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Introdução 

O propósito deste trabalho é a implementação de um sistema P2P (peer to 

peer) com o objectivo principal de troca de ficheiros, como meio de avaliação para a 

Unidade Curricular de Sistemas Distribuídos. 

O sistema consiste na existência de vários clientes semelhantes com a 

capacidade de interpretar os pedidos quer do utilizador de cada aplicação, para o 

download de ficheiros, quer pelas outras aplicações clientes que enviam pedidos para 

upload de ficheiros que estes possuam no seu computador, num directório pré-

definido. 

A aplicação usa um método de comunicação multicast, que se baseia na criação 

de grupos para transferência de ficheiros entre todos os clientes registados 

simultaneamente, sendo da responsabilidade de cada cliente tratar eficientemente o 

datagrama recebido. 

A troca de mensagens via multicast trata dois tipos: mensagens de controlo e 

mensagens de informação. Estas são transferidas por sockets específicos para cada um 

dos dois tipos.  

As mensagens de controlo são de três tipos: SEARCH, FOUND e GET e possuem 

uma sintaxe própria que será explicitada adiante neste relatório. Por sua vez as 

mensagens de informação são vectores de bytes e, também estas, possuem uma 

sintaxe própria. 

Por sua vez, nas mensagens de informação são transferidos chunks dos 

ficheiros, com um cabeçalho anexado que identifica o número do chunk e o ficheiro 

respectivo. 

Por fim, torna-se necessário a interacção com o utilizador, pelo que como 

valorização, criamos uma interface gráfica para o utilizador, que torna aplicação 

esteticamente apelativa  e de uso mais simples. 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectura do sistema 

 A arquitectura P2P (peer to peer) baseia-se no conceito de descentralização do 

sistema, na medida em que não existe qualquer aplicação com a função de servidor, 

que controle o fluxo de mensagens de informação e de dados, pelo que cada cliente 

assume as funções de cliente e servidor da arquitectura cliente-servidor.  

Esta arquitectura assenta-se em dois pressupostos para funcionar 

correctamente: o facto de cada cliente possuir as mesmas capacidades funcionais e 

responsabilidades e o facto de cada utilizador contribuir com recursos para o sistema. 

Tendo em conta que o objectivo principal do trabalho é a implementação de 

um sistema P2P, será necessário um tipo de comunicação que possibilite o envio de 

determinada informação para receptores previamente definidos, que possam estar 

situados em localizações físicas diferentes. 

A transferência multicast consiste na entrega de informação a determinados 

clientes que fazem parte de um grupo, ao qual os clientes se juntam por saberem de 

antemão o endereço de multicast do mesmo.  

Dentro deste grupo, a troca de mensagens é efectuada em modo broadcast, o 

que facilita a comunicação porque se torna abstracta na medida em que não se 

necessita de se saber com exactidão o cliente para o qual se deve enviar a informação, 

ficando à responsabilidade de cada cliente filtrar a informação que recebe e, conforme 

seja ou não uma transferência cujo conteúdo lhe interessa, guarda a informação no 

devido lugar ou simplesmente a descarta. 

Na aplicação que desenvolvemos, tornou-se necessária a separação a execução 

das instruções dentro de cada cliente, pelo que existem várias operações simultâneas. 

Para tal, torna-se necessário o uso de threads e, para o seu bom funcionamento, a 

coordenação das mesmas em tempo real. 

 

Especificação detalhada das Threads do sistema 

 Tendo em conta que o cliente tem a necessidade de tanto responder a pedidos 

do utilizador como aos dos outros clientes. Para isso ser feito em simultâneo, torna-se 

necessário a implementação de uma thread para cada uma destas funcionalidades, 

que denominaremos de ThreadUtilizador e ThreadCliente. 

 A ThreadUtilizador está encarregue de saber qual a lista de palavras que o 

utilizador pretende encontrar no nome do ficheiro que pretende transferir. Depois de 

saber isto, espera a resposta dos outros clientes para saber quais os ficheiros passiveis 

de serem transferidos. Quando já não recebe mensagens que evidenciem a existência 



de mais ficheiros, exibe todas as possibilidades de escolha ao cliente para este, se 

desejar transferir algum ficheiro da lista escolher um, ou então desistir da 

transferência. Se o cliente determina um ficheiro para transferir, esta thread envia 

pelo socket de controlo uma mensagem para os outros clientes ficarem conhecedores 

da intenção em transferir o determinado ficheiro e que têm autorização para o 

fazerem. É nesta altura que se inicia a ThreadDownload. 

