לא והוא במידה. ping הודעת באמצעות

 .החדש Node-מה ונתעלם ברשימה אותו נשאיר,  לנו ענה

. Dos מתקפות מול להתמודד לה עוזרת חדשים פני על ישנים Nodes מתעדפת Kademlia-ש העובדה

 נושפע ולא הודעות מאותן נתעלם, חדשים Nodes על בהודעות הרשת את יציף זדוני ומשתמש נניח, כלומר

 Node-ל הודעה ושלחנו במידה(. זמינים Nodes רק ומכיל, מלא שלנו Bucket-שה בהנחה וזאת) מהמתקפה

 נסיר, ענה לא הוא להם גם אם כאשר, פעמים מספר עוד קשר אתו ליצור ננסה, תשובה קיבלנו ולא מסוים

 .Bucket-מה אותו

 

XOR Metric 

 למי. Nodes אותם של ID-ה בין XOR פונקציית ידי על מבוצע Kademlia-ב שונים Nodes בין המרחק חישוב

 התוצאה, שונים משווים אנו אותם הביטים ושני במידה: כך זאת נתאר, מחושב XOR כיצד ששכח מאיתנו

 לבין 98 המזהה עם Node בין המרחק את נחשב, לדוגמה .2 תהיה התוצאה, זהים והם במידה. 9 תהיה

Node 5 המזהה עם: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(13, 9) =
1101

1001
= 0100 = 8 
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 :12 לבין 13 המזהה בין המרחק את נחשב כעת

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(13, 12) =
1101

1100
= 0001 = 1 

 .יותר קצר ביניהם המרחק כך, ערך מבחינת יותר קרובים שהמזהים ככל, לב נשים אם

 משותפים ביטים יותר חולק הערכים של ההתחלתי הבינארי שהייצוג ככל: זה על להסתכל נוספת דרך

(prefix ,)1001-ו 1101 לעומת, משותפים ביטים שלושה יש 1100-ו 1101-ל. יותר קצר יהיה המרחק גם כך 

 .בהתאמה והמרחק, אחד משותף ביט להם

 .בינארי עץ באמצעות מתבצעים החיפוש ותהליך Buckets-ה חלוקת Kademlia-ב כי? מעניין זה למה

 
Searching in Kademlia 

 ערך של חיפוש לגבי גם תקף התהליך אותו. Kademlia ברשת Node של החיפוש תהליך את נדגים כעת

 :ברשת Node כל עבור מניחים אנחנו. מפתח לנו יהיה Node של מזהה שבמקום רק, מסוים

 ניתוב טבלת מחזיק 

 ה כל על יודע אינו-Nodes ברשת 

 מה חלק מחזיק-Hash Table 

 (. 2229) 9 המזהה בעל Node אחר( 1111) 91 המזהה בעל Node ידי על חיפוש נבצע אנו בהדגמה

 בטבלת שנמצאים Nodes-ה כל את פוקסיה-ורוד בצבע נצבע. בינארי עץ על שלנו Nodes-ה את נשרטט

 :כך יראה זה. 9 מספר Node את סגול ובצבע, Node 15 של הניתוב

 

 בעל Node-ה אחר וחיפוש הניתוב בטבלת הסתכלות יהיה 9 מספר Node אחר בחיפוש הראשון השלב

 .Node 9-ל ביותר הקרוב המזהה
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 :שלנו הניתוב בטבלת שנמצא Node כל עבור המרחק את נחשב

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 14) =
0001

1110
= 1111 = 15 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 6) =
0001

0110
= 0111 = 7 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 9) =
0001

1001
= 1000 = 8 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 5) =
0001

0101
= 0100 = 4 

 Node-ל find_node הודעת נשלח, כעת. ביותר הקרוב המזהה בעל הוא 1 מספר Node-ש לראות ניתן

-מ ליותר find_node הודעת נשלח האמת למען. 9 מספר Node אחר מחפשים שאנחנו נציין ובה, 91 מספר

Node ה מספר. שלנו חיפושה של הסיכויים את להגדיל מנת על אחד-Nodes למימוש מימוש בין משתנה ,

 הערך עם נישאר, קטנה שלנו שהרשת מכיוון אך"(. k" בתור הזה לערך מתייחסים) 4-90 בין נע לרוב אך

k=1. 

 הקרובים k nodes-ה את 91 מספר Node-ל ויחזיר, שלו הניתוב בטבלת הוא גם יסתכל 1 מספר Node כעת

 .מקודם שראינו הדרך באותה בדיוק, 9 מספר Node-ל ביותר

Node לאותם וישלח, התשובה את יקבל 91 מספר Nodes עצמו על חוזר התהליך וכך. הבקשה אותה את ,

 .9 מספר Node-ל שנגיע עד

 :בשרטוט כך יראה זה
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Buckets 

 מספיק יש שלנו Routing Table-שב בטוחים להיות עלינו, הרמטית בצורה יעבוד הזה שהתהליך בשביל אך

Nodes כל למצוא מסוגלים להיות בשביל מגוונים Node ה בו מצב לקרות יכול לא, כלומר. ברשת שהוא-

Routing Table מכיל אינו שלי Nodes שלי ההודעה את לנתב שיוכלו. 

