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RESUMO

Esta dissertação apresenta o projeto e implementação de um sistema gerador

de sfubs, para utilização no ambiente computacional do Laboratório de Sistemas

Digitais do ICMSC/USP, em plataformas DOS. O gerador de sfubs é uma ferramenta

de auxílio ao desenvolvimento de aplicações distribuídas e tem como função criar

automaticamente os procedimentos sfubs, a partir da definição dos serviços que serão

executados remotamente. Esse software de apoio libera os programadores da

implementação de rotinas que envolvam os protocolos básicos de comunicação.

Os procedimentos sfubs são responsáveis pela comunicação entre os

processos clientes e os serviços oferecidos. Com esses procedimentos, os processos

cliente e servidor podem ser compilados e executados separadamente, em máquinas

diferentes.

Dentre as vantagens do sistema gerador de sfubs, a mais importante, e que

está bem caraclerizada neste trabalho, é o ganho de produtividade nos projetos de

aplicações distribuídas, tornando extremamente atrativa sua adoção nesses projetos.

O sistema proposto está implementado na linguagem "C" e pode ser utilizado

facilmente para a geração de aplicações distribuídas envolvendo equípamentos

compatíveis com a linha IBM-PC, executando DOS versão 3 ou superior'
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ABSTRACT

This dissertation presents the project and implementation of a stub generator

system, to be used in the Digital Systems Laboratory at ICMSC/USP, running on DOS

platforms. The stub generator is an auxiliary tool for the development of distributed

applications and has the responsability of creating the stub procedures automatically,

based on the definitíon of the services that will be executed remotely. The auxiliary

software releases the programmers from the routine implementation tasks that involve

the basic communication protocol.

The stub procedures are responsible for the communication between the

clients processes and the available services. With these procedures, the client and the

server can be both compiled and executed separately, on diferent machines.

The most attractive advantage in adopting the stub generator described in this

work is the gain of productivity observed in distributed applications designs.

The proposed system is implemented in the "C" language and can be easily

used for the generation of distributed applications involving IBM-PC compatible

platforms, executing the DOS version 3 or higher.
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TNTRODUçAO

Na atualidade, as pessoas vêm dependendo cada vez mais dos

computadores e, conseqüentemente, os estão utilizando nas mais diversas

atividades. lsto ocorre devido ao grande volume de informaçöes e a necessidade de

rápido acesso a elas.

Como resposta a essa tendência, o hardware tem sofrido rápido avanço

tecnológico e o software vem evoluindo, o que torna possível a utilizaçåo dos mais

modernos recursos de hardware. lsto se percebe com o uso de microcomputadores

(ou estaçöes de trabalho), redes de computadores e sistemas distribuídos, tanto na

área acadêmica quanto na comercial, que vem crescendo muito. Observa-se,

também, nitidamentente o progresso dos sistemas que gerenciam os computadores, e

nesse campo, procurando-se superar as limitações dos sistemas operacionais

centralizados, intensificam-se trabalhos que mostram a importância dos sistemas

distribuídos.

Por tudo isso, os sistemas distribuídos têm evoluido bastante, sendo a

maioria implementada com base no modelo cliente/servidor, em que a comunicação é

realizada através de troca de mensagens. Como exemplo de mecanismo de

comunicação tem-se a chamada de procedimentos remotos (ou RPC), que ocupa

lugar de destaque no atual estágio a que chegaram as pesquisas. RPC é um

mecanismo semelhante ao de chamada de procedimento local; diferindo apenas pelo

fato de que, no RPC, o procedimento chamado é executado em um processador

diferente e, muitas vezes, em uma máquina diversa daquela que solicitou' O

procedimento encarregado de descobrir o local onde reside o procedimento chamado

e de tornar uma chamada remota igual a uma chamada local, é conhecido como sfub

e é o assunto alvo desta dissertação, mais particularmente, a construção dos

I
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procedimentos sfubs feita automaticamente. Este trabalho visa a criação dessa

ferrament a para o ambiente DOS, a qual servirá de auxilio no desenvolvimento de

aplicações distribuídas para o Servidor de Processamento Paralelo (SPP), projetado

pela equipe do Laboratório de Sistemas Digitais (LaSD) do ICMSC, para a área de

engenharia em geral, entre outras aplicações a serem desenvolvidas. O gerador de

sfubs foi construído sobre o protocolo SPP, do servidor paralelo (implementado,

também, pelo pessoal do LaSD).

O gerador automático de sfubs vem auxiliar o desenvolvimento de sistemas

distribuídos, propiciando um aumento significativo de produtividade, além de eliminar

o trabalho exaustivo decorrente do desenvolvimento manual de procedimentos que

manipulam os protocolos básicos de comunicaçäo.

