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RESUMO 

0 advento dos computadores pessoais e posteriormente das estagOes de 

trabalho, somado ao desenvolvimento de hardware de comunicagao eficiente e de 

baixo custo, levou a popularizacao das redes locais. Entretanto, o software 'Lao 

presenciou o mesmo desenvolvimento do hardware, especialmente devido a 
complex idade dos sistemas distribuidos. A heterogeneidade das 

maquinas, sistemas e redes, inerente aos ambientes computacionais modernos, 

restringe igualmente a integragao e cooperagao entre os nodos disponiveis. 

0 objetivo do presente trabalho e, a partir da analise dos principais 

aspectos relacionados a clistribuicao e a heterogeneidade, desenvolver urn sistema 

operacional de rede heterogeneo. Tal sistema, denominado HetNOS (de 

Heterogeneous Network Operating System), permite o desenvolvimento e validagao 

de aplicagOes distribuidas homogeneas e heterogeneas de forma rapida e facil. Os 

usuarios podem concentrar-se nos aspectos de distribuicao dos algoritmos, 

abstraindo detalhes dos mecanismos de comunicagao, pois a programagao de apli-

caciies distribuidas e baseada em uma plataforma de interface homogenea, facil de 

usar e corn independencia de localidade. 

Sendo urn sistema operacional de rede, o HetNOS atua sobre o conjunto 

de sistemas operacionais nativos existentes; o ambiente de trabalho e estendido e 

nao substituido. Nao ha entidades nem informagaes centralizadas, e os algoritmos 

sao distribuidos, usualmente resultando maior confiabilidade e desempenho. A 

topologia do sistema e urn anel lOgico, esquema justificado pela generalidade de tal 

configuragao e pela simplificagao do projeto do nude° distribuido do HetNOS. 

0 paradigma de comunicagao entre mOdulos e a troca de mensagens, 

mecanismo implementado sobre a interface de programagao em rede sockets. Nilo 

ha compartilhamento de memOria em nenhuma instancia, tornando o sistema mais 

legivel, manutenivel e portivel. A interrelagao entre mOdulos flea restrita a 
interface de mensagens definidas e aceitas por cada modulo. 

A arquitetura do HetNOS e estruturada e distribuida, pois o sistema e 
composto de camadas hierarquicas subdivididas em mOdulos, estes implementados 

corn processos. 0 nivel 1 corresponde ao conjunto de micleos de sistemas 

operacionais nativos suportados, sobre o qual e implementado o nticleo distribuido 

heterogeneo do HetNOS, a DCL (Distributed Computing Layer). 0 principal servigo 

fornecido pela DCL (executada no nivel 2), e urn subsistema de troca de 

mensagens canOnico e independente de localidade. Processos servidores e de 

usuarios podem utilizar as mais variadas formas de comunicagao por mensagens, 



16 

tal como envio, recepgao e propagagao de mensagens sincronas, assincronas, 

bloqueantes e nao bloqueantes. No nivel 3 estao os servidores do sistema, que 

estendem e implementam de forma distribuida a funcionalidade do sistema nativo. 

0 Servidor de Nomes e o repositOrio global de dados, servindo a processos do 

sistema e de usuarios. 0 Seruidor de Autorizaccio implementa o esquema de 

controle no acesso a recursos do sistema. 0 Seruidor de Tipos permite que 

aplicagOes copiem dados estruturados de forma independente de localidade e de 

arquitetura. Por fim, o Servidor de Arquivos estende os servigos (de arquivos) locais 

de forma a integra-los em um unico dominio (espago). No nivel 4, arquiteturas e 

sistemas operacionais sao emulados por mOdulos interpretadores (denominados 

Emulators). AplicagOes de usuarios estao espalhadas dos niveis 2 a 5; a camada 

varia corn o tipo de aplicagao. 

Para demonstrar a viabilidade do sistema, intplementou-se a estrutura 

fundamental do HetNOS, incluindo a DCL (urn nticleo distribuido heterogeneo), a 

versoes basicas dos mOdulos servidores, as bibliotecas de procedimentos, alem de 

diversos tipos de aplicagOes. 0 sistema conta hoje corn mais de 25.000 linhas de 

codigo fonte C em mais de 100 arquivos. 0 desempenho do subsistema de 

comunicagao implementado pela DCL (em avaliagOes corn diferentes configuragOes 

de hardware) superou as expectativas iniciais, mas ainda estEi muito aquem do 

necessario a aplicagOes distribuidas. 

Segundo o que indicam as primeiras experiencias realizadas, o HetNOS 

sera bastante util na prototipagao e avaliagao de modelos distribuidos, assim como 

na prograrnagao de software distribuido homogeneo e heterogeneo. Projetos de 

pesquisa do CPGCC envolvendo sistemas distribuidos (p.ex., tolerancia a falhas e 

simulag5es) podem utilizar o HetNOS como ferramenta para implementagao e 

validagao de seus modelos. Futuramente, aplicagOes distribuidas e paralelas de 

maior porte poderao ser programadas, como sistemas de gerencia de bases de dados 

distribuidas, simuladores e sistemas de controle para automagao industrial. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas Distribuidos: Heterogeneidade: Sistemas 

Operacionais Distribuidos: Programagao Distribuida 
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TITLE: The HetNOS Heterogeneous Network Operating System 

ABSTRACT 

The advent of personal computers and, later, of workstations, along with 

the development of efficient and low-cost communication hardware has led to the 

popularization of local-area networks. However, distributed software did not 

experiment the same development of hardware, specially due to the complexity of 

distributed systems. The machine, system and communication network 

heterogeneity, inherent to the modern computing environments, is also 

responsible for the lack of integration and cooperation of available nodes. 

The purpose of this work is, from the analysis of the main aspects related 

to distribution and heterogeneity, to design a heterogeneous network operating 

system. Such system, named HetNOS (which stands for Heterogeneous Network 

Operating System), allows users to quickly write and validate distributed 

homogeneous and heterogeneous applications. Users can concentrate their work in 

the distributed aspects, abstracting communication mechanisms' details, because 

programming of distributed applications is based on a homogeneous interface 

platform, easy to use and location-independent. 

Being a network operating system, HetNOS acts over the set of native 
operating systems; the environment is extended instead of substituted. There are 

neither centralized information nor entities, and the algorithms are always 

distributed, usually yielding more reliability and performance. The HetNOS 

topology is a logical ring, scheme adopted partly due to the generality of such 

configuration and partly to simplify the HetNOS distributed kernel design. 

The communication paradigm between modules is the message exchange, 

a mechanism implemented over the sockets network application programming 

interface. There is no shared memory at all, making the system clearer, more 

manutible and portable. The interrelation between modules is restricted to the 
message interface defined and accepted by a module. 

The HetNOS architecture is structured and distributed, as the system is 

composed of hierarchical layers divided into modules, which in their turn are 

realized as processes. The layer 1 is the set of native operating system kernels, 

over which is implemented the distributed heterogeneous HetNOS kernel, namely 

DCL (states for Distributed Computing Layer). The main service provided by DCL 

(in layer 2) is a canonical, location-independent, message exchange mechanism. 

Server and user processes may use multiple forms of message primitives, such as 
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synchronous, asynchronous, blocking and non-blocking send and receive. In the 

layer 3 are the system servers, which extend and implement in a distributed way 

the functionality of native systems. The name server is a global data repository, 

serving other system and user processes. The authorization server implements the 

security scheme to control the access to the system resources. The type server 

allows applications to transfer structured data independently of location and 

architecture. Finally, the file server extends the local (file) services to integrate 

them into a unique domain (space). In the layer 4, architectures and operating 

systems are emulated by interpreter modules (named Emulators). User 

applications are spread over the layers 2 to 5, depending on the application type. 

In order to prove the system viability, the fundamental HetNOS structure 

has been implemented, including its distributed heterogeneous kernel, the base of 

server modules, the procedure libraries, and several types of applications. The 

system source code has over 25,000 lines of C programming distributed over a 

hundred files. Although the optimization is an endless process, the performance of 

the DCL communication subsystem (evaluated using a few different hardware 

configurations) overestimated initial predictions, but is weak if considered the 

requirements to distributed processing. 

Accordingly to the first experiences made, HetNOS will be of great value to 

evaluate and prototype distributed models, as well as to the programming of 

homogeneous and heterogeneous distributed software. Local research projects 

involving distributed systems (e.g., fault tolerance and simulations) may use 

HetNOS as a tool to validate and implement their models. In the future, more 

complex distributed and parallel applications will be programmed, such as a 

distributed database management system, simulators and factory automation 

control systems. 

KEY-WORDS: Distributed Systems: Heterogeneity: Distributed Operating 

Systems: Distributed Programming. 
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1 INTRODKAO 

Os anos 80 verificaram o surgimento de urn novo ambiente de 

processamento. Tal se deveu, especialmente, aos avangos verificados no hardware, 

que reduziram o custo dos processadores, popularizando os computadores pessoais 

e mais tarde as estagoes de trabalho. 0 hardware de comunicagao igualmente 

evoluiu, resultando no desenvolvimento de redes locais de alto desempenho, tal 

como redes Ethernet, enquanto o software especifico para comunicagao evoluiu 

apenas o suficiente para permitir a interconexao dos elementos. Corn o advento das 

redes locais foi criado o potential para compartilhamento de recursos como 

processadores, dispositivos de impressao e meios secundarios de armazenamento. 

De forma similar ao ocorrido no passado, o software nao acompanhou o 

grande desenvolvimento visto no hardware. Particularmente, o avango do 

hardware de comunicagao criou uma gama de possibilidades em relacito ao 

processamento distribuido. Entretanto, a complexidade inerente aos sistemas 

distribuidos evitou que a integragao e cooperagao entre os diversos nodos 

alcangasse os niveis desejaveis. 

Urn sistema operacional de rede usualmente permite a utilizagao de 

recursos e informagoes dispostos remotamente. Urn sistema operacional distribuido 

deve propiciar aos usuarios a visao de uma maquina virtual Unica e centralizada. 

Este e o conceito chave de urn SO distribuido, sendo denominado "transparencia de 

localidade" [TAN85,p.419,422]. Uma das provas do atraso do software e o fato de 

poucos sistemas desse tipo terem sido projetados ate hoje, e menos ainda, 

implementados [MUL90, p.44]. 

Apesar disso, e possivel dizer que o processamento distribuido e aceito 

como paradigma para qualquer ambiente computacional moderno [CRI88,p.244]. 0 

objetivo, neste caso, e o grau cada vez maior de integragao entre as maquinas 

conectadas. No entanto, esta integragao, que e mais desejavel ainda em ambientes 

heterogeneos (usuarios desejam explorar uma serie de recursos especiais), e 
restrita tanto pela heterogeneidade das maquinas, sistemas e redes como pela 

complexidade de se implementar e utilizar urn sistema distribuido. Para que se 

obtenha transparencia de localidade em uma rede onde convivem diferentes 

maquinas sera necessario enfrentar uma serie de desafios de projeto de sistemas 

distribuidos [COR91,p.2]. 

0 objetivo do presente trabalho e, a partir da andlise dos principals 

aspectos relacionados a distribuigao e a heterogeneidade, desenvolver urn sistema 

operacional de rede para uma configuragao heterogenea de equiparnentos. Tal 



20 

sistema, denominado HetNOS (Heterogeneous Network Operating System), 

permite o desenvolvimento e validagan de aplicagoes distribuidas homogeneas e 

heterogeneas de forma rapida e Eel Os usuarios podem concentrar-se nos aspectos 

de distribuicao dos algoritmos, abstraindo detalhes dos mecanismos de 

comunicagao, pois a programacio de aplicagoe' s distribuidas é baseada em uma 

plataforma de interface homogenea, facil de usar e corn independencia de 

localidade. 

Por ser um sistema operacional de rede, o HetNOS atua sobre o conjunto 
de "sistemas operacionais nativos" existentes, sendo o ambiente de trabalho 

estendido e nao substituido. A arquitetura a estruturada e distribuida, pois o 

sistema a composto de camadas hierarquicas subdivididas em mOdulos, estes 

implementados como processos. Nao ha entidades nem informagoes centralizadas, 

sendo os algoritmos distribuidos, usualmente resultando maior confiabilidade e 

desempenho. 

0 trabalho esta estruturado de forma a evoluir da apresentagao dos 

principais conceitos sobre distribuicEto e heterogeneidade a aplicacao dos 

mesmos, o que e obtido durante a definicao do sistema. 0 projeto resultante da 

definicao e complementado pela descricao dos principais aspectos relacionados 

implementagito. 

No capitulo 2, sao apresentados brevemente os conceitos relativos aos 

modelos classicos de computagao distribulda utilizados nos capitulos 3 e 4. No 

capitulo 3, analisa-se a existencia de diversidade em sistemas computacionais 

distribuidos (nas suas varias manifestagOes) e as abordagens utilizadas na 

"acomodagao" da distribuicao e da heterogeneidade. Os principios de projeto 

analisados no capitulo 3 foram utilizados de uma forma geral no capitulo 4, 

durante a definicao do sistema operacional de rede heterogeneo HetNOS. A espe-

cificagao do HetNOS teria sido impraticavel nao fosse a implementagao de parte si-

gnificativa do sistema, pois a construcao de urn sistema operacional de rede ou 

distribuldo esta ligada a uma serie de questOes inerentemente praticas. 0 capitulo 

5 relata os principais aspectos ligados ao processo de implementagao do micleo 

distribuido heterogeneo do HetNOS, do esqueleto de seus servidores, das 

bibliotecas de fun 'goes e de aplicagies de usuario. 
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2 SISTEMAS DISTRIBUiDOS 

Embora a utilizagdo de "sistemas distribuidos" seja uma realidade 

absoluta nos ambientes computacionais modernos, ha consideravel discordancia 

sobre o que venha a se constituir urn "sistema distribuido" [BAL89,p.263]. Todas as 

definicees compartilham pelo menos urn ponto comum: a existencia de maltiplos 

processadores. Tern havido apreciavel discuss -do no sentido de definir o que e 
exatamente urn sistema distribuido [KI13.88,p.5] e quais as suas caracteristicas 

necessarias ou almejadas. 

Este capitulo descreve brevemente dois aspectos especfficos de sistemas 

distribuidos, relevantes considerando-se o contexto deste trabalho: a programagdo 

de aplicagOes paralelaWdistribuidas e o projeto de "sistemas operacionais para 

redes de computadoreel. 

2.1 Definicao de Sistema Distribuido 

Segundo [AND91a,p.50], programas distribuidos podem contar 

basicamente corn quatro tipos de processos: 

• "clientes"; 

• "servidores"; 

• "faros"; 

• pares . 

Clientes e servidores interagem usualmente de forma sincrona; urn 

cliente envia uma mensagem de requisicao a um servidor local ou remoto, o servigo 

e executado e os resultados retornados ao cliente que espera bloqueado. Servidores 

podem ser "interativos" (uma chamada de cada vez) ou "concorrentes" (multiplas 

requisigoes atendidas concorrentemente). Dados fluem diretamente entre clientes e 

servidores. 

Diferentemente, dados sendo processados podem "fluir" atraves de uma 

rede de processos do tipo filtro. Cada processo filtro recebe dados, os processa e 

envia adiante (a outro processo filtro) os resultados obtidos. Freqiientemente, 

processos filtro de um programa executam tarefas diferentes (representam estagios 

de um processamento). 

1  Operating Systems for Computer Networks [SV085]. 
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Por fun, urn software distribuido pode ser composto por processos pares, 

que interagem atraves de mensagens e cooperam para a reafizacao de determinado 

processamento comum. Diferentemente dos filtros, os pares costumam ser identicos 

e realizar uma parcela do processamento, e nao uma etapa. 

Segundo [ECK78,p.22], sistemas distribuidos podem ser caracterizados 

atraves de tres dimensees: processadores, dados e controle (conforme ilustrado na 

figura 2.1). Cada uma dessas dimensoes possui um espectro de valores, variando o 

grau de distribuicao apresentado. Destas dimensees, considera-se a mais 

importante a distribuicao do controle [KIR88,p.5]. 

distribuicao de hwnw .411F---------  dist ibuicio dos dados 
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centros de controle 

rativos heterogeneos 
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diretorio Unico - arquivos distribuidos 
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Figura 2.1- Caracterizacao de Sistemas Distribuidos 

No presente trabalho, adota-se como definicao geral de sistema distribuido 

"urn sistema que consiste de milltiplos processos (executados em processadores que 

nAo compartilham memeria primaria) e se comunicam por mensagens atraves de 

uma rede de comunicagAo". 

dist ibui o de 

diret. distribuido - ere. distribuidos 

arquivos 
perticronados 

Sistemas distribuidos, uma vez definidos, podem ser agrupados em 

diversos modelos computacionais ou abordagens. Uma das variaveis 

diferenciadoras e o nivel de abstragao em que se encontram implementados os 

mecanismos de distribuicao. Sob este enfoque, conveniente ao presente trabalho, 

pode-se dividir os sistemas distribuidos em quatro grupos: 

uniprocessador 
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• linguagens distribuidas/paralelas; 

• aplicagOes distribuidas/paralelas; 

• sistemas operacionais de rede (SORs); 

• sistemas operacionais distribuidos (SODs). 

A analise da abordagem linguagens foge ao escopo deste trabalho. A 
literatura apresenta exemplos interessantes de linguagens distribuidas, tais como o 
Lynx [SC091], Conic [DUL88], e SR [AND82], entre outras [BAL89]. 

2.2 Aplicagoes Distribuidas 

Os elementos desta classe de sistema distribuido caracterizam-se por 

possuir a ldgica de distribuicao ou paralelismo explicitos no cddigo da aplicagao. 

Raramente os mecanismos de comunicagao em si sao implementados a nivel de 

usuario, devido a sua complexidade. Tais mecanismos sao parte de uma interface 

de programagao em rede, usualmente fornecida corn o sistema operational. 

Uma aplicagao distribulda e definida por [AND91a,p.50] como "um 

programa paralelo ou concorrente composto por processos que comunicam-se 

atraves de mensagens, e cuja implementagao envolve sempre paralelismo real ou 

aparente". 

Em [BAL89,p.311] emuneram-se as principais raz6es para se projetar uma 

aplicagRo de forma paralela (ou se paralelizar uma seqiiencial), entre as quais: 

• alto desempenho, atraves da execucao de sub-partes da aplicagao 

paralelamente em diferentes processadores; 

• alta confiabilidade, atraves da replicagito de processos e dados; 

• distribuicao inerente a aplicagao. 

Assim, e possivel dividir aplicagaes paralelas e distribuidas em tres tipos 

correspondentes: 

• aplicagOes paralelas de alto desempenho (ex.: processamento 

sismico); 

• aplicagOes tolerantes a falhas (ex.: controle de uma planta 

industrial); 

• aplicagOes inerentemente distribuidas (ex.: sistema de gerencia de 

base de dados distribuida, SGBDD). 



24 

Outros exemplos comuns de aplicag5es distribuidas sac) os sistemas de 

controle de passagens aereas (e demais sistemas orientados a transagOes), sistemas 

de simulagao envolvendo grandes quantidades de dados, alguns sistemas de janelas 

para redes de estagaes de trabalho, sistemas para aviOnica e determinados jogos 

(usualmente corn a participagio de mtiltiplos jogadores). 

No capitulo 5, descreve-se a implementagao de exemplos tipicos de 

aplicag5es distribuidas. Tais aplicagOes sao construidas utilizando-se alguns 

principios basicos descritos nas segOes 2.2.1 e 2.2.2, e exemplificados atraves de 

aplicagOes distribuidas na sec& 2.2.3. 

2.2.1 Granularidade do paralelismo 

A "granularidade de dados" lida corn o tamanho dos itens de dados 

processados como uma unidade fundamental. Algoritmos de "granularidade fina" 

sao frequentemente adequados para processamento do tipo SIMD (Single 
Instruction Multiple Data, urn fluxo de execugao para mtiltiplos dados) ou 

implementagao do tipo pipeline corn memOrias locais [JAM87,p.75]. 

A "granularidade de modulo" determina a quantidade de processamento 

que pode ser realizada independentemente, ou de outros processos ou de operagaes 

sendo realizadas em outros processadores. E essencialmente uma medida relativa 

freqiiencia de sincronizagao. 

Portanto, no escopo deste texto considera-se granularidade 	fi-equencia 

corn que mOdulos (processos) precisam se comunicar ou sincronizar em fungao da 

quantidade de processamento realizado". Paralelismo de granularidade fina 

encontrado quando existe urn alto grau de interagao entre os diversos fluxos de 

execugao paralelos, enquanto que no paralelismo de granularidade grossa processos 

pouco interagem, se considerado o tempo gasto em processamento para a resolugao 

do problema. 

2.2.2 Paradigm as para computagao distribuida 

Ha diferentes classificagOes para modelos e paradigmas de programagao 

distribuida. Uma delas, descrita em [NEL87,p.4], separa paradigmas paralelos em 

tres grupos principais, de acordo corn modelo de interagao entre processos: CAB - 
Cornpute, Aggregate and Broadcast, Pipeline/Sistalico e diuisdo e conquista2. Os 

2  divide-and-conquer. 
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mesmos paradigmas podem ser re-divididos em quatro categorias, de acordo corn o 

tipo de problema [FIN87,p.23]: 

• Gere e resolva3: quando urn problema e subdividido em 

problemas menores, resolvidos de forma independente e paralela, 

sendo os resultados parciais combinados para fornecer o resultado 

final. Quando os problemas menores sao apenas instancias 

menores do problema original, usualmente solugoes recursivas sao 

empregadas. Neste modelo, urn conjunto de processos "escravos" 

fica de prontidao a espera de servigo gerado e distribuido pelo 

processo "mestre". Este paradigma equivale a definicio diviseio e 

conquista de [NEL87]. 

• Relaxacei o iterativa4 : quando o espago de dados e dividido em 

regiOes adjacentes, que sao entao alocadas a processos distintos. 

Cada processo trabalha sobre uma regiao e, quando necessitrio, se 

comunica corn seus vizinhos . 0 conjunto de dados manipulado por 

cada processo nao e independente dos demais. Exemplos de 

aplicageies que se encaixam nesta categoria sao as equagoes 

parciais diferenciais5. 

• Conjunto de dados pass ivosG: urn grande espago de dados e 

manipulado por urn conjunto de processos servidores, que 

suportam consultas e atualizagoes sobre esse espago. Processos 

clientes fazem requisigOes, que sao encaminhadas a urn processo 

servidor adequado. Em urn sistema de gerencia de bancos de dados 

distribuidos, a base esta espalhada em mtiltiplos nodos e urn 

grande /Rimer° de consultas e atualizagoes nao interferentes 

podem ser executadas em paralelo (este paralelismo pode ser 

classificado ainda em interquery e intraquery [OZS91,p.71]). 

• Sistolico: o problema e decomposto em etapas, e existe um 

processo dedicado a cada etapa; dados fluem pelo conjunto de 

processos filtros, sofrendo transformagOes ao longo do caminho. 

Exemplos sao os algoritmos de pipeline e transformadores de 

mtiltiplos passos tal como compiladores e analisadores de cena 

[FIN87,p.23]. 

3  generate and solve. 

4  iterative relaxation. 

5  Partial Differential Equations, PDE. 

6  passive data pool. 
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2.2.3 Exemplos de aplicaciies distribuidas 

As tres aplicacoes escolhidas como exemplo sao algoritmos para Merge 
Distribuido [AND91][AND91a], Multiplicactio Distribufda de Matrixes e Cdlculo de 

Fractais do Conjunto de Mandelbmt [MAN86]. 

2.2.3.1 Merge Distribuido 

A primeira das tres aplicaciies de exemplo corresponde a uma mistura dos 

modelos de computagao paralela gere e resolva e sistolico. 0 algoritmo de 

ordenagao distribuida aqui descrito e uma versa° menos formal daquele encontrado 

em [AND91] [AND91a,p54-56]. 0 modelo utiliza uma Lirvore de processos 

classificadores para ordenar um vetor de elementos. Urn processo denominado 

"coordenador" coleta o vetor a ser ordenado (da entrada padrao em um sistema 

Unix, p.ex.), distribui o mesmo entre os processos 'faro" posicionados como folhas 

na itrvore e recolhe o vetor ordenado enviado pelo processo filtro raiz, conforme 

esquematizado na figura 2.2. Cada processo filtro possui urn comportamento bem 

definido: recebe como entrada duas listas ordenadas (possivelmente vazias) e 

produz uma Unica lista ordenada (possivelmente vazia) que representa a uniao das 

duas listas recebidas como entrada. 0 ntimero de processos utilizado se mantem 

estatico, isto e, os processos filtro sao criados logo apOs a criagao do coordenador, e 

"morrem" somente corn o termino do mesmo. 

vetor 	 vetor 
de entrada 	 de saida 

Figura 2.2 - Merge Distribuido 

Ao analisar o algoritmo, considerando h a altura da Lirvore de processos 

formada (nao incluindo o coordenador), percebe-se que e necessitrio urn grande 
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ntimero de processos filtros, mais especificamente 2 4+1  -1 processos (propriedade 

de uma arvore binaria completa; no caso da figura 2.2, 2 2+ 1  - 1 = 7 processos). 

Quanto ao ntimero de mensagens trocadas, percebe-se tambem que a bastante alto 

em relagao ao tamanho do vetor, pois, considerando n o ntimero de elementos a 

ordenar, sao necessitrias pelo menos (2 4+ 1 - 1) + 211+1  mensagens. A primeira 

parcela, 2h+ 1 -1 mensagens, resulta do envio de uma mensagem por cada um dos 

processos filtros, independente de sua posigito na firvore. A segunda parcela, 2 4+ 1 , 
corresponde as mensagens enviadas do coordenador aos filtros (no caso da itrvore 

da figura 2.2, (22+ 1  - 1) + 22+1=  7 + 8 = 15 mensagens). 

0 algoritmo acima apresenta urn grande mimero de mensagens em relagito 

ao tamanho do vetor a ser ordenado. Exemplificando, para urn vetor de 1.000 

elementos, seria necessario dispor de uma arvore corn pelo menos 1.023 processos 

(512 processos "folha", altura 9), que precisariam trocar 2.047 mensagens para que 

o vetor fosse completamente ordenado. Esta aplicagao nao se adapta bem a 

arquiteturas distribuidas devido ao alto grau de acoplamento existente entre os 

processos. 

2.2.3.2 Multiplicagao Distribuida de Matrizes 

0 segundo exemplo de aplicagao distribuida envolve a multiplicagao de 

duas matrizes A (n x e B (m x o) atraves de urn conjunto de processos 

"calculadores", resultando a matriz C (n x o). A implementagao paralela de tal 

algoritmo pode ser classificada como CAB 7, porque possui bem caracterizadas as 

fases de propagagao, computagao e agregagao. As matrizes de entrada sa- o 

coletadas por urn processo "coordenador", que envia dados para cada calculador. 

Cada calculador realiza uma parcela do processamento e devolve os seus resultados 

ao coordenador. Conforme ilustrado na figura 2.3, cada calculador produz como 

resultado, a partir de urna linha de A e uma coluna de B, urn elemento da matriz C. 

Tal algoritmo requer o envio de n x o mensagens corn m 2  elementos cada urna, 

mais n x o mensagens de resposta corn urn Unica elemento. 

Assim como o algoritmo para ordenagRo distribuida, o algoritmo de 

multiplicacao distribuida de matrizes e de fina granularidade, pois a quantidade de 

calculo e proporcionalmente pequena em relacao a quantidade de mensagens 

trocadas. Por este motivo, a implementagao do algoritmo ern configuragoes 

distribuidas tende apenas a piorar o seu desempenho; a aplicagao pode ser 

implementada corn ganho significativo em uma miquina paralela fortemente 

acoplada. 

7  BCA na verdade, pois as fases estao na ordem broadcast-compute-aggregate. 



msg1 

28 

processos calcu ladores 
	 A 	  

0-► 	.411- 0-00- 

  

A 
n 

   

   

msg1 	
msg2 

Figura 2.3 - Multiplicaciio Distribuida de Matrizes 

2.2.3.3 Calculo de fractais do Conjunto de Manclelbrot 

0 terceiro e ultimo exemplo a urn algoritmo utilizado em computagao 

grafica para geragao de fractais, basicamente a representagao g-rafica da aplicagao 

de uma serie. Fractais devem ser gerados em uma area retangular, que pode ser 

dividida em blocos. Como cada bloco pode ser calculado independentemente dos 

demais, o modelo de processamento paralelo do fractal distribuido e o divisao e 

conquista. 

Cada bloco e calculado por urn processo gerador, que recebe do 

coordenador os parametros descrevendo as dimensOes da regiao, calcula a mesma 

e envia como resposta o bitinap da area cuja geragao foi solicitada (conforme 

ilustrado na figura 2.4). 0 coordenador recebe a area de cada gerador e encarrega-

se de coloca-las na console. 

0 algoritmo para calculo de fractais executado pelos processos geradores 

varia corn a figura a gerar, mas no caso do conjunto de Mandelbrot a sempre a 

aplicagao de uma serie do tipo x x2  + c. Esta aplicaggio apresenta paralelismo 

mais grosso do que as anteriores, visto que aumentou a relagao entre o 

processamento e a comunicagao. 
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Figura 2.4 - geracao distribuida de fractais 

2.3 Sistemas Operacionais de Rede 

Os primeiros sistemas operacionais de rede permitiam que usuarios 

utilizassem ambientes remotos atraves de urn conjunto de aplicagaes especificas de 

servigos de rede, tais como correio eletronico, transmissao de arquivos entre hosts 

remotos (comandos ftp e rcp) e abertura de sessao remota (t el net, rl og i n). Nos 

sistemas operacionais de rede mais sofisticados, a distribuigao pode estar escondida 

em bibliotecas de fungaes, em processos que interceptarn e traduzem chamadas do 

sistema, etc., permitindo acessar "naturalmente" (amigavelmente) recursos 

remotos. 0 sistema operacional da maquina permanece inalterado, sendo estendido 

atraves de camadas adicionais de software (estrutura add-on). 

Nao ha unanimidade ao distinguir-se urn sistema operacional de rede de 

urn distribuido, mas os principais aspectos diferenciadores aceitos sao: 

• estrutura do sistema: integral e homogenea (urn sistema 

operacional anico para todas as maquinas) ou apenas uma 

camada de software sobre os SOs nativos [ECK78,p.24] 

[CRI88,p.83] [STA84,p.1103] [TAN85,p.424]; 
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• grau de transparencia de localidade e distribuicito 
oferecido pelo sistema [TAN85,p.419,p.422]; 

• configuractio de hardware sobre a qual o sistema atuarat 

[CRI88,p.9], homogenea ou heterogenea, em uma rede local ou de 

longo alcance. 

Um sistema operacional de rede pode ser definido como "a soma das 

camadas de software escritas em cada host para propiciar comunicagao e 

compartilhamento de recursos entre a matquina local e diferentes hosts remotos" 

[STA84,p.1103]. Tanto o computador local como os equipamentos remotos que 

compoem a rede sito entidades autemomas. A configm.agio de hardware considera a 

existencia de uma massa heterogenea de equipamentos interligados atraves de 

uma rede de longo alcance [CRI88,p.83]. Quanto ao grau de transparencia de 

localidade, urn SOR tipicamente oferece pouca ou nenhuma transparencia 

[TAN85,p.422], pois ha distingao entre operagaes remotas e locais, e necessario 

lidar corn enderegos de hosts, etc. 

Corn o advento das redes locais de estagOes de trabalho e, dado o carater 

experimental dos sistemas operacionais distribuidos, surgiu uma nova gerageo de 

sistemas de rede para explorar esse potencial. Corn o principio basico de permitir o 

compartilhamento de recursos entre estagoes, tais sistemas continuaram a evoluir 

(ao encontro dos sistemas operacionais distribuldos). Presentemente, alguns 

sistemas oferecem niveis razoaveis de transparencia de localidade, especialmente 

em relageo a arquivos, como e o caso do SunOS/Solaris, sistema das estagoes de 

trabalho Sun [SUN90b] . 

A partir da definicao fornecida para sistemas operacionais de rede, 

percebe-se que a configtu-agao de hardware e de software e possivelmente 

heterogenea. Em urn SOR, equipamentos diversos podem estar conectados por uma 

rede de longo alcance, onde uma ou mais camadas de software sobre o sistema 

nativo permitem que usuarios em maquinas remotas interajam. 

Uma das interfaces de um sistema operacional corn seus usuarios e o 

conjunto de comandos fornecidos (vide segeo 3.2.2). Estes podem ser implementados 

na forma de (a) programas independentes, como ocorre no interpretador original do 

Unix, o s h8, ou (b) embutidos no interpretador de comandos, como ocorre corn 

alguns comandos do PC-DOS, implementados no command . corn. 

8  Bourne Shell, desenvolvido pela AT&T para as primeiras verses do Unix. 
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0 interpretador de comandos, em determinados sistemas operacionais de 

rede, separa os comandos emitidos pelo usuario em locais ou remotos. Conforme 

ilustrado na figura 2.5, o interpretador analisa os comandos do usuario, 

repassando-os ao SO nativo no caso de uma requisigao local ou a um "processo 

agente" [CRI88,p.85] caso contrEirio, que trata de interagir corn agentes remotos 

para satisfazer a requisigito de servigo remoto. 

Uma das opera*" s mais caracteristicas de urn sistema operacional de rede 

a transferencia remota de arquivos. Quando os comandos nao sao embutidos, o 

interpretador apenas aciona o programa que realizara o acesso ao host remoto; caso 

contrario, o proprio interpretador precisa conter o cOdigo para lidar corn outros 

hosts. Urn exemplo de comando para copia remota e o rcp, tal como: 

rcp chui:/home/chui/belmonte/pub/win/psp/psp.zip . 

comandos 
do usuario 

sistema operacional nativo 

Rede de 
Comunicacao 

Figura 2.5 - exemplo de estrutura de urn sistema operacional de rede 

Uma forma mais evoluida de acesso a maquinas remotas a abrir uma 

"sessao remota", permitindo acessar urn subconjunto das operacoes disponiveis ao 

usuario local da mitquina distante. Para que o acesso seja feito de forma 

organizada e segura, a necessario urn esquema de controle de contas. Todos os 

usuarios corn permissao de use devem estar cadastrados, o que pode gerar urn 

problema no processo de manutencito de contas. Usuitrios precisam saber em que 

maquinas estao cadastrados, com que username e corn que senha. Uma das 

solugoes mais simples, porem nao tao satisfatOria, e a martutengao de uma conta 
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especifica para usuerios remotos nao cadastrados naquela maquina ("convidados"). 

0 acesso destes usuerios a arquivos e programas é limited°, visto que uma mesma 

conta serve a meltiplos convidados. 

0 compartilhamento de recursos remotos, esquema mais aperfeigoado que 

o anterior, evita o problema de manutencao de contas. Processadores de grande 

capacidade ou corn caracteristicas especiais podem executer jobs remotos, isto é, 

lotes de programas nao interativos, como pode ocorrer atraves da aplicageo JTM 

-Job Transfer and Management, p.ex. [TAN89,p.571-572,585-587] Em uma rede 

local, impressoras e unidades de armazenamento secunderio podem ser 

compartilhadas. 

Operagoes sobre arquivos sao urn aspecto fundamental de qualquer 

sistema. Permitir que arquivos sejam (explicitamente) transferidos entre maquinas 

nao é suficiente. No grau mais avangado de urn SO de rede, o sistema de arquivos 

encontra-se distribuido entre diversas maquinas. Apesar do sistema de arquivos 

estar distribuido na rede, o servidor que o implementa é urn ente centralizado. Um 

exemplo dessa abordagem é o NFS (Network File System) [SUN88b], Servidor de 

Arquivos para as estagOes de trabalho Sun. 0 servidor interage corn o resto do SO 

para permitir que arvores de diretorios do sistema de arquivos Unix sejam 

"montadas" em maquinas remotas. Este mecanismo permite independencia de 

localidade, e usuarios podem facilmente armazenar seus arquivos em discos 

remotos, ficando a cargo do administrador do sistema determinar a sua melhor 

configuragao. 

No entanto, usuEirios (ou administradores, pelo menos) ainda precisam 

preocupar-se corn a distribuicao fisica dos arquivos entre os meios de 

armazenamento, considerando que ao esgotar-se a capacidade do disco onde uma 

das arvores de diretorios este montada, nenhum arquivo podera aumentar ou ser 

criado naquela arvore, mesmo que exists espaco em unidades semelhantes em 

outros equipamentos pertencentes a rede (vide figura 2.6). Tal desbalanceamento 

ocorre por nao haver distribuicao dos arquivos entre as diversas unidades de 

armazenamento. 

2.4 Sistemas Operacionais Distribuidos 

Os sistemas operacionais de rede por vezes nao apresentam grau de 

integragao suficiente, pois, conforme visto, maquinas remotas podem ser acessadas 

apenas de forma explicita e nem sempre natural ao usuario. Mesmo no modelo 

mais avenged° de sistema operacional de rede (como o SunOS/Solaris), nao ha 

distribuigao coerente dos arquivos entre os meios de armazenamento. Da mesma 



33 

forma, ainda que urn sistema permita que seus usuarios executem programas em 

uma maquina remota, nao ha balanceamento de carga, isto e, a carga de 

processamento nao e automaticamente distribuida entre maquinas de acordo corn a 

sua utilizack. 

File 	File 	File 	File 
System 1 	System 2 	System 3 System 4 

Figura 2.6 - exemplo de sistema de arquivos nao balanceado 

Segundo [NOT88,p.258], sessOes remotas (rl ogi n e tel net) e 

transferencia de arquivos (rcp e f tp) nao sao suficientes como servigos a usuarios 

porque obrigam-no a gerenciar explicitamente maltiplas maquinas. Sistemas 

operacionais clistribuidos objetivam, em Ultima instancia, transparencia de 

localidade, que se pode ser alcangada atraves de um esquema onde o sistema 

operacional seja integralmente distribuido. Diferentemente de urn sistema 

operacional de rede, em urn SOD toda a distribuigao e, na medida do possivel, 

implementada e mantida oculta no interior do sistema operacional. 

2.4.1 Transparencia de localidade 

Urn sistema que fornece aos seus usuarios transparencia de localidade 

permite que usuarios percebam a rede de computadores como uma maquina virtual 

Unica e centralizada. Transparencia de localidade, considerada o conceito chave de 

urn sistema operacional distribuido [TAN85,p.419,p.422], e inversamente 

proportional ao grau de conhecimento do usuario sobre a existencia e utilizagao de 

maquinas remotas. Segundo Kreissig [SV085,pp.10-11], transparencia de rede, 
necessaria para se obter urn "sistema distribuido homogeneo", e composta por 

diversos sub-elementos: 

• "transparencia de acesso": urn processo possui os mesmos 

mecanismos de acesso para recursos locais ou remotos; 

• "transparencia de localidade": a localizagao do recurso e invisivel 

ao metodo de acesso; 
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• "transparencia de controle": toda a informagao descrevendo urn 

sistema tern aparencia identica a urn usuario ou aplicagao; 

"transparencia de execucao": atraves de balanceamento de carga, 

comunicagao remota entre processos, etc.; 

"transparencia de desempenho": usuarios nao devem ser 

penalizados (em desempenho) ao acessar urn recurso remoto. 

Analisando de forma mais pratica, transparencia de localidade pode ser 

percebida em tres aspectos principals: processamento, sistema de arquivos e 

tolerancia a falhas. Quanto ao processamento, significa transparentemente 

distribuir e balancear a carga entre processadores. Quanto ao sistema de arquivos, 

significa que o usuario deva "enxergar" a soma das capacidades dos dispositivos 

fisicos de armazenamento disponiveis, e ter a localizacao fisica dos arquivos 

totalmente independentemente da localizacao lOgica. <Mt em relagao a tolerancia a 

falhas, transparencia indica que o sistema deve suportar a falha parcial de seus 

processadores, degradando suas capacidades de forma suave e proporcional a perda 

de seus recursos. 0 conceito de transparencia equivale ao de maquina virtual 

(conforme figura 2.7), soma do conjunto de recursos disponiveis. 

Figura 2.7 - exemplo de nuiquina virtual 

Considerando que o sistema e visto como uma mAquina virtual Unica, 

todas as operagOes sobre arquivos estao exclusivamente associadas ao metodo como 

arquivos sao organizados (em firvores de diretarios, p.ex.) e nunca a forma como sac. 

armazenados. Ao realizar uma operagao sobre um arquivo, o usuario nao precisa 

conhecer o dispositivo en que o arquivo esti fisicamente armazenado. 0 espago 
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logic° de arquivos a unificado e encontra-se espalhado nos diversos espagos fisicos 

existentes, isto e, nos dispositivos de armazenamento associados aos elementos da 

rede. 

Da mesma forma, a execucao de aplicativos a absolutamente transparente, 

ou seja, o sistema se encarrega de localizEtr o c6digo da aplicagao, de carregi-lo e 

mante-lo de forma chnamica na maquina mais adequada (a corn menor carga, 

p.ex.). 0 sistema deve cuidar para que a execucao da aplicagao se processe 

igualmente em qualquer maquina da rede. 

A alta complexidade dos mecanismos necessEirios a implementagao dos 

quesitos associados a sistemas operacionais distribuidos ainda e um desafio a ser 

vencido; prova disso e que tais sistemas, apesar da existencia de projetos 

promissores, ainda nao sao explorados comercialmente. A imensa maioria dos 

sistemas operacionais utilizados em redes locais de estagOes de trabalho ainda sao 

sistemas operacionais de rede (na maioria sistemas centralizados corn facilidades 

para acesso amigavel a arquivos remotos e para execucao remota de apficagOes). 

2.4.2 Estrutura 

Urn sistema operacional sera realmente distribuido apenas caso seu micleo 

seja distribuido. Prova disso e que, para que a carga seja balanceada, processos 

precisam ser "migrados" e, para tal, o esquema de gerencia de processos deve ser 

global9. Para que processos troquem mensagens, p.ex., a identificagao de processos 

deve ser global, univoca e independente de localidade. Ainda, mecanismos de baixo 

nivel como sinais precisam ser tratados globalmente para que funcionem de forma 

correta entre maquinas. Da mesma forma, o esquema de seguranga (acesso) tern 

de ser global, assim como a identificacao de usuarios. 

A configuragao de hardware de urn SOD e usualmente urn conjunto de 

equipamentos corn alto grau de compatibilidade (processadores da mesma familia, 

p.ex.) interligados atraves de uma rede local de alto desempenho, isto é, uma 

configuragao homogenea. Semelhantemente, o sistema operacional e o mesmo em 

todas as maquinas (pode haver pequenas diferengas nos cOdigos executaveis, mas a 

funcionalidade implementada sera sempre a mesma). 

A estrutura do sistema, naturalmente, e distribuida, havendo uma cOpia 

identica do sistema em cada nodo da rede. Internamente, cada cOpia esta 

9 po de haver determinadas restricoes adicionais impostas pelo esquema de memOria 

empregado, tal como impossibilidade de relocar a imagem de um processo. 
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usualmente organizada em duas ou mais camadas, tipicamente (conforme ilustrado 

na figura 2.8): 

• urn nude° distribuido fornecendo primitivas de comunicagio 

(locais e remotas) e executando a gerencia global de processos; 

• um conjunto de servidores utilizando os servicos do nticleo para 

implementar a funcionalidade necessaria a um sistema 

operacional (recebida uma requisicao, um determinado servidor 

possivelmente precisara cooperar corn os seus servidores pares em 

outras mriquinas). 

Aplicagoes 

•MY4 . ,**1 06.\:>,%‘,:\ft 

Nticleo Distribuido 

Host A 

Aplicagoes 

Mns.:)NaM\V 

Nucleo Distribuido 

• 
Host B 

Aplicagoes 

Distribuido 4 

Host C 

Figura 2.8 - exemplo de estrutura de urn sistema operacional distribuido 

Nos raros casos em que urn sistema operacional distribuido e aplicado a 

uma configuragao de hardware heterogenea, o seu codigo devera apresentar 

diferengas que reflitam a diversidade do hardware. De uma forma ou de outra, a 

homogeneidade funcional precisa ser mantida, pois a interface corn que 

usual-kis lidam deve ser a mesma em todas as maquinas. 

2.4.3 QuestOes de projeto 

Segundo [TAN85,p.425], as questOes de projeto relevantes a construciio de 

um sistema operacional distribuido, de uma forma geral (a descricao detalhada de 

cada urn dos itens acima pode ser encontrada no referido trabalho), 
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• primitivas de comunicacao: escolha do paradigma de 

comunicagao, mensagens ou RPC, detecgao e tratamento de erros 

na comunicagao; 

• identificacilo (naming) e protegiio: como identificar e impedir 

o acesso indevido aos diversos objetos presentes no sistema 

(arquivos, processos, caixas-postaisl°, servigos, etc.); 

• gerencia de recursos: como alocar recursos tais como 

processadores (balanceamento de carga, escalonamento), 

dispositivos de armazenamento, etc. seguindo uma politica global 

(e sem dispor de tabelas de estado centralizadas); 

• tolerancia a falhas: como evitar deadlocks e utilizar redundiincia 

e transagoes para permitir que falhas sejam suportadas, 

permitindo a "degradagito suav•n; 

• servigos a propiciar: determinar quais servigos serao prestados 

pelo sistema (possivelmente corn processos a nivel de usuario), 

alem da definigao da funcionalidade de cada servidor. 

2.5 Andlise Comparativa entre SORB e SODs 

Sistemas operacionais de rede oferecem usualmente menor grau de 

transparencia de localidade, pois possuem uma estrutura de software baseada em 

camadas adicionais sobre os diferentes sistemas nativos centralizados. Ja sistemas 

operacionais distribuidos nao precisam obedecer as limitagees impostas pelos 

sistemas nativos, porque o sistema e inteiramente distribufdo, desde o nticleo, 

alcangando assim maiores niveis de transparencia de localidade. Entretanto, ao 

comparar-se sistemas de rede corn distribuidos devemos considerar que: 

• A preservagao do software aplicativo existente e usualmente ne-

cessaria, visto que existe grande dependencia da comunidade 

usuaria, pois suas atividades estao essencialmente baseadas na 

utilizagao desses aplicativos. De outra forma, o descarte de antigas 

aplicagOes e adaptagao daquelas cujo ccidigo fonte e disponivel pode 

implicar perdas significativas, tanto em tempo quanto em custo de 

readaptacao e porte. 

10  mail-boxes. 

graceful degradation. 
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• 0 esforgo implementacional associado a construcao de urn sistema 

operacional distribuido completo, em especial para configuragOes 

heterogeneas de hardware, pode ser demasiadamente alto, 

inviabilizando-a; corn urn sistema operacional de rede ha a adigito 

de camadas de software a sistemas operacionais nativos, nao 

sendo necessario reimplementar mOdulos de software de baixo 

nivel. 

• A estrutura tipica de urn sistema operacional de rede pode 

propiciar graus de transparencia razoaveis, tanto para distribuicao 

como heterogeneidade [0E190] [BLA86]. 

2.6 Conclusoes 

0 leque abrangendo sistemas distribuidos e paralelos é vasto, cobrindo 

diversas areas da computagao. 0 capitulo apresentou urn apanhado geral sobre 

aplicagOes distribuidas/paralelas e sistemas operacionais para redes de 

computadores, enfatizando os aspectos de projeto relevantes a este trabalho. 

Foram vistas as varias justificativas para programagrao de aplicagoes 

distribuidas. Entretanto, a programag.ao é complexa, sendo a simplificagao dessa 

tarefa, especialmente atraves de mecanismos de comunicagao e sincronizacao 

abstratos, urn dos objetivos fundamentais do HetNOS. 

Aspectos de mais baixo nivel, relacionados a sistemas operacionais para 

redes de computadores, precisam ser abordados ao se construir urn sistema como o 

HetNOS. Para que o usuario lide corn uma interface abstrata, de alto nivel, e 
necessario que a complexidade seja isolada nos Mveis que compOem o sistema de 

rede. A programagao de tais sistemas, ditos "realmente distribuidos", de forma 

geral ainda é urn desafio a comunidade cientifica. 