 לידי בא וזה, שלה בהגדרה Routing Table-ה תקינות את להבטיח Kademlia על, אפשרי יהיה שזה ובשביל

 :הבא החוק על לשמור נדאג אם זאת להבטיח נוכל. Buckets-ה במנגנון ביטוי

 .בו נמצא לא שהוא עץ-תת בכל נמצאים אשר אחרים k Nodes על לפחות יודע Node כל

 מספר של המטרה. מאיתנו שונים במרחקים נמצאים אשר Buckets של אוסף שנחזיק אומר זה, בפועל

Nodes בכל Bucket יתירות היא ((Redundancy - ש במקרה-Node מאותו אחד Bucket תהיה עדיין, ייפול 

 .Bucket-ה כל את נאבד ולא, העץ-בתת אתו שנמצאים Nodes-מה אחד עם קשר ליצור יכולת לנו

 חיפוש תהליך מבטיחים אנחנו ובכך, שלנו Routing Table-ב שנמצאים Nodes-ה גם שומרים החוק אותו על

 .הרמטי

 :אליהם מודעים שאנו עצים-התת כל את נצבע כעת אבל, הבינארי העץ על שוב נסתכל

 

 

 הגיווניות את הבטחנו וכך. k=1-ש מכיוון וזאת(, Bucket) עץ תת בכל אחד Node לפחות לנו שיש לב שימו

 .Routing Table-ה של

 להתקדם נוכל, התיאורטי החלק עם שסיימנו לאחר. עובדת Kademlia כיצד הבנו כעת אבל, ארוך קצת היה

 .BitTorrent של DHT-ה רשת תשאול עבר אל
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Bootstrapping 

 עלינו זאת לעשות בשביל אך. DHT-ה רשת אל כל קודם להתחבר עלינו, העמיתים רשימת את לקבל בשביל

 מכיל אינו שלנו Torrent-ה קובץ, לצערינו אך. ברשת נמצא שכבר אחד Node לפחות של הכתובת את לדעת

 ?לרשת להצטרף נוכל כיצד אז. Info-ה מילון את מאשר חוץ דבר

 - קשר יצור שלנו החדש Node-ה אתו הראשוני Node-ב מדובר .Bootstrap Node-ה לעזרתנו נכנס וכאן

 הקונספט. אחרים Nodes של הניתוב בטבלאות ירשם ובעזרתו, נוספים Nodes על מידע יקבל הוא ממנו

 שכל אחד ספציפי Node ולא, ברשת Node בכל מדובר להיות שיכול מכיוון, תקין Bootstrap Node של עצמו

-ה קובץ את ייצר אשר הקליינט של הניתוב טבלת את יכילו Torrent-ה מקבצי חלק ובאמת. אליו פונה הרשת

Torrent ,כ להשתמש נוכל בהם-Bootstrap Nodes. 

, כזה במקרה. ברשת Node של כתובת אף מכיל אינו Torrent-ה קובץ כאשר מסתבך המקרה, לצערנו אבל

. Default Bootstrap Nodes-כ משמשות אשר, מראש ידועות כתובות למספר לפנות יאלץ שלנו הקליינט

 :שבהן למוכרות אדוגמ

 router.bittorrent.com 

 router.utorrent.com 

 router.bitcomet.com 

 להיות יכול כאן גם כי, לחלוטין מבוזרתל שלנו BitTorrent-ה רשת את הופך לא DHT הוספת גם, כך אם אז

-ה לפעולת Nodes אף הכיל לא Torrent-ה שקובץ במקרה וזאת, אחד ריכוזי בשרת תלויים נהיה בו מקרה

Bootstrap. 

: תקרה בוודאות היא בה, Tracker מול לתקשורת בניגוד וזאת, מקרה להיות יכול - הדק להבדל לב שימו אך

 Torrent-ה קובץ את לחבריי לפרסם יכול אני, DHT עם נכון בשימוש, כלומר. ריכוזי שרת עם לדבר מחויב אני

 שמדובר הרי, ואז. מצוין פשוט יסתדרו והם, שלי הניתוב בטבלת שנמצאים Nodes-ה עם ביחד יצרתי אותו

 .עמיתית מבוזרת בחוויה

 .למעלה המוזכרות Bootstrap nodes באותן רב שימוש ונעשה, יפה פחות קצת המציאות בפועל

"Please do not automatically add ‘router.bittorrent.com’ to torrent files…” - BEP 0005, BitTorrent Official 