Direcionada à análise e ao desenvolvimento de um "Sistema Gerador de

Sfubs", esta dissertaçäo, além deste capítulo introdutório, está dividida em duas

partes, num total de seis capítulos, com o seguinte conteúdo:

Na primeira parte, encontra-se toda a revisão bibliográfica, no qual está o

conteúdo necessário ao desenvolvimento deste trabalho.

No capítulo 1 são tratados conceitos relacionados com sistemas

distribuídos: definiçäo, arquiteturas e caracterizaçäo.

O capítulo 2 aborda os mecanismos de comunicação entre processos

através de troca de mensagens, ou seja, os mecanismos adequados para sistemas

distribu ídos fracamente acoplados.

A chamada de procedimento remoto, ponto chave deste estudo, é analisada

no capítulo 3, onde são mostrados os motivos do crescente interesse em sua

utilização, as questões envolvidas em um projeto, vantagens e desvantagens.

Complementando o estudo, o capítulo 4 mostra como desenvolver

aplicaçöes distribuídas através de chamadas de procedimento remoto utilizando um

gerador de sfubs.

No capítulo 5, säo mostrados alguns conceitos sobre geradores de

aplicações e compiladores, que auxiliam o desenvolvimento do gerador de sfubs'
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Os próximos capítulos concentram-se na análise e projeto do s¡stema

gerador de sfuôs, referente à segunda parte desta dissertaçäo.

O capítulo 6 apresenta a análise, desenvolvimento e implementaçåo do

sistema gerador de sfubs.

E no capítulo 7 encontram-se as contribuiçöes deste trabalho, a conclusões

e as propostas para trabalhos futuros.

Finalizando, apresentam-se a bibliografia consultada e os apêndices com

informações que esclarecem e/ou complementam alguns pontos do texto.
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cAPíTULO 1

SISTEMAS

DISTRIBUIDOS

O objetivo deste capítulo é formar a base conceitual necessár¡a para os

capítulos posteriores.

São estudados conceitos fundamentais sobre sistemas distribuídos,

indispensáveis para o entendimento do texto em sua totalidade.

Evolução

Defi n i ç ão/C a racte rizaç ão

Classificação

Objetivos

Arquiteturas básicas

Model o C I ie nte/Se rvidor

Servrdores
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5

Os sistemas distribuídos têm sido objeto de investigação cada vez maaor, por

parte de seus pesquisadores, e hoje há consciência de sua importância no presente e

no futuro.

1.1- Evoluçäo

Nas últimas cinco décadas, os sistemas operacionais têm passado por uma

evolução gradual, sofrendo avanços acentuados a cada período.

No início, durante aproximadamente uma década, o computador era

monousuário, significando que um único usuário tinha a posse absoluta da máquina

IMul89].

Na década posterior, por volta dos anos de 1955 a 1965, o processamento

em lote (os chamados sistemas batch) surgiu para permitir e, em seguida, melhorar a

utilizaçåo do computador por diversos usuários, que passaram a submeter seus

programas em uma fila, levada a processamento de uma só vez, embora os

programas fossem executados um a um. Cada usuário deveria, entretanto, esperar

durante um certo tempo para receber seus resultados [Mul89].

O período que se segue, até 1980 marcou a era dos computadores

multiusuários (sistemas time-sharing). O surgimento dessa modalidade supriu a

necessidade de melhor utilização cio processador, onde cada usuário faz uso de uma

"fatia" de tempo (time-slice) pré-determinada para processar seu programa. Caso o

programa não possa ser executado dentro do espaço de tempo que lhe foi destinado,

sua execução é suspensa, aguardando até que um novo espaço de tempo lhe seja

concedido. Nesses sistemas, cada usuário sente-se como se possuísse o computador

por inteiro, só para si, sem tomar conhecimento da concorrência pelo processador e

por outros recursos existentes. Um fator importante é o aumento de produtividade,

decorrente da ínteração direta entre homem e máquina [Mul89].

5
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Uma característica da década de 80, que permanece até hoje, é o uso de

computadores pessoais e de redes de computadores [Tan88], emerg¡ndo, então, os

sistemas distribuídos, especialmente os que utilizam microcomputadores (ou estações

de trabalho) e redes locais. Um outro aspecto importantíssimo dos últimos tempos é

a rápida evolução do poder de processamento dos computadores.

1.2- Definição I Caracterizaçäo

Analisando o discurso dos vários autores que, ao longo dos anos, definiram

sistemas distribuídos, pode-se identificar três características comuns a todos os

conceitos emitidos:

a) são constituídos de vários computadores autônomos;

b) são interligados por um meio de comunicação;

c) são controlados por um sistema operacional.

Há, entretanto, na definição de cada autor, elementos únicos a considerar.

