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2



Sumário
Modelo Cliente Servidor

Modelo Peer-to-Peer (P2P)
◦ Introdução a redes P2P

◦ Redes de recobrimento (Overlay Networks)

◦ Objetivos

◦ Classificação de sistemas P2P 

◦ Busca em P2P

◦ Roteamento em P2P

Distributed Hash Tables (DHT)
◦ Consistent Hashing

◦ Chord

◦ CAN

Exemplos de Sistemas P2P
◦ Napster

◦ Gnutela

◦ BitTorrent

◦ eMule

3



Sumário
Modelo Cliente Servidor

Modelo Peer-to-Peer (P2P)
◦ Introdução a redes P2P

◦ Redes de recobrimento (Overlay Networks)

◦ Objetivos

◦ Classificação de sistemas P2P 

◦ Busca em P2P

◦ Roteamento em P2P

Distributed Hash Tables (DHT)
◦ Consistent Hashing

◦ Chord

◦ CAN

Exemplos de Sistemas P2P
◦ Napster

◦ Gnutela

◦ BitTorrent

◦ eMule

4



Definição Cliente Servidor
Definição
◦ “É uma arquitetura onde o processamento da informação é 

dividido em módulos ou processos distintos.  Um processo é 
responsável pela manutenção  da  informação  (Servidor), 
enquanto outro é responsável pela requisição dos dados 
(Cliente)”. (BATTISTI)

◦ “É uma abordagem da computação que separa os processos 
em plataformas independentes que interagem, permitindo que 
os recursos sejam compartilhados enquanto se obtém o 
máximo de benefício de cada dispositivo diferente, ou seja, 
Cliente/Servidor é um modelo lógico”. (VASKEVITCH)
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Modelo Cliente Servidor
Estrutura básica:

◦ Servidores para arquivos, banco de dados, e outros serviços: servidores de 
impressão, servidores web etc.

Servidor de 
Arquivos

Banco de Dados

Outros 
Servidores

Clientes
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Modelo Cliente Servidor
Clientes: geralmente computadores ligados em rede.

Principais características do Cliente:
◦ Inicia e termina as conversações com os Servidores, solicitando serviços 

distribuídos;

◦ O Cliente tem a iniciativa de estabelecer a comunicação com servidor;

◦ Não se comunica com outros Clientes;

◦ Normalmente responsável pela entrada e saída de dados e comunicação 
com o usuário;

◦ Torna a rede ‘transparente’ ao usuário;
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Arquitetura Cliente/Servidor
Comunicação Cliente Servidor (Ideal)

◦ Protocolos responsável para que mensagens não se percam nem sejam 
corrompidas

◦ Reenvio da mensagem solicitada pelo cliente
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Arquitetura Cliente/Servidor
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Modelo Cliente Servidor
Servidores: são equipamentos com maior poder de processamento e 
armazenamento

Principais características do Servidor:
◦ Execução contínua

◦ Recebe e responde a solicitações dos clientes;

◦ Presta serviços distribuídos;

◦ Atende a diversos clientes simultaneamente;

◦ Hardware: exige máquinas mais robustas, com grande capacidade de 
processamento;

◦ Software: processo sempre em execução, aguardando ser requisitado pelo 
Cliente.
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Modelo Cliente Servidor
Arquiteturas Cliente Servidor:
◦ Camadas da Aplicação

◦ Nível de interface do usuário (clientes)

◦ Permitem interação de usuários com aplicações

◦ Nível de processamento
◦ Realiza cálculos e processamento da informação

◦ Nível de dados
◦ Base de dados
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Modelo Cliente Servidor
Classificação em Camadas:
◦ Duas Camadas: 

◦ Aplicação

◦ Processamento + Banco de Dados 

◦ Três Camadas:
◦ Aplicação

◦ Processamento

◦ Banco de Dados

◦ Quatro Camadas (?):
◦ Cliente (Browser)

◦ Servidor de Apresentação (servidor Web)

