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Nível Aplicacional

❒ Arquitectura de Aplicações Distribuídas

❒ Web HTTP

❒ FTP 

❒ Mail

� SMTP, POP3
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� SMTP, POP3

❒ DNS

❒ Programação com Sockets

� TCP

� UDP



Nível Aplicacional

Objectivos:

❒ Conceitos e implementação de 

protocolos de nível aplicacional

� Modelo de serviço de 

transporte

❒ Conhecer os protocolos 

mais utilizados

� HTTP

� FTP

� SMTP / POP3 

DNS

2-3 Nível Aplicacional 3

� Modelo cliente/servidor

� Modelo peer-to-peer (P2P)

� DNS

❒ Programar Aplicações em 

rede

� API socket



Algumas Aplicações da Internet

❒ E-mail

❒ Web

❒ Instant messaging

❒ Remote login

P2P file sharing

❒ VoIP

❒ Real-time video 

conference

❒ Grid Computing

❒ Cloud Computing
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❒ P2P file sharing

❒ Multi-user network games

❒ Streaming stored video 

clips

❒ Cloud Computing



Aplicações Distribuídas

Programas que:

� Correm em diferentes hosts

� Comunicam através da rede

� Realizam tarefas em conjunto

Alvo das aplicações:

Sistemas periféricos da rede

application
transport
network
data link
physical
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� Sistemas periféricos da rede

� As aplicações são desenvolvidas e 

propagadas rapidamente (RAD)

� O software dos elementos activos 

de rede não correm aplicações 

utilizador

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical



Arquitecturas Aplicacionais

❒ Client-server

❒ Peer-to-peer (P2P)

❒ Híbridas: client-server & P2P
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Arquitectura Cliente/Servidor

Servidor:

� Servidor sempre no ar

� Endereço IP fixo

� Espera contacto clientes

� Possivelmente escalável

Cientes:
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Cientes:

� Não estão sempre ligados

� Podem ter endereço IP 
dinâmico

� Tomam a iniciativa de 
contactar o servidor

� Não comunicam uns com os 
outros

client/server



Arquitectura P2P

❒ Sistemas comunicam de forma 
arbitrária

❒ Parceiros (“peers”) ligam-se de 
forma intermitente e podem 
mudar de endereço IP

❒ Um peer pode ser cliente e 

peer-peer
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❒ Um peer pode ser cliente e 
servidor ao mesmo tempo

❒ Exemplos: Gnutella, Torrent, 
etc..

Sistemas altamente escaláveis

Mais difíceis de gerir



Híbridas de cliente/servidor & P2P

Napster
� P2P para transferência de ficheiros de música

� Procura de ficheiros centralizada:
• Parceiros registam conteúdo num servidor central
• Parceiros contactam servidor para localizar conteúdos

VoIP (Voice over IP)
� Realização de chamadas telefónicas na Internet

� Computador a computador, telefone a telefone
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� Computador a computador, telefone a telefone

� Utilização de protocolos específicos: SIP(C/S), RTP(P2P)

Instant Messaging
� Conversa entre dois utilizadores é feita em P2P

� Presença, detecção e registo são centralizados
• Utilizador regista a seu endereço IP com o servidor quando se liga
• Utilizador contacta o servidor para obter endereços IP dos seus 

contactos (“buddies”)



Comunicação entre Processos

Processo: programa a correr 

num host.

❒ No mesmo host, os  

processos comunicam 

através de IPC - Inter-

Process Communication

Processo Cliente : processo 

que inicia a comunicação

Processo Servidor : processo 

que espera para ser 

contactado
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Process Communication

(definido pelo Sistema 

Operativo).

❒ Processos em hosts

diferentes comunicam por 

troca de mensagens

❒ Nota: aplicações com 

arquitecturas P2P têm  

processos cliente &  

processos servidor



Sockets
❒ Um processo envia e recebe 

mensagens através de uma 
socket

� O processo que envia entrega 

as mensagens à socket

� Confia na infra-estrutura de 
transporte associada para 
encaminhar a mensagem até 
ao socket do processo que 

process

TCP with

socket

host or
server

process

TCP with

socket

host or
server

Internet

controlled by
app developer
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ao socket do processo que 
recebe

� O processo que recebe retira 

as mensagens da socket

❒ API Socket:

� Permite a escolha do protocolo de transporte;

� Possibilita regular alguns parâmetros de transmissão

TCP with
buffers,
variables

TCP with
buffers,
variables

Internet

controlled
by OS



Endereçamento

❒ Um processo tem de estar 

identificado para poder 

receber mensagens

❒ Um host tem um endereço IP 

único de 32 bits

❒ Q: O endereço IP do host é 

❒ O identificador inclui o 

endereço IP e o port 

number associado com o 

processo que corre no 

host.

❒ Exemplos de port 
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❒ Q: O endereço IP do host é 

suficiente para identificar o 

processo?

❒ A: Não, inúmeros processos 

podem estar a correr no 

mesmo host

❒ Exemplos de port 

numbers:

� HTTP server: 80

� Mail server: 25

❒ Vamos voltar a este 

assunto mais tarde



Um protocolo aplicacional define

❒ Tipos das mensagens trocadas, 

ex. mensagens de pedido & 

resposta

❒ Sintaxe dos tipos de 

mensagens: que campos 

existem nas mensagens & 

como são delimitados

Protocolos abertos:

❒ Definidos em RFCs

❒ Garantem 

interoperabilidade

� e.g., HTTP, SMTP
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como são delimitados

❒ Semântica dos campos, i.e., 

significado da informação que 

contêm

❒ Regras para quando e como os 

processos enviam & 

respondem às mensagens

Protocolos Proprietários:

❒ Controlados pelos 

fornecedores

� e.g., Passport, Skype, 

iTunes



Que tipo de serviço de transporte ?
Perca de Dados

❒ Algumas aplicações (e.g., áudio) 
podem tolerar  alguma perca de 
dados

❒ Outras aplicações (e.g., 
transferência de ficheiros, Web) 
necessitam de transferências de 

dados 100% fiáveis

Largura de Banda

❒ Algumas aplicações (e.g., 

multimédia) necessitam de um 

mínimo de largura de banda 

para serem utilizáveis

❒ Outras aplicações (“adaptáveis”) 

podem utilizar a largura de 

banda disponível no momento
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Timing

❒ Algumas aplicações (e.g., VoIP, 
jogos interactivos) necessitam 
de atrasos muito baixos devido 
ao elevado grau de 
interactividade que 
implementam

banda disponível no momento



Requisitos das Aplicações Relativamente aos 

Serviços de Transporte
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Serviços dos Protocolos de Transporte

Serviço TCP:
❒ Orientado à conecção:

necessidade de estabelecer 
ligação entre os processos cliente 
e servidor

❒ Transporte Fiável: entre o 
processo que envia e o que 
recebe

❒ Controle de Fluxo: o emissor não 
“inunda” o receptor

Serviço UDP:
❒ Sem conecção: Não é necessário 

estabelecer conecção

❒ Transporte Não-fiável: transferência de 
dados não fiável entre o processo 
emissor e o receptor

❒ Não fornece: estabelecimento de 
conecção, fiabilidade, controle de 
fluxo, controle de congestão, entrega 
atempada e de largura de banda 
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❒ Controle de Fluxo: o emissor não 
“inunda” o receptor

❒ Controle de congestão: baixa a 
taxa de emissão quando a rede 
está saturada

❒ Não fornece: garantia de entrega 
atempada e de largura de banda 
mínima

fluxo, controle de congestão, entrega 
atempada e de largura de banda 
mínima 

Q: Então para que serve o UDP?