Tanenbaum [Tan91] por exemplo, define sistemas dístribuídos como aqueles

que têm as seguintes características:

a) múltiplos processadores independentes interligados por um subsistema

de comunicação;

b) o ambiente é transparente ao usuário (visualizado como um sistema

centralizado);

Já Mullender [Mul89] caracteriza os sistemas distribuídos como:

a) múltiplos processadores independentes interligados por um subsistema

de comunicação;

b) o ambiente é transparente ao usuário (visualizado como um sistema

centralizado);

6
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c) o sistema operacional é integrado e tolerante a falhas

A partir da conceituação dos autores apontados, pode-se inferir que as

diferenças entre os mais diversos conceitos, dificilmente seråo superadas, uma vez

que cada pesquisador realiza sua anál¡se sob determinado ponto de vista, o que o faz

enfatizar as particularidades que lhe parecem importantes, em funçåo do enfoque

dado ao seu próprio trabalho.

lsso se percebe, por exemplo, em Mullender [Mul89], que caracteriza

"Tolerância a Falhas" como essencial em um sistema distribuído, enquanto

Tanenbaum [Tan91] não exige esse aspecto e coloca transparência como o conceito

chave, ou seja, o uso de múltiplos processadores deve ser invisível ao usuário.

Observa-se, por outro lado, que os primeiros pesquisadores do assunto não

se preocupavam com a diferença entre Sistemas Operacionais de Redes e Sistemas

Operacionais Distribuídos, o que se sabe, hoje, ser muito importante, convindo

distinguir bem um do outro.

Sistema operacional de rede (figura 1.1) é um sistema em que cada

computador tem seu próprio sistema operacional, acrescido de uma camada de

software que é responsável pela comunicaçåo através da rede [Kir88] [Tan91].

Esse típo de sistema operacíonal visa, principalmente, o compartilhamento

de recursos a um custo relativamente baixo sem, entretanto, se preocupar com a

transparência do sistema, ou seja, a manipulação dos recursos remotos é totalmente

explícita [Kir91].

Sistema operacional distribuído (figura 1.2) é um sistema único que integra

todos os recursos disponíveis. Como em sistemas centralizados, o conceito chave é a

transparência da arquitetura ao usuário [Tan85]. Assim, o acesso a qualquer recurso

é feito implicitamente, através de um nome, e o próprio sistema se encarrega de

localizá-lo [Kir91].
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Figura 1.1- Exemplo de um Sistema Operacional de Rede

Com base nos conceitos descritos, pode-se concluir que não é apenas a

arquitetura quem define se um dado sistema é, ou não, distribuído, mas

fundamentalmente o software [Tan85].

Cotrrputador B
coÍlpuÈador c

Conìputador À

conpuEâdor D

comunicação

Rede de Comunicação

MVS

Unix

DOS
os/ 2

CÕmpuÈador B
Corlpulador C

cohputådor À

co¡nputador D

Comunicação

Rede de Comunicação

Amoeba

Amoeba

Amoeba
Amoeba

Figura 1.2- Exemplo de um Sistema Operacional Distribuído
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1.3- Glassificação dos Sistemas Distribuídos

Os sistemas distribuídos podem ser classificados de duas maneiras básicas:

quanto à disposição geográfica e quanto à variedade dos elementos de

processamento.

{.3.1- Quanto à disposiçäo geográfica dos Elementos de
Processamento

Segundo esta classificação, os sistemas distribuídos säo agrupados

basicamente em duas categorias: sistemas distribuídos fortemente acoplados e

sistemas distribuídos fracamente acoplados.

Os sistemas distribuídos fortemente acoplados säo aqueles onde os

elementos de processamento estão, geralmente, confinados em um único gabinete,

estando, portanto, fisicamente próximos [Cou88] [Bal89]. A comunicação nesses

sistemas é muito rápida e confiável [Bal89].

Pode-se, ainda, subdividir essa categoria em dois grupos, de acordo com o

mecanismo utilizado na comunicação entre os elementos de processamento:

multiprocessador (fígura 1.3), que utiliza memória global como meio de comunicação

e o seu endereçamento é único para todos os processadores e multicomputador, que

utiliza memória local e a comunicação é feita através de troca de mensagens (figura

1.4) [Pad92] [Amo88].