◦ Processamento

◦ Banco de Dados
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Arquitetura Cliente/Servidor
Ex. Motor de busca na Internet
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Arquiteturas Multiníveis

Arquitetura Cliente/Servidor
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Introdução a redes P2P
Definição
◦ “Computação ou rede P2P - Peer-to-peer (em português, par-a-par 

ou ponto-a-ponto) é uma arquitetura de aplicação distribuída onde 
cada um dos nós da rede funciona tanto como cliente quanto como 
servidor, e cada um tem funcionamento equipotente e com privilégio 
equilibrado.” (Rüdiger Schollmeier)
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Introdução a redes P2P
Motivações
◦ Técnicas

◦ Excesso de nós nas rede

◦ Redes Ad-hoc

◦ Descarte de um controle central

◦ Negócios 
◦ Distribuição de conteúdos (e.g. Napster)

◦ Gerenciamento do conhecimento (e.g. 
Groove)

◦ Compartilhamento de recursos e dados 
científicos (e.g. seti@home)

Taxonomia dos Sistemas de 
Computadores
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Introdução a redes P2P
Cliente-servidor

◦ Cliente: processo deseja acessar 
dados, usar recursos ou realizar 
operações em diferentes 
computadores

◦ Servidor: processo gerencia 
dados e outros recursos 
compartilhados entre servidores 
e clientes, permite clientes 
acesso a recursos e realiza 
processamento

◦ Interação: invocação / resultado 
(requisição/resposta) 

◦ Custo com “escalabilidade”

◦ Único ponto de falha

client server
client

client
client

client
client

client
client

client
client

client
client

client
client

client CRASH!!

requisição

resposta
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Introdução a redes P2P
Par a Par

◦ Alternativa ao cliente-servidor

◦ Nós da rede com capacidade/responsabilidades equivalentes 
◦ Um nó não é servidor nem cliente, mas um par (peer)

◦ Porém, todos eles atuam como SERVidores e cliENTes, ou SERVENT

◦ SERVENTS: SERVers e cliENTS

◦ Cada nó “paga” pela sua participação provendo acesso a seus recursos

◦ Uma rede transitória que permite a um grupo de computadores 
conectarem-se a fim de colaborarem compartilhando seus recursos
◦ Armazenamento e conteúdo

◦ Ciclos de CPU 

◦ Troca direta de informação entre hospedeiros na borda da internet

◦ Recursos na borda têm conectividade intermitente, sendo adicionada e 
removida
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Introdução a redes P2P

peer

peer
peer

peer

peer

peer

peer

peer

peer

peer
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Introdução a redes P2P
Os pares conectados constroem uma rede virtual sobreposta sobre a 
infra-estrutura física da rede 

Características
◦ Sem coordenação central

◦ Nenhuma base de dados central

◦ Nenhum par tem uma visão global do sistema

◦ Comportamento global emerge de interações locais

◦ Todos os dados e serviços existentes são acessíveis a partir de qualquer par
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Redes de recobrimento
Uma rede sobreposta é um conjunto de conexões lógicas entre hosts 
finais

Redes sobrepostas podem ser estruturadas e não estruturadas

Proximidade física não é necessariamente levado em conta

Manutenção do overlay é um problema....
◦ Periodicamente envia ping para certificar que o vizinho ainda está vivo

◦ Ou verifica "vivacidade“ através de mensagens recebidas

◦ Um novo nó precisa se registrar para participar da rede

Exemplos de sobreposições:
◦ Roteadores BGP e seus relacionamentos de peering

◦ Redes de Distribuição de Conteúdo (CDN)

◦ Redes P2P

23



Redes de recobrimento

Overlay edge
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Redes de recobrimento

Rede física é transparente 
para o usuário

Todas as aplicações residem 
na camada de aplicação

Independente da topologia

Mensagem sobre TCP ou 
UDP
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Objetivos
Um sistema P2P tem um ou mais dos seguintes 
objetivos:
◦ Redução de custos por meio do rateio do custo entre 

participantes
◦ Cliente/Servidor: o servidor sustenta a maior parte do custo

◦ P2P custo dividido por todos os pares

◦ Melhor escalabilidade/confiabilidade
◦ Descoberta e busca de recursos distribuídos

◦ Interoperabilidade
◦ Padrão de acesso aos diversos recursos (CPU, armazenamento ...)