 Por sua vez, a ThreadCliente está responsável por responder aos pedidos dos 

outros clientes, quando estes enviam mensagens de busca de ficheiros ou para o 

começo da transferência de ficheiros. Quando recebe a mensagem de busca de 

ficheiros procura nos seus ficheiros se contem algum que respeite a lista de palavras 

de busca e se sim envia as mensagens FOUND respectivas. Por sua vez, quando recebe 

a mensagem de GET, inicia a ThreadUpload para enviar a informação referente ao 

ficheiro que indicou possuir na mensagem FOUND que enviou. 

 Quando estas formalidades estão concluídas, inicia-se o processo de 

transferência do ficheiro previamente escolhido com a iniciação das Threads 

ThreadUpload e ThreadDownload. 

 A ThreadUpload, ao ser iniciada, inicia a thread responsável por poupança do 

número de chunks a serem enviados por diferentes clientes, denominada 

ThreadControloDeInformação, que actuará simultaneamente para evitar o envio de 

chunks repetidos, melhorando assim a eficiência da aplicação.  

A ThreadUpload ao receber o endereço SHA indicativo do ficheiro a fazer 

download, procura os chunks a serem transferidos numa estrutura de HashMap 

previamente preenchida no inicio da execução da aplicação, que contém como chave 

uma String referente ao EndereçoSHA de cada ficheiro e uma HashMap associada, 

onde as chaves desta HashMap são o número do chunk que respeita a ordem do 

ficheiro e a eles associados o array de bytes referentes à informação especifica do 

ficheiro. 

 Respeitando então o número dos chunks solicitados para serem transferidos, 

estes são associados num array sobre os quais se escolherão aleatoriamente os chunks 

a serem enviados para o socket de informação e, depois de enviados, retirados do 

array de chunks a enviar. Em simultâneo, a ThreadControloDeInformação verifica os 

pacotes recebidos no socket de informação e, se verificar que já foi transferido um 

chunk que se encontra ainda na lista de chunks a serem enviados, esta thread está 

responsável por eliminar este pedido. 

 Por sua vez a ThreadDownload é responsável por verificar se recebeu todos os 

chunks necessários para a construção do ficheiro e juntar simultaneamente os chunks 

à HashMap conforme os recebe, caso não sejam repetidos, para possibilitar o envio 

destes para os clientes que os necessitem. Caso não receba todos os chunks 



necessários para a construção total do ficheiro, reenvia uma mensagem GET para 

obter os chunks em falta. 

Tendo analisado todas as threads e a sua interacção, debruçar-nos-emos agora 

sobre a especificação das mensagens que são trocadas entre os clientes e o seu 

impacto no sistema. 

 

Estruturação e troca de mensagens 

As mensagens trocadas neste sistema que implementámos estão divididas em 

dois tipos distintos: de controlo e de informação. 

As mensagens de controlo são SEARCH, FOUND e GET e são trocadas num 

socket multicast de controlo. O objectivo destas mensagens é o estabelecimento de 

ligações abstractas no sistema, por forma a definir quais dos clientes enviarão a 

informação para o pedido de busca efectuado.  

A mensagem SEARCH possui a seguinte sintaxe: SEARCH idPedido 

ListaDePalavrasBusca. Esta mensagem aos ser enviada para o socket espera a recepção 

da mensagem FOUND para saber quais os ficheiros que existem nos clientes que 

pertencem ao grupo, cujo nome contenha as palavras contidas na 

ListaDePalavrasBusca. 

Quando o cliente recebe pelo socket a mensagem SEARCH, procura num 

directório previamente definido todos os ficheiros que possuam no seu nome as 

palavras contidas na ListaDePalavrasBusca. Para todos os ficheiros que encontrar que 

cumpram o objectivo anterior, envia uma mensagem FOUND pelo mesmo socket para 

possibilitar ao cliente que procurou o ficheiro escolher qual o que deseja, sendo que 

utiliza o mesmo idPedido que recebeu no SEARCH. 

A sintaxe da mensagem FOUND é: FOUND idPedido EndereçoSHA 

TamanhoFicheiro ListaNomesFicheiro. O objectivo do Endereço SHA é atribuir um 

código a cada ficheiro para que a sua identificação seja inequívoca e de fácil 

verificação. Este endereço é obtido através de um algoritmo previamente fornecido na 

página do Moodle da Unidade Curricular, denominado SHA-256. 

Quando o cliente que procurou os ficheiros recebe os FOUND, exibe-os ao 

utilizador para este escolher qual o que pretende transferir. Depois de esta escolha ter 

sido feita, a aplicação cria a mensagem GET que reutiliza o EndereçoSHA recebido pela 

mensagem FOUND, respectivamente associada à escolha do utilizador, para pedir ao 

sistema que envie o ficheiro inequivocamente definido pelo seu EndereçoSHA.  



