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Introduksjon

Oppgaven er karaktergivende og vil telle 1/3 av den samlede karakteren i
kurset INF5510-v11. Oppgaven er i tillegg obligatorisk og må bestås for å
kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Oppgaven

Oppgaven går ut på å lage en simpel form for Napster i Emerald - vår
versjon vil hete Nopester.

• Napster ble brukt til musikkfiler (.mp3) - Vi bruker tekststrenger.

• Som i Napster kreves det at filene er immutable.

• Filene må lokaliseres hos vilkårlige peers.

Implementer Nopester i Emerald Programming Language.

Forutsetninger

Programmet skal, som Napster ha en sentral server som indekser hvor
de ulike filene befinner seg. (Hvilke Peers som holder de gitte filene)
Hver fil har et navn, men internt i systemet identifiseres filene ved hjelp
av et secure digest av filens innhold. Som secure digest står du fritt
til å implementere MD5 eller SHA-1(!) - men det er svært krevende.

Du kan implementere en enklere secure digest, men det må være enten
FNV-hash, BERNSTEIN eller ADDITIVE-hash. Det er også et krav om



at hashingalgoritmen implementeres ved hjelp av et typeobject for å
sikre såkalt «loose coupling». På den måten kan hashingimplementasjonen
enkelt skiftes ut.

Peers

Utover den sentrale serveren skal det også implementeres funksjonalitet
for peers.

• Hver peer skal kunne sette inn nye filer i systemet. Det skal den
gjøre ved å registrere at den har en gitt fil ved å sende navnet og
nevnte secure digest til den sentrale serveren som så sørger for å sette
inn opplysningene i en tabell (med mindre filen allerede eksisterer)
Videre skal peeren settes inn i listen over peers som har filen.

• En peer skal kunne anmode å få utlevert listen over hvilke peers som
har en fil med et gitt navn. Videre må peers kunne utlevere filen på
anmodning.

• En peer skal også kunne fortelle den sentrale serveren om at en gitt
fil ikke lenger eksisteres hos peeren.

• Det er ikke nødvendig å lagre filene på disk, det er tilstrekkelig at
filene ligger som objekter i hukommelsen.

Dere skal videre skrive et testobjekt som initialiserer systemet og
generer en rekke peers. Hver peer må opprette en rekke filer og ikke
minst anmode filer fra andre peers. Til slutt må en dump"av hele systemets
tilstand skrives ut. Dere bygger selv opp et passende eksempel.

I prinsippet skal hver peer og den sentrale serveren kjøre på hver sin
maskin, men det er tilstrekkelig å bruke færre maskiner. Dog skal peers
minst fordeles over to maskiner, hvorav serveren kjører på en dedikert
maskin. Implementasjonen av Nopester skal også fungere etter at en
maskin hvor det fantes en peer, går ned. Tips her vil være å bruke when

unavailable og/eller ekstra prosesser som holder et øye med hvilke
maskiner som er oppe ved hjelp av gjentatte kall på getActiveNodes.

Kjør et passende testeksempel. Bruk feks ti filer og fem peers med et
passende antall replikeringer.
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Levering

1. En kort (3 - 6 sider) rapport som inneholder:

• En analyse av de mest vesentlige beslutninger du tatt vedrøren-
de programmet. Først og fremst designbeslutninger

• En beskrivelse av de viktigste klasser/objekter i programmet

• En beskrivelse av hvordan du har testet programmet og hvorfor
du har valgt å teste som du gjør. Feks bør du nevne om du har
testet programmet i flere deler.

2. Kildekoden

3. Testutskrifter

Innleveringsfristen er 27. april 2011 klokken 23:59. Levering skjer via
elektronisk post til toij@ifi.uio.no - Merk innlevering med emne "INF5510 -
Hjemmeeksamen 1"

Da gjenstår det bare å ønske lykke til :)
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