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Hjemmeeksamen 
INF5510 – Distribuerte Objekter 
 
Dette er en oppgave som er karaktergivende for kurset. Karakteren vil telle 1/3 av den samlede 
karakter for kurset. Ulikt hjemmeeksamener i andre kurs er oppgaven i tillegg obligatorisk og må 
bestås for å kunne få gå opp til avsluttende eksamen.  
 
Oppgaven 
 
Opgaven er at lave en simpel form for Napster i Emerald - vi kalder det for Nopester. 
 

• Napster blev brugt til at gemme musikfiler - vi bruger blot tekststrenge som filer. 
• Ligesom Napster forudsættes det, at filer er immutable. 
• Ligesom Napster skal filer gemmes hos en række peers. 

 
Skriv og implementer Nopester i Emerald. 
 
Forutsetninger 
 
Den skal, som Napster, have en central server, som implementerer et indeks over, hvor de 
forskellige filer er gemt. Hver fil har et navn. Internt identificeres filerne ved et såkaldt secure 
digest af filens indhold. Som secure digest kan man implementere MD5 eller SHA-1 (!) - men det 
er helt i orden blot selv at skrive en simpel hashfunktion som dog skal give mindst 128 bit og 
som skal have have blot en rimelig chance for, at der ikke opstår kollisioner. 
 
Ud over den central server skal der være en række peers. 
 

• Hver peer kan indsætte nye filer i systemet, dvs. den regisrerer at den har en file ved at 
sende navnet og det secure digest af filen til den central server, som så indsætter 
filoplysningerne i en tabel (hvis den ikke allerede har registreret filen). Samtidigt indsættes 
peeren i listen over peers som har filen. 

 
• En peer kan desuden anmode om at få udleveret en liste over hvilke andre peers, der har 

en fil med et givet navn. Disse peers skal så kunne udlevere filen på anmodning. 
 

• En peer kan desuden fortælle den centrale server, at peeren ikke længere gemmer filen. 
 

• Peers behøver ikke gemme filerne på disk - for Nopester er det tilstrækkeligt, at filerne 
ligger som objekter. 

 
I skal skrive et testobjekt, som initialiserer systemet og genererer en mængde peers, lader dem 
oprette en række filer, lader dem anmode om kopier af filer, og til sidst udskriver et "dump" af 
hele systemets tilstand. Opbyg selv et passende testeksempel. 
 
I princippet skal hver peer og den centrale server køre på hver sin maskine - det er tilstrækkeligt, 
at man bruger færre maskiner, men man skal dog mindst fordele peers over 2 maskiner (hvoraf 
serveren kan køre på en af maskinerne). Jeres implementation af Nopester skal også fungere, 



efter at en maskine, hvor der var en peer, dør. Brug fx "when unavailable" og/eller ekstra 
processer som holder øje med hvilke maskiner er oppe (fx ved regelmæssigt 
at bruge getActiveNodes). 
 
Kør et passende testeksempel, fx med 10 filer og 5 peers og et passende antal replikeringer. 
 
Levering 
 
1. En kort (3 - 6 sider) rapport indeholdende 

• en kort analyse af væsentlige beslutninger I har taget ang. programmet, herunder 
designbeslutninger 

• en kort beskrivelse af de vigtigste objekter/klasser i jeres program 
• en kort beskrivelse af testovervejelserne og begrundelse for opstilling af jeres 

testeksempel (evt. om I har opdelt testeksemplet i flere dele). 
 2.    programmet 
 3.    udskrifter fra test 
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