Outro desafio e conseguir integrar, para que possam cooperar, a gama de 

ambientes heterogeneos existentes. Basicamente, a comunidade esta "migrando" 

para determinados padr5es, embora as vezes existam padrOes diversos e 

conflitantes. A heterogeneidade, inerente aos ambientes computacionais modernos, 

se constitui em uma importante barreira contra a integragiio de equipamentos 

fisicamente interligados em sistemas distribuidos. 0 HetNOS, conforme 

previamente mencionado, é um sistema operacional de rede heterogeneo. Por esta 

razao, o objeto de estudo do proximo capitulo é a heterogeneidade em sistemas 

distribuidos, incluindo manifestagOes (fontes de incompatibilidades) e solugoes para 

acomodagao da heterogeneidade. 
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3 HETEROGENEIDADE EM SISTEMAS 
DISTRIBUiDOS 

0 presente capitulo apresenta urn estudo sobre os principais aspectos 

relacionados a heterogeneidade, isto e, sobre as manifestagZies da diversidade, 

intrinseca aos ambientes computacionais. A diversidade existe nos mais diferentes 

niveis, como por exemplo, hardware, rede de comunicagio e sistema operacional. 

Atraves de um estudo de casos, segue-se a descricio das principais solugoes de 

projeto para acomodagio da heterogeneidade e da distribuigao. Tais abordagens 

foram utilizadas para o projeto do sistema HetNOS, cuja definigao a apresentada 

no capitulo 4. 

3.1 Consideraceies Gerais 

Nos dias de hoje, os ambientes computacionais da maioria das 

organizagees apresentam uma realidade heterogenea [COR91,p.2]. 

Heterogeneidade e frequentemente inevitavel, pois necessidades crescentes levam 

a aquisigao ou desenvolvimento de diferentes sistemas de software e hardware, e 

igualmente porque nao ha um conjunto de arquitetura e sistema operacional que 

possa servir a todos os propdsitos computacionais igualmente bem [GEI90,p.439]. 

Sistemas heterogeneos impoem uma serie de problemas significativos, tais como 

inconveniencia (urn usuario precisa conhecer detalhes particulares de cada sistema 

utilizado) e custo (hardware e software nao sao efetivamente amortizados, pois 

usualmente um projeto requer que os mesmos sejam adquiridos para que funcione 

como uma entidade Unica e independente) [NOT88,p.258]. Inconveniencia diminui 

a efetividade de usuarios, pois estes sao obrigados a desviar-se do problema 

original para que a heterogeneidade seja tratada. 

3.2 Tipos de Heterogeneidade 

A heterogeneidade, que pode ser definida como diversidade existente em 

sistemas de computagao", manifesta-se especialmente sob os seguintes aspectos: 

• arquitetura da mdquina: processadores, memOria e dispositivos 

de F/S; 

• sistemas operacionais: chamadas do sistema, interface corn 

usuario e mecanismos de comunicagao entre processos; 

• redes de comunicaciio: protocolos de comunicagao, interfaces de 

rede, arquiteturas de rede e equipamentos; 
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• linguagens de programacao e compiladores: diferengas entre 

implementagees de uma mesma linguagem e use de diferentes 

linguagens. 

A existencia de diferentes solugees e esquemas incompativeis entre si para 

cada urn dos itens acima dificulta a integragao entre ambientes. A seguir sera° 

brevemente delineados os diferentes tipos de diversidade em ambientes de 

computagao. 

3.2.1 Arquitetura da maquina 

Arquiteturas (e organizagOes) de computadores diferem em uma serie de 

aspectos, dos quais o principal e a familia do elemento processador utilizado no 

equipamento. Por "familia", entenda-se "urn conjunto de elementos processadores 

(EPs) corn certo grau de compatibilidade entre si". Exemplos de familias de 

processadores bastante populares Sao os microprocessadores genericos Intel 80x86 

e os microprocessadores genericos Motorola 680x0. Uma parcela das estagOes de 

trabalho existentes atualmente utiliza um processador de tecnologia RISC 

(Reduced Instruction Set Computers, [SUN88c]), embora as linhas de processadores 

de cada fabricante sejam incompativeis entre si. Ha ainda outros tipos de 

processadores, tal como os Transputers, utilizados em maquinas paralelas 

multiprocessadoras. 

Processadores podem ser incompativeis devido a variagaes nos aspectos da 

arquitetura, tais como: 

• esquema de EVS: por instrugao especifica para entrada-e-saida, 

tal como in e out (ex.: 80x88), ou por mapeamento de portas' 2  de 

acesso a dispositivos em enderegos reservados na memciria (ex.: 

680x0); 

• interrupcoes e traps: variagOes quantoa mdstencia de instrugoes 

para geragAo de interrupgaes, se a execucao de instrugaes 

invalidas gera urn trap, se existe "mascaramento" de interrupgaes, 

se o esquema e confiavel (n.ao ha perda de interrupgaes), se ha 

esquema corn diferentes niveis ou prioridades de interrupgao, 

entre outras questees; 

• armazenamento e representacao dos dados: ordens de 

armazenamento dos bytes (big-endian ou little-endian, conforme 

ilustrado na figura 3.1), tamanho da palavra do processador, 

12  ports. 
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representack de inteiros (ordem e magnitude, complemento de 1, 

complemento de 2) e de valores em ponto flutuante; 

Little-Endian 
enderecos n+3 n+2 n+1 

Ordem de Significancia 

Big-Endian 
enderecos 	n+3 n+2 n+1 

VAX, 
80x86 

SPARC, 
680x0, 
System/370 

Ordem de Significancia 

Figura 3.1- padroes little-erulian e big-endian 

• esquema de gerencia de memoria: freqfientemente o esquema 

de hardware de memeria e parte do processador ou esta 

intimamente ligado ao seu hardware (urn chip da familia, p.ex.); 

refletindo no sistema operacional; 

• complementos: ha urn conjunto de dispositivos que 

complementam a funcionalidade do processador e o hardware 

associado ao mesmo, tais como co-processadores aritmeticos, co-

processadores graficos, padroes de video, etc. 

Corn as variagOes na arquitetura de urn processador para outro, urn 

programa em cadigo de miquina e particular, pelo menos, a sua familia. 

Usualmente, dentro de uma mesma familia o conjunto de instrugOes de urn modelo 

representa urn super-conjunto do modelo anterior, de forma a manter a 

compatibilidade corn o software ja escrito. 

3.2.2 Sistemas operacionais 

Ha duas interfaces basicas atraves das quais urn sistema operacional pode 

oferecer servicos a usuarios (as duas interfaces estao assinaladas pelas setas 

superiores da figura 3.2): 



interface de chamadas do &stoma 

sinais 
monipulacao de terminais 

siste.ma 	e;s dc caracteres 
driver:, de terminais 

sistema de arquivos 
swapping 

sistema do e;s a bloc° 
drivers de disco c fita 

r.-., cc do 1:::rtle 	o hardware 

controladoras 
de terminais 

terminais 

controladoras 
de dispositivos 
discos e fitas 

controladores 
de memoria 

memoria fisica 

AplicacOes interagindo atraves de bibliotecas 
Usuarios interagindo atraves do interpretador de comandos 

interoretadores de comandos 
compiladores e interoretadores 

bibliotecas do sistema 
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• programas do sistema: interpretador de comandos e outras 

ferramentas 1psicas fornecidas corn o sistema (atualmente inclui 

ambientes de janelas para sistemas de estagoes de trabalho); 

• chamadas do sistema: acessadas em linguagens de alto nivel 

atraves de uma biblioteca de rotinas, compoem a interface de 

mais baixo nivel corn o nticleo (kernel). 

Figura 3.2 - exemplo de niveis em um sistema Unix 4.2BSD 

3.2.2.1 Programas do sistema 

Tradicionalmente, urn sistema possui um conjunto de aplicagOes cuja 

funcao e resolver problemas comuns e fornecer urn ambiente mais conveniente para 

o desenvolvimento e execugao de programas [PET85,p.47]. Tais programas podem 

ser divididos em categorias, tais como: manipulagAo de arquivos, informagao de 

estado, editoraga- o de arquivos, suporte a linguagens de programaciio e carga e 

execucao de programas. 
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0 interpretador de comandos e provavelmente o mais importante 

programa do sistema, pois funciona como a interface direta de urn usuario com o 

seu sistema operacional. A sua funcao e "receber" uma linha de comando (digitada 

por urn usuario, p.ex.), interprets-la e encaminhar a sua execugao. 

Estes comandos podem estar implementados sob a forma de programas 

individuais, independentes ou embutidos em urn interpretador de comandos (vide 

secao 2.2). Comparando, no PC-DOS o cedigo responsEivel pela cOpia de um arquivo 

este no interpretador command. corn, enquanto na versao original do Unix a otipia 

realizada atraves do programa cp (o shell cria urn processo "filho", que carrega e 

executa o comando invocado). Nesta Ultima abordagem, novas versOes de 

ferTamentas podem ser facilmente integradas ao sistema. Entretanto, visando 

aumentar o desempenho, as versOes mais recentes de interpretadores de comandos 

para o Unix incorporam diversos comandos. 

Interpretadores de comandos freqiientemente aceitam como entrada uma 

linguagem de programagao prOpria, utilizada especialmente para automagao de 

tarefas corn programas do tipo batch (tambem chamados scripts). Estas linguagens 

podem variar bastante, ainda que entre interpretadores de urn mesmo sistema, 

pois sao aplicagOes e podem ser substituidos. E possivel que urn usuerio crie o seu 

pi-6pH° interpretador de comandos, dispensando o use de qualquer urn dos 

existentes. No caso do Unix, esta e uma opcao informada em urn arquivo de 

configuragao que contem dados basicos sobre usuarios cadastrados. No mundo 

Unix, existe urn grande mimero de interpretadores de comando, onde apenas tres 

realmente se destacam: 

• Bourne shell, s h: criado para o Unix original, foi o prirneiro 

interpretador de comandos, mas e suportado ainda hoje em 

virtualmente qualquer sistema Unix; 

• C Shell, cs h: uma versao bastante estendida do s h, porem 

incompativel corn o mesmo, utilizada especialmente nos sistemas 

da familia BSD (Berkeley Software Development); 

• Korn Shell, ks h: a versao estendida e compativel do s h, utilizada 

especialmente nos sistemas da familia System V. 

3.2.2.2 Chamadas do sistema 

A interface de mais baixo nivel do usuario corn o SO e o conjunto de 

charnadas de sistema que o mesmo oferece as aplicagOes. Cada familia de sistema 

implementa um conjunto diferente de chamadas, sendo possivel encontrar 

variagOes/extensOes em uma mesma famflia. Os programas do sistema, descritos na 
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secao anterior, estao baseados nestas chamadas, podendo o cedigo de muitos ser 

resumido, basicamente, ao desvio para uma fungi() da biblioteca C. 

Camadas de software sao usualmente dispostas sobre o sistema 

operacional visando melhorar a sua interface de chamadas. Quando escritos em 

linguagens de alto nivel, programas precisam de bibliotecas para que o acesso as 
chamadas do sistema seja orientado a procedimentos, isto é, tal e qual uma 

chamada de fungi-to. A camada de bibliotecas fornece esta ilusao; o cOdigo contido 

na biblioteca a responsavel pela preparagao dos parametros e pelo desvio da 

execucao para o nude° do sistema. Em uma chamada, a passagem de parametros 

pode ocorrer atraves de registradores e pilha ou entio por mensagens. 

No primeiro caso, registradores ou pilha sao carregados corn os parametros 

necessarios antes do desvio. A interrupgao gera o desvio para urn enderego no 

nude°, onde uma tabela e consultada para se obter o enderego da rotina de servigo 

responsavel pelo tratamento do servigo requisitado ao sistema. Na outra opcao, que 

emprega mensagens como forma de interagao, o cedigo da biblioteca "empacota" os 

parametros nos campos da mensagem, coloca urn cedigo informando qual o tipo da 

mensagem, alem da identificagao dos processos origem e destino, gerando a seguir 

uma excegao (ou interrupgao). 0 kernel entao copia a mensagem para o destino, 

usualmente um servidor do sistema responsavel pela execucao da tarefa 

requisitada. Em qualquer uma das formas, o usuario de uma linguagem de alto 

nivel "enxerga" apenas o use de uma primitiva, isto é, de uma funcao corn 

determinados parametros que se encontra definida na biblioteca da linguagem de 

programagao utilizada. 

0 conj unto de primitivas implementado pode variar bastante entre 

sistemas. Mesmo dentro de uma familia (de sistemas), surgem variagoes quanto ao 

conjunto de chamadas. Algumas versOes incluem urn super-conjunto das chamadas 

definidas na versao original (como a chamada vfork( )); outras modificam o tipo de 

pararnetro de determinadas chamadas (de int para unsigned, p.ex.). 

Inicialmente, sistemas operacionais propiciavam apenas comunicagao 

entre processos locais, sendo a comunicagao entre processos remotos 

responsabilidade do usuario. Corn o tempo, mecanismos de comunicagao migraram 

de aplicaciies para implementagOes genericas em sistemas operacionais. Primitivas 

foram criadas para que o sistema suportasse operagoes envolvendo processos 

remotos. 

Entao, quando urn ambiente fornece mecanismos de comunicagao, estes 
sit() altamente dependentes do sistema operacional, variando entre sistemas a 
sintaxe e a semantica de tais mecanismos [BER89,p.1567]. Usualmente, a 



45 

implementagio das primitivas e dividida entre chamadas do sistema e bibliotecas 

de procedimentos, podem entretanto ser implementadas apenas a nivel de 

bibliotecas. 

No caso do Unix, ha dois conjuntos de fungOes (tambem denominadas 
interfaces de programacrio em rede, API- Application Program Interfaces) que sao 

mais utilizados: os sockets dos sistemas BSD e a Transport Layer Interface (TLI) 

dos System V, ambos desenvolvidos para a linguagem C. A TLI e urn conjunto de 

fungZies em bibliotecas que, ligadas aos programas de usuEirio, permitem ao usuario 

acessar os servicos de rede. J a sockets possuem, alem do conjunto de fungOes, as 

chamadas de sistema para as operagOes em rede (a funcionalidade reside no kernel 

do sistema, sendo complementada por fungOes de biblioteca e servidores). Outra 

diferenca entre TLI e sockets e que a primeira e apenas uma interface e portanto 

nao propicia o mecanismo de transporte, enquanto sockets implementam 

internamente protocolos Internet TCP/IP, Unix-domain e Xerox NS) 

[STE90,p.343]. A nivel de programacio, constam uma serie de pequenas 

diferengas; a maior delas e que corn TLI urn processo pode selecionar pedidos de 

conexao (incusive baseando-se em dados fornecidos com o pedido). 

3.2.2.3 Familias Unix 

Mesmo internamente a uma familia de sistemas, a possivel encontrar 

diferentes chamadas do sistema e linguagens de interpretadores. 0 melhor 

exemplo e o sistema Unix, cuja disponibilidade de aidigo permitiu que industrias, 

universidades, etc. desenvolvessem diferentes versOes, cada qual contando corn 

determinadas extensOes. A familia Unix conta corn urn grande nurnero de versOes 

(atualmente mais de 50), todas originadas a partir de duas versOes: System V da 

AT&T e Unix 4.2 BSD. 0 grande niunero de variagoes acabou por se reaglutinar 

em versOes baseadas nas duas acima citadas, formando duas "familias" distintas (o 

sistema Xenix segue a linha System V). 0 histcirico da familia Unix esta resumido 

na figura 3.3. 

Mais recentemente urn comite, denominado POSIX [LEW91]), foi criado 

para definir uma interface padrao Unix. Entretanto, POSIX e apenas uma 

definicao e nao uma implementaciio de urn sistema, nao sendo considerada 

ainda suficientemente completa para abordar todos os aspectos de urn sistema 

operacional real [STA92]. Sistemas operacionais podem "suportar o padrao 

POSIX 13", o que nao impede que cada sistema conte corn urna serie de fungOes 

adicionais (para distingui-lo dos sistemas de fornecedores concorrentes). A 

13  sistemas POSIX-compliants. 
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aceitacao do padrao POSIX no mundo real a ainda muito dificil: a maioria dos 

usuarios nao sabe o que e o POSIX, enquanto que para fabricantes so haverit 

interesse no mesmo quando resultar no aumento das vendas [STA92]. 

UNIX 	 1970 

Version 	

BSD 

4 
	

1974 

Version 6 
	

1977 

4, 	2 BSD 
Version 7 

.* 	 2.9 BSD 
System III 	Xenix 2.3 

4 	4 	3 BSD 

	1981 

System V 	Xenix 3.0 
	

1 	
1983 

4 BSD 

vi
System V r.2 	Xenix 5.0 	 1985 

System V r.3 	 4.3 BSD 1987 

System V r.4 	 1990 

Figura 3.3 - familia dos sistemas Unix 

De fato, as novas tendencias no mercado indicam urna aglutinagao sobre a 

versao 14  4.2 da familia System V, corn ades6es significativas, como a nova versa° 

do sistema para estagoes de trabalho Sun, o Solaris 2.0. Segundo [COR91,p.248], 

na pratica a versao 4 do System V da AT&T ja e considerada urn padrao para 

sistemas Unix. 

3.2.3 Redes de Comunicacao 

Nos primOrdios da computagan em rede, cada fabricante de computadores 

possuia seus proprios protocolos de comunicagan, o que impossibilitava a 

comunicagao entre usuarios corn diferentes tipos de equipamentos e acabou por 

gerar a necessidade de padronizacao [TAN89,p.27]. 

3.2.3.1 Redes pliblicas 

Embora as redes publicas sejam internamente bastante diferentes, 

virtualmente todas utilizam o modelo de referencia OSI (Open Systems 

14  release, na verdade, pois os sistemas Unix da familia System V sao assim identificados. 

1979 
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Interconnection) e os protocolos padrOes CCITT (Consultative Committee for 
International Telephony and Telegraphy) em todas as camadas. 0 protocolo CCITT 

X.25, correspondente as tres camadas inferiores do modelo OSI, e universalmente 

aceito [TAN89,p.32]. Entretanto, ha certos problemas e incompatibilidades; urn 

deles e que a definigeo da camada fisica de interface entre o host e a rede, 

correspondente a X.21, requer uma rede digital, e em fungho disso a maioria das 

redes nho suporta esse padrito. HA variagOes levemente incompativeis na camada 

2; quanto a camada 3, ha o problema do grande ntimero de terminais incompativeis 

corn o X.25. Acima da camada de rede a situagio e (ainda) menos uniforme 

[TAN89,p.33]. 

Apos a popularizageo dos sistemas Unix, a necessidade de troca de 

informagoes entre ambientes levou a AT&T a desenvolver a primeira aplicageo 

Unix em rede, na verdade urn grupo de aplicagOes encabegado pelo UUCP (Unix-to-
Unix-Copy). [STE90,p.8]. Estas aplicagoes possibilitaram a interligagao de 

maquinas (tipicamente via linha discada) para transferencia de arquivos e correio 

eletronico. Pequenas redes informais foram se formando, onde uma maquina 

central, a noite, (automaticamente) abria uma conexho para transferencia de 

arquivos e correio eletronico para seus diversos componentes. Considerando que 

virtualmente qualquer universidade do mundo ocidental possuia uma maquina 

Unix e urn modem, a rede cresceu rapidamente e sub-redes foram unidas ate 

compor a rede USENET. Corn mais de 10.000 maquinas e urn milhao de usuarios 

[TAN89,p.40], e provavelmente a maior rede existente. Na USENET, todos os 

dados copiados de uma maquina a outra sec) convertidos por urn programa ou 

algoritmo denominado uuencode, que transforma uma seqiiencia qualquer de bytes 

em uma seqiiencia de caracteres ASCII imprimiveis (lembrando que o cOdigo ASCII 

possui 7 bits). No host remoto, a seqiiencia e reconvertida a forma original 

utilizando-se o algoritmo uudecode. 

3.2.3.2 Redes locais 

A disponibilidade de sistemas Unix corn capacidade de comunicageo e a 

evolugho da tecnologia de hardware para redes locais conduziu a popularizageo das 

mesmas. Em 1982/83 surgiram as primeiras versoes do sistema operacional Unix 

BSD (4.1cBSD e 4.2BSD), o primeiro Unix a fornecer substancial suporte 

comunicageo em rede. 0 suporte integral aos protocolos Internet TCP/IP e aos 

diversos fornecedores de hardware Ethernet levou ao estabelecimento de urn 

grande ntimero de redes locais [STE90,p.12]. A interface de programagao para 

aplicagoes criada corn a familia BSD, denominada sockets, tern sido largamente 

utilizada (vide descrigeo na segio 5.1.1). 
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Atualmente, em termos de redes locais, o hardware Ethernet a nito so urn 

padre° de facto [BER89,p.1569] mas tarnbem de juris (implementa o padrito IEEE 

802.3). Jit em termos de software, o conjunto de protocolos que vem sendo utilizado 

para conectar a maioria dos sistemas Unix, o TCP/IP, nao pertence ao modelo OSI 

(descrito na proximo. segio). Entretanto, existe uma certa correspondencia entre a 

camada de transporte OSI (denominada TP4) e o conjunto de protocolos TCP. 

Entretanto, tern havido urn esforqo dos fornecedores de sistemas no sentido de 

compatibilizar-se corn pelo menos parte dos protocolos OSI. 

3.2.3.3 Modelo de referencia OSI 

Devido a sua complexidade, redes modernas sao projetadas de forma 

altamente modularizada. A maioria das redes se encontra organizada em uma 

serie de camadas hierarquicas, onde cada camada utiliza os servicos definidos pela 

interface da camada inferior e fornece uma interface de mais alto nivel a superior. 

Cada camada possui urn conjunto de protocolos utilizados pelos processos pares 

(vide secao 2.1) para interagao corn os pares da mesma camada em outros hosts. 

Esse conjunto de camadas e protocolos e denominado "arquitetura de rede". 0 

raimero de camadas, o nome, o conteudo e a funcao de cada uma varia de rede para 

rede. 

Frente a grande diversidade de arquiteturas utilizadas, a ISO 

(International Standards Organization) criou o modelo de referencia OSI para 

permitir a conexao entre "sistemas abertos", isto é, sistemas que estao abertos para 

conexao corn outros sistemas. 0 modelo se constitui no primeiro passo rumo a 

padronizacao internacional de diversos protocolos. 0 OSI e urn modelo composto de 

sete camadas, conforme ilustrado na figura 3.4. Os principios que levaram ao 

desenvolvimento do modelo corn esse ntimero de camadas sao [TAN89,p.14]: 

• uma camada deve ser criada sempre que urn grau de abstragao for 

necessario; 

• cada camada deve realizar uma fungeo bem definida; 

• a funcao de cada camada deve ser escolhida considerando a 

definicao de protocolos internacionalmente padronizados; 

• as fronteiras entre camadas devem ser escolhidas de forma a 

minimizar o fluxo de dados entre as interfaces; 

• o nUmero de camadas deve ser grande o suficiente para evitar que 

duas funcoes distintas sejam desnecessariamente colocadas no 

mesmo nivel, e pequeno o suficiente para evitar que a arquitetura 

se tome ingerencizivel. 
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Os principios acima podem ser aplicados de uma forma geral no projeto de 

qualquer sistema corn arquitetura distribuida ou em rede (alguns servem inclusive 

para sistemas centralizados). 

HARDWARE 

Figura 3.4 - Modelo OSI-ISO 

Apesar dos seus varios problemas, como por exemplo o pequeno 

desempenho, a inadequagao a comunicagao nao orientada a conexao (porque foi 

ignorada no projeto inicial) e a indefinicao quanto aos niveis superiores 

[TAN89,p.31] (embora estes niveis ja tenham sido padronizados), o modelo OSI 

para protocolos de comunicagao entre sistemas abertos representa uma forte 

tendencia em termos de padronizacao em redes. Descrigoes detalhadas do modelo 

de referencia OSI podem ser encontradas tanto nas recomendagOes emitidas pela 

ISO como em diversas publicagOes na area de telecomunicagoes, fugindo ao escopo 

deste trabalho. 

3.2.4 Linguagens de programagao 

Ha, descritos na literatura, dois tipos basicos de heterogeneidade a nivel de 

linguagens de programagito: 

• diferentes implementagOes de compiladores para uma mesma 

linguagem, divergindo tanto na sintaxe como na semantica da 

linguagem suportada; 
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• integragao, em uma Unica aplicagao, de fragOes de aidigos escritos 

em linguagens diferentes. 

3.2.4.1 Implementagao de linguagens 

Corn certeza, uma das linguagens mais conhecidas e utilizadas a C, 
especialmente pela sua disponibilidade em virtualmente qualquer maquina 
existente no mercado. No entanto, a sua popularidade deve-se a estreita ligagao 
corn o Unix e a variedade de implementacoes existentes, e nao a sua 

portabilidade. A linguagem C permite que urn programador escreva aidigo 

dependente de maquina com, por exemplo, operagOes bit-a-bit 15. Uma das maiores 

fontes de incompatibilidade da linguagem C e sua permissividade quanto a tipos, 

que permite, por exemplo, utilizar inteiros como apontadores e vice-versa, ou ainda, 

por nao distinguir entre urn apontador para urn anico elemento e urn vetor de 

elementos. 

Naturalmente, nao ha como ocultar a precisao de tipos escalares, sendo 

este urn aspecto dependente da implementagao da linguagem em uma determinada 

arquitetura. Como exemplo, a maioria das linguagens procedurais permite escrever 

urn segmento de codigo simples (no caso expresso em C) tal como: 

int i; 
unsigned long s = 0; 
for (i = 0; i < 100000: i++) 

s += i % 2 ? 0 : i; 
printf("A soma resulta %lu\n", i); 

0 lago acirna, para somar os mirneros pares entre 0 e 100.000, pode 

apresentar diferentes valores dependendo da maquina em que o mesmo for 

executado, considerando diferentes interpretagOes para os tipos (int e unsigned 
long, no caso). 0 valor 100.000 requer mais de 16 bits para ser representado, 

ocupando uma palavra na arquitetura de uma Sun 4 e ducts em urn PC XT. 

Usualmente, urn tipo int ou integer equivale a uma palavra da maquina (2 bytes 

em urn PC e 4 bytes em uma Sun 4). Dependendo da implementagao da linguagem, 

o modificador long faz o int utilizer duas palavras, enquanto que unsigned ignora o 

sinal (dobrando o ntimero de valores representaveis). 

15  bitwise. 
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3.2.4.2 Interagao entre linguagens 

Cada par <linguagem, compilador> fornece uma interpretagito particular dos 

tipos mais comuns entre as linguagens. Quando se deseja permitir a interagao de 

mOdulos e programas escritos em diferentes linguagens, e preciso definir qual a 

relagao que existe entre um tipo inteiro int (de uma determinada implementacao) 

da linguagem C para urn tipo inteiro integer (de uma determinada implementagao) 

da linguagem Pascal. Mesmo que a palavra de uma maquina possua o mesmo 

tamanho, a ordem de significancia e a representagao sejarn a mesma, os 

compiladores C e Pascal podem atribuir diferentes interpretagOes para int e integer. 

A integragao de mOdulos escritos em diversas linguagens pode ser obtido atraves de 

sistemas como o MLP (Mixed Language Programming), descrito em [HAY90]. 

Na tabela 3.1 estao exemplificados alguns dos tipos encontrados em 

linguagens como C [SUN90a,p.87], Pascal [SCH78], Ada [GHE82,p.111,119-122] e 

Fortran [SUN90c,p.11-15], agrupados pela sua semantica. 

A incompatibilidade de armazenamento e representagao descrita na secao 

3.2.1 e agravada pela diferenca na interpretagao dada pelas linguagens aos tipos 

escalares basicos e estruturados. Diferentes compiladores podem utilizar diferentes 

representagOes de dados estruturados. A ordem de armazenamento dos campos de 

dados em uma estrutura, ou procedimentos para economia de bits/bytes podem 

causar problemas quando se deseja misturar mOdulos e programas criados em 

diferentes linguagens e compiladores (usualmente p "alinhamento" de variaveis em 

palavras depende de uma opcao do compilador). 

Devido a abrangencia da area, heterogeneidade a nivel de linguagens foge 

ao escopo do trabalho e nao sera doravante discutida. 

3.2.5 Conclusoes 

A diversidade de software e hardware e inerente aos ambientes 

computacionais modernos. De uma forma geral, o usuario e obrigado a lidar corn as 

particularidades de cada ambiente em relagao aos seguintes aspectos: 

• ao portar programas, a necessario cuidar das diferengas entre 

arquiteturas de maquinas (especialmente quanto a representagao 

de dados), bem como dos conjuntos diversos de chamadas de 

sistema; 
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Tabela 3.1- tipos escalares comuns em linguagens 

TIPOS/ 

LINGUAGENS 
C Pascal, ADA FORTRAN 

14:igloo 

byte 

caractere 

cadeia de 
caracteres 

inteiro sem 
sinal 

inteiro com 
sinal 

inteiro duplo 
com sinal 

ponto flutuante 

ponto flutuante 
de dupla 
precisao 

x 

unsigned 

char 
char 

char 	[n], 
char * 

unsigned 

int 

long int16 

 float 

double float 

BOOLEAN 

x 

char 

array 
[1..n] 	of 

char 
x 

INTEGER 

x 

REAL 

x 

boolean 

x 

character 

array (1..n) of 
character 

x 

integer 

x 

x 

x 

LOGICAL 

BYTE 

CHARACTER 

CHARACTER*n 

x 

INTEGER 

x 

REAL 

DOUBLE 
PRECISION 

• ao tentar integrar aplicagOes em diferentes maquinas ou projetar 

aplicagOes beterogeneas com processos executados em diferentes 

naaquinas, e preciso cuidar da forma de armazenamento e 

representagAo dos dados pela hinplementagao da(s) linguagem(ns) 

utilizada(s) nas arquiteturas envolvidas; 

• ao programar aplioagOes de rede, isto é, que envolvam processos 

em um conjunto heterogeneo de miquinas, a implementagaopode 

esbarrar na baexistencia de suporte a urn protocolo de rede 

comum; 

• ao utilizar diferentes sistemas, o usuario e obrigado a conhecer o 

conjunto de interfaces de aplicagOes, como por exemplo quais 

aplicagoes estao disponiveis, corn que nome e sintaxe. 

16  na implementagito do C para a Sun-4 (SPARC) tanto o tipo int como long int tkm a 

preciso de 4 bytes. 
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A diversidade atrapalha usuarios em todos os sentidos, diminuindo sua 

produtividade. Mem disso, ela muitas vezes impossibilita o melhor aproveitamento 

dos recursos de software e hardware disponiveis ou dificulta o compartilhamento de 

informacks entre os diferentes ambientes. Por estas razoes, a comunidade 

academica e o mercado tern se preocupado em desenvolver "solugies" para a 

heterogeneidade. Existem duas correntes divergentes, segundo a forma de abordar 

a heterogeneidade: padronizaclio e acomodaglio da heterogeneidade. 

3.3 Padronizacao 

De uma forma geral, padronizacao pode ser vista como a eliminaciio da 

heterogeneidade, pois a diversidade a substituida pela imposicao de um padrao 

criado. Nem sempre tal imposicao representa um grande problema para a 

comunidade usuaria, pois freqiientemente os padriies definidos atendem a parte 

predominante dessa comunidade (interesses comerciais envolvidos). Como exemplo, 

se a maior parte do mercado utiliza urn determinado sistema operacional, entao e 
provavel que aquele sistema seja adotado como padrao. Entre outras motivos, por 

causa da demanda de investimentos em hardware, software e treinamento gerada 

pela substituicao. 

A exigencia do Governo Americano em relagao ao suporte aos padr8es 

gerados pelos (seus) comites padronizadores fez surgir urn interesse em 

padronizacao por parte das grandes indlistrias de informatica. Por uma demanda 

mercadolOgica, as empresas estao assumindo a ideia de produzir sistemas abertos, 

isto e, sistemas que possam interagir corn outros sistemas abertos atraves de 

protocolos padriies definidos pelos comites. Esta abordagem permite a coexistencia 

de diferentes sistemas, maquinas, etc., incompativeis entre si, possibilitando 

entretanto que esses diferentes sistemas interajam atraves do padrao suportado 

por ambos. 

Urn dos maiores desafios a padronizacao e o desenvolvimento de padroes 

suficientemente flexiveis para permitir inovagOes, entretanto estaveis o suficiente 

para formar uma base para implementagao. Padronizacao e urn campo 

independente de estudo e nao sera mais aqui discutida por fugir ao escopo deste 

trabalho. InformagOes adicionais podem ser encontradas em [HAN90], [BUR90] e 

[CLA90]. 
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3.4 Acomodagan da Heterogeneidade: estudo de casos 

A heterogeneidade atraves da homogeneidade, i.e., definir urn novo padrito 

que deva ser aderido por todos os sistemas a uma abordagem que possui serias 

especialmente a curto prazo. No meihor dos casos, a padronizaciio 

permite que diferentes sistemas (abertos) se comuniquem e compartilhem sua 

infra-estrutura. No entanto, ha pouca indicagao que a atual tendencia em direcao 

crescente diversidade sera revertida rapidamente [NOT88,p.272] (embora entre 

1988 e 1992 a padronizaciio tenha evoluido de forma significative). 

As segOes anteriores apresentaram as manifestageies de heterogeneidade, 

isto é, a diversidade verificada nos varios elementos de urn computador, incluindo 

as redes. Inevitavel nos ambientes computacionais modernos, a heterogeneidade 

pode ser acomodada para que diferentes padroes de mitquinas e sistemas possam 

conviver e cooperar. 

Diferentes abordagens tem sido testadas para acomodacao da 

heterogeneidade, a maioria delas envolvendo camadas de software dispostas sobre 

os sistemas operacionais jEl existentes (dito "nativos" ou "hospedeiros"). As 

principais abordagens utilizadas sao: 

• fornecer uma "plataforma de aplicacao", especialmente 

atraves de uma biblioteca de rotinas para acesso remoto, cuja 

funcao e permitir que usuEirios utilizem em seus programas 

fungOes para acessar "de forma natural" nodos remotos, trocar 

dados, etc.; 

• definir uma linguagem distribuida / paralela e implemental-

urn compilador e suas bibliotecas de tempo de execucaol 7  para 

cada sistema-alvo; essa linguagem deve incluir facilidades de 

comunicagao e sincronizacao entre processos em um conjunto 

heterogeneo de maquinas e sistemas; 

• um sistema operacional de rede, sob a forma de um conjunto 

de processos de usuEirio interligados, possivelmente com auxilio de 

uma biblioteca de fungaes; chamadas do sistema seo 

"interceptadas", as locais sendo repassadas ao sistema nativo e as 

remotas tratadas pelos mOdulos agentes do sistema de rede (vide 

secao 2.3); 

• urn sistema operacional distribuido, substituindo o nude() dos 

sistemas existentes por urn novo nude() minim°, implementado 

17  run-time. 
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para cada arquitetura-alvo, e suportando as chamadas dos 

sistemas nativos outrora existentes em camadas de servigo acima 

desse nude() (vide segao 2.4). 

3.4.1 Plataforma de aplicagao 

Bibliotecas de rotinas tern lido he muito utilizadas para esconder a 

distribuigao de usuarios. Esconder a distribuigao sob uma interface orientada a 

fungOes, natural a programadores, e a principal vantagem do esquema definido 

como "Chamada Remota de Procedimento", ou RPC - Remote Procedure Call 

[BIFt84]. RPC facilita a tarefa de programar aplicagOes distribuidas, em especial 

aquelas baseadas no modelo de interagao cliente x servidor. RPC e um modelo 

essencialmente sincrono, pois em urn fluxo de execugao seqiiencial urn 

procedimento deve retornar ao procedimento "chamador" do cliente apenas apOs 

obter seus resultados. Remote Procedure Call e usualmente implementada sob urn 

mecanismo confiavel de troca de mensagens. 

0 esquema RPC, conforme ilustrado na figura 3.5, utiliza fungOes 

denominadas stubs, presentes nas bibliotecas de procedimentos. Ligadas em tempo 

de compilagao a aplicagao, sua fungao e transformar parametros passados a um 

procedimento em uma ou mais mensagens ou pacotes (processo denominado 

marshalling) e requisitar o seu envio pelo sistema operacional ou por uma entidade 

denominada RPCRuntime. 0 processo inverso de decodificagao (denominado 

unmarshalling) ocorre na maquina destino, onde esta o servidor, corn o stub 

passando os parametros ao procedimento remoto. Este e executado e retorna, de 

forma analoga, os resultados provenientes do processamento. 

Corn RPC, aplicagoes distribuidas sao estruturadas como uma colegao de 

rotinas, cabendo ao programador definir quais fungOes serao implementadas 

localmente e quais remotamente. Existe uma clara clistingao entre o que e local e o 

que e remoto; dependendo da implementagao, pode ser necessario ao programador 

informar o nome (ou enderego) da maquina onde o servigo requerido e suportado. 

Entretanto, os procedimentos remotos podem ser utilizados em diferentes 

aplicagOes e por diferentes clientes, sendo o servigo de rede visto como uma 

biblioteca de rotinas disponiveis a clientes na rede. 

0 esquema RPC esconde as dependencias do sistema de comunicagao (que 

e dependente do sistema operacional e do hardware). Usualmente, o requisito 

minim° para portar uma aplicagio empregando RPC e o ambiente do computador 

destino fornecer uma biblioteca RPC que seja compativel corn aquela onde a 

aplicagao foi originalmente desenvolvida. 
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Figura 3.5 - esquema de Remote Procedure Call 

O esquema de RPC tern sido utilizado como base para encapsular tambem 

a heterogeneidade, estendendo o mecanismo de stubs para traduzir formatos de 

dados entre diferentes equipamentos. 

Genericamente, o projeto de urn mecanismo RPC que permita a 

comunicagao entre programas escritos em diferentes linguagens e rodando em tipos 

de maquinas diferentes deve tratar as seguintes fontes de problema [GIB87]: 

• mequinas podem apresentar diferengas na representagao de 

dados, tais como ordem de armazenamento e formatos de ponto 

flutuante; 

• linguagens podem expressar estruturas de dados similares corn 

diferengas quanto a sintaxe e diferengas sutis quanto a 
semantica; 

• linguagens podem suportar diferentes estruturas de dados e 

interfaces de procedimento. 

Uma abordagem comum a criar ou escolher uma linguagem que seja urn 

denominador comum entre as linguagens do ambiente, incorporando as 

caracteristicas de interesse ao projeto de RPC. Os passos para o desenvolvimento 

de tal "linguagem de especificagao de interface" silo: 
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(1) selecionar um conjunto razoivel de tipos de dados, possivelmente 

incluindo tipos logicos, cardinais, inteiros, strings, reais e 

estruturas compostas como vetores, registros, enumeragoes e 

ponteiros; 

(2) determinar como e em que grau esses tipos devem ser 

combinados; 

(3) adotar uma sintaxe para definicao de tipos e declaragao de 

procedimentos remotos na linguagem; e 

(4) decidir sobre urn conjunto razoavel de primitivas de hardware e 

tipos comuns a mitquinas, tais como caracter, inteiros sem sinal e 

corn sinal de varios tamanhos, alem de ponto flutuante. 

Alguns dos problemas usualmente associados ao modelo RPC 

• ausencia de comunicagao do tipo multicast, pois mesmo que 

disponivel, e inadequada ao modelo RPC; 

• inapropriabilidade a comunicagao assincrona, visto que chamadas 

a procedimentos sac) essencialmente sincronas (o paralelismo pode 

ser obtido corn duplicagao de processos ou corn thread.$). 

• problemas quanto ao tratamento de falhas. 

Ha diversos projetos para ambientes heterogeneos realizados sobre RPC, e 

pela quantidade deles, conclue-se que RPC e uma solugao viavel para acomodagao 

da distribuicao e da heterogeneidade. Apenas para citar, alguns dos tantos 

exemplos sao: ONC - Open Network Computing (Sun), RPC Horus (Hewlett-

Packard), Epsilon (Universite Paris-Sud), HRPC - Heterogeneous Remote Procedure 
Call (University of Washington), Courier IDL (Xerox) e Appolo Network Computer 

System (NCS)/RPC. A seguir sao descritos os quatro exemplos mais relevantes de 

RPC heterogeneo, cada qual corn suas peculiaridades. 

3.4.1.1 Open Network Computing 

Open Network Computing (ONC) [SUN90d] e uma plataforma 

desenvolvida pela Sun Microsystems para facilitar a prograrnagao de software 

distribuido. 0 objetivo e, de certa forma, esconder a distribuicao do programador 

atraves de uma interface familiar, alem de aumentar a portabilidade de aplicagoes. 

A ONC e composta de dois conjuntos de rotinas, RPC e XDR, ambos 

contidos na biblioteca RPC. Os fontes do codigo RPC, assim como os protocolos, sao 

publicamente disponiveis, o que foi decisivo para popularizar o RPC da Sun. A 
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maioria das implementagOes é para sistemas Unix, mas existem tambem versOes 

para sistemas como o System/370 VM, MVS, VMS e MS-DOS, bem como uma 

implementagio da ONC para a familia System V release 4 da AT&T. A versa° 

RPC/XDR do SunOS 4.0 e compativel corn as versOes 4.2BSD e 4.3BSD do Unix. 

XDR é urn padriro para a descricao de dados de forma independente de 

mEiquina, sendo utilizada tipicamente para representar argumentos e resultados de 

operagOes RPC. XDR define uma linguagem exclusivamente para descrigiio 

padronizada de estruturas de dados, possuindo tal linguagem (propositadamente) 

uma estrutura similar a linguagem C. 0 padrao XDR permite representar dados 

independentemente de arquiteturas de computadores, linguagens de programagao 

e convengZies de compiladores [COR91,p.11]. Programas que obedecam ao paidrao 

XDR podem trocar estruturas de dados dinamicamente ou por arquivos. 

A irnplementacao XDR lida corn fluxos 18  de bytes, organizados sempre em 

grupos de 4 bytes. Qualquer objeto que possua menos do que 4 bytes é 
representado em 4, tendo os bytes restantes preenchidos corn zeros. Os inteiros sao 

dispostos na ordem big-endian. 

A biblioteca XDR é urn conjunto de fungi:3es C que convertem dados entre 

representagoes locais e XDR. Ha duas categorias de fungiies: as que criam e 

manipulam fluxos de bytes, e as que convertem bytes transferidos de e para o 

fluxo. Urn filtro XDR "serializa" e "desserializa" dados de urn tipo, onde "serializar" 

(ou codificar) significa converter o dado para o formato caniinico e escrever o 

resultado em urn fluxo de bytes. A biblioteca contem filtros para os tipos primitivos 

e compostos XDR, que podem ser utilizados para a construcao de filtros que 

manipulem dados complexos. A forma aconselhada de construir tais filtros é colocar 

em urn arquivo a definicao do tipo atraves da linguagem de descricao de dados XDR 

e "compilar" esse arquivo corn urn utilitario chamado r pcgen (rpc generator). 

A biblioteca XDR é orientada a linguagem C, mas nao ao sistema Unix, 

nao dependendo do sistema de WS deste, sendo assim portavel. Urn dos defeitos de 

)(DR é que o usuArio deve explicitamente chamar rotinas para empacotamento e 

conversao de dados para cada argumento de uma chamada de procedimento. Outro 

é que programadores devem construir suas proprias rotinas de marshalling e 

unmarshalling para tipos complexos sofisticados, tal como listas encadeadas. 

Finalmente, a sintaxe para chamadas locais e remotas é tao diferente que é 
bastante dificil postergar decisoes sobre localidade para o "tempo de link-edicdo" 

[GII387,p.83]. 

18  streams. 
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Alem dos problemas gerais da comunicagao RPC, particularmente a ONC 

[COR91,p.246]: 

• nao suporta threads cada vez mais comuns; 

• nao suporta semantica 'execute-no-maximo-uma-vez"; 

• apresenta a restricao do tamanho do pacote do protocolo de 

transporte por datagrama (UDP, User Datagram Protocol)19  . 

3.4.1.2 RPC Horus 

0 RPC Horus [GIB87,p.77-87] trata especialmente do processo de 

empacotamento e desempacotamento de argumentos, executado pelos stubs 
invocados durante uma chamada RPC. Alem de prever a comunicagao entre 

diferentes maquinas, o gerador permite crier stubs para comunicagao entre 

programas em diferentes linguagens. 0 gerador usa um conjunto de especificagoes 

para deriver toda a informagao dependente de maquina e linguagem. 

Um dos problemas freqiientemente associados a solugZies que envolvarn a 

acomodagao da heterogeneidade e o mimero de diferentes implementag6es 

necessaries. Urn RPC em urn sistema corn L linguagens deve prover L2  stubs ou 

restringir a comunicagao a determinadas linguagens. Em urn ambiente corn M 

maquinas, pode ser necessario escrever (L x M) 2  stubs. 

A solugao Horus, bastante interessante, e retirar o conhecimento de 

maquina e linguagem do cedigo do stub passando o mesmo para a especificagao. HA 

urn unico gerador de stubs, independente de maquina e linguagem, que le como 

entrada L especificagOes de linguagens e M especificagoes de maquinas. 0 

conhecimento necessario a urn sistema de marshalling e particionado em tres: a 

porgao dependente de maquina, a porgao dependente de linguagem e a porgao 

independente de linguagem e de maquina. Tal conhecimento e expresso de uma 

forma razoavel, auto-documentativa, geral o suficiente para conter toda a 

informagao necessAria [GIB87,p.79]. 

0 Horus define, em particular, 18 tipos de dados diferentes, sendo que 13 

dales sao comuns as maquinas. Escrever uma especificagao de linguagem significa 

prever como cada urn dos tipos de dados devem ser suportados, alem de escrever 

esqueletos para stubs cliente e servidor. A escrita de uma nova especificagao de 

maquina corresponde a definigao do tamanho e da representagao de bits de cada 

urn dos tipos de dados que sao comuns as maquinas. Ate 1987 foram criadas 

19  8 kbytes para o protocolo UDP/IP [SUN88,p63]. 
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diversas especificagoes de maquinas, them das especificagoes para as linguagens C 

e Pascal, corn especificagOes previstas para Common Lisp e talvez Mesa. 

3.4.1.3 Epsilon 

Uma variagao do esquema RPC e o Projeto Epsilon [BER89], urn conjunto 

de primitivas de comunicagao para redes locais heterogeneas. Apesar de nit° 

propiciar transparencia de localidade, o objetivo das primitivas do Epsilon 

fornecer um ambiente de software no qual programadores possam facilmente 

escrever aplicagaes distribuidas para ambientes heterogeneos, bem como monitorar 

a sua execucao. 

0 objetivo do Epsilon a fornecer ferramentas ao programador para que este 

escreva mOdulos cooperantes; o programador deve conhecer e tratar explicitamente 

a distribuicao. Nestes mOdulos, primitivas de comunicagito tern que ser 

explicitamente dispostas. 0 Epsilon fornece urn conjunto de primitivas de 

comunicagao de alto-nivel, cuja sintaxe e semantica sao independentes da maquina 

ou sistema operacional, permitindo que mOdulos executem em qualquer 

computador da rede. As primitivas sao escritas em C, estando agrupadas em uma 

biblioteca de procedimentos. 

A monitoragao de aplicagaes distribuidas consiste na gravagao e analise de 

vestigios locais de determinados eventos em cada nodo. Os vestigios locais sao 

compostos por eventos, pelo instante de sua ocorrencia expresso em tempo local e 

por outros dados associados ao evento. 

A configuragao de hardware em que o sistema foi testado e uma rede de 

maquinas interligadas via Ethernet. Os equipamentos utilizados foram: VAX 

11/750 executando Unix 4.2BSD, dois IBM-PCs e urn AT corn MS-DOS e mais um 

multi-microcomputador Frances Unix corn System V [BER89,p.1569]. 

0 Epsilon nao envolve uma solugao generica para a heterogeneidade, 

sendo (apenas) urn conjunto de primitivas de comunicagao baseadas em mensagens 

assincronas implementadas em cOdigo C portavel em urn pequeno conjunto de 

computadores. 

3.4.1.4 HRPC (Heterogeneous RPC) 

Os mecanismos RPC, em geral, fazem escolhas em cinco diferentes areas: 

(1) suporte em tempo de compilagao (incluindo a linguagem de programagao, a 

linguagem de descricao de interface, e o gerador de stubs); (2) o protocolo em 
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"tempo de amarraglio"20, e os protocolos em tempo de chamada: (3) transporte, (4) 

controle e (5) representagiio de dados. Teoricamente, sao escolhas independentes, 

mas, na pratica, estAo inter-relacionadas. 

