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RESUMO

Este  trabalho  apresenta  o  emprego  do  modelo  Peer-to-Peer  –  P2P  no
desenvolvimento de uma ferramenta para o uso em comunidades que pretendem
compartilhar  arquivos,  onde  o  esforço  computacional  para  armazenamento  das
informações é distribuído. O sistema desenvolvido considera um método para tornar
mais eficiente o compartilhamento de arquivos segmentando-os em partes que são
baixadas  de  várias  fontes  simultaneamente.  O modelo  se  mostrou  uma solução
viável e eficiente considerando-se os custos de implantação de serviços específicos,
neste caso armazenamento e compartilhamento de arquivos. A implementação do
sistema  foi  feita  com  as  linguagens  de  programação  PHP  e  Java,  e  assim  se
tratando de uma solução em ambiente de rede (Internet), foi necessário utilizar o
Java RMI (Remote Method Invocation) para facilitar a distribuição dos processos e
objetos.

Palavras-chave: Peer-to-peer, Compartilhamento, Grupos, Comunidade, Arquivos
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ABSTRACT

This  paper  presents  the  application  of  the  Peer-to-Peer  model  -  P2P  in  the
development of a tool for use in communities that they intend to share files, where
the computational effort for information storage is distributed.  The developed system
considers a method to become efficient file sharing, segmenting them in parts that
are downloaded from some sources simultaneously.   The model showed a viable
and efficient solution considering the costs of implantation of specific services, in this
case storage and file sharing.  The implementation of the system was made with
Java  and  PHP  programming  languages,  because  the  solution  is  in  network
environment  (Internet),  it  was  necessary  to  use  Java  RMI  (Remote  Method
Invocation) to make the distribution of processes and objects easy.

Keywords: Peer-to-peer, Sharing, Groups, Comunity, Files
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1. INTRODUÇÃO

O crescimento rápido do número de usuários na Internet e a falta de infra-

estrutura  fazem  perceber  que  a  qualidade  dos  serviços  oferecidos  e  a

disponibilidade dos recursos de rede estão se tornando deficientes. Por este motivo

verifica-se que é necessária uma nova solução para os problemas e necessidades

criadas. Vê-se cada vez mais comunidades reais utilizando meio de comunicação

para  executar  várias  tarefas  do  cotidiano.  Neste  projeto  vemos  que  o  foco  é  o

desenvolvimento de uma solução para a necessidade de troca de arquivos entre

comunidades virtuais utilizando o modelo P2P. 

Encontrou-se  uma  solução  para  o  problema  de  compartilhamento  de

arquivos entre comunidades de pessoas e esta  solução está focada na falta  de

recursos  de  rede  e  nos  custos  de  manter  serviços  específicos  para  grupos  de

usuários.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é demonstrar o desenvolvimento de um conjunto

de  aplicativos,  servidor  e  inferface  Web  compondo  um  sistema  que  é  uma

ferramenta de compartilhamento de arquivos entre grupos de pessoas de mesmo

interesse, que participam de comunidades virtuais, neste caso o site Grupos.com.br.

Este site foi desenvolvido a fim de reunir pessoas com mesmo interesse em grupos,

chamados  grupos  de  discussão,  e  será  utilizado  para  a  aplicação  e  testes  do

sistema proposto. 12



interface Web, e baixar os arquivos compartilhados na comunidade.

1.2 Objetivo Específico

Aplicar o modelo P2P na transferência dos arquivos utilizando a Internet

como meio de comunicação.

Diminuir a carga de processamento e armazenamento dos servidores de

arquivos, utilizando cada peer como fornecedor de serviços de compartilhamento.

Diminuir os custos de serviços de Internet, como o link contratado (menor

largura de banda), espaço em data-centers (racks para alocação de servidores) e

servidores.

Implementar  um  sistema  de  compartilhamento  de  arquivos  que  seja

modular, escalável, portátil e de fácil manutenção.

1.4 Motivação

Viu-se que não existem serviços adequados para o compartilhamento de

arquivos, bem como os custos elevados de serviços de discos virtuais/storage na

Internet tornariam a ferramenta inviável financeiramente.

A  solução  foi  apresentada  para  a  empresa  Grupos  Internet  S.A.,  que

desenvolve o site Grupos.com.br, e a proposta foi a criação de uma ferramenta de

compartilhamento de arquivos para os grupos de pessoas de interesse comum. 

Após a conclusão deste projeto, o sistema resultante será integrado ao

site de comunidades virtuais.

13



2.PEER-TO-PEER - P2P

Comunicação é o elemento chave quando se escreve qualquer tipo de

aplicação. Uma aplicação ganha valor quando ela passa a ser distribuída e interage

com outras  fontes  disponíveis  para  ela  na  Internet  ou  Intranet.  O  modelo  mais

comum de comunicação na Internet hoje é o cliente/servidor. 

Uma  aplicação  P2P é  diferente  do  modelo  tradicional  cliente/servidor

porque as aplicações envolvidas atuam tanto como clientes quanto como servidores.

Isto  é,  enquanto  eles  (clientes)  são  capazes  de  solicitar  informações  de  outros

servidores,  também  podem  atuar  como  servidores  e  responder  aos  pedidos  de

outros  clientes  ao  mesmo  tempo.  Esta  nova  abordagem  aplicada  ao  nó  (peer),

aumenta a função deste nó na rede, pois eles não só recebem informações de uma

fonte mas também divulgam a mesma informação para outras fontes. 

O modelo P2P não é novo. Faz 30 anos que companhias trabalham em

arquiteturas que podem ser chamadas assim. Hoje vários fatores trouxeram à tona o

P2P, como: poder computacional mais barato, largura de banda e armazenamento.

A  computação  P2P  traz  vantagens  como  usar  a  capacidade  de

computadores  pessoais  comuns  e  a  conectividade  de  redes  existentes,

possibilitando  economia  com  o  poder  computacional  e  de  armazenamento  de

informações.
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2.1 Definições

Encontrando outros  peers:  A aplicação deve ser capaz de encontrar

outras  aplicações  que  estão  dispostas  a  trocar  informação.  Historicamente,  a

aplicação encontra esses peers se registrando com um servidor central que possui

uma lista de todas as aplicações dispostas à troca, e enviando essa lista para as

novas aplicações que se conectam na rede.  Porém,  existem outros meios como

broadcasting  e  algoritmos  de  busca,  que  ao invés  de  usar  um servidor  central,

fazem uma busca descentralizada. 