Os sistemas distribuídos fracamente acoplados (figura 1 5) são os que

utilizam uma rede de computadores (local e/ou de longa distância) interligando os

elementos de processamento [Cou88]. Os elementos de processamento estão

fisicamente dispersos, resultando uma comunicação mais lenta e menos confiável

[Kire1][Bal8s].
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EP1 ÊP2 EP3 EPN

Figura 1.3- Exemplo de um Sistema Distribuído fortemente acoplado (multiprocessador)

ËP1 EP2 EP3 EPN

Ba rramento

Figura 1.4- Exemplo de um Sistema Distribuído fortemente acoplado (multicomputador)

Considerando-se que esse tipo de sistema é o que será abordado neste

trabalho, as referências a "sistemas distribuídos", devem ser entendidas, a partir

deste ponto, como sistemas distribuídos fracamente acoplados.
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ETr EIz ET¡ ETN

Rede de

Comuni cação

Sr Sz S r"r

Figura 1.5- Exemplo de um Sistema Distribuído fracamente acoplado

1.3.2- Quanto à variedade dos Elementos de Processamento

Segundo este critér¡o, os sistemas distribuídos podem se class¡ficar como

sistemas distribuídos heterogêneos ou s¡stemas distribuídos homogêneos.

Sistemas distribuídos homogêneos (figura 1.6) são os que possuem um

único tipo de elemento de processamento (componentes compatíveis). Sendo

compatíveis, todos os elementos possuem um conjunto mínimo de instruções iguais e

a mesma representação de dados. Nesses sistemas, um programa pode ser

facilmente executado em qualquer elemento de processamento, reduzindo o esforço

de programação e permit¡ndo a movimentaçäo de processos (migração) de um

computador para outro mais facilmente [Bur87] [Lun82]

Sistemas distribuídos heterogêneos (figura 1.7) são constituídos por dois ou

mais tipos diferentes de elemento de processamento [Mul89]. Neles, o transporte de

processos de um computador para outro é mais difícil, devido à necessidade de

tradução de uma codificaçäo para outra [Bur87] [Lun82].
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Rede de Comunicaçäo

Figura 1.6- Exemplo de um Sistema Distribuído homogêneo

Rede de comunicação

Figura 1.7- Exemplo de um Sistema Distribuído heterogeneo

1.4- Objetivos de Projeto

No desenvolvimento de sistemas distribuídos, os projetistas perseguem

alguns objetivos básicos.

a) Tranparência: este é um objetivo de todos os sistemas distribuídos' A

intenção éfazer com que o usuário utilize o sistema como se ele fosse

centralizado, sem conhecer a arquitetura e sem se preocupar onde os
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seus processos estão sendo executados ou mesmo onde os seus

dados estão armazenados [Tan85] [Cou88].

b) Consistência: o objetivo é ter um sistema confiável, capaz de contornar

os problemas de falha para não perder, nem danificar, algum dado. O

sistema precisa fornecer ao usuário informaçöes sempre corretas

ICou88].

c) Eficiência: é o objetivo mais claro e efetivamente esperado. lsto porque,

mesmo com elementos de processamento menos poderosos, a divisão

do sistema global em tarefas menores faz com que esses elementos

possam manipulá-las individualmente [Lam81 ].

d) Tolerância a falhas: o sistema precisa ser inteligente ao ponto de

contornar as falhas (de hardware ou software) que porventura ocorram,

mesmo que haja uma queda no desempenho [Mul89].

Esses objetivos são desejados em todos os projetos de sistemas

distribuídos, mas é importante ressaltar que nem sempre pode-se obter o ideal (atingir

todos os objetivos) devido a fatores que podem aperfeiçoar um determinado objetivo,

mas prejudicar outro.

1 .5- Arquiteturas Básicas

As arquiteturas são utilizadas para classificar e analisar as propriedades dos

sistemas distribuídos existentes e em desenvolvimento. Tanenbaum, em [TanBS], cita

três modelos básicos que servem como referêncía:

a) Minicomputador: neste modelo, o sistema é constituído por computadores

multiusuários, onde cada usuário é ligado a uma máquina, com acesso remoto

aos outros componentes. Esta é uma derivação dos sistemas time-sharing,

onde a vantagem mais clara é a incorporaçäo de sistemas já existentes.
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servidores
de Arquivos

EstaçÕes de

Trabal,ho

Rede de Comunicação

b) Estação de Trabalho/Servidor (figura 1.8): neste modelo cada usuário tem uma

estação de trabalho pessoal interligada às outras e um conjunto de servidores

compartilhados. Uma grande vantagem neste modelo é que a maioria dos

trabalhos é feita na própria estação, diminuindo o acesso via rede'

Figura 1.8- Exemplo do Modelo Estação de Trabalho/Servidor

c) Banco de Processadores (figura 1.9): este modelo é constituído por um

conjunto (banco) de processadores e terminais conectados a uma rede.