A abordagem HRPC [NOT88,p.261-263] a especificar interfaces clams 

entre cada componente do esquema RPC. Cada componente de um stub ye os 

restantes como "caixas-pretas". 0 conjunto de protocolos utilizado e definido em 

tempo de amarragiio (apas os clientes e servidores terem sido escritos, os stubs 
gerados e estes dois link -editados). 0 HRPC (cujo esquema geral esta ilustrado na 

figura 3.6) permite emular sistemas RPC existentes, possibilitando que sistemas 

RPC nativos n'ao modificados se comuniquem corn o HRPC. 

mensagem RPC 

Figura 3.6 - esquema Heterogeneous RPC, HRPC 

0 gerador de stubs esta baseado na Xerox Courier IDL, sendo as rotinas 

geradas na linguagem C. A maior modificagao em relagao a Courier foi urn 

mecanismo para permitir que usuarios facam as suas prOprias rotinas de 

marshalling e unmarshalling de parametros de tipos de dados sofisticados, como 

aqueles contendo apontadores [NOT88,p.263]. 

Segundo a abordagem HRPC, a forma mais efetiva de fornecer 

comunicagao basica entre urn conjunto diverso de sistemas e emular as facilidades 

20 bind-time protocol. 
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RPC nativas desses sistemas. A maior tarefa intelectual foi definir as interfaces 

entre os componentes RPC que tornam essa emulagao factivel [NOT88,p.263]. 

3.4.2 Linguagens 

Considerando que em determinadas linguagens existem bibliotecas de 

fungfies padrao que, para os usuiuios, fazem parte da linguagem (como no caso de 

stdio em C), nem sempre a clara a distincao entre da abordagem "linguagens" em 

relagito a "plataforma de aplicagiio" (secao 3.4.1). Na terceira abordagem para 

acomodagao da heterogeneidade, as fungOes que escondem a distribuicao e a 

heterogeneidade estao integradas em uma linguagem/compilador. 

Por urn lado, a organizacao geral da linguagem pode ser orientada 

distribuicao ou heterogeneidade, influenciando por exemplo as abstragOes de 

controle e de dados suportadas. Por outro lado, a linguagem pode permanecer 

inalterada, sendo apenas a mesma implementada de forma "coerente" em uma 

serie de sistemas (corn a distribuicao e a heterogeneidade transparentes ao 

usuEirio). 

3.4.2.1 Network Command Language 

Um exemplo de linguagem de comunicagao e a NCL - Network Command 

Language [FAL87], inspirada na linguagem LISP. Em 1983, a Digital iniciou urn 

projeto para desenvolver uma arquitetura para "unir" os diversos sistemas 

operacionais em urn sistema distribuido heterogeneo de alto desempenho. Este 

sistema, denominado HDS, Heterogeneous Distributed System, deveria suportar 

uma gama de aplicagoes diferentes. 0 objetivo foi integrar uma verdadeira colegao 

de hardware e software comerciais em urn sistema distribuido com recursos de SO 

compartilhados, suportando diferentes aplicagoes. 

A NCL e a "cola" que amarra os elementos diversos do HDS em urn 

sistema unificado. 0 protaipo HDS segue urn modelo na qual uma serie de servicos 

centralizados estao disponiveis em uma rede de estagOes ligadas via Ethernet. 

Para urn sistema distribuido ser efetivo, seus componentes devem 

coordenar seus esforgos de forma produtiva. 0 primeiro passo e o estabelecimento 

de urn mecanismo de comunicagao entre as partes. Nos niveis inferiores, o modelo 

OSI permite a transmissao de dados entre maquinas atraves de diferentes meios de 

comunicagao. Nos niveis mais altos, as partes de urn sistema distribuido devem 

assumir as mesmas convengoes para manter a integridade semantica do sistema. 

Em particular, clientes e servidores desejando interagir devem selecionar uma 
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representacao de dados comum e urn paradigma de interface comum 

[FAL87,p.332]. 

A interface para o servigo de urn sistema clistribuido e tipicamente um 

conjunto de funcOes. Em urn ambiente heterogeneo e necessario definir uma 

interface de servigos que seja o minimo denominador comum entre todas as classes 

de clientes. 

Programas escritos em linguagem padrao, como FORTRAN ou COBOL, 

executam em diferentes hosts porque possuem urn vocabulario relativamente 

pequeno, corn semantica constante em diferentes implementagOes [FAL87,p.333]. A 

figura 3.7 ilustra urn exemplo onde urn programa e escrito em uma determinada 

linguagem de alto nivel, que podera ser compilada tanto no host A como no host B. 

A portabilidade de programas atraves de linguagens sugere urn tratamento 

analog° para redes de comunicagao. A comunicagao e realizada em alto nivel 

(expressOes em FORTRAN sao enviadas de urn gerador a um avaliador, p.ex.), 

conforme ilustrado na figura 3.8. 
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Figura 3.7 - portabilidade stray& de uma linguagem 

Sabe-se que a granularidade fina nao e a mais adequada para sistemas 

distribuidos. Entao, executa-se chamadas do sistema que sao analisadas e 

convertidas por um gerador de expressOes. A expressao de requisigio a enviada ao 
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avaliador, que repassa ao servidor local, executa, e retorna os resultados de forma 

analoga. Urn aspecto fundamental desse esquema e a definigao da linguagem base, 

extensivel para encampar todas as fungoes necessarias aos servigos RIDS. 

0 modelo NCL e simetrico e nao esta restrito a arquiteturas de rede no 

modelo cliente x servidor. Tanto cliente como servidor podem usar a NCL para 

enviar uma expressao especificando urn algoritmo preciso para uma operagao, 

conforme esquema ilustrado na figura 3.8. Como os sistemas receptores avaliam 

expressOes NCL, urn cliente ou servidor pode variar a programagao dinamicamente 

para apropriar-se as mudancas de necessidades dentro do HDS. Assim sendo, urn 

servidor pode executar todas as fungoes necessarias para um conjunto de clientes 

heterogeneos sem a previa definigao de ligagOes ou mcidulos de interface para cada 

combinagao de primitivas. Como resultado, o ponto final de compatibilidade para o 

sistema distribuido passa para a sintaxe, bibliotecas e formatos canonicos de dados 

NCL [FAL87,p.334]. 

chamadas 

do sistema 

chamadas 

do sistema 

chamadas 
do sistema 

Sistema 

Operacional 	:: 

mrammosimmta 
Figura 3.8 - use de expressoes para requisitar servigos 

A NCL, orientada a fungoes, esta baseada na Linguagem LISP. Nao ha 

quase distingao entre dados e fungies, de forma que fungoes podem ser usadas no 

lugar de dados em qualquer lista de parametros. Em vez de RPC, NCL suporta um 
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conceito mais avangado denominado "avaliagao remota de fungao": cada parametro 

de fungiio pode ser uma fungito ela prOpria resolvida remotamente. Ao inves de 

fornecer uma linguagem de programagio extensa e completa para todas as 

aplicagOes, NCL suporta uma pequena biblioteca de primitivas que sao 

ferramentas para a construgao de expressOes corn bibliotecas adicionais especificas 

de servigos. 

No protatipo HDS, servigos centralizados sao disponiveis nos nodos de uma 

rede local Ethernet. 0 prototipo incluiu em wirias ocasiOes urn sistema VAX-

11/780, dois VAX-11/750s, quatro VAX-11/730s e dez MicroVAX I e MicroVAX II 

para clientes e servidores. 

3.4.3 Sistemas operacionais de rede 

De acordo corn o que foi descrito na segao 2.3, processos "agentes" 

executam sobre os sistemas operacionais nativos, utilizana seus servigos e 

interagem para fornecer servigos de rede a usuarios. Nas abordagens "plataforma 

de aplicagao" e "linguagens" (sego-es 3.4.1 e 3.4.2, respectivamente), a distribuigao e 

heterogeneidade sao escondidas, de uma forma ou de outra, corn cOdigo pertencente 

a processos de usuarios. Diferentemente, na abordagem "sistemas operacionais de 

rede" estende-se os agentes 21  e bibliotecas, utilizados para acomodar a distribuigao, 

para que passem a acomodar tambem a heterogeneidade. 

Portanto, os processos agentes e as fungOes em bibliotecas usualmente 

compOem as camadas adicionais aos sistemas nativos responsaveis pelo 

encapsulamento da heterogeneidade do usuario, assim como permitem a utilizagao 

de recursos distribuidos. Esta camada deve ser reimplementada para cada tipo 

diferente de sistema. A compatibilidade corn antigas aplicagOes e mantida, e novas 

aplicagoes distribuidas tern de ser programadas corn base na interface fornecida 

pelo sistema operacional de rede. 

Exemplos de sistemas que seguem esse modelo sao o THERE (organizado 

como urn meta-servigo), o ZGL (embora se auto denomine sistema operacional 

distribuido), o DACNOS e a NewCastle Connection, a seguir descritos. 

3.4.3.1 THERE 

0 THERE 113E11881 [BER87] a urn meta-servigo de propOsito geral 

projetado para simplificar a transformagao de aplicagOes centralizadas homogeneas 

21  exemplos de agentes no Unix BSD sao as aplicaceeWservidores ftp, tel net e rex e c. 
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em aplicacaes distribuidas heterogeneas (nito interativas). A base do THERE e a 

TPL (THERE Programming Language), uma linguagem de propOsito especial 

orientada a construcito de ambientes de execucao para aplicagOes no lado do 

servidor, a definigio de interfaces de clientes para servicos remotos no lado do 

cliente e ao fornecimento da comunicagao independente do sistema entre interfaces 

de cliente e servidores. 

No THERE, para cada cliente ou servidor he urn agente responsavel pela 

interpretagao de urn arquivo de descrigio em TPL, que define quais sac) as 

caracteristicas particulares do ambiente da maquina. 

A estrutura basica do THERE ester ilustrada na figura 3.9. Tanto o host 

cliente quanto o host servidor executam urn agente TPL. Na referida figura, o 

agente cliente THERE do host A fornece a comunicagao para os quatro servicos 

heterogeneos de rede disponiveis no nodo: progA, progB, progC e progD. Para cada 

requisick de usuario, o agente cliente interpreta urn programa TPL especifico ao 

servigo requisitado. Este programa TPL cliente interpreta a linha de comando do 

usuario, contacta o agente de servigo apropriado e fornece qualquer informagao que 

seja necessaria ao servico. 
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Figura 3.9 - estrutura do sistema THERE 

Similarmente, o agente de servigo obtem requisigoes de agentes clientes 

para servicos disponiveis no host do agente de servico. 0 nodo B exporta dois 

servicos: progA e progB. Para cada requisigio especifica de servico, o agente 

servidor le e interpreta o programa TPL para aquele servico. Este programa de 
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servigo TPL a responsavel por importar a informagao do cliente, requisitar a 

transferencia dos arquivos necessarios, estabelecer o ambiente de executa 

apropriado, disparar o programa que execugao o servigo e retornar os resultados. 

Por fim, os usuarios do THERE sao divididos em categorias de acordo corn 

seu papel em relagao ao sistema (em nivel crescente de conhecimento do mesmo): 

• usudrios e pmgramadores de aplicagoes: nao tomam conhecimento 

da distribuigao ou da heterogeneidade; 

• exportadores e importadores: sao responsaveis por definir, atraves 

de programas escritos em TPL, as necessidades de cada servidor 

(exportadores) ou cliente (importadores), de acordo com o ambiente 

da maquina; 

• programador de sistemas: a responsavel pela criagao de urn 

interpretador TPL para cada nova maquina que deseja se integrar 

ao sistema distribuido. 

Para cada programa servidor ou cliente em uma maquina deve existir um 

programa equivalente em TPL, que especifica de forma padrao quais sao as 

requisigoes da aplicagao em relagao aos parametros necessarios, formatos, etc. 

3.4.3.2 ZGL 

ZGL [SUN88a] é urn hibrido, por ser um sistema operacional distribuido 

heterogeneo no senso de prover transparencia de localidade, mas urn sistema 

operacional de rede se considerada a sua estrutura de software add-on (vide segao 

2.3). Sistemas operacionais nativos sao estendidos para fornecer uma interface de 

comunicagao Unica do tipo cliente x servidor. 

Urn servidor gerencia urn objeto ou recurso em particular e fornece servigos 

a clientes. Usuarios e aplicativos utilizam as interfaces de servigo existentes para 

acessar os servigos distribuidos. A fim de que clientes e servidores residentes em 

sistemas diferentes possam interagir, ha uma interface de comunicagao comum: o 

conjunto de primitivas correspondente ao menor denominador comum entre 

sistemas como Unix e PC-DOS. As chamadas do sistema de programas de usuario 

sao interceptadas e traduzidas em primitivas apropriadas, que sao entao passadas 

aos servidores remotos para execugao. Para uma determinada chamada basica 

comum a todos os sistemas, pode haver uma relagao de um para urn, enquanto que 

chamadas mais complexas podem necessitar varias primitivas. 
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Para introduzir urn novo tipo de SO, e necessario mapear as suas 

charnadas do sistema para as primitivas comuns, interceptar as chamadas do 

sistema operacional e implementar o sistema de comunicagio para o mesmo. 

0 paradigma de comunicagao e a troca de mensagens, porque e 

independente das redes de interconexao e mais flexivel que os demais mecanismos, 

como RPC. 0 ambiente ZGL e composto de urn conjunto de diferentes redes 

autOnomas, denominadas clusters. Cada cluster possui urn conjunto diverso de 

equiparnentos 22, urn gerente de recursos e um Servidor de Arquivos. A estrutura de 

controle do ZGL a parcialmente distribuida, pois todo o controle de recursos 

compartilhados no cluster e feito internamente ao mesmo; recursos compartilhados 

por mais de urn cluster sao controlados globalmente pelo conjunto de clusters 

existentes. Esta abordagem centralizada-distribuida resolve o problema do gargalo 

potencial de urn ente centralizado em um ambiente global, bem como evita a 

degradagao no desempenho freqiientemente associada a abordagem totalmente 

distribuida. Corn relagao a falhas, o esquema a mediano, pois um problema na rede 

ou em uma determinada maquina pode paralisar um cluster inteiro, mas nao toda 

a rede. 

0 servigo de arquivos do ZGL oferece independencia de localidade, mas nao 

distribuicao de arquivos. Arquivos estao organizados em uma arvore, havendo 

distingao entre arquivos compartilhados e locais. Arquivos compartilhados 

pertencem a urn ramo da arvore que recebe urn nome (cluster°, clusterl, 

clusterN) que identifica o cluster em que se encontra o arquivo. A autonomia de 

cada estagao e mantida, pois possuem seu prOprio direterio raiz, inexistindo urn 

diretOrio "super-raiz" (conforme empregado nos sistemas Locus [POP81] [WAL83] e 

NewCastle Connection [BLA86]). Nomes de diretOrios mapeiam localizagoes de 

arquivos (em clusters). Assim sendo, nao he transparencia de localidade porque nao 

ha um servigo de arquivos unico, nao havendo balanceamento de arquivos entre 

dispositivos. 

Processadores e perifericos podem ser compartilhados atraves de urn 

esquema corn servidores de dispositivos ou recursos. Apesar de auxiliar no processo 

de execucao remota, distingue-se as tarefas locais das remotas. A nivel de comando, 

usuarios precisarn explicitamente informar as tarefas a serem executadas 

remotamente; a nivel de programa, existe uma biblioteca padrao de retinas para 

execucao de servigos remotos. 

22  em 1988, PC-XTs, ATs, Urn GreatWall 0520CH e Urn DUAL 83/20. 
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0 sistema este estruturado em tres camadas dispostas sobre os sistemas 

nativos, cada camada fornecendo servicos as superiores: 

• kernel: implementagao das primitivas de comunicagao entre 

processos, oferecendo aos niveis superiores uma interface uniforme 

e independente de localidade; 

• servicos do sistema: fornece transparencia de identificagao para 

os recursos do sistema (mapeamento); 

• servicos especificos de aplicagoes: transparencia de execuck 
para usuarios. 

3.4.3.3 DACNOS 

0 DACNOS (Distributed Academic Computing Network Operating System) 
[GEI90] [HOL87] [EBE87] e urn sistema operacional de rede heterogeneo 

desenvolvido conjuntamente pela Universidade de Karlsruhe (Alemanha) e a IBM. 

A interagao entre processos no DACNOS esta baseada no modelo cliente x servidor. 

Aplicagiies podem utilizar os servigos do sistema ou utilizar diretamente a interface 

do made() do sistema de rede, alem de continuar a contar corn os servigos do 

sistema operacional nativo. A arquitetura do DACNOS, que coexiste corn os 

sistemas operacionais nativos, esta ilustrada na figura 3.10. 

Figura 3.10 - arquitetura do DACNOS 

A RSC (Remote Service Call) e uma interface baseada em objetos 

(requisigoes, portas, etc.) coerentemente acessivel em todos os nodos. A interface 

RSC e urn conjunto de operacOes de alto nivel em objetos realizadas por uma 
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entidade local denominada worker. A cooperagao entre nodos esti baseada no 

compartilhamento de objetos atraves da rede. PermissOes de acesso sao passadas 

entre nodos de forma transparente de localidade, de identificagao e de 

apresentacio. 

0 Global Transport (GT) e o Kernel Service Call (KSC) sustentam a 

portabilidade da RSC. 0 GT implementa uma interface de comunicagito coerente a 

nivel de transporte (datagrama confiavel), necessaria a RSC. A KSC cobre a 
diversidade existente a nivel de sistemas operacionais, fornecendo o suporte a 
eventos assincronos, memOria compartilhada, primitivas de sincronizagao e 

servigos de relogio. 0 esforgo para implementar a KSC varia muito de sistema a 

sistema, visto que os sistemas populares fornecem diferentes graus de suporte 

quanto as caracteristicas acima. A KSC e a RSC seguem a mesma filosofia 

(denominada "comunicagao generativa" 23  [AND91a,p.51]), na medida que os 

processos KSC cooperam atraves de objetos em memOria compartilhada local, 

enquanto processos RSC cooperam atraves de objetos em urn espago global 

virtualmente compartilhado. 

Os System Services do DACNOS complementam os servigos fornecidos pelo 

DACNOS, ajudando a organizar e a controlar a alocagao de recursos e o acesso de 

usuarios. Estes servigos sao analogos aos prestados pelo sistema nativo e devem 

residir em nodos confiaveis. Os principais servigos sao: 

• Servico de diretorio (Directory Service): mantem, distribui e 

protege informagoes sobre recursos e servigos da rede; engloba 

tambem urn servigo de nomes que controla a identificagao de 

recursos na rede. Uma entrada na base de dados e uma tupla 

composta de nome, proprietario e urn conjunto de atributos 

especificos do tipo. 0 espago de nomes e dividido em dominios de 

nomes unicos. Servidores registram servigos no diretorio, enquanto 

clientes consultam o mesmo para obter o enderego de rede de 

algum servigo em particular. 

• Servico de Autenticactio e Autorizacao (Authentication and 

Authorization Service): suporta a identificagao mlitua de parceiros 

interagindo. E a forma pela qual os servidores controlam o acesso 

a seus servigos. A autenticagao baseia-se em urn esquema de 

senha e assume que processos nao possam falsificar seus 

enderegos de transporte. Estas duas informagoes sao passadas por 

23  generative communication. 



71 

servidores ao servidor de autenticageo e autorizageo para que este 

verifique a identidade de clientes. 

• Servico de C,ontabilidade (Account Service): controla o consumo 

de recursos de forma analoga ao sistema local. Dados sao coletados 

na RSC e enviados ao servidor de contabilidade. 

Acima dos servidores este° as aplicagOes de usuarios, embora existam duas 

aplicacoes especialmente relacionadas aos servicos do DACNOS: acesso remoto a 

arquivos e execucao remota. 0 acesso remoto a arquivos ester baseado em urn 
sistema de arquivos global e homogeneo que utiliza os diversos sistemas de 

arquivos locais, cada qual correspondente a urn Servidor de Arquivos. A execucao 

remota permite que usuarios executem programas em hosts remotos de forma neck 

transparente, porem amigavel. 0 servigo de diretOrios pode ser consultado para 

encontrar um host onde o programa requisitado a oferecido. A maior parte dos 

problemas encontrados na produce. ° do executor remoto foram a interceptagao de 

EiS de terminal e comandos; as rotinas para tal controle sao obviamente 

dependentes do sistema e nao portaveis. Outras aplicagoes implementadas foram 

acesso remoto a urn servidor de base de dados SQL e uma biblioteca de fungoes 

numericas de alta precise°. 

A implementageo do protOtipo DACNOS consumiu, na media, 10 homens 

durante quatro anos. A maioria do cOdigo (55.000 linhas para o nude() do sistema 

de rede) foi escrita em C, mas uma parte do modulo KSC foi escrita em Assembly. 

3.4.3.4 Unix United - The NewCastle Connection 

Sistemas Unix-United [BLA86] sao construidos a partir da adigeo do 

software NewCastle Connection a todos os componentes de urn conjunto homogeneo 

de sistemas Unix interligados (executando em urn conjunto heterogeneo de 

hardware). E, portanto, uma arquitetura de software para sistema distribuido 

baseada no Unix. 

A NewCastle Connection (NCC) e urn sistema operacional de rede no 

sentido que (a) camadas adicionais sao dispostas sobre os sistemas Unix existentes 

e (b) pelo fato do sistema ser composto por urn flamer° qualquer de nodos (que 

retem sua autonomia). Chamadas do sistema sao interceptadas, sendo que as 

remotas sao "filtradas" e traduzidas para uma serie de procedimentos e chamadas 

envolvendo outros nodos. 

Por outro lado, a NCC pode ser vista como um sistema operacional 

distribuido porque a principal caracteristica de tais sistemas ester presente, o 
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"paradigma do sistema 	fornecer uma visa° integrada para permitir que 

programas exibam o mesmo comportamento nos ambientes centralizado e Unix 

United. Como e compativel a nivel de chamada de sistema, programas tradicionais 

Unix podem ser estendidos pars executar sobre o sistema distribuido. 

Nao sao necessarias quaisquer modificacaes nos codigos de aplicacees ou no 
cOdigo dos micleos Unix, pois a NewCastle Connection, na verso comercial, e uma 
biblioteca de rotinas em C, bastando portanto "religar" aplicacOes para serem 
utilizadas no ambiente Unix United. Uma outra versa° do Unix United foi 
produzida para executar exatamente no topo dos nucleos Unix, nao exigindo, nesse 

caso, qualquer modificacao nos programas. 

Embora nao ocorra distribuicao de processos ou arquivos (nao ha 

balanceamento), a NCC fornece certa transparencia de rede para os objetos 

suportados pelo Unix (arquivos, processos, dispositivos, pipes e sinais), sendo as 

interfaces de programa e de usuarios indistinguiveis das originais do Unix. Essa 

transparencia foi adicionada a camada mais baixa visivel ao usuario, a interface de 

chamadas do sistema, sendo este o meio utilizado por processos para se 

comunicarem corn o mundo externo. As internees do processo corn o ambiente 

podem ser interceptadas, analisadas, e, dependendo, transformadas de internees 

corn urn ambiente centralizado para internees corn um ambiente distribuido. 

Urn sistema Unix United e composto de varios "sistemas Unix 

componentes", cuja Eirvore de nomes este unida em uma Unica grande Eirvore. Cada 

urn desses componentes possui o seu conjunto de usuarios (e de urns, 

identificadores de usuarios), de identificadores de processos (PIDS), de 

identificadores de arquivos (FIDS), e possivelmente seu prOprio administrador do 

sistema. Exceto para nomes de arquivos, os identificadores locais sao mapeados 

para que processos, ao serem executados em uma mEiquina remota, "enxerguem" 

(atraves de chamadas do sistema) apenas o seu ambiente "root" local. 

A arquitetura e definida em termos da interface de chamadas Unix, ou em 

termos do protocolo utilizado para codificar as chamadas para transmissao e 

interpretnao em urn componente remoto, o que permite conectar uma larga 

variedade de sistemas Unix (bastando fornecer a emulnao de determinadas 

chamadas no interpretador). 

Conforme citado, a NewCastle Connection interpreta as chamadas de 

sistema e filtra aquelas referentes a nodos remotos. As chamadas oriundas de 

nodos remotos (via RPC) sao aceitas e executadas atraves de entidades 

denominadas Unix Servers. As chamadas de sistema estao disponiveis na biblioteca 

de procedimentos; para executar urn procedimento em urn nodo remote o processo 
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invoca uma chamada RPC destinada a urn processo especial (spawner), que por sua 

vez ativa urn Unix Server para satisfazer a chamada. A estrutura este ilustrada na 

figura 3.11. De acordo corn o modelo de SOR na segio 2.3, a camada de 

interceptagao e a biblioteca de procedimentos e o Spawner e o processo agente. 

Figura 3.11 - estrutura da NewCastle Connection 

A execugao remota e permitida atraves de chamadas exec ( ) para arquivos 

que estao armazenados em uma arvore de diretOrios remota (he distingao entre 

arquivos locais e remotos). Nao ha balanceamento de carga, pois nao existe 

migragao de processos. 

Foi necesserio introduzir grande quantidade de c6cligo conditional de 

compilagao para tratar das diferengas entre sistemas Unix suportados e fornecer 

algum grau de cooperagao entre os mesmos. As versoes aceitas no momento da 

publicagao mais recente 24  eram Unix System III, System V, 4.2 BSD e o Unix 

Version 7. Tanto para as versaes System V como 4.2 BSD diversas chamadas do 

sistema nao puderam ser implementadas, tal como as chamadas da interface de 

sockets. 

3.4.4 Sistemas operacionais distribuidos 

Segundo [COR91,p.9], uma colegao de servigos especificos de rede que, 

juntos, executem as fungOes necesserias a uma aplicagao, tende a ser mais facil de 

gerenciar do que uma grande entidade de rede tal como urn sistema operacional 

distribuido. As pegas modulares facilitam a implementagao de aplicagoes 

distribuidas heteroge'neas porque os mddulos sao mais friceis de portar do que urn 

sistema operacional inteiro. 

24  1986. 
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Entretanto, tal afirmacao e verdadeira apenas se a estrutura do sistema 

em questa° for monolitica. Ela nao a verdadeira quando considera-se um SOD 

estruturado corn urn nacleo minimo suportando a existencia de mOdulos servidores, 

estes basicamente independentes do hardware. Tal esquema e fiexivel, na medida 

que servidores podem ser portados independentemente dos demais, permitindo a 

implementagao gradual de uma versito do sistema para outra miiquina. 

De forma geral, um sistema operacional distribuido a dificil de se 

implementar e portar por que o mesmo a obrigado a encapsular toda a 

complexidade de gerencia da distribuigao e heterogeneidade, lidando corn as 

mesmas em baixo nivel. 

Comparando as abordagens anteriores corn esta Ultima, corn SODS a 

heterogeneidade e a distribuigao sao escondidas dos usueuios no prOprio kernel do 

sistema (resultando alto desempenho e integragao entre os nodos), enquanto que 

nas outras predomina o use de ferramentas de software a nivel de usuario que 

facilitam o acesso a recursos remotos. 

Na abordagem sistema operacional distribuido heterogeneo nao ha 

heterogeneidade de software, apenas de hardware, pois urn conjunto divers() de 

maquinas e "unido" pelo SOD de forma a propiciar aos usuarios uma interface de 

trabalho homogenea (igual em todas as maquinas). 0 SO deve ser implementado 

para o conjunto de maquinas a ser ligado, precisando, conseqiientemente, ser 

escrito de forma mais portavel possivel (o que infelizmente, na maioria dos casos, 

provoca queda no desempenho). 

0 principal servigo de qualquer sistema operacional e o sistema de 

arquivos [TAN85,p.443]. A estrutura de urn Servidor de Arquivos distribuido 

heterogeneo deve ser modular, de forma a separar o cedigo dependente de 

hardware daquele independente. Urn servigo de arquivos pode ser divido em tres 
sub-servigos (conforme ilustrado na figura 3.12), em niveis crescentes de abstragao: 

(a) sub-servico de disco; (b) sub-servic de arquivo piano; e (c) sub-servigo de 
diretorio [TAN85]. Atraves dessa separagao, e possfvel lidar mais facilmente com a 

distribuigao e corn a convivencia de diferentes padroes. 

0 sub-servico de disco trata diretamente corn os dispositivos de 

armazenamento e, por esta razao, e dependente do dispositivo empregado e nao 

portavel. 0 sub-servigo de arquivo bcisico utiliza as fungOes de leitura e escrita 

de blocos para implementar o conceito de arquivos, uma sequencia de registros de 1 

ou mais bytes cada. Sistemas de arquivos complexos, orientados a registros, podem 

ser suportados a partir deste nivel de servigo. Arquivos precisam estar organizados 

de alguma forma razoivel, e o sub-servigo de diretorios e o ente encarregado 
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desta organizagao. 0 esquema hierarquico de arquivos e diretOrios a utilizado na 

maioria dos sistemas atuais (urn padrao de facto). 4111  
/bin 

diretados 

arquivos 

disco 

Figura 3.12 - estruturagao em camadas do servigo de arquivos 

Para possibilitar o compartilhamento de arquivos entre diferentes 

mEiquinas e sistemas operacionais, o Servidor de Arquivos pode ser composto de n 

instancias de cada sub-servigo, dependendo de quantos padraes diferentes 

necessario suportar. Acredita-se que a separagao funcional em camadas e a solugao 

mais apropriada para suportar tanto heterogeneidade como distribuigao em urn 

sistema de arquivos, alem de ser a abordagem de maior portabilidade. 

3.4.4.1 Global Distributed Operating System 

0 Global Distributed Operating System (GDOS) [TUR87], uma variagao do 

sistema operacional distribuido Amoeba [MUL81] [MUL8E3] [MUL90] [TANS]] 

[TAN90], utiliza o modelo cliente x servidor para esconder a heterogeneidade: 

clientes acessam transparentemente urn servigo atraves do protocolo definida para 

esse servigo. Esta abordagem e transparente sobre maquinas e redes, mas requer a 

troca dos sistemas existentes por urn novo sistema operacional (distribuido). Urn 

sistema operacional distribuido, conforme a definigao encontrada na segao 2.4, 

fornece uma visao consistente (ou coerente) dos objetos (recursos) distribuidos no 

sistema. 

Usuarios 
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independente de localidade, e o mesmo do Amoeba. Uma "porta' e urn valor que 

identifica univocamente urn processo cliente ou servidor; conhecer uma porta 

significa ter permissao para acessar a mesma. Objetos gerenciados pelo sistema, tal 

como arquivos, recebem identificadores especiais denominados capabilities, um 

ndmero composto pela porta que identifica o servigo que gerencia o objeto e mais 

urn conjunto de bits para identificagio e protegao do objeto. 

Na camada dos servigos heterogeneos, o usuario possui a liberdade para 

escolher os servigos mais adequados a sua miquina, a forma pela qual os mesmos 

devem ser utilizados, e tambem como deverao ser implementados. Os unicos 

servigos fornecidos pelo sistema sao urn servigo de identificagito (yellow pages 
service) e urn de contabilidade do use de recursos (bank service), sendo tomados 

como base na construcio dos novos servigos. 

0 problema do descarte do sistema nativo (e corn ele virtualmente todo o 

software aplicativo sendo utilizado ate o momento) pode ser aliviado 

implementando-se o micleo e os dois servigos do GDOS como processos de usuario. 

A convivencia do novo sistema com o sistema nativo a conveniente e simples, 

embora diminua o desempenho e a coerencia [TUR87,p.16-17]. Outro problema 

que processos a nivel de usuario geralmente nao possuem acesso a determinadas 

variaveis de controle mantidas no nticleo. 

Entretanto, esta abordagem "mista" pode nao ser satisfateria porque, 

segundo [TAIVE35,p.424], he sempre determinados mecanismos de baixo nivel (tal 

como sinais entre processos remotos) que nao podem ser adequadamente 

implementados (simulados) corn processos a nivel de usuario. Por esta razao, 

questiona-se a viabilidade da integragao de mequinas corn o GDOS inteiro e outras 

apenas corn uma implementagao do sistema corn processos de usuario. 

3.5 Conelusoes 

Ao se analisar as abordagens para acomodagao de heterogeneidade 

descritas nas segZies anteriores, constata-se que elas apresentam certos pontos em 

comum. 0 principal deles a que a heterogeneidade a usualmente tratada 

conjuntamente corn a distribuick, isto é, pelas mesmas entidades ou pelo menos 

nos mesmos niveis de abstragao. Os mecanismos utilizados para implementar a 

distribuicao (fungoes implementadas em bibliotecas, processos agentes) sao 

estendidos para que passem a suportar igualmente operagoes heterogeneas. 

Outra semelhanca e a inevitavel necessidade de, ao acomodar diferentes 

padrOes, expressar em algtun instante as diferengas entre os mesmos. A definicao 
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de quais sao essas diferengas e, principalmente, como migrar de urn padrao a outro, 

sao informagOes que devem estar contidas em alguns dos .niveis que separam o 

usuitrio do hardware. Quanto mais distante do usuitrio e/ou mais abstrato o 
servico, melhor e o sistema, o que faz com que a maioria dos sistemas esconda 
informagoes a respeito do hardware de forma estatica (no prOprio ccidigo de 

conversao ou, nos melhor caso, em arquivos de configuragao). Os sistemas atuais, 

na maioria, exigem que o usuario programador precise saber bem mais do que o 
desejado. 

Isoladamente, o emprego de uma das duas abordagens basicas possiveis, 
padronizagao e acomodagao, nao parece viavel. A acomodagao e bem mais realista 

do que a padronizagao, apesar dos recentes esforgos padronizadores. 

Um dos principais problemas da padronizagao e a dificil aceitagao de urn 

padrao, visto que os fornecedores buscam distinguir seus produtos para conquistar 

fatias do mercado; outro e a impossibilidade de um padrao atender igualmente bem 

a todas as diferentes necessidades. Por outro lado, urn dos problemas associados 

acomodagao e o grande esforgo implementacional exigido, pois e necessitrio produzir 

grande quantidade de ccidigo para conversao. A tendencia futura e, cada vez mais, 

a adogao de padre-es que reflitam a grande maioria do "mercado" (sempre que essa 

predominitncia se verificar). 

0 capitulo seguinte apresenta a definigao do sistema operacional de rede 

heterogeneo HetNOS, que emprega processos agentes e bibliotecas de rotinas, e 

possui como principios basicos uma arquitetura inteiramente distribuida e a 

exploragao da canonicidade e simplicidade de strings para troca de informagees. 
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4 SISTEMA OPERACIONAL DE REDE 
HETEROGENEO HetNOS 

Este capitulo apresenta a definigao do Sistema Operacional de Rede 

Heterogeneo HetNOS. Primeiramente, sao analisados os aspectos gerais de projeto 

utilizados na elaboracao do sistema para, em seguida, descrever-se a sua estrutura 

hierarquica em camadas. A partir da organizageo geral do HetNOS, sao definidos 

urn-a-um os seus mcidulos componentes. Ao final, discute-se aspectos gerais do 

sistema, como procedimento geral de utilizageto, facilidades para execuciio de 

aplicagOes em urn ambiente heterogeneo e a analise dos quesitos para prototipageo 

de aplicagoes distribuidas em relacilo ao HetNOS. 

4.1 SO Distribuido x SO de Rede 

Ao se projetar um sistema operacional para uma rede de computadores, ha 

duas abordagens bem distintas: sistema operacional de rede e sistema operacional 

distribuido (analisados nas sego-es 2.3 e 2.4, respectivamente, e comparados na 

secao 2.5). 

Urn sistema operacional distribuido pode oferecer facilidades mais 

significativas a seus usuarios do que urn sistema de rede, na medida em que 

oferece urn sistema mais poderoso (corn maior grau de integraciio entre maquinas) 

e mais facil de se utilizar (maquina virtual). Por outro lado, a obtencao dessa 

transparencia freqiientemente obriga a implementagao de um nticleo distribuido 

[TAN85] Em configuragOes heterogeneas de hardware, o problema e agravado 

porque se exige a implementagao de urn mesmo nude() distribuido em uma serie de 

arquiteturas. Dependendo das maquinas envolvidas, pode ser nem mesmo possivel 

implemental.- a mesma interface (corn igual funcionalidade) em todas as maquinas, 

prejudicando a coerencia do sistema. Nesta abordagem, corn raras excegoes, os 

sistemas sao projetados para urn conjunto homogeneo de maquinas; todas as 

maquinas contem uma ccipia identica do cOdigo do sistema. 

Mesmo considerando que a homogeneidade de software e de certa forma 

dependente da homogeneidade de hardware, a °Nilo de sistema operacional 

distribuido foi uma das hipciteses avaliadas no projeto do HetNOS. Tal hipcitese 

incluiria o descarte dos sistemas operacionais nativos existentes, Unix ou nao, e a 

implementagao de urn sistema anico para todas as maquinas. Todo o cOdigo 

dependente de maquina seria isolado em urn nacleo de funcionalidade minima, 

deixando para servidores o principal da funcionalidade do sistema, tal como 

sugerido no projeto do Global Distributed Operating System (secao 3.4.4.1). 
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Tecnicas de engenharia de software poderiam ainda ser aplicadas tanto na fase de 
projeto corn na fase de codificagao do sistema para minimizar a quantidade de 
cOdigo dependente de maquina (aumentando a sua portabilidade global). 

A alternativa sistema operacional de rede ao inves de sistema operacional 
distribuido foi escolhida para o HetNOS, essencialmente porque: 

• devido a complexidade da tarefa, o esforgo implementacional 

associado a construcao de urn sistema operacional distribuido para 

configuragies homogeneas tern se provado, na pratica, bastante 
grander; estima-se que a implementagio de tal tipo de sistema 
em configuragoes heterogeneas de hardware seja ainda mais 

complexo e demorado, dependendo da diversidade de tal hardware; 

• indisponibilidade de tal conjunto de hardware, pois afteragoes no 

nude° do sistema dificultam se nao inviabilizam o 

compartilhamento dos equipamentos corn outros projetos; 

• a importancia da continua preservagao da compatibilidade corn os 

diferentes ambientes de trabalho a essential para a comunidade 

usuaria, sendo que apenas uma interface deve ser escolhida e 

utilizada em todas as maquinas. 

As raziies acima tern conduzido os projetos de sistemas heterogeneos a 

abordagens que impliquem menor custo, como sistemas operacionais de rede e 

plataformas de aplicag6es, ao inves de sistemas operacionais distribuidos. 

Entre tanto, migrar gradualmente a funcionalidade do HetNOS para "dentro" de 

urn sistema Unix continua a ser uma forte possibilidade de pesquisa futura. 

4.2 Questoes de Projeto 

As abordagens analisadas no capitulo 3 conduzem a reflexao sobre as 
questOes de projeto encontradas ao se integrar em um tinico sistema distribuido, o 

HetNOS, ambientes corn conjuntos heterogeneos de hardware e software. Os 

principais aspectos, analisados a seguir, sac): 

• identificagao de objetos e controle de acesso; 

• sistema de arquivos; 

27  vide caso do sistema operacional distribuido Amoeba, cujo projeto foi iniciado em 1981; 

uma versao "comercial" do sistema esti para ser langada em 1993, mais de uma decade 

depois; 
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• gerencia de processos; 

• cOpias de dados entre maquinas heterogeneas. 

4.2.1 Identificacio de objetos e controle de acesso 

Os diversos objetos presentes em urn sistema, como arquivos, processos e 

portas de comunicagao, precisam ser adequadamente identificados, de forma 

univoca e corn algum esquema de controle de acesso a objeto. 

Nos casos em que urn sistema operacional distribuido e instalado, todo o 

mecanismo de identificagao passa a ser global. Processos, arquivos, caixas-postais, 

etc. sao identificados de forma univoca em toda a rede de equipamentos. A gerencia 

de nomes e mais complexa porque e global; por outro lado, oferece maior coerencia 

(funcionamento identico em toda a rede). 

Jit no caso de urn sistema operacional de rede como o HetNOS, onde os 

sistemas nativos nao podem ser substituidos por urn novo sistema inteiramente 

distribuido, e a autonomia local de cada sistema precisa ser mantida, e necesserio 

criar um mapeamento entre os dominios locais e urn tinico dominio global. Nao e 
possivel simplesmente "unificar" os domlnios locais porque e possivel e geralmente 

provavel que doffs objetos diferentes acabem referenciados pelo mesmo 

identificador. Sistemas podem utilizar urn Servidor de Nomes para manter a tabela 

corn o mapeamento de identificadores globais para locais e vice-versa. No caso de 

sistemas heterogeneos, a estrutura do identificador deve ser "suficientemente 

global" para ser empregada em todas as mAquinas e sistemas a integrar (ex.: 

caracteres ASCII). No caso do Servidor de Nomes realizar a tarefa de mapeamento, 

os seus identificadores e campos de informagao tern de ser bastante flexiveis, ou 

seja, genericos. 

0 controle de acesso e muitas vezes realizado atraves de urn esquema corn 

numeros grandes e capabilities [MUL86]. Identificadores podem assumir um 

grande espectro de valores, tal como id S 2256 , tornando virtualmente 

impossivel forjar os mesmos atraves de "adivinhagao". Conhecer o enderego de uma 

porta significa poder enviar mensagens a mesma. 0 acesso a servigos pode ser 

controlado pelo conhecimento de tais portas, sendo que diferentes portas podem 

fornecer diferentes classes de servicos. 

Considerando que o esquema de comunicagao seja orientado a conexao e 
cada conexiio controlada pelo nticleo de urn sistema nativo confiavel, a verificagito 
de acesso precisa ser realizada apenas tuna vez, no momento da abertura da 
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conexao. Em esquemas sem conexao, a identidade e a integridade das mensagens 

precisam ser verificadas a cada nova mensagem recebida. 

Em SORs, caso do HetNOS, o esquema de seguranga a evidentemente 

dependente dos sistemas operacionais nativos. Os objetos do HetNOS devem ser 

identificados globalmente, assim como deve ser o esquema de seguranga do 
sistema. 0 sistema de rede tern de valer -se dos mecanismos dos sistemas nativos 

para assegurar o controle de acesso; nos casos em que o sistema nativo nao oferega 
estes mecanismos de protegao (tipicamente sistemas monousuario), o HetNOS 

implementado sobre esta plataforma possuird restrigOes quanto a seguranga, sendo 

especialmente controlado o acesso dos demais nodos a esta maquina. 

4.2.2 Sistema de arquivos 

Teoricamente, a implementagao de urn servigo pode ser completamente 

alterada sem no entanto gerar qualquer modificagao na interface desse servigo. 

Dessa forma, urn sistema de arquivos Unix pode ser substituido e reimplementado 

de forma distribuida, fornecendo transparencia de localidade para arquivos 

[OUS88]. Os arquivos existentes nao sao perdidos, assim como a transparencia de 

localidade nao e sacrificada, pois usuarios continuam a "enxergar" a mesma 

interface. 

As modificagOes sao realizadas nos metodos utilizados na implementagao 

dos servigos, visando suportar a distribuigao. Esta abordagem, entretanto, aplica-se 

apenas a urn conjunto homogeneo de sistemas operacionais e arquiteturas, pois 

deve existir urn enico sistema de arquivos a substituir e uma Unica interface a 

preservar. A tarefa implementacional significa (a) reprojetar uma serie de sistemas 

de arquivos incompativeis para trabalhar de forma distribulda e integrada entre si, 

e (b) a criagao de uma interface Unica, pois a visao do sistema pelo usuario deve 

permanecer inalterada. 

Quando o ambiente a ser transformado em sistema distribuido 

heterogeneo, e mais dificil obter-se transparencia porque existe urn conjunto 

diverso de sistemas de arquivos. As diferengas entre a nova interface e as nativas 

precisam ser acomodadas. As diferengas entre urn servigo nativo e o novo devem ser 

escondidas por mOdulos de software, reimplementando as chamadas do sistema 

nativo corn distribuigao (atraves das chamadas do novo sistema operacional 

distribuido ou das chamadas locais disponiveis em cada sistema nativo). 

Ao integrar diferentes sistemas operacionais nativos em urn sistema 

operacional de rede, urn dos problemas mais relevantes a como propiciar urn servigo 
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de arquivos coerente e eficiente sem retirar a autonomia de cada sistema de 

arquivos nativo. A abordagem adotada no HetNOS e a mesma da NewCastle 

Connection (vide secao 3.4.3.4), que consiste em construir urn modulo que 

transforme requisigoes globais de servigo em uma serie de requisigoes locais e 
remotas a sistemas de arquivos nativos. 

Quanto a identificagao e organizacio dos arquivos, emprega-se a usual 
estrutura hieriunuica em &wore de sub-diretOrios; diretOrios e arquivos podem ser 
acessados de forma absoluta ou relativa a urn "diretOrio de trabalho". Em sistemas 
heterogeneos, variam as regras utilizadas na formagao de nomes de arquivos e 

diretorios. 0 ntimero miucimo de caracteres por nome de arquivo ou diretorio, o 
conjunto valido de caracteres na formagao destes nomes e o separador dos 

componentes de urn caminho ("/", " \" ou ":", p.ex.) sao exemplos de atributos 

especificos a cada sistema de arquivos. E apropriado ao HetNOS, portanto, definir 

urn esquema de identificagao que facilmente acomode os principais esquemas 

presentemente adotados, urn super-conjunto que expanda os limites impostos pelos 

diferentes sistemas. 

Conforme abordado anteriormente, usuarios acessam urn servigo de 

arquivos atraves de duas interfaces: a nivel de interpretador de comandos 

(programas do sistema em geral) e a nivel de chamadas do sistema. 0 sistema de 

arquivos global nao precisa tratar de forma especial os comandos para manipulagao 

de arquivos, desde que reimplemente as chamadas do sistema relacionadas a 

arquivos, visto que os comandos sao sempre construidos corn base nessas 

chamadas. Entretanto, em determinados sistemas infelizmente existem restrigoes 

quanto a interceptagao de chamadas. 

Ao escolher o conjunto de servicos globais a propiciar, uma boa alternativa 

selecionar urn rninimo denominador comum entre um conjunto basico de sistemas 

populares (como versZies Unix, PC-DOS e VAX/VMS), de forma a escolher uma 

interface suficientemente funcional sem no entanto comprometer a sua 

irnplementagao. Tal conjunto involve operagOes em arquivos (ex.: abrir, ler, 

escrever e fechar), corn arquivos (ex.: copiar, remover, renomear) e corn cliretOrios 

(ex.: criar, remover, trocar diretcirio de trabalho). 

0 sistema de arquivos do HetNOS deve ser construido sobre os servicos de 

arquivos nativos, valendo-se dos mesmos para implementar o conjunto de 

operagOes sobre arquivos corn distribuigio. A complexidade do sistema e 
significativamente diminuida porque toda a parcela de E/S de baixo nivel e 
controlada pelo conjunto de sistemas nativos; estes fornecem ainda uma estrutura 

de diretOrios e arquivos. Portanto, o servigo de arquivos do HetNOS pode 
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concentrar-se apenas nos aspectos relacionados a distribuicio. Mesmo assim, 
devido ao tipo de operaciies e casos de falha que o servigo deve enfrentar, este 
clever/ ser o servidor mais complexo do HetNOS. 

4.2.3 Gerencia de processos 

Para impor urn esquema com gerencia global de processos é necessario 

dispor de certos procedimentos usualmente exclusivos ao micleo do sistema 
operacional, como aqueles acionados ao migrar urn processo (conforme descrito em 

[BEL93]). Apenas o nude() (e em certos casos nem mesmo este) pode mover a 

imagem de um processo, pois é preciso transferi-la relocando variaveis, etc. Edem de 

atualizar os campos da tabela de processos no wick°. No caso da migragao, é 

preciso copiar uma entrada da tabela de processos de uma mEiquina para outra 

remota, realizando logo a seguir determinados ajustes em cada tabela. Pelo fato de 

tais mecanismos estarem sempre implementados a nivel de micleo, estas operagoes 

com tabelas de processos em nodos distintos estao restritas a um sistema 

operacional distribuido. 