Pesquisando por conteúdo nos  peers: Após a varredura de pesquisa

dos  peers,  a aplicação pode perguntar  a cada um se o conteúdo desejado está

contido nestes. Especificações de conteúdo são normalmente feitas pelos usuários,

mas é mais provável que a aplicação peer-to-peer esteja rodando por conta própria

e o pedido venha de outro ponto da rede, do que o pedido específico tenha sido

feito pelo usuário da máquina em questão. Também existe o conceito de centralizar

índices das informações dos peers em um servidor, para que a busca seja única e

as possibilidades de escolha do resultado combinadas e/ou diferenciadas.

Distribuindo o conteúdo com outros peers: Da mesma forma que um

peer pode fazer um pedido por informação ele também pode dividir informações que

foram descobertas. Este conceito é chamado de relay, onde o peer passa adiante a

informação que recebe, com o intuito de levá-la ao requisitante.

2.2 Soluções

As  decisões  feitas  sobre  a  arquitetura  da  aplicação  têm  um  impacto

significativo nos tipos de funcionalidades que a aplicação é capaz de oferecer. A

aplicação P2P pode utilizar vários conceitos diferentes de arquitetura. 
15



2.2.1 Peer-to-peer Puro 

Uma aplicação peer-to-peer  pura não tem um servidor central, como pode

ser visto na figura 1. Dinamicamente ele descobre outros peers na rede e interage

com cada  um deles  para  mandar  e  receber  informações.  A força desse tipo de

aplicação é que ela não depende de nenhum servidor para ser disponibilizada para

registro dos usuários e que esses possam utilizá-la. Ao mesmo tempo, a falta de um

servidor central  significa um problema porque um número relativamente baixo de

clientes  pode  ser  descoberto,  limitando  assim,  o  alcance  da  aplicação.  Nesse

cenário,  um  peer pode  tanto  usar  uma  informação  da  configuração  local  para

descobrir outros peers como utilizar broadcasting na rede e usar técnicas como IP

multicast para encontrar outros peers. 

Figura 1. Peer-to-peer puro

Usar  IP  multicast  pode  ser  problemático  já  que  esse  método  não  é

amplamente usado na Internet. Mas pode ser útil quando se fala em Intranet, onde a

rede está sempre sob-controle e a infra-estrutura para o multicast existe. P2P puro é

também usado na Internet em casos onde esquemas não multicast são usados para

encontrar  peers. Nesse caso as aplicações usam outro esquema conhecido como

node approach,  onde  cada  peer sabe pelo menos onde outro  peer  está  e todos

dividem essa informação formando uma larga população de nós conectada.

16



2.2.2 Peer-to-peer com um simples servidor

Essa arquitetura funciona exatamente como P2P puro com exceção de

que  ela  depende  de  um servidor  central  para  descobrir  os  outros  peers.  Nesse

modelo,  a  aplicação  notifica  o  servidor  central  de  sua  existência  (logon).  A

aplicação,  então,  usa  esse  servidor  para  pegar  uma  lista  de  outros  peers

participando nessa mesma rede que tem as informações requeridas. Quando uma

determinada informação é requerida, passa por toda a lista e contacta cada  peer

individualmente com o pedido da informação. 

Figura 2. Peer-to-peer com 1 servidor

Em muitos casos é mais fácil perceber que essa solução tem um melhor

desempenho que o peer-to-peer puro porque simplifica a parte de descobrir outros

peers  com um único pedido ao servidor central. Nota-se que é possível otimizar a

aplicação  peer-to-peer,  mas se é possível  confiar  funções a um servidor  central,

como a procura de outros peers, alta performance pode ser obtida com custo mais

baixo  na  parte  de  desenvolvimento.  Porém,  essa  solução  depende  da

disponibilidade do servidor central. Se o servidor não estiver disponível, a aplicação

não vai ser capaz de encontrar outros peers. 

Além disso, pedir o conteúdo de cada peer pode ser excessivo do ponto

de vista da rede. Isso pode não ser visto como um grande problema se existirem

poucos  peers, mas,  se  a  aplicação  for  feita  para  internet  ou  em  um  ambiente

grande, esse fato passa a constituir como um problema bastante significativo. 

17



2.2.3 Peer-to-peer com dois servidores

Esse modelo é similar ao mostrado na figura 2, estendendo-se o modelo,

que passa a incluir também um servidor de pesquisa. Nesse caso, a aplicação não

se registra só no servidor de pesquisa, mas passa a sua lista (upload) de índice de

conteúdo  em intervalos  regulares.  Quando  a  aplicação  procura  por  informações

específicas, manda o pedido para o servidor ao invés de mandar para cada peer. O

servidor então responde com uma lista de clientes que contêm a informação pedida,

e  a  aplicação  pode  contactar  diretamente  o  peer  desejado  para  buscar  a

informação. 

Usualmente  essa solução terá um desempenho melhor  que a solução

anterior  porque  reduz  o  número  de  pedidos  trafegando  pela  rede.  Porém,  isso

aumentará o custo com o servidor. Os servidores passam agora a estar envolvidos

no processo de distribuição de informação e de processar o pedido dos usuários,

que é bastante desgastante. 

Uma grande vantagem deste tipo de implementação de arquitetura é que

quem  detêm  o(s)  servidor(es)  pode  controlar  e  administrar  a  rede,  o  que  não

acontece no P2P puro.

2.2.4 Peer-to-peer com três servidores

Essa solução pode ser feita de forma que o usuário possa não só passar

sua  lista  de  índices  do  conteúdo  para  o  servidor  como as  informações  do  seu

computador também, se assim for necessário. Essa solução, no fim, se torna uma

aplicação  cliente/servidor,  porque  os  peers  não  contactam  outros  peers  para

encontrar ou baixar as informações. Cada  peer  se registra com o servidor, faz o

pedido e transfere para si as informações procuradas. O problema dessa solução é

que quando a informação é baixada de todos os clientes o servidor rapidamente se

torna saturado. 

18



Figura 3. Peer-to-peer com três servidores

Para entender melhor o modelo, podemos imaginar uma aplicação que

trabalhe com vídeo. Assumindo que a aplicação suporta 100.000  peers, cada um

com vários megabytes de dados. O conteúdo disponível para qualquer peer atinge

rapidamente  centenas  de  terabytes.  Enquanto  a  capacidade  do  servidor  pode

sempre aumentar, colocar tamanha carga no servidor pode ser demais, o que criaria

um engarrafamento e problemas sérios com a rede. 

Colocar todos os pedidos e respostas no servidor também significa que

os recursos do cliente usados no modelo P2P seriam jogados fora nesse modelo

cliente/servidor.

19



3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Neste  capítulo  serão  apresentadas  as  tecnologias  utilizadas  na

implementação do sistema proposto.