Aplicações Internet e Protocolos de Transporte
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Aplicações Distribuídas

❒ Arquitectura de Aplicações Distribuídas

❒ Web & HTTP

❒ FTP 

❒ Mail

� SMTP, POP3
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� SMTP, POP3

❒ DNS

❒ Programação com Sockets

� TCP

� UDP



Web & HTTP
Noções Básicas e Definições

❒ A Web é um espaço de informação constituído por recursos

❒ Os recursos (ou objectos) podem ser ficheiros HTML, 

imagens JPEG, applets Java, ficheiros áudio,…

❒ Os recursos são geralmente agrupados  numa página

❒ Uma página Web é geralmente descrita em HTML e inclui 
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❒ Uma página Web é geralmente descrita em HTML e inclui 

geralmente referências para vários objectos

❒ Cada objecto é identificado por um URI e localizado por um 

URL :

http://netlab.ulusofona.pt/rc/teoricas/index.html

host name path nameprotocol



URIs: Uniform Resource Identifiers
❒ Sistema de designação que permite identificar recursos na Internet

� Uniforme porque incorpora uma série de sistemas de designação
• URI scheme - scheme:scheme-specific-name

� Para cada scheme existem procedimentos específicos para a resolução 
do seu espaço de nomes

• http://www.service.cc

• ftp://server.school.edu

• rmi://somehost/rmi-service

❒ URN: Uniform Resource Name

� É um URI de nomeação “puro” no qual o nome não tem associada 
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� É um URI de nomeação “puro” no qual o nome não tem associada 
qualquer localização

• urn:nameSpace:nameSpace-specificName

• Ex: urn:ISBN:0-201-64233-8 sistema de nomeação de livros

� Para aceder a um URN é necessário convertê-lo num URL

❒ URL: Uniform Resource Locator

� É um URI específico para localização de recursos
• scheme:scheme-specific-location

• Ex: http://dns-name/filesystem-name

� Está associado à localização do recurso
• Se este se move ou é removido o URL perde o significado



Funcionalidade do HTTP

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

❒ Protocolo de nível aplicação da Web

❒ Modelo cliente/servidor 

� Cliente: browser efectua pedidos, 
recebe dados e realiza o “display” de 
objectos Web

PC running
Firefox
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objectos Web

� Servidor: o servidor Web recebe 
pedidos, interpreta-os acede 
informação e envia respostas aos 
clientes

❒ HTTP 1.0: RFC 1945

❒ HTTP 1.1: RFC 2068

Server 
running

Apache Web
server

Mac running
Safari

Interactividade entre ambientes heterogéneos



Os protocolos que mantêm estado 

são complexos!

Funcionalidades do HTTP (cont.)

Utiliza o protocolo de transporte 
TCP:

❒ Cliente inicializa uma ligação TCP 
(criação de socket) ao server, no 
porto 80

❒ servidor aceita a ligação TCP do 
cliente

O HTTP não mantém estado 
(“stateless”)

❒ O Servidor não mantém 
informação de anteriores 
pedidos do cliente
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são complexos!

❒ Historial dos estados tem de 

ser mantido

❒ Se o servidor ou o cliente vão 

abaixo as duas noções do 

estado podem divergir e ser 

inconsistentes, necessitando 

reconciliação

cliente

❒ Mensagens HTTP  (protocolo  de 
nível aplicacional) são trocadas entre 
o browser (HTTP client) e o servidor 
Web (HTTP server)

❒ A ligação TCP é fechada



Ligações HTTP

HTTP Não persistente 

❒ Em cada ligação é enviado no 

máximo um objecto

❒ HTTP/1.0 não suporta 

persistência 

HTTP Persistente 

❒ Através de uma mesma ligação 

estabelecida entre o cliente e o 

servidor podem ser enviados 

múltiplos objectos

O HTTP/1.1 utiliza ligações 
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❒ O HTTP/1.1 utiliza ligações 

persistentes por defeito

❒ Suporta não persistência para 

compatibilidade

� Connection: close



HTTP Não persistente

Supondo que o URL …
http://netlab.ulusofona.pt/rc/teoricas/index.html

1a. HTTP client initiates TCP connection 
to HTTP server (process) at 
netlab.ulusofona.pt on port 80

1b. HTTP server at host 
netlab.ulusofona.pt waiting for TCP 
connection at port 80.  “accepts” 

… contêm texto e referencias a 10 imagens jpeg
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2. HTTP client sends HTTP request 

message (containing URL) into TCP 
connection socket. Message 
indicates that client wants object 
/rc/teoricas/index.html

connection, notifying client

3. HTTP server receives request 
message, forms response message

containing requested object, and 
sends message into its socket

time



Nonpersistent HTTP (cont.)

5. HTTP client receives response 
message containing html file, 
displays html.  Parsing html file, 
finds 10 referenced jpeg  objects

4. HTTP server closes TCP connection. 

time
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6. Steps 1-5 repeated for each of 10 
jpeg objects

time



Cálculo do Tempo de Resposta

RTT (Round-trip-time):

❒ Tempo que um pacote leva a ir e 
voltar do cliente ao servidor.

Tempo de Resposta:

❒ um RTT para inicializar a ligação 
TCP 

❒ um RTT para que o pedido  HTTP 

initiate TCP
connection

RTT
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❒ um RTT para que o pedido  HTTP 
seja enviado e o início dos dados 
recebido

❒ Tempo de transmissão do 
ficheiro

Total = 2RTT + Tempo de 
transmissão 

time to 
transmit 
file

request
file

RTT

file
received

time time



HTTP Persistente

HTTP não persistente:

❒ Requer 2 RTTs por objecto

❒ Overhead do Systema em cada
ligação TCP 

❒ Frequentemente, os Browsers 
abrem várias ligações TCP para 
requerer objectos referenciados 
numa mesma página

Persistência sem pipelining:

❒ O cliente envia um novo pedido 
só depois de ter recebido a 
resposta do pedido anterior

❒ Implica um RTT para cada 
objecto referenciado

Persistência com pipelining:

❒ Por defeito no HTTP/1.1
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numa mesma página

HTTP Persistente

❒ O servidor deixa a ligação aberta 
depois de ter enviado a resposta

❒ Os pedidos HTTP seguintes são 
enviadas através da mesma ligação 
já aberta

❒ Por defeito no HTTP/1.1

❒ O cliente envia pedidos logo 
que detecta referências a 
objectos numa página

❒ Consegue-se um RTT para 
todos os objectos 
referenciados

A gestão da persistência e pipelining implica clientes e 

servidores multiprogramados



Mensagens HTTP

❒ Dois tipos de mensagens HTTP: pedido, resposta

❒ Mensagem pedido HTTP :

� Em ASCII (formato legível)

GET /somedir/page.html HTTP/1.1\r\n

request line

(GET, POST, 

HEAD commands)
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GET /somedir/page.html HTTP/1.1\r\n

Host: www.someschool.edu\r\n

User-agent: Mozilla/4.0\r\n

Connection: close (or persistent)\r\n

Accept-language:pt\r\n

\r\n

(extra carriage return, line feed)

(GET, POST, 

HEAD commands)

header

lines

Carriage return, 

line feed 

indicates end 

of message



Mensagem pedido HTTP: formato geral
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Carregamento de dados

Método Post :

❒ As páginas Web incluem 

frequentemente 

formulários de entrada de 

dados Método GET :
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dados

❒ Os dados são enviados para 

o servidor no corpo da 

mensagem

Método GET :

❒ Utiliza o método GET

❒ Os dados são embebidos 

na linha do URL do 

pedido:

Ex:
www.somesite.com/login?user=obama&passwd=barack



Tipos de Métodos

HTTP/1.0

❒ GET

❒ POST

❒ HEAD

asks server to leave 

HTTP/1.1

❒ GET, POST, HEAD

❒ PUT

� uploads file in entity body 

to path specified in URL 
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� asks server to leave 

requested object out of 

response

to path specified in URL 

field

❒ DELETE

� deletes file specified in the 

URL field



Mensagem de resposta HTTP

HTTP/1.1 200 OK 

Connection close

Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT 

Server: Apache/1.3.0 (Unix) 

Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 …... 

status line

(protocol

status code

status phrase)

header

lines
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Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 …... 

Content-Length: 6821 

Content-Type: text/html

data data data data data ... 

lines

data, e.g., 

requested

HTML file



Códigos de resposta HTTP

200 OK
� Request succeeded, requested object later in this message

301 Moved Permanently
� Requested object moved, new location specified later in this message 

(Location:)

304 Not Modified

Na primeira linha da mensagem de resposta servidor->cliente.