Ao integrar-se urn conjunto heterogeneo de maquinas, determinadas 

precaugOes especiais precisam ser tomadas quanto a gerencia de processos. A 

execugao de urn determinado ccidigo de maquina ester restrita a arquitetura para a 

qual o codigo foi gerado, limitando, por exemplo, a distribuigao de carga a um sub-

conjunto homogeneo de equipamentos. E preciso considerar a existencia de 

mdltiplos arquivos executaveis, corn diferentes executaveis para um mesmo 

programa, pois o mesmo cadigo pode ser compilado (portado) para diferentes 

maquinas e sistemas. Alternativamente, é possivel utilizar alguma especie de 

c6cligo intermediario, ficando a cargo do carregador ou de urn interpretador o 

processo de "conversao" para a arquitetura-alvo, corn queda de desempenho. 

Ao tentar introduzir gerencia de processos global a nivel de usuario, 

mantendo-se assim os sistemas operacionais nativos, ha determinadas operagoes 

corn processos que podem nao funcionar adequadamente, especialmente as de baixo 

nivel como sinainterrupgaes. 0 problema é bastante agravado entre maquinas 

corn arquitetura diversa. Entretanto, abdicando-se de parte do desempenho, o 

problema pode ser parcialmente resolvido mesmo em configuragoes heterogeneas 

corn uma pega de software dedicada a emulagao de urn processador e/ou sistema 

operacional. 

A gerencia de processos no HetNOS é global, mas restrita pelas operagoes 

disponiveis a processos de usuitrio nos sistemas operacionais nativos (o HetNOS 

nao pode interferir no nude° dos mesmos). A migragio de processos ester 
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descartada, embora a distribuicao de carga possa ser realizada corn a criacao 
remota de processos e o balanceamento atraves da "migragio de dados" (conforme 
esquema implementado no CPS - Concurrent Processes System [GAR93]). A 
identificacao dos processos e global, e o micleo do HetNOS fornece "coerencia" a 
ponto de permitir o envio e recebimento de mensagens, criagao e remocito de 
processos remotos, etc. de forma global. 

4.2.4 COpias de dados entre maquinas heteroeneas 

Ha duas alternativas quanto a forma de implementar a transferencia de 

dados entre maquinas heterogeneas: 

• "receptor corrige" 28 : deixar a converse.° dos dados para a 

maquina receptora, que a faz diretamente. Este e o metodo mais 

eficiente, pois nao ha conversOes intermediarias, e entre duas 

maquinas iguais, nao ha converse° alguma. Entretanto, para cada 

novo padre° na rede e necessario implementar converses entre 

todos os padroes existentes e o novo padre°, e vice-versa. Uma 

otimizacao e suportar urn conjunto de padrOes (que seja bastante 

utilizado). 

• "abordagem caMirdca": em uma transferencia, dados sao 

convertidos para urn formato canonic°, e entao desconvertidos 

para o formato da maquina destino. Novas maquinas e sistemas 

sao introduzidos na rede usualmente implementando o esquema 

de conversao do formato particular da maquina para o canonic° na 

nova maquina, nao sendo necessario alterar o funcionamento dos 

demais sistemas. A desvantagem dessa abordagem, 

freqiientemente utilizada, e a converse° desnecessaria que ocorre 

em cOpias de dados entre maquinas corn o mesmo formato de 

dados. Tal desvantagem e considerada irrelevante se comparada 

ao atraso causado na preparagao de estruturas de dados 

complexas (como arvores) para transmissao via rede. 

4.3 Estrutura 

As duas organizagOes tradicionais de sistemas operacionais sao a 

monolitica e a estruturada. 0 HetNOS segue a organizacao estruturada, pois esta 

dividido internamente em niveis, sendo estes compostos por mOdulos, de acordo 

28  receiver makes it right [COR91,p.16]. 
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com a funcionalidade a ser nnplementada. Tal abordagem diminui sensivelmente o 
desempenho, mas os ganhos obtidos de clareza, modularidade, facilidade de 

depuragao, portabilidade, etc. de longe suplantam o primeiro. Organizado de forma 
estruturada, o HetNOS e composto por urn conjunto de processos independentes. 
Localmente, ha urn conjunto de conexoes entre os processos. 

4.3.1 Estrutura local 

A estrutura local do HetNOS, conforme ilustrado na figura 4.1, esta 
organizada em quatro camadas, juntamente a aplicagOes presentes em diversos 

niveis. Uma camada possui um ou mais modulos, cada mOdulo sendo executado sob 

forma de urn processo de usuario. As quatro camadas do sistema sao o nUcleo Unix 

(sistema nativo), a DCL- Distributed Computing Layer (nticleo distribuido), os 

System Servers (servidores do sistema) e os Emulators, mais as aplicagoes de 

usuarios. 

Figura 4.1- esquema geral de camadas do modelo HetNOS 

Os System Servers, ou servidores do sistema, sac) quatro na definicao 

• Servidor de Nomes (Name Server- NS); 

original: 
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• Servidor de Autorizacao (Authorization Server- AS); 

• Servidor de Tipos (Type Server- TS); 

• Servidor de Arquivos (File Server- FS). 

Entretanto, nada impede que outros servidores sejam futuramente 
implementados. Ao contritrio, a implementagito de novos modulos é simples e de 
facil integragao, devido a modularidade da arquitetura do HetNOS (as interfaces de 
mensagens sao claramente definidas). 

Observe-se que a tarefa de projeto e implementacao pode ser 
significativamente diminuida se aproveitado o "esqueleto" de algum dos servidores, 

todo o conjunto de fungi:3es de bibliotecas disponiveis a servidores e mais as 

facilidades dos servicos de comunicagao entre processos implementados pela DCL. 

4.3.2 Estrutura global 

4.3.2.1 Tabelas globais 

No HetNOS, como em qualquer sistema implementado de forma 

distribuida, o estado global do sistema nao este concentrado em uma maquina, mas 

disperso sobre as diversas mequinas da rede. Cada nodo contem uma fragao da 

informagao que muitas vezes e necessaria para se tomar uma decisao. 

As tabelas globais do sistema estao distribuidas entre os nodos da rede, 

seguindo-se urn dos tres modelos abaixo, dependendo do tipo de informagiks 

armazenadas (a semelhanga de bases de dados distribuidas [CRI88,p.150]): 

• “replicagao": cada entrada da tabela se encontra integralmente 

replicada em urn ou mais nodos; no HetNOS, nos casos em que ha 

replicagao adota-se o modelo denominado "replicagao total" (cada 

nodo contem uma ccipia integral de todas as entradas da tabela); 

• "particionamento horizontal": cada nodo contem urn sub-conjunto 

de entradas completas da tabela, ou seja, urn determinado namero 

de entradas com todos os campos existentes; 

• "particionamento vertical": cada nodo contem apenas alguns dos 

campos da tabela, mas corn a totalidade das entradas. 

No caso da replicagao total, a cada alteragao todas as ccipias devem ser 

consistentemente modificadas para refletir a operagio (todas as ccipias devem 

conter o mesmo valor), exigindo operadores atOmicos. Urn dos principais problemas 
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dessa abordagem e a quantidade de memOria principal ou secundaria exigida para 

o armazenamento de todas as informagoes; outro e a implementagito dos 

mecanismos de alteragio atomics, que sic) complexos e, dependendo, podem tornar 
o sistema ineficiente. Em contrapartida, com a replicacao total minimizam•se as 
chances de perda de informagoes (todas as estagOes precisam falhar). 

Nos esquemas corn particionamento nao ha o problema de manter 

consistentes as cOpias de informagOes, pois cada dado a armazenado apenas em um 
nodo, sendo portanto bem mais eficientes (menor runner° de mensagens). Estes 

esquemas apresentam como problema principal a baixa confiabilidade, pois a perda 

de um nodo provocara a perda das informagoes nele armazenadas. Dos dois, apenas 

o particionamento horizontal e atualmente empregado no HetNOS, mas esta e uma 

questao de implementagao particular a cada modulo. 

De uma forma geral, a abordagem corn replicagao total e melhor quando o 

ntimero de consultas e maior que o numero de modificagoes (consultas sao locais, 

mas modificagOes exigem a propagagao de mensagens), enquanto a segundo opcao 

adapta-se melhor aos casos em que o minter° de modificagaes e maior que o mimero 

de consultas (consultas podem exigir propagagao de mensagens, mas modificagOes 

sao sempre locais). Por fim, quando as informagoes devem ser confiavelmente 

mantidas a escolha pode pender para o esquema corn replicagao. 

4.3.2.2 Modelo computacional 

0 modelo computacional do HetNOS se assemelha ao modelo de 

computagao paralela sistalico (definido na segao 2.2.2), porque em cada nodo 

processos continuamente (1) recebem mensagens (dados) de urn processo vizinho, 

(2) aplicam determinado processamento sobre a mesma e (3) enviam a mensagem 

(possivelmente alterada) a urn outro nodo. 

Nos casos em que uma requisigao envolve uma operagao global, uma 

mensagem e enviada de nodo em nodo; cada urn dos nodos recebe a mensagem, 

processa e envia a mesma a estagao "seguinte" em uma ordem previamente 

estabelecida. Conforme esquematizado na figura 4.2, urn cliente realiza uma 

requisigao ao nodo do sistema, que a processa e inicia uma "volta". Uma mensagem 

e preparada e colocada na rede enviando-a ao elemento seguinte ate que essa 

mensagem (possivelmente transformada) retorne ao nodo original, quando uma 

resposta a enviada ao cliente. 
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Figura 4.2 - modelo computacional bdsico do sistema HetNOS 

4.3.2.3 Topologia 

A escolha da topologia do HetNOS, urn "anel lOgico", e basicamente 
derivada do modelo de processamento exposto na secao anterior (cada nodo recebe 

uma mensagem, processa a mesma e encaminha ao nodo seguinte, o proximo 

elemento a direita no anel). Uma das raziies fundamentais para adocao desse 
modelo foi a simplicidade na estruturagao do nude° distribuido do HetNOS, bem 
coma de seus servidores do sistema. Removendo do cOdigo parte da complexidade 

inerente dos sistemas distribuidos poderia obter-se urn sistema mais confievel, 
transportavel e mais manutenivel. 

Entretanto, a sabido que a topologia em anel representa urn forte entrave 
a otimizacao do mecanismo de comunicagao. Em urn anel lOgico, precisamos copiar 

e transmitir na media n/ vezes uma mensagem para que a mesma alcance seu 2 
destino, considerando urn anel unidirecional e n o flamer° de nodos no anel, 

enquanto que em uma "totalmente conexa" a mensagem pode it diretamente ao 

destino. Adicionalmente, ao considerarmos aspectos como confiabilidade, 

determinada sobrecarga pode ser imposta para o controle e notificagao de 
mensagens entregues (exigindo uma volta completa no anel, p.ex.). 
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Dessa forma, mesmo sendo menos eficiente, a escolha da topologia em anel 

para a versa° inicial do HetNOS foi justificada pelos seguintes fatores: 

• simplicidade: e mais dificil gerenciar um grande namero de 

conexoes, tornando o funcionamento do nude() distribuido 

heterogeneo e dos servidores bem mais complexo; 

• crescimento exponencial de conexoes: o nUmero de conexoes 
necessarias entre elementos cresce exponencialmente em relagao 
ao ntimero de nodos, facilmente esgotando os recursos propiciados 
pelos sistemas operacionais nativos 29  (considerando a escolha de 

um modelo de comunicagio orientado a conexao). 

4.3.2.4 InformagOes globais estaveis entre ativagoes da rede 

A rede HetNOS e 'montada" corn a inclusiio seqiiencial de nodos no anel 

lOgico. Cada nodo entra na rede atraves da ativagao local do sistema, escolhendo-se 

urn elemento ja ligado ao anel como ponto de entrada. Durante o funcionamento da 

rede, estagiies podem entrar e sair a qualquer momento. Ao desligar a rede, todos 

os nodos ativos sac) desligados de uma Unica vez. 

Durante a inicializacao, cada modulo deve apropriadamente preparar suas 

tabelas em memOria principal ou secundaria, carregando (a) valores pre-definidos 

(usualmente de arquivos de configuragao) ou (b) informagoes globais a partir de 

outros nodos ja inicializados. 

Em tabelas totalmente replicadas, o nodo pode configure-las corn 

informagoes obtidas do nodo que a seu ponto de entrada na rede. Quando este nao e 
o caso, procedimentos associados a obtencao de dados globais deverao ser 

acionados, usualmente levando a propagagao de mensagens de requisicao de 

informagoes a todos os nodos da rede. 

Quando tabelas contem informagoes estaticas, permanentes entre 

maltiplas ativagoes do sistema HetNOS, seu contetido deve ser salvo em arquivos 

armazenados em meio secundario. No momento em que a rede de nodos HetNOS e 
desativada, ccipias em arquivo sao atualizadas corn informagoes da mernOria 

principal (na realidade, o processo de atualizacao e pericidico). Mais tarde, ao 

religar a rede, tais arquivos serao trazidos de volta a menu:ilia principal pelo 

prime iro nodo a ser inicializado. Os nodos subseqiientes carregarito informagoes 

globais dos nodos ja na rede, pois estas poderao ter sido modificadas (tornando 

29  o sistema Unix SunOS 4.1.1 limita em 20 o raimero de conexoes abertas. 
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inconsistentes as informagOes contidas nos arquivos locais). No caso da 
implementagito em anel logic°, o ponto de entrada é sempre o nodo vizinho a 

esquerda, carregando-se entito as informagOes globais contidas no mesmo. 

0 esquema acima pode gerar urn problema de inconsisthncia em 
informagOes globais entre ativagOes do sistema, que acontecera sempre que o 
primeiro nodo da rede nil() constar do conjunto de nuiquinas ativas no 
momento em que a rede foi desativada. Ha dois casos em que poderit ocorrer a 

condi* acima, sendo que urn deles pode ser facilmente evitado. Ilustrando atraves 
de urn exemplo, considere-se a seguinte seqiiencia de eventos: 

(1) a rede HetNOS conta corn 5 estagoes (1 a 5) ativas interligadas, 

quando as estagOes 4 e 5 sao desligadas. Ao terminar, as estagOes 

4 e 5 percebem que a rede continuara ativa e sinalizam em 

arquivo que suas cOpias locais estarao possivelmente 

inconsistentes no momenta de sua reativagao. 

(2) as estagoes 1 a 3 continuam a funcionar e alteram o contend° da 

referida base de dados global, tornando inconsistentes de fato as 

cOpias em arquivo das estagOes 4 e 5. 

(3) a rede HetNOS corn 3 estagOes a desativada, quando as mesmas 

atualizam em arquivo as suas ccipias da base global. 

(4) posteriormente, a rede HetNOS deve ser recomposta (corn as 5 

estagOes), e urn dos 5 nodose escolhido como primeiro. Caso este 

nodo seja a estagao 4 ou 5, uma informagao em arquivo inclicara 

o estado possivelmente inconsistente das cOpias locais, e evitara o 

acionamento. 

Conforme acima indicado, para resolver este problema, quando uma 

estagao e isoladamente desativada (continuando a funcionar a rede), urn arquivo 

local indicando este fato e escrito em urn diretcirio temporario do HetNOS. Ja na 

desativagao global da rede nenhum arquivo sinalizador e gerado (apaga-se apenas, 

caso remanescente de uma ativagao anterior). Quando o sistema e reativado, o 

programa que aciona os modulos testa se o sistema pode ser incializado corn base 

na existencia deste arquivo local. 

Entretanto, se o problema acima descrito pode ser facilmente resolvido, o 

mesmo nao ocorre corn a seguinte situagio: 

(1) ocorreram os passos (1), (2) e (3) do exemplo anterior; 

(2) a rede a re-ativada, tomando-se como primeiro nodo a estagao 2, 

o que a valido; 
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(3) a rede e montada e permanece funcionando corn os nodos 1, 2 e 5, 
o que torna inconsistentes as informagoe" s contidas na capia da 

estacio que permaneceu inativa, a 3 (a estagao 4 jA havia 
sinalizado em arquivo que suas informagoes poderiarn estar 

inconsistentes); 

(4) a rede e desligada de uma vez, e as estagoes 1, 2 e 5 gravam suas 
copias locais; 

(5) mais tarde a estagio 3 e (acidentalmente) escolhida como 
primeiro nodo da rede; 

(6) o ativador do sistema na estagio 3 consulta urn flag em um 

arquivo local e conclui que a sua cdpia local esta consistente, o 

que nao e verdade; 

(7) as prOximas estagoes a ingressar na rede ignorarao suas cdpias 

locais e carregarao informagOes globais inconssistentes; 

Considerando que no ha como urn nodo modificar uma informagao local a 

um nodo remoto desativado, nao ha como impor restrigOes a escolha do primeiro 

nodo. Apesar de em diferentes momentos, os nodos 3, 1, 2 e 5 tiveram como Ultima 

agao participar de processos de desligamento conjunto da rede. Portanto, e de 

responsabilidade do administrador do sistema HetNOS (cujo papel e discutido na 

segao 4.6.5.1) realizar este controle da situagao da rede entre ativacaes da mesma. 

Tal restrigao e razoavel, presumindo-se que de uma forma geral a rede sera ativada 

ou desativada como urn todo; a excegao e a remogao de uma ou mais estagiies. 

4.3.2.5 Conexcies 

Cada urn dos mddulos do sistema esta conectado corn a Distributed 
Computing Layer atraves de urn canal local de comunicagao entre processos, por 

onde passa urn fluxo de bytes de forma confiavel. A figura 4.3 apresenta uma rede 

corn 4 nodos, onde cada host possui urn conjunto de processos de usuario (P, Q, R,... 
0). Como a DCL implementa a comunicagao independente de localidade, toda 

operagao de comunicagao entre processos passa pela mesma. A Unica interligagao 

entre hosts, isto e, remota, ocorre atraves da DCL (conforme ilustrado pelas setas 

mais grossas na figura 4.3). Tal esta de acordo corn o papel de nacleo distribuido 

heterogeneo que a DCL exerce. 

Cada DCL possui duas conexoes remotas e n locais, onde n representa o 

namero de processos usuarios mais servidores. As remotas servem para enviar e 



93 

receber mensagens dos nodos vizinhos, enquanto as locais destinam-se a 
comunicagao entre processos do sistema e de usuarios corn a DCL. 

A B 

FS 
T 

NS 
T 

NS 
TT 

AS 

DCL 

• 	SO Nativo 

Host B 

M N 	0 

FS NS NS AS 
T —1--  TT 

DCL 

SO Nativo 

Host C 

Figura 4.3 - conexoes locais e remotas em um anel corn 4 nodos 

A seguir sao definidas em detalhe as camadas do HetNOS, assim como os 

modulos presentes em cada camada. 

4.4 Nucleo 

A camada 1, denominada "nticleo centralizado" (ou kernel), consiste no 

conjunto basic° de servigos (gerencia de processos, tratamento de excegOes e 

operagOes de E/S) fornecido de forma similar por sistemas da familia Unix. 

"Similar" porque existem diferengas mesmo entre as chamadas do sistema mais 

bAsicas, como no caso de rea d ( ). 

Os mecanismos basicos acima mencionados sao intrinsecamente 

dependentes de hardware, estando sujeitos a grandes modificagOes de tuna 

maquina para outra. Como cada maquina considerada ja possui seu sistema 

operacional, supoe-se que estas fungiies de baixo nivel ji tenham sido 

implementadas pelo sistema nativo. 0 nticleo de urn sistema operacional 

usualmente isola a maior parte do cOdigo dependente de maquina, ou seja, as 

particularidades do hardware. 
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Como sistema heterogeneo, a fundamental a portabilidade do codigo do 
HetNOS. As diferencas entre os sistemas (a nivel de chamadas) sao tratadas corn 

cOdigo conditional e mantidas isoladas nos modulos de theis mais baixos. Sao 
empregadas apenas as primitivas mais basieas, portanto comuns ao conjunto de 
sistemas nativos, evitando-se chamadas especiais particulares a um sistema ern 
especifico. 

A interface padrao POSIX, conforme descrita em [LEW91], pode ser 

assumida como padrao, visto que a mesma a uma interface bastante completa e 
oferece uma serie de fungoes adicionais as tradicionais definidas na versa° 7 do 

Unix. Entretanto, o padrao POSIX ainda ester evoluindo e, conforme visto na segao 

3.2.2, a definigao nao e suficientemente completa para corresponder a um sistema 

operational real. Tal indefinigao morn, p.ex., corn mecanismos de comunicagao 

entre processos remotos. Os principais mecanismos de comunicagao utilizados 

atualmente sao os sockets (sistemas BSD), a Transport Layer Interface (sistemas da 

familia System V, AT&T) e a XTI do X/Open. Existe um sub-grupo do comite 

POSIX.8 dedicado a definigao da interface de rede independente de protocolo 

[LEW91]. 

4.5 Nuclei:, Distribuido Heterogeneo (DCL) 

A camada 2 e a "base" do HetNOS, porque atua como urn micleo 

distribuido heterogeneo para o resto do sistema. Distribuigao e parte da 

heterogeneidade sao encapsuladas a nivel de DCL, cujo servigo e complementado 

pelo conjunto de servidores. A Distributed Computing Layer implementa: 

• urn esquema de identificagao global, independente de localidade; 

• a gerencia global de processos, incluindo a criageo, execugao 

sincronizageo e morte de processos; 

• urn esquema de IPC corn buffers, troca de mensagens sincrona e 

assincrona, de forma confiavel e independente de localidade; 

• um esquema para copia de arrays de bytes entre processos, de 

forma confiavel e independente de localidade; 

• o controle dinamico de sessoes de usuarios, fungao exercida em 

conjunto com o Authorization Server; 

• a reconfiguragao dinamica e distribuida da rede, considerando os 

casos de entrada e sada normal de estagOes da rede, bem como os 

casos de falhas em estagoes ou canais de comunicagao. 
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A essencia de um sistema operational reside nos servigos que ele fornece 

aos processos de usuarios, acessados por programas atraves de chamadas do 

sistema [COM84]. Em sistemas tradicionais Unix, chamadas do sistema sao 
realizadas preparando-se registradores e pilha COM perimetros e engto executando 

uma instrugao do tipo trap, o que provoca urn desvio do fluxo para uma rotina 

especial no nUcleo do sistema. Em projetos de sistemas mais modernos, as 

chamadas do sistema sao implementadas atraves de mensagens [TAN87], 

exatamente como ocorre no HetNOS. 

Todos os servigos prestados pelos mcidulos do HetNOS sao acessados 

atraves de bibliotecas de fungoes, que devem ser ligadas as aplicagfies de usuarios. 

Nas bibliotecas existe pelo menos uma fungao para cada chamada do sistema, cuja 

tarefa essential e carregar uma mensagem coin os parametros fornecidos, enviar a 

mensagem ao servidor correspondente, aguardar uma mensagem de resposta e 

retirar da mensagem os parametros de retorno. 

Elementos do sistema naturalmente possuem maior liberdade e prioridade 

na utilizagao dos servigos da DCL. Dessa forma, determinados servigos sao 

exclusivos de servidores, outros sao orientados a usuarios, e hEi o subconjunto de 

primitivas que e utilizado por ambos. 

4.5.1 Identificadores globais de processos 

Conforme apresentado na segao 4.2.1, urn dos elementos essenciais em urn 

sistema e a identificagao de objetos. Por exemplo, para que processos possam 

enviar e receber mensagens, necessitam de um identificador que seja Unica. 

Sistemas operacionais tradicionalmente utilizam, por questao de eficiencia e 

espago, valores inteiros como identificadores (em sistemas Unix, sao denominados 

Pips). 0 valor e mantido em um contador, incrementado a medida que processos 

sao criados, de forma que nao existam dois processos com o mesmo identificador. 

Quando a precisao do inteiro se esgota e ocorre overflow, o contador e retornado a O. 

A unicidade de cada novo PID deve ser conferida na tabela de processos, porque 

nada pode ser assumido sobre o tempo de vida dos processos. 

Na epoca em que o Unix foi criado, o tinico mecanismo de comunicagao de 

processos disponfvel existente era o pipe, que restringe a comunicagao a urn 

processo "par e varios "filhos" (portanto residentes na mesma maquina). No caso 

do pipe, nao e necessario identificar um parceiro, na medida que os processos 

envolvidos procedem a comunicagao atraves de descritores de arquivos 

compartilhados. 
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0 esquema de identifica6o corn contador circular nao a apropriado para 

IPC em geral porque o sistema operacional arbitra dinamicamente identificadores 

para seus processor, sendo complicado ou impossivel para urn process° de usuario 

assumir uma identificagao ou enderego fixo de urn parceiro remoto. 

Por esta razao, determinados mecanismos de comunicagao utilizam urn 

esquema de caixas-postais ou portas para troca de mensagens. Como exemplo, 

sockets e TLI utilizam urn par (onderoco do host, porta> para identificar seus processos, 

sendo que porta a urn valor inteiro requisitado ao sistema. 

0 esquema do HetNOS baseia-se em cadeias de caracteres terminadas em 

zero (denominadas strings ASCIIZ) como identificadores. Cada processo 

globalmente identificado por urn tinico simbolo, e cada simbolo identifica urn link° 

process°. Semelhante ao esquema corn portas e diferente do circular, no HetNOS 

identificadores de processos sao estaticos, ou seja, sao determinados por usuarios e 

requisitados ao sistema. No moment° da criagao de um processo, seu "par deve 

atribuir-lhe urn nome ("batizar o filho") ou permitir que o sistema the gere urn. 

Como desvantagens desse esquema de identificagao corn strings, ha o 

tempo de processamento adicional para manipulagio das cadeias de caracteres e o 

maior espago de memOria ocupado (varinveis que identificam processos sao vetores 

de caracteres ao inves de um short int). Entretanto, o maior problema e o tempo de 

processamento, pois a capacidade das estagOes de trabalho atuais a medida em 

dezenas de megabytes, e nao mais em dezenas de kbytes como na epoca em que o 

Unix foi projetado. 

Uma das vantagens do use de strings e a facilidade de identificagao de 

processos, visto que o nome de urn objeto pode assumir contend° semantic°. Urn 

servidor pode ser identificado como "servidor_detal_servico", p.ex., enquanto uma 

aplicagao pode enviar e receber mensagens identificando como destino e origem de 

suas mensagens o processo "servidor_detal_servico". Em uma linha de comando, o 

usuario pode emitir um comando do tipo 

hsh_p4_minuano % hkill nome_do_meu_processo 

0 usuario nao e obrigado a gerar urn identificador, pois tal pode ser feito 

automaticamente pelo sistema. Quando uma aplicagao nao deseja nomear urn 

processo filho, urn simbolo especial, "ANY", é passado como argumento da chamada 

de criagao de processo da DCL. Esta se encarrega de descobrir urn nome global 

nnico para o processo, retornando o mesmo ao processo pai. Quando este 

procedimento e adotado, a string retornada como identificador corresponde a urn 
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ntimero inteiro de 1 a 6 digitos obtidos em sequencia, tal como "1002" ou "23718", 

assemelhando-se entito ao esquema tradicionalmente adotado em sistemas Unix. 

Esquemas estaticos, tal como o de portas do Unix, podem apresentar urn 
problema de conflito no use de identificadores. Dois processos de usuario podem 

desejar alocar a mesma porta de comunicagao no mesmo host, situacao em que 

apenas uma das aplicaciies tera sucesso. Portanto, neste esquema nito a possivel 
garantir que urn processo de usuario conseguira alocar para si uma determinada 

porta30. 

No HetNOS, tal conflito poderia ocorrer freqiientemente devido a utilizacao 

de nomes comuns, tal como "servidor", "cliente" e "coordenador". A solugao e obtida 

atraves de urn esquema de dominios implicitos: urn identificador refere-se sempre, 

salvo prova em contrerio, a processos do mesmo usuario. Para que urn processo 

envie mensagens a processos de outros usuarios, e necessario acrescentar ao nome 

o sufixo identificador de usuario, cuja sintaxe e "#<nome do usuario>". Exemplificando, 

possivel a coexistencia de dois processos denominados "pi", desde que 

pertencentes a diferentes usuarios. 

Os mOdulos pares do HetNOS precisam, em determinadas ocasiOes, ser 

identificados univocamente na rede. Considerando que em cada nodo ha uma capia 

de todos os mOdulos do HetNOS, em cada nodo existira o processo denominado 

"DCL", pois usuarios enxergam apenas o sistema local. Para resolver o problema 

de unicidade global desses nomes, foram criadas duas formas de enderegamento 

para mOdulos do sistema: relativa e absoluta. 

A forma relativa "DCL" se refere a DCL do host local de quem utiliza o 

nome, enquanto a forma absoluta, "DCL@hostX", identifica a DCL do "hostX" em 

particular. Tal esquema permite que processos de usuarios enviem mensagens 

DCL ou aos servidores sem ter de referenciar (e portanto conhecer) o nome do host 
local. Por outro lado, permite que urn processo par seja identificado de forma clara 

e univoca na rede. 

Resumindo, o conjunto de regras para a formagao de nomes e composto 

pelos seguintes itens: 

• nomes utilizados por usuarios devem diferir do conjunto de nomes 

reservados pelo sistema operational HetNOS, quais sejam: "DCL", 

"FS", "NS", "TS", "AS" e "ANY"; 

30 se o nUmero da porta estiver contido na faixa de "portas efemeras", entre 1024 e 50.000 

no SunOS 4.1.1. 
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• urn nome esta limitado a MA X_NAME_L EN -1 caracteres, uma 

constante do sistema operacional (reconfiguravel estaticamente); 

• caracteres validos sEto Tetras 	algarismos ('0..9'), sublinhados 

('_') e hifens ('-'), em qualquer ordem; 

• '@' em nomes a utilizado para significar at, ou seja, "residente no 

host", tal como nome_processo@nome host identifica o processo 
nome_processo situado no computador nome host (o uso de tal modo e 
restrito ao sistema); 

• '#' em nomes e utilizado para significar of, ou seja, "pertencente ao 

usuario", tal como nome_processo#nome usuario identifica o processo 

nome_processo do usuario nome usuario 	para distinguir apenas 

processos de usuitrios); 

• a combinagho dos sufixos acima, necessaria apenas internamente 

a DCL, ocorre corn a precedencia do identificador de usuario, i.e., o 

identificador de localidade deve vir por ultimo , como por exemplo: 

nome_processo#nome usuario@nome host 

4.5.2 Implementagao do esquema global de identificagao 

0 problema de assegurar nomes globalmente tinicos a processos e resolvido 

por urn algoritmo executado pela DCL. Quando urn novo processo e criado, a DCL 

envia uma mensagem a outros nodos para verificar se o nome requisitado ja esta 

em utilizagao por outro processo. Neste procedimento, a DCL prey& tambem os 

casos singulares, tais como quando duas ou mais aplicagEies de urn mesmo usuario 

resolvem simultaneamente, em nodos diferentes, requisitar o mesmo nome para 

urn filho. 

Cada DCL, ao receber um pedido de criagao de processo, primeiro verifica a 

existencia desse nome na rede, para apOs criar o processo. Face a atual topologia 

em anel, esta verificagao e implementada com uma mensagem que circula atraves 

do mesmo. Cada nodo por onde circula a mensagem verifica a existencia de urn 

processo local corn nome igual ao requisitado e pertencente ao mesmo usuario; em 

caso positivo, a mensagem e alterada para refletir a condigao de erro (nome ja 

alocado). Quando a mensagem retorna ao nodo origem, o conteado da mesma e 
verificado; caso permanega identico, pode-se assumir que o nome ainda nao estava 

em uso. 

Caso duas ou mais DCLs recebam pedidos de criagito de processos corn o 

mesmo nome, ocorrerit urn conflito (vide sequencia ilustrada na figura 4.4). As 
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DCLs enviam mensagens de requisicao de nome (requisigoes A e B); em um 
determinado momento, as mensagens passark pelas outras DCLs que 

requisitaram o mesmo nome (o passo 3 da figura 4.4), momento em que 

localmente detectado o conflito. 

Figura 4.4 - exemplo de conflito entre as requisicoes A e B em uma 

configuracito corn seis nodos 

Para resolugho do conflito, a necessario executar urn mesmo algoritmo de 

desempate em todos os nodos envolvidos na disputa. As solugOes mais simples 

envolvem a adicao de urn ou mais valores as mensagens de requisicao. Assim, no 

exemplo da figura 4.4, a requisigho A vence a B localmente nas estagoes que as 

originaram (nao necessariamente no mesmo momento). No nodo de "cima", a 

requisigho B e desativada no passo 3, enquanto A continua e "desfaz" certas agZies 

nos nodos pelos quais B havia passado. 

0 valor para desempate agregado as mensagens pode ser urn nurnero 

diferente atribuido estaticamente a cada estagao apta a executar o HetNOS (nao 

necessariamente executando). Apesar de simples e eficiente, este esquema 'rho 

justo por atribuir prioridades imutaveis aos nodos. Outra alternativa e o use de 

valores aleatOrios (gerados em cada estacho a partir de uma semente randomica). 

Uma terceira possibilidade, mais justa, a desempatar requisigoes tomando-se como 
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base de comparagio o momento em que as mesmas foram realizadas. 0 problema 

que em urn sistema distribuido nao a possivel supor que os relOgios estao 

exatamente sincronizados, e uma maquina com relOgio microsegundos adiantado 

em relagao as outras tende a vencer todos os conflitos em que toma parte. A solugao 

para este problema e a aplicagao de urn algoritmo de timestamps [LAM78] que 

garanta a ordenagao das mensagens sem grande sobrecarga (conforme o esquema 

de "relOgios lcigicos parcialmente ordenados" descrito em [FID91]). 

4.5.3 Mensagens 

A troca de mensagens e o principal servigo prestado pela DCL. Note-se que 

o aspecto mensagens e relevante ao sistema como urn todo, visto que a primitiva de 

comunicagao a utilizada por servidores e processos de usuario para troca de 

informagoes e sincronizagao. 

A troca de mensagens entre processos e o principal servigo do nude° 

distribuido DCL fornecido aos niveis superiores. Considerando que em Ultima 

instancia os servigos da DCL sao acessados atraves de mensagens, e sejam UI e U2 
processos de usuario, para UI enviar uma mensagem a U2, o primeiro envia uma 

"mensagem bruta" a DCL requisitando o envio da "mensagem lOgica” a U2 (vide 

exemplo de comunicagao na segao 4.5.10). Distingae-se, portanto, dois niveis de 

mensagens: 

• "mensagens brutas": a enviada apenas entre dois processos que 

possuam urn canal de comunicagao aberto (conexao corn sockets ou 

TLI); 

• "mensagens 16gicas": a enviada de urn processo a outro, 

independentemente de conexao ou localidade (porque 

transmitida pelo nacleo distribuido heterogeneo do HetNOS). 

0 envio de uma mensagem lOgica pode requerer a troca de uma dezena de 

mensagens brutas, dependendo do mimero de nodos presentes no anel e do tipo de 

primitiva utilizada (sincrona, assincrona, nao-bloqueante, etc.). 

0 conjunto inicial de primitivas de comunicagao idealizado para a DCL 

confiavel. Em primitivas confiaveis, mesmo no caso de envio assincrono de 

mensagens remotas, o processo origem permanece bloqueado ate que a mensagem 

seja entregue a estacao destino. Na realidade, como a presente estrutura a em 
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anel, em mensagens remotas o processo origem e liberado apenas quando a 

mensagem (ou apenas os seus cabegalhos 31) completam uma volta. 

Urn conjunto de primitivas IPC nao confidveis foi excluido do projeto 

inicial, mas tal extensao podera ser facilmente implementada, uma vez que sera 

necessario apenas remover mecanismos complementares de seguranga. A 

vantagem em implemental- uma primitiva assincrona nao confiavel e a redugao do 

runner° medio de mensagens brutas, uma vez que a mensagem bruta que passa de 

nodo em nodo e "constunida" pelo nodo do processo destino (quando este destino 

existe). Existindo ou nao o processo destino, o processo origem e imediatarnente 

liberado, nao sendo notificado do resultado da operagao de envio. 

Assim como o esquema de identificagao de processos, mensagens tambem 

estao baseadas em cadeias de caracteres terminadas em zero. A DCL assegura que 

toda mensagem recebida por urn processo comega pelo nome do origem da 

mensagem, seguido de dois pontos (':'), um espago e entao o corpo da mensagem, 

conforme a definigio 

<nome origem>: <corpo da mensagem> 

ApOs o dois pontos e o espago, o formato e livre e fica a criterio de quem 

envia a mensagem. 0 HetNOS possui uma sintaxe interna prOpria para mensagens 

(para conaunicagao entre seus processos e tambem com os usuarios): 

<nome origem>: <COMANDO> <arguml> <argum2> <argumN> 

Como exemplo, se um processo denominado "xyz" executa uma fungao de envio do 

tipo 
h_send("abc", "PRINT Hello, this is the HetNOS System"); 

o processo denominado "abc" informado como destino recebera a mensagem 
"xyz: PRINT Hello, this is the HetNOS System". 

Mensagens entre usuarios possuem uma estrutura flexivel, pois processos 

podem seguir qualquer sintaxe ao enviar a mensagem. Ao recebe-la, o usuario deve 

saber que a mesma inicia corn o nome do processo que a enviou, dois pontos e urn 

espago (conforme acima), vindo apes os dados em um formato pre-estabelecido pelos 

processos envolvidos. 

31  no momento em que a mensagem a entregue ao host destino os cabecalhos inseridos pela 

DCL sae removidos. 
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4.5.4 Biblioteca de rotinas 

Conforme anteriormente mencionado, apesar da interagao atraves de 

mensagens, usuarios empregam fungoes para acessar os servigos do HetNOS. 0 

propOsito de tais fung6es é esconder a complexidade associada a interface de 

mensagens, possibilitando aos mesmos acessar os servigos da DCL, no caso, atraves 

de uma interface de mais alto nivel, orientada a chamadas de procedimentos. 

De uma forma geral, chamadas do sistema sao encapsuladas atraves de 

bibliotecas de fungOes (vide segao 3.2.2.2). No caso da DCL, os procedimentos para 

acessar seus servigos estao contidos na biblioteca userl i b32 , que processos de 

usuarios devem necessariamente ligar a seus programas para acessar o HetNOS. 

Como ate mesmo o envio de uma mensagem é considerado um servigo da 

DCL, para que usuarios se comuniquem, mensagens de "requisigao de envio" e 

"requisigao de recepgao" sao enviadas a DCL. Exemplificando, quando o processo 

denominado "gremio" executa a linha de programa abaixo 

h_send("inter", "S6 eu sou campe3o do mundo"); 

a seguinte mensagem bruta (para requisigao de envio) é montada na biblioteca e 

enviada (pela conexao) do processo origem a DCL local: 

"gremio: SEND gremio inter S6 eu sou campe3o do mundo" 

4.5.5 Primitivas de comunicagao 

Conforme descrito no capitulo 2, aplicagoes distribuidas sao compostas por 

processos que se comunicam usualmente via mensagens. As primitivas necessarias 

a programagao de uma aplicagao distribuida sao dependentes do tipo de aplicagao. 

Sistemas paralelos usualmente precisam dispor de mecanismos de comunicagao 

assincrona, pois mecanismos de interagao sincronos limitam o paralelismo, na 

medida que o processo origem deve esperar bloqueado uma resposta do destino. E 

possivel simular o comportamento assincrono corn RPC (corn desempenho 

degradado), programando uma fungao para envio de mensagem e outra para 

recebimento. A execugao de cada uma dessas fungOes gera o envio e recepgao de no 

minim° duas mensagens. 

Remote Procedure Call é urn esquema bastante satisfaterio quando a 

relagao é entre urn cliente e urn servidor, bem como nos casos em que obtem-se 

paralelismo corn threads de controle (vide segao 4.6.3). Entretanto, quando a 

configuragao de hardware e software é heterogenea, nao é possivel exigir que todos 

32  tal biblioteca devera ser futurarnente denominada dc 1 1 i b. 
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os sistemas operacionais disponham de mecanismos como RPC e threads, e que 

estes funcionem similarmente (corn o mesmo protocolo). Segundo [SUN88a], 

mecanismos de mensagens sao independentes da rede de interconexao e mais 

flexiveis que mecanismos como RPC (vide ZGL, segao 3.4.3.2). Por estas razoes, 

justifica-se o use de urn mecanismo simples como mensagens como paradigma de 

comunicagao em urn ambiente heterogeneo. 

0 conjunto de primitives de comunicagao implementadas pela DCL 

suporta, entre outras operagOes, envio assincrono e recebimento sincrono de 

mensagens. Este se constitui o mecanismo mais flexivel, isto e, o menor 

denominador comum entre as opcOes possiveis. Em geral, as primitivas sao 

acessiveis tanto a usuarios como a processos do sistema, havendo apenas uma 

funcao adicional para servidores. Em determinados casos, o tratamento dado 

primitiva no micleo distribuido varia em funcao do tipo de processo envolvido. 

Mensagens podem ser utilizadas para copiar vetores de bytes entre 

processos. Em configuragoes homogeneas, mesmo estruturas de dados podem ser 

enviadas pela rede. As fungOes que permitem o envio e recepgao de dados atraves 

de mensagens estao implementadas na biblioteca, e nao a DCL (o servigo e 

implementado a nivel de biblioteca e nao de sistema). 

Tal como no ZGL (descrito na segao 3.4.3.2), as primitivas do HetNOS sao 

uniformes e independentes de localidade. Assim como as primitivas do Epsilon 

(descrito na segao 3.4.1.3), as fungOes de comunicagao do HetNOS sao de alto nivel, 

corn sintaxe e semantica independentes do hardware e do software. As fungoes de 

comunicagao tomam como parametros strings ASCIIZ tanto para o nome de processo 

(vide identificagao de objetos) quanto para mensagens. Usualmente, se a fungao e 
executada corn sucesso, e retornado um inteiro nao negativo; em caso de erro, urn 

valor negativo e retornado e uma variavel global (h_errno) e carregada corn o 

cOdigo do erro. 

De forma geral, as possiveis fontes de erro durante o envio de mensagens 

sao: a inexistencia do processo destino referenciado pelo argumento, tamanho da 

mensagem excedendo o limite maxim° estabelecido pelo sistema e ocorrencia de 

alguma falha irrecuperAvel, como por exemplo a queda da estagao que continha a 

mensagem. NA° e conferida a existencia do processo origem durante o recebimento 

de uma mensagem (em urn receive), ou seja, permite-se que um processo requisite o 

recebimento de uma mensagem de urn processo que (ainda) nao existe. Entretanto, 

em ambos envio e recepgao, quando urn processo P esta bloqueado esperando por 

urn processo Q, e este Ultimo morre, P e imediatamente liberado e recebe urn cOdigo 
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de erro da funcao de comunicagao. A seguir estao descritas as primitives de 

comunicagao fornecidas pela DCL. 

4.5.5.1 Primitivas de comunicagao genericas 

A primitiva de comunicagao basica para envio de mensagens é assincrona, 

sendo a fungi-to 

int h_send(nome_destino, mensagem); 
char *nome_destino; 
char *mensagem; 

utilizada para esse fim. 0 processamento distribuido de uma aplicagao 

freqfientemente apresenta pontos de sincronizacao, isto é, momentos em que urn 

conjunto de processos precisa sincronizar-se para que o processamento prossiga. Ao 

enviar uma mensagem assincrona, o processo origem é liberado 

independentemente da leitura ou niio da mensagem pelo processo destino. 

A sincronizacao entre dois processos pode ser obtida atraves de urn 

rendezvous (dues mensagens assincronas, a prOpria mensagem e a subsequente 

espera por uma mensagem de resposta do processo destinatario, freqiientemente 

denominada mensagem de acknowledge ou reply). 

A espera bloqueada por uma mensagem aceitavel constitui o recebimento 

sincrono de uma mensagem, implementado pela primitiva 

int h_receive(nome_origem, mensagem); 
char *nome_origem; 
char *mensagem; 

As regras para parametros siio as mesmas da primitiva para envio, corn 

uma facilidade adicional. A primitiva receive é utilizada por servidores (do HetNOS 

ou de usuarios) para recebimento de requisigOes; quando um processo deseja 

receber urna mensagem de urn origem qualquer, ele fornece o literal "ANY" como 

nome_o ri gem. 0 nome do processo que enviou a mensagem pode ser entao 

descoberto corn base no contelido da mesma (conforme sintaxe ja descrita). 

Ao inves de sirnular a comunicagao sincrona corn duas mensagens (urn 

send assincrono seguido de um receive sincrono), processos podem utilizar a 

primitive de envio sincrono 

int h_sync_send(nome_destino, mensagem); 
char *nome_destino: 
char *mensagem; 
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Alternativamente, processos podem sincronizar-se atraves da primitiva 

especifica para isso fornecida pela DCL. A fungao 

int h_wait_read(nome_destino); 
char *nome_destino; 

faz corn que o processo "chamador' bloqueie caso a Ultima mensagem assincrona 

enviada ao processo indicado pelo nome_destino nao tenha ainda sido lida 

(diferentemente de entregue). Caso a mensagem je tiver sido lida (ou nunca ter 

havido envio), h_wa i t_rea d ( ) retorna O. Quando a mensagem for lida pelo destino, 

a fungao h_wa i t_read ( ) retorna o controle ao processo usuario. 

Para a solugao de determinados problemas e necessario empregar 

primitivas nao bloqueantes. A DCL oferece versOes nao bloqueantes para as 

primitivas de envio e recepgao, alem de uma fungao especial para verificar quantas 

mensagens originadas por um determinado processo se encontram disponiveis (na 

fila). A primitiva de envio de mensagem assincrona nao bloqueante, 

int h_nonblk_send(nome_destino, mensagem); 
char *nome_destino: 
char *mensagem; 

na verdade, nao pode ser absolutamente nao bloqueante porque a entrega de 

mensagens a confitivel. Assim como a primitiva assincrona h_send(), o processo 

origem so pode ser liberado quando a mensagem for seguramente entregue ao host 
destino (significando em especial que o processo destino foi encontrado). 

A diferenga entre h_nonblk_send() e h_send( ) e que na primeira se o 

destino nao estiver pronto para ler a mensagem, a mesma nao sera entregue e urn 

cOodigo de erro sera retornado ao origem, enquanto que na outra a mensagem e 
colocada na fila do processo destino. 

A primitiva de recepgao assincrona de mensagens, 

int h_nonblk_receive(nome_origem, mensagem); 
char *nome_origem; 
char *mensagem; 

e tanto mais Util quanto mais facil de implementar. A DCL verifica se existe uma 

mensagem aceitavel para o processo requisitando a recepgao e, caso afirmativo, 

recebe. Caso contrario, o processo nao e bloqueado, e urn cOdigo de erro e retornado 

com tuna mensagem ao processo requisitor. Assim como nas demais primitivas de 

recepgao, o nome de origem pode ser "ANY". A terceira e Ultima primitiva do 

conjunto nao bloqueante, 



int h_check_gueue(nome_origem); 
char *nome_origem; 

possui como finalidade verificar quantas mensagens de um determinado origem (ou 

no total) estao disponiveis na fila do processo em urn determinado momento. 

4.5.5.2 Primitivas de comunicagao para os servidores 

Servidores sao processos integrantes do sistema HetNOS (vide figura 4.1) 

e, diferentemente de programas de usuarios, possuem comportamento previamente 

conhecido e supostamente confiavel. Assim sendo, processos servidores podem 

dispor de mais primitivas, ou pode a DCL implements-las de forma mais eficiente 

(clispensando certa consistencia, p.ex.). 

Conforme a definigao das camadas, cada servidor Tao necessita conhecer 

o nome dos hosts presentes na rede para realizar seu processamento, pois urn dos 

princfpios basicos de projeto do HetNOS e a organizagao hierarquica em niveis 

crescentes de abstragao. Dessa forma, servidores devem evitar primitivas de envio 

corn destino absoluto (que indiquem nome de urn host). Naturalmente, as 

otimizagoes tipicamente necessarias em sistemas operacionais e sistemas 

distribuidos podem obrigar projetistas a langarem mao Besse artificio. 

Via de regra, a comunicagao entre servidores pares ocorre conforme o 

modelo computational do HetNOS (vide o modelo em anel na figura 4.2). Urn 

servidor pode colocar uma mensagem na rede (como acima) para receber seus 

resulta dos posteriormente (corn h_recei v e ( )). Cada servidor executa 

continuamente o lago de tres passos: (1) recebe a mensagem, (2) processa-a e (3) 

envia urn "resultado" para a direita ate que a mensagem complete a volta. Na 

terminologia HetNOS, o processo que inicia a volta 33  a denominado "coordenador" 

ou "proprietitrio" da mesma. 