Site.  
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Querying the Mainline DHT 

 באחד או Default Bootstrap Nodes-מה באחד מדובר אם בין - Bootstrap Node-ה שברשותנו לאחר

 .לרשת ההצטרפות לתהליך מוכנים אנחנו, Torrent-ה קובץ עם יחד שהגיע

 גורמת הזאת ההודעה. יצרנו אותו החדש המזהה עם find_node הודעת שליחת באמצעות מתחיל התהליך

 Bootstrap-ל גורמת גם והיא(, אלינו להגיע כיצד ידעו וכך) ברשת Nodes של ניתוב בטבלאות להירשם לנו

Node של כתובות לנו להחזיר Nodes שלנו הניתוב טבלת את נמלא איתן, שונים. 

 באמצעות זאת נעשה. Ubuntu של Torrent-ה קובץ אחר יםהדיפולטי Bootstrap Nodes-ה את נתשאל כעת

 :כך יראה זה .DHT ברשתות החיפוש תהליך כל את לנו עוטפת אשר, btdht הספרייה

import btdht 
node = btdht.DHT() 
 
dht.bootstarp(['router.bittorrent.com:6881', 'dht.transmissionbt.com:6881', 'grenade.genua.fr:6880']) 

 
time.sleep(15) # Wait for node bootstrap 
dht.get_peers(info_hash) 

 :התוצאה

Out[11]: 
[('216.246.141.119', 58946), 
 ('23.138.176.127', 27392), 
 ('4.14.52.166', 57305)], 
 ('46.165.225.44', 39229), 
 ('46.165.225.44', 39647)] 

 נשלח כעת � Tracker לאף להתחבר מבלי וזאת, Torrent-ה קובץ של העמיתים רשימת כל את קיבלנו וכך

Handshake מה אחד לכל-Peers פרוטוקול באמצעות תעשה מולם התקשורת הרגע ומאותו, הללו 

BitTorrent ולא Kademlia. 
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 סיכום

 טופולוגי מבנה מציגות הן. השנים עם עולה רק וכוחן, האינטרנט מרשת חשוב חלק מהוות מבוזרות רשתות

: ימינו עד ביותר החזקים שהיו גורמים אותם של כוחם את ומחליש, היחיד של חשיבותו את שמעצים

 מהמשתמש בהרבה רחבים משאבים בעל אחר גורם וכל, אכיפה רשויות\אינטרנט ספקיות\מדינות

 .הממוצע

 טכנולוגיות של להיוולדותם הוביל, האינטרנט בהיסטורית ביותר הארוך כנראה, ועכבר החתול מרדף

 בין מסקרנים מפגשים להרבה והוביל, יותר רב לזמן בחיים להישאר רשתות לאותם שאיפשרו מעניינות

 .המעשי לעולם התאוריה עולם

 פנו הם, שלהם הרשת של הריכוזי המבנה בגלל שרתים להם שסוגרים הבינו Edonkey-ב חברינוכש

 הבינו The Pirates Bay-ב ה'כשהחבר. לחלוטין מבוזרת רשת אשהי, Kad את ויצרו DHT-ה לטכנולוגיית

 הפיראטיות. Manget Links-ב להשתמש עברו הם, האתר של הנוכחית בתצורה לתביעות חשופים שהם

 בפרוטוקול לראות ניתן הזה הזה הארוך התהליך של הסופי התוצר את .להישאר בשביל כאן והיא, כאן

BitTorrent .שני בין פרוטוקול על מבוססת שהיא מהעובדה סובלת שהרשת להסיק ניתן קפדני במבט 

 משתמשים מיליון 150-כ עם, פעם מאי יותר טוב מתפקדת שהרשת נראה חיצוני במבט אבל, עשורים

 . פעילים

 את לעצב שמתיימר web3 בפרויקט מדובר אם בין, מבוזר מבנה עברת אל נוהרת האינטרנט רשת

, התשלומים בעולם דרך אבן מהווה עכשיו שכבר Block Chain-ה רשת או מבוזרת בצורה מחדש האינטרנט

 את שמרכיבים אלה הם כי, הקצה למשתמשי שייך להיות צריך הכוח: אחת מחשבה משותפת ולכולם

 . מהם מורכב והאינטרנט, האינטרנט

] 
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https://torrentfreak.com/bittorrents-dht-turns-10-years-old-150607/ 
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https://github.com/gaffner/PyBitTorrent 

https://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html
https://wiki.theory.org/BitTorrentSpecification
https://pdos.csail.mit.edu/~petar/papers/maymounkov-kademlia-lncs.pdf
https://torrentfreak.com/bittorrents-dht-turns-10-years-old-150607/
https://github.com/gaffner/PyBitTorrent