◦ Aumento da autonomia
◦ Independência dos servidores
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Objetivos
Um sistema P2P tem um ou mais dos seguintes objetivos:
◦ Anonimato/privacidade

◦ Requisito para usuários que não querem um servidor/provedor saiba sobre o seu 
envolvimento no sistema

◦ Dinamismo
◦ Recursos, por exemplo, nós de computação,  entram e saem do sistema 

continuamente

◦ São necessários mecanismos para evitar a pooling, por exemplo, "as listas de 
amigos" em mensagem instantânea.

◦ Comunicação Ad Hoc
◦ Sistemas P2P normalmente não precisam de uma infra-estrutura estabelecida

◦ Eles constroem a sua própria
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Classificação P2P
Grau de descentralização P2P

◦ Centralizado

◦ Descentralizado

◦ Híbrido

Grau de estruturação P2P 
◦ Não estruturado

◦ Estruturado 
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Centralizado
Um servidor central (virtual) media as interações entre os pares

Servidor central realiza a busca do conteúdo e identifica os nós da rede

Exemplo: Napster

Vantagens
◦ Implementação simples
◦ Controle muito simples
◦ Busca geralmente é bastante eficiente

Desvantagens
◦ Ponto único de falha
◦ Escalabilidade limitada
◦ Alto custo com o índice centralizado
◦ Vulnerável! Pares ficam visíveis
◦ Ataques de DoS
◦ Gargalo de desempenho
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Napster

GET filename.mp3

Content of MP3

Peer BPeer A

Servidor de Índice
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Descentralizado
Todos os nós da rede executam a mesma tarefa (Servents)

Sem um nó centrar de coordenação

Exemples: Gnutella original, Freenet

Vantagens
◦ Fácil de iniciar

◦ Não necessita manutenção

◦ Difícil de derrubar....

◦ Privacidade

◦ Escalabilidade

◦ Robusto

Desvantagens
◦ Consistencia dos dados

◦ Busca ineficiente (desestruturado) 

◦ Gargalos (limitado pelo número de pares)

◦ Sobrecarga de comunicação (baseado em inundação)
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Gnutella

request request

re
q

u
es

t

re
q

u
es

t

request

request

IP:port filename

Requester’s

IP:port query

Peer A

Peer B
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Híbrido 
Alguns nós assumem um papel mais importante (super-peers)

Super-peers atual como indexador local

Exemplos: Kazaa, recent Gnutella, eMule

Vantagens
◦ Heterogenuidade de peers 

◦ Flexibilidade

◦ Escalabilidade

◦ Tolerância a falhas

◦ Busca eficiente (geralmente...)

Desvantagens
◦ Ataque DoS nos super-peers 

◦ Custo de manutenção dos super-peers

◦ Super-peers podem ser um gargalo para os clientes

◦ Clientes são desconectados quando um super-peer sai da rede

◦ Politica de definição dos super-peers pode causar problema de desempenho e escalabilidade 
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Classificação P2P
Grau de descentralização P2P

◦ Centralizado

◦ Descentralizado

◦ Híbrido

Grau de estruturação P2P 
◦ Não estruturado

◦ Estruturado 
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P2P Não Estruturado
Os dados são distribuídos 
aleatoriamente ao longo dos pares 
e mecanismos de broadcast são 
usados para pesquisa

Colocação de dados não está 
relacionada com a rede 
sobreposta

Ex: Napster, Gnutella, Kazaa
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P2P Estruturado
Desafio: localização do conteúdo

Topologia da rede é estritamente controlada e os arquivos são colocados 
em locais específicos

Provê mapeamento entre identificação do arquivo e localização

Directed searches
◦ Ideia:

◦ Atribuir nós específicos para guardar um conteúdo particular ou um ponteiro para o conteúdo

◦ Quando um nó deseja um conteúdo, solicita ao nó que supostamente contém o conteúdo ou sabe 
aonde pode obte-lo

◦ Desafios:
◦ Distribuição: distribui  responsabilidade de buscar entre os nós da rede de sobreposição

◦ Adaptativo: os nós podem entrar na rede de sobreposição e vão compartilhar a responsabilidade dos 
outros nós

◦ Redistribuir a responsabilidade dos nós que saem da rede para os nós ativos

Exemplos: Chord, CAN, Tapestry, Pastry, etc.
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Genealogia de sistemas P2P

Chord CAN Pastry Tapestry 2001

Napster

1997

2002KademliaP-GridViceroy

SkipGraph SkipNet 2003Koorde

1998

1999

2000 Gnutella

Kazaa

Gnutella-2

eDonkey

BitTorrent

Skype Steam PS3
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Busca
O “problema de busca”
◦ Um usuário publica um arquivo X

◦ Um usuário requisita o arquivo X

◦ Como o usuário localiza o servidor com a réplica de X

Quatro abordagens principais são identificadas
◦ Primeira abordagem

◦ Manter uma base de dados central (virtual) que mapeia X para os pares 
que o armazenam - Servidor de índices

◦ Obs: Problemas de confiabilidade e escalabilidade a tornam vulnerável a 
ataques no servidor de índices
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Busca
Segunda abordagem
◦ O usuário requisitante envia uma mensagem para todos os vizinhos 

(flooding) com mecanismos para evitar loops

◦ Obs: Este esquema também não é escalável em razão da largura de 
banda e dos ciclos de CPU consumidos pelo flooding de mensagens

◦ O dia após a pane do Napster, a rede Gnutella rede entrou em 
colapso devido a sobrecarga no uso

Terceira abordagem
◦ Organizar os pares segundo uma hierarquia (super-pares) a fim de 

reduzir o número de mensagens

◦ Obs: Super-pares podem sofrer sobrecarga
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Busca
Quarta abordagem
◦ Algoritmos simétricos de busca distribuída

◦ Buscas são executadas através de referências de um par a 
outro até o recurso solicitado ser encontrado

◦ Nenhum par desempenha uma função específica
◦ Cada par mantém informações sobre um pequeno número de outros nós 

do sistema (balanceamento de carga)

◦ Pares se auto organizam em uma estrutura de recobrimento
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Busca

Taxonomia
◦ Busca cega

◦ Busca direta
◦ Índice local

◦ Índice distribuído

◦ Sistemas baseados em DHT

A
ut

on
om

ia
 

Eficiência

estruturada 

pouco estruturada

Não estruturada
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Busca
Índice distribuído: Distributed Hash Table - DHT

◦ Estrutura de dados mapeia “keys” em “values” ao longo da Internet

Interface
◦ Insert(key,value)

◦ Retrieve(key)

Desafio
◦ Localização de conteúdos

◦ Distribuído: Distribuição de responsabilidades nos diversos pares da rede

◦ Adaptativo: nós entram e saem da rede P2P
◦ Redistribuição de carga dos pares que entram e saem 
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Busca
Idéia
◦ Mapear recursos (ou referencias) a pares 

◦ Todo par suporta um roteamento: a partir de uma chave, mensagens 
são roteadas ao possível par hospedeiro da chave

47



Busca
DHT Roteamento
◦ Para cada recurso, o par responsável pela sua área de 

cobertura deve ser alcançável via o caminho mais curto 
(O(logN))
◦ Pelo par requisitante 

◦ Pelos pares que possuem referências ao recurso

◦ Chord, CAN, Pastry, Tapestry etc. diferem, 
fundamentalmente, no algoritmo de roteamento
◦ Uma boa função hash é suficiente (SHA-1)
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Busca
DHT Roteamento
◦ Mecanismos de DHT 

◦ devem ser completamente distribuídos, evitando pontos de gargalo ou de 
falha (balanceamento da carga)

◦ devem tratar da entrada / saída  de pares na rede de recobrimento

◦ Mecanismos de bootstrap para conectar novos pares na 
infraestrutura de DHT existente
◦ Repartição do espaço de nomes 

◦ Reorganização do conjunto de vizinhos
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Busca
Pares são depósitos de hash

Chaves identificam recursos
◦ DHT balanceia chaves e recursos nos pares

◦ DHT replica, roteia, lookups etc.