0 envio de mensagem ao par no nodo direito a urn caso especialmente 

freqiiente e passfvel de otimizacao. Como a DCL pode conferir diretamente a 

entrega de uma mensagem ao nodo direito, nil() a necessario gerar uma volta 

inteira para a entrega confiavel da mensagem. Em caso de erro, a DCL do nodo 

origem percebera ao tentar transmitir pelo canal corn o vizinho e podera assim, 

imediatamente, notificar o servidor executor do h_s end ( ) para o par da 
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33  round. 
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As primitivas disponiveis aos servidores silo basicamente as mesmas dos 

usuarios, apenas corn implementagao distinta. Servidores podem, mas nao devem, 

usar receive nao bloqueante sob pena de sobrecarregar o processador em urn lago de 

verificagao (fenomeno conhecido como busy-wait). Servidores devem utilizar a 

fungao h_re ce v e ( ) (como definida na segao anterior), fornecendo "ANY" como 

nome de processo origem. 

As operagOes globais executadas por servidores podem eventualmente 

requerer o envio de mensagens a todos os servidores pares presentes na rede. Tal 

operagao, tambem confiavel, garante que todos os servidores pares do servidor 

origem receberao a mesma cdpia da mensagem enviada. Tal esquema e conhecido 

como "difusao", sendo a primitiva da DCL que implementa tal facilidade para os 

servidores definida como 

int h_broadcast(mensagem); 
char *mensagem; 

A primitiva e assincrona, isto e, o processo origem e liberado assim que a 

mensagem e entregue a Ultima estagao da rede no anel (o nodo esquerdo). 0 valor 

n retornado indica qual o estado da operagao, onde: (a) n 1 indica que todos os n 

nodos da rede receberam a mensagem; (b) n = 0, que nenhum nodo recebeu a 

mensagem (a mensagem nao saiu do nodo local); e (c) n = -1, que apenas uma 
parcela dos nodos recebeu a mensagem (uma estagao falhou). 0 caso em que 

algumas estagoes, mas nem todas, recebem a mensagem acontece porque a 

primitiva broadcast do HetNOS nao a atOmica. A primitiva pode ainda gerar certa 

inconsistancia por ser assincrona: em uma ou mais estagoes a mensagem pode ser 

inserida na fila do servidor destino. Neste caso, uma resposta positiva e retornada 

ao origem, sendo que a mensagem pode nao ser processada em uma ou mais 

estagoes devido a uma falha. 

4.5.5.3 ExtensOes do conjunto de primitivas de comunicagao 

Foi desenvolvido um conjunto avangado de primitivas de comunicagao e 

sincronizagao para a DCL, cuja definigao e implementagao estao descritas em 

[SCH921. 0 exemplo mais importante das novas capacidades e a possibilidade de 

realizar multicast, isto e, enviar a urn conjunto de processos uma mensagem de 

forma sincrona e assincrona e receber uma mensagem fornecendo urn conjunto de 

nomes de processos como origens aceittiveis. 
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A primitiva para enviar uma mensagem a urn conjunto de processos 

int h_multi_send(conjunto_nomes_destinos, mensagem); 
char *conjunto_nomes_destinos; 
char *mensagem; 

onde o parametro correspondente ao conjunto de nomes de processos a urna lista de 

nomes separados por espagos. Como a primitiva a confiavel, o processo origem da 

mensagem e liberado assim que esta a entregue a todos os nodos envolvidos, mas 

nao necessariamente entregue aos processos destino. Para cada destino fornecido, 

urna de tres respostas pode ser obtida: DELIVERED significa que a mensagem foi 

entregue a DCL do host onde o processo se encontra; READ significa que alem de 

entregue a mensagem foi igualmente lida pelo processo; e EBADDESTIN significa que 

o processo nao foi encontrado na rede. Alem disso , pode haver uma mensagem de 

erro geral do tipo ENETFAIL, indicando uma falha na rede. 

0 envio sincrono de mensagens do tipo multicast a analog° ao modo 

sincrono definido anteriormente, exceto que o origem da mensagem e desbloqueado 

apenas quando todos os destinos leram a mensagem. A funcao que executa o envio 

sincrono 

int h_multi_sync_send(conjunto_nomesjestinos, mensagem); 
char *conjunto_nomes_destinos; 
char *mensagem; 

A recepgao do tipo multicast N:1 significa fornecer como origens aceitaveis 

um conjunto de nomes de processos. A primeira mensagem cuja origem pertence ao 

conjunto fornecido e retornada ao processo requisitor, sendo o mesmo 

desbloqueado. A fungi() a definida como 

int h_multi_receive(conjunto_nomes_origens, mensagem); 
char *conjunto_nomes_origens; 
char *mensagem; 

A Ultima fungi-to e a versa° multicast para a primitiva de sincronizacao, o 

h_wa i t_read 0. A funcao que permite a urn processo esperar que o conjunto de 

processos mencionado como argumento leia todas as mensagens enfileiradas 

enviadas pelo processo desejando sincronizar 

int h_multi_wait_read(conjunto_nomes_destinos); 
char *conjunto_nomes_destinos; 
char *mensagem; 
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Mem da comunicagito multicast, estuda-se a implementagao de um 

mecanismo de recebimento assincrono de mensagens. Entretanto, as 

vantagens propiciadas por essa primitiva podem nao compensar o aumento da 

complexidade global da DCL e a diminuicao da portabilidade do cOdigo (corn o use 

de sinais34, ja que o processo destino precisa ser interrompido pela DCL para que o 

mesmo leia do canal a mensagem). 

Uma expansao desejavel ao sistema de mensagens esta relacionada ao 

esquema de identificagao de processos: a criagao de sinOnimos para o nome de urn 
processo. Desta forma urn determinado processo poderia assumir diferentes nomes. 

0 esquema acima caracteriza a utilizagao de diversos nomes para urn 

mesmo processo, mas proporciona apenas uma Unica fila de mensagens. Em 

determinados casos, e adequado que urn processo disponha de repositorios 

individuais de mensagens. Portanto, outra expansao necessaria ao atual esquema 

de comunicagao e a implantagAo de caixas-postais. Atraves de um servigo fornecido 

pela DCL, processos poderiam definir uma ou mais caixas-postais, permitindo que 

um processo mantenha nuiltiplos enderegos e filas de mensagens simultaneos. Tais 

objetos serviriam apenas para comunicagao entre processos de usuarios, visto que a 

interagao entre usuarios e sistema e realizada pela biblioteca de fung -oes de rede do 

HetNOS. 

4.5.6 Primitivas de cOpia de dados 

As primitivas de comunicagao descritas na secao 4.5.5 permitem que 

mensagens com informagoes de controle sejam trocadas entre processos. Conforme 

previamente mencionado, mensagens sao cadeias de caracteres, preparadas 

atraves de fungaes classicas de manipulagao de strings, como strcpy( ), strcat( ) e 

sprintf( ). 

Em determinadas ocasioes, processos desejam trocar grande quantidade de 

dados. Existe, na biblioteca de procedimentos, urn par especial de fung8es para 

transferencias de um conjunto de bytes entre processos locais e remotos. Tal 

servigo esta baseado no mecanismo tradicional de mensagens, preservando as suas 

propriedades, como transparencia de localidade, bufferizageio, confiabilidade, etc. 

Para enviar um conjunto de bytes, o processo executa a chamada 

34  nem todos os sistemas Unix implementam um esquema de sinais confiaveis, visto que 

esta e uma extensio a definigao original do Unix. 
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int nbytes = h_send_bytes(dest, dados, tamanho); 
char *dest; 
void *dados; 
int tamanho; 

informando como parametro o nome do processo destino, o enderego dos bytes a 

serem enviados e a quantidade a ser enviada. Como a cdpia esti baseada em 

mensagens, a DCL converte area de dados para uma cadeia de caracteres atraves 

de urn algoritmo de codificagao. Uma mensagem e montada atraves da uniao do 

cabegalho corn a cadeia contendo os dados codificados. 

A area e codificada ainda no espago do processo usuario, nao 

sobrecarregando a DCL. Na fungao da biblioteca e montada uma mensagem corn os 

dados na area, o nome do destino, etc. A mensagem e enviada e segue seu caminho 

usual, tal como qualquer outra. 

0 processo destino deve executar a chamada equivalente para a recepgao 

de dados 

int nbytes = h_receive_bytes(origem, dados, tamanho_maximo) 
char *origem; 
char *dados; 
int tamanho_maximo; 

E especificado o nome do origem, o enderego do buffer para onde devem ser 

copiados os bytes recebidos e o limite maxim° de bytes a ser recebido (usualmente 

o tamanho de buffer). Quando a mensagem e lida pelo processo destino, d conferido 

o cabegalho que the identifica como mensagem de dados, e a string codificada 

decodificada para o buffer do destino. 

Caso o destino leia a mensagem codificada corn h_re ce i v e ( ), a mensagem 

codificada sera lida normalmente (nao chega a se constituir em erro, pois o usuario 

tern a liberdade de colocar o que quiser na cadeia de caracteres correspondente ao 

corpo da mensagem). 0 usuario a livre, inclusive, para implementar seu prOprio 

algoritmo de codificagao/decodificagao, que tende a ser mais eficiente quando mais 

especifico. 

Quando origem e destino residem em miquinas de arquiteturas 

compativeis, a fungao h_send_bytes( ) permite que usuarios enviem estruturas 
de dados. Para enviar uma estrutura de dados qualquer, basta fornecer o 

enderego da estrutura no parametro dados e o tamanho da mesma no tamanho, 

como no fragmento de cOdigo de exemplo abaixo 35 : 

35  de um dos exemplos de aplicagao distribuida implementados. 
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struct block_s ( /*estrutura em que serao mandados os dados*/ 
int name; 
int xi,xf,yi,yf; 
int block[MAX_DATA_LENGHT/sizeof(int)-5]; 
) dados; 

dados.xi= x_inicial; 
dados.xf= x_final; 
dados.yi= y_inicial; 

dados.yf= y_final: 
send_bytes(who, &dados, sizeof dados); 

Para receber a estrutura remota, o processo destino indica como enderego 

do buffer o enderego da estrutura de dados que deve ser preenchida. 

As duas primitives de copies de dados definidas sao genericas, isto e, 

podem ser utilizadas tanto por servidores como por usuerios comuns. Entretanto, 

em configuraceies heterogeneas, processos flan devem utilizer h_send_byte s ( ) 

para transmitir estruturas de dados, visto que nao se pode assumir a 

compatibilidade entre as arquiteturas do origem e do destino. Para urn servidor 

envier uma estrutura de dados a urn processo remoto, o origem deve transformer a 

estrutura em uma string e envia-la como mensagem usual, sendo esta 

desconvertida pelo destino. Ja processos de usuario podem adotar este metodo ou 

utilizar o Type Server para este tipo de ccipia. 

4.5.7 Esquema de controle de sessao 

Como micleo distribuido do HetNOS, a DCL presta outros servigos alem 

das primitives de comunicagao vistas na segao anterior. A DCL tambem e 

responsavel, em conjunto corn o Servidor de Autorizagao, pelo controle de sessOes de 

usuarios, executando a parte clinamica do processo. As primitives para controle de 

sessao sio: 

• h_login(nome_processo, nome_usu6rio_HetNOS, senha_HetNOS): abre 

uma sessao de usuario no HetNOS; 

• h_l °gout( ): termina uma sessao de usuario. 

Para que urn usuario possa utilizer os servigos do HetNOS, antes e 
necesszirio abrir uma sessao no mesmo. Para tal, o usuario executa a aplicagao 

denominada HetNOS login, hl ogi n, que requisite a entrada de urn nome de usuerio 

e senha previamente cadastrados no HetNOS. A aplicagao hl ogi n executa a 

chamada 
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int h_login(nome_processo, nome_usuario_HetNOS, senha_HetNOS); 
char *nome_processo; 
char *nome_usuario_HetNOS; 
char *senha_HetNOS; 

que gera uma mensagem a DCL requisitando a abertura da sessao. Ao receber o 

pedido, a DCL consulta o Authorization Server, que possui uma base de dados de 

usuarios e e autOnomo na averiguagao do usemame e senha. Apcis resposta do AS 

autorizando a abertura de sessao, a DCL verifica a unicidade global do nome de 

processo requisitado (vide secao 4.5.2) e responde ao processo usuario (Mogi n). 

A aplicagao h 1 og i n entao executa uma chamada do tipo 

h_loc_exec("hsh_usuariol", host, "hsh" ) para criar e executar o HetNOS 

shell, denominado hsh. Esta aplicagao e o interpretador de comandos do HetNOS, e 

apresenta urn prompt para recebimento de comandos Unix ou HetNOS. 

De acordo corn o principio de transparencia de localidade, urn usuario deve 

ser capaz de abrir uma ou mais sessoes em qualquer um dos nodos da rede 

HetNOS e, uma vez aberta a primeira sessao, capaz de criar processos em 

quaisquer maquinas da rede. Por esta razao, a DCL mantem uma tabela global 

de usuarios com sessao aberta. No processo de inclusao e remogao de elementos 

dessa tabela todas as DCLs da rede sao informadas. Quando uma nova DCL 

criada, no momento da inclusao de urn nodo no anel, ela carrega da DCL vizinha o 

estado atual da tabela. A tabela mantem informagOes relacionadas ao usuario 

obtidas junto ao AS e a aplicagao, tais como tipo de usuario e UID Unix. 

Por fim, para encerrar a sessao normalmente, o usuario dispOe da fungao 

int h_logout() ; 

que aborta todos os processos filhos locais e remotos da aplicagao que abriu a 

sessao (usualmente o h 1 ogi n). 

4.5.8 Gerencia de processos 

Atraves do hsh, linhas de comandos podem ser entradas por usuarios para 

execucao no HetNOS. Cada linha de comando a processada pelo hsh de forma a 

filtrar os comandos que sao relativos ao HetNOS (conforme esquema aplicado por 

SORs e descrito na secao 2.3). Comandos Unix sao repassados ao interpretador de 

comandos do sistema nativo. Os comandos infernos do hsh permitem que usuarios 

indiquem se a aplicagao executada pertence ao HetNOS ou ao sistema nativo, alem 

de fornecerem certa funcionalidade. 
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Para que o hsh execute a al:Aka* HetNOS solicitada, ele deve criar um 

novo processo filho e atraves dele executar a linha de comando do usuario. 0 
hsh executa uma das tres primitivas disponiveis para criagao e execuck de 

processos, de acordo corn a orientagio do usuario. A chamada h_loc_exec( ), 
definida como 

int h_loc_exec(nome_filho, comando); 

char *nome_filho; 
char *comando; 

requisita a DCL que crie urn processo local e o faga executar o comando indicado 

como argumento. Para criar processos em urn host remoto uma aplicagan pode 

executer a chamada 

int h_rem_exec(nome_filho, host, comando); 
char *nome_filho; 
char *host; 
char *comando; 

0 usuario pode ainda encarregar o HetNOS de achar urn nodo corn menor carga 

para executer seus processos. Tal pode ser obtido corn a primitiva 

int h_exec(nome_filho, comando); 
char *nome_filho; 
char *comando; 

Tal como o Unix, o HetNOS fornece uma primitiva dedicada a criagan de 

urn processo filho pela duplicagao da imagem do pai. Esta primitiva, denominada 

h_fork(nome_filho), cria urn processo filho corn nome determinado por 

nome_f i 1 ho que e a imagem do pai. Uma conexao prcipria para o processo filho e 

preparada, visto que n5o ha como compartilhar a do pai. A duplicagao da imagem 

do processo e obtida atraves da chamada fork( ) do Unix, pois o HetNOS nao 

possui acesso direto ao nacleo. 

int h_fork(nome_filho); 
char *nome_filho; 

Para que urn processo obtenha sua iedntidade e a de seu pai, silo 

fornecidas as chamadas 

int h_get_name(meu_nome); 
char *nome_filho; 

int h_get_parent_name(nome_do_pai); 
char *nome_do_pai; 
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Para que urn processo pai se sincronize corn o termino de urn outro 

processo (qualquer), ele pode executar a chamada 

int h_wait(nome_do_processo_a_esperar); 
char *nome_do_processo_a_esperar; 

Para que processos filhos imprimam suas mensagens ASCII na console do 

processo pai, independente de sua localizagao, a DCL oferece a primitiva 

int h_print(mensagem_de_saida); 
char *mensagem de_saida; 

Finalmente, para eliminar um processo, a DCL fornece a chamada 

int h_kill(nome_processo); 
char *nome_processo; 

0 esquema de seguranga exige que o processo a ser terminado seja do mesmo 

usuario que aciona a fungao. Entretanto, processos do super-usuario podem 

elirninar qualquer outro processo. 

4.5.9 Servicos diversos da DCL 

A DCL fornece ainda urn conjunto de servigos corn fungOes diversas, como 

por exemplo para controle da rede formada. As fungOes disponiveis e as 

correspondentes definigOes sac): 

• h_abort_systerrt aborta o funcionamento da rede completa (todas as 

instencias do HetNOS sen terminadas); os servidores tem a 

oportunidade de salvar suas ccipias locals de bases replicadas. 

int h_abort_system(); 

• h_get_network_configurati on: obtem a configuragio da rede 

HetNOS (quais nodos fazem parte do anel). 

int h_get_network_configuration(nome_hosts, nOmero_hosts); 
char *nome_hosts[]; 
int *numero_hosts; 

• h_get_network_info: obtem a configuragiio da rede HetNOS, 

incluindo a carga de processamento de cada host. 

int h_get_network_info(nome_hosts, numero_hosts, carga) 
char nome_hosts[MAX_ARGUMENTS][MAX_HOST_NAME_LEN]; 
int *numero_hosts; 
int carga[]; 
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• h_find_application: procure a localizacao de urn processo (quad o 
nome do host). 

int h_find_application(nome_processo, nome_host); 
char *nome_processo; 
char *nome_host; 

• h_get_a ppl i cati on_i nfo: obtem informagOes sobre urn determinado 

processo, como PID ou equivalente no sistema nativo, localizagao, 

etc. 

int h_get_application_info(nome_processo, info_proc); 
char *nome_processo; 
struct appl_info_s *appl_info; 

4.5.10 Exemplo de comunicagao entre processos via DCL 

Conforme citado na segao 4.5.3, ha dois niveis de mensagens, bagicas e 

brutas. Conforme a seqiiencia descrita na figura 4.5, quando urn processo de 

usuario requer o envio de uma mensagem logica invocando a fungao h_send( ), uma 

mensagem bruta e montada na biblioteca de forma a conter o nome do processo 

destino, a mensagem em si e outras informagOes adicionais. Entao esta mensagem 

adicionada dos headers e enviada a DCL, que a interpreta e satisfaz a requisigao de 

servigo SEND. 

Quando a DCL possui uma resposta para retornar ao usuario, a envia sob 

forma de mensagem. 0 processo usuario bloqueado recebe a mensagem, que e 

interpretada no cc:dig° da biblioteca, e os resultados sao entao retornados sob a 

forma de argumentos de fungao. De acordo corn a numeragao do exemplo da figura 

4.5, o envio da mensagem lOgica "PRINT This is the brown fox" resulta na 

seguinte sequencia de mensagens brutas: 

(1) requisigao do usuario: "origem: SEND origem destino PRINT 

This is the brown fox" 

(2) mensagem remota interna entre DCLs, contendo mensagem do 

usuario 

(3) idem (2) 

(4) destino requer recepgao de mensagem: "destino: RECEIVE 

origem destino" 

(5) DCL entrega a mensagem ao destino: "origem: PRINT This is 

the brown fox", que fora previamente requisitada (passo 4) 



6 

h_receive("origem", mensagem); 
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(6) mensagem remota interna entre DCLs, contendo informagaes de 

controle sobre a entrega da mensagem ao usuario 

(7) resposta da DCL ao processo origem, indicando que a mensagem 

foi lids: "DCL: REPLY SEND OK READ" 

h_send("destino", "Print This is the brown fox"); 

Figura 4.5 - exemplo de segue/Ida de envio de mensagem logics 

Analisando o desempenho em funcao do envio de mensagens brutas, pode-

se dizer que o envio (e posterior recebimento pelo destino) de uma mensagem lOgica 

resulta o envio de 4 mensagens brutas quando o IPC e local e ntimero de hosts + 4 

quando remoto (na figura 4.5, 3 hosts resultam 3+4 = 7 mensagens). 

4.6 System Servers 

Grande parte da funcionalidade dos sistemas operacionais modernos 

implementada sob a forma de servidores, que sao executados no espago de usuario 

mas possuem privilegios especiais. Tal tendencia a comprovada pelo sistema 

SunOS, que estendeu os servicos de rede definidos pela familia Berkeley atraves de 

diversos servidores (denominados o'nPmons). No caso de um sistema operacional de 

rede como o HetNOS, nao ha de fato urn nticleo privilegiado, e todos os seus 

processos sao servidores executando a nivel de usuario. Aplicagoes acessarn o 

HetNOS atraves de canais de comunicagao corn os seus processos enviando e 

recebendo mensagens de requisiggio a DCL e aos servidores. Basicamente, ha tres 

classes de servicos prestados pelo HetNOS: 
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• servigos de comunicaccio e sincronizagdo; 

• servigos HetNOS; 

• extensoes Unix. 

Enquanto os servigos de comunicagao e sincronizagao sao na maioria 

executados pelo nacleo distribuido heterogeneo, os servigos HetNOS e as extensoes 

Unix sao implementados pelos atuais servidores do HetNOS (ilustrados na figura 

4.1): Name Server, Authorization Server, Type Server e File Server. 

Nas sego-es seguintes serao descritos alguns dos pontos em comum entre os 

servidores do HetNOS, tais como o processo de inicializagao e a manutengao de 

informagoes globais, alem de uma descrigao superficial de cada servidor do sistema. 

4.6.1 Inicializacao dos servidores 

Um dos aspectos comuns entre servidores e que todos passam por uma fase 

de inicializagao semelhante (denominada start-up). Considerando que os quatro 

servidores do HetNOS sao distribuidos, ou seja, que existe uma ccipia de cada um 

desses servidores em cada nodo, a carga de tabelas durante a inicializagao guarda 

certas semelhangas. 

Na inicializagao do primeiro nodo da rede, nao existem informagOes globais 

(dinamicas ou estaticas) a serem carregadas da rede, visto que trata-se do primeiro 

nodo (vide segao 4.3.2.4). Portanto, a incializagao e local e, dependendo do servidor 

em questao, a carga das tabelas internas pode se dar atraves de informagoes 

contidas em arquivos locais ou corn valores definidos em tempo de compilagao. 

Na inicializagao do segundo nodo em diante, as tabelas globais internas do 

servidor em inicializagao sao carregadas corn valores obtidos dos demais servidores 

ja ativos, devido aos possiveis problemas de inconsistencia que podem surgir na 

manutengao de informagOes globais persistentes entre ativagoes (conforme 

explicado na segao 4.3.2.4). 

0 processo de inicializagao pode variar de servidor para servidor, mas 

usualmente ha o envio de uma mensagem de inicializagao para a capia existente 

em outro nodo, requisitando a capia do conteado de tabelas globais. 0 nodo em 

inicializagao espera um conjunto de mensagens contendo as informagOes 

necessarias. 

Considerando a comunicagao unidirecional da topologia lOgica em anel do 

HetNOS, e mais vantajoso receber informagoes do vizinho esquerdo, visto que neste 
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Figura 4.6 - inicializacao global de urn servidor hipotetico SS 
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caso nao ha hops intermediarios entre o servidor que envia e o que recebe o 

conjunto de dados. Portanto, caso as informagOes globais estejam replicadas em 

todos os nodos, o servidor em inicializacao carrega tuna cOpia para si a partir do 

vizinho esquerdo. Uma mensagem de inicializacao e enviada ao seu par esquerdo, 

que envia mensagens corn dados ao vizinho direito. 

Quando as informagOes nao estao totalmente replicadas, uma mensagem 

de inicializacao a posta no anel e o primeiro nodo que contiver as informagoes fara o 

envio de mensagens ao nodo em inicializacao. Por questao de eficiencia, em urn 

anel tal processo deveria ocorrer em dois passos: (a) escolha de qual o vizinho no 

anel mais proximo a esquerda capaz de satisfazer o pedido de inicializacao; (b) 

carga das informagOes desse nodo. 

Um exemplo do processo de inicializacao para tabelas replicadas ester 

ilustrado na figura 4.6, onde o servidor SS do nodo april, sendo inserido na rede, 

inicializado atraves de informagOes enviadas pelo servidor par na maquina march. 

A seqiiencia de mensagens e a seguinte: 

(1) SS@april envia uma mensagem ao seu par esquerdo (que "flui" 

por toda o anel ate o destino, march), requisitando inicializacao: 

h_send("march", "SS_INIT april"); 

august 
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(2) SS@march recebe o pedido de inicializagao a percebe que seu 

vizinho direito deseja obter uma copia das informacoes globais. 

(3) SS@march envia a direita sucessivas mensagens contendo 

informagoes globais: h_send("april", "SS_DUMP infol fieldl 

fieldl field3"); 

Os servidores seguem uma ordem definida de inicializacao: FS, NS, TS e 
AS. Naturalmente, durante o processo de inicializacao de cada servidor pode 

utilizar apenas os servicos dos servidores ja inicializados. O FS nao pode solicitar 

servicos de outros servidores, enquanto o NS pode requisitar servicos apenas do FS, 

o TS do NS e do FS, e o AS de todos os outros tres servidores. 

4.6.2 Alternativas para manutencao de informacoes globais 

Em diversas situacoes, um servidor precisa consultar os seus servidores 

pares para obter uma informagao que esta espalhada na rede (uma parcela em 

cada nodo, ou em urn determinado nodo desconhecido). De uma forma geral, para 

consultar os demais servidores pares urn servidor pode: 

• enviar uma mensagem diretamente a todos os envolvidos atraves 

da primitiva h_broadcast() a esperar a resposta corn informacoes 

oriundas de todos os servidores (pode envolver grande mimero de 

mensagens); 

• enviar uma mensagem na rede de nodo em nodo, corn send para 

direita, cada servidor processando a mensagem a possivehnente 

adicionando determinada informagao a mesma (tal informacao 

pode ser posteriormente transmitida ao requisitor atraves de uma 

mensagem enderecada ao mesmo), conforme ilustrado na figura 

4.7. 

Na figura 4.7 o servidor SS da maquina april deseja obter um conjunto de 

valores que se encontram espalhados pela rede, representados pelas letras a, b, c e 

d. 0 servidor SS@april entao inicia uma "volta" atraves de uma mensagem para a 

direita contendo um comando e o nome de seu host. De acordo corn os numeros da 

figura 4.7, a segiiencia de primitivas de envio e a seguinte: 

(1) servidor que deseja obter informagao (SS@april) inicia volta 

fazendo h_send("may", "SS_GET april"); 



120 

(2) primeiro servidor a direita, SS@may, recebe a mensagem, 

adiciona a informagito a e passa a mensagem adiante corn 

h_send("june", "SS_GET april a"); 

augus 

Figura 4.7 - exemplo de "volta" de mensagem (provocada p/ servidor SS) 

(3) SS@june recebe a mensagem, insere a informagao b e passa a 

mensagem ao par da direita com h_send( "july" , "SS_GET apri 1 a 

b" ) ; 

(4) SS@july recebe a mensagem, insere a informagao c e passa a 

mensagem ao par da direita com h_send( "august" "SS_GET apri 1 

a b c"): 

(5) o servidor SS@august, ao processar a mensagem, verifica que 

nao hit informagaes a inserir na mesma, e repassa a mensagem 

ao par da direita com h_send("march", "SS_GET april a b c") ; 

(6) no ultimo nodo antes de april, o servidor SS@march adiciona a 

informagao d e encaminha a mensagem ao host direito corn 

h_sendrapril", "SS_GET april a b c d"); 

(7) o servidor proprietitrio da volta, SS@may, percebe que a 

mensagem a sua atraves do primeiro pararnetro, april, e analisa 

as informagoes a, b, c e d contidas na mensagem recebida. 
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Quando é necessitrio apenas informar os demais servidores pares, uma 

Unica mensagem é destinada a todos os servidores pares existentes. As opc•Eies sao 

semelhantes as acima: 

• enviar uma mensagem diretamente a todos os envolvidos atraves 

da primitiva h_broadcastn, e ou assumir que todos os nodos 

foram informados (leram a mensagem) ou esperar por uma 

mensagem de confirmagao de cada nodo; 

• enviar uma mensagem na rede de nodo em nodo, corn send para 

direita, cada servidor processando e encaminhando a mensagem 

inalterada ao nodo vizinho direito. 

As opg6es corn primitivas sends para a direita e broadcast sem confirmagao 

isoladamente apresentam o mesmo desempenho. Entretanto, em geral o esquema 

corn send para a direita é melhor por ser mais confiavel, visto que quando a 

mensagem completa a volta sabemos que todos os servidores leram e processaram 

a mensagem. Diferentemente, ao final de urn broadcast bem sucedido podemos 

garantir apenas que todas as estagoes da rede receberam a mensagem (nao 

necessariamente os servidores leram e terminaram o processamento da 

mensagem). Tal diferenga é explicada pela nao atomicidade da primitiva 

h_broadcast( ), que conforme explicado, nao garante que todos os servidores 

venham a processar a mensagem difundida. Realizar h_broadcast( ) e esperar por 

todos os nodos apresenta maior rainier° de mensagens é mais complexo (quais sao 

os nodos da rede, falhas, ...); por outro lado, a mensagem pode ser processada em 

paralelo por cada estagao. 

4.6.3 Atendimento a requisigoes 

A forma de interagao usual de servidores consiste em urn lago eterno de 

espera de requisigiies, recebimento de mensagens, atendimento de pedidos e envio 

de mensagem de resposta. Considerando o funcionamento do HetNOS, é possivel 

identificar as seguintes caracteristicas em requisigaes (como atua o servidor): 

(1) processa utilizando dados locais, prOprios do modulo, nao 

necessitando qualquer interagao com o meio externo; 

(2) realiza operagoes de F/S, como acesso a disco atraves do sistema 

nativo; 

(3) troca mensagens corn outros mOdulos locais do HetNOS, como 

para acessar servicos de outros servidores; 

(4) troca mensagens corn mOdulos remotos do HetNOS, usualmente 

com seus pares durante uma operagao global. 
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RequisigOes correspondentes ao tipo (1) podem ser tratadas diretamente, e 

uma resposta logo enviada ao cliente. As requisigOes do tipo (2) tambem podem ser 

executadas de uma vez, sincronamente, embora mais eficiente seja tratar mUltiplos 

pedidos concorrentemente. Ja as mensagens do tipo (3) precisam ser realizadas de 

forma assincrona, porque urn deadlock poderia resultar de pedidos cruzados entre 

dois servidores. As requisigOes do tipo (4) tambem precisam ser assincronas, uma 

vez que maltiplas operagOes globais podem estar em andamento simultanearnente 

na rede. 

Durante o tratamento de uma requisigao assincrona, o servidor em 

questa°, ao enviar uma mensagem a outro modulo, local ou remoto, nao pode 

bloquear esperando a resposta. Esta deve ser recebida a partir do lago principal do 

servidor, i.e., todas as mensagens recebidas a [raves de urn tinico receive no cOdigo. 

Servidores, por sua vez, podem ser classificados em "interativos" e 

"concorrentes" (conforme previamente citado). Os servidores interativos tratam 

apenas uma requisigao de cada vez, enquanto que os concorrentes atendem 

simultaneamente pedidos de maltiplos clientes. Apesar de simples de se 

implementar, na medida que podem lidar seqiiencialmente corn requisigOes, 

servidores interativos sao bastante limitados. 

Uma forma de se implementar servidores concorrentes, bem mais 

complexos, e atraves da duplicagao de processos. A cada nova requisigao o 

servidor se duplica, criando urn servidor filho exclusivo para atender a requisigao. 

Este esquema e clam, simples de se entender e implementor, mas apresenta 

desempenho ruim, uma vez que se incorre na sobrecarga de criagao e morte de 

processo a cada novo pedido. De acordo corn a estrutura de funcionamento do 

HetNOS, fica dificil a implementagao de servidores concorrentes corn duplicagao de 

processos, por raz6es tais como a identificagao de processos e a gerencia de conex6es 

corn a DCL. 

A solugao que permite eliminar a sobrecarga de criagao de processos e 

estruturar o servidor corn "threads de controle", tambem denominados "sub-

processos". Cada thread possui seu prOprio fluxo de controle, varieveis locais e 

compartilhadas e processa individualmente uma requisigao. Ao receber um pedido, 

um servidor pode criar uma thread ou alocar a requisigao a uma ja existente. 

Threads compartilharn tabelas em memOria, nao apresentando sobrecarga de 

gerencia de processos. contrapartida, podem nao apresentar o mesmo 

comportamento, ou podem mesmo nao estar diponiveis em todos os ambientes. No 

sistema SunOS/Solaris, por exemplo, apresentam determinadas limitagOes por 

serem implementadas a nivel de biblioteca, nao de micleo. 
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Para o HetNOS, ha pelo menos duas formas basicas de se implementar o 

servidor sem duplicagao ou threads: corn a gerencia de uma tabela de requisigoes 

pendentes ou inserindo suficiente informagao em uma mensagem para que a 

mesma possa ser apropriadamente processada ao retornar de uma volta no anel. 

Comparando os esquemas, corn a tabela ha a complexa tarefa de controlar os 

multiplos estados que cada entrada pode assumir no decorrer das operagOes. Ja no 

outro esquema, mais simples de se implementar, ha a sobrecarga dos bytes de 

informagao inseridos em mensagens e falta de confiabilidade, pois a perda de uma 

mensagem pode ocasionar estados inconssistentes (p.ex., urn processo eternamente 

bloqueado esperando pelo resultado de uma operagao). Desde que a funcionalidade 

do servidor seja preservada, o esquema a ser adotado e uma escolha do 

implementador do servidor do sistema. 

A definigao dos servicos implementados pelos servidores consiste no projeto 

do conjunto de mensagens aceitas e a funcionalidade esperada, alem da sintaxe 

para cada uma dessas mensagens. A seguir sao descritos individualmente os 

servidores do sistema, atraves da definicao geral da sua funcionalidade (interface 

de chamadas do sistema) e dos principios gerais de funcionamento. 

4.6.4 Name Server, NS 

0 Servidor de Nomes a considerado uma pega fundamental do HetNOS. A 

fungao basica do Name Server a atuar como repositdrio de informagOes para os 

demais processos do sistema e de usuarios. 

Considerando que um dos fundamentos do HetNOS e propiciar 

transparencia de localidade, o repositOrio implementado pelo Servidor de Nomes 

deve ser global, i.e., independente de localidade para objetos de dados criados por 

processos. 0 funcionamento do servidor esta de acordo corn a filosofia geral de 

distribuicao total assumida no projeto do HetNOS. 

4.6.4.1 Tuplas 

0 Servidor de Nomes implementa o repositOrio de dados como urn "espago 

de tuplas", onde cada tupla a identificada univocamente por urn par <nome, senha>. 

Seguindo a filosofia geral do HetNOS de simplicidade e canonicidade, tanto name 

como senha sao literais em cOdigo ASCII. Os caracteres validos na formagao de nomes 

sao todos os alfanumericos, alem de alguns caracteres especiais. 

A senha pode ser aleatoriamente gerada pelo NS ou fornecida pelo processo 

criador da tupla; esta ultima opcao a particularmente importante por permitir que 
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a senha utilizada para acessar uma tupla seja conhecida em tempo de compilacito 

pelos diversos mOdulos de uma aplicagito distribuida. 

0 esquema de protegio e implementado distinguindo-se tuplas "ptiblicas" e 

"privadas". Apesar de toda a tupla receber ou registrar uma senha ao ser criada, as 

tuplas publicas podem ser livremente acessadas fornecendo-se como senha o 

ntimero O. Para remover uma chave publics , e necessario fornecer o seu cedigo de 

acesso. Para tuplas privadas, em qualquer operagao e necessario fornecer a senha. 

A parte de informagoes contida na tupla este armazenada sob a forma de 

string, seguindo a filosofia geral do HetNOS, nao havendo restrigOes quanto 

sintaxe da mesma. 

4.6.4.2 Primitivas da interface 

As primitivas do Name Server foram inspiradas pela ortogonalidade da 

interface implementada pela linguagem Linda [CAR89] [FLE89] [LEL90]. Apenas 

quatro fungOes ou primitivas seo fornecidas (tres delas semelhantes ao Linda)• 

• ns_put ( ): insere uma tupla nova no espago, cuidando para que a 

sua identificageo seja univoca; caso uma senha seja fornecida, 

verifica a validade da mesma (se atende as regras); 

• n s_re a d ( ): le uma tupla existente no espago, retornando as 

informagoes associadas a mesma; em caso de tupla privada e 

senha incorreta, ou tupla inexistente, urn cOdigo de erro e 
retornado; 

• n s_g et ( ): equivale a urn n s_re a d ( ) corn a remogao da tupla lida; 

realiza as mesmas conferencias de ns_read ( ), embora a senha 

deva conferir mesmo em caso de tupla publica; 

• n s_c h a nge ( ): modifica a informageo associada a tupla pelo 

conteudo informado como parametro, retornando as informagoes 

antigas associadas a mesma; a senha deve conferir mesmo em caso 

de tupla 

4.6.4.3 Variaveis globais compartilhadas 

MemOria compartilhada distribulda, tambem denominada "comunicagao 

generativa", e obtida corn o Name Server. Programadores de aplicagOes distribuidas 

podem utilizar variiiveis compartilhadas entre seus processos, manipulando-se corn 

as quatro primitivas acima (conforme ilustrado na figura 4.8). Pode-se separar 
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processos em "escritores" e "leitores" de variaveis compartilhadas, que escrevem e 

leem ou apenas leem as mesmas, respectivamente. Os dois casos principais siio a 

existencia de diversos escritores e diversos leitores, ou um escritor e diversos 

leitores. 

Figura 4.8 - varitiveis compartilhadas 

Para criar uma variavel, um dos processos utilize o comando ns_put( ), 

enquanto que para acessar o contetido de uma variavel, maltiplos processos podem 

realizar comandos n s_read ( ) simultaneos. Para alterar o contetido de uma 

variavel compartilhada, urn processo deve primeiro ler e ao mesmo tempo remover 

a tupla corn ns_get( ), alterar o valor da mesma em memOria para depois escreve-

la de volta corn n s_put ( ). Enquanto a variavel estiver corn o processo, nenhum 

outro processo podera acessa-la por esta nao constar mais do espago (o processo 

requisitor recebe uma mensagem de erro indicando a inexistencia da tupla). Este 

esquema possui dois problemas: primeiramente, caso ocorra uma falha no processo 

que tenha retirado a tupla do espago para alters-la, a tupla sera perdida; em 

segundo lugar, nao é muito eficiente remover a tupla da base para epos reinseri-la, 

sendo muito mais eficiente e seguro apenas modifici-la. 

0 comando n s_c h ange( ) soluciona o problema, na medida que permite que 

tuplas sej am alteradas sem serem removidas do espago. Entretanto, faz-se 

necessario urn esquema de lock para que a variavel seja acessada de forma 
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mutuamente exclusiva. Uma das soluvies possiveis e empregar uma tupla 

exclusiva para lock da variavel compartilhada. Para que um processo leia a 

variavel compartilhada, basta executar a chamada ns_read() para obter o valor 

atual da variavel. Para modificar, urn processo precisa primeiro obter a tupla de 

lock corn n s_g et ( ). Uma vez obtida a tupla (removida do espago), o processo 

executa ns_read() para obter o valor mais atual da variavel, altera em memoria a 

tupla e executa urn n s_c hang e () com o valor alterado. Finalmente, a tupla de lock 

e reinserida no espago, liberando a mesma para que outros modifiquem a tupla de 

informaglio. Este esquema permite manter a tupla de informagAo da base, 
removendo apenas a tupla de lock, que possui conteado pre-definido e pode ser 

facilmente regenerada em caso de perda. 

Quando ha nniltiplos processos leitores mas apenas urn escritor, o 

procedimento e bastante simples. 0 processo realiza as alteragoes na variavel 

emitindo maltiplos ns_change(), mantendo uma capia do valor atual da variavel 

em memeria. Os maltiplos leitores utilizam ns_read ( ) para acessar o conteado da 

variavel em urn determinado instante. 

A atomicidade da operagao ns_change( ) deve ser garantida pelo NS, isto e, 

o contelido de uma variavel tern de ser atomicamente alterado. Urn valor nao pode 

ser parcialmente alterado quando da ocorrencia de falhas. Mem disso, quando 

diversos processos requisitam a leitura de uma tupla em meio a uma operagao de 

change, todos devem obter o mesmo valor, seja o antigo ou o novo. A 

implementagao dessa operagao deve utilizar urn protocolo do tipo commit de duas 

fases 36 . 

4.6.4.4 Tuplas especiais 

HA determinadas tuplas especiais fornecidas pelo NS. Uma delas 

armazena a lista global de tuplas armazenadas no NS, denominada all tuples. 0 

campo de informagao contem todos os nomes de tuplas, separados por espagos 

(literais nao podem possuir espagos, vide regra de formagao de identificadores na 

segao 4.5.1). Cada servidor possui tambem uma tupla especial contendo todos os 

nomes e senhas de suas tuplas, denominadas Is tuples, is tuples e as tuples. 

36  two-phase commit protocol, 2PC. 
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4.6.4.5 Armazenamento 

0 NS mantem o espago global de tuplas em um arquivo armazenado em 

memeria secundaria. Para aumentar a seguranga, este(s) arquivo(s) e(sao) 

mantido(s) encriptado(s). Parte do espago permanece em memeria, tal como uma 

cache, para acelerar o processo de busca e armazenamento. 

0 esquema de Eumazenamento de informagOes e suas fungOes compOem urn 

nivel de abstragao independente das fungiies de manipulagao de tuplas. Tal 

separagao a necessitria para aumentar a portabilidade e a clareza do cOdigo, visto 

que as fungOes de manipulagao de arquivo sao implementadas corn base nas 

primitivas disponiveis no sistema operacional nativo, mas poderiam estar baseadas 

nos servigos fornecidos pelo File Server do HetNOS (descrito na segiio 4.6.7). 

4.6.4.6 Inicializacao 

0 primeiro NS carrega de meio primario ou secundario informagoes globais 

e locais, enquanto os NS de nodos subseqiientes carregam do vizinho esquerdo as 

informagoes globais a rede. Urn comando do tipo NSINIT e enviado ao vizinho 

esquerdo, que envia todas as suas informagOes (tuplas) ao vizinho direito (atraves 

de mensagens do tipo NS DUMP). 

4.6.5 Authorization Server, AS 

A fungao global do AS e implementar o esquema de seguranga do HetNOS, 

controlando e contabilizando 37  o acesso de usuarios aos recursos gerenciados pelo 

HetNOS e pelos sistemas nativos. Dados sao coletados pela DCL, que 

constantemente "alimenta" o AS com estas informagoes. 0 Servidor de Autorizagao 

do HetNOS d semelhante a urn dos servidores do DACNOS, descrito na segao 

3.4.3.3, pois utilizam esquemas de protegao semelhantes, dependem dos sistemas 

nativos, realizam a contabilidade de utilizagao de recursos e armazenam 

informagoes gerais sobre o grupo de usuarios. 

0 esquema de seguranga implementado pelo AS ester baseado no use de 
contas e sessoes. Inicialmente, um usuario especial, de maior prioridade, abre uma 

conta para o novo usuario. A identificagao de usuarios e feita corn base em 

usernames e senhas. 0 sistema, por sua parte, mantem tabelas internas e atribui 
urn identificador global tinico a cada usuario. 

37  accounting. 
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4.6.5.1 Tipos de usuarios 

0 HetNOS distingue tres tipos de usuarios: 

• super-usudrio (super): assim como em qualquer sistema multi- 

usuario, responsevel pela gerencia geral do ambiente, realizando 

tarefas como a incluse° de novos usuarios, acionamento de 

procedimentos de controle da rede (para manutengeo do anel), etc. 

Para realizar estas tarefas a necesserio pertencer a classe super-

usuario. 

• comum (ordinary): tipo de usuario mais freqiiente, possui acesso 

ao conjunto pacirito de operagoes permitido (conforme viabilizado 

pelos sistemas nativos). 

• convidado (guest): possui menor prioridade, bem como menores 

direitos de acesso, e serve para que usuarios de outras redes 

possam utilizar (corn menor prioridade) os servigos do HetNOS. 

A cada usuario do HetNOS corresponde urn identificador de usuario tinico 

(UID), global, atribuido pelo AS. Alem do username, da senha e do UID, o AS 

concentra ainda informagoes diversas sobre usuarios. Exemplos sao a data, hora e 

local do Ultimo login, informagoes pessoais tal como o nome completo, e informagOes 

internas tal como o tipo de usuario, qual seu diretOrio inicial, etc. 

4.6.5.2 Esquema de protegeo 

0 esquema de protegao de acesso e bastante dependente do sistema nativo 

ern uso, e ester baseado no enderego de transporte dos processos se comunicando e 

em uma senha fornecida pelo processo de usuario (semelhante ao DACNOS). 0 

HetNOS pode de uma forma geral controlar o acesso a seus recursos, a seus 

servigos, mas nao pode evitar, por exemplo, que urn super-usuario Unix 

deliberadamente extermine os processos do HetNOS; nao pode tarnbem evitar que 

pacotes nao sejam monitorados em uma rede Ethernet, por exemplo. 

4.6.5.3 Armazenamento global de informagoes 

Conforme anteriormente citado, o Authorization Server utiliza o NS para 

facilitar a implementagao dos seus servigos. Quando da inicializagao do primeiro 

nodo, o AS cria junto ao NS o seu conjunto basico de tuplas. Uma das tuplas 

armazena o nome, a senha e o UID de cada usuario cadastrado. 0 restante das 
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informacOes esti verticalmente particionado em tuplas, de acordo com a natureza 

da informack. 

A inicializagao do AS a simples, na medida que as informagoes globais 

estito armazenadas no NS. Supondo a consistencia das informagOes contidas no NS, 

basta carregar as informagOes a partir do mesmo, que estas sempre representariio 

o estado global do sistema (tanto no primeiro nodo como nos demais). 

A restricao de acesso as informagOes sobre usuarios, como senhas, 

viabilizada pelo Name Server. Este servidor codifica o contendo de suas tuplas, 

alem de restringir pelo sistema nativo o acesso aos arquivos que contem as tuplas. 

4.6.5.4 Conjunto de primitivas 

0 AS possui primitivas para cadastramento e descadastramento de 

usuarios, corn as quais se controla o conjunto de usuarios aptos ao acesso ao 

sistema, utilizaveis apenas pelo super-usuario do HetNOS: 

• as_register_user( ): insere urn novo usuario (de urn dos tres 

tipos possiveis) no conjunto de usuarios habilitados a utilizar o 

HetNOS, retornando o UID alocado; 

• as_unregister_user( ): remove urn elemento do conjunto de 

usuarios aptos ao acesso ao HetNOS. 

As primitivas restantes esfao relacionadas a alteragoes na base de dados 

sobre usuarios. Qualquer usuario pode trocar a sua senha, e o super-usuario pode 

eliminar a senha de qualquer outro usuario. Os usuarios podem consultar 

informagOes peblicas sobre outros usuarios (como /lumen) do seu telefone, p.ex.). As 

duas primitivas restantes fornecidas pelo AS sao: 

• as_change_password( ): modifica a senha de um usuario 

cadastrado, operagAo que envolve o resgate da tupla contendo os 

dados do usuario em questao, a alteragao da tupla e a subseqiiente 

devolugao ao espago do NS. 

• a s_get_use r_i nfo ( ): fornece as informagOes pessoais, porem 

ptiblicas, associadas a urn usuario, tal como enderego e telefone, 

plano de trabalho, recados, etc. 

4.6.5.5 Procedimento de abertura de sessao (login) 

Para utilizar o HetNOS, urn usuario deve, a partir do sistema nativo Unix, 

acionar a aplicagao hlogi n, responsavel pela abertura de uma sessao de usuario. A 
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aplicagao em questa() espera at que o usuario entre, atraves da console, o seu 

username e senha HetNOS. Apes, a aplicagao h 1 og i n abre uma conexao corn a 

DCL local, monta e envia uma mensagem de inicializagao de conexao (corn a 

identificagao do usuario). 