Alguns exemplos de códigos de resposta:
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304 Not Modified
� Requested object has not been modified since date send in conditional 

command

400 Bad Request
� Request message not understood by server

404 Not Found
� Requested document not found on this server

505 HTTP Version Not Supported



O HTTP em acção

❒ Aulas práticas:

� Acesso com Telnet

� Análise tráfego com Ethereal

� Exemplo de um cliente Socket
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Simular cliente HTTP com telnet

1. Abrir uma sessão Telnet para um Web server:

Abre uma conecção TCP para o porto 80 (porto HTTP por defeito) no 
servidor Web do Lab.
Tudo o que for escrito até ao <ENTER> é enviado para o porto 80 do 

servidor

telnet netlab.ulusofona.pt 80

2. Enviar um pedido GET HTTP:
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2. Enviar um pedido GET HTTP:

GET /index.html HTTP/1.1

Host: netlab.ulusofona.pt

Ao escrever este texto, seguido de dois <ENTER> este 
comando GET mínimo (mas completo) é enviado ao servidor 
HTTP

3. Observe a resposta enviada pelo servidor Web



Cookies: informação utilizador

A grande maioria dos sites Web utiliza um 
mecanismos para guardar informação 
utilizador baseado em cookies

Quatro componentes no mecanismo:
1) Campo “cookie” no header da mensagem 

HTTP de resposta

2) Campo “cookie” no header do pedido HTTP

3) Ficheiro com o cookie recebido é guardado 
no sistema cliente, e é gerido pelo browser 

Exemplo:
� Um utilizador acede a Internet a 

partir de um computador

� Acede a um site Web pela 
primeira vez

� Quando o primeiro pedido HTTP 
chega ao site, o servidor cria um 
identificador único para o cliente 
assim como um perfil na BD de 
identificação
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no sistema cliente, e é gerido pelo browser 
utilizador

4) O cookie designa um “perfil” utilizador 
guardado numa BD do servidor

identificação

� Quando o utilizador volta a aceder 
ao site, o browser apresenta o 
cookie e o servidor identifica-o

� O site pode adequar a resposta ao 
perfil do utilizador



client
server

cookie file

ebay 8734
usual http request msg Amazon server

creates ID

1678 for user create
entry

usual http response 
Set-cookie: 1678 

ebay 8734

amazon 1678

Cookies: interacção típica
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usual http response msg

usual http response msg

one week later:

usual http request msg
cookie: 1678 cookie-

specific

action

access

amazon 1678

usual http request msg
cookie: 1678 cookie-

spectific

action

access
ebay 8734

amazon 1678

backend
database



Cookies: Utilizações

O que os cookies permitem:

❒ Autenticação / Autorização

❒ Carrinhos de compras

❒ Recomendações

❒ Estatísticas

Cookies e privacidade:

❒ Os cookies permitem que os 

sites identifiquem os 

utilizadores e guardem os seus 

dados 

❒ Muitas vezes os utilizadores 

registam-se fornecendo nome 

Nota
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Estatísticas

❒ Sessões utilizador com 

estado

� Sessões autenticadas

• Login

• Web e-mail

registam-se fornecendo nome 

e email

❒ Os motores de busca e 

servidores de publicidades 

utilizam cookies para obter 

mais conhecimento sobre 

utilizadores

Os cookies podem ser desactivados no browser do 

utilizador, reduzindo as funcionalidades possíveis



Intensidade do Tráfico HTTP

❒ Tem cada vez tendência a aumentar, sobretudo em grandes 

organizações

❒ Muitos pedidos dizem respeito a páginas muito frequentemente 

acedidas
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Intranet

ISP



Cache Web (proxy server)

❒ O browser é configurado 
para aceder à Web através 
do proxy

❒ O browser envia todos os 
pedidos HTTP ao proxy
� Se o objecto está no cache 

e tem data actual: o proxy 
envia o objecto 

Objectivos: responder aos pedidos dos clientes sem contactar o 

servidor de destino

client

Proxy

server

origin 

server
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e tem data actual: o proxy 
envia o objecto 
� Senão, o proxy pede o 

objecto ao servidor de 
detino, devolve-o ao cliente 
e guarda-o no cache

client
origin 

server



Web Proxy Caching

❒ O proxy actua simultaneamente 

como cliente e servidor

❒ Tipicamente o proxy é instalado no 

ISP residencial ou na rede de uma 

instituição (universidade, empresa)

Benefícios do Caching

❒ Reduz o tempo de resposta 

para os pedidos utilizador mais 

frequentes

❒ Diminui a intensidade de 

tráfego nas rede de acesso da 

instituição

2-41 Nível Aplicacional 41

instituição

❒ Diminui o tráfego na Internet 

de uma forma geral



Exemplo de Benefício do Caching

Pressupostos
❒ Tamanho médio de um objecto = 100 

Kbits
❒ Taxa média de pedidos dos 

utilizadores de uma instituição ao 
servidor de destino = 15/sec

❒ RTT do router institucional aos 
servidores de destino (RTT Internet) = 
2 segundos

Consequências
Taxa de utilização da LAN = 15%

Servidores

de destino

public

Internet

1.5 Mbps 

variable bandwidth
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❒ Taxa de utilização da LAN = 15%
❒ Taxa de utilização da Rede de Acesso = 

100%
❒ Tempo de resposta total = RTT 

Internet + atraso rede acesso + atraso 
LAN

=  2 s + minutos + 10 ms

Tempo de resposta inaceitável !

institutional

network
10 Mbps LAN

1.5 Mbps 

access link



Exemplo de Caching (cont)

Solução Possível

❒ Aumentar a largura de banda para 

10 Mbps

Consequências

❒ Taxa de utilização da LAN = 15%

❒ Taxa de utilizção na rede de  accesso = 
15%

Servidores

de destino

public

Internet

10 Mbps 
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15%

❒ Tempo de resposta total = RTT Internet + 

atraso rede acesso + atraso LAN

=  2 segundos + 10 ms + 10 ms = 2.02 s

❒ O custo do aumento da largura de banda 
da rede de acesso pode ter custos 
incomportáveis para a instituição

institutional

network
10 Mbps LAN

10 Mbps 

access link



Exemplo de Caching (cont)

Outra solução
❒ Instalar um proxy, admitindo uma taxa de 

sucesso de 40%

Consequências
❒ Supondo que 40% dos pedidos são satisfeitos 

com tempos de acesso da rede local

❒ 60% dos pedidos são satisfeitos pelos 
servidores de destino

❒ A utilização da rede de acesso baixa para 60%, 

Servidores
de destino

public
Internet

1.5 Mbps 
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❒ A utilização da rede de acesso baixa para 60%, 
o que se traduz por atrazos da ordem da 
dezena de milissegundos

❒ Tempo de resposta total = 0.6 * (RTT Internet + 
atraso rede acesso) + 0.4 * atraso LAN

= 0.6 * (2 + 0.01) + 0.4 * 0.01 = 1.21 secs

Solução económica e eficaz !

institutional
network 10 Mbps LAN

1.5 Mbps 
access link

Cache institucional



O GET Condicional

❒ Objectivo: não enviar o objecto se 

o cache contém uma versão actual 

do mesmo 

❒ Proxy: indica a data do objecto 

residente no pedido HTTP

If-modified-since: <date>

❒ Servidor: a resposta não envia o 

cache server

HTTP request msg
If-modified-since: <date>

HTTP response
HTTP/1.0 

304 Not Modified

object 

not 

modified
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❒ Servidor: a resposta não envia o 

conteúdo do objecto se a este não 

foi modificado : 

HTTP/1.0 304 Not Modified

304 Not Modified

HTTP request msg
If-modified-since: <date>

HTTP response
HTTP/1.0 200 OK

<data>

object 

modified



Proxy utiliza GET condicional

HTTP/1.1 200 OK 
Connection close
Date: Thu, 06 Jan 2006 12:00:15 GMT 
Server: Apache/1.3.0 (Unix) 
Last - Modified: Mon, 7 Nov 2005

GET /somedir/page.html HTTP/1.1

Host: www.someschool.edu

origin 
server

proxy
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Last - Modified: Mon, 7 Nov 2005
Data 

GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu 
If-modified-since: Mon, 7 Nov 2005