Distributed hash table

Distributed application

get (key) data

node node node….

put(key, data)

Lookup service

lookup(key) node IP address

(File sharing)

(DHT)

(Chord, CAN,
Pastry)
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Busca
DHTs são usados em muitas aplicações

◦ File sharing [CFS, OceanStore, PAST, …]

◦ Web cache [Squirrel, ..]

◦ Censor-resistant stores [Eternity, FreeNet,..]

◦ Event notification [Scribe]

◦ Naming systems [ChordDNS, INS, ..]

◦ Query and indexing [Kademlia, …]

◦ Communication primitives [I3, …]

◦ Backup store [HiveNet]

◦ Web archive [Herodotus]
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Roteamento DHT

Get() é uma busca seguida por uma verificação

Put() é uma busca seguida por um armazenamento

Internet

N1

N2 N3

N6N5

N4

Publisher

Put (Key=sha-1(data),
Value=data…)

Client

Get(key=sha-1(data))

?
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Roteamento centralizado
(Napster)

Simples, mas complexidade O(N) e ponto único de falha

Publisher@

Client

Lookup(“title”)

N6
N9

N7

DB

N3

N2
N1

SetLoc(“title”, N4)

Key=“title”
Value=file data…

N4

N8
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Roteamento por inundação
(Gnutella)

Robusto, mas pior caso tem N mensagens por busca.

N4
Publisher@

Client

N6

N9

N7
N8

N3

N2N1

Key=“title”
Value=MP3 data…

Lookup(“title”)
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Roteamento baseado em
Algoritmo
Mapeia chaves aos nós de forma 
balanceada

Aplica hash na chave e na identificacao
do nó em um string de digitos

Atribui a chave ao nó mais “próximo”

Encaminha a busca para a chave no nó
mais próximo

Insere o nó no anel

Exemplos: Chord, CAN, Pastry, Tapestry, 
Viceroy

K20

K5

K80

Circular
ID space

N32
N90

N105

N60
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Distributed Hash Tables (DHT)
Algoritmo para melhorar a busca de informação distribuída.

Divido em 5 categorias de algoritmos:
◦ Consistent hashing

◦ Chord

◦ CAN (Content Addressable Network)

◦ Pastry

◦ Tapestry
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Consistent hashing
Funções Hash

◦ Impossibilidade de calcular H-1

◦ ‘H’ mapeia uma string de bits de tamanho diferente em uma string de bits de 
tamanho fixo (i.e. espaço de nomes)

Rede de recobrimento em anel

Cada par tem um identificador randômico associado
◦ Exemplo: hash do endereço IP

◦ Chaves de recursos no mesmo espaço de nomes do identificador

Sucessor do par no anel com maior identificador
◦ Cada par conhece o endereço IP do sucessor

Chave armazenada no sucessor mais próximo

Bit string

<1..infinite>

Key

Space

<160>
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Consistent hashing
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Consistent hashing
Princípios: 
◦ Saída dos pares

◦ Cada par conhece o endereço de dois ou mais sucessores

◦ Se o sucessor sai, assume-se o próximo como sucessor

◦ Solicita-se novo sucessor na lista de seu sucessor e atualiza sua lista

◦ Chegada de pares
◦ Você é um novo par, id =  k

◦ Pergunta-se a qualquer par n para localizar o sucessor de k

◦ Pega-se a lista de sucessores do sucessor de k

◦ Informa aos predecessores para atualizarem sua lista de sucessores

◦ Assim, cada par pode caminhar pelos predecessores

◦ Média de mensagens para localizar uma chave: O(N)
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Chord
O Chord é o algoritmo DHT mais utilizado

Usa Consistent Hashing para atribuir as chaves aos pares.

