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Resum 
 
Amb l’evolució d’Internet i l’augment de les capacitats dels equips d’usuari, tant 
en ample de banda com en la millora del hardware, han sorgit noves 
aplicacions i nous serveis possibles. L’arquitectura tradicional de client-
servidor troba un substitut en les arquitectures distribuïdes que apareixen 
degut a aquesta evolució tecnològica. I sobre aquestes noves arquitectures 
serveis com els de compartició de fitxers o de streaming de vídeo guanyen 
rellevància. 
 
L’objectiu, doncs, serà l’estudi de la possibilitat d’implementar aquests nous 
serveis sobre la plataforma  de desenvolupament d’aplicacions P2P JXTA. El 
resultat desitjat serà un prototipus que ofereixi unes funcionalitats bàsiques i 
que serveixi de base per afegir posteriors serveis. 
 
Es proposa la implementació d’un sistema de publicació i localització de 
recursos com a base de l’aplicació. Per això, s’ha estudiat treballar amb una 
taula de hash distribuïda (DHT) i en concret amb el software Meteor que 
proporciona una implementació d’una DHT sobre JXTA.   
 
Després de l’estudi de la plataforma JXTA i del software Meteor s’ha dissenyat 
una arquitectura distribuïda pel sistema de publicació i localització esmentat 
anteriorment. Sobre aquesta arquitectura s’han dissenyat també dos mòduls 
de serveis: un mòdul de descàrrega de continguts per compartir els recursos 
entre els nodes i un mòdul de streaming per consumir continguts multimèdia 
de manera remota. 
 
Finalment s’ha implementat la DHT que ofereix els serveis de publicació i 
localització i també s’ha pogut implementar el mòdul de descàrrega de 
recursos. La implementació del mòdul de streaming no s’ha finalitzat, però 
s’han aconseguit acabar i provar les principals eines que han de permetre el 
correcte funcionament d’aquest servei. D’aquesta manera es podria continuar 
la seva implementació a partir dels mecanismes ja desenvolupats. 
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Overview 
 
Due to the Internet evolution and the increase of user equipement capabilities, 
both in bandwith gain and in hardware improvement, new services and 
applications have come up lately. Traditional client-server architecture has 
found a replacement in distributed architectures that are the result of this 
technological evolution. And on top of those new architectures, services like file 
sharing or media streaming have become more popular. 
 
The goal of the project will be the study of the possibility of implementing those 
services using the peer-to-peer aplication developement platform JXTA. The 
expected result will be an application that offers a basic implementation of the 
main functionalities and that is a base for further services. 
 
A resource publishing and locating system has been proposed as the core of 
the application. For this aim it has been considered working with a distributed 
hash table (DHT) and more specifically with Meteor which is a software that 
provides an implementation of a DHT using JXTA. 
 
After the study of JXTA platform and Meteor software, a distributed architecture 
for the publishing and location service mentioned earlier has been designed. 
On top of that architecture two services modules have also been designed: a 
resource downloading module to share contents and a streaming module to 
play media content remotely.  
 
Finally, the DHT that offers publishing and locating services has been 
implemented as well as the resource downloading service. The streaming 
module hasn’t been fully implemented but the main tools for its correct 
deployment are written and tested. This will allow to end up implementing the 
whole service in further versions using what is already done. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Al llarg de l’evolució d’Internet han anat sorgint tot un seguit d’aplicacions 
destinades a oferir els serveis per satisfer les necessitats dels usuaris. A 
mesura que han augmentat les possibilitats des d’un punt de vista tècnic s’ha 
obert la porta al desenvolupament de nous productes amb capacitat de 
proporcionar nous serveis més sofisticats o de major qualitat. Un dels serveis 
pel qual s’estan desenvolupant darrerament un nombre important de solucions 
de software és el de oferta de continguts multimèdia en línia. Gràcies a les 
capacitats computacionals dels equips que hi ha actualment al mercat, així com 
a l’ample de banda que ofereixen les operadores de telefonia per accedir a 
Internet, ha sigut possible la creació d’aquestes aplicacions destinades a 
l’usuari domèstic, que ofereixen principalment streaming de continguts 
multimèdia. 
 
Una tendència clara a l’hora de desenvolupar noves aplicacions és la de basar-
les en arquitectures descentralitzades en vers el model anteriorment 
predominant de client-servidor. Aquest canvi d’arquitectura també es degut a 
l’evolució tècnica mencionada anteriorment. Possibles exemples de serveis de 
caràcter descentralitzat que han guanyat popularitat i usuaris en els últims anys 
són els programes de missatgeria instantània i totes les possibilitats en 
software de compartició de fitxers que podem trobar avui dia a la xarxa. Dintre 
d’aquesta línia de treball han anat sorgint també tot un seguit de plataformes i 
eines de desenvolupament de software que han augmentat les possibilitats en 
la creació d’aplicacions distribuïdes i han fet més fàcil el seu disseny i 
implementació. Una d’aquestes eines, que cada vegada s’està fent servir més 
per aplicacions P2P és la plataforma JXTA que va sorgir a partir d’una proposta 
de Sun Microsystems. 
 
En relació a aquest context es plantegen tot un seguit d’objectius per aquest 
projecte directament relacionats amb els serveis distribuïts i l’utilització de la 
plataforma JXTA pel seu desenvolupament. 
 
El primer objectiu plantejat és implementar una xarxa overlay de nodes 
mitjançant la plataforma de desenvolupament d’aplicacions distribuïdes JXTA. 
Ha de proporcionar serveis de descobriment de nodes, de comunicació i 
d’intercanvi d’informació entre clients. Sobre aquesta xarxa, s’implementarà un 
sistema distribuït de localització de continguts, que permeti a l’usuari introduir 
uns paràmetres per realitzar una cerca i que obtingui tots els continguts que 
tinguin els altres nodes i que es corresponguin amb aquests paràmetres. 
Aquests continguts seran arxius que es poden correspondre amb diferents 
formats. 
 
El tercer objectiu és dissenyar i implementar un servei de compartició de fitxers 
que permeti als usuaris descarregar els continguts que tenen altres usuaris. 
Aquest servei s’implementarà també aprofitant la xarxa overlay que treballa 
amb JXTA i en concret aprofitant el servei d’intercanvi d’informació que 
proporciona. De manera addicional, es vol implementar també un servei de 
streaming de continguts multimèdia que ofereixi la possibilitat de consumir 
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contingut multimèdia d’altres nodes de la xarxa sense haver de descarregar 
abans tot el fitxer corresponent. Tant el servei de descàrrega de fitxers com el 
de streaming obtindran els continguts disponibles a partir dels resultats que 
proporcioni el servei distribuït de localització, així com els nodes dels quals 
poden obtenir aquests continguts.     
                                                                                          
L’aplicació resultant ha de ser una aplicació operativa que ofereixi les 
funcionalitats bàsiques detallades al capítol d’especificació. A més ha de ser 
una base o prototipus a partir del qual treballar per desenvolupar futures 
aplicacions similars ja sigui afegint funcionalitats o millorant-ne les prestacions.  
 
En l’àmbit de les aplicacions de compartició d’arxius entre iguals hi ha hagut 
una considerable evolució que ha deixat al seu pas una gran quantitat de 
clients basats en diferents arquitectures i llenguatges. Actualment cap destacar 
com a principals exponents eMule i BitTorrent. El primer disposa de dues 
xarxes per funcionar: una primera composada de servidors ed2k [23] que 
funcionen segons el protocol eDonkey2000. La segona que s’anomena Kad i 
està basada en el protocol Kademlia [23] que implementa una Taula de Hash 
Distribuïda o DHT. El client eMule tot i que disposa d’aquesta segona opció 
descentralitzada encara és molt dependent de la xarxa basada en servidors. 
 
L’aplicació BitTorrent, juntament amb totes les solucions de software basades 
en aquesta arquitectura, no ofereix la possibilitat de realitzar una cerca de 
continguts i són els usuaris els qui han de obtenir de pàgines web els arxius 
amb extensió torrent a partir dels quals BitTorrent inicia les descàrregues. Es 
caracteritza per oferir una major velocitat de descàrrega que eMule però a 
costa de reduir la diversitat de fitxers disponibles. 
 
Pel que fa referència al software de streaming amb arquitectures distribuïdes 
ens trobem principalment amb el que es coneix com a P2P TV. La televisió P2P 
ha suposat un avanç important en l’evolució de la TV sobre IP ja que ha 
permès superar el principal handicap: l’alt cost dels servidors necessaris per 
oferir TV a tota una audiència potencial. Podem trobar una gran varietat de 
programes destinats a oferir aquest tipus de servei com per exemple 
CoolStreaming o PPLive. 
 
Respecte a la plataforma JXTA cal destacar que des que va sorgir ara fa cinc 
anys ha assolit un alt nivell d’estabilitat i de versatilitat. En conseqüència avui 
dia existeixin ja aplicacions professionals sobre aquesta plataforma i que 
ofereixen una gran varietat de serveis. Podem trobar aplicacions de Backup 
(312 LeanOnMe), de col·laboració entre empreses (Collanos, Kerika), de 
missatgeria (Zhuda Instant Messenger) i moltes altres que són solucions de 
mercat a nivell professional [17]. 
 
Després d’aquesta introducció la memòria està dividida en sis capítols més. En 
primer lloc el capítol d’especificació del projecte que és on es detallaran les 
funcionalitats de l’aplicació mitjançant diagrames de casos d’ús. El segon 
capítol és el d’arquitectura de l’aplicació. En aquest apartat anomenarem els 
elements de la xarxa que formaran els clients de l’aplicació i descriurem 
l’escenari sobre el qual treballarem. A continuació tenim el tercer capítol que és 
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el de disseny i on s’explica com s’han dissenyat les diferents parts de 
l’aplicació. El quart capítol és el d’implementació i és on explicarem què s’ha 
acabat implementant i de quina manera respecte al que s’havia dit al capítol de 
disseny. També s’especificarà l’entorn de desenvolupament. A continuació el 
cinquè capítol on s’indicaran tant el pla de treball com l’especificació de costos. 
Per acabar el darrer capítol és el de les conclusions on s’inclourà la 
problemàtica sorgida durant l’elaboració del projecte, les possibles línies de 
treball futur, un petit estudi sobre l’impacte mediambiental del projecte i la resta 
de conclusions. 
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CAPÍTOL 1. ESPECIFICACIÓ 
 
 
El principal objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’una aplicació 
que ofereixi serveis de localització de continguts, descàrrega d’arxius i amb la 
possibilitat també de streaming de contingut multimèdia sobre la plataforma 
JXTA. Els continguts mencionats anteriorment són arxius de qualsevol tipus pel 
que fa al servei de descàrrega i arxius de vídeo i d’àudio pel que fa al servei de 
streaming.  
 
Seguidament venen detallades les funcionalitats que proporciona l’aplicació així 
com els diagrames UML tant de casos d’ús com de diagrames de seqüència. 
 
 
1.1 Funcionalitats 
 
Les funcionalitats detallades a continuació són les que l’usuari té disponibles 
mitjançant la interfície d’usuari. 
 
 
1.1.1 Localització de continguts 
 
L’usuari pot realitzar una cerca d’arxius de qualsevol format entre els nodes de 
la xarxa. Ha d’introduir com a paràmetre per realitzar la cerca el nom de l’arxiu 
que vol trobar amb l’extensió inclosa ja que no s’implementaran filtres per tipus 
d’arxiu. Aquesta funcionalitat es deixa com a possible millora futura. 
 
El resultat que obtindrà l’usuari és una llista de tots els arxius el nom dels quals 
coincideixi amb la cerca introduïda. Poden ser diferents arxius i un dels 
paràmetres que podrà veure l’usuari és la mida de cadascun d’aquests arxius. 
 
 
1.1.2 Publicació de continguts 
 
L’aplicació permet al client escollir els directoris del seu sistema d’arxius dels 
quals es compartirà el contingut. Mitjançant una finestra d’inspecció de 
directoris es poden indicar els directoris que es compartiran i de manera 
automàtica aquest arxius es publicaran sobre una taula de hash distribuïda. 
 