HTTP/1.1 304 Not Modified 
Connection close
Date: Wed, 09 Nov 2005 18:00:15 GMT 
Server: Apache/1.3.0 (Unix) 
Last-Modified: Mon, 7 Nov 2005



Comparação de Desempenho

http://yuiblog.com/blog
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Aplicações Distribuídas

❒ Arquitectura de Aplicações Distribuídas

❒ Web & HTTP

❒ FTP

❒ Mail

� SMTP, POP3
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� SMTP, POP3

❒ DNS

❒ Programação com Sockets

� TCP

� UDP



FTP: File Transfer Protocol

❒ Implementa a transferência de ficheiros para/de host distante

file transfer
FTP

server

FTP

user

interface

FTP

client

local file

system
remote file

system

user 

at host
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❒ Implementa a transferência de ficheiros para/de host distante

❒ Utiliza o modelo client/server

� cliente: lado que inicia a transferência (de / para o lado 
oposto)

� servidor: host distante

❒ ftp server: utiliza o porto 21

❒ ftp: RFC 959



FTP: ligações de dados e controle

❒ O cliente FTP contacta o servidor FTP 
no porto 21, indicando TCP como 
protocolo de transporte

❒ O cliente obtém autorização através 
da ligação de controle

❒ O cliente explora a directoria distante 
enviando comandos através da 
ligação de controle

❒ Quando o servidor recebe um 

FTP

client

FTP

server

TCP control connection

port 21

TCP data connection

port 20

❒ O servidor abre uma segunda 
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❒ Quando o servidor recebe um 
comando de transferência de 
ficheiro, o servidor abre uma nova 
conecção TCP de dados com o cliente

❒ Depois de transferir o ficheiro, o 
servidor fecha a conecção de dados.

O servidor abre uma segunda 

conecção TCP de dados com o 

cliente para transferir novo 

ficheiro

� Controle: “out of band”

❒ O servidor FTP mantém estado

� Directoria corrente

� Autenticação anterior
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FTP em Modo Activo

Modo Activo

❒ O cliente contacta o servidor 
indicando-lhe um porto para a ligação 
de dados

❒ O servidor contacta o cliente nesse 
porto para realizar a transferência

❒ Constitui problema para as firewalls o 
cliente ser contactado num porto 
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cliente ser contactado num porto 
arbitrário



FTP em Modo Passivo

Modo Passivo

❒ O cliente contacta o servidor 
indicando-lhe que quer funcionar em 
modo passivo

❒ O servidor responde com um número 
de porto não priveligiado (> 1024) 
para a transferência de dados

❒ O cliente contacta esse porto do 
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❒ O cliente contacta esse porto do 
servidor para as transferências de 
dados



Comandos e respostas FTP

Alguns Comandos:

❒ Enviados em texto ASCII 
através do canal de controlo

❒ USER username

❒ PASS password

❒ LIST retorna a lista de 

ficheiros no directório corrente

Alguns códigos de erro

❒ código e mensagem (como o 
HTTP)

❒ 331 Username OK, 
password required

❒ 125 data connection 
already open; 
transfer starting
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ficheiros no directório corrente

❒ RETR filename retrieves 

(gets) file

❒ STOR filename stores 

(puts) file onto remote host

transfer starting

❒ 425 Can’t open data 
connection

❒ 452 Error writing 
file



Aplicações Distribuídas

❒ Arquitectura de Aplicações Distribuídas

❒ Web & HTTP

❒ FTP

❒ Mail

� SMTP, POP3
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� SMTP, POP3

❒ DNS

❒ Programação com Sockets

� TCP

� UDP



Correio Electrónico

Três componentes:

❒ user agents 

❒ mail servers 

❒ simple mail transfer protocol: 
SMTP

User Agent

❒ o “mail reader”

user mailbox

outgoing 

message queue

mail

server

user

agent

user

mail

server

user

agent

SMTP
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❒ o “mail reader”

❒ Compor, enviar, ler e editar 
mensagens de email

❒ e.g., Eudora, Outlook, 
Thunderbird… 

❒ As mensagens de entrada e saída 
são guardadas no servidor

server user

agent

user

agent

mail

server

user

agent

user

agent

SMTP

SMTP



Correio Electrónico: servidores

Servidores de Mail

❒ Mailbox: contém as mensagens 
de entrada para o utilizador

❒ message queue: fila de 
mensagens de mail de saída 
(para serem enviadas)

❒ SMTP - protocolo entre os  mail 
servers para enviarem 

mail

server

user

agent

user

mail

server

user

agent

SMTP
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servers para enviarem 
mensagens de email

� cliente: o servidor que envia 
mail 

� “servidor”: o servidor que 
recebe mail

server user

agent

user

agent
mail

server

user

agent

user

agent

SMTP

SMTP



Electronic Mail: SMTP [RFC 2821]

Simple Mail Transfer Protocol:

❒ Usa TCP para transferir fiavelmente mensagens de email do 
cliente para o servidor, utilizando o porto 25

❒ Transferência  directa: do servidor que envia ao servidor que 
recebe

❒ Três fases de transferência

� handshaking (saudação)

2-58 Nível Aplicacional 58

� handshaking (saudação)

� transferência de mensagens

� fecho

❒ Interacção comando/resposta

� comandos: texto ASCII

� resposta: código de estado e frase

❒ As mensagens devem ser em ASCII 7-bits
� ASCII: American Standard Code for Information Interchange
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A Alice manda uma mensagem ao Bob

1) Alice uses UA to compose 

message and “to” 

bob@someschool.edu

2) Alice’s UA sends message to her 

mail server; message placed in 

message queue

3) Client side of SMTP opens TCP 

4) SMTP client sends Alice’s 

message over the TCP 

connection

5) Bob’s mail server places the 

message in Bob’s mailbox

6) Bob invokes his user agent to 

read message
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3) Client side of SMTP opens TCP 

connection with Bob’s mail 

server

read message

user

agent

mail

server

mail

server user

agent

1

2 3 4
5

6



Amostra de diálogo SMTP

S: 220 hamburger.edu 
C: HELO crepes.fr 
S: 250  Hello crepes.fr, pleased to meet you 
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr> 
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok 
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu> 
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok 
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S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok 
C: DATA 
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself  
C: Do you like ketchup? 
C: How about pickles? 
C: . 
S: 250 Message accepted for delivery 
C: QUIT 
S: 221 hamburger.edu closing connection



Experimenta a interacção c/ SMTP:

❒ telnet servername 25

❒ see 220 reply from server

❒ enter HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT 

commands

Deste modo podes enviar mail sem utilizar um programa de 
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Deste modo podes enviar mail sem utilizar um programa de 

mail…



Exemplo de Diálogo SMTP
telnet smtp.sapo.pt 25

Trying 212.55.154.36...

Connected to smtp.sapo.pt.

Escape character is '^]'.

220 SAPO.pt PTMailServer ESMTP SPF1

HELO          

250 SAPO.pt PTMailServer

MAIL FROM: <jrogado@netcabo.pt>

250 ok
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250 ok

RCPT TO: <jose.rogado@sapo.pt>

250 ok

DATA

354 go ahead

Ola estas bom

Eu bem obrigado

.

250 ok 1132144895 qp 7790

QUIT

221 SAPO.pt PTMailServer

Connection closed by foreign host.



Mensagem recebida !
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SMTP: comentários finais
❒ SMTP usa conecções persistentes

❒ SMTP necessita que as  mensagens 
(header & body) sejam codificados 
em 7-bit ASCII

❒ Servidor SMTP usa CRLF.CRLF
para determinar o fim da 
mensagem

❒ O envio de mensagens pode ser 
feita por iniciativa do destinatário

Comparação com HTTP:

❒ HTTP: pull

❒ SMTP: push

❒ Ambos têm interacção ASCII 
comando/resposta, e códigos 
de estado

❒ HTTP: cada objecto 
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O envio de mensagens pode ser 
feita por iniciativa do destinatário
� Servidores atrás de NAT ou 

Firewall
� Extensões SMTP

• ETRN (Extended Turn) RFC 1985

• ODMR (On-Demand Mail Relay) 
RFC 2645

❒ HTTP: cada objecto 
encapsulado na sua mensagem 
de resposta

❒ SMTP: múltiplos objectos 
enviados em mensagens multi-
parte



Formato mensagens Mail 

SMTP: protocolo para troca de 

mensagens de mail

RFC 822: standard para a definição 

do formato do texto das 

mensagens :

❒ Linhas do header, e.g.,

� To:

header

body

blank
line
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� To:

� From:

� Subject:

diferentes dos comandos SMTP !