3.1 Java 

Em 1991,  foi  lançado  pela  Sun  o  "Project  Green"  como um resultado

direto de uma observação feita por um desenvolvedor que sentia que a Sun estava

trilhando  o  caminho  errado.  O  novo  projeto  foi  apoiado  por  excelentes

desenvolvedores, que receberam a instrução de fazer o que eles desejassem - de

preferência algo "legal".  Os membros do projeto decidiram que essa idéia poderia

focar  em  como  integrar  digitalmente  dispositivos  como  TVs,  CD  players  e

computadores. Para isto ser possível, novas tecnologias tiveram que ser testadas ou

inventadas. Entre elas a C++, que é uma boa linguagem de programação. Mas o

projeto  não  ofereceu  imediatamente  o  que  era  necessário  -  especialmente

portabilidade,  confiabilidade  e  programas  com  um  tamanho  que  coubesse  em

dispositivos pequenos.

Assim o Java, ou Oak como foi chamado naquela época, nasceu. Criado

pelo arquiteto e programador James Gosling, foi meramente uma ferramenta para

os programadores no “Projeto Green” naquela época, mas teve um potencial maior

do que qualquer um poderia ter sonhado.

Java não é apenas uma linguagem, é também um sistema de tempo de

execução - a "Máquina Virtual Java (JVM)". A fim de obter portabilidade, Java foi

projetado  para  ser  traduzido  em  uma  linguagem  independente  de  plataforma.

20



O importante é que uma vez que se tenha compilado o programa Java

em  bytecode,  pode-se  transferi-lo  para  qualquer  computador  com  uma  VM  e

executá-lo. A Sun chama isto de "Write once, run anywhere".  [JA 01]

3.1.1 Remote Method Invocation - RMI

Remote Method Invocation -  RMI é uma forma que a Java adotou para

trabalhar  com objetos Java/Java distribuídos.  A idéia básica  do RMI é obter  um

conjunto de objetos colaboradores que se comuniquem através de uma rede, que

pode ser, por exemplo, a Internet.

Para  entender  as  aplicações  RMI,  analisa-se  o  problema:  para  a

existência de um sistema de compartilhamento de arquivos implementado em Java.

Neste sistema, cada usuário utilizando o aplicativo pode requerer informações dos

peers que  contém  o  arquivo  desejado  para  o  servidor  de  informações.  Estas

informações, uma vez obtidas, devem retornar ao aplicativo. Sob o ponto de vista de

programação, pode se pensar que o aplicativo é o cliente.

A implementação deste problema pode ser realizada de várias formas,

tais como:

• Abrir uma conexão através de sockets para o envio de dados puros;

• Utilizar JDBC (Java Data Base Connector) caso o servidor tenha as

informações implementadas em um banco de dados relacional;

• Utilizar  outras  tecnologias  como  CORBA (Common Object  Request

Broker  Architecture),  caso  se  esteja  trabalhando  com  aplicativos

Java/Java e Java/outras linguagens como C++ e SmallTalk;

• Ou implementar o pedido e a resposta da informação como objetos.

Neste modelo,  através de RMI, os objetos podem ser transportados

entre o cliente e o servidor.

Com RMI  é  possível  transportar  objetos  pela  rede  e  também chamar

métodos que estejam em outro computador, mantendo o objeto na máquina remota.

Supondo que o código do computador cliente invoca um método de um

21



objeto no servidor. Para um cliente invocar um método RMI, ele cria um objeto stub

que encapsula o pedido do cliente em um pacote de bytes composto por:

• Um identificador do objeto remoto a ser usado;

• Um número de operação para descrever o método a ser invocado;

• Um  conjunto  de  parâmetros  codificados  (marshalling,  processo  de

codificação  dos  parâmetros  para  um  formato  apropriado  para  o

transporte de rede).

Para o servidor receber a informação que está no stub, ele cria um objeto 

skeleton. O skeleton executa as seguintes ações: 

• Decodifica os parâmetros;

• Chama o método desejado;

• Captura o valor de retorno ou exceção e codifica (marshalling);

• Retorna o valor codificado para o cliente.

O  stub  decodifica  o  valor  de  retorno  do  servidor,  que  pode  ser  uma

exceção, mas que em geral é o retorno da chamada do método remoto.

Deve-se ter um cuidado especial  no momento em que não estão mais

sendo utilizados os objetos remotos.  Isto porque o  Garbage Collection  não pode

detectar ligações de objetos remotos não referenciados. Desta forma as ligações

devem ser explicitamente quebradas pelo programador.

Sempre que é evocado um método remoto, as classes  stub  e  skeleton

serão carregadas com um gerenciador  de segurança,  que determina o que uma

classe pode fazer. Semelhante aos gerenciadores de segurança dos navegadores.

O  gerenciador  de  segurança  é  definido  pelo  programador,  no  momento  da

implementação  do  programa.  Java  já  dispõe  de  gerenciadores  de  segurança

bastante eficazes, mesmo assim, o programador pode criar novos gerenciadores,

caso ache necessário.
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Para realizar uma operação RMI é preciso criar, tanto do lado do cliente,

quanto do lado do servidor, uma interface para o objeto que será referenciado. Isso

porque o cliente, embora não tenha o objeto real que está no servidor, deve saber

as ações que pode executar sobre este objeto (o protocolo) [JA 02].

3.2 Resumo criptográfico

3.2.1 MD5 (Hash)

MD5 é um algorítimo que recebe uma mensagem/arquivo de um tamanho

qualquer e produz uma “impressão digital” de 128 bits ou um “resumo criptográfico”

da entrada.

É  praticamente  impossível  computacionalmente  de  produzir  duas

mensagens/arquivos  que  possuam  exatamente  a  mesma  “impressão  digital”,  ou

produzir qualquer mensagem/arquivo através desta “impressão digital”. O algorítimo

MD5 é utilizado em aplicações de assinatura digital, onde um arquivo grande precisa

ser “compactado” em uma maneira segura antes de ser codificado com uma chave

privada secreta sobre um sistema de criptografia.

O algorítimo MD5 foi desenhado para ser muito rápido em computadores

de  32  bits,  além  de  ser  compacto  e  não  necessitar  de  muita  memória  para  o

processamento.

Neste projeto ele é utilizado para calcular o resumo criptográfico de cada

arquivo compartilhado, podendo identificar cópias deste arquivo em vários peers, já

que o “resumo criptográfico” é único para arquivos iguais, servindo de chave única

para a busca de peers que contém este arquivo e solicitações de download.