Quando um usuário liga um terminal, automaticamente ele recebe um

processador do banco, o qual será devolvido no encerramento da sessão. O

modelo tem vantagens, entre as quais, fornecer um poder computacional de

acordo com as necessidades dos usuários e oferecer mais de um tipo de

processador aos usuários, que têm assim, a opçäo de solicitar um processador

com determinadas características. Aí, então, o banco atende à solicitação

quando o processador requisitado estiver disponível'
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servidores
de Àrquivos

Terminais

Banco de
Processadores

Rede de comunicação

Figura 1.9- Exemplo do Modelo Banco de Processadores

Est-açöes de

Tr aba I ho

Mi c r ocompu ta do r es

Mi ni compu tadores

Rede de comunicaçåo

Figura I .10- Exemplo do Modelo lntegrado

A maioria dos sistemas ex¡stentes, reca¡ sobre o modelo estação de

trabalho/servidor. Tem-se notado, entretanto, que a tendência atual é a uttlização de

sistemas combinados, tais como: o modelo integrado (figura 1.10) que é a fusão dos
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modelos minicomputador e estação de trabalho/servidor e o modelo híbrido (figura

1.11) que incorpora todas as vantagens dos modelos estação de trabalho/servidor e

banco de processadores, simultaneamente [Cou88]'

Sistema Gerador de Stubs
Sistemæ Distribuiclos

Estaçöes de

Traba-Lho

Terminais

Servidores
de Arquivos

Banco de

Processadores

Rede de ComunicaÇão

:
E:

Figura 1.11- Exemplo do Modelo Híbrido

1.6- O Modelo Cliente/Servidor

A grande maioria das aplicações distribuídas é implementada com base no

modelo cliente/servidor, devido à sua modularidade'

Nesse tipo de abordagem, oS processos que compöem uma aplicação

distribuída ou são clientes (que solicitam alguma tarefa) ou são servidores (que

fornecem determinados serviços aos processos clientes) [Cou88] [Tan89] que se

comun¡cam através de troca de mensagens. Em sistemas distribuídos, os projetistas

geralmente optam por arquiteturas nas quais os serv¡ços são feitos em máquinas
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dedicadas, diminuindo a complex¡dade do software e aumentando o desempenho

ICou88].

O princípio básico desse modelo é simples: os processos que desejam

executar alguma função específica enviam uma mensagem ao processo que

desempenha a atividade requerida, solicitando o processamento; após a execução do

pedido, uma mensagem de resposta é retornada ao processo origem. Existem várias

maneiras de se implementar esse conceito, mas a forma mais difundida é através de

chamada de procedimento remoto (ou RPC)[Tan8S] [Cou88].

1.7- Servidores mais utilizados em Sistemas Distribuídos

1.7 .1- Servidor de Nomes

Um servidor de nomes é responsável pelo mapeamento entre nomes de

objetos (recursos) e a sua localizaçâo no sistema (endereço). O servidor de nomes

trabalha com tabelas estáticas ou dinâmicas, que armazenam informações dos

recursos existentes, assim como a identificação dos usuários que podem utilizá-los. O

servidor de nomes também fornece um esquema de segurança autorizando a

utilização do recurso apenas por usuários devidamente registrados [Tan85] [Cou88].

1.7 .2- Servidor de Arquivos/Diretórios

O sistema de arquivos tem como funçåo fornecer um local para

armazenamento de arquivos dos usuários. Esta função, bem como o esquema de

segurança e proteção, ê geralmente desempenhada por um servidor de

arquivos/diretórios.
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o serviço de diretórios deve manipular a estrutura global do sistema de

arquivos, gerenciando a maneira como Se tem acesso aos arqu¡Vos do sistema'

fazendo o mapeamento entre o nome do arquivo e o seu identificador (é um caso

particular do serviço de nomes) [Tan85].

O servidor de diretórios é, geralmente, implementado no próprio servidor de

arquivos [Tan91].

1.7 .3- Servidor de lmPressäo

É o servidor que fornece aos usuários procedimentos de impressão. Esse

serviço pode ser feito por pré-alocação (a impressora é alocada para um usuário por

vez) ou por,,spoo/rng" (os arquivos são enviados ao servidor, onde são armazenados

e impressos um de cada vez) [Gio86] [Vel92].

A vantagem da alocaçäo desse serviço é o compartilhamento de

impressoras avançadas, com alta velocidade ou alta resolução, que têm preços

geralmente elevados IGio86];

impressoras no sistema.

procura-se, também, minimizar o número de

1.7.4- Servidor de Correlo Eletrônico

Um servidor de correio eletrônico cuida dos serviços oferecidos para

comunicação entre usuários, ou seja, permite a comunicação de usuários via rede de

comunicaçäo através de trocas de mensagens. Mensagens enviadas por um usuário

sâo armazenadas em uma caixa postal, associada ao usuário destino [Gio86] [Vel92]'

É um serviço bastante popular e em constante expansão, que permite a

comunicação entre usuários de sistemas espalhados pelo mundo [Tan85]'
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Além dos servidores descritos nos itens de 1.7.1 a 1.7.4, existem outros

tipos de servidores (e serviços) utilizados em sistemas ditribuídos, tais como: servidor

de boot, servidor de relógio, servidor de gateway, entre outros [Tan85] [Cou88].