Usa estrutura em anel

Otimiza a busca com Finger Table

Foi base para o Pastry e Tapestry.
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Chord
Consistent hashing
◦ Rede de recobrimento circular

◦ ID randômica unidimensional no espaço de nomes

◦ Área coberta pelo par: a partir do ID anterior até o próprio ID

Finger table
◦ Conjunto de vizinhos conhecidos

◦ O  i-ésimo vizinho no sentido horário do par de ID n tem o ID mais 
próximo (maior) de n+2i, i>= 0

Roteamento
◦ Para localizar o nó com ID n’, envia uma mensagem para o vizinho 

log2(n’-n)
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Chord
Basicamente implementa o serviço de busca
◦ Simplicidade

◦ Exatidão

◦ Performance

Rede P2P completamente distribuída 
◦ Como Gnutella, porém mais rápido e escalável

◦ Sem inundação 
◦ Sem necessidade de conhecimento de endereços IP dos vizinhos
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Chord
Idéia Básica
◦ Construir DHT

◦ Distribuir chaves sobre uma rede P2P com topologia em anel 
(balanceamento de carga)

◦ Mecanismo de gerenciamento
◦ Busca

◦ Manutenção da topologia
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Chord
Notação
◦ N

◦ Números de pares do anel Chord

◦ n
◦ Um par arbitrário do Chord

◦ Key ou Chord ID
◦ Um valor hash

◦ m
◦ Número de bits no ID Chord

◦ node
◦ Uma instância do programa executando Chord
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Chord
Espaço de nomes mapeado na rede P2P com topologia em anel

◦ Chord usa o algoritmo SHA-1

0 2m-1

02m-1
Node

Espaço de nomes
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Chord

0 2m-1
Espaço de nomes

SHA-1

IP IP IP Value Value Value

m = 4 70



Chord

S
H

A
-1

143.248.2.7

2.13.5.39

10.0.0.2

4seasons.mp3

TheWall.avi

Blade Runner.txt

2

4

9

m = 4
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Chord
Idéia básica : sucessor
◦ Cada chave k’ 

◦ Ela é armazenada no par n cujo ID é igual ou sucede k 

◦ Ex. 4seasons.mp3(k = 0) é armazenada no par 2

◦ 2 é o par sucessor da chave 0

◦ Cada par mantém um ID sucessor
◦ Topologia em anel
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Chord
Operações do Chord
◦ Lookup

◦ Join

◦ Leave

◦ Stabilize

◦ Recovery
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Chord

12

14 2

10

15 1

3

7

Sou o par 2.

Por favor, localizem 14!

Podemos 

acelerar

o lookup?

Como localizar o par 14?

Hint: Use successor id

Armazenado em cada nó

74



Chord – Finger Table
Pergunte a ‘node’ pelas chaves 
dentro de ‘interval’

Entradas da Finger Table
◦ finger[k].start

◦ (n+2k-1) mod 2m, 1 ≤k≤ m

◦ .interval
◦ [finger[k].start,finger[k+1].start)

◦ .node
◦ primeiro par ≥ n.finger[k].start

◦ successor
◦ Próximo par no anel; finger[1].node

◦ predecessor
◦ Par anterior no anel

2k-1 start interval node

1 14 [14,15) 0

2 15 [15,1) 0

4 1 [1,5) 1

8 5 [5,13) 6

0

8

10

13

1

6

3
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Chord
Start Int. node

3 [3,4) 3

4 [4,6) 7

6 [6,10) 7

10 [10,2) 10

Start Int. node

11 [11,12) 12

12 [12,14) 12

14 [14,2) 14

2 [2,10) 2

12

14 2

10

15 1

3

7

Sou o par 2.

Por favor, localize o 14!

O(N)

Vs.