3.3 XML e DOM

Foi  utilizada  a  linguagem  XML  (eXtensible  Markup  Language)  para  a

estruturação das configurações da Aplicação peer  e DOM (Document Object Model)

para a sua manipulação no ambiente Java. 
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3.3.1 eXtensible Markup Language - XML

“A  XML  é  um  padrão  para  publicação,  combinação  e  intercâmbio  de
documentos multimídia, desenvolvido pelo consórcio W3C (World Wide Web Consortium)
[W3C 01].  Foi  desenvolvida  como  um subconjunto  simplificado  da  SGML (Standard
Generalized  Markup  Language),  e  caracteriza-se,  assim,  como  uma  linguagem  de
marcação de documentos, cujo objetivo principal é possibilitar a entrega de estruturas de
dados auto-descritivas de diferentes complexidades para aplicações que requerem tais
estruturas. A XML, como outras linguagens de marcação, lida com instruções embutidas
no corpo de documentos chamadas tags (marcas), que permitem a descrição de dados.
No entanto, como suas  tags  são auto-descritivas, pela possibilidade de construção da
sintaxe do documento, é possível atingir uma flexibilidade maior e uma descrição bem
mais eficiente dos dados por elas armazenados.“ [XML 01]

3.3.2 Document Object Model - DOM

“A API DOM fornece uma interface independente de plataforma e linguagem
para a estrutura e o conteúdo de documentos HTML e XML. Ela descreve uma linguagem
neutra capaz de representar qualquer documento HTML ou XML bem formado em forma
de uma árvore e tratar a informação armazenada nesses documentos como um modelo
de objetos hierárquicos. 

Sua  interface  principal  é  formada  por  um  conjunto  de  interfaces  que  a
compõem,  indo  da  representação  de  um  documento  até  seus  nodos,  oferecendo
recursos que são disponibilizados de acordo com o objeto a qual representam. O DOM
vem  a  ser  utilizado  a  partir  de  uma  API  que  implementa  sua  interface  em  uma
determinada  linguagem.  Esta,  de  acordo  com o  padrão  em que  foi  modelado,  deve
oferecer recursos de orientação a objetos. 

A API DOM trabalha armazenando o documento XML em memória, após ter
seu conteúdo separado  em elementos,  que posteriormente são  dispostos como uma
árvore. Como informações que constituem o conteúdo do documento, são considerados
elementos, atributos, comentários e instruções de processamento. 

O documento neste caso é o arquivo de configurações da Aplicação  peer,
que pode agora ser gravado e restaurado quando necessário.“ [XML 01]

3.4 PHP

“PHP, que significa "PHP: Hypertext  Preprocessor",  é uma linguagem de
programação  de  ampla  utilização,  interpretadada, que  é  interessante  em
desenvolvimento para a Web e pode ser mesclada dentro do código HTML. A sintaxe da
linguagem lembra C, Java e Perl, e é fácil de aprender. O objetivo principal da linguagem
é permitir  a desenvolvedores escrever  páginas que serão  geradas dinamicamente de
forma rápida, mas é possível fazer muito mais do que isso com PHP.”

“O PHP sucede de um produto mais antigo, chamado PHP/FI. PHP/FI e foi
criado  por  Rasmus  Lerdorf  em  1995,  inicialmente  como  simples  scripts  Perl  como
estatísticas de acesso para seu currículo on-line.” [PHP 01]

A implementação da interface Web é feita através desta linguagem, pois

a criação de sistemas com ela se torna rápida.
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4.IMPLEMENTAÇÃO

O objetivo  principal  é  construir  um sistema  (conjunto  de  aplicações  e

servidores) que utilize os modelos e tecnologias descritas anteriormente a fim de

solucionar  o  problema  de  compartilhamento  de  arquivos  entre  pessoas  de  um

mesmo grupo.

4.1 Requisitos do sistema

Utilizar o modelo P2P com dois servidores,  onde um destes recebe o

índice de arquivos compartilhados por cada  peer  e armazena a relação de  peers

disponíveis para cada arquivo e o outro faz a autenticação de cada  peer na rede,

além de enviar as solicitações de arquivos. 

A buscas dos arquivos que o usuário necessita precisam ser executadas

através de uma interface Web, que faz a busca no banco de dados. A utilização de

um navegador  de  páginas  pelo  protocolo  Hyper  Text  Transfer  Protocol -  HTTP

diminui o tempo de desenvolvimento das interfaces do sistema. 

Na  troca  de  informações  e  requisições  de  arquivos  é  necessária  a

utilização o modelo de conexão e chamadas remotas de métodos RMI (vide item

3.1.4) entre os peers e os servidores. No caso da transferência dos arquivos entre

os peers será desenvolvido um protocolo próprio muito parecido com o HTTP.
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4.1.1 Arquitetura do sistema

Após analisar os requisitos do sistema, verificou-se que não é necessário

o desenvolvimento de dois servidores distintos para a autenticação e fornecimento

das  informações,  foi  decidido,  então,  agrupar  as  funcionalidades em apenas  um

servidor, facilitando a implementação.

Figura 4. Arquitetura do sistema 

4.2 Requisitos do software

Abaixo  vê-se  os  requisitos  de  software  para  cada  componente  do

sistema.

4.2.1 Cliente Peer

• Rodar  em  Java  2  Platform,  Standard  Edition  Version  1.4.2  Virtual

Machine;

•
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• 32 Mb de memória RAM;

• Compatível com sistema operacional: Linux/Solaris [SUN 01]/FreeBSD

[TH 01]/Windows [MS 01];

• Interface de rede, ligado a uma rede TCP/IP (Internet).

4.2.2 Servidores de Informações e Autenticação

• Rodar  em  Java  2  Platform,  Standard  Edition  Version  1.4.2  Virtual

Machine;

• 128 Mb de memória RAM;

• Compatível com sistema operacional: Linux/Solaris/FreeBSD/Windows;

• Utilizar acesso ao banco de dados MySQL [MY 01];

• Interface de rede, ligado a uma rede TCP/IP (Internet).

4.2.3 Interface Web

• Rodar em PHP;

• Utilizar acesso ao banco de dados MySQL;

• Compatível com sistema operacional: Linux/Solaris/FreeBSD/Windows;

• Gerar páginas HTML conforme a recomendação W3C, compatível com

a maioria dos navegadores;

4.3 Arquitetura e implementação do software

Os componentes e atores identificados na arquitetura do sistema são:

• Servidor: Servidor de autenticação e informações;

• Peer: Aplicativo peer o qual o usuário instala em sua máquina;

• Cliente e Servidor de arquivos: Cliente de arquivos do peer do usuário

solicita o arquivo ao servidor de arquivos de outros peers;

• Usuário: Pessoa responsável por utilizar o aplicativo peer;

• Repositório  de  arquivos:  Conjunto  de  arquivos  a  ser  compartilhado

pelo usuário em seu peer;

• Arquivo: Conjunto de informações que definem o arquivo;
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• Requisição  de  arquivo:  Solicitação  feita  pela  interface  Web  de

download de arquivo;

• Telas de interface: Interfaces de controle da aplicação peer.