❒ Corpo da mensagem:

� só caracteres  ASCII 



Formato das Mensagens : multimédia e extensões

❒ MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions, RFCs 2045 a 2049

❒ linhas adicionais no header declaram o tipo de conteúdo MIME

From: alice@crepes.fr 

To: bob@hamburger.edu 

Subject: Picture of yummy crepe. 

MIME-Version: 1.0 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Type: image/jpeg 

method used

to encode data

MIME version
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Content-Type: image/jpeg 

base64 encoded data ..... 

......................... 

......base64 encoded data 

multimedia data

type, subtype, 

parameter declaration

encoded data

(http://en.wikipedia.org/wiki/Base64)



Protocolos de acesso ao Mail

❒ SMTP: envio do cliente para o seu servidor local

� E deste para o servidor do destinatário

user

agent

sender’s mail 

server

user

agent

SMTP SMTP Access

Protocol

receiver’s mail 

server

(POP, IMAP)
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� E deste para o servidor do destinatário

❒ Protocolos de acesso ao Mail pelo utilizador: 

� POP: Post Office Protocol [RFC 1939]

• autorização (agente <--> servidor) e download 

� IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 3501]

• Mais funcionalidades (mais complexo)

• Gestão de mensagens armazenadas no servidor

� HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, gmail, etc.



Mais Protocolos de Messaging

❒ MAPI: Messaging Application Programming Interface

� Protocolo utilizado nas aplicações de Mail da Microsoft

� Utilizado pelo Outlook quando integrado com o Exchange

� Permite criar extensões da interface e gerir funcionalidades adicionais como 

contactos e agendas, etc..

❒ X.400: Protocolo definido pelo ITU e ISO

� Messanging Handling Systems: Conjunto de protocolos destinados a permitir a 

criação de serviços de mensagens (X.400 –X.440)
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criação de serviços de mensagens (X.400 –X.440)

� Contém definições de formatos de codificação, protocolo de  transferência, 

sistema de armazenamento, etc..

� O EDI (Electronic Data Interchange - X.435) faz parte do connjunto, utilizado 

para transacções de comércio electrónico

� Protocolo pouco utilizado hoje em dia, sendo o SMTP o mais utilizado.

• Ver comparativo em : www.alvestrand.no/x400/debate



Protocolo POP3

Fase de Autorização

❒ cliente: 

� user: declare username

� pass: password

❒ respostas servidor

� +OK

� - ERR

C: list 
S: 1 498 
S: 2 912 
S: . 

S: +OK POP3 server ready 
C: user bob 
S: +OK 
C: pass hungry 
S: +OK user successfully logged on
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� - ERR

Fase de Transacção

❒ comandos cliente:

� list: list message numbers

� retr: retrieve message by 
number

� dele: delete

� quit

C: retr 1 
S: <message 1 contents>
S: . 
C: dele 1 
C: retr 2 
S: <message 2 contents>
S: . 
C: dele 2 
C: quit 
S: +OK POP3 server signing off
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POP3 e IMAP

POP3 (RFC 1939)

❒ O exemplo prévio usa 

“download and delete”.

❒ O Bob não pode reler o mail se 

mudar de agente de mail

❒ “Download-and-keep”: permite 

criar cópias de mensagens em 

IMAP (RFC 3501)

❒ Guarda todas as mensagens no 

servidor

❒ Permite aos utilizadores 

organizar as mensagens em 

pastas

❒ IMAP guarda estado sobre 

2-72 Nível Aplicacional 72

criar cópias de mensagens em 

vários agentes

❒ POP3 não mantém estado 

entre sessões

❒ IMAP guarda estado sobre 

utilizador entre sessões:

� Nomes de pastas

� Mapeamento entre IDs de 
mensagem e nome de pasta

Ver comparativo em:

http://www.he.net/faq/imapvpop3.html



Noção de Gateway Aplicacional

❒ Um proxy Web é um exemplo de Gateway 

aplicacional

� Implementa funcionalidades de nível aplicacional que 

estabelecem uma “porta” entre dois fluxos de 

mensagens

Neste caso o protocolo aplicacional é o mesmo (HTTP)
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� Neste caso o protocolo aplicacional é o mesmo (HTTP)

❒ Podem existir gateways entre protocolos distintos

� POP <-> SMTP

� WAP <-> HTTP



Exemplo: Firewall Nível Aplicacional

❒ Pode ser constituída por um host com 
duas placas de rede 
� sem IP forwarding

� Filtragem é efectuada por servidores 
específicos

❒ Permite a implementação de políticas 
de segurança complexas
� Guarda logs de eventos e ataques

Application

TCP/UDP
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� Guarda logs de eventos e ataques

� Pode responder a ataques de forma 
dinâmica

❒ Aplicações mais comuns
� FTP

� Mail

� Web ...

IP

Link Link



Aplicações Distribuídas

❒ Arquitectura de Aplicações Distribuídas

❒ Web & HTTP

❒ FTP

❒ Mail

� SMTP, POP3
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� SMTP, POP3

❒ DNS

❒ Programação com Sockets

� TCP

� UDP



DNS: Domain Name System

Pessoas:

❒ Nomes

❒ Identificadores

� BI, NIF, nº passaporte

Internet hosts, routers:

� “Nome” utilizado por 
humanos:

Domain Name System:

❒ Base de dados distribuída 

implementada por hierarquia de 
múltiplos name servers

❒ protocolo de nível aplicacional 

entre hosts, routers e name servers 

que comunicam para resolver nomes 
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humanos:

• www.yahoo.com

� Endereço IP (32 bits):
• 216.109.112.135

❒ Q: Como se faz o mapeamento 
entre o nome e o endereço IP?

que comunicam para resolver nomes 

� Traduzir nome em endereço

❒ Nota: funcionalidade “core” da 
Internet, implementada no nível 
aplicacional

� Manter a complexidade na 
“periferia” da rede



DNS 

Porque não é o DNS uma 
aplicação centralizada?

❒ Ponto único de falha

❒ Volume de tráfico

❒ Base de dados única pode 
ficar muito distante para 

Serviços DNS

❒ Tradução de hostname 
para endereço IP

❒ Aliasing de hosts

� Nomes canonicos e nomes 
alternativos
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ficar muito distante para 
grande parte dos hosts

❒ Problemas de manutenção

❒ Não permite escalabilidade !

alternativos

❒ Aliasing de servidores Mail

❒ Distribuição de carga

� Web servers duplicados: um 
conjunto de endereços para 
um único nome canónico



Root DNS Servers

.com DNS servers .org DNS servers .edu DNS servers

poly.edu
DNS servers

umass.edu
DNS servers

yahoo.com
DNS servers

amazon.com
DNS servers

pbs.org
DNS servers

Base de Dados Distribuída e Hierárquica
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DNS servers DNS servers

Três tipos de servidores:

❒ Root Servers: responsáveis pelo topo da hierarquia a partir da qual 

começa a resolução de endereços.

❒ Top Level Domain (TLD) servers: responsáveis por um domínio 

específico: .com, .org, .edu, .pt, .uk, …

❒ Authoritative Servers: responsáveis pelos endereços a nível de 

organizações e ISP, realizam a parte final da resolução de endereços.



DNS: Root name servers

❒ O Root Name Server é contactado pelo name server local quando não consegue 
resolver um nome localmente

❒ O Root Name Server por sua vez:

� Contacta um name server declarativo se não conseguir resolver um nome

� Recebe o endereço

� Fornece o endereço ao servidor local
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13 root name 
servers worldwide

b USC-ISI Marina del Rey, CA
l  ICANN Los Angeles, CA

e NASA Mt View, CA
f  Internet Software C. Palo Alto, CA 
(and 17 other locations)

k RIPE London (also Amsterdam, Frankfurt)

m WIDE Tokyo

a Verisign, Dulles, VA
c Cogent, Herndon, VA (also Los Angeles)
d U Maryland College Park, MD
g US DoD Vienna, VA
h ARL Aberdeen, MD
j  Verisign, ( 11 locations)

i Autonomica, Stockholm (plus 3 other locations)



Top Level Domain Servers

❒ Top-Level Domain (TLD) servers:

� Responsáveis pelos domínios com, org, net, edu, ..