1.8- Considerações Finais

Concluindo este capítulo, pode-se resumir alguns pontos relevantes do

estudo dos sistemas distribuídos:

a) um sistema distribuído é um conjunto de elementos de processamento

independentes interligados por uma rede de comunicação e que o

usuário utiliza como se fosse um sistema centralizado, deixando o

tratamento da distribuição para o seu sistema operacional;

b) os sistemas distribuídos podem ser classificados quanto à dispersão

geográfica (fortemente acoplados ou fracamente acoplados) e quanto

à variedade dos elementos de processamento (homogêneos ou

heterogêneos);

c) a maioria dos sistemas distribuídos existentes utiliza o paradigma

cliente/servidor, que forma a base da comunicação entre os processos,

e a arquitetura estação de trabalho/servidor é a mais adotada pela

comunidade científica.
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cAPíTULO 2

coMUNlcAçÃo

ENTRE

PROCESSOS

Este capítulo fornece uma visäo geral sobre comunicação entre processos,

procurando caracte rizâ-la. São discutidos atguns exemplos dos mecanismos de alto

nível existentes.

Subsisfem a de I nterconexão

O modelo de referência

Mecanismos de Comunicação

Esquemas de nomeação

Sincronização

Estrutura da mensagem

Manipulação de falhas

Utilização de buffers
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Antes de se introduzir o estudo sobre mecanismos de comunicação entre

processos, é necessário entender o sistema de interconexåo dos componentes, que

torna possível a construção de aplicaçöes distribuídas.

2.1- Subsistema de lnterconexão

O subsistema de interconexäo é a parte do sistema distribuído que fornece

os recursos necessários para que se realize a comunicação remota entre seus

elementos ILag86].

De maneira semelhante aos sistemas de computação convencional, a

arquitetura de um subsistema de interconexão pode ser organizada como uma série

de camadas e módulos distribuídos em cada máquina, como mostra a figura 2.1

ILag86].

Sistema Gerador de Stubs
Comunicação e ntre P roce ssos

Camada 3 Modulo A Modu.Io B Modulo c

Camada 2 Modulo EModulo D Modulo F

Cãmada I Modulo G Modulo Il Modulo I

Figura 2.1- Exemplo de estrutura modular

Nas camadas superiores estão os sistemas aplicativos e nas camadas

inferiores os sistemas básicos [Mul89]. Cada camada conversa diretamente com as

camadas adjacentes, solicitando serviços da camada abaixo e fornecendo serviços à

camada acima. A camada mais baixa ê a física, pela qual os dados são transmitidos
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através de meios de comunicação. As outras são dependentes do modelo, mas cada

uma tem suas funções bem definidas. Um modelo padrão largamente difundido é o

modelo de referência para interconexão de sistemas abertos (OSl) da Organizaçâo de

Padrões lnternacionais (lSO) [Tan89].

2.1.1- O Modelo de Referência ISO/OSI

A necessidade de padronizaçäo tem crescido e a Organizaçåo de Padrões

lnternacionais propôs o Modelo de Referência para lnterconexão de Sistemas

Abertos, constituído de sete camadas (figura 2.2\ ÍGio86l [Mul89] [Tan89].

Computador A Computador B

Camada 7

Camada 6

Camadã 5

camada 4

Camada 3

Camada 2

Camada I

Ap I i cação

ApresenLação

ses são

TransporLe

Rede

lnlace de DadoI

Ap.l- icação

Apresenfação

Sessão

Transporte

Rede

lnlace de Dado:

F1 s ica

Figura 2.2- O Modelo de Referência ISO/OSI

A camada mais baixa, como em todos sistemas de interconexão, é a camada

física, responsávei por transmitir os dados através do canal de comunicação'
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A segunda camada é a enlace de dados, sendo responsável por fornecer

transmissão confiável sobre a rede, ou seja, tem a finalidade de detecção e

recuperação de erros. Nessa camada, os dados' no computador origem, são

subdivididos em quadros, que são enviados à mesma camada no computador destino,

a qual retorna quadros de reconhecimento para indicar que o recebimento foi correto.

euando isto não ocorre os quadros såo retransm¡tidos pelo computador origem. Uma

outra funçäo desta camada é o controle de fluxo devido à diferença de velocidade

entre dois elementos.

A próxima camada é a de rede, onde são tratadas as questões de

roteamento e controle de congestionamento. Esta camada aceita dados de um

componente enviando-os para o próximo, caso näo seja destinado ao seu

computador, isto é, fornece uma trajetória de conexão entre dois elementos.

A camada transporte, tem como função principal dividir os dados recebidos

em unidades menores (quando necessário) e passá-los para a camada abaixo. É

também responsável por garantir que os dados sejam passados corretamente.