 
1.1.3 Descàrrega d’arxius 
 
A partir dels resultats obtinguts de la cerca de continguts, l’usuari pot escollir un 
o més dels fitxers trobats i descarregar-los. El mòdul de descàrrega d’arxius 
s’encarrega d’obtenir tots els nodes que tinguin aquest arxiu (encara que sigui 
amb un nom diferent) de manera transparent i de fer les corresponents 
peticions per obtenir totes les seves parts. 
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1.1.4 Streaming de continguts multimèdia 
 
De la mateixa manera que l’usuari pot escollir un dels arxius trobats mitjançant 
la cerca de continguts per descarregar-lo també pot consumir el seu contingut 
(per arxius de vídeo i àudio) per streaming a partir de les fonts d’aquest recurs. 
El que s’ofereix és un sistema de vídeo sota demanda (VoD) on l’oferta està 
formada per tots els continguts compartits pels usuaris de l’aplicació.  
 
 
1.2 Especificació formal amb UML 
 
A continuació mostrem els diagrames de casos d’ús dels principals mòduls que 
formen el programa. Els diagrames de casos d’ús representen com interactuen 
un seguit d’elements amb el nostre sistema. També s’inclouran diagrames de 
seqüència que ens permetran veure com interactuen els diferents mòduls del 
programa entre ells i com es tradueixen les funcionalitats d’usuari en accions 
d’aquests mòduls. 
 
En primer lloc tenim el diagrama general en el qual hi ha un únic actor i els 
casos d’ús associats que es corresponen amb les funcionalitats que s’ofereixen 
a l’usuari. 
 

 
Fig. 1.1 Diagrama de casos d’ús del usuari 

 
 
1.2.1 Mòdul de publicació i localització de continguts 
 
La cerca de continguts és possible gràcies al mòdul de localització que 
principalment està format per la implementació d’una taula de hash distribuïda. 
En primer lloc tenim el diagrama de casos d’ús que ens mostra les 
funcionalitats d’aquest mòdul. I seguidament tenim dos diagrames de 
seqüència que ens permeten veure com s’interactua amb el mòdul de 
localització quan l’usuari realitza les accions de cerca i publicació de continguts. 
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Fig. 1.2 Diagrama de casos d’ús del mòdul de localització 

 
 

 
Fig. 1.3. Diagrama de seqüència de la cerca de continguts 

 
 

 
Fig. 1.4 Diagrama de seqüència de la publicació de continguts 

 
 
1.2.2 Mòduls de serveis 
 
Els mòduls de serveis són dos: el mòdul de descàrrega d’arxius i el mòdul de 
VoD. Els dos treballen sobre els resultats obtinguts a partir del mòdul de 
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localització. Seguidament tenim el diagrama de casos d’ús corresponent 
aquests dos mòduls. 
 

 
Fig. 1.5 Diagrama de casos d’ús dels mòduls de descàrrega i de VoD 

 
 
1.2.2.1 Mòdul de descàrrega 
 
El mòdul de descàrrega d’arxius permet que l’usuari obtingui una rèplica local 
d’un arxiu publicat a la DHT per un altre node. A continuació tenim el diagrama 
de casos d’ús corresponent a aquest mòdul. 
 
 

 
Fig. 1.6 Diagrama de seqüència de l’inici d’una descàrrega 
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1.2.2.2 Mòdul de VoD 
 
Seguidament tenim el diagrama de casos d’ús que especifica les funcionalitats 
del mòdul de VoD. 
 
 

 
Fig. 1.7 Diagrama de seqüència de l’inici d’un streaming 
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CAPÍTOL 2. ARQUITECTURA 
 
 
2.1 Xarxa distribuïda 
 
Pel desenvolupament d’aquesta aplicació s’ha escollit una arquitectura 
distribuïda P2P pura a diferència d’altres aplicacions de compartició de 
continguts com eMule que tenen una arquitectura P2P híbrida. La diferència es 
troba en l’ús o no de servidors. En el cas de l’arquitectura P2P pura no 
intervenen servidors dedicats i cada node fa a la vegada de client i de servidor. 
Degut a l’ús d’una taula de hash distribuïda (DHT) l’arquitectura d’aquesta  
aplicació també es pot classificar com a P2P estructurada. Això vol dir que els 
nodes de la xarxa overlay resultant no s’enllacen de manera arbitraria si no que 
segueixen una estructura mitjançant la DHT. Les principals avantatges d’una 
arquitectura distribuïda són la seva gran escalabilitat, la tolerància a fallades, i 
la seva robustesa.  
 

 
Fig. 2.1 Esquema d’una xarxa distribuïda 

 
 
El primer que ha de fer un peer és incorporar-se a la xarxa overlay (o xarxa 
virtual) que formen els nodes de l’aplicació. Aquest procés d’incorporació és 
possible gràcies als mecanismes que ens proporciona la plataform JXTA. En 
concret el Peer Discovery Protocol i el Discovery Service amb l’ajut del 
Rendezvous Protocol [Annex 2].  

 

 
 

Fig. 2.2 Diagrama general d’incorporació d’un node a la overlay 
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A continuació tenim un diagrama d’activitat que ens permet veure els passos 
que segueix un node quan s’incorpora a la xarxa overlay de l’aplicació. 
 

 
Fig. 2.3 Diagrama d’activitat d’incorporació d’un peer 

 
 
Com podem veure el primer que ha de fer el node en la nostra aplicació és 
inicialitzar la plataforma JXTA i unir-se al NetPeerGroup [Annex 2]. A 
continuació ha de fer una cerca de la caché local per tal de trobar possibles 
anuncis de grup que hagués obtingut en una sessió anterior.  
 
Si troba un advertisement corresponent al ChordGrup pot unir-se directament al 
grup i a partir d’aquí continuar la inicialització. El següent pas, doncs, seria fer 
una cerca d’anuncis remots (descobriment actiu) de peers que formin part del 
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ChordGroup. Quan troba un peer que forma part del grup pot començar el 
procés de bootstraping. Aquest procés té com a objectiu inicialitzar els 
elements necessaris pel funcionament de la DHT I per poder treballar amb els 
serveis de localització i publicació d’arxius. 
 
Si no troba cap advertisement corresponent continuarà la cerca. En aquest cas 
propagarà un Discovery Message Request [Annex 2] per tal de trobar anuncis 
de grup en algun node de la seva xarxa. Si troba l’anunci els següents passos 
són els esmentats anteriorment després de trobar l’anunci a la caché local. 
 
Si la cerca de la xarxa local tampoc dona resultats encara s’intentarà una última 
cerca, aquesta vegada a través d’un rendezvous peer que propagarà la nostra 
cerca d’altres rendezvous. Igual que en les cerques anteriors si obtenim 
resultats hem de trobar peers dintre d’aquell grup i realitzar el procés de 
bootstraping. 
 
En el cas de no trobar cap anunci de grup el node ha de crear ell mateix el peer 
group i incloure-hi el servei Chord. A continuació inicialitzaria la taula de hash 
distribuïda. 
 
 
2.2 Taula de hash distribuïda 
 
Una taula de hash o mapa hash és una estructura de dades que associa claus 
amb valors. Ofereix un temps de cerca reduït i proporciona dos mètodes bàsics 
que són el d’inserció, put(clau,valor), i el de cerca, get(clau) que retorna el valor 
associat a la clau. 
 
Per tal de poder oferir un sistema de localització de continguts de manera 
distribuïda cal tenir en compte que no s’haurà de tenir una única taula de hash 
centralitzada en una màquina. Una solució inicial seria replicar la taula de hash 
en totes les maquines de la xarxa distribuïda i cada vegada que s’actualitzés 
alguna clau es notifiqués a tots els nodes. Aquesta opció, però, no és gaire 
bona degut al overhead que suposaria la necessitat d’actualitzar tots els nodes 
per cada variació de la taula.  
 
La solució és una taula de hash distribuïda (DHT). Aquesta estructura permet 
emmagatzemar cada clau en un node de manera que tots els nodes siguin 
responsables aproximadament del mateix número de claus. A més proporciona 
protocols gràcies als quals és possible trobar de manera ràpida i eficaç el 
responsable de cada clau per tal d’obtenir el valor corresponen. 
 
El sistema s’encarrega de fer el mappeig entre el valor que s’introdueix com a 
clau i l’identificador del node corresponent dintre de la DHT. El valor associat a 
la clau es deixa igual. D’aquesta manera es troba quin serà el node 
responsable d’emmagatzemar la clau i el seu valor. 
 
Al exemple següent tenim una llista de claus amb uns valors associats. De 
manera intuïtiva podem veure com les claus s’assignen als nodes amb un 
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identificador igual. En aquest cas el mappeig de les claus ja està fet i coincideix 
amb l’espai d’identificadors. 
 

 
Fig. 2.4 Diagrama d’exemple d’una DHT 

 
 
2.2.1 Estructura de doble índex 
 
En l’aplicació que plantegem el mòdul de localització permet a l’usuari realitzar 
una cerca introduint un paràmetre que serà el nom de l’arxiu que vol trobar. La 
manera més immediata d’aplicar l’estructura de la DHT al nostre cas és agafar 
el nom de l’arxiu com a clau i com a valor l’identificador del node responsable. 
Així el resultat de la cerca seria el node o nodes que tenen aquell arxiu i ja 
podríem comunicar-nos amb ells per obtenir-lo. 
 
Existeix, però, un problema en aquesta primera solució. Si hi ha més d’un node 
que té l’arxiu que volem, però tenen el fitxer amb un altre nom només trobarem 
una part dels nodes que tenen l’arxiu. Caldría doncs trobar la manera d’obtenir 
a partir d’una cerca per nom tots els nodes que tenen aquell fitxer encara que 
s’anomenin diferent.  
 
Necessitem trobar la manera d’identificar l’arxiu de manera única. Una solució 
és fer un hash del contingut de l’arxiu. Per les propietats de les funcions de 
resum (hash) tenim que si es modifica el contingut del fitxer el hash resultant 
serà un altre. Per això aquest és un bon paràmetre per identificar de manera 
única els continguts. 
 
Ara cal relacionar el nom amb el hash i amb la llista de nodes. Mantenim el 
nom com a primera clau, però el valor que associem al nom serà ara el hash 
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corresponent. D’aquesta manera quan fem una cerca de la clau nom obtindrem 
una llista dels possibles arxius amb aquell nom identificats pel seu hash.  
 
Afegirem un segon índex que serà el hash. Tindrem com a clau el hash de 
l’arxiu i com a valor associat la llista de nodes que el tenen. D’aquesta manera 
quan es fa una cerca per hash s’obtenen tots els nodes que tenen l’arxiu 
encara que sigui amb un nom diferent. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Escenari amb doble índex 
 
 
El mòdul de publicació i de localització d’arxius treballarà amb aquests dos 
índex de manera transparent a l’usuari. Només caldrà introduir el nom del fitxer 
que es vol trobar i es retornarà una llista de les coincidències. Quan l’usuari 
decideixi descarregar una s’obtindrà la llista complerta de nodes. A continuació 
tenim els diagrames de seqüència que ens mostren com es realitza aquest 
procés. 
 
En el diagrama de cerca tenim l’exemple de la localització d’un fitxer amb nom 
arxiu1. Prenem com a escenari el diagrama 3.5 i podem veure com ens retorna 
3 possibles fitxers i quan escollim un, ens dona una llista dels nodes que el 
tenen. 
 
En el diagrama de publicació, basat en el mateix escenari d’exemple, tenim la 
publicació d’un fitxer amb nom arxiu1 i hash del contingut Hash4. Primer troba 
que ja s’han publicat tres fitxers amb el nom arxiu1 i el que fa es afegir el valor 
Hash4 a la llista. Seguidament troba que no s’ha publicat cap fitxer amb el 
mateix hash (és a dir, cap fitxer igual) i publica la clau Hash4 amb el valor 
corresponent que és el node que el té (node 6). 
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Fig. 2.6 Diagrama de seqüència de la localització del fitxer arxiu1 

 

 
Fig. 2.7 Diagrama de seqüència de la publicació d’un fitxer amb nom arxiu1 
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CAPÍTOL 3. DISSENY 
 
 
Per aquest projecte s’ha dissenyat una interfície gràfica d’escriptori molt simple 
que permet a l’usuari realitzar les 4 funcionalitats descrites al capítol 
d’especificació. Permetrà a l’usuari veure els resultats de les cerques 
realitzades i veure l’evolució de les descàrregues. També tindrà un reproductor 
incorporat pels continguts multimèdia. 
 
