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1 Objetivos

O objetivo deste trabalho de curso é projetar e desenvolver uma aplicação distribúıda utili-
zando o paradigma cliente/servidor. A aplicação consiste em um serviço de mensagens na
qual clientes solicitam mensagens a um servidor de mensagens (maiores detalhes abaixo).
Você deve utilizar a API de sockets para desenvolver o aplicativo utilizando a sua linguagem
de programação preferida.

2 Serviço de mensagens

A aplicação a ser desenvolvida consiste em um serviço de mensagens, que funciona da seguinte
maneira. Um servidor armazena um conjunto de mensagens, que em geral são frases curtas,
por exemplo:

• “Imagination is more important than knowledge.” Albert Einstein

Cada mensagem armazenada no servidor possui um número, entre 1 e M , onde M é o total
de mensagens armazenadas no servidor.

O servidor de mensagens aguarda a conexão de um cliente. Ao se conectar ao servidor, o
cliente envia uma requisição, solicitando uma mensagem. Esta requisição enviada ao servidor
possui o número da mensagem solicitada. O servidor então recebe a requisição, e transmite
ao cliente a mensagem correspondente, que exibe a mensagem ao usuário.

O cliente pode ainda solicitar uma mensagem qualquer, enviando ao servidor uma re-
quisição com número “0”. Neste caso, o servidor deve escolher aleatoriamente uma mensagem
entre as M mensagens dispońıveis.

Caso o cliente solicite uma mensagem de número maior do que M ou menor do que zero, o
servidor deve responder ao cliente com uma mensagem de erro. Esta mensagem deve informar
ao cliente que o número solicitado não é válido e informando o cliente a faixa de valores válidos
(que vai de 0 a M).

3 Protocolo e arquitetura do servidor

Você terá que definir um protocolo para o seu sistema assim como o formato das mensagens
do seu protocolo. Isto exige determinar os tipos e campos das mensagens. Por exemplo,
um campo deve ser utilizado para determinar o tipo de mensagem enviada pelo servidor
(mensagem de erro ou mensagem do banco de mensagens). Você deve ainda determinar se o
texto das mensagens enviadas pelo servidor terão tamanho fixo (pré-determinado e conhecido
pelo cliente) ou tamanho variável (dependente de cada mensagem).

Assim como o protocolo HTTP, seu serviço de mensagens deve ser implementando utili-
zando as abordagens persistente e não-persistente. No caso não-persistente, o servidor encerra
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a conexão assim que termina de transmitir a mensagem ao cliente. No caso persistente, o
servidor mantém a conexão aberta aguardando uma nova requisição de mensagem cliente. O
cliente pode então fazer outra requisição utilizando a mesma conexão. Esta conexão é encer-
rada pelo cliente, quando este não desejar mais solicitar mensagens ao servidor (ex. terminar
a execução do programa).

Assim como no protocolo HTTP, o cliente deve informar ao servidor se o mesmo deseja
operar em modo persistente ou não-persistente. Desta forma, o cliente deve enviar uma
mensagem ao servidor antes de solicitar a primeira mensagem (ou então junto com a solicitação
da primeira mensagem). O modo de operação (persistente ou não-persistente) deve ser uma
opção (parâmetro) do programa cliente.

O servidor pode ser implementando utilizando apenas uma arquitetura simples, com ape-
nas uma linha de execução (thread) ou utilizando uma arquitetura paralela, com múltiplas
threads. No segundo caso, o servidor pode, por exemplo, criar uma thread para cada cliente
que se conecta. Isto permite atender vários clientes simultaneamente.

4 Testes e avaliação

Você deve testar o seu serviço de mensagens ilustrando com exemplos todas as suas funcio-
nalidades, executando o programa cliente e servidor em máquinas diferentes. Por exemplo,
realize testes ilustrando o funcionamento dos modos persistentes e não-persistentes. Se for o
caso, realize testes com múltiplos clientes. O resumo destes testes devem constar no relatório
(ver detalhes abaixo).

Bônus: Realize uma avaliação do desempenho do seu sistema. Crie uma versão não-
interativa do programa cliente de forma que o mesmo possa ser chamado pela linha de co-
mando com parâmetros. Crie um script para disparar a execução de clientes em paralelo,
em máquinas diferentes, para gerar carga para o servidor. Modifique seu cliente para que
o mesmo faça a medição do tempo de resposta (i.e., tempo desde o cliente se conectar ao
servidor até a mensagem ser recebida). Calcule a média aritmética do tempo de resposta dos
clientes e apresente um gráfico com seus resultados. Você deve variar o número de clientes
que se conectam simultâneamente (ex. 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000). Faça
também uma avaliação e comparação do caso multithreaded com o caso onde temos apenas
uma thread. Analise seus resultados.

5 Relatório

Você deve preparar um relatório do seu trabalho com no máximo 4 páginas. O relatório deve
conter a descrição do seu sistema de mensagens, descrevendo o protocolo (tipo e formato das
mensagens), as funcionalidades do serviço, a arquitetura do servidor, e detalhes relevantes
da implementação. Ilustre algumas das mensagens trocadas entre o cliente e o servidor com
um diagrama de mensagens. O relatório deve ter também uma seção de testes onde você
ilustra algumas das funcionalidades. Por fim, o código fonte do seu programa, devidamente
comentado, deve ser anexado ao relatório.
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