A sintaxe desta mensagem GET é: GET EndereçoSHA 

ListaDeChunksParaTranferência, dos quais esta última lista pretende especificar quais 

os chunks que pretende receber. Por predefinição serão todos, contudo esta 

mensagem é usada para quando se perdem pacotes de informação e se torna apenas 

necessário o envio de alguns pacotes para completar o ficheiro. 

 Por sua vez, as mensagens de informação possuem uma diferença fundamental 

pois em vez de serem constituídas por Strings são constituídas por bytes. A sintaxe é 

então a anexação sequencial de um array de bytes referente ao EndereçoSHA, um 

array de bytes que se referem ao número do chunk e o array de bytes da informação 

do ficheiro, que se encontrava alojado na HashMap. 

 

Valorização 

 Depois de definir todas as funcionalidades necessárias do sistema debruçamo-

nos agora para as valorizações que implementámos no sistema, com graus de 

importância diferentes.  

A primeira e mais simples é a criação do directório de ficheiros necessário para 

a aplicação funcionar definida previamente no endereço “C:\Temp_SDIS”, caso este 

não exista, por forma a evitar a interrupção pela não existência do mesmo. 

A mais valorização mais importante é a Interface gráfica para com o utilizador 

para simplificar a aplicação e a tornar mais apelativa. A interface é apresentada em 

baixo, na figura seguinte. 

 

 

Interface gráfica da aplicação 



Estratégias de teste 

 Como o sistema elaborado pretende o uso em vários clientes distintos e a 

transferência de vários ficheiros em simultâneo, decidimos aplicar uma bateria de 

testes que tentasse cobrir o melhor possível todas as hipóteses. 

 Começamos na transferência de um ficheiro entre 2 clientes, em que um deles 

fazia upload e o outro download. Este teste decorreu com sucesso mesmo para 

ficheiros de elevada dimensão. 

 Passamos então para a tentativa de trocar ficheiros entre os dois, ou seja, em 

que ambos os clientes pediriam um ficheiro do vizinho e enviariam para o vizinho 

também. Este teste decorreu sem problemas e, tal como o anterior, sucedeu mesmo 

para ficheiros de elevada dimensão. 

 Findas as hipóteses de teste entre dois clientes passámos para testes com três 

ou mais clientes. Em primeiro lugar, colocámos dois clientes a pedir o mesmo ficheiro 

ao terceiro e também este teste foi um sucesso. Em reverso, colocámos dois clientes a 

enviar para apenas um cliente, sendo que neste teste também não ocorreram 

problemas, incluindo ficheiros de elevada dimensão. 

 Os problemas começaram a surgir quando, usando três clientes, se tentou fazer 

pedidos sequenciais em que o primeiro pedia um ficheiro que só o segundo tinha, e 

este pedia um que só o terceiro tinha e o terceiro pedia ao primeiro. Este teste 

demonstrou alguma perda de pacotes, afectando os ficheiros de teste, sendo que nem 

sempre tal perda aconteceu.  

 Para testes de complexidade superior aconteceram sempre este tipo de 

problemas, pelo que nos foi impossível descobrir o problema e corrigi-lo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

 Com a conclusão deste trabalho, verificámos que o trabalho foi quase concluído 

com perfeição, tendo em conta que apenas alguns detalhes que nos foram impossíveis 

de diagnosticar e corrigir estão a interferir com o bom funcionamento da aplicação. 

 As maiores dificuldades deste projecto foram, a nível técnico, a familiarização 

demorada para com o uso de threads e sockets em Java, a percepção completa e 

inequívoca do enunciado do trabalho e do planeamento do sistema e, tal como 

referido anteriormente, a falta de capacidade para descobrir a falha que existe na 

versão final da aplicação que nos impede de completar com sucesso testes de muito 

elevada complexidade. 

 A nível institucional, dado que o trabalho teve de ser desenvolvido dentro da 

rede da FEUP e dado que não era possível testar a aplicação através do portátil e tendo 

de recorrer ao número limitado de computadores disponíveis para testes, 

nomeadamente testes com várias máquinas em simultâneo, pode-se dizer que a 

eficiência de trabalho foi afectada por estas vertentes. 

 Em termos de falhas na implementação temos a acrescentar que o tamanho 

das mensagens de informação não obedecem às dimensões definidas, porque 

aquando da implementação, tomou-se como tamanho necessário a medida em bytes 

em vez de bits e faltou tempo para corrigir esta falha. Outra falha na implementação é 

o facto de não termos implementado, também por falta de tempo, a “little endian byte-

order”, sendo que estas duas falhas teriam de ser ambas corrigidas para serem possíveis de 

usar a aplicação com qualquer outra aplicação que seguisse o protocolo especificado. 
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