A continuació es comentarà el disseny general de l’aplicació i més 
específicament el disseny dels mòduls de serveis (de descàrrega i de VoD). 
 
Pel disseny de l’aplicació s’ha seguit el patró Model-Vista-Controlador (MVC) 
que ens permet separar de manera clara la interfície d’usuari de la 
implementació en classes dels mòduls del programa. La motivació per utilitzar 
aquest patró és que les classes del model que ens serveixen per definir les 
funcionalitats són d’aquesta manera totalment re-utilitzables. Si es volguèssim 
implementar les mateixes funcionalitats amb una interfície diferent com ara una 
interfície web podríem fer servir les mateixes classes del model sense 
modificar-les. De la mateixa manera si s’han de dur a terme canvis en el model 
no cal modificar la vista. 
 

• Capa de model: a la capa de model tenim les classes que representem 
tots els elements del nostre sistema i la implementació de totes les 
funcionalitats dels mòduls. 

• Capa de vista: aquesta capa s’encarrega de presentar de manera visual 
els resultats a l’usuari. Mostra els resultats associats a les interaccions 
de l’usuari amb el model i pot mostrar també accions realitzades pel 
model de manera independent a l’usuari. 

• Capa de controlador: aquí es troba l’enllaç entre la capa de model i la 
capa de vista. El controlador permet comunicar les dues capes de 
manera que aquestes no necessitin saber com està implementada l’altre. 

 
 
3.1 Capa de model 
 
3.1.1 Mòdul de descàrrega 
 
En la capa de model tenim les classes que implementen les funcionalitats del 
mòdul de descàrrega. A continuació explicarem quin és el disseny del mòdul de 
descàrrega i dels seus components. 
 
 
3.1.1.1  Arxius 
 
Els arxius es representaran amb una classe que conté tots els paràmetres 
relacionats que pot necessitar el mòdul de descàrrega ja sigui per comunicar-se 
amb el mòdul de publicació o per dur a terme una descàrrega. 
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Cada arxiu es divideix en parts que anomenarem chunks o trossos. Per obtenir 
un arxiu caldrà obtenir totes les seves parts i a partir d’aquestes reconstruir 
l’arxiu original. Es defineix un mecanisme que permetrà comprovar la integritat 
de cada chunk que arribi. D’aquesta manera si arriba un tros, però hi ha hagut 
errors en la transmissió podem tornar-ho a demanar. L’alternativa seria rebre 
totes les parts i en reconstruir l’arxiu comprovar el hash de l’arxiu per saber si 
ha arribat correctament. Si haguéssim tingut errors s’hauria de comprovar cada 
tros per saber quins s’han de tornar a demanar i això suposaria un retard. 
Comprovant cada chunk quan el rebem evitem això. El mecanisme de control 
és el mateix que el de l’arxiu complet, es comprova el hash de la part 
corresponent. El hash arrel o hash de l’arxiu global és a la seva vegada un 
resum dels hash dels diferents trossos que el formen. Anomenem el conjunt de 
resums hash de les diferents parts hashset. 
 
 

 
Fig. 3.1 Diagrama de la classe arxiu 

 
 
3.1.1.2  Missatgeria entre nodes 
 
Els nodes s’han de comunicar entre ells per realitzar peticions de parts, iniciar 
transferències, demanar hashsets, etc. Per això cal definir un conjunt de 
missatges que cobreixin totes les possibles comunicacions que es poden donar 
entre els nodes de l’aplicació. Per aquest propòsit definim sis missatges: 
 

• Missatge de petició de chunk 
• Missatge d’inici de transmissió de chunk 
• Missatge de petició de hashset 
• Missatge de resposta de hashset 
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• Missatge de OK 
• Missatge de KO 

 
 

 
Fig. 3.2 Diagrama de la classe missatge 

 
 
Quan un node necessita obtenir el hashset fa una petició a un altre node i si 
aquest encara té l’arxiu i no ha caigut li contestarà amb el hashset. En cas de 
no tenir l’arxiu, però constar encara com a font perquè no s’han actualitzat els 
índexs de la DHT, es pot respondre amb un missatge de KO. 
 
 

 
Fig. 3.3 Diagrama de seqüència de petició de hashset 

 
 
Per demanar un tros el node enviarà una petició de chunk i si el node a qui ha 
demanat el tros no té la cua plena i encara té aquell chunk li enviarà un 
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missatge de OK indicant que s’ha afegit la petició a la cua. En cas contrari 
s’enviarà un missatge de KO per indicar el contrari. 
 

 
Fig. 3.4 Diagrama de seqüència de peticío de chunk 

 
 
Quan un node atén una petició de la seva cua de uploading (aquest concepte 
s’explica en el següent apartat) envía un missatge d’inici de trasnmissió de 
chunk. El receptor pot acceptar la transmissió i rebre el tros, o rebutjar-la en 
cas d’haver obtingut el tros d’un altre node. 
 
 

 
Fig. 3.5 Diagrama de seqüència d’inici de transmissió d’un chunk 

 
 
3.1.1.3  Descàrrega 
 
Per tal de controlar cada descàrrega de manera independent i amb els seus 
paràmetres corresponents definim una classe Descàrrega que hereta de la 
classe Arxiu i hi afegeix els mètodes corresponents per controlar la descàrrega. 
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L’objectiu principal del fil de descàrrega és realitzar les peticions corresponents 
per obtenir les parts de l’arxiu que encara falten i controlar el final de la 
descàrrega per tal de reconstruir el fitxer i finalitzar. 
 
 

 
Fig. 3.6 Diagrama de la classe descàrrega 

 
 
Per decidir quines parts s’han de demanar, en quin ordre, i a quins nodes s’han 
de demanar, tenim un algorisme de planificació que ho controla. Els elements 
dels que disposa el fil de descàrrega per executar l’algorisme de planificació 
són: 
 

• Llista de les parts de l’arxiu i dels seus hash. 
• Llista de les parts ja descarregades. 
• Llista de nodes que tenen parts. 
• Llista de parts que té cadascun dels nodes 

 
L’algorisme de planificació consisteix en realitzar peticions de trossos fins que 
l’arxiu estigui complert. S’ha de recórrer la llista de nodes coneguts. Per cada 
node mirem si hi ha algun chunk que no tinguem i que aquest node si que 
tingui. Si el trobem li demanem i en cas de rebre un missatge que confirmi 
l’acceptació de la petició passem a realitzar el mateix procés amb el següent 
node. Si no trobem cap tros que no tinguem, que l’altre node tingui i que ens 
permeti descarregar eliminarem aquest node de la llista de fonts. 
 
Aquest procés es realitza fins que el fitxer estigui complert, és a dir, que 
tinguem totes les parts. Si ens quedem sense fonts abans d’aconseguir totes 
les parts s’ha de cridar al mòdul de localització per trobar més nodes que 
tinguin aquest fitxer. 
 
L’actualització de la llista de parts descarregades de l’arxiu es fa des d’un altre 
punt de l’aplicació. Concretament es fa quan rebem un chunk de la qual cosa 
s’encarrega el gestor de missatges. La comprovació del hash de la part 
obtinguda es fa abans d’actualitzar la llista de chunks descarregats i d’escriure 
en disc.  
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Fig. 3.7 Diagrama de la classe MessageHandler 
 
 
El gestor de missatges s’encarrega de tractar els missatges que arriben. Per 
les peticions de hashset retorna el hashset corresponent si el té. Per les 
peticions de chunk afegeix la petició a la cua de peticions si no està plena. I 
pels missatges d’inici de transmissió d’un chunk controla primer si el chunk ja 
s’ha descarregat i si no és així accepta la transmissió, rep el chunk, comprova 
el hash i si és correcte l’escriu en disc i actualitza la llista de parts 
descarregades. 
 

Fig. 3.8 Diagrama de la classe ChunkRequest 
 
 
Les peticions de chunk rebudes per un node s’afegeixen a una cua anomenada 
UploadingQueue. Aquesta cua tindrà una mida elevada però finita i acceptarà 
totes les peticions que arribin fins que estigui plena. Un fil gestor de peticions 
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s’encarregarà d’atendre les peticions de la cua i a mesura que s’atenen les 
anirà treien per tal de poder acceptar més peticions.  
 
Només s’atén una petició cada vegada i el que fa el gestor és agafar la primera 
petició que havia arribat (cua FIFO) i enviar un missatge d’inici de transmissió 
al node que havia fet la petició. Si el node ja té aquests chunk rebutjarà la 
petició. En cas contrari l’acceptarà i el fil QueueHandler li enviarà el tros 
demanat. Al finalitzar l’enviament es treu la petició de la cua i es tracta la 
següent. 
 

Fig. 3.9 Diagrama de la classe Queuehandler 
 

 
Fig. 3.10 Diagrama de la classe UploadingQueue 

 
 
3.1.2 Mòdul de VoD 
 
El mòdul de vídeo sota demanda (VoD) comparteix algunes de les classes del 
mòdul de descàrrega. Les diferències i les funcionalitats addicionals es tracten 
amb un conjunt de classes noves pròpies d’aquest mòdul.  
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4.1.2.1 Arxius 
 
La classe Arxiu és la mateixa per aquest mòdul, però no tots els tipus d’arxius 
són permesos. Quan l’usuari fa una cerca i escull un fitxer per visualitzar-lo es 
comprova si l’extensió d’aquest fitxer és vàlida i si ho és s’executarà el fil de 
VoD. Aquest fil treballa de manera similar al fil de Descàrrega, però en aquest 
cas l’algorisme de planificació és diferent com s’explicarà en el següent apartat. 
 
Respecte a les extensions d’arxius multimèdia permeses pel mòdul de VoD 
tenim una llista que conté els principals tipus d’arxius tot i que es podria ampliar 
fent un estudi de totes les extensions d’arxius multimèdia que hi ha actualment. 
 
La llista conté els següents: avi, mpeg, wav, mp3, asf, wmv, wma, mov. 
 
 
3.1.2.2  VoD 
 
El mòdul de VoD aprofita les classes del mòdul de descàrrega que 
implementen la cua de peticions, les peticions, i els missatges. El mecanisme 
és el mateix: el fil de VoD realitzarà peticions contínuament fins que finalitzi la 
reproducció de l’arxiu. Aquestes peticions s’emmagatzemen en una cua del 
tipus uploading queue però en aquest cas serà una cua diferent (una altra 
instància) que la de descàrrega.  
 
 

 
 

Fig. 3.11 Diagrama de la classe Vod 
 
 
A mesura que arribin les parts demanades s’aniran emmagatzemant en un 
buffer. Quan el buffer contingui el 10% de les parts del fitxer (de manera 
consecutiva i des de l’inici) aquestes es començaran a  enviar al reproductor. A 
partir d’aquest punt quan arribin nous trossos s’enviaran també al reproductor 
sempre que siguin consecutius als trossos prèviament enviats i s’enviaran en 
ordre. 
 
El mecanisme de planificació de peticions funciona diferent al del mòdul de 
descàrrega com ja hem comentat anteriorment. En aquest cas es prioritari que 
les parts obtingudes vagin en ordre des del principi, perquè és com s’han de 
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reproduir. Igual que en el cas de la descàrrega per realitzar les peticions 
disposem d’una llista d’elements per planificar les peticions, que són: 
 

• Llista de les parts de l’arxiu i dels seus hash. 
• Llista de les parts ja descarregades. 
• Llista de nodes que tenen parts. 
• Llista de parts que té cadascun dels nodes 

 
Es realitzaran un nombre de peticions igual a la meitat del número de nodes 
que tenim com a font. D’aquesta manera s’enviaran dos peticions per cada 
part. A mesura que arribin els trossos s’aniran demanant els següents chunks. 
A continuació tenim un exemple amb valors concrets. 
 
 

 
 

Fig. 3.12 Exemple d’evolució de peticions 
 
 
3.2 Capa de vista 
 
La capa de vista consta d’una única classe que ofereix la interfície gràfica 
d’usuari per tal de poder interactuar amb el programa i treballar amb les 
funcionalitats que aquest ofereix. 
 