� Todos os domínios de topo dos diferentes países

• Cada país tem um TLD: pt, uk, fr, ca, jp.

� Os TLD podem ser mantidos por entidades privadas
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• Network Solutions: TLD .com

– www.networksolutions.com
• Educause: TLD .edu

– www.educause.edu



Authoritative Servers

❒ Servidores DNS “declarativos” responsáveis por 

instituições

� Empresas, universidades, ministérios, …

❒ Mapeamento final entre os nomes associados à 

instituição e os endereços IP dos servidores 
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instituição e os endereços IP dos servidores 

respectivos

� Web, mail, ftp, …

� Podem ser mantidos pela organização ou ISP



Name Server Local 

❒ Não pertence à hierarquia DNS

❒ Todos os locais onde existe acesso a uma rede com 

resolução de endereços

� ISP residencial, companhias, universidade

� Redes domésticas, integrado no router

� Também chamado “default name server”
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� Também chamado “default name server”

❒ Sempre que um host realiza um pedido DNS este é 

enviado para o DNS local

� Actua como um proxy

• Tenta primeiro resolver o nome localmente (cache de nomes)

• Caso contrário, envia o pedido para a hierarquia de servidores DNS



DNS: Mecanismos de Regulação

❒ O ICANN tem um papel regulador na atribuição 

de domínios a nível internacional

� Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

❒ Garante a coerência do espaço de nomeação

� Impede que existem domínios com o mesmo nome, 
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� Impede que existem domínios com o mesmo nome, 

etc..

❒ Participa na atribuição de endereços IP

� IANA: Internet Assigned Numbers Authority

� O último pacote de endereços IP foi atribuído a 

03/02/2011 !
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Processo de Resolução

Cliente pretende o IP de www.amazon.com: 

❒ Cliente pergunta ao DNS local

❒ Se este não resolve localmente pergunta a um 

root server pelo servidor DNS associado ao 

domínio .com
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domínio .com

❒ Cliente pergunta ao DNS server .com pelo 

servidor DNS do domínio amazon.com

❒ Cliente pede ao servidor DNS amazon.com o 

endereço IP correspondente a  www.amazon.com



root DNS server

local DNS server

2
3

4

5

TLD DNS server

Exemplo

❒ Host em lusofona.pt pretende 

o endereço IP de 

www.google.com

❒ Os pedidos são resolvidos de 

forma iterativa por defeito
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requesting host
lab1.ulusofona.pt

www.google.com

local DNS server
dns.ulusofona.pt

1
6

authoritative DNS server

dns.google.com

7
8



root DNS

local DNS server

2

4

67

TLD DNS

3

Pedidos Recursivos

Pedido iterativo:

❒ Põe a carga da resolução de 
nomes no servidor de nomes 
inicialmente contactado

❒ O servidor contactado 
responde com o endereço de 
um outro servidor a contactar

Pedido recursivo:
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requesting host
lab1.ulusofona.pt

www.google.com

local DNS server
dns.ulusofona.pt

1

45

authoritative DNS server

dns.google.com

8

Pedido recursivo:

❒ O servidor contactado 
encaminha a query até 
seguindo a hierarquia 
completa até resolver o nome 
completamente

http://www.tcpipguide.com/free/t_DNSBasicNameResolutionTechniquesIterativeandRecurs.htm



DNS: caching e actualização de registos

❒ Quando qualquer servidor DNS resolve um nome,, guarda o 

respectivo endereço no cache

� As entradas do cache têm uma duração de vida (TTL) 

limitada, que pode ser configurada

� Os TLD servers guardam os endereços dos servidores 

locais
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• Assim os root name servers são solicitados menos 

frequentemente

❒ Existem mecanismos de update/notify de registos 

especificados pelo RFC 2136 (1997)

� Agora abrangidos pelo DNSSEC (DNS Security Extensions) 

especificados nos RFCs 4033, 4044 e 4035 (2005)



Registos DNS

DNS: BD distribuída que guarda Resource Records  (RR)

❒ Type = A

� Address

� name is hostname

RR format: (name, value, type, ttl)

❒ Type = CNAME

� name is alias name for some 
“canonical” (the real) name

is really
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name is hostname

� value is IP address

❒ Type = NS

� Name Server

� name is domain (e.g. foo.com)

� value is hostname of 
authoritative name server for 
this domain

www.ibm.com is really

servereast.backup2.ibm.com

� value is canonical name

❒ Type = MX

� value is name of mailserver
associated with name

❒ TTL: time to live

� Time during which the record can
be stored in cache



DNSSEC: DNS Secure Extensions

❒ Extensão do protocolo original que introduz protecção contra 

possíveis ataques ao processo de resolução de nomes

� Name Chaining

� Cache Poisoning

❒ Fornece mecanismos de segurança que permitem

� Autenticar a origem de dados DNS

� Garantir a integridade de dados

http://www.dnssec.net
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� Garantir a integridade de dados

� Não existência autenticada

❒ Introduz novos Resource Records inseridos nas mensagens e 

armazenados nos servidores

� RRSIG, DNSKEY, DS (Delegation Signer), NSEC, …

� Uma resolução DNS só é validada quando estiver validada através de 

uma cadeia de confiança
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DNS: protocolo e mensagens

Protocol DNS : mensagens de query e reply, ambas com o 

mesmo formato

Protocolo:

❒ usa transporte UDP

❒ RFC 1034 e 1035

Msg header:
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Msg header:

❒ identification: 16 bit number for 
query, reply to query uses same 
number.

❒ flags:

� query or reply

� recursion desired 

� recursion available

� reply is authoritative



DNS: protocolo e mensagens

Name, type fields

for a query

RRs in response

to query

2-91 Nível Aplicacional 91

to query

records for

authoritative servers

additional “helpful”

info that may be used
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Criar novos registos de DNS
Exemplo: uma nova empresa “Network Utopia” pretende registar o seu 

domínio na Internet. Como deve proceder:

❒ 1º: Regista o nome networkuptopia.com numa autoridade de registo

(registrar) - p.ex.: Network Solutions.

� http://www.networksolutions.com/

� Fornece à autoridade de registo os nomes e os endereços IP dos seus 
servidores declarativos (primário e secundário)
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� A autoridade de registo insere dois register records (RR) no TLD associado ao 
domínio .com

(networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS)

(dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A)

❒ 2º: Insere no seu servidor declarativo um registo de tipo A para o nome 

www.networkuptopia.com e outro de tipo MX (mail) para 

networkutopia.com

❒ Como se acede ao endereço IP do site assim criado ?



Evoluções Recentes

❒ Existem actualmente inúmeras tendências no 

sentido de mudar o modo de funcionamento do 

DNS

� Passar do modelo hierárquico para distribuído

❒ Utilização de tecnologia P2P

Ex: Projecto IDONS de Lauren Weinstein: Internet 
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� Ex: Projecto IDONS de Lauren Weinstein: Internet 

Distributed Open Name System

• http://lauren.vortex.com/archive/000787.html

❒ Aparição de novos tipos de domínios

� Ex: Dash domains: http://dashworlds-com

• http://jose-rogado
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Aplicações Distribuídas

❒ Arquitectura de Aplicações Distribuídas

❒ Web & HTTP

❒ FTP

❒ Mail

� SMTP, POP3
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� SMTP, POP3

❒ DNS

❒ Programação com Sockets

� TCP

� UDP



Programação com Sockets

API Socket

❒ Introduzida no sistema UNIX 
BSD4.1 em 1981

❒ Explicitamente criada utilizada e 

Uma interface local a cada 

máquina, criada a nível 

aplicacional e controlada pelo 

socket

Objectivo: aprender a programar aplicações cliente/servidor que 

comunicam através de sockets
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❒ Explicitamente criada utilizada e 
distribuída em  aplicações reais

