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Nederlandse Samenvatting

De afgelopen decennia zijn er applicaties verschenen waardoor het mogelijk wordt om
ervaringen met media play-out (media stream) met elkaar te delen. Dit kan middels
tekst/audio of video communicatie (communication stream). Voorbeelden van derge-
lijke applicaties zijn gedistribueerde online spellen (distributed games), Yahoo Zync
en recente producten zoals Boxee Box. Dit proefschrift analyseert de eisen die zogehe-
ten shared experiences (gedeelde ervaringen) stellen met betrekking tot synchronisatie,
alsmede de implicaties die deze eisen hebben voor de inrichting van het toekomstige
Internet. In vergelijking met traditioneel onderzoek naar synchronisatie, vereist onder-
zoek naar de synchronisatie van deze shared experiences enkele additionele elementen:
(i) ongehinderde communicatie tussen de gebruikers (ii) gedistribueerde media syn-
chronisatie en (iii) synchronisatie voor mobiele gebruikers. Wanneer het gaat over de
synchronisatie van shared experiences wordt in dit proefschrift gesproken over cohe-
rentie (coherence). De invloed van elk van deze additionele elementen op de inrichting
van het Internet wordt onderzocht, alsmede de invloed van elk van deze additionele
elementen op de shared experience applicatie.

Ten eerste, voor ongehinderde communicatie tussen gebruikers zijn kwaliteitsga-
ranties (ook wel garanties met betrekking tot quality of service, of QoS geheten) over
het Internet nodig. De inrichting van het huidige Internet is echter gericht op schaal-
baarheid en best mogelijke communicatie (best effort), en niet op QoS. De uitdaging is
dan ook om tijd-gegarandeerde communicatie (time-bounded delivery) over het Inter-
net te bieden en tevens haar gerichtheid op best mogelijke communicatie te behouden.
Deze twee doeleinden zijn per definitie conflicterend. De huidige aanpak met betrek-
king tot de zogeheten Differentiated service network architecture (Diffserv), lost dit
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probleem op middels de creatie van een virtueel circuit-switched netwerk voor real-
time verkeer over het packet-switched Internet. Deze oplossing leidt echter tot het
verlies van een aantal voordelen van packet-switching, wanneer toegepast op real-time
applicaties. Specifiek, optimaal bandbreedte gebruik en schaalbaarheid raken verlo-
ren. Daarnaast behoort data van real-time applicaties tot het inelastic verkeer, dit in
tegenstelling tot elastic data verkeer gebaseerd op TCP. Dit betekent dat real-time ap-
plicaties, over het algemeen, hun bandbreedte behoefte niet zo gemakkelijk aan kunnen
passen aan variërende netwerk condities. Hierdoor ontstaat er behoefte aan een mecha-
nisme om van te voren connecties te regelen, voor die gevallen waarin het netwerk fors
belast dreigt te raken. Traditionele invalshoeken met betrekking tot connectiebeheer
(connection admitance), in het bijzonder RSVP, worden niet in staat geacht schaalbaar
genoeg te zijn om te kunnen functioneren in het huidige Internet. Het toegangsmecha-
nisme moet namelijk ook passen binnen de aanpak van best mogelijke communicatie
van het Internet. Dit proefschrift presenteert Estimated service (Estserv), een extensie
van de Diffserv architectuur. Estserv brengt de mogelijkheid voor real-time transport
over het Internet, middels het deadline-gebaseerd scheduling mechanisme. Experimen-
ten met Estserv, tonen een verbeterd bandbreedte gebruik in vergelijking met Diffserv,
terwijl tegelijkertijd de schaalbaarheid behouden blijft. Daarnaast wordt er een best
mogelijke connectie toegangsmechanisme gepresenteerd binnen de Estserv architec-
tuur. De werking van dit mechanisme wordt aangetoond door middel van verschillende
experimenten.

Ten tweede dient een applicatie voor shared experiences, gedistribueerde media
synchronisatie te waarborgen, gegeven het bestaan van ongehinderde communicatie.
Dit is nodig om in een consistente context van media stromen te voorzien om zodoende
de communicatie tussen gebruikers te faciliteren. Exacte synchronisatie is onmoge-
lijk te bereiken. Het is echter wel mogelijk om een systeem te ontwerpen waarin de
play-out van mediastromen binnen bepaalde grenzen blijft. De uitdaging hier is om
acceptabele grenzen vast te stellen. Met andere woorden, op welk punt begint een ge-
brek aan synchronisatie in de mediastroom de ervaring van de gebruiker in een shared
experience te beı̈nvloeden. De waarde van deze grens hangt van een aantal factoren
af, waaronder de applicatie zelf, de gebruikers en het soort mediastroom. In dit proef-
schrift zijn er gebruikersexperimenten uitgevoerd om deze grens vast te stellen voor
een specifieke applicatie. Om een dergelijk experiment uit te kunnen voeren is het
echter noodzakelijk dat er een werkend systeem is dat de mediastromen kan synchro-
niseren. Dit proefschrift analyseert eerder werk met betrekking tot het synchroniseren
van gedistribueerde online spellen applicaties. Deze applicaties waren de eerste syn-
chrone shared experiences over het Internet. Richtlijnen over hoe dit eerdere werk
toegepast kan worden op shared experiences in zijn algemeen worden in dit proef-
schrift besproken. Een voorbeeld implementatie wordt gegeven en de nauwkeurigheid
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van de synchronisatie die bereikt wordt binnen deze implementatie is berekend. De
implementatie is getest met gebruikers in Amsterdam en Seoul. De bevinding is dat de
bereikte synchronisatie grens binnen de door gebruikers acceptabel geachte grens ligt.