O(log N)

14 ∈[10,2)

14 ∈[14,2)
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Chord
Busca binaria

Cada par mantem na Finger Table
◦ Um número de entrada : O(log N)

◦ Escalável!

Chaves são randomicamente distribuídas
◦ SHA-1 “assegura” o tempo de lookup O(log N)

◦ Escalável!
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CAN
Content Addressable Network (CAN)

◦ Proposto por Sylvia Ratnasamy, Paul Francis, Mark Handley, Richard Karp, 
Scott Shenker

Algoritmo DHT que mapeia recursos em um espaço de coordenadas 
cartesianas com n dimensões (multi-torus)

◦ Overlay que não leva em consideração a localização física do recurso.

Como demais DHTs é escalável, tolerante a falhas e auto organizável

Pouco usado: proposto para ser usado no projeto OceanStore
(persistência de dados)

◦ Recentemente o OceanStore trocou o CAN pelo Tapestry, que considera a 
localização física do recurso
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CAN: usa d dimensões
Para cada nó é atribuida uma zona do plano cartesiano

Nós são identificados pelas bordas da zona

Na inserção divide a zona

(0,0) (1,0)

(0,1)

(0,0.5, 0.5, 1)

(0.5,0.5, 1, 1)

(0,0, 0.5, 0.5)

• •

•

•
(0.5,0.25, 0.75, 0.5)

(0.75,0, 1, 0.5)
•
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CAN: Roteamento
O roteamento é realizado navegando no espaço ID com d-dimensões

◦ Roteia para o vizinho mais próximo na direção do destino

◦ Tabela de roteamento tem O(d) vizinhos

◦ Busca em O(dN1/d)

(0,0) (1,0)

(0,1)

(0,0.5, 0.5, 1)

(0.5,0.5, 1, 1)

(0,0, 0.5, 0.5) (0.75,0, 1, 0.5)

•

•

•

•

•
(0.5,0.25, 0.75, 0.5)
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Napster
Centralizado / não estruturado

Combinação das abordagens cliente / servidor e P2P
◦ Servidor de índices

◦ Sistema de usuários registrados executando um software cliente e um 
servidor central de índices

◦ Nível de aplicação, protocolo ponto-a-ponto (TCP)

Passos:
◦ Conexão ao servidor Napster

◦ Upload da lista de arquivos no servidor

◦ Entrada de palavras-chave

◦ Seleção das melhores respostas (pings)
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Napster
Lista de arquivos e endereço IP são enviados ao servidor
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Napster
Requisições de busca no servidor
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Napster
Ping em pares que possuem os recursos

Escolha da melhor taxa de transferência
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Napster
Usuário escolhe o par e inicia download
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Gnutella Original
Descentralizado / não estruturado

Características:
◦ Muitos pares com muitas conexões 
◦ A maioria dos pares com poucas conexões

Objetivos: 
◦ Compartilhamento de arquivos distribuídos
◦ Confiabilidade (ataques externos não causam perda de dados ou performance)

Cada instância da aplicação (i.e. par)
◦ Armazena arquivos 
◦ Roteia requisições para seus vizinhos
◦ Responde a requisições

Clientes 
◦ BearShare , LimeWire and Shareaza
◦ Gnutella 2 tem uma estrutura hibrida, não será tratada
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Gnutella

Descritores Descrição

Ping
Usado para descobrir hosts na rede. Um servent recebe um Ping e 

responde com um Pong

Pong
Resposta do Ping. Inclui o endereço de um servent e informações 

dos recursos disponibilizados na rede

Query
Mecanismo primário para busca na rede. Ao receber um Query, o 

servent responde com QueryHit se possuir o recurso procurado 

QueryHit
Resposta ao Query. Este descritor provê informações necessárias 

ao  

Push
Mecanismo que permite um servent atrás de um firewall receba 

conexões de um servent solicitando o recurso
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Gnutella

Ping/Pong
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Gnutella

Query/QueryHit
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Gnutella
Vantagens