Veja abaixo o diagrama de pacotes do sistema e suas dependências:

Figura 5. Diagrama de pacotes do sistema e suas dependências (Java)

4.3.1 Interface de pesquisa pela Web

A interface de pesquisa pela Web, em conjunto com um navegador,  é

responsável  pela  visualização  dos  grupos  de  pessoas,  pesquisa  dos  arquivos

desejados e cadastro de informações no banco de dados. É implementada em PHP

(vide  item 3.4)  em um servidor  de  páginas  [TH 02] utilizando um  framework  de

desenvolvimento de aplicações para Web,  proprietário da empresa Grupos Internet
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S.A. Os scripts fazem acesso ao servidor banco de dados MySQL que pode ser

instalado na mesma máquina que se encontram os scripts ou em outra em qualquer

ponto da rede.

Figura 6. Diagrama de componentes da Interface Web

A busca dos arquivos é feita sempre através dos parâmetros:

•  nome

•  tamanho

•  data

•  hash

Após  a  pesquisa,  a  interface  mostra  ao  usuário  a  lista  de  arquivos

encontrados em seu grupo.

Caso o usuário opte por baixar um dos arquivos, a interface registra no

banco de dados a solicitação, colocando na fila do usuário para ser baixado quando

a aplicação peer fizer o logon na rede.

4.3.2 Aplicativo peer (cliente/servidor)

Este é o aplicativo que é instalado no computador do usuário que deseja

compartilhar e/ou baixar os arquivos. As funções deste aplicativo são:

• Selecionar as pastas que serão compartilhadas;

• Enviar  ao  servidor  de  informações  o  conjunto  dos  arquivos

compartilhados  (Repositório  de  arquivos)  do  usuário  com  as
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informações : nome, tamanho, data, hash;

• Receber  as  requisições  de  download de  arquivo  e  seus  peers  do

servidor;

• Enviar e receber os arquivos solicitados de outros Aplicativos peer. 

A linguagem de programação utilizada na implementação do aplicativo é

Java, que tem conceitos já descritos no item 3.1.

Figura 7. Esquema de comunicação do sistema
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Figura 8. Diagrama da aplicação peer (Java)

4.3.2.1 Cliente de arquivos

O  cliente  de  arquivos  é  um  componente  do  aplicativo  peer e  é

responsável por verificar as requisições pendentes e iniciar o processo de download

dos arquivos.

Para cada arquivo, o processo de  download cria uma  thread,  podendo

controlar mais de um download ao mesmo tempo.

Figura 9. Diagrama da aplicação cliente de arquivos (Java)
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4.3.2.1 Servidor de arquivos

Como o cliente de  arquivos,  é um componente do aplicativo  peer  e é

responsável por “escutar“ as conexões que vêm dos clientes de arquivos solicitando

os arquivos/partes.

Para cada conexão, o servidor inicia uma nova thread para responder ao

cliente as solicitações.

Ele cria um socket na porta 1333 do IP local da máquina que possui a

aplicação peer instalada.

Figura 10. Diagrama da aplicação servidor de arquivos (Java)

4.3.3 Servidor de informações/autenticação

Este  é  um programa  servidor  que  faz  uma espécie  de  ponte  entre  o

servidor de banco de dados e os aplicativos peer. Este servidor recebe o  conjunto

de dados  dos  arquivos  compartilhados  pelos  peers,  armazenando em banco  de

dados estas informações para futuras pesquisas pela interface Web. Ele também

envia a lista  de requisições de download de arquivos  para  serem baixados pela

aplicação  peer.  Envia  e  a  relação  de  peers  que  contém  o  arquivo  quando  a
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aplicação  peer requisitar, buscando no banco de dados, através do  hash de cada

arquivo, os peers disponíveis.  

Como ja foi  dito,  este programa também faz a autenticação dos  peers

conectados na rede. Esta autenticação é feita através de login e senha informados

no aplicativo peer por uma busca e validação do usuário no banco de dados. 

Figura 11. Diagrama do servidor de informações/autenticação – Java

Figura 12. Servidor de informações implementado por RMI – Java
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4.3.4 Estrutura do banco de dados

O banco de dados é modelado conforme o conceito  de comunidades,

onde os usuários possuem um registro representando a assinatura em um grupo de

pessoas de mesmo interesse.

Foi  utilizado o banco de dados Mysql  para armazenar  os registros  do

sistema,  onde o  servidor  de  informações  e a interface  Web fazem as  buscas  e

inserções. Como o  servidor de informações foi implementado em Java, o acesso ao

banco foi feito por JDBC (Java Data Base Connector). [MY 01]

Figura 13. Estrutura do banco de dados – MySQL

A estrutura precisa tornar persistente todas as informações dos objetos
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utilizados na interface Web e no Aplicativo peer, para que possam ser restaurados

assim que forem requisitados.

4.4 Funcionamento

Descreve-se a seguir o funcionamento do sistema e a interação de seus

componentes.

4.4.1 Caso de uso do sistema

Vê-se a seqüência de passos que são executadas mostrando um caso de

uso do sistema de compartilhamento de arquivos.

1. O  usuário  entra  no  site  onde  a  interface  Web  do  sistema  está

localizada e se cadastra em algum grupo onde tem afinidade;

2. Após o cadastro, baixa o aplicativo peer e instala em sua máquina. Ao

instalar ele configura a pasta compartilhada, o seu login e senha, para

que o aplicativo conecte-se ao servidor.  Ao iniciar  o aplicativo,  este

monta  o  conjunto  dos  arquivos  compartilhados  e  o  envia  para  o

servidor de informações.

3. Quando o usuário quer baixar o arquivo desejado ele acessa o site, faz

a autenticação, e em seguida faz a busca na interface de pesquisa;

4. Após  o  resultado  aparecer  em  uma  lista,  ele  seleciona  o  arquivo

desejado  clicando  em  seu  link  “download“.  Em  um  determinado

intervalo,  o  aplicativo  peer  captura  a  solicitação  através  de  um

temporizador que solicita ao servidor de informações as requisições de

arquivos pendentes e inicia o download do peer que o contém;

5. Caso o peer não esteja disponível, a requisição fica pendente na lista

de requisições do aplicativo. Se o  peer  que contém o arquivo estiver

pronto  para  enviar,  ele  começa  a  transferência  e  o  aplicativo  local

armazena o arquivo na pasta configurada.
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4.4.2 Descrição do funcionamento dos processos

Autenticação do usuário: O aplicativo peer, ao se conectar ao servidor

de informações/autenticação, faz uma execução de método remoto no servidor com

os parâmetros login e senha.

Identificação única de arquivos:  A identificação dos arquivos que se

repetem entre os peers é feita através do hash gerado para cada arquivo usando o

algorítimo MD5.  O aplicativo  peer gera  o  Hash  de 16  bytes  para  cada arquivo

encontrado no diretório de compartilhamento.