A camada sessão é usada para estabelecer conexão entre processos.

Na camada apresentação såo fornecidos os serviços gerais da rede, tais

como transferência de arquivos, compressão de texto, criptografia, manipulação de

terminais, correio eletronico e operaçäo remota.

A camada aplicacäo é o local das aplicações desenvolvidas pelos usuários.

Com esse modelo é possível interconectar computadores em redes locais e

em redes de longa distância, sendo um ponto de referência útil no projeto de tais

sistemas. Entretanto, existem algumas desvantagens quando utilizado na construçäo

de sistemas distribuídos tais como:

a) como sistemas distribuídos são, geralmente, baseados em redes locais,

algumas camadas deste modelo são desnecessárias ou redundantes.

por exemplo: em redes locais o envio de mensagens é feito

diretamente entre o computador origem e o destino, Sem

armazenamento ou processamento intermediário, sendo, então,
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desnecessária a colocaçäo da camada rede que é responsável pelo

roteamento de Pacotes [Cou88];

b) em redes locais, o atraso devido à sobrecarga de comunicação

provocado pelo elevado número de camadas é muito alto [Tan85];

c) a freqüência de erros em redes locais ê bastante baixa, sendo

apropriado negociar com a possibilidade de erros no nível aplicaçäo

(pelo sistema RPC ou pelos programas cliente e servidor), reduzindo a

complexidade das funções e também a sobrecarga das camadas

inferiores [Cou88].

Assim, os sistemas distribuídos (conseqüentemente, os mecanismos de

comunicaçäo entre cliente e servidor) têm sido implementado com base em outros

modelos mais simplificados, tais como tcpltp.

2.2- Mecanismos de Comunicação

Com a utilização do modelo cliente/servidor, surge a necessidade da

comunicação entre o cliente e o servidor através da rede. Várias linguagens já

incorporam mecanismos de comunicaçäo baseados em troca de mensagens para

desenvolvimento de aplicaçöes distribuídas, tais como: SendlReceive Simples,

Rendezvo¿,s Estendido e Chamada de Procedimento Remoto.

2.2.1- Questões envolv¡das na escolha do mecan¡smo de

Passagem de Mensagens

Na escolha do mecanismo a ser utilizado ou implementado, alguns aspectos

devem ser considerados:
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a) Esquema de nomeaçäo

Nomeação é a maneira como o cliente identifica o servidor e como o servidor

identifica o cliente.

A nomeaçäo pode ser direta (direct naming), onde os nomes dos processos

são usados explicitamente para identificar a origem e o destino (figura 2.3). Mas, pode

também ser indireta (indirect naming), onde as mensagens são enviadas para alguma

entidade intermediária (por exemplo mailboxes) e delas também recebidas [Kir88]

[And83] [Bal89].

process cliente; process servidor;

send(servidor, mensagem) ; re ceive (cliente, mensagem) ;

end cliente end servidor

Figura 2.3- Exemplo de nomeação direta simétrica

Outra forma de classificar a nomeação é como simétrica ou assimétrica. Na

simétrica o transmissor e o receptor devem referenciar-se um ao outro (direta ou

indiretamente) e na assimétrica o receptor não especifica o transmissor (figura 2.4),

aceitando mensagens de qualquer um, ou o transmissor näo especifica o receptor

IKir88] [Bal8s]

O paradigma cliente/servidor utiliza nomeaçäo assimétrica, no qual o

processo servidor recebe pedidos de qualquer processo cliente [Bur87] [Hom82]

[And83] [BalBe].
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b) Sincronizaçäo

Quando o processo executa uma primitiva de transmissäo ou recepção, ele

pode ser bloqueado até que seu processo correlacionado atinja a primitiva

correspondente, ou pode continuar o seu processamento. No primeiro caso é dito que

a primitiva é bloqueante; no segundo, não-bloqueante [And83] [Bal89] [Kir88].

process cliente; process servidor;

send(servidor, mensagem) ; receive(mensagem)

end cliente. end servidor

Figura2.4- Exemplo de nomeação assimétrica

c) Estrutura da mensagem

Apesar de teoricamente um processo poder envíar qualquer mensagem para

outro processo, isto na prática não ocorre. Não é simples enviar, por exemplo,

vetores, ponteiros, dados representados diferentemente no transmissor e receptor,

entre outros. Por causa da dificuldade de tratamento dessas estruturas em

mensagens, os projetistas restringem a passagem a determinadas estruturas. No

próximo capítulo esse assunto será discutido com relaçäo a RPC.
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d) Manipulaçäo de falhas

Mesmo considerando que a tecnologia tem evoluído bastante e a

confiabilidade nos meios de comunicação tem crescido, a presença de falhas existe.