◦ Robustez em falhas aleatórias de pares
◦ Completude do overhead unificado (limitada pelo TTL)

Desvantagens
◦ Overhead de Comunicação 
◦ Busca pode falhar, mesmo com recurso disponível na rede
◦ Particionamento da rede

Problema de free riding
◦ Um significante número de servents são free riders (usuários que não 

compartilham)
◦ Compartilhamento de recursos não desejados pela comunidade

Tradeoff
◦ Pequeno valor de TTL = baixo overhead de comunicação
◦ Grande valor de TTL = alto horizonte de busca
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BitTorrent
Autor: Bram Cohen

Baseado no Tit-for-tat

Incentivo - Uploading durante downloading

Arquivos divididos em partes

Clientes 
◦ BT++,TorrentSpy, Swarm4J, StegTorrent, Mldonkey, Shareaza, TurboBT

5, ABC, Azureus, BitComet,…
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BitTorrent
Com servidores HTTP e FTP existe um paradoxo :
◦ Quanto mais um arquivo é solicitado, mais lento fica o acesso

Com BitTorrent :
◦ Quanto mais um arquivo é solicitado, mais ele está disponível

◦ Com muitos pequenos servidores, pode-se distribuir grandes 
arquivos a um número ilimitado de usuários
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BitTorrent
Princípios básicos
◦ arquivo metainfo - .torrent obtido de um servidor web

◦ URL do tracker

◦ Descrição do arquivo a transferir

◦ Nome do arquivo 

◦ Partes  <hash1,hash2,….hashn> 

◦ Tamanho da parte

◦ Tamanho 
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BitTorrent
Tracker
◦ Servidor coordenador da transferência

◦ Cache do par
◦ IP, porta, identificador do par

◦ Estado do recurso
◦ Completo

◦ Em transferência

◦ Retorna uma lista de seeder e leecher
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BitTorrent
Seeders
◦ Seeder é um cliente que dispõe do arquivo completo para 

distribuir (seed)

Leechers
◦ Leecher é um cliente que não dispõe do arquivo completo 

(leech)
◦ Os clientes se conectam ao Tracker
◦ Inicia a transferência de arquivos dos seeds e leeches

Messages
◦ Mensagens Peer <-> Tracker

◦ HTTP Request/Response

◦ Mensagens Peer <-> Peer
◦ TCP Sockets
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BitTorrent
Algoritmo de transferência
◦ Um par que deseja um arquivo, contata o tracker especificado no 

arquivo .torrent (HTTP) 

◦ Tracker retorna uma lista aleatória de pares em processo de 
transferência do arquivo

◦ Cliente contata pares da lista para requisitar segmentos desejados 
(TCP)

◦ Cliente usa hash do .torrent para confirmar legitimidade do 
segmento recebido

◦ Cliente reporta a outros pares da lista que ele possui o segmento

◦ Outros pares o contatam cliente para adquirir o segmento (enquanto 
o par continua em processo de transferência de outros segmentos)
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eMule
Compartilhamento de arquivos 

◦ Baseado na extensão do eDonkey
◦ eMule habilita clientes a trocarem informações sobre servidores, outros clientes 

e arquivos
◦ Conexões UDP melhoram as funcionalidades do cliente eMule

◦ Utilização de comunicações TCP e UDP
◦ Semelhante a arquitetura cliente servidor

◦ O servidor armazena informações de clientes e recursos 

◦ Diversas conexões TCP entre clientes para transferir arquivos (upload e download 
simultâneos)

◦ Bônus para clientes que fazem upload

Cliente de código aberto

Funcionalidades da aplicação
◦ Gerenciamento de filas
◦ Sistema de créditos
◦ Recuperação de dados corrompidos
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eMule
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eMule 
Tipos de conexões do Protocolo eMule

◦ Client – Server
◦ Estabelecimento de conexões

◦ Início de conexões

◦ Busca de arquivo

◦ Mecanismo de Callback

◦ Client – Client
◦ Requisição de arquivo

◦ Download de arquivos
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