Transferência de arquivos entre os peers: A transferência dos arquivos

entre os  peers, quando for solicitada,  é  feita  utilizando o protocolo desenvolvido

descrito a seguir.  Ao receber a lista de  peers  que contém o arquivo solicitado,  a

aplicação  peer calcula  o  número  de partes  em que  o  arquivo  será  dividido,  em

seguida se conecta aos  peers  que contém o arquivo e faz a requisição de cada

parte  a  um  peer diferente  rotacionando  (Round-robin)  a  lista  de peers  a  cada

requisição da parte, conforme o exemplo abaixo:

Figura 14. Cada parte é solicitada de um peer diferente, que contem o arquivo.

Download  das  partes  aos  peers  que  as  contém:  Cada  arquivo  é

dividido em n partes  de 64  Kbytes para a propósito de melhora na eficiência dos

downloads,  solicitando cada parte a um  peer diferente de maneira que as partes
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sejam  baixadas  paralelamente,  neste  caso  foi  necessário  o  uso  de  threads na

implementação do cliente e servidor de arquivos.

Veja na figura abaixo um exemplo da divisão feita para download:

64 Kbytes

Figura 15. Arquivo dividido em n partes.

Pseudo-algoritimo de divisão das partes:

tArquivo = Tamanho do arquivo (bytes)

tParte = Tamanho da parte (bytes)
n = número de partes

tParte = 65536;
n = 0;
se (tArquivo % tParte > 0)  {

n = (tArquivo / tParte) + 1;
}  senao  {

n = (tArquivo / tParte);
}

Pseudo-algorítimo de controle de download de arquivo:

hash = 'xxxxxxxxxxxxxxxx';  // hash do arquivo solicitado

processos = {}; // conjunto de threads de download de parte
peers = {}; // conjunto de peers

alocadoParte = {}; // conjunto de partes que foram alocadas
concluidoParte = {}; // conjunto de partes já baixadas
tentativaParte = {}; // conjunto de tentativas por parte 
concluidos = 0; // número de partes concluídas
nParte = 0;
nPeer = 0;
enquando (verdade) {

se (nParte > tPartes)
nParte = 0;

se (concluidos == tPartes)
saiEnquanto;

se (concluidoParte[nParte]) {
nParte++;
continuaEnquanto;

}
se (arquivoParteExiste(nParte)) {

se (!concluidoParte[nParte]) 
concluidos++;

alocadoParte[nParte] = falso;
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concluidoParte[nParte] = verdade;
nParte++;
continuaEnquanto;

}
se (alocadoParte[nParte])  {

// verifica se nao marcou como concluido mas acabou o  
processo

se (!concluidoParte[nParte] e 
(processos[nParte].status == 1)) {
concluidoParte[nParte] = verdade;
concluidos++;

} senao se (!concluidoParte[nParte] e 
(processos[nParte].status != 1)) {

tentativaParte[nParte]++;
se (tentativaParte[nParte] <= 3)

continuaEnquanto;
senao {

tentativaParte[nParte] = 0;
alocadoParte[nParte] = falso;
concluidoParte[nParte] = falso;
continuaEnquanto;

}
}
nParte++;
continuaEnquanto;

} senao {
se (nPeer > peers.tamanho)

nPeer = 0;
peer = peers[nPeer];
// Inicia thread de download da parte
processos[nParte] = ParteDownload(peer, hash, nParte);
alocadoParte[nParte] = verdade;
concluidoParte[nParte] = falso;
nPeer++;
dorme(250 milisegundos);

}
nParte++;

}

Envio  do  conjunto  de  arquivos  compartilhados  (Repositório  de

arquivos):  O  aplicativo  peer faz  um  conjunto  de  dados  sobre  os  arquivos

compartilhados: nome, tamanho, data e hash e o envia ao servidor de informações.

Este  conjunto  é  passado  através  de  parâmetro  no  método  de  recepção  do

repositório  de  arquivos  do  usuário,  utilizando  o  objeto  construído  remotamente

através do RMI.

Recepção das requisições de download e  lista de peers: O aplicativo

peer faz  uma chamada  no método  de lista  de  requisições  pendentes  ao  objeto

remoto, que recebe os dados de cada requisição e seu arquivo. Em seguida solicita
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pelo método do objeto remoto a lista de peers conectados e que contém o arquivo. 

Estas  chamadas  são  feitas  em  um  intervalo  definido  com  um

temporizador, que é iniciado ao carregamento da aplicação peer.

Atualização de status das requisições dos arquivos:  O aplicativo peer

faz  uma chamada no método  de atualização do status de  recebimento  de  cada

requisição, para sincronizar com o servidor de informações.

4.5 Procolo de transferência de arquivos

Neste  projeto  foi  desenvolvido  um  protocolo  próprio  para  fazer  a

transferência  dos  arquivos  através  de  sockets entre  os  peers.  O  protocolo  está

descrito a seguir:

4.5.1  Protocolo  de  Requisição  de  Arquivos/Partes  (Aplicativo  peer –

Aplicativo peer)

Este protocolo é usado entre dois peers, fazendo a comunicação quando

algum arquivo  for  solicitado.  A solicitação do arquivo é feita  pelo aplicativo  peer

(cliente) para o aplicativo peer (servidor) que contém o arquivo compartilhado, após

a busca pela interface web ou quando o arquivo ainda não tinha sido transferido

completamente e será reiniciado. A chave para requisição do arquivo é o seu hash,

que é enviado ao servidor de informações quando o aplicativo  peer (servidor) se

conecta.

4.5.1.1 Características

• Possui  duas  entidades:  aplicativo  cliente  e  aplicativo  servidor,  que

chamaremos de cliente e servidor respectivamente;

• É orientada a conexão, sendo transmitido sobre TCP. 

• A comunicação entre o cliente e o servidor é feita através de comandos
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formados por seqüências de caracteres no padrão ASCII. 

• Para cada comando enviado do cliente para o servidor ocorrerá uma

resposta, através de um Código Numérico de Resposta. 

4.5.1.2 Funcionamento básico

• É estabelecida a conexão entre o cliente e o servidor de dois  peers

diferentes. 

• O  cliente  envia  a  solicitação  do  arquivo/parte  com  seus  devidos

parâmetros,  então,  o  servidor  verifica  se  o  arquivo/parte  existe,

respondendo  com  uma  mensagem  especificando  o  tamanho  do

arquivo/parte em bytes, em seguida iniciando a transmissão. 

• Para  cada  parte  n do  arquivo  o  cliente  envia  uma mensagem  quit,

finalizando a conexão. 