❒ Modelo típico client/server

❒ Dois tipos de transporte utilizável 
com a API socket

� Datagrama não fiável: UDP

� Fluxo de bytes fiável: TCP

aplicacional e controlada pelo 

Sistema Operativo, 

(uma “porta”) através da qual 

as aplicações podem 

simultaneamente enviar e 

receber mensagens para/de 

outras aplicações remotas ou 

locais



Programação Socket com TCP

Socket: uma interface de acesso para as aplicações  
acederem ao protocolo de transporte (UDP or TCP)

ServiçoTCP : transferência de bytes fiável de um processo 
para outro
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process

TCP with
buffers,

variables

socket

controlled by

application

developer

controlled by

operating

system

host or
server

process

TCP with
buffers,

variables

socket

controlled by

application

developer

controlled by

operating

system

host or

server

internet



Programação Socket com TCP

Cliente contacta o  servidor

❒ O processo servidor tem de estar a 

correr previamente

❒ O servidor deve ter criado uma 

socket de acolhimento para 

receber o contacto do cliente

Metodologia de contacto:

❒ Quando é contactado pelo cliente, o 
servidor TCP cria uma nova socket
para comunicar com o cliente

� Permite ao servidor ficar á 
escuta de múltiplos clientes

� O número do porto de origem é 
utilizado para destinguir os 
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Metodologia de contacto:

❒ O cliente cria uma socket TCP local

❒ Indica um endereço IP e o número 

de porto da aplicação servidor

❒ Estabelece a ligação TCP com o 

servidor - connect

utilizado para destinguir os 
vários clientes

TCP fornece uma transferência
fiável e ordenada de bytes, 
entre o  cliente e o servidor

Ponto de vista aplicacional



Programação Socket com TCP

Exemplo de aplicação cliente-

servidor:

1) O cliente lê uma linha de dados do 

standard input e envia-a ao 

servidor através de uma  socket

2) O servidor lê a linha a partir da  

in
F

ro
m

U
se

r

keyboard monitor

Process

input
stream

Client

process
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2) O servidor lê a linha a partir da  

socket

3) O servidor converte a linha para 

maíusculas, e envia-a de volta ao 

cliente

4) O cliente lê e imprime a linha 

modificada pelo servidor

ou
tT

oS
er

ve
r

to network from network

in
F

ro
m

S
er

ve
r

clientSocket

input
stream

output
stream

TCP
socket

client TCP 
socket



Interacção Cliente/servidor : TCP

create socket,
port=x , for
incoming request:
socket(serverSocket)

create socket:
socket(clientSocket)
connect to hostid , port=x
connect(clientSocket)

Server (a correr em hostid) Client

wait for incoming
connection request
connectionSocket =

TCP 
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connect(clientSocket)

close
connectionSocket

read reply using
read(clientSocket)

close
clientSocket

send request using
write(clientSocket)

connectionSocket =
accept(ServerSocket)

read request from
connectionSocket

write reply to
connectionSocket

connection setup



Sockets: funções API cliente

❒ Criação de uma socket

❒ Ligação a um servidor
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Ligação a um servidor

❒ Envio de dados depois de ligado



Estruturas de Endereçamento

2-102 Nível Aplicacional 102



Funções auxiliares

Resolvem os problemas 
de diferenças de 
representação interna das 
várias arquitecturas 
hardware
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A Network Order é Big Endian !



Sockets: funções API servidor

❒ Criação de uma socket

❒ Associação a um endereço local
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❒ Modo escuta de ligações de clientes

❒ Aceitar uma conecção

❒ Receber dados



#include <stdio.h>      

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>   

#include <netdb.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

int clientSocket = 0;

int serverPort, serverIP = 0;

int returnStatus = 0;

int count = 0;

char buffer[512] = "";

struct sockaddr_in serverAddr;

if (argc != 3) {

Exemplo Cliente (1ª Parte)

Início programa e
declarações de variáveis
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if (argc != 3) {

fprintf(stderr, "Usage: %s <server> <port>\n", argv[0]);

exit(1);

}

/* create a streaming socket      */

clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

if (clientSocket == -1) {

fprintf(stderr, "Could not create a socket!\n");

exit(1);

} else {

fprintf(stderr, "Socket created!\n");

}

Teste dos argumentos

Criação da socket



/* Server port number and IP address for connecting */

serverPort = atoi(argv[2]);

serverIP = argv[1];

// setup the address structure

bzero(&serverAddr, sizeof(serverAddr));

serverAddr.sin_family = AF_INET;

serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(serverIP);

serverAddr.sin_port = htons(serverPort);

/*  connect to the address and port with our socket  */

returnStatus = connect(clientSocket,

Exemplo Cliente (2ª Parte)

Inicialização dos
Parâmetros da Socket

Ligação ao Servidor
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returnStatus = connect(clientSocket,

(struct sockaddr *)&serverAddr,

sizeof(serverAddr));

if (returnStatus == 0) {

fprintf(stderr, "Connect successful!\n");

} else {

perror("Could not connect to address!");

close(clientSocket);

exit(1);

}

Teste sucesso ligação



// Read lines from standard input

while (count = getline(buffer, sizeof(buffer))) {

/* Send data to server */

returnStatus = write(clientSocket, buffer, count);

if ( returnStatus <= 0 ) {

perror("Send Error");

} 

bzero(buffer, sizeof(buffer));

/* get the reply from the server   */

returnStatus = read(clientSocket, buffer, sizeof(buffer));

Exemplo Cliente (3ª Parte)

Leitura e envio de uma 
linha de texto

Recepção e impressão 
da resposta
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returnStatus = read(clientSocket, buffer, sizeof(buffer));

if ( returnStatus > 0 )

printf("Received %d: %s", returnStatus, buffer);

else // Connection closed by server

break;

}

close(clientSocket);

exit(0);

}
Fim do programa



int getline (char *buffer, int bufsize)

{

int count = 0;

char *p;

bzero(buffer, bufsize);

p = fgets(buffer, bufsize, stdin);

if (p)

Exemplo Cliente (Fim)

Subrotina de leitura 
linha de texto
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if (p)

count = strlen(p);

printf("Sending %d: %s", count, buffer);

return count;

}

linha de texto



#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

int serverSocket = 0;

int simplePort = 0;

int returnStatus = 0;

char inbuffer[512] = "";

char outbuffer[512] = "";

struct sockaddr_in serverAddr;

Exemplo Servidor (1ª Parte)

Headers

Declarações de 
Variáveis
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struct sockaddr_in serverAddr;

if (argc != 2) {

fprintf(stderr, "Usage: %s <port>\n", argv[0]);

exit(1);

}

serverSocket = socket(AF_INET,

SOCK_STREAM, 
IPPROTO_TCP);

if (serverSocket == -1) {

perror("Could not create a socket");

exit(1);

}

Criação da socket 
de serviço

Teste dos argumentos



/* retrieve the port number for listening */

simplePort = atoi(argv[1]);

/* setup the address structure */

/* use INADDR_ANY to bind to all local addresses  */

bzero(&serverAddr, sizeof(serverAddr));

serverAddr.sin_family = AF_INET;

serverAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

serverAddr.sin_port = htons(simplePort);

/*  bind to the address and port with our socket  */

Exemplo Servidor (2ª Parte)

Parâmetros da 
Socket de serviço
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/*  bind to the address and port with our socket  */

returnStatus = bind(serverSocket, (struct sockaddr *)

&serverAddr,sizeof(serverAddr));

/* Sets the socket to listen for connections */

returnStatus = listen(serverSocket, 5);

if (returnStatus == -1) {

perror("Cannot listen on socket!");

close(serverSocket);

exit(1);

}

Associação ao 
endereço e porto

Coloca a socket em 
modo de escuta e testa 

sucesso



while (1) // server loop {

struct sockaddr_in clientAddr = { 0 };

int connectionSocket = 0;

int clientAddrLength = sizeof(clientAddr);

int count, returnStatus = 0;

/* wait here */

connectionSocket = accept(serverSocket,

(struct sockaddr *)&clientAddr, 
&clientAddrLength);

Exemplo Servidor (3ª Parte)

Início do ciclo 
do servidor
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&clientAddrLength);

if (connectionSocket == -1) {

perror("Cannot accept connections!");

close(serverSocket);

exit(1);