Een derde eis voor coherentie is dat de shared experience zich synchroon met de
gebruiker moet verplaatsen. Synchrone verplaatsing betekent dat de staat van de shared
experience op de originele locatie consistent dient te zijn met de staat van de shared
experience op de doellocatie. Dit werk onderscheidt het verschil tussen zogeheten
state-full en stateless stromen. Specifiek, communicatiestromen kunnen gezien wor-
den als stateless (bijvoorbeeld, gesprekken via Skype hebben geen state), terwijl media
stromen state-full kunnen zijn (bijvoorbeeld, de state van een film is de laatst afge-
speelde scene). Een traditionele aanpak van verplaatsing van shared experiences neemt
deze verschillen niet in overweging. Daarnaast zal de traditionele aanpak het verzoek
tot verplaatsing van de shared experience in individuele media verplaatsing opbreken.
Doordat de shared experience opgebroken is, moet dezelfde verplaatsingsactie steeds
opnieuw ondernomen worden voor iedere afzonderlijke media stroom. Deze aanpak
wordt dan ook gekenmerkt door herhaling in de signalling plane en is daarmee inef-
ficiënt. Andere nadelen, zoals de onmogelijkheid om de optimale gebruikerservaring
te garanderen, worden eveneens besproken in dit proefschrift. Dit werk presenteert
een mechanisme dat de status van de state-full media items in de shared experience
opslaat. Dit gebeurt gezamelijk met de andere (stateless) items. Vervolgens wordt de
opgeslagen data getransporteerd en herstart de shared experience op de doellocatie.
Hierbij wordt de opgeslagen status opnieuw toegepast op de state-full media. Deze
manier heeft als voordeel dat de presentatie heronderhandeld wordt op de doellocatie,
waardoor een optimale gebruikerservaring geboden kan worden. De opgeslagen data,
gezamenlijk met de shared experience, wordt nu slechts eenmaal verplaatst, waardoor
herhaling in de signalling plane voorkomen wordt.

Als laatste, gaat een aantal oplossingen, gepresenteerd in dit proefschrift, uit van de
assumptie van variërende niveaus van tijd synchronisatie. Het algemene protocol voor
tijd synchronisatie op het Internet is het Network Time Protocol (NTP). Onontkoom-
baar is de vraag of de assumpties wat betreft tijd synchronisatie, die in dit proefschrift
gemaakt zijn, valide zijn. Dit proefschrift analyseert de bestaande NTP netwerken,
waarbij een aanpak, genaamd spidering, gebruikt wordt. Spidering is feitelijk een zoge-
heten breadth first zoektechniek, waarbij de actuele status van iedere knoop onderzocht
wordt. Zodra het gehele netwerk gescand is, kan een beeld gevormd worden over de al-
gemene status van het NTP netwerk. Onderzoeken, die in dit proefschrift gepresenteerd
worden, tonen aan dat meer dan 98 procent van de knopen in het NTP netwerk binnen
128ms van elkaar opereren. Ondanks het feit dat deze waarde acceptabel is voor oplos-
singen voor gebruikersmobiliteit en media synchronisatie, dient er meer werk gedaan
te worden om het vereiste niveau van tijd synchronisatie voor een niet-gemodificeerde
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versie van Estserv te realiseren. Dit proefschrift presenteert daarom een oplossing om
Estserv in een on-gesynchroniseerde Internet omgeving toe te passen.

Concluderend, dit proefschrift beargumenteert dat het ontwerp van het huidige In-
ternet aangepast dient te worden, zodat synchrone shared experiences op een efficiënte
manier gefaciliteerd kunnen worden. Meer efficiënte QoS technieken, zoals Estserv,
die niet in strijd zijn met de basis principes van Internetcommunicatie, moeten ont-
wikkeld worden vanuit het huidige Internet. Daarnaast moeten alle ontwerpen van het
Internet zich verantwoorden over de manier waarop zij beheerd worden, zowel admi-
nistratief als economisch. Tijd synchronisatie mechanismen zouden inherent moeten
zijn aan het ontwerp van het toekomstige Internet. Hierdoor kunnen technieken, zoals
synchrone gebruikersmobiliteit en gedistribueerde media synchronisatie, gefaciliteerd
worden. Tot slot, worden er een aantal richtingen voor vervolgonderzoek besproken
die logisch voortvloeien uit dit proefschrift.