S’ha dividit la interfície en quatre pestanyes de manera que quedin clarament 
diferenciades les funcionalitats i resulti més còmode i intuïtiu per l’usuari. 
 
 
3.2.1 Pestanya de configuració 
 
A la primera pestanya que ha de mostrar-se en iniciar el programa tenim la 
possibilitat de configurar alguns paràmetres de l’aplicació. D’una banda podem 
escollir quins directoris contenen arxius que volem compartir (o publicar) 
mitjançant un quadre d’inspecció de directoris que ens permet navegar pel 
nostre sistema d’arxius. Per defecte no hi ha cap directori compartit. Aquest 
element és el que proporciona a l’usuari l’accés a la funcionalitat de publicació 
del mòdul de localització i publicació de continguts. 
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Un altre paràmetre que podem modificar és el directori on s’emmagatzemaran 
els fitxers descarregats. Per defecte aquest serà el directori d’instal·lació de 
l’aplicació. 
 
A més tenim una llista de nodes d’arrancada o bootstrapping a la qual podem 
afegir direccions. Aquestes direccions que s’afegeixen de forma manual 
l’aplicació les emmagatzema en un arxiu de configuració que llegeix cada 
vegada que arrenca. Així pot utilitzar aquestes direccions en el procés 
d’incorporació a la xarxa descrit al capítol d’arquitectura. 
 
Un últim element de la pestanya de configuració és un registre o log on podem 
veure les accions importants que succeeixen al llarg de l’execució de 
l’aplicació. Per exemple queda constància de la inicialització del programa i de 
les descàrregues. 
 
 
3.2.2 Pestanya de cerca 
 
La pestanya de cerca és el punt d’accés que té l’usuari a la funcionalitat de 
localització de continguts, així com a la de descàrrega. El primer element és 
una caixa de text on l’usuari pot introduir el nom del fitxer pel qual realitzarà una 
cerca.  
 
En segon lloc té el botó d’iniciar la cerca, que és el que s’encarrega 
d’interactuar, mitjançant la capa de control, amb el model per iniciar el procés 
de localització dels continguts introduïts.  
 
El tercer element és una taula on podem veure els resultats de la cerca 
realitzada. Si no s’han produït resultats es mostrarà un missatge que ho indiqui. 
En cas contrari a la taula podrem veure els arxius trobats que coincideixin amb 
el paràmetre de cerca introduït. Seleccionant un d’aquests resultats apareix un 
quadre de diàleg que ens pregunta si volem descarregar l’arxiu, visualitzar-lo o 
no fer cap acció. Amb els botons de descarregar i visualitzar la vista es 
comunicarà amb el model, mitjançant la capa de control, per iniciar els fils 
corresponents de descàrrega o de visualització.  
 
 
3.2.3 Pestanya de descàrregues 
 
Aquesta part de la interfície ens permet veure l’evolució de les descàrregues 
que estan actives. No té cap més funcionalitat. Podrem veure el nom del arxiu, 
el hash corresponent, la mida total del fitxer, el percentatge descarregat i el 
número de fonts. 
 
 
3.2.4 Pestanya de reproducció 
 
Per últim tenim una pestanya que portarà un reproductor d’arxius multimèdia 
incorporat de manera que els continguts de streaming es podran consumir 
dintre de l’aplicació, en aquesta part. 
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3.3 Capa de control 
 
La capa de control consta d’un seguit de classes que permeten a la vista 
comunicar-se amb el model sense necessitat de conèixer la seva 
implementació. Aquestes classes segueixen un patró de disseny anomenat 
patró Transacció que descriurem a continuació. 
 
El patró Transacció es caracteritza per definir una interfície que sovint 
s’anomena Transaction i que obliga a les classes que l’implementen a tenir un 
mètode public que es diu execute i que no accepta paràmetres. 
 
Per cada element de la vista que ha d’interactuar amb el model tindrem una 
classe que implementi aquesta interfície. A més, aquestes classes tindran tot 
un seguit de paràmetres que poden ser d’entrada, de sortida, o d’entrada i 
sortida alhora i que són atributs privats de la classe que s’encapsularan amb 
mètodes get i set en funció del tipus. 
 

Fig. 3.13 Diagrama de classe de la interfície Transaction 
 

 
Fig. 3.14 Diagrama de classe dels controladors 

 
Els passos que ha de seguir la vista per interactuar amb el model a partir 
d’aquestes classes són: 
 

• Fer una instància de la classe corresponent segons l’esdeveniment de la 
interfície gràfica que s’ha produït. 

• Introduir els paràmetres d’entrada corresponents amb els mètodes public 
setters per tal de proporcionar al controlador el que necessita per 
interactuar amb el model. 
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• Cridar al mètode execute( ) que farà que el controlador realitzi les 
accions corresponents amb el model. 

• Obtenir els paràmetres de sortida que pugui haver produït aquesta 
interacció mitjançant els mètodes get. 
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CAPÍTOL 4. IMPLEMENTACIÓ 
 
 
En aquest capítol es detallaran els principals aspectes relacionats amb la 
implementació de l’aplicació. En primer lloc l’entorn de treball i les eines 
utilitzades. En segon lloc concretarem què s’ha implementat i com en relació al 
disseny del capítol anterior. 
 
 
4.1 Entorn de treball 
 
El desenvolupament de l’aplicació s’ha dut a terme amb una única màquina ja 
que no s’havien previst proves de rendiment per les quals haurien calgut més 
màquines. A més s’ha de tenir en compte que el fet de treballar amb JXTA ens 
dóna la possibilitat d’aixecar nodes virtuals a una mateixa màquina i que es 
comporten igual que si estiguessin en màquines diferents (a efectes lògics). 
 
La màquina utilitzada és un portàtil amb sistema operatiu Windows XP. 
L’aplicació desenvolupada pot funcionar sota plataformes com Linux ja que 
treballem amb Java i en concret amb la plataforma JXTA, que són tecnologies 
que es caracteritzen per ser multiplataforma. La sutilització del sistema operatiu 
Windows XP és deguda únicament a una major experiència en aquest sistema 
que per exemple en un sistema Linux. 
 
 
4.2 Escenari de proves 
 
A continuació tenim un esquema de l’escenari sobre el qual s’han realitzat les 
proves de l’aplicació. El cercle que uneix els nodes representa l’anell 
d’identificadors de Chord [Annex 1] però no vol dir que hi hagi una connexió 
directa. 
 
 

 
Fig. 4.1 Escenari de prova amb tres peers virtuals 
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En l’escenari anterior es pot comprovar el correcte funcionament de les 
principals funcionalitats de l’aplicació. Quan es realitza una cerca pel nom 
fitxeraudio.mp3 el resultat que s’obté és una llista de dos arxius amb hash 
diferent. Això és degut a que al publicar els arxius sobre la mateixa clau de nom 
però amb hash diferent s’emmagatzemen els dos valors. 
 
Si l’usuari decideix descarregar fitxeraudio.mp3 amb hash igual a hash1 la 
descàrrega tindrà dos fonts. Per veure això s’ha de tenir en compte que en 
realitzar la publicació del segon índex (el hash) a la DHT dos nodes han 
introduït la mateixa clau però amb valors diferents (dos identificadors de node 
diferents) i per tant l’usuari que descarrega el fitxer obté dos fonts. 
 
Pel que fa als altres dos arxius s’han guardat a nodes diferents per tal que els 
demani els pugui obtenir de diferents fonts. 
 
Ja que els tres peers són nodes virtuals sobre una mateixa màquina s’han creat 
tres directoris un per cadascun de manera que hi ha les còpies corresponents 
dels fitxers. Al directori temporal es pot observar durant la descàrrega com 
s’escriuen en disc els arxius de parts. I quan finalitza la descàrrega els fitxers 
temporals s’esborren del disc i s’escriu el fitxer reconstruït.  
 
 
4.3 Tecnologies i eines 
 
A continuació tenim una llista de les eines i les tecnologies que s’ha utilitzat pel 
desenvolupament d’aquest projecte. 
 

• Java SDK versió 1.6 de J2SE: kit de desenvolupament de Java de Java 
2 Standard Edition. 

• API JXTA per Java 2SE: conjunt de classes que implementen 
l’especificació JXTA pel desenvolupament d’aplicacions P2P 

• JXTA shell 2.4.1: eina que proporciona una consola per executar 
comandes JXTA i actuar com a peer. Permet fer proves i comprovar el 
correcte funcionament de la xarxa JXTA muntada a l’escenari de proves. 

• Netbeans 5.5 IDE: entorn de desenvolupament d’aplicacions Java. 
Proporciona totes les eines per escriure aplicacions Java i depurar-les 
així com mòduls addicionals pel seu disseny (mòdul UML) 

• Meteor: software per treballar amb DHTs i que implementa el protocol 
Chord i el protocol CAN. 

• Log4j: API de logs per java que permet portar un control ordenat de les 
accions del programa i dels punts crítics d’execució. 

• L2fprod: API d’elements swing que proporciona elements addicionals als 
que proporciona Swing. Un exemple dels utilitzats en l’aplicació seria el 
JdirectoryChooser. 

• JUnit: API de proves unitàries de Java que permet realitzar proves sobre 
les diferents classes implementades de manera organitzada i amb una 
interfície per controlar-les 

• JVLC: API per treballar amb el reproductor VLC en Java. 
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4.4 Implementació de la vista  
 
El resultat de la implementació de la capa de vista descrita al capítol de disseny 
són les següents captures que ens mostren els principals elements amb els 
quals pot interactuar l’usuari. 
 

 
Fig. 4.2 Vista de la pestanya de configuració 

 

 
Fig. 4.3 Quadre de navegació de directoris 
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Fig. 4.4 Vista de la pestanya de derca de continguts 

 

 
Fig. 4.5 Quadre de diàleg per iniciar una descàrrega o una visualització 
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Fig. 4.6 Vista de la pestanya de descàrregues 
 

 
Fig. 4.7 Vista de la pestanya de reproducció 
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Fig. 4.8 Confirmació de tancament del programa 

 
 
4.5 Implementació del mòdul de localització i publicació 
 
4.5.1 Publicació 
 
Per fer el mòdul de localització i publicació s’ha fet servir el software Meteor. En 
concret la implementació que dona Meteor del protocol Chord [Annex 1] per 
treballar amb DHTs. Sobre el codi de Meteor i afegint una part nova de codi 
s’han aconseguit les funcionalitats descrites al capítol d’especificació amb 
l’arquitectura detallada al capítol d’arquitectura. 
 
La funcionalitat de publicació de continguts ha quedat implementada de la 
següent manera. En primer lloc l’usuari interactua amb la capa de vista 
mitjançant la pestanya de configuració i en concret amb la opció d’examinar 
carpetes compartides. Al quadre de navegació de directoris escollirà quins 
directoris vol compartir i de manera transparent el mòdul de publicació 
s’encarrega de realitzar les insercions a la DHT. 
 
La inserció serà doble com ja s’ha explicat al capítol d’arquitectura degut al 
doble índex per identificar els arxius. La primera inserció tindrà com a clau el 
nom del fitxer i el valor associat serà una cadena de text amb el següent 
format: hash:Size:numChunks. Si hi havia emmagatzemada a la DHT alguna 
clau igual al nom que volíem introduir es concatenarà el valor amb els valors 
que ja hi hagués sempre que no existís prèviament. El format del valor resultant 
a una clau nom seria del tipus: 
hash1:Size1:numChunks1_Hash2:Size2:numChunks2 
 
Seguidament es realitzaria la inserció  del segon índex. Aquesta inserció es 
realitzaria fins i tot si no s’ha realitzat la del primer índex. Ens podem trobar que 
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ja s’ha publicat l’arxiu que nosaltres volem publicar però s’ha d’incloure el 
nostre ID de node dintre del valor associat al hash del fitxer per tal que al 
realitzar una cerca estem inclosos com a fonts. 
 
A la segona inserció la clau serà el hash del contingut del fitxer que identifica 
de manera unívoca. El valor associat a aquesta clau serà una cadena de text 
amb un format del tipus nodeID:BM. El nodeID és l’identificador de node JXTA 
[Annex 2] i el BM és una llista o mapa de les parts disponibles del fitxer 
sol·licitat. Aquest BM s’enviarà com a un enter i posteriorment per treballar amb 
ell es passarà a un Vector de booleans que indicaran si el tros corresponent a 
la seva posició està o no disponible. Igual que amb la primera inserció si la clau 
ja existia (cas en el que el fitxer ja s’havia publicat amb algun nom) 
concatenarem el nostre valor a la llista de valors actual. 
 