}

bzero(inbuffer, sizeof(inbuffer));

bzero(inbuffer, sizeof(outbuffer));

Servidor espera por 
conecções do cliente:
No retorno foi criada uma 
nova socket

Limpeza dos 
buffers



/* handle the new connection request  */

returnStatus = read(connectionSocket, inbuffer,

sizeof(inbuffer));

if (returnStatus < 0) {

perror("Receive");

close(connectionSocket);

continue; // Go back accepting connections

} else if (returnStatus > 0) {

// Convert string received to Upper Case

count = toUpper(inbuffer, outbuffer);

Exemplo Servidor (4ª Parte)

Recepção dos 
dados do cliente

Sucesso: converte 

Erro na recepção: 
fecho da socket e 
retorno ao ciclo
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count = toUpper(inbuffer, outbuffer);

/* write out our message to the client */

write(connectionSocket, outbuffer, count);

}

close(connectionSocket);

} // server loop

close(serverSocket);

exit(0);

Sucesso: converte 
dados para maiúsculas

Envio dos dados e fim da 
ligação cliente
Retorno ao início do ciclo

Fim do programa 
servidor



toUpper(char *inbuffer, char *outbuffer)

{

int count = 0;

int i;

count = strlen (inbuffer);

for (i=0; i < count; i++)

Exemplo Servidor (fim)

Rotina de conversão 
para maiúsculas
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for (i=0; i < count; i++)

outbuffer[i] = toupper(inbuffer[i]);

return(count);

}



Aplicações Distribuídas

❒ Arquitectura de Aplicações Distribuídas

❒ Web & HTTP

❒ FTP

❒ Mail

� SMTP, POP3
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� SMTP, POP3

❒ DNS

❒ Programação com Sockets

� TCP

� UDP



Programação de Sockets com UDP

UDP: não estabelece “ligação” entre 
o cliente e servidor

❒ Não há fase de handshaking

❒ O remetente associa 
explicitamente a cada pacote o 
endereço IP e porto de destino

Ponto de vista da aplicação
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❒ O servidor deve extrair o 
endereço IP e o porto do cliente 
de cada pacote recebido para 
enviar a resposta

UDP: os dados transmitidos podem 
estar fora de ordem ou 
perderem-se

Ponto de vista da aplicação
UDP permite a transferência não 

fiável de um conjunto de bytes 

(“datagramas”) entre cliente e 

servidor



Interacção Cliente/servidor: UDP

Server (a correr em hostid)

create socket,

clientSocket = 

DatagramSocket()

Client

Create, address (hostid, port=x,

create socket,
port=x , for
incoming request:
serverSocket = 
DatagramSocket()
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close
clientSocket

read reply from
clientSocket

Create, address (hostid, port=x,

send datagram request 

using clientSocketread request from
serverSocket

write reply to
serverSocket
specifying client
host address,
port number



#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

char message[] = "Hello, how are you?\n";

int main(int argc, char *argv[]) {

int clientSocket = 0;

int serverPort = 0;

struct sockaddr_in serverAddr;

int serverAddrLength = sizeof(serverAddr);

int returnStatus = 0;

char buffer[512] = "";

if (argc != 3) {//Teste dos argumentos

Exemplo Cliente (1ª Parte)
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fprintf(stderr, "Usage: %s <server> <port>\n", argv [0]);

exit(1);

}

/* Criação de uma Socket Datagrama */

clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_ UDP);

if (clientSocket == -1) {

perror("Socket");

exit(1);

} else {

fprintf(stderr, "Socket created!\n");

}

/* Porto de ligação do servidor */

serverPort = atoi(argv[2]);

/* Inicialização da estrutura de endereço */

bzero(&serverAddr, sizeof(serverAddr));

serverAddr.sin_family = AF_INET;



/* Endereço IP do servidor */

serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);

serverAddr.sin_port = htons(serverPort);

/* Envio da mensagem ao servidor sem estabeleciment o de ligação */

returnStatus = sendto(clientSocket, message, sizeof (message), 0,

(struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) ;

if (returnStatus < 0) {

perror("send");

close(clientSocket);

exit(1);

}

/* Recepção da mensagem de retorno do servidor */

Exemplo Cliente (2ª Parte)
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returnStatus = recvfrom(clientSocket, buffer, sizeo f(buffer), 0,

(struct sockaddr *)&serverAddr, &serverAddrLength);

if (returnStatus < 0)

perror("Recv");

else

printf("Received %d bytes from addr %s port %d: %s" , returnStatus,

inet_ntoa(serverAddr.sin_addr), ntohs(serverAddr.si n_port), buffer);

close(clientSocket);

exit(0);

}



#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

int serverSocket = 0;

int serverPort = 0;

int returnStatus = 0;

char inbuffer[512] = "";

char outbuffer[512] = "";

struct sockaddr_in serverAddr;

/* Teste dos argumentos */

if (argc != 2) {

fprintf(stderr, "Usage: %s <port>\n", argv[0]);

exit(1);

}

/* Criação de uma Socket Datagrama */

Exemplo Servidor (1ª Parte)
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/* Criação de uma Socket Datagrama */

serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_ UDP);

if (serverSocket == -1) {

perror("Could not create a socket");

exit(1);

}

/* Porto de escuta do servidor */

serverPort = atoi(argv[1]);

/* Inicialização da estrutura de endereço */

bzero(&serverAddr, sizeof(serverAddr));

serverAddr.sin_family = AF_INET;

/* Ligação a qualquer endereço de servidor */

serverAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

serverAddr.sin_port = htons(serverPort);

/*  Associação da socket ao porto e endereço de ser viço */

returnStatus = bind(serverSocket, (struct sockaddr *)&serverAddr, 
sizeof(serverAddr));



Exemplo Servidor (2ª Parte)
if (returnStatus == 0) {

fprintf(stderr, "Bind completed!\n");

} else {

perror("Could not bind to address!");

close(serverSocket);

exit(1);

}

while (1) { // Ciclo do Servidor

struct sockaddr_in clientAddr = { 0 };

int clientAddrLength = sizeof(clientAddr);

int count = 0;

/* Espera pela recepção de mensagens de clientes */

returnStatus = recvfrom(serverSocket, inbuffer, siz eof(inbuffer), 0,

(struct sockaddr *)&clientAddr, &clientAddrLength);

if (returnStatus < 0) {

perror("Receive");
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perror("Receive");

break;

} else if (returnStatus > 0) {

printf("Received %d bytes from addr %s port %d: %s" , returnStatus,

inet_ntoa(clientAddr.sin_addr), ntohs(clientAddr.si n_port), inbuffer);

// Conversão dos caracteres recebidos para maíuscul as

count = toUpper(inbuffer, outbuffer);

/* Envio da mensagem de volta ao cliente */

sendto(serverSocket, outbuffer, count, 0,

(struct sockaddr *)&clientAddr, clientAddrLength);

}

}

close(serverSocket);

exit(0);

}



Nível Aplicação: Sumário (i)

❒ Arquitecturas Aplicacionais

� cliente-servidor

� P2P

� híbridas

❒ Requisitos de serviços 

Concluído o estudo de aplicações Internet

❒ Protocolos específicos :

� HTTP

� FTP

� SMTP, POP, IMAP

� DNS
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❒ Requisitos de serviços 

aplicacionais:

� Fiabilidade, largura de banda, 

tempo de propagação

❒ Serviços de transporte Internet 

� Conecção fiável: TCP

� Datagrama não fiável: UDP

� DNS

❒ Programação com sockets



Nível Aplicação: Sumário (ii)

❒ Mensagens típicas de  

pedido/resposta:

� Cliente pede informação ou 

serviço

� Servidor responde com 

Mais importante: aprendizagem de protocolos

❒ Msgs de controlo e dados

� in-band, out-of-band

❒ centralizado ou descentralizado

❒ Com ou sem estado
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� Servidor responde com 

dados ou código de estado

❒ Formato de mensagens:

� cabeçalhos: informação 

sobre os dados

� dados: informação veiculada

❒ Com ou sem estado

❒ Transferência de msgs fiáveis e 

não fiáveis 

❒ “A complexidade na periferia da 

rede”