A DCL, por sua parte, aceita o pedido de conexao, recebe a mensagem de 
inicializacao e efetiva ou nao a conexao de acordo corn o contetido dessa mensagem. 
Esta aceitagao e baseada na autenticagao do usuario, processada corn base na 

analise do username e senha fornecidos pelo usuario e enviados na mensagem pelo 

hlogin. 

Cabe ao Servidor de Autorizagao o controle do processo de autenticagao de 

usuarios. Assim sendo, quando a DCL recebe urn pedido de abertura de sessao, ela 

remete uma mensagem ao AS para verificar se existe um usuario corn o username 
informado e se a senha confere corn a fornecida. A DCL retorna ao seu 

processamento normal, e quando o AS responde, a DCL fecha ou efetiva a sessao do 

usuario e retorna uma resposta a aplicagao de login. 

A aplicagao hlog i n entao, de posse de urn paracer positivo da DCL, invoca 

a chamada h_l oc_exec( ) para criar e executar localmente o interpretador de 

comandos do HetNOS, o h s h. Este apresenta o prompt na console em que foi 

executado o hlogi n, para que o usuario acione as aplicagOes HetNOS. A cada novo 

comando que o usuario dispara o hsh cria e executa o comando, local ou 

remotamente, atraves de chamadas do tipo h_exec ( ). Como a criagao de todos os 

processos e gerenciada pelo prOprio HetNOS, a seguranga do sistema nativo e 
transparentemente estendida para o esquema distribuido. 

Considerando que o Servidor de Nomes e utilizado pelo Servidor de 

Autorizagao para armazenamento das tabelas de usuarios, o esquema de interagao 

entre os mOdulos durante o processo de login pode ser resumido corn os seguintes 

passos (vide figura 4.9): 

(1) o usuario dispara a aplicagao h 1 og i n, que envia o username e a 

senha desse usuario para a DCL; 

(2) a DCL envia uma mensagem de consulta ao AS para averiguar a 

autenticidade do usuario; 

(3) o AS, atraves de uma operagao n s_re a d_tupl e ( ), envia uma 

mensagem ao NS para leitura dos atributos associados ao 

usuario em questao; 

(4) o NS responde ao AS enviando em uma mensagem corn os dados 

do usuario; 
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Figura 4.9 - esquema de interagiio entre modulos no login 

(5) o AS entao compara a senha fornecida corn a senha esperada e 

decide se o usuario tern permissao para abrir uma sessao, 

enviando a DCL urn veredito; 

(6) a DCL atualiza suas tabelas internas, de usuarios e de processos, 

de acordo, e responde ao hlogin; 

(7) o hlogin recebe a resposta favoravel e executa o programa hsh, 

que apresenta urn prompt para que o usuario dispare comandos 

HetNOS (hlogin invoca h_wa i t ( ) para sincronizar-se corn o 

termino do processo filho, que executa o hsh); 

(8) o usuario, atraves do hsh, cria novos processos e executa local ou 

remotamente aplicagoes. 

Considerando o esquema de criagao de processos descrito na segao 4.5.8, 

uma vez que a sessao foi aberta, todos os novos processos de usuario que utilizarao 

servigos do HetNOS deverao ser criados atraves de suas prOprias primitivas para 

gerencia de processos. 

Como o HetNOS fornece transparencia de localidade, uma vez que urn 

usuario abriu uma sessao em uma maquina, ele ester autorizado a criar aplicag5es 

em qualquer nodo da rede. Tal permite que uma aplicagao requisite a criagao de 
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processos remotos em quaisquer maquinas da rede, entretanto nit° permite que o 

mesmo usuario acesse interativamente, direto do Unix e sem hl og i n, os servicos do 

HetNOS em outra maquina. Esta restricao existe porque so ha coma garantir a 

autenticidade de um processo remoto quando a DCL coordena a sua criagito. 

Portanto, nao e o AS o elemento que controla quais sao os usuarios corn sessilo 

aberta, e sim o conjunto de DCLs (conforme descrito segijo 4.5.7). 

4.6.6 Type Server, TS 

0 HetNOS e urn sistema operacional de rede heterogeneo, e por esta razao 

oferece atencao especial a mecanismos para conversao de dados entre diversas 

maquinas. Tais mecanismos permitem que aplicagoes em maquinas de 

arquiteturas diferentes possam interagir, tanto atraves de mensagens (transmissao 

de informagao de controle) como atraves de trocas de dados (tanto a nivel de 

arquivo como de memOria). 

0 cOdigo do HetNOS, em geral, enfrenta incompatibilidades de 

arquiteturas e linguagens ao ser portado para urn novo ambiente 

(arquitetura/sistema operacional). Por esta razao, os mOdulos do HetNOS contam 

corn porgaes de cOdigo condicional de compilagao. 0 Type Server e urn caso especial, 

porque e responsavel pela conversao de tipos de dados entre diferentes ambientes, 

sendo obrigado ele mesmo a acomodar certa heterogeneidade. Para simplificar o 

codigo e aumentar a flexibilidade do servidor, as informagOes referentes ao 

armazenamento e a representagao de dados sao, dentro do possivel, mantidas fora 

do cocligo fonte. Tal como no Horus (vide sec -do 3.4.1.2), estas informagiies sao 

obtidas a partir de arquivos de configuragao, carregados no momenta da 

inicializacao do nodo. 

4.6.6.1 COpias de dados sem o Type Server 

A troca de informagoes entre processos em maquinas diferentes 

(heterogeneas) pode ser obtido corn urn minim° de conhecimento sobre o hardware, 

atraves dasa fungOes sprintf() e sscanf() da biblioteca C. Naturalmente, 

processos de usuarios necessitam conhecer urn pouco da maquina utilizada, como 

par exemplo, qual a capacidade de urn inteiro (quantos bytes compoem uma 

palavra). Urn sprintf() de urn valor inteiro positivo acima de 2 32  - 1 (em uma 

arquitetura de 256 bits, como urn Cray Y-MP, p.ex.) vai gerar uma substring que 

nao podera ser corretamente reconvertida para inteiro cam sscanf( ) em uma 

maquina corn arquitetura de 32 bits (como uma Sun 4, p.ex.). 
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Como exemplo de transferencia de dados via sprintf()/sscanf(), uma 

aplicagao distribuida para calculos sobre matrizes grandes (ex.: 2000 x 1000) 

compostas apenas de inteiros pode empregar uma serie de processos espalhados 

sobre uma rede corn mequinas de diferentes arquiteturas. Atraves de um ou dois 

laws, codifica-se a matriz (ou parte dela) para uma ou mais strings corn sprintf() 
(utilizando o argumento '%d '), enviando-a apes aos processos calculadores via 

servico de mensagem. Estes recebem a(s) string(s) e reconvertem de ASCII para 
inteiro, atraves de sscanf() (corn argumento '%d' ou '%1d', dependendo da 

maquina). 

Ha uma segunda alternativa, mais complexa, utilizando os servicos de 

mensagem e copia de dados opacos da DCL. A matriz ou fragao da mesma neo 

convertida para string, e sim enviada diretamente via servico de copia de dados 

da DCL. Como os dados da matriz sao enviados sem qualquer transformageo, os 

dados recebidos poderao ter que ser convertidos antes de aproveitados pelos 

calculadores. Neste caso, a versa() de cada calculador teria que dispor de uma 

rotina prOpria de conversao de dados, que conhecesse a representagao (little-endian 

ou big-endian) utilizada pelo processador local, bem como o ntimero de bytes 

utilizados para cada urn dos tipos utilizados (no caso dos inteiros, tipicamente 2, 4 

ou 8 bytes). A partir dai, deveria obter cada grupo de bytes representando um 

inteiro "estrangeiro" e convex-to-10 para urn inteiro local, possivelmente trocando a 

ordem dos bytes. 

Os dois procedimentos acima sao pouco adequados para uma serie de 

situagoes, tal como quando dados compostos sao utilizados. Por esta razao, o 

HetNOS oferece o Type Server, urn Servidor de Tipos projetado para simplificar a 

programagan de aplicagOes distribuidas heterogeneas (em certos aspectos, 

semelhante ao THERE, brevemente descrito no capitulo 3). 

0 TS estende os servicos de copia de dados opacos para permitir a copia 

transparente de localidade de N instancias de urn tipo qualquer de dados. 

4.6.6.2 Descricao de tipos 

0 compartilhamento de uma estrutura de dados entre maquinas de 

arquitetura diferente, via mensagem ou via arquivos, exige primariamente a 

descricao da mesma segundo uma linguagem de dados aceita pelo Type Server. Nao 

ha meios de evitar essa fase de descricao, visto que os mecanismos de conversao 

nao fazem parte da linguagem C. 
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Em esquemas como o RPC/XDR da ONC (vide secao 3.4.1.1), a descricao de 

dados e realizada em tempo de compilagao, isto e, existe uma aplicagao que toma 

como entrada arquivos de descricao dos clientes e servidores envolvidos na 

comunicagao RPC, mais arquivos que descrevem as estruturas de dados trocadas 

entre os processos. 0 cOdigo e gerado e a transformagao de dados entre maquinas e 

executada pelos stubs dos processos que se comunicam. 

No caso do HetNOS, o TS pode receber a descricao de dados a qualquer 

momento, permitindo alteragoes dinamicas. Tipos estruturados sao compostos a 

partir de urn conjunto de tipos escalares aceitos pelo TS (tabela 4.1), devendo a 

descricao obedecer a sintaxe da linguagem utilizada pelo Type Server. Tal 

linguagem e apresentada a seguir (utilizando-se a notagao BNF- Backus-Naum 

Form): 

linguagem: "declare <"( declaracao"")+ ">" 

declaracao: especificack-de-tipo identificadorj especificack-de-tipo identificador "[" valor"]" 

valor: constante I identificador 

especificacio-de-tipo: "boor I "char" I "string" I ( "short" I "ext" ) int" I ( "short" I "ext" ) "unsig" I [ "double" 

"floating" I especificapio-de-estrutura I identificador 

especificacio-de-estrutura: "stud { "( declarack";")+ "}" 

A descricao de uma estrutura de dados na linguagem acima se constitui na 

'string de definicao de tipo". Para que uma estrutura possa ser transferida entre 

duas maquinas, ela precisa ser descrita por strings de tipo (eqiiivalentes) em ambos 

os lados da comunicagdo. Assim, o TS pode converter e desconverter 

adequadamente a string quando ha ccipia entre maquinas diferentes. 

Tabela 4.1- tipos escalares implementados pelo Servidor de Tipos 

DESCRICAO TAMANHO NOME 

bool 

char 

int 
unsigned 

long 

float 

double float 

booleano 

caracter 

inteiro 

inteiro sem sinal 

inteiro sem sinal extendido 

ponto flutuante 

ponto flutuante de dupla 

precisao 

1 bit - 1 byte 

8 bits - 1 byte 

32 bits - 4 bytes 
32 bits - 4 bytes 

64 bits - 8 bytes 

32 bits - 4 bytes 

64 bits - 8 bytes 
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Da mesma forma, arquivos podem ser vistos como uma seqiiencia de urn 

mesmo tipo de unidade de dados, variando as mesmas de urn byte a estruturas 

complexas (como por exemplo, de um array de bytes correspondente a urn bitmap 
corn 256 cores ou registros de uma base de dados). 

4.6.6.3 Cadastramento de tipos 

Com o intuito de simplificar a capia de estruturas de dados complexas 
entre aplicagOes, o TS permite que um processo cadastre um tipo informando a 
string de descrigao e recebendo como resposta um identificador univoco, global (é 
possivel tambem sugerir ao TS urn identificador). Para que um processo utilize 

uma descrigao ele precisa apenas conhecer o identificador da mesma, enquanto que 

para remove-la a necessario apresentar a senha associada. 

0 TS fornece as seguintes primitivas para que usuarios possam cadastrar 

e descadastrar tipos utilizando a linguagem acima: 

• t s_reg i ster_type(): cadastra urn novo tipo de dados, fornecendo 

como argumentos a string que descreve (na finguagem de 

descrigao de dados) a estrutura a ser cadastrada mais o enderego 

onde a resposta, o identificador do tipo (tambem tuna string), 
sera colocada; e responsabilidade do usuitrio reservar espago 

suficiente para conter o identificador (urn valor pre-definido do 

sistema); 

• t s_un reg i ster_type( ): descadastra urn tipo de dados a partir de 

urn identificador fornecido pelo usuario (junto a senha associada 

ao tipo, fornecida no momento da criagao do mesmo). 

Ha duas primitivas que realizam o mapeamento entre identificadores e 

descrigaes: 

• ts_get_descri pti on ( ): esta primitiva retorna a string de 

descrigao associada a urn identificador (que tambem a string); 

• ts_get_identi fier( ): esta primitiva faz o caminho inverso, 

retornando a string de identificagao associada a partir da string de 

descrigao fornecida. 

Uma string de descrigao de dados pode ou nao conter referencias a 

identificadores de tipos previamente armazenados no TS, pois ao enviar ou receber 

dados a opcional a utilizacito dos servicos de cadastramento do TS. 
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4.6.6.4 Copies de dados 

As duas primitivas para copia de estruturas de dados entre processos 

• t s_w r i t e_d a t a 0 : envie assincronamente urn conjunto de 

insfancias de uma estrutura de dados a urn processo qualquer, 

local ou remoto, homogeneo ou heterogeneo; 

• t s_rea d_d a t a ( ): deve ser acionada pelo processo destino para 
receber sincronamente de urn processo urn conjunto de instimcias 

de uma estrutura de dados conhecida. 

4.6.6.5 Descricao do processo de transferencia 

A implementagao do par de fungOes acima ester estreitamente baseada nos 

servicos prestados pela DCL, que permite a copia de strings de forma transparente 

de localidade. 0 procedimento de transmissao de uma estrutura entre duas 

maquinas, ilustrado na figura 4.10, e o seguinte: 

(1) 0 processo origem invoca a fungeo t s_w r i te_d a t a ( ) da 

biblioteca do TS, que "interpreta" a descricao de dados fornecida 

como parametro; caso exista uma referencia a um tipo 

estruturado previamente cadastrado, a fungeo da biblioteca 

comunica-se corn o TS para que a referencia seja expandida 

(omitido da figura); 
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Figura 4.10 - fluxo de informacao durante a copia de dados de usuarios 



137 

(2) a descrigao de tipo fornecida como parametro e convertida para 

urn formato canOnico intern do Servidor de Tipos (levando-se em 

consideragao a arquitetura local da maquina); 

(3) a fungao monta uma mensagem contendo a descricio em formato 

interne e uma versa° codificada dos dados, enviando-a apes ao 

TS local; 

(4) o TS local recebe a mensagem do usultrio, processa algumas 

consistencias, e trata de enviar a mensagem de dados ao TS da 

maquina destino (onde se encontra o processo destino, 

informagao desconhecida pelo processo origem da mensagem); 

(5) a mensagem do TS vai pela rede de DCL's ate o TS destino; 

(6) o TS destino recebe a mensagem, separa a descrigao de tipo em 

formato interno e a converte para formato canonic° de acordo 

corn a relagao entre a descrigiio e a arquitetura da 

maquina local; 

(7) em algum momento, o processo destino aciona a fungao 

ts_read_data( ); 

(8) a execugao da fungao provoca o recebimento da mensagem de 

dados anteriormente enviada pelo TS; 

(9) o cedigo da fungao na biblioteca da aplicagao destino decodifica os 

dados recebidos, interpreta a descrigao canonica convertida pelo 

TS local e aplica uma transformagao nos dados de acordo corn 

esta descrigao, copiando o resultado para a area indicada pelo 

usuerio; 

4.6.7 File Server, FS 

0 FS e diferente dos servidores do HetNOS anteriormente vistos porque 

sua fungao e estender servigos jA existentes (servigos de arquivos Unix tradicionais) 

de forma a facilitar o acesso a arquivos remotos, ao inves de criar urn novo servigo 

particular. Programas podem continuar a acessar arquivos locais, na forma em que 

seus sistemas nativos permitem. Dentro do possivel, o FS realiza uma gerencia 

distribuida de arquivos, pois e urn servigo global que (apenas) acessa outros 

servigos de arquivos para fornecer uma interface distribuida minima. 

0 FS coordena o acesso a arquivos remotos e a ''arquivos tipados". Nao sao 

objetivos primarios do projeto fornecer transparencia de localidade e 

balanceamento de arquivos (associados ao desenvolvimento de urn sistema 
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operacional distribuido [TAN85]). 0 sistema operacional de rede SunOS, por 

exemplo, nao oferece transparencia de localidade para arquivos. 0 SunOS mapeia 

dispositivos para arvores de diretorios atraves da montagem de dispositivos 

remotos em arvores locais (vide [SUN88b]). Entretanto, o HetNOS visa fornecer 

uma interface de acesso homogenea a arquivos bastante semelhante a interface 

padrao Unix, porem menor e mais simples de se utilizar, para que processos 

possam compartilhar arquivos armazenados por arquiteturas incompativeis. 

Conceitualmente, urn Servidor de Arquivos é um programa que gerencia 
objetos de dados permanentes, cujos valores persistem alem dos processos que os 

criam e usam. Dados permanentes sao mantidos em arquivos em dispositivos 

secundarios de armazenamento; arquivos, organizados em diretOrios, sao 

seqiiencias de objetos de dados, que podem ser caracteres, inteiros, registros, etc. 

Mem de prover operagoes para criar, abrir, ler, escrever e fechar arquivos, o 

sistema deve prover urn espago abstrato de nomes para arquivos. Deve haver 

tambem comandos definidos para a manipulageo dos objetos abstratos neste espaco 

[COM84]. 

A visao do usuario HetNOS e a mesma visao fornecida pelo sistema Unix, 

isto é, de urn sistema onde arquivos sao uma seqiiencia de bytes, estando os 

arquivos dispersos em arvores de diretorios. 

0 FS inicialmente previsto para o HetNOS nao implementa as tres 

camadas de sub-servigos descritas na segao 3.4.4, pois estas ja estao incorporadas 

ao sistema operacional nativo. Entretanto, o Servidor de Arquivos do HetNOS tern 

a fungao de propiciar servigos de acesso a arquivos remotos para facilitar a 

execugao das aplicagaes HetNOS (sendo adicionado urn quarto sub-servigo ao 

esquema ilustrado na figura 3.12). 

0 funcionamento basic° do servidor consiste em receber uma requisigao de 

operagao em arquivo atraves de uma das N mensagens aceitas, processes -la e 

retornar os resultados. As chamadas do sistema referentes a operagees globais sao 

"filtradas" (como ocorre na NewCastle Connection, descrita na segao 3.4.3.4). 

Chamadas locais sao repassadas ao servigo de arquivos do sistema operacional 

nativo, enquanto que nas chamadas globais o FS coopera corn os FS pares no 

atendimento a requisigao. 

0 objetivo do FS e permitir o compartilhamento de informagoes (arquivos) 

em urn ambiente heterogeneo, bem como o acesso a arquivos remotos. Para tal, 

duas facilidades sao incluidas: manipulagao de "arquivos tipados" e gerencia de 

arquivos distribuidos. 
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4J3.7.1Manipulagaode"arquivostipados" 

Para que aplicagoes em maquinas distintas troquem informagOes atraves de 

arquivos, a preciso algum mecanismo que facilite razoavelmente a conversao de 

Epos de dados entre maquinas. A entidade no HetNOS que faz a conversao de 

conjuntos de instancias de uma estrutura de dados entre maquinas e o Type Server, 

descrito na soca. ° 4.6.6. 0 FS vale-se desses servicos para implementar o esquema 

de arquivos tipados, tal como o UPS do sistema operacional distribuido Saguaro 

[AND87,p105-106]. Neste caso, o arquivo a descrito como sendo composto de N 

instancias do tipo de dados associado ao arquivo. C)peragOes sobre o arquivo sao 
realizadas de acordo corn a definicao do tipo. Como exemplo, se um arquivo esta 

associado a ulna estrutura de dados 

struct 
i n t 	x, y; 
char 	w[10]; 

operagoes de leitura e escrita sobre o arquivo atuarao sobre elementos de acordo 

corn esta definigao. Supondo que o arquivo referenciado por fi 1 e_desc seja 

composto de estruturas my_type, entao cinco desses objetos sera° lidos corn a 

chamada: 

struct my_type my_data[100]; 

n = fs_read(file_desc, &my_data, 5): 

Naturalmente, como o tipo de dados nao e informado na chamada 

fs_read( ), caso urn processo leia dados de urn arquivo corn tipo associado diferente 

do esperado, bytes a mais ou a menos serao incorretamente lidos para o endereco 

fornecido. A informagao que descreve o arquivo deve estar contida no header do 

arquivo. 

Todos os arquivos sao vistos como "tipados". Os arquivos padrao Unix sao 

associados ao tipo byte, isto e, sao urn conjunto de bytes ou caracteres sem 

qualquer estrutura. Dados corn tal ausencia de estrutura sao denominados dados 

opacos. Conforme ja visto, as transferencias realizadas pela DCL utilizam esse tipo 

de dados. 
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4.6.7.2 Gerencia de arquivos distribuldos 

Apesar de nao propiciar um servigo completamente distribuido, o conjunto 

de chamadas implementado pelo FS objetiva fornecer facilidades de acesso a 

arquivos remotos. 0 File Server do HetNOS fornece apenas urn pequeno 

subconjunto da vasta biblioteca de funcOes definidas pelo padrao POSIX.1 [LEW91] 

para operagoes em arquivos. Este subconjunto HetNOS a suficiente para realizar a 

grande maioria das operagoes em arquivos, como criagito, remocao, leitura, escrita, 

entre outras. 

0 FS mantem um servico de diretorios intern, responsavel pelo 

mapeamento <diretorio global>. <diretorio local, host>. Conforme ilustrado na figura 4.1 1, 

quando urn processo pl executa a linha 

fd = fs_open("pathname", "r+"); 

a chamada e processada pelo FS par local ao pedido (FS@onix) a fim de localizar o 

arquivo em uma das maquinas da rede HetNOS, no exemplo, a estagao "minuano". 

0 FS par na minuano, FS@minuano, abre o arquivo e envia uma mensagem 

contendo dados do arquivo ao FS requisitor, que por sua vez responde a pl . A 
partir dal, ha pelo menos duas estrategias para manipulagao de um arquivo 

remoto: 

:0110 acY: 	suaricco onix 

fd= fs_open("/users/marillion/misplaced.dat", 0_READ 	°WRITE): 
n= fs_read(fd. buf, 10): 

Tabela de Diretorios 
Diretorio Global Host Diretorio Local 
/users/pink/floyd minuano /home/minuano/pink 
/users/rush jarau /users 
/users/marillion minuano Thome/minuano/marilion 
/HetNOSIdoc chui /toots2/HetNOS/doc 
/usr/include onix /usninclude 

FS CP mintiano 1 
Tabela de Ar uivos Abertos 
Diretorio Global Arquivo Host Diretorio Local i-number, ... 

/users/manlion misplaced.dat minuano Thome/minuano/marilion 
/HetNOS/doc howto.ps chui ftools2/HetNOS/doc 

/home/minuano/marillion/misplaced.dat 

Figura 4.11- operaciio do File Server do HetNOS 

• 	• 	• 
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• manter o arquivo no nodo remoto, fazendo o FS local enviar 
atraves da rede mensagens corn operagaes e dados a serem 
aplicados (pelo FS remoto) na ccipia original do arquivo; 

• manter uma cOpia local parcial ou integral do arquivo, fazendo o 

FS local requisitar total ou parcialmente o arquivo ao FS remoto 

(neste Ultimo caso buscando as paginas sob demanda). 

A estrategia de manter o arquivo manipulado no nodo remoto e mais 

segura porem bem menos eficiente, pois a cada acesso corresponde uma mensagem 
remota. Naturalmente, a solugao e empregar urn mecanismo de cache, isto e, 
manter cOpias locais das paginas mais recentemente alteradas (o que diminui a 

confiabilidade). Disponibilidade e urn elemento chave de sistemas de arquivos, e o 

metodo basic° utilizado para inserir disponibilidade e a replicagao, que por si se 

introduz certa complexidade [SAT89}. Complexidade porque, considerando que 

mtiltiplas ccipias de um arquivo estao presentes, mudangas devem ser 

consistentemente e eficientemente propagadas a todas as replicas. 

No segundo esquema, proposto para o File Server do HetNOS, as paginas 

do arquivo remoto sao trazidas na medida que sao acessadas pelo processo 

requisitor. E possivel aumentar o desempenho transferindo-se paginas maiores 

(necesserio sintonizar) ou, ao perceber um acesso continuo e seqiiencial, adiantar a 

leitura das prOximas paginas. 

Dando seqiiencia ao exemplo, a implementagao de todas as chamadas 

subseqiientes de p1 ao FS consideram a existencia de uma ccipia original do arquivo 

manipulado inteiramente armazenada em um nodo remoto. 0 arquivo e 
logicamente dividido em paginas e estas sao copiadas sob demanda do FS remoto 

para o local (de FS@onix para FS@minuano). A ccipia original do arquivo e mantida 

no nodo remoto ate o momento em que o arquivo seja fechado, quando a integragao 

das paginas modificadas corn a copia original geram a nova versa° do arquivo. 

Ao solicitar uma operagao de criagio ou crescimento de arquivo (que aloque 

novos bytes no dispositivo remoto), o FS par local deve consultar o FS par remoto 

para verificagao de espago disponivel. 0 FS par remoto entao reserva ao processo 

remoto novas paginas no dispositivo fisico local. 

4.6.7.3 Implementagao 

Qualquer operaglio envolvendo mais de um host requer a participagAo de 

um ou mais FS pares. 0 esquema projetado, aparentemente, nit .° a complexo, mas 

na pratica ha uma serie de questoes em aberto quanto ao acesso remoto. Como 
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exemplo, considerando que uma operacao de escrita seja efetuada sempre em uma 

pagina localmente armazenada, uma resposta positiva pode ser imediatamente 

retornada ao usuario; entretanto, como garantir a nil° ocorrencia de erros fisicos 

(de rede ou de disco) no momento da transferencia das paginas "sujas" 38  ao 

dispositivo controlado pelo FS par remoto? Alem disso, urn sistema de arquivos, 

como pega fundamental de um sistema operacional, e dependente do desempenho 

final apresentado, o que amarra o projeto a uma serie de questaes empiricas. 

A complexidade do Servidor de Arquivos cresce quando envolve sistemas 

heterogeneos, em razao da convivencia de multiplos ambientes corn seus prOprios 

mecanismos de identificagao e funcionalidade. Considerando que poucos principios 

gerais sac) aplicaveis, as idiossincrasias de cada novo sistema tern de ser 

acomodadas atraves de mecanismos ad hoc [SAT89,p.36]. 

Corn certeza, no projeto de urn sistema de arquivos distribuido heterogeneo 

os aspectos acima merecerao uma analise mais detalhada, havendo na literatura 

uma serie de estudos sobre o assunto (p.ex., [SV084], [SAT89], [LEV90] e 

[CHE91]). A implementagao dada aos servigos fornecidos pelo FS podera basear-se 

nestas referencias. Devido a sua amplitude e complexidade, tal implementagao foge 

ao escopo deste trabalho. 

4.7 Emulators e Aplicagoes de Usuarios 

Os Emulators, situados na camada 4, sao responsaveis pela emulagao de 

diferentes sistemas operacionais e processadores. Estao presentes em namero 

variavel, pois pode haver urn emulador para cada par <sistema operacional, arquitetura>39 . 

0 objetivo desta camada e permitir que aplicagOes escritas para urn determinado 

sistema operacional (como VAX/VMS, p.ex.) e compiladas para o processador 

correspondente aquele sistema possam ser executadas em qualquer nodo da rede 

HetNOS. 

Urn emulador e definido em [FLY84,p.134] como o programa associado ao 

mecanismo de interpretagao do conjunto de instrugoes que conduz a essa 

interpretagao do cedigo executavel da "maquina imagem" (tambem denominada 

"maquina alvo"). Os Emulators do HetNOS acumulam a tarefa de emular as 

chamadas do sistema operacional da maquina considerada. Estas sao interceptadas 

e a sua funcionalidade e implementada corn chamadas do sistema nativo. 

38  dirty. 

39  excetuando o Unix, em raros casos um sistema nit.° esti associado a tuna familia de 

processadores. 
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Aplicagoes de diferentes tipos podem conviver no ambiente HetNOS. As 

aplicagOes podem ser separadas em tres categorias (vide figura 4.1): 

• aplicacoes nativas Unix: executadas no nivel 2, o primeiro tipo de 

aplicagae.  s sao as tradicionais Unix, locais, tal como cat, ou 

remotas40  como rsh, cujo ccidigo permanece inalterado; 

• aplicaciies distribuidas HetNOS: executadas no nivel 4, sao 

baseadas nos servicos deste sistema, incluindo troca de 

mensagens, acesso a arquivos, cOpias de blocos de dados, etc.; 

• aplicagoes nao Unix, corn ou sem cOdigo fonte disponivel: o codigo 

fonte, mesmo que disponivel, nao e alterado, pois as chamadas do 

sistema operacional nativo da aplicagao sao desviadas e emuladas 

pelos Emulators. 

0 tamanho da camada 4 e variavel e sua hnplementagao depende da 

irnportancia de emular-se o funcionamento das aplicacZes existentes em novas 

plataformas de hardware e software. 

4.8 Meta-executaveis 

Para melhorar a gerencia de executaveis de diferentes maquinas, adota-se 

urn esquema de meta-executaveis. Tal metodo esti inspirado na utilizacao de 

"meta-arquivos", primeiramente utilizados no SOD Saguaro [AND87], onde meta-

arquivos sao empregados para acesso transparente a urn conjunto de arquivos 

replicados em diferentes nodos. Ja urn "meta-executavel" e um arquivo de controle 

que cria urn nivel de indirecao em relagao aos arquivos executaveis. Ele contem 

certas informagoes auxiliares a carga e execucao de uma imagem pelo sistema, tais 

como entradas indicando onde (em quais diretOrios de quais servidores de arquivos) 

se encontram versoes para diferentes maquinas da aplicagao a ser executada, tal 

como no exemplo ilustrado na figura 4.12. 

Ao acionar uma aplicagao, o sistema (atraves de seu hsh) e responsavel 

pela interpretagao do meta-executavel, que indica uma ou mais ()Noes de arquivos 

executaveis para a aplicagao invocada, sendo que uma classe de maquina pode ter 

um ou mais executaveis citados. Idealmente, entao, o sistema realiza a distribuicao 

de carga entre o conjunto de maquinas listadas no meta-executavel, considerando 

aspectos como ocupagao, memOria, localizagao de arquivos explicitados como 

entrada, ou mesmo a localizagito do arquivo fonte (tais medigOes sao executadas 

periodicamente pela DCL). 

que utilizam algum mecanismo bisico de comunicagio entre processos (IPC). 
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METAFILE cat: 
Name: CAT 
Screen: Normal 
Arguments (usage): cat file ... 
CPU NodoID hostname Pathname 
SPARC 143.54.7.1 minuano /bin/cat.sparc 

143.54.9.1 chui /bin/cat.sparc 
SG 143.54.8.5 iris /bin/het/cat.sg  
68030 143.54.10.7 hipo /bin/het/cat.68 

80386 143.54.13.3 eros /bsd386/bin/het/cat.386 
143.54.13.6 baco /bsd386/bin/het/cat.386 

Figura 4.12 - exemplo do conteudo de urn meta-executEivel 

A "interceptagEio" de urn meta-executEivel a fungiio do h s h, que verifica o 

header do arquivo a executer. Caso seja urn executavel usual ou shell script, a 

execuck- o e normal. Caso seja urn meta-arquivo, este a consultado e, de acordo com 

as opcOes, uma mitquina e escolhida para execucao (sendo o processo remotamente 

executado atraves de hsh). 

4.9 Prototipagao de Aplieagoes Distribuidas 

Sistemas distribuidos apresentam comportamento inerentemente nil() 

deterministico devido a variagao na velocidade de execucito dos processos, tornando 

dificil a verificagAo e a validagao de software distribuido. A avaliaciio de tais 

sistemas é muito mais complexa se comparada a sistemas seqiienciais, porque 

surgem novas questoes coma tempo de espera, deadlocks e sobrecarga 41  de 

comunicaciio. A complexidade e aumentada pelas diversas configuragOes de 

processos em processadores [PUR91,p.197]. 

0 HetNOS e uma plataforma para prototipagao e programagao de 

aplicagoes distribuidas e quando necessario, heterogeneas. 0 HetNOS satisfaz a 

maioria dos requisitos para um ambiente de prototipagao de aplicagoes distribuidas 

[PUR91,p.198]: 

• Suporte a diferentes primitivas de comunicagEto: o HetNOS 

suporta basicamente todos os tipos de comunicagao por 

mensagens, incluindo envio sincrono e assincrono, recepgao 

sincrona, envio e recepgao /lac) bloqueantes, multicast, broadcast 

(para servidores), podendo, de certa forma, simular RPC atraves de 

uma biblioteca de fungoes que utilizam mensagens. 

41  overhead. 
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• Suporte a heterogeneidade: como sistema operacional de rede 

heterogeneo, o HetNOS suporta transmissao de dados e execucao 

remota entre maquinas (independente de localidade) em 

configuracOes heterogeneas de hardware e software. 

• Monitorizactio centralizada: o HetNOS visa de uma forma 

geral expandir as facilidades existentes para utilizacao em urn 

ambiente paralelo e distribuido, nao substituindo o que jit existe. 

Corn base em urn ambiente de janelas e em canais de comunicagao 

propiciados pelo sistema operacional, o HetNOS pode apresentar 

em um mesmo console a saida de diversos processos locais e 

remotos (alem da fungi-to h_p r i n t ( ), ha processos "servidores de 

tty"). 

• Facilidades de controle: o nticleo do HetNOS foi construido 

para executar em diferentes niveis de apresentagao de informag6es 

no console, permitindo que usuarios acompanhem corn precisao o 

comportamento de suas aplicagOes paralelas em relagao ao mundo 

exterior. Facilidades para depuragao de programas seqiienciais ja 

existem nos sistemas modernos. Adicionalmente, ha ferramentas 

para monitorizacito do funcionamento interno do HetNOS, 

permitindo que usuarios acompanhem o andamento de seus 

processos de acordo corn informagoes retiradas do nticleo. 

• Alocacao de processos: o HetNOS permite que usuarios criem 

processos em maquinas especificas atraves de uma primitiva 

simplificada, onde sao informados o nome literal do host (como 

"minuano") e o nome do arquivo a executar. 

• Suporte a depuragao: nao ha ainda no HetNOS suporte 

depuragao de programas distribuidos, afora os ja mencionados. 

Uma das alternativas e a utilizacao de uma ferramenta para o 

acompanhamento passo a passo da execucao dos multiplos 

processos em diferentes maquinas, com monitorizacao das 

varieveis, etc. Outra, e a inclusao no programa de assertivas 

especificas a depuragao distribulda (por meio de biblioteca ou 

linguagem de programacao). 

• Relogios de tempo real: a programagao de aplicagoes de tempo 

real exige que seja realizado urn estrito controle do tempo de 

execticao dos processos, porque o tempo de resposta a eventos 

precisa ser limitado em valores conhecidos. A ferramenta deve 

possibilitar a contabilizacao dos tempos de processamento para 
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que se possa realizar uma analise a posteriori. 0 HetNOS nao 
oferece suporte a essa area. 

• Instrumenta*: o ambiente deve permitir a obtencan de valores 
referentes ao desempenho, a sincronizacao, atrasos, etc. para 
avaliagio da aplicagao. Tais ferramentas de analise, no sistema de 
rede HetNOS, dependem das ferramentas disponiveis no sistema 
nativo (tal como aquelas utilizadas na otimizagito do HetNOS, 

mencionadas na segio 5.5). 

0 HetNOS possui uma caracteristica fundamental para a rapida 

prototipagao e programagao de aplicagOes distribuidas: o principio geral de 

utilizagao de strings ao inves de valores. Valores sao dependentes de representagao 

e ordem, conforme visto no capitulo 3. Strings possuem o mesmo significado em 

qualquer plataforma de hardware e software, facilmente transportada entre 

ambientes diversos. 

As fungaes disponiveis a usuarios sao extremamente simples de se utilizar, 

porque todo parametro passado as fungoes de comunicagao sao strings. A maioria 

dos argumentos passados as fungaes de servigos fornecidas pelos servidores sao 

tambem strings. Nao e necessario montar uma estrutura de dados especifica para 

envio de mensagens, embora esta seja uma opgao do usuario (nao heterogenea corn 

h_send_bytes( )); basta enviar uma cadeia de caracteres contendo comandos e 

parametros a urn processo remoto. 

A interagao entre processos, que ocorre por troca de mensagens, pode ser 

facilmente acompanhada no console justamente por estas serem strings. A 

simplicidade da interface entre o usuario e o HetNOS permite que programadores 

concentrem-se no problema a ser implementado e nao na complexidade inerente 

aos mecanismos de comunicagao entre processos. 

4.10 Conclusiies 

Este capitulo apresentou de forma geral o sistema HetNOS, descrevendo 

sua estrutura hierarquica em camadas, seus mOdulos e primitivas e explicando as 

principais decisoes de projeto. 

Como wide° distribuido heteroge'neo, a DCL mostra-se parte fundamental 

do modelo do sistema, implementando pare processos de niveis superiores uma 

plataforma para programagao distribuida corn independencia de localidade. 0 

conjunto de primitivas de comunicacao, que inclui comunicagao sincrona e 

assinc.rona, bloqueante e nao bloqueante, ponto a ponto e multi-ponto, 
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suficientemente completo para programagao dos mais diversos tipos de aplicagoes 

distribuidas. A gerencia de processos e global, corn criagao, execucao, sincronizack 

e morte de processos realizada sobre o conjunto de estagOes da rede. 

Os servidores do sistema do HetNOS podem ser vistos como o primeiro 

exercicio real de programagao distribuida corn as primitivas da DCL. Existe uma 

capia identica do HetNOS em cada um dos nodos, e cada servidor par interage corn 

os demais pares no atendimento a requisigOes. A funcao dos servidores do sistema e 

complementar a funcionalidade do nude() do HetNOS e distribuir determinados 

servicos Unix existentes. 



148 

5 INIPLEMENTAcA0 

Devido a natureza essencialmente prEitica de urn sistema operacional, 

somente a implementagio do mesmo e capaz de apontar determinadas falhas no 

projeto tecirico (por muitos anos a construcao de sistemas operacionais foi vista uma 

"ante negra"). Quanto a sistemas distribuidos, desempenho e fundamental, sendo 
surpreendentemente facil construir um sistema corn vitrios nodos mas corn poder 

computacional de aproximadamente um nodo. Tal resulta do compromisso entre os 
objetivos de fazer o sistema funcionar eficientemente no caso normal e tornar a 

semantica razoavel quando algo sai errado [TAN85,p.430]. 

Este capitulo trata de aspectos gerais sobre a implementagao do sistema 

operacional de rede HetNOS, tais como mecanismo de comunicagao, programagao e 

algoritmos de manutencao da rede. Os conteados apresentados neste capitulo sao 

de teor pratico, estando fundamentalmente embasados nas definig5es apresentadas 

no capitulo 4. Algumas das decisOes de implementagao aqui descritas poderao ser 

futuramente revistas. 

5.1 Mecanismo de comunicacao 

0 esquema de troca de mensagens do HetNOS foi implementado sobre urn 

servigo confi6vel de transmissao local e remota. Os protocolos responstiveis pelo 

transporte dos dados atraves da rede devem ser acessados atraves de interfaces de 

programacAo de aplicagOes (APIs) para redes. Considerando-se o sistema Unix, a 

linguagem C e as redes Internet, existem duas opgaes principais: os sockets do 

sistema BSD e a Tranport Layer Interface do System V. 

Sockets foram introduzidos em 1983 atraves da versao 4.1c do sistema 

BSD, mas atualmente diversos sistemas operacionais Unix da familia System V 

suportam o mecanismo (como os sistemas HP-UX [HEL88] [HEL89a] e IRIX 

[SIL91a][SIL91b]). TLI e a interface de rede projetada para o System V, mas como 

no caso de sockets, ha sistemas BSD que a suportam (como o SunOS [SUN90c1]). 

Para a implementagio da versa° inicial do HetNOS, escolheu-se sockets, embora 
versOes futuras devam possibilitar, em tempo de compilagao, a escolha de sockets 

ou TLI. A seguir serao descritos alguns aspectos do mecanismo de comunicagao 

utilizado, sockets, bem como uma breve comparagao corn a TLI. 
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5.1.1 Sockets 

De acordo corn a sua filosofia basica, nos sistemas Unix os dispositivos sao 

todos acessados atraves de uma interface orientada a arquivos. Console, 

impressoras, discos e memOria sao acessados atraves de arquivos especiais. As 

principais primitives sao open(), treat(), close(), read(), write() e 1 seek(), 

sendo que todas elas trabalham corn descritores de arquivos. Para manter a 

ortogonalidade da interface de E/S, as primitivas de rede precisariam manter a 

semantica apresentada pelo sistema de arquivos para descritores. Entretanto, 

operagoes em rede envolvem uma serie de detalhes e opgoes particulares que devem 

ser analisadas, como por exemplo [STE90,p259]: 

• a relagao entre cliente e servidor nao e simetrica; 

• uma comunicagao em rede pode ou nao ser orientada a conexao; 

• nomes sao mais relevantes em operagOes de rede do que em 

operagOes corn arquivos; 

• ha mais parametros a especificar em uma conexao em rede, de 

acordo corn a definigao de associagao: (protocol°, endereco local, 
processo local, endereco estrangeiro, process° estrangeiro]; 

• para determinados protocolos de comunicagao, as fronteiras entre 

registros ou mensagens sao significativas; 

• a interface de rede deveria suportar multiplos protocolos de 

comunicagao, utilizando tecnicas genericas que sirvam, por 

exemplo, para identificar enderegos de hosts em diferentes 

redes/protocolos. 

A interface de sockets integrante dos sistemas BSD suportam tres 

protocolos: dominio Unix, dominio Internet e dominio XNS. Sockets no dominio 
Unix constituem uma forma de IPC local entre processos. Apesar de 

implementados na forma de arquivos, estes mecanismos fazem parte do sistema de 

rede BSD como os demais protocolos. 0 espago de nomes, por esta razao, 

constituido de nomes de arquivos, ao inves de enderegos de rede. 

Os outros dois dominios, Internet e XNS, fornecem comunicagao local e 

remota entre processos. Operagees corn sockets utilizam uma estrutura para 

identificar enderegos de hosts, sendo que tal estrutura possui dois campos: a familia 

do enderego (o dominio) e ate 14 bytes de uma identificagao especifica de cada 

protocolo. Como exemplo, no dominio Internet (AF_INET no campo familia) essa 

estrutura e redefinida para conter a identidade do dominio, urn ntimero de porta 
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(16 bits) e a identidade do host/rede (32 bits). Estas estruturas estiio definidas nos 

arquivos <sys/socket.h> e <netinet/in.h>. 

Ha varios tipos de sockets (stream, datagrama, puro42, pacotes 

sequenciais43 , etc.), sendo a disponibilidade de um determinado tipo dependents do 

dominio considerado. Exemplificando, a versio 4.1.1 do sistema SunOS suporta 
tres tipos de sockets [SUN88,p.223]: 

• puro: fornece aos usuarios acesso direto aos protocolos de 

comunicagiio que suportam a abstragio de sockets; serve, por 

exemplo, para a implementagao de urn novo protocolo de 

comunicagao; 

• datagrama: sem conexao, transmits dados de forma nao 

confiavel (nao ha seqiienciamento, controle de fluxo e de perda de 

pacotes) atraves de mensagens (divisiies entre mensagens sao 

respeitadas); 

• stream: interface de transmissao de dados confiavel 

(seqiienciamento, controle de fluxo e erros), orientada a conexao e 

cuja transmissao se da por urn fluxo de bytes. 

A interface pura nao e apropriada para escrever urn software distribuido, 

pois e de muito baixo nivel. As vantagens do esquema por datagrama sao a 

preservagao de fronteira de mensagens, a ausencia de uma fase de conexao e a nao 

limitagao quanto ao namero de conex6es abertas. Por outro lado, o desempenho do 

esquema por stream e major quando o fluxo de dados e grande. A major vantagem 

de sockets tipo stream e a sua confiabilidade, sendo este usualmente o fator 

decisorio em favor dessa opcao [SUN89,p.223]. 

0 mecanismo de comunicagao fornecido pelo sistema de rede HetNOS 

precisa ser confiavel. 0 HetNOS emprega stream sockets porque esta se adapta 

melhor a sua filosofia de strings de tamanho variavel como mensagens. 

Adicionalmente, a implementagao de urn mecanismo de conferencia de pacotes 

perdidos, de seqiienciamento (para evitar embaralhamento de pacotes) e de 

deteccao e retransmissao de pacotes errados obrigaria a implementagao de urn 

sofisticado sistema de comunicagao, corn controle assincrono de timeout e use de 

janelas deslizantes para transmissao de pacotes. 

42  raw sockets. 

43sequenced packets. 
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A seqiiencia tipica de utilizacao de sockets para comunicagao entre urn 

processo cliente e um servidor ester ilustrada na figura 5.1 (adaptada de 

[STE90,p.261]). 0 procedimento nao a assimetrico, conforme anteriormente citado, 

porque urn dos processos (o servidor) espera que o outro requisite a conexao (o 

cliente). 

Servidor 

estabelecimento 
da conexio 

cliente envia requisicio 

41111  
servidor envia resposta 

termino da conexio 

Figura 5.1 - sequencia para comunicagao orientada a conexao 

Na seqiiencia acima o servidor atende a apenas urn cliente, pois suporta 

uma -Unica conexao aberta de cada vez. Tal interagao é, entretanto, bem mais 

simples do que a de urn servidor que precisa atender mtiltiplas chamadas 

concorrentemente. Neste caso, o servidor precisa continuamente verificar novos 

pedidos de requisigao, ler das conex6es ji estabelecidas e tratar conexCies falhas 

(como ocorre corn a DCL). 

Sockets oferecem a possibilidade de comunicagao nao bloqueante, ou seja, 

realizar uma operagao sobre urn canal de comunicagao apenas se a operagao nil() 

bloquear o processo. Ao enviar dados a urn processo que nao tenha requisitado a 

leitura dos mesmos, o origem recebe urn erro como resposta (-1) e a varievel global 

errno a carregada corn EWOULDBLOCK. De outra forma, a operagao transcorre 

normalmente caso o destino esteja esperando pelos dados. Esse comportamento 

verificado, de forma aniloga, nas operagoes de leitura nao bloqueante. 

Conforme visto na secao 4.3.2.5, os servidores e processos de usuarios 

mantem uma conexao com a DCL, o /nide° distribuido heterogeneo responsive' 
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pela transmissao de mensagens. A opgito nao bloqueante e essential a DCL para 

que esta trabalhe de forma confiavel. Servidores do sistema possuem 

comportamento previamente conhecido e sao, teoricamente, a prove de falhas de 

software. Diferentemente, aplicagOes de usuarios estao sujeitas a erros de 

programagao, ma fe, etc. e nao devem ser capazes de prejudicar o funcionamento da 

DCL. Operagoes nao bloqueantes em sockets sao necessarias para evitar que a DCL 

bloqueie eternamente ao tentar enviar uma mensagem de resposta a um processo 

de usuario que nao esteja esperando pela mesma. 

5.1.2 Adaptagao a Interface TLI 

A Transport Layer Interface representa uma evolugao em relagao a 

sockets. TLI e apenas uma interface, e por esta razao nao inclui a implementagao 

de protocolos de comunicagao. Deve haver urn "provedor de transporte" (nivel 4 

OSI), sendo a TLI a interface padrao de acesso a estes protocolos. 

TLI apresenta urn conjunto maior de opcOes quanto a comunicagao, 

embora suas primitives sejam bastante semelhantes as empregadas em sockets 

(vide tabela 5.1). Uma das principais diferengas refere-se a possibilidade de 

analisar o estabelecimento de conexoes. Com  sockets, processos precisam aceitar 

uma conexao para apcis investigar a identidade do processo conectado, decidindo 

entao se devem ou nao continuar. Diferentemente, em TLI urn processo recebe 

pedidos de conexao, analisa e entao decide; e possivel rejeitar urn pedido sem 

estabelecer a conexao. Dependendo do protocolo utilizado, o prOprio pedido de 

conexao pode conter dados, o que pode ajudar no processo de autenticagao do 

requisitor. 