• Quando o servidor não recebe nenhuma mensagem quit  após o envio

da parte n, ele fecha a conexão. 

• Quando o cliente recebe o arquivo/parte completo ele fecha a conexão,

enviando uma mensagem de desconexão ao servidor, que a fecha em

seguida.

4.5.1.3 Comandos

a) Semântica dos comandos

• GET <SP> <hash> <SP> <parte-inicio> <CRLF> 

• SIZE <SP> <tamanho> <CRLF> 

• QUIT <CRLF> 

b) Sintaxe dos argumentos (notação BNF)

<parte-inicio> ::= <d>
<hash> ::= <a-d-l>
<login> ::= <local-part> 
<local-part> ::= <dot-string> | <quoted-string>
<name> ::= <a> <ldh-str> <let-dig>
<ldh-str> ::= <let-dig-hyp> | <let-dig-hyp> <ldh-str>
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<let-dig> ::= <a> | <d>
<let-dig-hyp> ::= <a> | <d> | "-"
<dot-string> ::= <string> | <string> "." <dot-string>
<string> ::= <char> | <char> <string>
<quoted-string> ::= """ <qtext> """
<qtext> ::= "\" <x> | "\" <x> <qtext> | <q> | <q> <qtext>
<char> ::= <c> | "\" <x>
<dotnum> ::= <snum> "." <snum> "." <snum> "." <snum>
<number> ::= <d> | <d> <number>
<CRLF> ::= <CR> <LF>
<CR> ::= o caracter Carriage Return (código ASCII 13)
<LF> ::= o caracter Line Feed (código ASCII 10)
<SP> ::= caracter de espaço (código ASCII 32)
<snum> ::= um, dois ou três dígitos representando um valor decimal 

inteiro entre 0 e 255
<a> ::= qualquer um dos caracteres alfabéticos, maiúsculo ou minúsculo
<c> ::= qualquer um dos 128 caracteres ASCII exceto <special> ou <SP>
<d> ::= qualquer dígito de 0 a 9
<q> ::= qualquer um dos 128 caracteres ASCII exceto <CR>,<LF>, aspas 

(") ou barra invertida (\)
<x> ::= qualquer um dos 128 caracteres ASCII (sem exceções)
<special> ::= "<" | ">" | "(" | ")" | "[" | "]" | "\" | "." |"," | ";" | ":" | "@"  """ | 

caracteres de controle (códigos ASCII entre 0 e 31, inclusive, e 
127)

c) Descrição dos comandos

GET (hash,  <parte-início>) (Obrigatório)

Solicita ao servidor o arquivo identificado pelo parâmetro hash e iniciando

pela parte “parte-início“. 

SIZE (tamanho) (Obrigatório)

Envia o tamanho do arquivo em bytes ao solicitando.

QUIT (Obrigatório)

Pede o fechamento da conexão após receber o arquivo.

d) Códigos numéricos de resposta

Geral
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01 – Tempo limite expirado, fechando conexão

02 – Falha ao ler o arquivo

03 – Solicitação inválida

Para o comando: GET

<O arquivo é enviado a partir do pedaço solicitado>

21 – O arquivo não existe

22 – O arquivo não possui o pedaço solicitado

Para o comando: QUIT

30 – Ok, fechando conexão

e) Máquina de estados

Figura 16. Máquina de estados
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5.TESTES

Os testes foram realizados em um ambiente de rede local, nos escritórios

da  empresa  Grupos  Internet  S.A.,  onde  existem  12  computadores  na  rede.  O

servidor  de  informações/autenticação  foi  instalado  em  um  computador  com  o

sistema operacional Windows XP e os demais aplicativos peer foram instalados em

computadores com Linux, FreeBSD e Windows XP/98.

5.1 Servidor de Informações e Autenticação

5.1.1 Inicialização

As respostas da servidor são colocadas na saída padrão.

Para inicializar o servidor são usados os seguintes comandos:

Start /min rmiregistry  | rmiregistry &

start /min rmid -J-Djava.security.policy=../src/rmi/policy.all

java p2p.ServidorRMI
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Figura 17. Saída padrão do servidor de informações

5.2 Aplicativo peer

5.2.1 Inicialização

Para inicialização do aplicativo tem-se diferentes maneiras, dependendo

do sistema operacional que é utilizado:

Windows

Executar aplicativo P2P-Grupos2W.exe

c:\P2PGrupos\P2PGrupos2W.exe

Linux

Executar arquivo binário P2P-Grupos-linux:

> ./P2PGruposlinux

Geral

Executar a linha de comando:

> java jar P2PGrupos.jar

Figura 18. Tela principal do aplicativo peer (conjunto de arquivos compartilhados)
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Foi  verificado  que  a  interface  do  aplicativo  peer  varia  bastante  com

relação a disposição dos elementos gráficos e tamanhos (botões, caixas e menus).

Quando o aplicativo é iniciado o conjunto de arquivos compartilhados é

gerado,  varrendo  o  diretório  de  compartilhamento  e  calculando  o  hash  de  cada

arquivo contido nele e em seus subdiretórios. Porém, quando o número de arquivos

ou o tamanho dos arquivos é muito grande, o aplicativo demora muito para calcular

as assinaturas digitais dos arquivos, dando a impressão de não estar respondendo.

5.2.2 Configuração

Ao  iniciar o aplicativo peer é necesário se fazer a configuração:

1. Clicar no menu Compatilhamento;

2. Selecionar o submenu Opções;

3. Digitar o endereço IP/host do servidor de informações;

4. Selecionar  a pasta de compartilhamento,  onde os arquivos a serem

disponibilizados na rede estão;

5. Selecionar a pasta onde os arquivos que serão baixados ficarão;
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6. Caso esteja certa a configuração, clicar no botão Ok.

Figura 19. Tela de opções do aplicativo peer

Na configuração foi identificado um problema na gravação do arquivo de

configuração conf.xml através da API DOM, quando algum campo desta caixa de

diálogo  não  é  preenchido  o  arquivo  não  pode  ser  gerado.  O  problema  não  foi

corrigido por falta de experiência na linguagem Java.

5.2.3 Conexão

Para iniciar o teste de downloads é necessário fazer a conexão de pelo

menos 2  peers, o que compartilha o arquivo e o que solicita. Abaixo seguem os

procedimentos para conexão:

1. Clicar no menu Arquivo;

2. Selecionar a opção Conectar;

3. Digitar o login, previamente cadastrado no site;

4. Digitar a senha para o login acima;

5. Selecionar o armazenamento da senha, caso queira;

6. Clicar no botão Conectar.
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Figura 20. Tela de conexão do Aplicativo peer

Quando  o  servidor não  é  encontrado  ou  não  pode  ser  conectado,  o

aplicativo  não traz nenhum tipo  de  mensagem de erro,  deixando o usuário  sem

feedback imediato.