L’aplicació manté una llista dels arxius compartits. Aquesta llista conté el path 
corresponent al seu sistema de fitxers per tal de saber on trobar l’arxiu quan li 
demanin, i el hash de l’arxiu que és l’identificador pel qual li demanaran en les 
peticions de chunks. 
 
 
4.5.2 Localització 
 
Per realitzar la localització només cal realitzar una cerca de la DHT amb el nom 
que l’usuari introdueix com a paràmetre. A partir d’aquí s’obtenen unes dades 
que es mostraran a l’usuari com una llista d’arxius amb certa informació de 
cadascun. En el moment en que l’usuari escull un dels fitxers que ha 
proporcionat la cerca entra en joc el mòdul de descàrrega o el mòdul de VoD 
segons l’elecció de l’usuari. 
 
 
4.6 Implementació del mòdul de descàrrega 
 
A partir del punt anterior, una vegada realitzada la cerca per part de l’usuari, 
tenim una llista de resultats i l’usuari pot escollir descarregar un d’aquests. 
Quan l’usuari selecciona un dels arxius, automàticament es realitza la cerca a 
la DHT del segon índex (el hash del fitxer) per tal d’obtenir una llista dels  
nodes que el tenen.  
 
El resultat rebut és una llista de nodes juntament amb el seus mapes de 
trossos disponibles. A partir d’aquesta llista hem d’obtenir en primer lloc el 
hashset de l’arxiu que volem descarregar. Per fer-ho es demana al primer node 
de la llista i si no ens pot proporcionar el hashset li demanem al següent i així 
fins que obtenim el hashset. 
 
Amb les dades obtingudes de la primera cerca de la DHT (la cerca per nom) i 
les dades obtingudes per la segona cerca i la petició del hashset podem crear 
el fil de descàrrega que s’encarrega de realitzar les peticions corresponents. 
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4.6.1 Format dels missatges 
 
Els missatges que s’envien els peers de l’aplicació per tal d’obtenir chunks o 
d’obtenir el hashset són els que s’han especificat al capítol de disseny. A 
continuació descriurem el seu format.  
 
Tots els missatges tenen una capçelera de 5 bytes que consta de dos tags que 
són mida i tipus. El tipus identifica quin missatge és. Totes les tags tenen el 
format TLV (tipus-longitud-valor).  
 
 
Taula 4.1 Missatge de petició de chunk 
 
Nom Longitud en bytes Valor per defecte 
Mida 4 0x19 
Tipus 1 0x01 
FileID 16 variable 
Número de Chunk 4 variable 

 
 
Taula 4.2 Missatge d’inici de transmissió d’un chunk 
 
Nom Longitud en bytes Valor per defecte 
Mida 4 0x19 
Tipus 1 0x02 
FileID 16 variable 
Número de Chunk 4 variable 
Número de parts 2 0x166 
 
 
Taula 4.3 Missatge de petició de hashset 
 
Nom Longitud en bytes Valor per defecte 
Mida 4 0x15 
Tipus 1 0x03 
FileID 16 variable 
 
  
Taula 4.4 Missatge de resposta de hashset 
 
Nom Longitud en bytes Valor per defecte 
Mida 4 variable 
Tipus 1 0x04 
FileID 16 variable 
Mida del Hashset 4 variable 
Hashset variable variable 
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Taula 4.5 Missatge de OK 
 
Nom Longitud en bytes Valor per defecte 
Mida 4 0x05 
Tipus 1 0x05 
 
 
Taula 4.6 Missatge de KO 
 
Nom Longitud en bytes Valor per defecte 
Mida 4 0x05 
Tipus 1 0x06 
 
 
Una vegada s’ha acceptat la transmissió d’un chunk el node font l’envia a l’altre 
node. El chunk s’envia en parts de 1400 bytes per tal d’evitar fragmentació. La 
mida del chunk és de 501200 bytes perquè si s’ha de retransmetre no és 
excessivament gran i és una bona mida per tallar els fitxers, a més de ser 
múltiple de la mida de les parts enviades. 
 
Al missatge d’inici de transmissió de chunk va inclòs el número de parts que té 
el tros i el node que el rep sap d’aquesta manera la quantitat d’informació que 
ha d’arribar. 
 
 
4.6.2 Emmagatzemament en disc 
 
A mesura que arriben les parts d’un arxiu s’escriuen en disc per tal de poder 
reconstruir posteriorment el fitxer. El nom amb que s’escriuen els trossos a disc 
té un format del tipus hash_numChunk.part, on hash és l’identificador de l’arxiu 
i numChunk és el número de la part corresponent. 
 
Aquest format no només facilita la reconstrucció de l’arxiu gràcies a la 
numeració i la identificació unívoca dels trossos si no que també permet 
reprendre les descàrregues que havien quedat incompletes al tancar el 
programa. 
 
 
4.7 Implementació del mòdul de VoD 
 
La implementació del darrer mòdul no s’ha pogut completar i per tant el mòdul 
de streaming de continguts no és operatiu. El que si s’ha acabat són una bona 
part de les eines que fan funcionar aquest mòdul. 
 
D’una banda tenim que totes les classes de missatgería i de transferència de 
chunks són comunes al mòdul de descàrrega. En conseqüència, aquestes 
eines es poden considerar acabades. A la interfície gràfica tenim un 
reproductor incorporat que permet veure els continguts multimèdia. Aquest 
reproductor s’ha fet mitjançant l’API de JVLC que és una implementació en 
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Java del programa VLC. La funcionalitat que ha quedat implementada és la de 
poder reproduïr des de dintre de l’aplicació continguts multimèdia que s’han 
descarregat o que l’usuari ja tenia en disc. Amb el botó de play s’obre un 
quadre de diàleg per que l’usuari pugui escollir el fitxer que vol reproduir. Si 
l’usuari accepta una selecció es pararà la reproducció en curs tant si era des 
del disc com si era un streaming. Amb el botó de stop parem també qualsevol 
reproducció en curs.  
 
Queda pendent doncs, implementar l’algorisme de planificació de peticions 
dissenyat al capítol 4 i implementar el buffer de reproducció corresponent per 
tal d’enviar les parts que arriben al reproductor i que l’usuari pugui consumir els 
continguts escollits. 
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CAPÍTOL 5. PLA DE TREBALL 
 
 
De cara a realitzar aquest TFC s’han fet tot un seguit de preparatius i gestions 
bàsiques a qualsevol projecte. En primer lloc un pla de treball on queden 
detallades les tasques en que es divideix el projecte i quina planificació 
temporal s’ha fet per cadascuna. I en segon lloc una planificació de costos per 
considerar les despeses que suposarà la seva realització. 
 
 
5.1 Pla de treball 
 
A continuació tenim un quadre que ens permet veure les tasques del projecte 
dintre de les seves fases corresponents, i que mostra les setmanes previstes i 
les setmanes reals dedicades. El projecte s’ha desenvolupat aproximadament 
entre l’inici del mes de març i el final del mes de juny (unes 18 setmanes). 
 
 
Taula 5.1 Planificació de tasques 
 
Fase Tasca Temps 

estimat 
Temps 
dedicat 

Estudi Estudi de la plataforma JXTA 2 2 
Estudi Estudi del software Meteor 1 2 
Estudi Estudi del protocol Chord 1 1 
Disseny Disseny del mòdul de publicació 1 1 
Disseny Disseny del mòdul de localització 1 1 
Disseny Disseny del mòdul de descàrrega 1 1 
Disseny Disseny del mòdul de streaming 1 1 
Disseny Disseny de la interfície gràfica 1/2 1/2 
Implementació Implementació del mòdul de publicació 1 2 ½ 
Implementació Implementació del mòdul de localització 1 2 ½ 
Implementació Implementació de la interfície gràfica 1 1/2 
Implementació Implementació del mòdul de descàrrega 2 2 
Implementació Implementació del mòdul de streaming 2 1 
Redacció Redacció del cos de la memòria 2 2 
Redacció Redacció dels annexos 1/2 1/2 
 
 
Com es pot veure la planificació contempla una fase d’estudi de les plataformes 
a utilitzar pel projecte, una fase de disseny i una posterior fase 
d’implementació. Per últim queda la redacció de la memòria del projecte. La 
necessitat d’una primera fase d’estudi de les tecnologies a utilitzar és deguda 
sobre tot pel fet que són tecnologies bastant recents i que s’han de valorar 
abans de fer-les servir. 
 
La primera fase es divideix en dos parts que són l’estudi de la plataforma JXTA 
per una banda i l’estudi del software Meteor i del protocol Chord per l’altre. 
Només ha calgut estudiar aquestes dues tecnologies ja que la resta d’eines i 
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tecnologies necessàries per la realització del projecte es poden considerar com 
a coneixements previs i són tecnologies ja consolidades amb una estabilitat 
adequada. 
 
La segona fase que és la de disseny es divideix principalment en dos parts. La 
primera és el disseny del mòdul de localització i publicació de continguts i la 
segona que es correspon amb el disseny dels dos mòduls de serveis. El 
disseny dels dos mòduls de serveis va junt perquè comparteixen tot un seguit 
de funcionalitats i això feia que fer un disseny comú fos més aconsellable. 

 

01/03/2007 30/03/2007

05/03/2007 12/03/2007 19/03/2007 26/03/2007

01/03/2007 - 30/03/2007

Temps dedicat a la fase d’estudi

01/03/2007 - 23/03/2007

Temps estimat per la fase d’estudi

01/03/2007 - 12/03/2007

Estudi de JXTA

25/03/2007 - 30/03/2007

Estudi de Chord

12/03/2007 - 25/03/2007

Estudi de Meteor

 
 

Fig. 5.1 Fase d’estudi 
 

 
 

Fig. 5.2 Fase de disseny 
 

 
 

Fig. 5.3 Fase d’implementació 
 

 
 

Fig. 5.4 Fase de redacció 
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5.2 Especificació de costos 
 
Per realitzar un estudi dels costos que suposa un projecte d’aquestes 
característiques s’han de tenir en compte una sèrie d’elements que anomenem 
a continuació. 
 
S’ha de calcular el temps necessari per realitzar el projecte a partir de la 
planificació inicial i de l’evolució real de l’apartat anterior. Amb això podem 
obtenir el número d’hores que s’han de dedicar. Tenint en compte que el 
projecte està pensat perquè el desenvolupi una única persona es farà el càlcul 
del salari d’aquesta persona contant les hores obtingudes anteriorment i el preu 
per hora que se suposa que ha de cobrar com a enginyer. 
 
També es tindrà en compte que per tal d’oferir una versió totalment estable de 
l’aplicació caldrien més hores. D’aquesta manera podem fer una estimació del 
preu que suposaria desenvolupar l’aplicació en la seva versió estable a partir 
del prototipus que ofereix el projecte inicial. Aquest preu seria un afegit al cost 
total del projecte. 
 
A més del salari de l’enginyer que ha treballat el projecte s’ha de tenir en 
compte el preu de l’equip necessari per la seva realització. En aquest cas i 
degut a les característiques de l’aplicació implementada l’equip és molt reduït. 
En concret amb un únic ordinador es pot implementar tot el software. Pel 
desenvolupament de la versió estable caldria disposar de més equip ja que 
s’haurien de fer proves de rendiment en un entorn més acurat (un equip només 
ens permet simular l’entorn real). 
 
Suposarem que la durada ha sigut d’aproximadament 20 setmanes i que s’han 
treballat 6 hores diàries. Així i amb un sou de 6€ per hora el salari de la 
persona encarregada del projecte seria de 3600€. Si afegim el preu de l’equip 
tenim uns 4800€. I considerant el temps extra que caldria dedicar per la versió 
estable (aproximadament 2 mesos més) el resultat seria de 6240€. 
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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS 
 
 
Actualment les aplicacions distribuïdes ofereixen moltes possibilitats i el seu 
desenvolupament es va fent gradualment més senzill gràcies a eines com 
JXTA. Cada vegada hi ha menys serveis que no es puguin implementar sobre 
arquitectures distribuïdes. El servei de descàrrega implementat en aquest 
projecte és un bon exemple. S’ha pogut desenvolupar en un temps reduït 
juntament amb un servei de publicació i localització totalment distribuït i només 
s’han hagut d’utilitzar les eines més bàsiques que proporciona JXTA. 
 