No futuro, e possivel que o HetNOS passe a utilizar TLI em vez de sockets. 

Para os casos mais basicos de comunicagao, a conversao de sockets para TLI nao 

complexa. 0 mesmo nao se verifica quando a conversao envolve urn nacleo 

distribuido como a DCL, que utilize ao maximo todos os recursos de comunicagao 

disponiveis. 
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Tabela 5.1 - comparacao entre as APIs sockets e TLI [STE90,p.260] 

OPERACAO SOCKETS 
TLI 

(SYSTEM V) 

SERVIDOR 

alocarespago 

ariarum 
endpoint 

"amarrar" 

urnendemo 

especificar 
fila 

esperar por 
conexito 

obter novo 
descritor 

___ 

socket() 

bind() 

listen() 

accept() 

--- 

t_alloc() 

t_open() 

t_bind() 

t_listen() 

t_open() 
t_bind() 

t_accept() 

CLIENTE 

alocarespago 

criarurn 
endpoint 

"arm/Tar" 
unaendeNNo 

oonectarcom 
servidor 

transferir 
dados 

datagrcanas 

socket() 

bind() 

connect() 

read() 
write() 
recv() 
send() 

recvfrom() 
sendto() 

t_alloc() 

t_open() 

t_bind() 

t_conect() 

read() 
write() 
t_recv() 

t_snd() 

t _recvudata() 
t_sndudata() 

terminar close() 
shutdown() 

t_close() 
t _sndrel() 
t_snddis() 
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5.2 Programagdo 

5.2.1 Estrutura geral dos processos 

Todos os mOdulos HetNOS obedecem ao modelo generic° de urn servidor: 

esperam uma requisicao, processam a mesma e respondem ao processo requisitor. 

Conforme ilustrado na figura 4.4, cada processo do HetNOS possui uma conexao 

local aberta corn a DCL. Os pedidos de usuarios a servidores sao encaminhados 

pela DCL, bem como as mensagens de resposta as aplicagOes. 

0 cOdigo tipico de urn servidor corn este procedimento e simples, pois 
consiste em urn lago eterno, onde cada mensagem recebida e interpretada, 

processada e apes respondida. Entretanto, o cedigo dos processos HetNOS e urn 

pouco mais complexo porque os servidores e a DCL precisam tratar multiplas 

requisigOes simultaneas (vide segao 4.6.3). Urn servidor nao pode, em meio 

execugao de uma requisigao, enviar uma mensagem de requisigao a outro servidor e 

bloquear esperando pela resposta. Tal agao poderia facilmente gerar urn deadlock, 

alem de diminuir significativamente o desempenho do sistema. Como resultado, as 

mensagens de resposta a requisigoes elaboradas pelo servidor sao recebidas junto 

as demais, no lago principal (onde qualquer mensagem pode ser recebida e 

processada). 

5.2.2 Portabilidade 

0 cOdigo C utilizado na DCL e servidores foi cuidadosamente escrito para 

aumentar a portabilidade. Como exemplo, os seguintes cuidados foram tomados: 

• Em nenhum caso foram empregadas operagoes do tipo bit-a-bit, 

como mascaras de bits, shifts, etc. a excegao do procedimento 

exigido pela chamada do sistema sel ect( ). 

• Para os lagos que apresentam urn namero de iteragoes inferior a 

2 15  (32.768 iteragOes, 15 bits), as variaveis utilizadas para 

controlar os lagos sao do tipo int (assume-se que urn inteiro deva 

ocupar pelo menos 16 bits, incluindo sinal). Qualquer lago corn 

mais de 32.768 iteragOes utiliza uma variavel do tipo long 

(assume-se 4 ou mais bytes). 

• Nao se utiliza facilidades que dependam da implementagao da 

linguagem, como por exemplo cOpia de estruturas de dados (na 

passagem de parametros ou em atribuigifies) ou NULL corn o 

significado de string vazia. 
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• As fungOes da biblioteca C e chamadas do sistema operacional 

utilizadas sao sempre aquelas mais prOximas a urn senso comum 

entre as implementagOes da linguagem C e do sistema operacional 

Unix. Isto é, sao evitadas fungOes que sejam extensoes 

particulares de uma determinada implementagao (como a 

chamada vf ork ( )). 

• As diferengas entre chamadas do sistema e rotinas da biblioteca C 

Unix utilizadas sao mantidas encapsuladas em arquivos que 

concentram o cOdigo conditional para as diferentes versiks. Como 
exemplo, a chamada read ( ) no BSD aceita urn valor do tipo int no 

terceiro argument° (mimero de bytes a ler), enquanto no System V 

o tipo esperado para tal argument° a unsigned. Exemplificando 

para fungoes, as rotinas para cOpia de blocos de memOria, 

memcpy ( ) e bi ncopy ( ), podem ser mantidas isoladas em uma 

fungiio ou macro denominada memo ry_c opy ( ). 

• Tipos especiais sao simulados com os tipos escalares atraves de 

construgOes do tipo typedef ou defi ne. 

5.2.3 Configuragio de hardware 

As medidas enunciadas na segilo anterior foram importantes de uma forma 

geral para a implementagao do HetNOS em tres ambientes (arquiteturas 

diferentes, sistemas operacionais semelhantes): 

• estagao de trabalho Sun 4 (SPARC) com sistema SunOS 4.1.1 

[SUN90b]; 

• estagao de trabalho Sillicon Graphics Indigo Blue corn sistema 

IRIX [SIL91a] [SIL91b]; 

• estagao de trabalho HP Apollo 400 corn sistema HP-UX Series 

9000 [HEL8913] [HEL89c] [HEL89d]. 

Os tres sistemas operacionais utilizados sao da familia Unix, mas o SunOS 

4.1.1 e urn derivado da familia Berkeley enquanto o IRIX e o HP-UX sao derivados 

da familia System V. Entretanto, conforme previamente enunciado, os tres 

sistemas suportam o mecanismo de comunicagao sockets, apresentando pequenas 

variagOes na sua implementagiio [HEL88] [HEL89] [SIL91c]. 
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5.2.4 Estruturagao em modulos 

Corn o intuito de aumentar a modularidade, a manutibilidade 

[GHE85,p.24], a clareza e a portabilidade, o codigo escrito foi inteiramente 

estruturado em modulos. 0 fonte de cada processo gerado para o HetNOS esti sub-

dividido em diversos arquivos, variando a quantidade, o nome e a fun* de cada 

arquivo de acordo corn o modulo. 

As funcoes que sao comuns a thferentes processos sao mantidas em 
bibliotecas, da forma mais abrangente possivel, para que nao sejam replicadas. 

Como exemplo, servidores utilizam fungi:3es pertencentes a bibliotecas em quatro 

niveis: globais (ex.: commi i b. c), bibliotecas comuns aos processos do sistema (ex.: 

sysl i b. c), comuns aos servidores (ex.: ssl i b. c) e comuns aos modulos de urn 

determinado servidor (ex.: n s d b . c). 

5.3 Implementagao da Distributed Computing Layer 

Em termos implementacionais, a maior parte deste trabalho foi dedicada 

DCL. As principais funcOes do micleo distribuido heterogeneo sao (vide se*. 4.5): 

(a) identificagao global independente de localidade; (b) troca de mensagens de 

forma confiAvel e independente de localidade; (c) gerencia global de processos; (d) 
capia de "dados opacos" entre processos; e (e) reconfiguragao dinarnica e distribuida 

da rede. 

A implementagao do esquema de identificagao global esta espalhada por 

diversos modulos, envolvendo, em especial, os modulos que lidam corn troca de 

mensagens (incluindo bufferizaceio) e corn a gerencia global de processos. 

Considerando que nomes no HetNOS sao literais ASCII e mensagens sac) strings, as 

fungaes de manipulagao de identificadores e mensagens sao essencialmente as 

fungiies usuais de manipulaga- o de strings (tal como strcpyO, strcmp( ), st rtok ( ) 

e sprintf()). 

0 esquema de troca de mensagens e o principal servigo prestado pela DCL, 

devido a sua importancia e complexidade. Processos usuarios e servidores do 

sistema podem utilizar primitivas sincronas, assincronas e nao bloqueantes para 

comunicarem-se corn parceiros locais ou remotos, sem necessitar conhecer a 

localizacao do processo destino ou origem da mensagem (implementagao centrada 

no arquivo dcl i pc2 . c). Como existem primitivas de envio assincronas, urn 

esquema de bufferizaccio insere e remove elementos de uma fila de mensagens 

particular a cada processo (rotinas em dcl buf . c). 
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A cOpia de dados opacos a transparente a DCL, poise implementada corn 

as mensagens usuais (a DCL desconhece este tipo de transferencia de dados). A 

fungio de envio monta a mensagem atraves da adicao de urn cabegalho 

(U S e r_s e n d_v a r), corn significado apenas para essas fungiies do usuitrio para envio 

e recap* de dados. 0 processo destino deve realizar uma chamada de recepcilo de 
dados, caso contrario recebera uma mensagem corn o "comando" user_send_va r 

seguida de uma seqiiencia de dados corn bytes codificados. 

Por ultimo, mas nao menos importante, e a tarefa de reconfiguragao 

dinamica do anel logic°. 0 anel logic° pode receber urn novo nodo a qualquer 

momento, sendo a DCL responsitvel pela incluse.° apropriada do mesmo no anel. 

Todas as operagOes em andamento sao normalmente continuadas (inclusive 

operagOes globais de servidores), mas cuidado especial a tornado para que as 

informagOes assumam um estado consistente no conjunto de estagoes. Para 

simplificar o referido processo de inclusao, apenas urn nodo pode ser inserido no 

anel de cada vez. 

A mesma restricao e aplicada a remocao de elementos do anel. Quando 

ocorre uma falha em um nodo, este e normalmente removido. Por outro lado, na 

presente implementagao, quando mais de urn nodo falha simultaneamente os N 
segmentos da rede resultante sao abortados 44 . 0 procedimento de reconfigurack 

do anel e distribuido, ou seja, nao existe urn ente centralizado responsavel por esta 

tarefa. Os algoritmos, acompanhados de exemplos, estao descritos na secao 5.3.3. 

5.3.1 Recepgao de mensagens 

Cada servidor do sistema espera bloqueado a chegada de uma mensagem 

pelo seu canal corn a DCL. Quando tuna mensagem chega, ela a processada e uma 

resposta e enviada (atraves do canal corn a DCL) ao processo requisitor. A DCL nao 

atua como os servidores porque multiplexa o recebimento de mensagens (possui urn 

canal corn cada processo). A DCL le a primeira mensagem disponivel de todos os 

canais, para apes processar, uma a uma, cada mensagem lida. Como a DCL 

controla o envio e recepgao de mensagens pelos servidores, ela sabe sempre qual o 

estado atual de um servidor. Assim, a DCL enfileira pedidos a servidores quando 

estes nao estito prontos para atende-los. 

44  futuramente deve-se analisar (1) a manutenceo temporaria de dois segmentos 

particionados e (2) a reestruturacito das ligavies para suportar mais de uma falha 

consecutiva. 



espera bloqueado alguma manifestacao nos canais de comunicacao contectados 

manifestacao de I/O nos canais 

verifica se existe conexao pendente no socket associado a porta principal 

aceita conexao, alocando um 

novo socket (corn outra porta) 

verifica a exisfencia de dados em cada uma das conexoes abertas, lendo a 

primeira mensagem de cada canal para urn buffer na tabela de processos 

para cada mensagem lida para o buffer da tabela de processos: 

processa uma mensagem, possivelmente enviando e recebendo 

sincronamente mensagens de outros processos 

usualmente envia, ao final, resposta ao requisitor 
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0 algoritmo basic° empregado pela DCL para leitura e processamento de 

mensagens, ilustrado na figura 5.2, e composto da seguinte seqiiencia: 

(1) espera qualquer manifestagao em termos de comunicagao, seja 
pedido de conexao ou mensagem a ser lida (atraves de urn 
s el e c t ( )), corn a finalidade de evitar a sobrecarga desnecessaria 
do processador (fenOmeno conhecido como busy-wait); 

(2) verifica a presenga de urn pedido de conexao de urn processo 

qualquer no canal principal, estabelecendo a conexao caso exista 

essa requisigao (nao ha como verificar quem deseja se conectar); 

(3) atraves da analise de um mascara especial, configurada pelo 

s e 1 ect ( ), verifica a existencia de dados nas conexoes abertas, 

lendo a primeira mensagem disponivel em cada uma delas; 

(4) processa individualmente cada uma das mensagens lidas. 

Figura 5.2 - diagrama de funcionamento da DCL 

0 item 4, ciclo basic° de processamento de uma mensagem, envolve a 

interpretagao da mesma (separacao entre nome do origem, comandos e 

argumentos) e o encaminhamento para a rotina de servigo correspondente, 

responsavel pelo processamento da mensagem. 
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Como exemplo de comunicagao, considere-se o envio de uma mensagem de 

urn processo de usuario a outro: 

(1) o processo de usuario denominado "orig" aciona a fungi° 

h_send 0 , informando como parametros "dest" como nome do 

processo destino e "Hello, world." como mensagem; 

(2) na biblioteca userl i b.c, ainda no processo de usuario, a 

mensagem a montada ("proc: SEND orig dest Hello, 

world.") e transmitida a DCL pelo canal de comunicacao 

mantido corn a mesma; 

(3) a mensagem e lida pela DCL no seu lago de leitura, e 

armazenada em urn buffer na entrada da tabela de processos 

correspondente ao processo requisitor; 

(4) a mensagem a processada, analisando-se o origem da mensagem 

("orig") e o servigo (SEND) requisitado; 

(5) ao tratar o comando SEND, a DCL obtem o nome do processo 

destino, "dest", e verifica que o mesmo reside neste host (supondo 

comunicagao local); 

(6) a mensagem a ser enviada ao processo "dest" e montada de 

forma que o origem parega ser "orig" e que apenas a mensagem 

em si seja enviada ("o ri g : Hello, world."). 

(7) a DCL verifica se o destino da mensagem, no caso "dest", este em 

estado de espera por uma mensagem; 

(7a) caso new esteja, a mensagem d inserida na fila de mensagens 

de "dest". Quando "dest" decide receber uma mensagem, ele 

envia pelo canal corn a DCL uma mensagem corn o comando 

RECEIVE ("dest: RECEIVE orig dest"), indicando que estit apto a 

receber a proxima mensagem oriunda do processo denominado 

"orig"; 

(8) quando o destino "dest" esta apto a receber, a mensagem 

transmitida pelo canal estabelecido corn o mesmo; a DCL 

atualiza suas tabelas para indicar que "dest" no este mais 

esperando uma mensagem. 

5.3.2 Algoritmo de inicializacao 

Para que urn nodo seja inserido no anel, ou que o anel seja criado (no caso 

do primeiro nodo), o super-usuitrio executa uma aplicagEto inicializadora 
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denominada hetnos. Esta aplicagao cria (atraves de fork( )) e executa (corn 
exec( )) todos os mOdulos do sistema. A DCL e o primeiro modulo a ser criado, 
seguindo-se o FS, o NS, o TS e por Ultimo o AS (vide segio 4.6.1). ApOs a criagao, 
como micleo do HetNOS, a DCL coordena o processo de inicializacao de cada 
modulo. 

Primeiramente, a DCL entra em urn lac° a espera de requisigoes de 
conexao dos servidores, enquanto cada servidor, paralelamente, se inicializa 
localmente e requer sua conexao corn a DCL. Logo apOs o estabelecimento da 
conexao, o processo requisitor (urn servidor, no caso) efetiva a mesma enviando 
uma mensagem provando a sua identidade (a DCL espera uma mensagem 

contendo urn cOdigo secreto especial). 

No momento em que as conex6es corn todos os servidores forem efetivadas, 

a DCL comega a sua fase de inicializacao global na rede contactando a DCL do 

nodo remoto, cujo nome foi informado como parametro. Apes as DCLs terem 

completado o algoritmo de inclusao, cada um dos servidores do sistema e 
inicializado globalmente (em seqiiencia), conforme descrito na segito 4.6.1. A DCL 

envia uma mensagem ao primeiro servidor, FS, para que este inicie seu processo de 

inicializagEto global, fase em que o FS pode valer-se apenas dos servicos prestados 

pela DCL. Quando o servidor termina sua inicializacao, envia uma mensagem a 
DCL, que sinaliza ao proximo servidor para que este comece seu processo de 

inicializacao global. 0 procedimento se repete ate que o Ultimo servidor esteja 

pronto, no que a DCL prepara-se para aceitar pedidos de conexao de processos de 

usuarios. 

5.3.3 Algoritmos de Manutericao do Anel 

0 anel logic° que compOe o HetNOS pode sofrer alteragoes dinamicamente, 

isto e, pode ser gradualmente posto em funcionamento assim como desativado. 

Para que uma rede seja formada, nodos devem ser individualmente inseridos no 

anel, de forma seqiiencial. 

A aplicagao hetnos (que ativa o sistema em urn nodo) aceita dois 

parametros: o nome do host considerado vizinho esquerdo no anel logic° (ou "1" ao 

criar o anel) e o nivel de depuragao em que esta ativagao do sistema ira funcionar 

(neste nodo em particular, de forma independente dos demais; vide secao A-1.5). 

Em condigiies normais, o anel inteiro e desativado de uma vez so. 0 super-

usuerio executa uma aplicagao de manutencito da rede, onde uma das opcOes e 
colocar a rede em "modo de desativagao". Neste modo, novas conexaes passam a ser 
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rejeitadas pela DCL de cada nodo, mas as jit existentes sao mantidas em 

funcionamento. Quando a Ultima conexao de urn nodo a fechada, este envia uma 

mensagem pelo anel para verificar se esta era a Ultima conexao em toda a rede. 
Caso afirmativo, a DCL do nodo em questao envia uma mensagem de shutdown 

pelo anel para o termino do sistema em todas as esti:Lg.:3es. Caso negativo, continua 

funcionando normalmente (em relagao aos servidores), apenas aguardando uma 

mensagem de shutdown de outra estagao para terminar. 

De outra forma, uma estacito em particular pode ser individualmente 

removida da rede. Neste caso, o super-usuario executa no nodo a ser desligado uma 

aplicagao denominada hshut, que coloca o host especifico em modo de desligamento. 

Quando a Ultima conexao corn processor de usuitrio e fechada, a DCL local executa 

o algoritmo de exclusao de urn nodo do anel. 

Em condigiies anormais, o anel pode ser inteiramente abortado pelo super-

usuario, quando todos os nos sao desativados em forma de domino. Neste caso, 

todas as operagOes sendo realizadas por quaisquer mOdulos do sistema sao 

imediatamente suspensas. 

A seguir sao descritos os algoritmos para entrada de urn nodo no anel, para 

saida de urn nodo no anel e para correggto do anel no caso de falha de um nodo. 

5.3.3.1 Algoritmo de entrada de urn nodo no anel 

Considerando novo o nome do nodo a ser inserido na rede e esquerda e 

direita os nomes dos nodos a esquerda e a direita do nodo novo, respectivamente, 

assim como DCL@host o nome do processo DCL no nodo host, o algoritmo para 

insergrio de urn nodo, se executado para um anel corn pelo menos uma estagao, 

corresponde basicamente a (conforme ilustrado na figura 5.3): 

(1) DCL@novo requisita e abre uma conexao corn DCL@esquerda; 

(2) DCL@novo envia mensagem "N EW_HOST novo" a DCL@esquerda; 

(3) DCL@esquerda informa a DCL@novo o nome do host direito 

atraves da mensagem "HOST_R I GHT di rei to"; 

(4) DCL@esquerda requisita que a DCL@direita troque o host 

esquerdo de esquerda para novo corn a mensagem "CHANGE_L E FT 

novo"; 

(5) DCL@novo carrega da DCL@esquerda a tabela global de usuarios 

corn sessito aberta, assim como demais informagaes globais 

pertinentes; 
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Figura 5.3 - inserclio de um nodo no anel 

(6) DCL@direita fecha a sua conexao esquerda coin DCL@esquerda; 

(7) DCL@novo aguarda pedido de conexao da DCL@direita, sendo 

entao a conexao aberta apes a requisicao de DCL@direita; 

(8) DCL@direita envia mensagem "HOST_RIGHT direita" a 

DCL@nova, que efetiva a conexao. 

Quando executado no primeiro nodo da rede, nao ha conexoes a estabelecer 

ou mensagens a enviar; apenas as estruturas internas sao inicializadas. Quando a 

segunda estagao entra na rede, o algoritmo executado e o mesmo, sendo duas 

conexiies abertas entre os dois nodos da rede. 0 anel resultante e simetrico, pois 

urn e o vizinho esquerdo e direito do outro e vice-versa. 

5.3.3.2 Algoritmo de saida de urn nodo do anel 

Antes que urn nodo seja removido do anel, todas as aplicagOes residentes 

naquele host precisam ser espontaneamente terminadas. Novas aplicagoes nao sao 

aceitas, mas as existentes continuam a funcionar normalmente. Este modo de 

operagao e denominado shutdown mode. 

Considerando velho o nome do nodo a ser removido da rede e esquerda e 

direita os nomes dos nodos a esquerda e a direita do nodo velho, respectivamente, 

assim como DCL@host o nome do processo DCL no nodo host, o algoritmo para 

remocao de urn nodo, se executado para urn anel corn pelo menos tres estagoes, 

corresponde basicamente a (conforme ilustrado na figura 5.4): 
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(1) DCL@velho envia mensagem "CHANGE_RIGHT vel ho di re i t a" a 

DCL@direita; 

(2) DCL@direita compara o primeiro argumento (novo) ao nome do 

host a sua direita; caso diferente, repassa a mensagem a DCL A 

sua direita; 

(3) a mensagem "CHANGE_RIGHT vel ho di re i t a" e passada de nodo 

em nodo ate atingir DCL@esquerda; 

(4) DCL@esquerda verifica que velho corresponde ao host a sua 

direita, e assim percebe que o seu vizinho a direita esta deixando 

a rede; 

(5) DCL@esquerda envia mensagem "REP LY_CHANGE_R I GHT OK" a 

DCL@velho, que enquanto isso estava a repassar para 

DCL@direita as mensagens oriundas de DCL@esquerda; 

Figura 5.4 - remocao de um nodo do anel 

(6) DCL@velho e DCL@esquerda fecham as suas conexOes; 

(7) DCL@velho envia mensagem "CHANGE_LEFT esquerda" a 
DCL@direita; 

(8) DCL@velho e DCL@direita fecham suas conexoes; 
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(9) DCL@direita requisita e conecta corn DCL@esquerda, que 

aguardava bloqueada o pedido. 

0 algoritmo de saida de urn nodo, quando executado para urn anel corn 

uma Unica estagao, apenas realiza o desligamento do HetNOS neste nodo. Quando 

executado para duas estagaes, nao ha diferenca em relacao ao algoritmo para 

remogao em urn anel corn mais estagoes. As duas conexOes abertas entre os dois 

nodos sao fechadas (o anel a reduzido a uma estagao). 

5.3.3.3 Algoritmo de correcao do anel apas falha de urn nodo 

Quando urn nodo falha, as DCLs vizinhas percebem o erro na conexao e 

fecham as suas conexaes corn a DCL do nodo falho. Falhas sao detectadas e 

corrigidas ate que reste apenas urn Unico nodo na rede ("degradagao graciosa"). 

Para exemplificar, considerando falho o nome do nodo que falhou e 

esquerda e direita os nomes dos nodos a esquerda e a direita do nodo falho, 

respectivamente, assim como DCL@host o nome do processo DCL no nodo host, o 

algoritmo para conserto do anel, se executado para um anel corn pelo menos tres 

estag8es, corresponde basicamente a (conforme ilustrado na figura 5.5): 

(1) DCL@falho falha por uma razao qualquer; 

(2) DCL@esquerda e DCL@direita percebem a falha 45, e fecham as 

suas conexiies corn o nodo falho; 

(3) DCL@esquerda entra em estado "amorfo", pois nao pode enviar 

mensagens ao nodo a direita (o anel unidirecional esta 

rompido), esperando por uma mensagem gerada por 

DCL@direita; 

(4) DCL@direita, que pode transmitir atraves de sua conexao direita 

no anel, envia a direita pelo anel a mensagem "LOSTNODE fa 1 ho 

di rei ta", corn destino a DCL@esquerda; 

(5) cada DCL verifica se esta em estado amorfo e compara o primeiro 

argumento (falho) corn o nome do seu host a direita, caso 

negativo repassa a mensagem a direita; 

(6) a mensagem corn LOSTNODE chega a DCL@esquettla, que 

considera o segundo argumento como o nome do host a conectar 

(direita); 

45  porque leem consecutivas mensagens vazias. 
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Figura 5.5 - conserto do anel face a falha de um nodo 

(7) DCL@esquem1/2 requer e abre conexao corn DCL@direita, que 

aguardava; 

(8) DCL@esquerda envia mensagem "CHANGE_LEFT esquerda" 

DCL@direita; 

(9) DCL@direita efetiva a conexao corn DCL@esquerrla, que sai do 

estado amorfo. 

5.4 Implementacao de Aplicacoes 

Urn pequeno conjunto de aplicagOes foi implementado para realizar uma 

bateria de testes corn o HetNOS, em particular corn a DCL. Ha quatro tipos de 

aplicagOes, classificadas de acordo corn o seu objetivo: 

• aplicagoes basicas para teste de mOdulos; 

• aplicagOes para teste dos mecanismos IPC; 

• aplicagoes paralelas/distribuidas para avaliagio do desempenho e 

da funcionalidade do sistema; 

• aplicagoes de manutencao do sistema; 

• aplicagoes basicas para utilizacito do HetNOS. 
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5.4.1 AplicacCies basicas para testes de mOdulos 

Considerando que o HetNOS a composto por um conjunto de mOdulos 

independentes, cuja comunicacio esta restrita a troca de mensagens, o sistema de 

comunicagao a essencial para que o sistema funcione. A primeira aplicagito, cl ient, 

foi construida para testar o esquema de troca de mensagens entre processos. 

Todos os servicos implementados pela DCL sao acessiveis atraves do 

cl i en t. Esta aplicaciio constitue-se tambem na base para testes de mOdulos em 

implementack, porque corn ela a possivel montar uma determinada mensagem 
(procedimento facilitado pelo fato de as mensagens do HetNOS serem strings) e 

envia-la a urn destino qualquer (o nome tambem a uma string), bem como receber 

mensagens de processos quaisquer. Dessa forma, o comportamento de um modulo 

servidor (de sua interface) pode ser precisamente testado a partir destas aplicagoes. 

5.4.2 Aplicaciies para testes de IPC 

Os mecanismos de troca de mensagens implementados em urn nticleo 

distribuido heterogeneo nao sao nada simples, pois envolvem questOes como 

identificagao de destinos, gerancia de buffers, transmissEto entre maquinas e 

gerencia do estado dos processos envolvidos, entre outras. Por esta razao, foram 

criadas aplicagOes especiais para que os mecanismos de IPC do HetNOS fossem 

testados em situagoes adversas, em casos limite. 

Primeirarnente, utilizou-se as aplicagao c 1 i en t para testar a enorme gama 

de situagoes que podem ocorrer durante a comunicagao entre dois ou mais 

processos, envolvendo ou nao bufferizaccio. Entretanto, corn esta aplicaggio nao 

possivel forcar o mecanismo com uma "enxurrada" de mensagens, visto que 

necessario montar pelo console cada nova mensagem enviada. 

Criou-se entao dois pares de aplicagoes: strcl /strsv e burstcl /burstsv. 

A fuck dessas aplicagEies e trocar intensivamente mensagens no menor tempo 

possivel, sendo que o mimero de mensagens, o tamanho de cada mensagem e o tipo 

de mensagem trocados sao parametros escolhidos pelo usuirio a cada novo teste. 0 

prirneiro par troca mensagens sincronamente (rendesvouz), enquanto o segundo 

serve para avaliar situagoes em que ha bursts de mensagens assincronas. Estas 

aplicagoes foram essenciais para avaliar o desempenho do sistema de comunicagao 

durante a fase de otimizaciio da DCL (descrita na segito 5.5). 
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5.4.3 AplicacOes paralelas/distribuidas 

Urn dos objetivos do HetNOS e servir de ferramenta para implementagao e 

prototipagao de aplicagies e algoritmos distribuidos. Para testar a confiabilidade e 

o desempenho do sistema, bem como avaliar a facilidade de se implementor tais 

aplicacoes paralelaWdistribuidas sobre a plataforma HetNOS, implementou-se tres 

aplicagoes de exemplo, a seguir descritas. 

5.4.3.1 Merge distribuido 

0 algoritmo de merge distribuido apresentado na segao 2.2.3.1 foi alterado 

para ordenar urn vetor de tamanho qualquer corn um ntimero qualquer de 

processos ordenadores. 0 algoritmo foi modificado de forma a subdividir 

recursivamente o vetor, realizando a tarefa de ordenagao em multiplas fases de 

ordenacao. Um vetor de tamanho qualquer e subdividido em segmentos 

diretamente ordenaveis pelo conjunto de processos filtros disponiveis, e cada 

segmento individualmente submetido ao processo de ordenagao atraves de uma 

"passagem" pela arvore. Quando todos os segmentos forem individualmente 

ordenados (uma "rodada"), esses segmentos sao agrupados de forma a compor urn 

novo segmento que possa ser diretamente ordenado pela arvore. 0 processo e 

iniciado corn segmentos de urn elemento cada, seguindo recursivamente ate restar 

apenas urn tinico segmento envolvendo todo o vetor ordenado. 

A execugao deste algoritmo para urn vetor corn 512 elementos, 

esquematizado na figura 5.6, ocupa tres rodadas e gera, no topo da ervore, 

segmentos ordenados de 8, 64 e 512 elementos. Corn o esquema de realimentagao 

torna-se possivel ordenar vetores de qualquer tamanho, desvinculando a dimensao 

do vetor do tamanho da arvore de filtros. 

Ao executar a aplicagao dmerge, o usuario determina quantos processos 

filtro (f i 1 te r)  devem ser utilizados. Apes, o coordenador cria a arvore de processos 

ordenadores e espera continuamente a entrada pela console de urn conjunto de 

elementos inteiros ou do nome de urn arquivo corn urn vetor de valores inteiros (de 

tamanho qualquer). Quando o usuario nao possui mais vetores a ordenar, o 

coordenador envia uma mensagem de termino aos ordenadores. 

A distribuicao dos processos ordenadores e realizada corn base na escolha 

do usuario. Quando a aplicagao a iniciada, ela apresenta a configuragao atual da 

rede (quais estagOes estao no anel) e requer que o usuario escolha quais estagoes 

devem ser utilizadas (corn a °Kilo "todas"). Entao a aplicagao requisite ao HetNOS 

a execugito remota dos processos filtros (atraves das chamadas h_rem_exec()). 
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A aplicagao funciona corn desempenho bastante inferior se comparado 

ordenagao local do mesmo vetor. 0 menor desempenho a explicado pelo grau de 

acoplamento existente entre os processos da aplicagao: a relagao entre 

processamento realizado e transmissao de informagoes a bastante favoravel a 
execugao do algoritmo em uma arquitetura MIMD fortemente acoplada. 

nova rodada (cresce exponencialmente 
em fucao da altura da arvore) 

Figura 5.6 - segunda versdo do merge distribuido 

E possivel melhorar este desempenho ruim atraves de uma serie de 

otimizagoes. A partir da observagao cuidadosa do processamento executado pelo 

algoritmo percebe-se que ha urn potential para processamento do tipo pipeline, pois 

grupos de listas podem ser continuamente encaminhados aos processos filtro. 

Dessa forma, e possivel compor urn pipeline corn ntimero de estagios igual a h + 1, 

correspondente ao ntimero de niveis na arvore (altura mais um). 

Existe outra solugao otimizadora a ser adotada, corn dupla vantagem. 

Primeiro, diminuir o ntimero de processos empregados, reduzindo a quantidade de 

memeria necesseu-ia. Segundo, reduzir significativamente o namero de mensagens 

necessarias, requisite essential em aplicagOes paralelas para configuragOes 

fracamente acopladas. 
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A terceir.  a verso do algoritmo, na-o implementada, simula a existencia de 

uma arvore somente com os processos folha da mesma. Ao inves de cada urn dos 

pares de filtros enviar seus resultados ao processo superior na hierarquia, a metade 

dos processos envia uma mensagem com a suas listas ordenadas a um processo tido 

como superior (urn processo logicamente a direita). As listas vao sendo acumuladas 

em determinados processos, ate que o processo mais a direita receba a lista 
correspondente ao vetor completamente ordenado, conforme ilustrado na figura 5.7. 

Figura 5.7 - versa() otimizada da aplicae5o de merge distribuido 

Por fun, apesar das sucessivas otimizagOes o nUmero de mensagens 

permanece elevado. Tal se deve a quantidade de mensagens necessarias nas 

primeiras rodada de ordenagao (onde a lista em cada mensagem distribuida pelo 

coordenador possui apenas 1 elemento). 

5.4.3.2 Calculo distribuido de matrizes 

Para aumentar o desempenho do algoritmo descrito na seg.io 2.1.3.2, e 
possivel diminuir o volume de mensagens transrnitidas fazendo corn que cada 

calculador (cal c) receba do coordenador (dmtx) uma copia integral das matrizes A 

(n x m) e B (m x o) para produzir uma linha da matriz C, conforme indicado na 

figura 5.8. 0 ninnero de mensagens trocadas passa a depender do ntimero de 

calculadores empregados, porque cada calculador recebe apenas uma vez as 

matrizes A e B e passa a produzir integralmente uma linha ou coluna de C. 
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Considerando urn calculador para cada uma das n linhas da matriz A, o 

volume de mensagens a igual a n mensagens de (n x m)+(m x o) elementos46  para 

envio das matrizes aos calculadores, mais n mensagens corn o elementos. A 
vantagem de tal abordagem a explicada pelo fato de haver uma sobrecarga 

associada ao envio de uma mensagem, sendo melhor (especialmente em uma 

arquitetura distribuida) enviar uma mensagem de 1000 bytes do que 1000 

mensagens de 1 byte. 

-411— m –0-  •41-  o -40- 	
'41- 	 0°-  

A 

     

  

A 
n 

    

    

msgl 	 msg2 

Figura 5.8 - versdo otimizada da aplicagao de multiplicagdo de matrizes 

0 algoritmo de multiplicagao distribuida de matrizes a de fins 

granularidade, pois a quantidade de calculo e proporcionalmente pequena em 

relagao a quantidade de mensagens trocadas. Por esta razao, a implementagao de 

tal algoritmo em configuragaes distribuidas tende apenas a piorar o desempenho do 

algoritmo; a aplicagao pode ser implementada corn ganho significativo em uma 

maquina paralela, especialmente se fortemente acoplada. 

5.4.3.3 Calculo de fractais do Conjunto de Mandelbrot 

0 terceiro e ultimo exemplo a urn algoritmo utilizado em computagao 

grafica para geragao de fractais, basicamente a representagao grafica da aplicagao 

de uma serie. Fractais devem ser calculados para uma area retangular, que pode 

ser dividida em blocos independentes. Como cada bloco pode ser calculado 

independentemente dos demais, o modelo de processamento paralelo aplicado e o 

divisao e conquista. 

46  que pode ser eficientemente implementado coin multicast. 
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Cada bloco e calculado por um processo gerador, que recebe do coordenador 

os parametros correspondentes da regiiio, processa e envia como resposta o bitmap 

da area cujo calculo foi solicited°. 0 coordenador recebe a area de cada gerador e se 

enearrega de colony as mesmas na console. 

0 processamento realizado pelo coordenador a receber os pararnetros de 

entrada (via arquivo ou console), criar os processos geradores em mitquinas (local 

ou remotas), determinar e enviar os parimetros indicando que area cada processo 

deve gerar, esperar pelos bitmaps de todos os geradores e exibi-los a medida em 

que sao recebidos. ApOs, deve sinalizar aos processos calculadores que terminem. 

Jit a tarefa dos geradores e bem mais simples, pois cabe a eles apenas 

executar urn algoritmo de calculo numerico sobre urn conjunto de variliveis. 

Conforme descrito na secao 2.2.3.3, o algoritmo e basicamente a aplicagao de uma 

serie do tipo x x2  + c. 

0 estilo da aplicagao que implementa o algoritmo acima a semelhante as 

aplicagOes de merge e multiplicagao de matrizes previamente descritas. Ao executar 

o coordenador, denominado dfrac, e apresentada a configuragao atual da rede 

HetNOS, possibilitando ao usuario escolher quais maquinas da rede ele deseja 

utilizer. Ap6s, o usuario determina quantos processos geradores (denominados 

cal cbl ok) devem ser criados e distribuldos entre as estagOes escolhidas. Por fim, o 

usuario entra as dimensOes do fractal a ser gerado. A medida que os blocos sao 

recebidos estes vao sendo exibidos no console grafico. 

Como esta e uma aplicagao corn grau de acoplamento bem menor em 

relagao as duas anteriores, o desempenho da mesma no HetNOS ja e bem melhor. 

Mesmo assim, o desempenho nao chega a ser muito superior ao da versa° 

sequential; uma das causas principais e a topologia em anel atualmente 

empregada pelo HetNOS. Alem disso, ha ccipias intermediarias envolvidas, visto 

que as informagOes sao bufferizadas na DCL antes de serem entregues ao destino. 

Valores obtidos a partir de testes corn diversas configurag5es de hardware, 

analisados na secao 5.6, demonstram que o HetNOS e especialmente util para 

modelar e validar um esquema ou algoritmo ou sistema distribuido, pois para 

apresentar urn real ganho no desempenho a aplicagao precisa possuir muito 

processamento para pouca comunicagao. A principal razao e a topologia em anel do 

HetNOS (vide secao 5.6). 
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5.4.4 Aplicaciies de manutencao do sistema 

Foram programadas tambem uma serie de aplicagOes para cobrir as 

tarefas essenciais do administrador do HetNOS, tal como inicializagao do sistema 

(insergao de urn nodo na rede), remogao de urn nodo na rede, desligamento 

completo da rede e monitorizagao do sistema. 

Estas aplicagOes representam urn conjunto minim° necessario ao 

administrador do sistema, sendo que apenas ele pode acessa-las (a senha 

verificada). A Unica aplicagao que nao foi anteriormente descrita e mon. Esta 
ferramenta permite monitorar, de forma interativa, o funcionamento de qualquer 

um dos mOdulos do HetNOS. A aplicagao possibilita que o usuario escolha um dos 

mOdulos locais, e gera urn sinai para o mesmo. 0 processo sinalizado 

interrompido, e uma rotina de tratamento especial dentro do modulo e acionada. 

Esta rotina abre a entrada padrao do processo (stdin) e apresenta urn menu de 

opgOes permitindo ao usuario explorar o contetido das tabelas internas do modulo 

(tabela de processos, de arquivos abertos, etc.) assim como realizar operagOes 

especiais disponiveis (como cancelar a conexao corn um determinado processo, 

abortar urn servigo em andamento, modificar o valor de uma variavel, etc.). 

Quando o modulo HetNOS e interrompido pelo sinal, todo o processamento 

no mesmo e paralisado, embora os demais mOdulos nao sejam diretamente afetados 

(especialmente no caso de inspegao de urn servidor). Quando o usuario termina a 

monitoragao ele acessa uma opgao do menu, e o processamento retoma seu caminho 

normal. Esta aplicagao e bastante util para implementadores de mOdulos do 

HetNOS, bem como para alunos de disciplinas de sistemas operacionais desejando 

estudar o funcionamento interno de micleos de sistemas. 

5.5 Processo de Otimizacao da DCL 

0 desempenho e urn objetivo comum a qualquer sistema de computagao, 

em especial os sistemas operacionais e os sistemas paralelos ou distribuidos. 

Comunicagao de alto desempenho e a facilidade mais critica de urn sistema 

distribuido, e apenas corn ela e possivel obter a verdadeira transpar6ncia de 

localidade [CHE88,p.315]. 0 HetNOS sofreu uma fase de otimizagao onde foram 

obtidos ganhos significativos em termos de desempenho. 

Utilizou-se as ferramentas Unix do tipo prof/gprof (profile) e tcov para 

avaliagao de desempenho e para analise do fluxo de execugao. Estas ferramentas, 

descritas em [SUN90e,p.181-191], utilizam informagaes contidas em arquivos 

gerados durante a execugao do programa para apresentar uma completes analise de 
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sua execucito (tempo gasto em cada fun*, ntimero de vezes que a fungao foi 
chamada, tempo acumulado, etc.). 

A otimizaciio atacou duas frentes, considerando que o tempo de 

processamento da DCL e dividido basicamente entre as operagoes de entrada-e-
saida (escrita e leitura das conexi5es) e as operagoes de copia de areas de memoria. 

As otimizagOes de operagOes de entrada-e-saida visaram reduzir o ntiinero 

e o tamanho das mensagens transmitidas. Uma otimizacao em especial, baseada 
na supressao de tres linhas em pontos distintos do cedigo, mas todas 

correspondentes ao processo de verificagao e leitura de mensagens, resultou em 

urna aceleragao de aproximadamente 66 vezes na taxa de transmissao efetiva de 

mensagens (!). 

Conforme previamente citado, o servigo de comunicagao e fundamental 

para urn sistema distribuido, devendo esquemas de troca de mensagens ser 

projetados de forma a minimizar a copia de dados. Por esta razao, a outra parte da 

otimizagao do HetNOS atacou o excesso de capias de memoria realizadas. 

Uma das operagoes mais freqiientes no c6cligo de urn micleo distribuido e a 

preparagao de mensagens, o que no HetNOS corresponde a montagem de uma 

string formatada. A opgao adotada no HetNOS, de uma forma geral, foi utilizar a 

fungao sprintf() para geragao de strings e strtok() ou sscanf() para 

interpretagao. A vantagem de s p r i n t f ( ) e a possibilidade de, em urn unico 

comando, concatenar em urna string urn conjunto de valores de tipos diferentes (int, 

unsigned, char ", etc.). Neste caso e necessario copiar a cadeia de caracteres gerada 

para uma nova area, o que frequentemente nao se verifica na interpretagao de 

strings recebidas. Por esta razao, a opgao para anafise de strings e a fungao 

strtok( ), que permite a separagao de tokens atraves da definigao de urn conjunto 

qualquer de delimitadores. Corn esta fungao, nao ha copia para uma nova area, 

apenas a separagao em maltiplos segmentos menores (vantagem em relagao 

sscanf()). 

No processo de otimizagao de manipulagao de strings procurou-se 

minimizar especialmente a quantidade de bytes copiada (s t rcpy ( ), memcpy( ) e 

sprintf( )) e as varreduras de areas (strlen( ), strtok( ), strstr() e strchr()), 

per serem as tarefas que mais requerem tempo de processador. Foi observado 

tambem o fate de que a fungao sprintf( ), por ser mais sofisticada, e mais 

demorada que as fungEies strcpy( ), strcat( ) e atoi ( ). Por outro lado, urn 

sprintf( ) pode evitar uma seqiiencia de strcat( )'s, i.e., uma serie de varreduras 

da string sendo gerada. 
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A utilizagao de uma ou outra fungao depende das caracteristicas da string, 
incluindo quantos elementos a compaem, qual o tamanho final da cadeia, etc. Em 

uma serie de pontos do oadigo sequencias de operagoes de capia foram 

transformadas, embora o oadigo original tenha sido preservado na forma de 

comentitrio. 

De uma forma geral, procurou-se otimizar prioritariamente as seqiiencias 

de ccidigo mais utilizadas (informagio obtida atraves do profile da execucio). A 

eerie de otimizagOes gerais, tal como reduciio nas cOpias de strings, eliminagio de 

comparagOes redundantes, uso de vetores estiticos em vez de dinamicos e 
utilizagao do modificador register em variciveis indexadoras, entre outras medidas, 

resultaram em ganhos de desempenho. Mesmo assim, como demonstra a prOxima 

segao, ainda permanece a possibilidade (e a necessidade) de otimizar o ccidigo da 

DCL. 

5.6 Anedise de Desempenho 

Dentre os servigos prestados pela DCL, o mais critico em termos de 

desempenho e a comunicagao, devido a altissima frequencia de uso. A medida 

basica utilizada na avaliagao de desempenho e a taxa de transmissao, expressa ou 

em mensagens por segundo ou em bytes por segundo. 

Antes, porem, certas consideragoes precisam ser tecidas a cerca do projeto 

geral do sistema. A nivel local, o desempenho da DCL nao a ruim, pois a taxa de 

transmissao fica em torno da 50 mensagens por segundo para a grande maioria das 

mensagens. A principal razao para o desempenho nao ser melhor e que o HetNOS 

urn sistema estruturado, cujos madulos nao compartilham memOria fisica. A 

comunicagao entre usuarios e sistema, e entre mOdulos do sistema, e toda por 

mensagens. Outra razao a que o car:lig° do HetNOS e "limpo", pois precisa ser 

portavel e manutenivel (para que o sistema possa ser entendido e alterado por 

outras pessoas). Naturalmente, a filosofia geral do HetNOS de utilizar strings ao 

inves de valores numericos diminui tambem o desempenho. 

Entretanto, a performance do HetNOS piora a nivel global, devido a sua 

topologia em anel logic°. A inclusao de uma maquina a mais na rede resulta nao 

apenas urn processador a mais para realizar servigo, mas tambem urn ponto a mais 

pelo qual mensagens devem passar (carga na memoria e transmissao pela rede). 

Em urn anel corn 50 estagoes, a volta de uma mensagem custa 50 capias de 

mernOria e 50 transmissoes da mensagem pela rede. 
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Em uma medigao do tempo de comunicagEto entre dois processos no anel do 

HetNOS, a diferenga nao se restringe a local e remota, mas e preciso levar em 

conta tambem a posicao de cada processo no anel. Considerando que apes a 

mensagem ser entregue apenas os headers continuam na rede, uma mensagem 

longa apresentara resultados diferentes dependendo da distancia entre o processo 

origem e destino. 

Durante a analise de desempenho realizada, infinitas foram as 

possibilidades e situagOes a montar para colher dados, devido ao grande numero de 

variriveis envolvidas: 

• ntimero de estagoes no anel; 

• tipo de estagao de trabalho sendo utilizada (capacidade de 

processamento, desempenho dos dispositivos de E/S, marca); 

• distancia entre processo origem e destino (de 0 a 68); 

• envio sincrono ou assincrono de mensagens; 

• comunicagao do tipo rendezvous (destino responde corn uma 

mensagem ou nao a mensagem recebida); 

• tamanho da mensagem (entre 50 e 30.000); 

• mimero de processos se comunicando simultaneamente (a partir 

de 2); 

• tamanho dos buffers internos empregados na implementagao do 

protocolo TCP/IP (de 0 a 55.000); 

• composigao do anel (dispersao dos elementos do anel em estagOes 

pertencentes a diferentes segmentos Ethernet); 

• carga dos nodos; 

• carga da rede de comunicagao. 

Face ao grande /rumen) de combinagoes razoaveis de valores ou escolhas 

para os elementos acima, e ao tempo restrito, algumas variaveis foram mantidas 

constantes. 0 tipo de estagao de trabalho nem sempre foi de capacidade igual, o 

tamanho dos buffers foi mantido constante e os testes envolveram usualmente a 

comunicagao entre apenas dois processos. 

A configuragao de hardware utilizada para os testes foi homogenea na 

medida do possivel. Para os testes corn ate 4 estagoes, foram utilizadas as estagoes 

de menor capacidade de processamento disponiveis no ambiente local, estagoes Sun 
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SLC. Para os testes corn 8 estagoes a configuragao de hardware foi composts de 6 

estagoes SLCs, 1 Sun SPARC 1+ e 1 Sun IPC. 

5.6.1 Testes corn comunicagao entre processos 

0 primeiro conjunto de resultados, apresentado a seguir, foi obtido corn 
base na interagAo sincrona de urn cliente (strcl) e urn servidor (strsv). A cada 
mensagem enviada por strcl corresponde uma mensagem de resposta de strsv, 
que a lida por strcl antes do envio da prOxima mensagem. A comparagao foi 

usualmente entre o tamanho da mensagem e a taxa de transferencia obtida, como 

forma de exemplificar o comportamento do sistema de mensagens da DCL sob 

diversas circunstancias. 