5.2.4 Arquivos pendentes

O  aplicativo  faz  a  solicitação  das  requisições  de  download

automaticamente em um intervalo de 5 segundos. Quando existe alguma solicitação

o sistema mostra em formato de uma tabela na aba de ”Download”.

Figura 21. Tela principal do aplicativo peer (lista de pendências)

Ao atualizar a tabela de requisições pendentes, o sistema não mostra o

número de peers encontrados, pois não foi implementado este atributo.
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5.3 Acesso a interface Web

Para fazer as buscas e requisições de arquivos é necessário acessar a

interface Web que está publicada na Internet:

1. Carregar o navegador de sua preferência;

2. Digitar o endereço: http://p2p.grupos.com.br

3. Caso não possua cadastro, selecionar o link Cadastro;

4. Caso já seja cadastrado, digitar o Login e em seguida a Senha;

5. Clicar no botão Entrar.

Figura 22. Capa da interface Web

5.3.1 Busca e download de arquivos

1. Após a autenticação, clicar no link Pesquisa;

2. Digitar na caixa de texto Palavras o nome do arquivo desejado;

3. Clicar no botão Pesquisar;

4. Escolher  o  arquivo  no  resultado  apresentado,  clicando  no  botão
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Download.

Figura 23. Resultado da busca de arquivos

Após a requisição via interface Web ser efetuada o aplicativo peer inicia o

processo de download.

Verificou-se que existe uma problema de conexão entre os peers quando

o que está  servindo o arquivo está em uma rede sem IP's  válidos conectada à

Internet por NAT (Network Address Translation), ou com firewall não configurado.

5.4 Resultados esperados

Os resultados esperados deste sistema de compartilhamento de arquivos

são possibilitar  que usuários de uma comunidade possam trocar arquivos sem a

necessidade de colocá-los em um servidor central e usar o poder computacional de

cada computador conectado na rede P2P, eliminando o custo de armazenamento

dos arquivos e largura de banda para este serviço em um ambiente com servidor

central.
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Quando  o  usuário  necessitar  um  arquivo,  ele  pode  pesquisá-lo  pela

interface  Web  e  fazer  sua  requisição,  o  aplicativo  peer  deve  se  encarregar  de

descobrir que a requisição do arquivo foi feita e iniciar seu download.

5.5 Resultados obtidos

Após todos os testes foi visto que o sistema cumpre o que era esperado,

permitindo aos usuário de uma comunidade compartilhar seus arquivos.

O custo para armazenamenfo do banco de dados com os índices dos

arquivos  e  as  requisições  é  ínfima  se  comparada  com  o  armazenamento  dos

próprios arquivos em uma solução de servidor central. 

O custo do link do servidor central com a Internet foi também reduzido,

pois os arquivos trafegam entre os peers, estando fora da rota deste link, passando

apenas  as  informações  dos  arquivos  e  requisições  por  ele.  Entretanto  alguns

problemas com o aplicativo peer foram encontrados:

• Não é possível compartilhar muitos arquivos ou arquivos muito grandes

sem que a aplicação demore tempo suficiente para frustrar o usuário,

devido ao tempo levado para cálculo dos hash destes arquivos;

• Refinamentos:  mensagens  de  erros,  feedback  do  que  está

acontecendo;

• Mudança no sistema de conexão dos peers  para resolver o problema

de conexão quando existe um NAT ou firewall na rede.

A  resolução  destes  problemas  não  foi  possível  de  ser  implementada

devido ao pouco tempo disponível.
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6. CONCLUSÃO

A primeira conclusão deste trabalho é que a linguagem de programação

Java  é  estremamente  bem  organizada  e  coerente  com  os  fundamentos  de

programação orientada a objetos, além de possuir muitas ferramentas de apoio à

programação, documentação e análise dos projetos desenvolvidos, facilitando muito

o desenvolvimento deste projeto. A característica de portabilidade da linguagem que

foi colocada em prova, foi decisiva em sua escolha, pois o ambiente de testes e

desenvolvimento do projeto são heterogêneos e estão em um ambiente de rede,

neste caso a Internet.

O modelo P2P utilizado satisfez a necessidade de compartilhamento de

arquivos provando-se que é possível obter uma solução com custo muito inferior se

comparado com a arquitetura atual, mantendo a qualidade do serviço.

A  conclusão  mais  importante  é  que  esta  aplicação  do  modelo  P2P

permite  fornecer  outros  tipos  de  serviços  que  podem ser  distribuídos  em  peers.

Pode-se utilizar o mesmo conceito para o aproveitamento dos peers como recurso

computacional  distribuído  para  processos,  que  hoje  são  dispendiosos  em  uma

arquitetura cliente-servidor padrão, melhorando o desempenho dos processos pela

divisão das tarefas a serem processadas entre os nós da rede P2P.

O controle sobre a informação é absolutamente necessário para manter-

se a responsabilidade e autoridade sobre a rede P2P, mostrando que a solução de

P2P com 2 servidores foi adequada neste projeto.
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6.1 Dificuldades encontradas

Velocidade de execução do ambiente Java foi insatisfatória, prejudicando

a implantação de tal sistema em uma comunidade com muitos usuários com o site

Grupos.com.br.

6.1.1 Aplicativo peer

O cálculo do  hash  MD5 foi excessivamente lento para arquivos grandes

se comparado com testes efetuados usando o algorítimos SHA-1.

Problemas de conexão dos peers em redes onde existem NAT ou firewall

não puderam utilizar o sistema, devido ao não emprego de técnicas para evitar o

problema de tradução de endereços  ou bloqueio  das portas  necessárias  para  o

funcionamento.

A implementação da interface do aplicativo  peer  foi demorada pela falta

de experiência e conhecimento avançado da linguagem.

6.1.2 Servidor de informações/autenticação

A  Implementação  dos  objetos  através  do  RMI  foi  de  complicado

entendimento no princípio do projeto devido a falta de prática em se trabalhar com

este conceito.

6.2 Trabalhos futuros

Para melhor aplicação do sistema desenvolvido seguem as sugestões de

melhorias:

• Melhorar a interface Web, deixando-a mais completa;

• Melhorar a interface do aplicativo peer, colocando mais mensagens de

controle  e  erros,  além  de  aprimorar  o  layout  e  componentes  que

permitem o acompanhamento dos downloads e requisições;

• Implementar técnicas para que o sistema funcione em redes com NAT

e Firewall;

• Otimização  do  algorítimo  de  divisão  e  controle  dos  downloads  das
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partes dos arquivos;

• Substituição do argorítimo de cálculo do  hash  dos arquivos de MD5

por SHA-1.
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