La plataforma de desenvolupament JXTA sembla doncs una bona aposta de 
futur en l’àmbit de les aplicacions P2P. La viabilitat d’implementar tot tipus de 
serveis i el fet que suposaria una estandarització en els protocols per 
aplicacions distribuïdes fan més interesant encara la seva utilització. A més, és 
una plataforma que encara està en desenvolupament i cada nova versió és 
més estable i amb més possibilitats. 
 
Respecte als objectius plantejats inicialment per aquest projecte teníem els 
següents: 
 

• Implementar una xarxa overlay de nodes mitjançant JXTA pel 
descobriment, comunicació i intercanvi d’informació. 

• Implementar un sistema distribuït de publicació i localització sobre 
aquesta xarxa overlay. 

• Implementar un servei de compartició de fitxers. 
• Implementar un servei de streaming de continguts multimèdia. 

 
S’ha implementat la xarxa overlay i el sistema de publicació i localització de 
manera satisfactòria dintre de les limitacions imposades pel software Meteor 
que es comentaran al següent apartat. El servei de descàrrega també s’ha 
implementat seguint el disseny inicial i funciona correctament. 
 
Per últim s’han implementat els mecanismes bàsics dintre de l’aplicació per tal 
de poder fer funcionar el servei de streaming, a falta del planificador de 
peticions. Gràcies a això el software queda preparat per acabar d’implementar 
en una futura versió el servei de streaming i només s’ha d’incloure un mòdul e 
codi seguint l’estructura del disseny de l’aplicació. 
 
 
6.1 Problemàtica 
 
Durant l’evolució d’aquest projecte han anat sorgint tot un seguit de problemes 
que han suposat en alguns casos un endarreriment respecte a la planificació 
realitzada inicialment i en altres casos canvis respecte als elements 
implementats. 
 
Com a principal problema cap destacar el fet que les plataformes que s’han fet 
servir són plataformes en  estat de desenvolupament, en especial Meteor. En 
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conseqüència les inestabilitats d’aquestes plataformes han influït en el resultat 
de l’aplicació així com en l’evolució de la seva implementació.  
 
S’ha de destacar en primer lloc una mancança en la implementació que la 
plataforma Meteor fa del protocol Chord relacionada amb el protocol 
d’estabilització de Chord. En el codi de Meteor podem trobar un mètode que 
permet executar el protocol d’estabilització amb un thread però el resultat és 
que aquest codi no funciona correctament. Això implica que la plataforma que 
implementa la DHT no sigui estable per no suportar la caiguda de nodes i 
suposa un handicap considerable per l’aplicació resultant. Per tal de solucionar 
aquest problema va ser necessari dedicar més temps a la implementació del 
mòdul de localització i publicació de continguts. Finalment no s’ha pogut oferir 
una alternativa ja que s’havia de continuar amb els altres nodes i no es podia 
dedicar més temps a aquell aspecte de l’aplicació. Aquest temps de més que 
es va destinar a aquesta tasca ha suposat menys temps per la resta de mòduls 
de l’aplicació i ha sigut necessari prescindir de certes funcionalitats que 
s’haurien pogut implementar.  
 
Hi ha un altre aspecte del software Meteor que ha suposat un endarreriment 
important en la fase d’implementació així com en la d’estudi. És el fet que el 
codi que proporciona no segueix els patrons correctes de disseny de software i 
no separa de manera adequada la implementació de les funcionalitats de la 
implementació de la interfície gràfica. Per això s’ha hagut de dedicar més 
temps a entendre el codi i a destriar les classes i els mètodes útils dels que no 
eren. 
 
 
6.2 Treball futur 
 
A partir del treball desenvolupat en aquest projecte es poden realitzar una sèrie 
de millores i d’ampliacions. De fet l’aplicació està pensada per ser una base 
que serveixi com a model per implementar aplicacions distribuïdes de 
compartició de fitxers i de streaming. 
 
Un primer aspecte en el que es podría treballar és el protocol d’estabilització de 
la DHT. L’opció més immediata és modificar el codi per tal de fer funcionar el 
mètode d’estabilització ja existent. Una altre opció que implicaria més temps i 
esforç però que donaria millors resultats és reescriure tota la implementació de 
la DHT sobre JXTA, i fins i tot considerar l’ús d’altres protocols de DHT 
diferents a Chord. D’aquesta manera tindríem una aplicació totalment estable. 
 
Un punt interessant sobre el qual es pot treballar és la millora del servei de 
localització. Tal i com s’ha implementat les cerques es fan a partir d’un 
paràmetre introduït per l’usuari i són literals, és a dir, l’usuari ha d’introduir el 
nom sencer del fitxer que vol. Una millora seria incloure un filtre per extensions 
de manera que l’usuari pugui escollir el tipus d’arxiu i no hagi d’escriure 
l’extensió. Una altre millora més sofisticada, i complementària amb l’anterior, 
seria fer una cerca amb el llenguatge d’expressions regulars de manera 
distribuïda per tal que l’usuari pugui introduir paraules clau en comptes de 
noms complets. 
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Acabar la implementació del mòdul de streaming seria el següent pas. Es 
poden incloure a la DHT un conjunt de paràmetres pels arxius de mèdia de 
manera que l’algorisme de planificació pugui ajustar-se a paràmetres específics 
dels continguts multimèdia. 
 
També caldria realitzar proves de rendiment i treballar amb l’aplicació en un 
entorn més acurat per tal d’avaluar el seu correcte funcionament. A partir 
d’aquestes proves s’haurien d’ajustar tots els paràmetres constants de 
l’aplicació per tal d’oferir el rendiment més òptim. 
 
Per últim, hi ha tot un seguit de serveis addicionals que poden incorporar-se a 
l’aplicació com ara serveis de missatgeria. A més es poden millorar detalls 
d’implementació i de la interfície gràfica per tal de fer el software resultant més 
còmode i funcional per l’usuari. 
 
 
6.3 Estudi mediambiental 
 
L’estudi de l’impacte mediambiental d’un projecte és necessari ja que pot influir 
de manera considerable en la seva viabilitat i en les seves possibilitats d’èxit. 
Per això, fins i tot amb una solució de software que a priori no ha de tenir un 
impacte molt gran en el medi ambient, s’han de considerar certes qüestions. 
 
Tant en el desenvolupament com en la distribució i la utilització de l’eina de 
software, els recursos que intervenen, principalment ordinadors, no suposen en 
si mateixos un element perillós pel medi ambient. Però a més es pot mirar des 
d’un altre punt de vista. Podem tenir en compte les conseqüències de l’ús 
d’aquesta aplicació en les activitats dels usuaris. Gràcies a la possibilitat de 
compartir recursos de manera remota amb gran facilitat és molt més probable 
que l’usuari no necessiti consumir productes de suport de dades que d’altre 
manera faria servir per transferir dades d’un lloc a un altre. 
 
 
6.4 Conclusions 
 
Respecte als resultats des d’un punt de vista personal, cal dir que la realització 
d’aquest projecte ha sigut molt profitosa i el procés m’ha aportat una gran 
quantitat de coneixements. El tema tractat té moltes possibilitats de futur i això 
és un avantatge si considerem que els coneixements adquirits hem podran ser 
de servei si treballo en aquest àmbit posteriorment. 
 
També s’ha de dir que he assolit un bon nivell de treball pel que fa a la recerca 
d’informació. A més en el desenvolupament d’aplicacions he aprés a treballar 
d’una manera molt més organitzada i a millorar la qualitat del treball de disseny 
amb les avantatges que això suposa. 
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ANNEX 1. PROTOCOL CHORD 
 
 
1.1 Característiques de Chord 
 
El protocol Chord especifica com trobar les claus emmagatzemades als nodes 
de la DHT, com s’incorporen els nous nodes al sistema i com s’ha de procedir 
quan un node deixa la DHT (voluntària o involuntàriament). 
 
Chord fa servir el que es coneix com a consistent hashing que permet que en 
general gairebé tots els nodes emmagatzemin el mateix nombre de claus. Els 
identificadors dels nodes i de les claus són de m bits on m determina la mida 
del cercle d’identificadors que serà de 2m nodes. La ID de node es calcula fent 
un hash SHA-1 de la IP del node (o de la ID JXTA en el cas de la 
implementació Meteor) i la ID de la clau es calcula de la mateixa manera però a 
partir del valor de la clau. Les IDs dels nodes s’ordenen al cercle 
d’identificadors i per determinar el responsable d’una clau es segueix el 
següent criteri: el primer node amb identificador igual o posterior a la ID de la 
clau serà el responsable i aquest node rep el nom de successor de la clau k. 

 
Fig. 1.8 Cercle d’identificadors Chord 

 
Per mantenir el consistent hash mapping quan un node n s’incorpora a la xarxa 
hi haurà tot un seguit de claus que anteriorment estaven assignades al 
successor de n i que passaran a ser de n. I de la mateixa manera quan n deixi 
la xarxa les seves claus passaran a ser del seu successor. 
 
 
1.2 Cerca de claus 
 
Per assegurar el correcte funcionament del protocol Chord cada node només 
ha de mantenir un punter al seu successor. Però per agilitar el procés 
d’enrutament es manté certa informació addicional. 
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La principal eina per millorar l’enrutament és el que es coneix com a finger 
table. Aquesta taula conté informació de m nodes dels 2m que hi ha a l’espai 
d’identificadors. Per cada node té associat un interval que va des d’ell fins al 
següent node de la finger table i per cada interval té un successor que és el 
primer node amb ID dintre d’aquest interval en ordre ascendent. Quan s’ha de 
realitzar una cerca és consulta si la clau que volem coincideix amb algun dels 
nodes de la finger table. Si no coincideix mirem amb quin interval es troba i 
preguntem al successor responsable d’aquest interval. 
 
 
1.3 Incorporació de nodes 
 
El protocol Chord ha de mantenir dos coses quan hi ha canvis en la topologia 
de la xarxa overlay. En primer lloc ha de mantenir actualitzats correctament els 
punters als successors de cada node. Ha d’assignar de manera adient las claus 
als nodes corresponents. També és preferible que les finger tables estiguin 
actualitzades, però no és imprescindible pel funcionament de Chord. 
Per simplificar els mecanismes d’actualització Chord també manté un punter al 
predecessor de cada node.  
 
Quan un node s’incorpora a la overlay Chord s’han de realitzar tres passos: el 
primer inicialitzar el predecessor i la finger table del node que s’incorpora. El 
segon actualitzar els punters i les finger tables de la resta de nodes de la 
overlay. I el tercer realitzar la transferència de les claus als nodes 
corresponents. 
 
 
 

 
Fig. 1.9 Escenari posterior a l’incorporació del node 6 
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1.4 Caiguda de nodes 
 
Chord defineix un protocol d’estabilització com a mecanisme per tractar la 
caiguda de nodes. De manera periòdica un node np pregunta al seu successor 
ns quin predecessor té i si la resposta no és np és que s’ha incorporat un node 
posterior a np però anterior ns. En aquest cas np pren el nou node com a 
successor i li notifica perquè aquest el prengui com a predecessor. 
 
En el pitjor dels casos si es realitza una cerca abans d’acabar el protocol 
d’estabilització la capa superior notarà que no rep els resultats i passat un 
temps pot tornar a repetir la cerca. Existeix també un mecanisme addicional per 
evitar que la caiguda d’un node afecti a una cerca que té lloc en aquell mateix 
moment. Aquest mecanisme es coneix com a llista de successors i consisteix a 
mantenir una petita llista dels nodes posteriors al propi successor. D’aquesta 
manera si s’està realitzant una cerca i cau el successor al qual s’havia de 
preguntar es pot continuar a partir del successor immediatament posterior. 
 