Nas configuragoes envolvendo 4 estagoes ou mais, os processos interagindo 

(strcl e strsv) estao posicionados de forma a mante-los a mesma distancia urn do 

outro (conforme esquematizado na figura 5.9). Na figura esta indicado o tamanho 

da mensagem que sai do processo strcl e circula no anel entre os hosts A, B, sendo 

entregue a s t r s v em C. ApOs, apenas os cabegalhos da mensagem seguem na 

volta, passando do host C ao D e apOs ao A. 

 

strsv 

Figura 5.9 - esquema de avaliacao para anel com 4 estacoes 

Para a analise de desempenho do sistema de comunicagao, considera-se 

como elementos principais o ntimero de estagoes envolvidas na transmissao, o 

tamanho da mensagem e o tipo de envio, sincrono ou assincrono. No histograma da 

figura 5.10 esta apresentada a variagao da taxa de transmissao de mensagens em 
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funcao do tipo de comunicagito, do ntimero de estagOes no anel e do tamanho da 

mensagem (ate 1.000 bytes). 

Figura 5.10 - taxas de transferencia para mensagens ate 1.000 bytes 

0 grafico da figura 5.10, assim como os demais graficos, demonstra nao 

haver diferenga no desempenho entre as comunicagOes do tipo sincrona e 

assincrona (as diferengas eventuais devem-se as oscilagOes esportidicas de carga na 

rede ou nas estagoes). 0 ponto de maior desempenho durante os testes realizados 

foi de 76,33 mensagens por segundo, no caso de transmissao local de mensagens 

de 100 bytes, enquanto que o pior foi de 4,98 mensagens por segundo, em uma rede 

corn 8 estagees transmitindo mensagens de 1.000 bytes. 

Deve ser notada no grafico da figura 5.10 a significativa queda no 

desempenho verificada das mensagens locais (1A e /S) para (2A e 2S), 
demonstrando a sobrecarga gerada pela utilizacao do meio de comunicagao em 

relagao a mernOria principal (mesmo considerando que sockets sao utilizados como 
mecanismo de comunicagao em ambos os casos). 

0 grafico demonstra tambem que o sistema nao apresenta uma queda de 

desempenho linear em relageo ao mimero de estagiies no anel, e sim menor. A taxa 

de transferencia para mensagens de 1.000 bytes corn 2 estacoes e de 10,02 
mens/seg, 5,00 mens/seg para 4 estagoes e aproximadamente 4,5 mens/seg para 8 
estagOes. 
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Finalmente, nota-se que, exceto na comunicagdo local, nao ha diferenca 

significativa no desempenho para mensagens entre 100 e 1.000 bytes. Para 100 

bytes, a taxa de transmissao locale de 76,33 menWseg, e a remota de 6,96 

mens/seg (na media), enquanto que para urn tamanho 10 vezes maior (1.000) as 
taxas sa- o de 47,84 mens/seg e 6,44 mens/seg, respectivamente. Tal fenOmeno 
explicado pelo tamanho do pacote fisico do barramento Ethernet, em torno de 1.500 

bytes, e pela sobrecarga associada a transmissao de um desses pacotes. 

0 mecanismo de IPC implementado pela DCL permite mensagens de ate 

32 kbytes, sendo este valor configuravel. 0 grafico da figura 5.11 demonstra os 

valores obtidos para os testes acima realizados corn mensagens acima de 1.000 

bytes (2.000 a 30.000). 

Constata-se a partir do grafico da figura 5.11 que, assim como no grafico 

anterior, nao ha queda linear em relagao ao tamanho do anel. Exemplificando, para 

mensagens de 5.000 bytes, de 2 estagiies para 8 o desempenho cai de 13,15 

mens/seg para 6,21 mens/seg; para mensagens de 30.000 bytes, cai de 2,8 mens/seg 

para 0,98 mens/seg. 

Figura 5.11 - taxas de transferencia para mensagens acima de L000 bytes 

Observando-se cuidadosamente o grafico da figura 5.11, percebe-se urn 

comportamento anomalo das mensagens de 5.000 bytes. Tais mensagens, em todas 

as configuragOes corn mais de uma estagao, apresentaram desempenho igual ou 
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superior as demais. Exemplificando, em um anel corn 2 estagoes o desempenho e de 
aproximadamente 13 mens/seg para mensagens de 5.000 bytes, 10,2 menEVseg para 

mensagens de 2.000 bytes e 4,9 para mensagens de 10.000 bytes. Ate o presente 

momento, nao ha explicagan certa para o comportamento anornalo, mas sup5e-se 

ser causado pelo tamanho dos buffers utilizados pelo protocolo TCP/IP (sobre o qual 

esta implementado mecanismo sockets e o sistema de comunicagao do HetNOS). 

Analisou-se, atraves dos histogramas das figuras 5.10 e 5.11, as taxas de 

transferencia de mensagens para diferentes tamanhos de mensagem 
configuragOes de hardware. 

A figura 5.12 apresenta as taxas de transferencia da comunicagao medidas 

em bytes/seg (ao inves de mens/seg), variando-se o tamanho da mensagem (de 100 

a 30.000) e a configuragAo de hardware (a mesma dos testes anteriores). Por 

brevidade, realizou-se apenas os testes assincronos. 

A partir da analise do grafico na figura 5.12, verifica-se o comportamento 

esperado quanto a taxa de transferencia, pois o desempenho cai i medida que o 

anel aumenta. Entretanto, nota-se, assim como nos grEificos anteriores, o 

desempenho impar da comunicagao para mensagens de 5.000 bytes (em todas as 

configuragOes de hardware, inclusive em urn teste heterogeneo). A taxa de 

transferencia local (Alma foi de 119.400 bytes/seg, para mensagens de 20.000 

bytes. 
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Figura 5.12 - taxa de transferencia em bytes/seg 

0 envio de uma mensagem esti associado a um determinado overhead 

fixo, fato comprovado, no grafico, pelo crescimento geral das taxas de transmissan a 
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medida que aumenta o tamanho da mensagem (em termos praticos, leva mail 

tempo enviar duas mensagens de 50 bytes do que uma de 100). 

Finalmente, cabe salientar o tipo de estagao utilizado nos testes. As 

medidas apresentadas foram colhidas basicamente corn estagOes do tipo SLC (foram 

utilizadas as 6 estagOes SLC disponiveis), as de menor poder computacional no 

ambiente do CPGCC -UFRGS. Apenas para efeito de comparagao, o desempenho para 

troca de mensagens local em uma estagio do tipo SPARC 2 e 126,58 mens/seg para 

mensagens de 100 bytes (76,33 mens/seg na SLC) e 3,12 men/seg para mensagens 

de 30.000 bytes (0,98 na SLC). 

5.6.2 Testes com fractal distribuiclo 

Desenvolveu-se uma versa° distribuida/paralela da aplicagao de calculo de 

fractais do conjunto de Mandelbrot para comparar o desempenho entre as verso-es 

seqiiencial e a distribuida. 0 histograma demonstra os resultados do calculo e 

apresentagao de uma fractal corn 256 cores e area de 400 x 400 pontos a partir da 

utilizagao de diferentes configura "gees de hardware. 

As configuragOes de hardware sao as mesmas dos testes de 

comunicagao,homogenea em capacidade para ate 4 estagOes. Para a versa° 

distribuida, considerou-se a utilizagao de 1, 2 ou 3 processos calculadores por 

estagao de trabalho. Assim como nos testes de comunicagao, foram utilizadas 

configuragoes corn 1, 2, 4 e 8 estagOes. Os resultados sao comparados atraves do 

histograma na figura 5.13. 

Figura 5.13 - comparagao entre as versoes sequencial e distribuida da 

aplicacao de calculo de fractal 



181 

0 desempenho obtido nito apresenta o ganho esperado pela paralelizacio 

da aplicaciio e esti muito longe do ganho ideal, o linear (dobrar o desempenho ao 

dobrar o ntimero de processadores). Conforme ilustrado no gretfico da figura 5.13, o 

tempo gasto para gerar uma area de 300 x 300 na execucito seqiiencial a de 48 seg, 

enquanto que o menor tempo obtido foi de 14 seg para uma configuragito corn 8 

estagOes e 2 processos em cada estagio. Os valores obtidos sito apresentados na 

tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - resultados obtidos da execucao das versoes seqUencial e 

distribuida de fractal 

TIPO DE 

EXECUCAO 

1 PROCESSO POR 

ESTACAO 

2 PROCESSOS POR 

ESTACAO 

3 PROCESSOS POR 

ESTACAO 

seqilencial 56 56 55 

com 2 estacoes 50 38 36 

corn 4 estacoes 37 23 24 

com 8 estacoes 23 14 17 

5.6.3 Testes em configuracao heterogenea 

A configuragao de hardware utilizada no teste foi tuna estagao Sun SPARC 

2 e uma Indigo Sillicon Graphics, residentes em segmentos Ethernet diferentes (o 

que deve ser considerado na avaliagao). A mesma aplicagao, strcl/strsv, foi 

utilizada para o teste. Os resultados colhidos estao apresentados na tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - desempenho em rede heterogenea (mens/seg) 

TAM. DA MENSAGEM ASSiNCRONA SfNCRONA 

100 9,66 9,90 

200 8,31 8,92 

500 9,90 9,47 

1.000 9,90 9,90 

2.000 9,90 10,05 

5.000 13,74 14,59 

10.000 8,33 9,17 

20.000 4,59 4,69 

30.000 2,73 2,82 

As taxas de transmissiio da tabela 5.3 sac, basicamente iguais as 
apresentadas nos graficos das figuras 5.10 e 5.11. A sobrecarga gerada pelo 

roteamento de um pacote Ethernet entre um segment° nit° aparece porque foi 

compensado pela capacidade superior de processamento das estagoes envolvidas na 
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comunicagao. Note-se que novamente aparece o fenOmeno das mensagens de 5.000 

bytes, conforme descrito na secao 5.6.1. 

5.7 Trabalhos Futuros 

5.7.1 Otimizacoes 

A DCL apresenta ainda grande potencial para otimizacao, especialmente 

no processo de transmissao de uma mensagem. A otimizacao do procedimento de 

recepgao, bufferizaccio e entrega de mensagens pode melhorar o desempenho deste 

servico, bem como otimiza "goes nos lagos principais de leitura e processarnento de 

mensagem podem diminuir o tempo de resposta geral da DCL. 

A mudanga na topologia do HetNOS de anel para uma outra configuragao 

mais conexa esbarra na complexidade de tal esquema. Esta modificagao poderia 

diminuir radicalmente a sobrecarga de comunicagao e tornar o HetNOS realmente 

atraente em termos de processamento distribuido. Entretanto, a simplicidade e a 

ortogonalidade do HetNOS sao filosofias besicas de projeto; mudar a topologia de 

conexao alteraria o rthcleo distribuido heterogeneo e os servidores a ponto de 

resultar um novo sistema. 

As alteragOes possiveis em termos de conexao sao a mudanga para urn anel 

bidirecional, a colocagao de conexoes adicionais para aumentar a confiabilidade e 

o estabelecimento de conexoes temporerias diretamente entre DCLs. 

Tornar o anel bidirecional e uma otirnizacao importante, pois permitiria a 

urn servidor enviar uma mensagem ao seu par esquerdo sem que a mensagem 

tivesse quer fluir por toda a rede. Quanto maior o mimero de nodos presente na 

rede, maior seria a otirnizacao alcangada. 

Conexoes adicionais (conforme anel da figura 5.14), them de aumentar a 

confiabilidade, podem ser utilizadas nos casos em que uma mensagem e destinada 

especificamente a urn nodo. Considerando que cada host conhece o nome do 

primeiro e do segundo vizinho a direita, um nodo pode passar a mensagem 

diretamente ao segundo vizinho caso a mensagem nao for destinada ao primeiro. 

Tal procedimento pode resultar na economia de ate 50% das transmissSes e cOpias 

de mensagens. Naturalmente, a necessario considerar a complexidade de gerenciar 

tais conexoes duplas. A sobrecarga na gerencia nao influi no desempenho real 

porque afeta apenas o processo de reconfiguracao da rede, que nao a uma tarefa 

critica. 



183 

Figura 5.14 - anel duplo como forma de aumentar confiabilidade 

5.7.2 Tolerancia a falhas 

Apesar de permitir a otimizacio do processo de transmissao de mensagens, 

a principal fungao do anel duplo descrito na segao anterior e a confiabilidade. 

Considerando cinco nodos de nomes A, B, C, D, E, ao falhar o nodo C, B atualiza 

sua conexao corn D para refletir a queda do nodo C, sendo que conexiies sao abertas 

entre os nodos A e D e entre os nodos B e E, de forma a recompor o anel. 

Esta e apenas uma das medidas possiveis para aumentar a confiabilidade 

do HetNOS. Ao programar um sistema distribuido, grande parte do oadigo e 
dedicada a verificagao (consistencia) de operagees, dados e mensagens. A principal 

razao e que quando os elementos estao distribuidos ha urn potencial bem maior 

para falhas. 

Paradoxalmente, apesar desse potencial para falhas, sistemas distribuidos 

sao bastante adequados a construgao de sistemas tolerantes a falhas, 

especialmente devido a replicagao de elementos. Devido a sua estrutura replicada e 

distribuida, o HetNOS adeqiia-se a essa classe de sistemas e por este motivo deve 

evoluir nesta diregao. 

5.7.3 Servidores do sistema 

Encontram-se disponiveis versoes dos servidores resultantes de trabalhos 

de aula a nivel de graduagao: sao duas vers.:3es do Servidor de Nomes e uma do 

Servidor de Autorizagao. Tais servidores atendem, a principio, as especificagoes 

encontradas nas segues do capitulo 4. 
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Os servidores de nomes utilizam diferentes estrategias na resolugao de 

conflitos (par tabelas de operagOes pendentes e por informacoes nas mensagens, 

vide segito 4.6.2) e portanto devem ser comparados (quanto a eficiencia e 

confiabilidade). Os dois servidores implementam os comandos n t ( ), 

ns_read( ), ns_get( ) e ns_change( ), prevendo conflito entre operagies iguais. 

Entretanto, o conflito entre as operagOe' s ns_get() e ns_change() ainda nao 

corretamente resolvido. Existe a tupla especial al l_tupl es, mas nao a tupla 

especial de cada urn dos demais servidores. 0 maior defeito das versoes atuais dos 

servidores de nomes e o desempenho do esquema de armazenamento das tuplas em 

meio secundario, pois cada tupla a individualmente armazenada em urn arquivo 

Unix. Entretanto, o esquema a aim° em termos de armazenamento, pois nao ha 

fragmentagao entre as tuplas, urn problema relevante quando tuplas podem variar 

de 100 a 30.000 bytes de tamanho. 

A versao disponivel do Servidor de Autorizacao possui tambem a 

funcionalidade desejada, utilizando o NS coma base de dados distribuida. A 

verificagao de nomes de usuarios e senhas este operante, bem como o controle da 

base de usuarios cadastrados, embora falte determinada funcionalidade quanto 

gerencia de informagoes diversas sobre usuarios (contabilidade no use de recursos e 

data, hora e local da Ultima sessao aberta, par exemplo). E necessario que a DCL 

informe periodicamente o AS, o que ainda nao ocorre ( a gerencia de recursos e urn 

trabalho a parte). 

Quanto ao Servidor de Arquivos, existe uma implementacao da biblioteca 

de funcoes para acesso de programas de usuarios aos servicos do FS (para 

encapsular a interface de mensagens), tambem resultante de urn trabalho de aula. 

0 FS executa estas fungOes disponiveis de forma centralizada e simplificada, pois 

nao existe a parte da tabela de processos correspondente ao FS, nao havendo 

portanto controle de direterio corrente, arquivos abertos, etc. Este disponivel 

tambem urn trabalho sobre a distribuicao no FS do HetNOS, incluindo definicao de 

tabelas necessitrias, esquemas pars acesso remoto a arquivos, manutencao de 

capias remotas, etc. Em tal trabalho foi implementado um protetipo simplificado 

contando corn as operacOes remotas pars abrir e ler arquivos remotos. A versa° 

centralizada e a distribuida, que devido a complexidade do problema nao tratam 

mina serie de questaes pertinentes, devem ser utilizadas como base quando a 

versa° definitiva do sistema de arquivos distribuido for implementada. 

Por fira, resta a implementacko do Servidor de Tipos. 0 projeto do Servidor 

de Tipos em maior detalhe (em relacao a secao 4.6.6) e a sua subseqiiente 

implementagao sera tarefas compativeis com urn trabalho individual ou dissertacao 
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de mestrado, dependendo do grau de riqueza do projeto e da funcionalidade 

implementada. 

5.7.4 Criacio remota e distribuicao de carga 

A programacao de uma aplicagao distribuida utilizando os metodos 

tradicionais apresenta ao usuario uma serie de dificuldades, tais como o 

conhecimento da localidade dos diversos processos da aplicagao e o aprendizado do 

use de primitivas de baixo nivel como rexec( ) ou complexas e sofisticadas como 

sistemas de RPC. 0 HetNOS, como plataforma de programagao distribuida 

heterogenea, permite que usuarios escrevam aplicagoes distribuidas de forma 

simples e rapida. 

Urn dos quesitos fundamentais para a facilidade na programagao 

distribuida e a criagao automatica de processos remotos, preferencialmente 

seguindo uma politica de distribuigao de carga. Tale obtido pela DCL, que 

implementa uma primitiva que fornece uma medida simbOlica da carga de cada 

estacao da rede. A medida de carga atual e obtida atraves da execugao da aplicagao 

ps do Unix, precisando ser aperfeigoada. A criagao e execugao de processos remotos 

implementada pelas fungOes h_rem_exec() e h_exec( ). 

Infelizmente, nao e possivel projetar mecanismos de balanceamento de 

carga para o HetNOS, pois conforme explicado na segao 4.2.3, o HetNOS e urn 

sistema operacional de rede e como tal nao possui meios de mover urn processo 

(imagem e tabelas) para outra maquina. 

5.7.5 AplicagOes distribuidas 

Urn sistema operacional, distribuido ou nao, devido a sua complexidade, 

apresenta uma serie de problemas tao especificos que so sao detectados quando o 

sistema e colocado em funcionamento normal. Portanto, uma das necessidades 

escrever uma serie de aplicac6es de comportamentos diversos corn o objetivo de 

testar ao maximo a DCL. 

Outro motivo para a criagao de novas aplicagaes a avaliar realmente, junto 

ao usuario leigo, a facilidade de utilizando do HetNOS como plataforma de 

programagao, alem de determinar a demanda por algum outro mecanismo nao 

previsto no projeto original. 
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A disponibilidade de servidores tambem gera a necessidade de escrever 

aplicagOes de teste para os mesmos. Exemplos sao: 

• NS: urn SGBDD e tuna aplicagao distribuida corn comunicacao` 

generativa; 

• AS: aplicagaes para controle de usuerios e recursos, bem como 

aplicagOe' s intrusas para testar a seguranga; 

• TS: aplicagoes distribuidas heterogeneas; 

• FS: aplicagiies quaisquer (preferencialmente distribuidas) que 
utilizem arquivos. 

Finalmente, corn urn conjunto basico de aplicagOes prontas, novos usuarios 

podem (a) utilizar uma dessas aplicagaes como modelo na construcao de tuna nova, 

acelerando o processo de desenvolvimento e (b) ganhar maior confianga no 

funcionamento (robustez, especialmente) do sistema. 

5.7.6 Emuladores 

A criagao de emuladores de arquiteturas e sistemas, baseada nos principios 

expostos na secao 4.7, constitui uma etapa mais distante do projeto. Uma pre-

condicao para a implementagao dos emuladores e a disponibilidade do conjunto 

inicial de servidores do sistema, visto que chamadas do sistema devem ser 

mapeadas para chamadas do sistema HetNOS e chamadas do sistema nativo local. 

A implementagao de tais Emulators nao constitui tuna fase estanque, pois 

as possibilidades de emulagao de arquiteturas e sistemas sao praticamente 

intermintiveis. Inicialmente, a nivel de teste, poderia ser construido, por exemplo, 

urn emulador do ambiente 80x86/PC-DOS sobre o HetNOS. 

5.8 Conclusoes 

A implementagao de urn sistema operacional a essencial para validar o 

projeto do mesmo, especialmente quando o sistema a distribuido, como e o caso do 

HetNOS. Apesar do esforgo requerido, considera-se que o processo implementativo 

foi necessitrio para validar o projeto tedrico. Urn dos beneficios da implementagio 

do sistema e a geragao de uma plataforma de programagao pronta para uso, e nao 

apenas urn protOtipo abstrato. 
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0 ccidigo resultante desse processo implementativo esta suficientemente 
claro e documentado para permitir que pessoas interessadas, corn urn minim° de 
conhecimento na area, entendam e modifiquem o HetNOS. 
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6 CONCLUSAO 

Este trabalho apresentou, inicialmente, o problema da heterogeneidade em 

sistemas distribuidos, assim como as solugOes empregadas para acomodageo da 

heterogeneidade e da distribuicao. A partir desta analise, foi concebido o Sistema 

Operacional de Rede HetNOS. 0 projeto foi baseado nos principios dos sistemas 

distribuidos heterogeneos estudados e representa uma variacao as soluciies 

propostas na literatura. Urn dos aspectos singulares do HetNOS e a substituicao, 

sempre que possivel, de identificadores numericos por cadeias de caracteres, 

explorando o maior contetido semantic° das strings. 

0 HetNOS e, essencialmente, uma plataforma para programagao de 

aplicagOes distribuidas homogeneas e heterogeneas. Adicionalmente, facilita o 

acesso interativo a sistemas e arquiteturas diversos.0 HetNOS, por outro lado, nao 

e urn sistema operacional de rede de use generic°, complete, tal como o sistema 

Solaris. 

Urn dos objetivos basicos do HetNOS e propiciar o maior grau possivel de 

transparencia de localidade a seus usuarios, ocultando a localizagao fisica de 

objetos do sistema, como processos ou arquivos, atraves de servigos de alto nivel. 

Entretanto, a implementagao desses servigos nao pode interferir nos sistemas 

existentes, pois a preservagao da autonomia dos ambientes computacionais 

utilizados e urn dos principios fundamentals de projeto. 

0 HetNOS e urn sistema estruturado em camadas hierarquicas. A 

primeira camada e o micleo do sistema operacional nativo, sobre a qual e 
implemented o micleo distribuido heterogeneo do HetNOS, a DCL. 0 principal 

servigo fornecido pela DCL Sao os mecanismos basicos de comunicagao e 

sincronizagao necesserios a interagao entre os processos dos niveis superiores, isto 

e, urn subsistema de troca de mensagens canonic° e independente de localidade. Na 

terceira camada estao os servidores do sistema (System Servers), que implementam 

a funcionalidade do sistema de rede, enquanto na quarta estao os emuladores de 

arquiteturas e sistemas operacionais (Emulators). AplicagOes de usuarios estao 

espalhadas dos niveis dois a cinco. A topologia do sistema e urn anel logic°, 

especialmente devido a generalidade e simplicidade de tal configuragao. 

0 micleo distribuido heterogeneo do HetNOS exerce papel fundamental no 

modelo per fornecer aos niveis superiores uma plataforma para programagao 

distribuida corn independencia de localidade e mecanismos de comunicagao 

diversos. Processos servidores e de usuarios podem utilizer as mais variadas 

formas de comunicagao per mensagens, tal como envio, recepcao e propagagao de 
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mensagens sincronas, assincronas, bloqueantes e di() bloqueantes. Porem, antes de 
utilizar esses servicos, usuarios (que devem ter sido previamente cadastrados no 

HetNOS) precisam abrir uma sessiio. 0 esquema de seguranga para controle de 

acesso a dividido entre a DCL e um dos servidores. Finalmente, o nude() distribuido 

heterogeneo do HetNOS realiza tambem a gerencia do anel logic°, controlando de 

forma distribuida a entrada de novas mirquinas, bem como a saida de estagOes 

intencional ou por falha. 

Os servidores do HetNOS, Servidor de Nomes, de Autorizagao, de Tipos e 
de Arquivos, implementam de forma distribuida os servigos tipicos de sistemas 

operacionais. A implementagao desses servidores a bastante facilitada pelos 

servigos fornecidos pela DCL. 

0 Servidor de Nomes atua como um repositOrio generico de dados, cuja 

unidade de informagao e a tupla (cujo tamanho e formato sao bastante flexiveis). 

Devido a ortogonalidade da interface, o conjunto de primitivas possui apenas 

quatro operagOes. Entretanto, e poderoso o suficiente para a progra_magao de 

aplicagoes distribuidas diversas. Os demais servidores utilizam esse servigo de 

armazenamento para manutengao de determinadas informagoes globais. 

0 Servidor de Autorizagao garante o controle do acesso a recursos do 

sistema, verificando permissOes processos de usuarios, conforme estabelecidas pelo 

administrador do sistema HetNOS. 0 esquema de autorizagao a implementado corn 

base nos mecanismos de seguranga dos sistemas operacionais nativos. 0 Servidor 

de Autorizagao realiza a contabilidade no acesso a recursos, oferecendo informagoes 

estatisticas sobre o seu uso. Por fim, quaisquer informagoes estaticas sobre 

usuarios sao controladas por este servidor. 

Operagoes de capias de estruturas de dados entre processos em estagoes de 

arquitetura diverse (ou igual, poise transparente) podem ser executadas pelo 

Servidor de Tipos, que controla (com o Servidor de Nomes) uma base de tipos de 

dados estruturados. Tais tipos sao definidos atraves de uma linguagem especial de 

descrigao de dados, cuja unidade fundamental e o conjunto de tipos escalares 

suportados pelo servidor. Apesar da heterogeneidade, existe urn tinico ccidigo do 

Servidor de Tipos, pois as definigoes dependentes de maquina e sistema operacional 

sao carregadas de arquivos de configuragao durante a inicializagao. 

0 Servidor de Arquivos e o ente responsavel pela extensao dos servigos de 

arquivo nativos (dominos locais), de forma a integra-los em um unico espago 

global. 0 Servidor de Arquivos deverit possibilitar o acesso a arquivos de forma 

transparente de localidade; a identificagao absoluta do arquivo nao podera conter 

referencias a enderegos ou nomes de hosts. Arquivos sera° migrados utilizando-se 
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uma politica de alocaciio que visa o balanceamento entre os dispositivos de 

armazenamento. 

Para demonstrar a viabilidade do sistema, implementou-se a estrutura 

fundamental do HetNOS, incluindo o nticleo distribuido heterogeneo, a base dos 

modulos servidores, as bibliotecas de procedimentos (para acesso amigrivel a 

servicos), alem de aplicagOes de teste e avaliagao de desempenho, entre outras. 

Apenas para ilustrar, o sistema possui hoje mais de 25.000 linhas de cedigo fonte C 

espalhadas em mais de 100 arquivos. Apos um processo inicial de otimizacao, o 

desempenho do subsistema de comunicaciio implementado pela DCL (obtido 

atraves de avaliagoes corn diferentes configuragoes de hardware), superou at 

mesmo as expectativas iniciais, porque nao inviabilizou o sistema. 

Segundo o que indicam as primeiras experiencias realizadas, o HetNOS 

sere bastante util na prototipagao e avaliagao de software distribuido homogeneo e 

heterogeneo. Tais experiencias poderao ser estendidas a diversas disciplinas de 

graduagao e pOs-graduagao do Instituto de Informittic,a da UFRGS. Projetos de 

pesquisa do CPGCC envolvendo de alguma forma sistemas distribuidos (p.ex., 

tolerancia a falhas e simulagoes) poderao utilizar o HetNOS como ferramenta para 

implementacao e validageo de seus modelos. 

Quando os servidores estiverem inteiramente implementados e 

perfeitamente integrados ao sistema, aplicagOes distribuidas e paralelas de maior 

porte poderao ser programadas, como sistemas de gerencia de bases de dados 

distribuidas, simuladores e sistemas de controle para automagao industrial. 

Diversos trabalhos paralelos tern complementado o HetNOS, tais como um 

conjunto adicional de primitivas de comunicagao para a DCL e implementagoes de 

determinados servidores do sistema. Os prOximos passos no projeto sao (a) a 

integragao das implementagOes disponiveis (somam mais de 10.000 linhas de 

cOdigo) em uma versao unica , coesa e funcional, e (b) a transformageo do HetNOS 

em urn produto "exportaver a outras instituigOes de ensino e pesquisa. Tal 

preparagao inclui tarefas como a confecgao da versa° eletrOnica e impressa dos 

manuais, programagao de aplicagOes de exemplo mais sofisticadas e automagao do 

processo de instalagao. 

As versoes dos manuais sao essenciais para complementar a documentagao 

existente, abordando nao apenas o lado teerico mas tambem aspectos mais praticos 

que nao puderam estar presentes no apendice deste trabalho. 0 manual 

"computadorizado" (a ferramenta man do Unix), em especial, e de grande 

importancia devido a facilidade de consulta que o mesmo proporciona, uma vez que 
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torna informagOes do manual impresso disponiveis ao usuario diretamente no 
terminal em uso. 

Um dos principios basicos de urn sistema e a sua confiabilidade. Dessa 
forma, a integragio no HetNOS de mecanismos para obtencio de tolerancia a 
falhas a urn dos aspectos a serem futuramente investigados. A primeira evolugao 
nesse sentido deve ser a duplicacao de conexiies entre nodos. Por fun, o potencial 
para otimizacao existente no nude° distribuido heterogeneo deve ser melhor 
explorado, de forma a maximizer o desempenho global, e evitar que o sistema 
operacional de rede HetNOS fique restrito ao uso academico. 
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ANEXO A-1 MANUAL DE UTILIZA00 

A-1.1 Estrutura de Arquivos e Diret6rios 

Considerando a complexidade do HetNOS, a necessitrio estruturar o codigo 

do sistema de forma clara e organizada. A Eirvore de diretOrios, ilustrada na figura 

A.1, reflete a hierarquia de niveis existente no HetNOS. A finalidade de cada urn 

dos diretorios a apresentada na tabela A.1. 

MOMS 

Figura A.1 - arvore de sub-diretorios do HetNOS 

Existe urn diretOrio para cada urn dos diversos processos que formam o 

HetNOS. Em cada urn desses diretOrios existe urn conjunto de arquivos C e outro 

de arquivos H. 0 /lamer° de arquivos C existente depende da complexidade do 

modulo, e de quem implementa o mesmo. Os arquivos corn bibliotecas de 

procedimentos possuem nome prOprio, dependente do objetivo dessas rotinas. 

Presentemente, cada modulo do HetNOS apresenta um conjunto minim° de tres 

arquivos do tipo header (*.h), listados na tabela A.2. 
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Tabela A.1 - diretorios da arvore de arquivos HetNOS 

FuNcAo DIRETORIO 
raiz do HetNOS, e o seu diretOrio principal 

arquivos fonte (*.c e *.h) de aplicagOes de 

exemplo 

headers (*.h) corn constantes, tipos e variaveis 

necessaries a compilack de aplicagOe-  s de 

usuarios 

contem o conjunto de arquivos que compiiem a 

documentagao do HetNOS (*.txt, *.doe e *.ps), 

alem de artigos, publicaciie-  s internas, etc. 

arquivos executeveis, incluindo sistema 

aplicagoes 

contem todos os arquivos objeto de interesse 

de usuarios, ou seja, o conjunto de bibliotecas 

de rotinas que devem ser ligadas as aplicagoes 

de usuarios para que estas acessem os servicos 

do HetNOS 

contem o conjunto total de arquivos objeto, 

incluindo as bibliotecas do threterio lib 

arquivos C e H de aplicagoes em 

desenvolvimento 

arquivos C e H de aplicagoes de administragao 

do sistema 

arquivos C e H de aplicagoes de teste do 

mecanismo de comunicagao (interprocess 

communication) 

aplicaciio de merge distribuido 

aplicagito de multiplicagao de matrizes 

distribuida 

aplicagao de geraciio distribuida de fractais 

hearlors corn constantes, tipos e variaveis 

compartilhadas entre aplicagOes 

HetNOS 

HetNOS/examples 

HetNOS/includes 

HetNOS/doc 

HetNOS/bin 

HetNOS/lib 

HetNOS/obj 

HetNOS/src/appl/src 

HetNOS/src/appl/src/HetNOS 

HetNOS/src/appl/src/ipc 

HetNOS/src/appl/src/dmerge 

HetNOS/src/appl/src/dmtx 

HetNOS/src/appl/src/dfrac 

HetNOS/src/appl/apph 
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HetNOS/src/appl/applib 

HetNOS/src/sys 

HetNOS/src/sys/sysh 

HetNOS/src/sys/syslib 

HetNOS/src/sys/dcl 

HetNOS/src/sys/ss 

HetNOS/src/sys/ss/ssh 

HetNOS/src/sys/ss/sslib 

HetNOS/src/sys/ss/fs 

HetNOS/src/sys/ss/ns 

HetNOS/src/sys/ss/ts 

HetNOS/src/sys/ss/as 

bibliotecas de rotinas C compartilhadas por 
aplicagoes 

sistema operacional de rede 

headers corn constantes, tipos e variaveis 

compartilhadas por todo o sistema 

bibliotecas de rotinas C compartilhadas pelos 

componentes do sistema 

arquivos C e H da Data Conversion Layer 

servidores do sistema 

headers corn constantes, tipos e variaveis 

compartilhadas pelos servidores do sistema 

bibliotecas de rotinas C compartilhadas pelos 

servidores do sistema 

arquivos C e H do File Server 

arquivos C e H do Name Server 

arquivos C e H do Type Server 

arquivos C e H do Authorization Server 

Tabela A.2 - conjunto de arquivos header por modulo do sistema 

NOME DO MODULO CONTEUDO 

<nome>consth 

<nome>types.h 

<nome>vars.h 

constantes comuns aos mOdulos do processo 

(ex.: dc.lconst.h, fsconst.h, nsconst.h, etc.) 

tipos comuns aos mOdulos do processo 

(ex.: dcltypes.h, fstypes.h, nstypes.h, etc.) 

variaveis globais, e portanto comuns, aos mOdulos do 

process° 

(ex.: dclvars.h, fsvars.h, risvars.h, etc.) 

Os servidor do sistema, por sua vez, possuem urn conjunto minimo 

comum de arquivos, listados na tabela A.3. 

Cada servidor apresenta ainda um conjunto de arquivos adicionais 

particulares a seu funcionamento. 0 Servidor de Nomes, por exemplo, apresenta 

urn modulo corn fungoes de acesso a uma base de dados, enquanto o Servidor de 

Autorizaciio urn modulo corn fungOes de seguranga. A DCL, como ruicleo distribuido 
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heterogeneo, e o modulo mais complexo e, por esta raze°, a composta de urn 

rnimero maior de arquivos. 

Tabela A.3 - conjunto minimo de arquivos C por servidor do sistema 

NOME DO 

MODULO 

CONTEUDO 

<nome>.c 

<nonle>imac 
modulo principal do cOdigo do process° servidor (ex.: fs.c) 

onde se encontram as rotinas de servico, i.e., a implementacao 

(lBs fungOes que executam as chamadas aos servidores (ex.: 
fspmc.c) 

funcoes de inicializacio (start-up) do servidor, em nivel local e 

remoto (ex.: fsstart.c) 

conjunto de fir/195es utilizadas por processos de usuarios para 

acessar as chamadns do sistema oferecidas por servidores, visto 

que a interface dos servidores a por mensagens (ex.: fslib.c) 

<nome>start.c 

<nome>lib.c 

A-1.2 Como Instalar o HetNOS 

A-1.2.1 Passo 1 - criacao de direthrios e c6pia de arquivos 

Para se instalar o HetNOS em uma niquina, primeiramente deve ser 

criado urn diretOrio exclusivo para o mesmo (denominando-se, preferencialmente, 

HetNOS). A partir deste diretOrio podem ser criados os diversos sub-diretOrios do 

HetNOS, dependendo do propOsito da instalagiio (no minim°, devem ser criados os 

diretOrio dos executiveis, bin, e da documentagiio, doc). Para apenas utilizar o 

HetNOS neo a necesszirio copiar os fontes do sistema. Naturalmente, uma vez 

criados os sub-diretOrios, os arquivos devem ser copiados para os respectivos sub-

diretOrios. 

A-1.2.1 Passo 2 - modificagao do ambiente 

E necessario criar uma variEivel de ambiente indicando em que diretOrio se 

encontram os executtiveis do HetNOS. Tal varkivel de ambiente denomina-se 

H_B I N, e pode ser criada corn o comando Unix set e n v, tal como 

setenv H_BIN /tools2/HetNOS/bin 
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Este comando pode ser executado a partir do sinal de prompt do shell, mas 

aconselha-se que a linha acima seja adicionada ao arquivo script47  de inicializacito 

do mesmo. A varidvel NJ I N 6 necessdria porque os executitveis do sistema 

consultam a mesma para localizarem seus arquivos. 

Outra alteragao recomendada e incluir o diretOrio onde se encontram os 

arquivos executEiveis do HetNOS na vEuiEivel PATH, caso contrario os executEiveis 

deverao ser chamados de forma absoluta ou a partir do proprio diretOrio de 

binEirios. Uma vez definida a variitvel de ambiente H_B I N, o PATH pode ser 

modificado acrescentando-se o componente $ B I N a linha que define o mesmo, tal 
como 

set PATH (/bin /usr/bin /usr/local/bin EFLBIN /usr/x11/bin) 

A-1.3 Como Ativar o HetNOS 

E permitido que estagOes sejam ativadas e desativadas a qualquer 

momento, mas apenas tuna estagao pode ser inserida de cada vez. Para ativar 

uma estagao, incluindo o nodo na rede, e necessario executar o "inicializador" 

informando como pararaetro o nome de uma estagao HetNOS qualquer da rede 

(isto e, uma estagao onde o HetNOS ja esteja ativado). A excegiio ocorre quando da 

inicializagao da primeira estagao da rede, e o parametro informado reflete tal fato. 

Opcionalmente, ao ativar o HetNOS pode-se informar o nivel de depuragao 

desejado (selecionando a quantidade de mensagens a ser impressa na tela). 0 

manor nivel e o 0, onde apenas as mensagens absolutamente essenciais sao 

mostradas, tal como mensagens de erro. 0 nivel 1, o recomendado para operagao 

normal, apresenta, alem das mensagens do nivel 0, urn pequeno conjunto de 

mensagens que serve para o super-usuario HetNOS supervisionar seu sistema. 0 

nivel 1 (correntemente o default) deve ser utilizado para depuragao global do 

sistema, para demonstragao do software ou para monitorizagao mais detalhada de 

sua operagao. 0 nivel 3 e extremamente verboso, pois apresenta todas as 

mensagens dos niveis 0, 1 e 2 e uma variedade de mensagens adicionais. 

Naturalmente, o desempenho do sistema e afetado de forma inversamente 

proporcional ao nivel de depuragao utilizado. 

47  o arquivo .cshrc, no caso do csh, interpretador de comandos utilizado no sistema SunOS 

4.1. 
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A-1.3.1 Passo 1 - inicializacio do anel: primeira estagao 

Para colocar o HetNOS no ar em uma primeira estagao, basta executar a 

seguinte linha de comando: 

hetnos 1 dl 

0 nivel de mensagens de depuragao pode ser informado pelo parLneiro dx, 

onde x significa o nivel de mensagens (0, 1, 2 ou 3), tal como a linha de comando 

HetNOS 1 d2 

serve para acionar o HetNOS corn nivel 2 de depuragao. 

A-1.3.2 Passo 2 - inclusao de urn nodo: estagfies subseqiientes 

A partir da segunda estagao (inclusive), devemos informar ao programa 

"inicializador" o nome de uma estagao de trabalho que jit possua o HetNOS 

executando (de forma estavel, apas a fase de inicializagao). Assim, a nova estagao 

incluida no conjunto de estagOes HetNOS, tomando parte no anel de comunicagao. 

Assim sendo, o parametro 1 e substituido pelo nome de uma estaggto 

qualquer do conjunto de estagaes já corn o HetNOS. Esta estagao sera tomada como 

aquela a esquerda da estagao nova na configuragao resultante do anel logic°. A 

titulo de exemplo, para inserir o nodo "guria" em uma rede composta pelas estagOes 

"mate", "pala", "cuia" e "espora", basta executar na "guria" o comando 

hetnos espora dl 

Como resultado, a estagao "guria" sera inserida no anel a direita da "espora" e a 

esquerda da "mate". 
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A-1.4 Como Programar Aplicagoes HetNOS 

A-1.4.1 Arquivos a incluir 

Para compiler uma aplicacao HetNOS e preciso incluir as seguintes linhas 

no cOdigo: 

#include "gloconst.h" 
"glotypes.h" 
"glovars.h" 

#include "appconst.h" 
#include "apptypes.h" 
it -include "appvars.h" 

itinclude "incl udes.h" 
#i nclude "glomacro.h" 

Para que o compilador C encontre os arquivos header acima e necessEirio 

acrescentar o parametro "-I$HetNOS/includes" a linha de comando do cc, tal 

como: 

cc -o myprog -ISI-letNOS/includes SLIB/dcllib.o myprog.c 

Nos diretorios onde se encontram aplicag8es exemplo, ha modelos de 

arquivos makefile prontos para utilizagao. Basta trocar os nomes das aplicacoes a 

serem geradas. 

A-1.4.2 Utilizacao de bibliotecas de rotinas 

Para que uma aplicagao HetNOS utilize as fungOes contidas nas bibliotecas 

de rotinas, durante a compilagao ela precisa ser ligada a estas bibliotecas, 

incluindo como parametro o conjunto de bibliotecas acessadas. Urn exemplo de 

linha de comando: 

cc -o myprog -ISHetNOS/includes SLIB/userlib.o SLIB/basiclib.o 
SLIB/commlib.o SLIB/messlib.o 
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Para facilitar a tarefa de digitagao dessa linha de comando, pode-se 

empregar solugoes simples do sistema Unix, tal como criar uma variavel que 

represente o comando ou um script contendo as diversas compilagae-  s. 0 metodo 

aconselhado baseia-se no utiliterio make, que processa urn arquivo cujo nome 

padrao e makefile. Tal arquivo poderia incluir as seguintes linhas: 

11 atribuicoes 
LIB=$(HetNOS)/obj 
LIBALL=$(LIB)/basiclib.o $(LIB)/commlib.o $(LIB)/messlib.o 
LIBAPP=$(LIBALL) $(LIB)/dcllib.o 

# quais executaveis devo gerar? 
all: 	myprog 

# testa dependencias de myprog e recompila se alguma mais nova 
myprog: myprog.c myprog.h $(OBJAPP) 

cc -o myprog $(HDIRS) myprog.c $(OBJAPP) 

# nao sao compiladas nunca, mas precisam constar 
$(LIB)/basiclib.o: 
$(LIB)/commlib.o: 
$(LIB)/messlib.o: 

A-2.4.3 Constantes utilizadas 

0 programador de uma aplicagAo HetNOS precisa conhecer o significado de 

algumas poucas constantes (para a definicao de determinadas variaveis, p.ex.): 

• AUX_AISGLIEN• tamanho maxim() de tuna mensagem enviada ou 

recebida por urn usuario 48. Ex.: char mess[MAX_MSG_LEN]; 

• MAX_NAME_LEN• tamanho maximo do nome de urn processo. Ex.: 

char who[MAX_NAME_LEN]; 

• MAXSOMMANDIEN. tamanho maxim() de urn comando de uma 

mensagem HetNOS (importante sonaente se a funcAo 

parse message é utilizada no programa). Ex.: char 

command[MAXSOMMAND JRN]; 

• NUX_ARGIRNINTS_LEN: e o restante de uma mensagem, pois 

definido como o tamanho total de uma mensagem (BUFFER_SIZE), 

decrescido dos tamanhos mitximos de nome (MAX_NAME_LEN) e 

comando (MAXSOMMAND J RN) mais dois. 

418  tal valor é menor do que BUFFER_SIZE porque mensagens indiretas sio acrescidas de 

determinados headers na DCL, sendo que estas Ultimas utilizam BUFFER_SIZE. 
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• MAX_ARGUMENTS: flamer° maxim° de argumentos que as funcOes 

auxiliares (parse arguments) de interpretagito de mensagens 

suportam. Ex.: char • args[MAX_ARGUMENTS]; 

• MAX_DATA_BLOCK_LEN: e o tamanho maximo possivel de dados a 

enviar ou a receber atrav6s das funvies h_send_bytes 	e 

h_re ce i v e_by tes ( ) (aplicavel quando estas fungoes sao 

utilizadas, e calculada com base no tamanho maxim° dos 

argumentos de uma mensagem e na taxa de expansio devido ao 

algoritmo de decodificagao). 

• MAX_USERNAMEIEN• tamanho maxim° de nome de usuario. 

• MAX_PASSWORD_LEN. tamanho maxim° de uma senha de 

usuario. 

• MAX_PATH_LEN• tamanho maxim° de urn caminho de diretOrio 

passado como pararnetro ao HetNOS. 

A-1.5 Esquema de Depuracao em Niveis 

0 HetNOS foi programado para atuar em diferentes niveis de depuragao. 

0 nivel de depuragao determina a quantidade de informagOes a serem impressas no 

console durante a execugao do sistema. Existem quatro niveis, em ordem 

crescente de verbosidode: 

• Nivel 0: apenas as mensagens de erros fatais sao impressas, como 

a perda de urn nodo; erros como quebras de conexiies corn usuarios 

ou operagOes como insergao de um nodo na rede nab sao 

informadas. 

• Nivel 1: sao apresentadas todas as mensagens impressas no nivel 

0, mais informagOes relativas a modificagoes no anel por entrada, 

saida ou falha de um nodo. Este e o modo de operagao utilizado por 

usuarios da plataforma HetNOS. 

• Nivel 2: sac) apresentadas todas as mensagens dos niveis 0 e 1, 

mais informagOes pertinentes ao envio e recepgao de mensagens 

(toda a movimentagRo de mensagens na DCL), bem como falhas 

em conexoes quaisquer; de uma forma geral, os eventos 

relacionados aos procedimentos principais sao apresentados na 

console. Este e o modo de depuragito recomendado para executar 

alteragoes no HetNOS. 
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• Nivel 3: sao apresentadas todas as mensagens dos niveis 

anteriores, mais uma serie de informacoes detalhadas sobre as 

operagOes em andamento, mesmo as mais usuais; extremamente 

verboso, as vezes torna dificil separar as informagOes desejadas 

das demais. 

0 programador do sistema e quem deve determinar a que nivel pertence 

cada uma das mensagens impressas na tela. Ha quatro primitivas diferentes, uma 

para cada nivel (corn a mesma sintaxe da fungi() printf) : printdb0 (nivel 0), 

printdbl (nivel 1), printdb2 (nivel 2) e printdb3 (nivel 3). Todas as informagOes 

impressas corn printdbl sera° mostradas sempre que o nivel de depuragao for 

maior ou igual a 1. Printerr a as vezes utilizada, e consiste em urn sinOnimo para 

printdb0. 

0 nivel de depuragao e informado em tempo de carga (é urn dos 

parametros do ativador do sistema), e nao em tempo de compilagao, permitindo 

executar o sistema de rede corn diferentes niveis de depuragao em diferentes nodos 

(o que pode ser de valia para analisar problemas ocorridos em nodos especificos). 

Adicionalmente, cada modulo executado (DCL, servidores) recebe este parametro 

que nao precisa ser igual para todos, permitindo que um modulo especffico seja 

depurado. 

HA urn segundo mecanismo de depuragao a disposicao do programador do 

sistema, este em tempo de compilagao. 0 programador pode desejar analisar urn ou 

mais arquivos fonte em particular. Para tal, existe uma definicao booleana que 

determina se deve ou nao haver depuragao naquele modulo, mascarando 

mensagens impressas pelas fungOes printdb. Uma vez que urn arquivo fonte ester 

totalmente depurado, o programador pode trocar a definicao para falso, e 

independentemente do nivel de depuragao dinamico informado, nenhuma 

mensagem daquele modulo de software sera impressa no console. 0 valor inicial 

(padrao) para cada modulo e verdadeiro, ou seja, corn debug. 
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