 

 
Fig. 1.10 Escenari posterior a la caiguda del node 1 
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2.1 Introducció a JXTA
 
JXTA és una plataforma que proporciona un conjunt de protocols pel 
desenvolupament d’aplicacions P2P. La motivació per crear aquests protocols 
és que les aplicacions P2P que existeixen actualment comparteixen sempre 
certes funcionalitats (descobriment de 
independentment dels serveis que ofereixin. 
estandardització d’aquestes funcionalitats comunes. Es poden trobar diverses 
implementacions d’aquests protocols que es coneixen com a 
Per aquest projecte s’ha fet servir 
 
Les principals avantatges
 

• Interoperabilitat: permet que diferents 
amb diferents aplicacions es comuniquin entre ells.

• Independència de la plataforma: no és dependent del llenguatge de 
programació o el protocol de transport.

• Ubiqüitat: està pensat per qualsevol dispositiu (
 
 
2.2 Arquitectura JXTA
 
L’arquitectura JXTA es divideix en tres capes:
 
 

 
Fig. 2.8 

 
El nucli és la capa on s’implementen les funcionalitats essencials com poden 
ser la creació de peers i de grups de 
de transport. La capa de serveis proporciona les funcionalitats que no són 
absolutament necessàries 
d’utilitat. La capa d’aplicació és on trobem la implementació d’aplicacions 
específiques, com per exemple l’aplicació desenvolupada en aquest projecte.
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2.3 Elements de JXTA 
 
JXTA proporciona una xarxa virtual que és independent de l’arquitectura de la 
xarxa física que hi hagi per sota. Els elements d’aquesta xarxa són peers que 
es poden agrupar en grups de peers (peer groups) i tenen un identificador únic. 
Els peers JXTA fan servir canonades (o pipes) per comunicar-se entre ells. Les 
pipes són un mecanisme de transmissió de missatges asíncron i unidireccional 
i estan associades a diferents endpoints de la capa de transport corresponent. 
Els missatges que s’envien són missatges XML al igual que els anuncis dels 
diferents serveis que ofereixen els peers. 
 
 

 
 

Fig. 2.9 Xarxa virtual JXTA 
 
2.3.1 Peers 
 
Un peer és qualsevol dispositiu que implementa un o més protocols JXTA i té 
un identificador únic (Peer ID). No necessiten tenir una connexió directe entre 
ells per comunicar-se ja que físicament els missatges poden passar per altres 
peers encarregats d’encaminar aquests missatges. Un peer pot anunciar una o 
més interfícies de xarxa que es publicaran com a peer endpoints (URIs que 
identifiquen unívocament una interfície de xarxa d’un peer). A continuació tenim 
un peer advertisement que és l’anunci que fa servir un peer per descriure les 
seves característiques i els recursos que aquest proporciona al peer group. 
 
 

<xs:element name=”PA” type=”jxta:PA”/> 

 <xs:complexType name=”PA”> 
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  <xs:sequence> 

   <xs:element name=”PID” type=”JXTAID”/> 

   <xs:element name=”GID” type=”JXTAID”/> 

   <xs:element name=”Name” type=”xs:string” minOccurs=”0”/> 

   <xs:element name=”Desc” type=”xs:anyType” 

minOccurs=”0”/> 

   <xs:element name=”Svc” type=”jxta:serviceParams” 

minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/> 

  <xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.10 Exemple de peer advertisement 

 
2.3.2 Grups de peers 
 
Els grups són agrupacions de peers que s’uneixen per oferir i compartir un 
conjunt de serveis. Tenen un identificador únic i cadascun pot especificar quina 
política d’incorporació de nodes té. Un peer pot unir-se a diferents grups alhora 
però per defecte tots formen part d’un grup de caràcter general denominat 
NetPeerGroup. Per tal que dos peers interactuïn entre ells han de pertànyer al 
mateix peer group. 
 
Cada grup disposa d’una sèrie de serveis bàsics que defineix JXTA. A més 
d’aquests serveis pot implementar-ne d’altres i respecte a aquests serveis pot 
decidir implementar-los o fer servir la implementació que en fa el 
NetPeerGroup. Els serveis de nucli de grup són:  
 

• Servei de descobriment (Discovery Service): permet trobar peers, grups, 
serveis o qualsevol tipus de recurs JXTA 

• Servei d’unió (Membership Service): serveix per gestionar les 
incorporacions d’altres peers al grup. Un peer envia un missatge 
d’incorporació a qualsevol dels peers del peer group i la petició serà 
acceptada o refusada per tot el grup. 

• Servei d’accés (Access Service): serveix per validar peticions fetes d’un 
peer a un altre. 

• Servei de pipes (Pipe Service): serveix per crear i gestionar connexions 
de pipes entre membres d’un grup. 

• Servei de resolució (Resolver Service): permet dirigir les peticions a 
serveis de peers d’un grup i rebre’n les respostes. 

• Servei de monitorització (Monitoring Service): permet monitoritzar els 
peers d’un grup. 

 
A continuació tenim un exemple de peer group advertisement que és l’anunci 
que porta la informació d’un peer group. 
 
 

<xs:element name="PGA" type="jxta:PGA"/> 

 

<xs:complexType name="PGA"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="GID" type="jxta:JXTAID"/> 
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    <xs:element name="MSID" type="jxta:JXTAID"/> 

    <xs:element name="Name" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Desc" type="xs:anyType" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Svc" type="jxta:serviceParam" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.11 Exemple de peer group advertisement 

 
2.3.3 Mòduls 
 
Els mòduls representen comportaments dintre del món JXTA. Els serveis per 
exemple són un comportament que els peers poden utilitzar. Existeixen tres 
tipus de mòduls: el mòdul de clase, el mòdul d’especificació i el mòdul 
d’implementació. 
 
2.3.3.1  Mòdul de classe 
 
Aquest mòdul serveix per anunciar l’existència d’un comportament. Ens indica 
què és el que ofereix aquest mòdul. Cada mòdul de classe té un identificador 
únic que es coneix com a MCID. A continuació tenim un exemple d’un anunci 
d’un mòdul de classe. 
 
 

<xs:element name="MCA" type="jxta:MCA"/> 

 

<xs:complexType name="MCA"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="MCID" type="jxta:JXTAID"/> 

    <xs:element name="Name" type="xs:string" 

minOccurs="0"/? 

    <xs:element name="Desc" type="xs:anyType" 

minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.12 Exemple de Module Class Advertisement 

 
2.3.3.2  Mòdul d’especificació 
 
Serveix per accedir al mòdul I conté tota la informació necessària per invocar el 
seu comportament. En el cas d’un servei per exemple pot incloure l’anunci 
d’una pipe que serà necessària pel servei. Cada mòdul d’especificació té un 
identificador únic que s’anomena MSID. Un exemple d’anunci de mòdul 
d’especificació és el següent: 
 
 

<xs:element name="MSA" type="jxta:MSA"/> 
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<xs:complexType name="MSA"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="MSID" type="jxta:JXTAID"/> 

    <xs:element name="Vers" type="xs:string"/> 

    <xs:element name="Name" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Desc" type="xs:anyType" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Crtr" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="SURI" type="xs:anyURI" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Parm" type="xs:anyType" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element ref="jxta:PipeAdvertisement" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Proxy" type="xs:anyURI" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Auth" type="jxta:JXTAID" 

minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
 

Fig. 2.13 Exemple de Module Specification Advertisement 
 

2.3.3.3   Mòdul d’implementació 
 
Representa la implementació d’un mòdul d’especificació. Un mòdul 
d’especificació pot tenir diferents implementacions. Conté l’identificador MSID 
del mòdul d’especificació que implementa. L’anunci corresponent a un mòdul 
d’implementació seria el següent. 
 
 

<xs:element name="MIA" type="jxta:MIA"/> 

 

<xs:complexType name="MIA"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="MSID" type="jxta:JXTAID"/> 

    <xs:element name="Comp" type="xs:anyType"/> 

    <xs:element name="Code" type="xs:anyType"/> 

    <xs:element name="PURI" type="xs:anyURI" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Prov" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Desc" type="xs:anyType" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Parm" type="xs:anyType" 

minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
 

Fig. 2.14 Exemple de Module Implementation Advertisement 
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2.3.4 Serveis 
 
Els peers JXTA es comuniquen I col·laboren per publicar, descobrir I invocar 
serveis. Aquestes funcions són possibles mitjançant el Peer Discovery Protocol. 
Es defineixen dos tipus principals de serveis: 
 

• Serveis de peer: aquests serveis només els ofereix el peer que els 
implementa i només són instanciats per ell. Això implica que si el peer 
cau el servei ja no està disponible. 

• Serveis de grup: és un servei que està format per diferents instàncies a 
diferents peers d’un grup i que col·laboren entre elles per oferir un 
servei. En aquest cas la caiguda d’un dels peers no implica que el servei 
deixi de funcionar. 

 
2.3.5 Canonades (Pipes) 
 
Les pipes permeten als peers enviar-se missatges. Són asíncrones i 
unidireccionals i tenen una entrada i una sortida que representen canals virtuals 
de comunicació. Les pipes poden ser de tres tipus: 
 

• Punt a punt: connecta dos peers des de l’output d’un fins a l’input de 
l’altre. Als missatges hi ha un camp ID per determinar la seqüència. 

• Propagades: connecta un output amb diversos inputs. 
• Unicast segures: és del tipus punt a punt però ofereix un canal segur. 

 
 

 
Fig. 2.15 Esquema de pipes unicast i propagades 

 
JXTA proporciona també la possibilitat de treballar amb canals bidireccionals i 
segurs. Els mecanismes que ens ofereixen això són els JxtaSockets i les 
JxtaBiDiPipes. Els JxtaSockets hereten les classes de Java Socket i 
ServerSocket i permeten treballar de la mateixa manera. En aquest projecte 
s’ha treballat amb JxtaSockets. 
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Fig. 2.16 Esquema dels JxtaSockets 

 
2.3.6 Arquitectura de xarxa 
 
Les xarxes de tipus P2P es caracteritzen per ser molt heterogènies. Els peers 
poden incorporar-se i abandonar la xarxa en qualsevol moment i en 
conseqüència les rutes poden variar. El tràfic i el temps de les connexions no 
és determinista. JXTA defineix principalment quatre tipus de peers: 
 

• Minimal edge peer: pot enviar i rebre missatges però no pot fer cache o 
encaminament d’anuncis a altres peers. Aquest tipus de peer acostuma 
a correspondre a un dispositiu de capacitats limitades com una PDA o 
un mòbil. 

• Full-featured edge peer: pot enviar i rebre missatges així com fer cache I 
encaminament. Respon a les peticions de descobriment amb anuncis 
que tingui en cache però no reenvía aquestes peticions de 
descobriment. 

• Rendezvous peer: es comporta com un full-featured edge peer però a 
més manté una cache d’anuncis I reenvia peticions de descobriment per 
ajudar a altres peers a descobrir recursos. Quan un peer s’incorpora a 
un grup primer mira de trobar un rendezvous i si no hi ha es converteix 
ell en el rendezvous del grup. Els rendezvous mantenen informació 
d’altres rendezvous i també dels peers que el tenen com a rendezvous. 

• Relay peer: manté informació d’enrutament cap als peers i encamina 
missatges. Quan un peer s’ha de comunicar amb un altre mira a la seva 
cache per trobar informació de ruta i si no la troba li demana al relay. 
També poden reenviar missatges entre peers que estan en diferents 
xarxes i tenen NATs o tallafocs entre ells. 

 
 

 
 

Fig. 2.17 Escenari d’enrutament de missatges a través d’un firewall 
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Quan un peer es troba dintre d’
que estigui fora però el 
directa amb ell. Per que
d’un tallafocs s’han de complir unes condicions:
 

• Un peer de dintre 
• Tant el peer de dintre com el de fora han de suportar 
• El tallafocs ha de permetre transferències 

 
 
2.4 Protocols JXTA
 
El conjunt de protocols 
descobriment, organització, 
aquests protocols s’implementen sobre una capa comuna de 
és la que JXTA relaciona amb els protocols de transport. 
següents: 
 
 

 
Fig

 
Només és necessari implementar aquells protocols que el 
que sigui accessible des d’altres 
el ERP. 
 
 
2.4.1 Peer Resolver Protocol (
 
Implementa un protocol de petició/resposta que permet als usuaris enviar 
missatges genèrics. Es poden enviar qualsevol tipus de missatges i cadascun 
anirà associat unívocament a una resposta mitjançant una 

 

es troba dintre d’un tallafocs pot enviar missatges cap a un 
gui fora però el peer que està fora no podrà establir una connexió 

Per que hi pugui haver comunicació entre dos 
s’han de complir unes condicions: 

de dintre del tallafocs ha de conèixer un peer de fora
de dintre com el de fora han de suportar HTTP

ha de permetre transferències HTTP. 

JXTA 

El conjunt de protocols JXTA es composa de 6 protocols que permeten el 
descobriment, organització, monitorització i comunicació entre 
aquests protocols s’implementen sobre una capa comuna de missatgeria

relaciona amb els protocols de transport. Els 6 protocols són els 

Fig. 2.18 Pila de protocols JXTA 

plementar aquells protocols que el peer
des d’altres peers ha d’implementar com a mínim el 

Protocol (PRP) 

Implementa un protocol de petició/resposta que permet als usuaris enviar 
missatges genèrics. Es poden enviar qualsevol tipus de missatges i cadascun 
anirà associat unívocament a una resposta mitjançant una ID única. 

55 

pot enviar missatges cap a un peer 
que està fora no podrà establir una connexió 

hi pugui haver comunicació entre dos peers a través 

de fora. 
HTTP. 

es composa de 6 protocols que permeten el 
i comunicació entre peers. Tots 

missatgeria que 
Els 6 protocols són els 

peer necessiti. Per 
ha d’implementar com a mínim el PRP i 

Implementa un protocol de petició/resposta que permet als usuaris enviar 
missatges genèrics. Es poden enviar qualsevol tipus de missatges i cadascun 

única.  
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<xs:element name="ResolverQuery" 

type="jxta:ResolverQuery"/> 

 

<xs:complexType name="ResolverQuery"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element ref="jxta:Cred" minOccurs="0" /> 

    <xs:element name="SrcPeerID" type="jxta:JXTAID" /> 

    <!-- This could be extended with a pattern restriction 

--> 

    <xs:element name="HandlerName" type="xs:string" /> 

    <xs:element name="QueryID" type="xs:string" /> 

    <xs:element name="HC" type="xs:unsignedInt" /> 

    <!-- For historical reasons the query is a whole 

flattened document --> 

    <xs:element name="Query" type="xs:anyType" /> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.19 Format del Resolver Query Message 

 
<xs:element name="ResolverResponse" 

type="ResolverResponse"/> 

 

<xs:complexType name="ResolverResponse"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element ref="jxta:Cred" minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="ResPeerID" type="jxta:JXTAID" 

minOccurs="0" /> 

    <xs:element name="HandlerName" type="xs:string"/> 

    <xs:element name="QueryID" type="xs:string"/> 

    <!-- For historical reasons the response is a whole 

flattened document --> 

    <xs:element name="Response" type="xs:anyType"/> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.20 Format del Resolver Response Message 

 
 
2.4.2 Endpoint Routing Protocol (ERP) 
 
És el mecanisme que tenen els peers per trobar rutes cap als altres peers quan 
no existeix una ruta directa entre ells. La informació de ruta inclou una llista 
ordenada dels relays que es poden fer servir per enviar missatges. ERP 
proporciona un conjunt de missatges de petició/resposta que són processats 
pel routing service. 
 
 

<xs:element name="APA" type="jxta:APA"/> 

 

<xs:complexType name ="jxta:APA"> 

  <xs:sequence> 
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    <xs:element name="PID" minOccurs="0" 

type="jxta:JXTAID"/> 

    <xs:element name="EA" type="xs:anyURI" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

<xs:element name="RA" type="jxta:RA"/> 

 

<xs:complexType name ="jxta:RA"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="DstPID" minOccurs="0" 

type="jxta:JXTAID"/> 

    <xs:element name="Dst"> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element ref="jxta:APA" maxOccurs="1"/> 

      </xs:sequence> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Hops" minOccurs="0"> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element ref="jxta:APA" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

    </xs:element> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.21 Anunci amb la informació de ruta 

 
<xs:element name="ERQ" type="jxta:ERQ"/> 

 

<xs:complexType name ="jxta:ERQ"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="Dst" type="jxta:JXTAID"/> 

    <xs:element name="Src"> 

      <xs:element ref="jxta:RA"/> 

    </xs:element> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.22 Route Query Message 

 
<xs:element name="ERR" type="jxta:ERR"/> 

 

<xs:complexType name ="jxta:ERR"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="Dst"> 

      <xs:element ref="jxta:RA"/> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Src"> 

      <xs:element ref="jxta:RA"/> 

    </xs:element> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.23 Route Response Message 
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2.4.3 Peer Discovery Protocol (PDP) 
 
El PDP serveix per descobrir qualsevol recurs publicat d’un peer en forma 
d’anunci (advertisement) i qualsevol recurs publicat dintre d’un grup. Fa servir 
el PRP per enrutar les peticions i les respostes. 
 

 

<xs:element name="DiscoveryQuery" 

type="jxta:DiscoveryQuery"/> 

 

<xsd:simpleType name="DiscoveryQueryType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <!-- peer --> 

    <xsd:enumeration value="0"/> 

    <!-- group --> 

    <xsd:enumeration value="1"/> 

    <!-- adv --> 

    <xsd:enumeration value="2"/> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

 

<xs:complexType name="DiscoveryQuery"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="Type" 

type="jxta:DiscoveryQueryType"/> 

    <xs:element name="Threshold" type="xs:unsignedInt" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Attr" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Value" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

    <!-- The following should refer to a peer adv, but is 

instead a whole doc for historical reasons --> 

    <xs:element name="PeerAdv" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.24 Discovery Query Message 

 
<xs:element name="DiscoveryResponse" 

type="jxta:DiscoveryResponse"/> 

 

<xs:complexType name="DiscoveryResponse"> 

  <xs:sequence> 

    <xs:element name="Type" 

type="jxta:DiscoveryQueryType"/> 

    <xs:element name="Count" type="xs:unsignedInt" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Attr" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Value" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 
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    <!-- The following should refer to a peer adv, but is 

instead a whole doc for historical reasons --> 

    <xs:element name="PeerAdv" minOccurs="0"> 

      <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:string"> 

         <xs:attribute name="Expiration" 

type="xs:unsignedLong"/> 

      </xs:extension> 

      </xs:simpleContent> 

      </xs:complexType>      

    </xs:entry> 

    <xs:element name="Response" maxOccurs="unbounded"> 

      <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

          <xs:extension base="xs:string"> 

            <xs:attribute name="Expiration" 

type="xs:unsignedLong"/> 

          </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

      </xs:complexType>      

    </xs:entry> 

  </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.25 Discovery Response Message 

 
 
2.4.4 Peer Information Protocol (PIP) 
 
PIP és un protocol que permet obtenir informació de l’estat d’un peer. És un 
protocol opcional i els peers no tenen perquè respondre a les seves peticions. 
Funciona sobre el PRP. 
 
 

<xs:element name="PeerInfoQueryMessage" 

type="jxta:PeerInfoQueryMessage"/> 

 

<xs:complexType name="PeerInfoQueryMessage"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="sourcePid" type="jxta:JXTAID" /> 

        <xs:element name="targetPid" type="jxta:JXTAID" /> 

        <!-- if not present then the response is the 

general peerinfo --> 

        <xs:element name="request" type="xs:anyType" 

minOccurs="0" /> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.26 PIP Query Message 

 
<xs:element name="PeerInfoResponseMessage" 

type="jxta:PeerInfoResponseMessage"/> 
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<xs:complexType name="PeerInfoResponseMessage"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="sourcePid" type="jxta:JXTAID" /> 

        <xs:element name="targetPid" type="jxta:JXTAID" /> 

        <xs:element name="uptime" type="xs:unsignedLong" 

minOccurs="0" /> 

        <xs:element name="timestamp" type="xs:unsignedLong" 

minOccurs="0" /> 

        <xs:element name="response" type="xs:anyType" 

minOccurs="0" /> 

        <xs:element name="traffic" type="jxta:piptraffic" 

minOccurs="0" /> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

<xs:complexType name="piptraffic"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="lastIncomingMessageAt" 

type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" /> 

        <xs:element name="lastOutgoingMessageAt" 

type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" /> 

        <xs:element name="in" type="jxta:piptrafficinfo" 

minOccurs="0" /> 

        <xs:element name="out" type="jxta:piptrafficinfo" 

minOccurs="0" /> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

<xs:complexType name="piptrafficinfo"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="transport" maxOccurs="unbounded"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:simpleContent> 

                    <xs:extension base="xs:unsignedLong"> 

                        <xs:attribute name="Expiration" 

type="xs:anyURI" /> 

                    </xs:extension> 

                </xs:simpleContent> 

            </xs:complexType> 

        </xs:element> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.27 PIP Response Message 

 
 

2.4.5 Pipe Binding Protocol (PBP) 
 
Aquest protocol l’utilitzen els serveis per comunicar-se amb altres peers. 
Permet establir un canal virtual o pipe entre un o més peers. Treballa sobre el 
Endpoint Protocol. L’anunci d’una pipe té el següent format: 
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<xs:element name="PipeAdvertisment" 

type="jxta:PipeAdvertisment"/> 

 

<xs:complexType name="PipeAdvertisement"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="Id" type="jxta:JXTAID" /> 

        <xs:element name="Type" type="xs:string" /> 

        <xs:element name="Name" type="xs:string" 

minOccurs="0" /> 

        <xs:element name="Desc" type="xs:anyType" 

minOccurs="0" /> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Fig. 2.28 Format d’un Pipe Advertisement 
 
 

2.4.6 Rendezvous Protocol (RVP) 
 
S’utilitza per propagar missatges dintre d’un grup. RVP permet enviar 
missatges a totes les instancies del servei i l’utilitzen el PRP i el PBP per 
propagar missatges. 
 
 

<xs:element name="RdvAdvertisement" 

type="jxta:RdvAdvertisement"/> 

 

<xs:complexType name="RdvAdvertisement"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="RdvGroupId" type="jxta:JXTAID" /> 

        <xs:element name="RdvPeerId" type="jxta:JXTAID" /> 

        <xs:element name="RdvServiceName" type="xs:string" 

/> 

        <xs:element name="Name" type="xs:string" /> 

        <xs:element name="RdvRoute" type="jxta:RA" 

minOccurs="0" /> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 
Fig. 2.29 Format d’un Rendezvous Advertisement 

 
 
2.5 Mecanismes de descobriment de peers 
 
Existeixen diversos tipus de mecanismes de descobriment: 
 

• LAN-Based: es realitza mitjançant missatges broadcast. 
• Invitation: un peer proporciona informació del sistema sense solicitut 

prèvia. 
• Cascade: els peers proporcionen informació dels altres peers que 

coneixen amb l’autorització d’aquests. 
• Multicast: s’envia un missatge multicast i quan coneix als peers del grup 

només es comunica amb ells. 
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Els protocols de JXTA no necessiten que la xarxa sobre la qual funcionen tingui 
capacitat multicast o broadcast, d’això s’encarrega la capa d’aplicació. Tots són 
asíncorns i estan basats en un model de petició resposta. 
 
El primer que ha de fer un peer quan s’ha incorporat al NetPeerGroup es 
descobri el seu entorn. El que fa es propagar dintre del grup una petició de 
descobriment d’aquell recurs que vol trobar (peers, peer groups,…). Les 
respostes són asíncrones i és responsabiltat de l’aplicació decidir quan de 
temps s’esperarà a rebre aquestes respostes. 
 
Els anuncis s’enmagatzemen en una cache local. En fer les peticions de 
descobriment es pot indicar a més del tipus d’anunci que volem la quantitat de 
respostes que admitirem. La pràctica més normal en fer els descobriments és 
primer mirar a la caché local (descobriment passiu) i si no es troba res a la 
cache enviar una petició broadcast als membres del grup dintre de la xarxa 
LAN (descobriment directe).  
 
Si el mecanisme de descobriment irecte mitjançant missatges broadcast dintre 
de la LAN no dona resultats el següent pas és passar la petició a un 
rendezvous peer del group (decobriment indirecte) que s’encarregarà de 
propagarla entre la resta de rendezvous que conegui. 
 
 
 