Falhas podem ser caracterizadas por mensagens perdidas, dados corrompidos ou

ainda incapacidade de atingir o processo destino [Kir88]. Para prevenção desse

problema é necessário algum mecanismo de reconhecimento; também este assunto

será discutido juntamente com RPC.

e) Utilizaçäo de buffers

O buffertem a função de controlar situaçöes de congestionamento na rede e

o fluxo de informações. O controle de congestionamento faz-se necessário quando

existe a possibilidade de degradação no desempenho da rede de comunicação,

devido à presença de muitos pacotes de informação e à dificuldade, ou

impossibilidade, de armazenar todos eles. O controle de fluxo, por sua vez, deverá

existir quando a emissão de mensagens, ou pacotes, precisar ser controlada para

evitar que a chegada dessas informaçöes seja mais rápida do que a capacidade de

sua manipulação por parte do receptor [Kir88].

A utilizaçäo de buffers é influenciada também pela sincronização. Por

exemplo, no caso de primitivas não-bloqueantes, é indispensável a sua utilização,

pois surge a necessidade de algum local de armazenamento da informaçäo para que

o outro processo a encontre [Kir88].

2.3- Exemplos de Mecanismos de Gomun¡cação

A comunicação entre um processo cliente e um servidor através da rede é

normalmente chamada "operação remota". A operaçäo remota é constituída de três
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primitivas: uma declaração de requisiçäo (request), uma declaração de recepção

(get-requesf) e uma declaraçäo de resposta (seno-repty)' A declaraçâo request ê

situada no processo cliente e tem a função de enviar uma mensagem ao processo

servidor com o pedido de execução de uma determinada tarefa. O servidor recebe o

pedido através de um get-reque.sf, processa a tarefa e então retorna os resultados

por meio do send- reply [Mul90] [Tan90].

2,3.1 - SendlReceivesimples (comunicaçäo ponto-a-ponto)

Este mecanismo pode ser síncrono, ou seja, o processo quando

desempenha a primitiva, send ou re1e¡ve, fica bloqueado até que o outro atinja o

ponto da primitiva correspondente. É, portanto, um mecanismo seguro, pois tem a

ceftezade que o processo destino receberá a ¡nformação [Bal89]. É chamado também

de rendezyous (figura 2.5a) [Kir88]. Um exemplo de linguagem que incorpora este

mecanismo é a linguagem OCCAM.

O sendlreceive pode ser também assíncrono, onde um processo não espera

a chegada do outro; é um mecanismo mais fexível e tem um desempenho mais alto,

porém é mais complexo e exige a necessidade de utilização de buffers [Bal89]. "C

concorrente" é uma linguagem que possui este mecanismo.

2.3.2- Rendezvous Estendido

Rendezvous estendido (figura 2.5b) é uma derivação do rendezvoøs simples

(figura 2.Sa). O rendezyous estendido tem como característica, além das mesmas do

"sendlrexeive" simples bloqueante, a apresentação de um grupo de comandos no

processo receptor. Nesse ponto hát a sincronização e a troca de mensagens (o
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request e o reptyl [Kir88]. ADA é um exemplo de linguagem com esse tipo de

mecanlsmo

Processo recebe Processo Receptor A t
---..-----------

recebê

Ponto de Ponto de

lSincronização
S¡ncronizaçäo

Procèsso Emissor------------... At Processo Em¡ssor

envia
envia

a) Rendezvous

trecho de
trecho de

Processo Processo RecèÞtor--------------. t'l

Ponto de Ponto de

I

I

t
Sincron

Processo Em¡ssor t1 Processo Emissor

t2 e

b) Rendezvous estendido

Proced¡mento

Processo Emissor

c) Chamada de Procedimento Remoto

..>

Figura 2.5- Exemplo dos mecan¡smos de Gomunicação [Kir88l'
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2.3.3- Ghamada de Procedimento Remoto (RPC)

A função do mecanismo RPC é a mesma: desempenhar troca de

mensagens; mas com algumas vantagens. Primeira, um processo pode comandar a

execução de um procedimento situado em outro processador. segunda, tanto o

emissor quanto o receptor pode envolver troca de mensagens (figura 2.5c) [Kir88]'

Terceira, uma operação remota pode ser representada sintaticamente como uma

chamada de procedimento local [Burs7] [And83]. Estas vantagens embutidas em seu

conceito, certamente, contribuem para que seja o mecanismo mais predom¡nante

nesse contexto.

O mecanismo RpC é uma extensåo da chamada de procedimento local, com

a diferença que o procedimento chamado pode estar em um computador diferente

daquele processo que requisitou.

2.4- Consideraçöes Finais

Neste capítulo ficou definido o subsistema de interconexão como uma

estrutura em camadas hierarquizadas que facilita o desenvolvimento de aplicações

distribuídas e de mecanismos de comunicação entre processos'

Abordaram-se, também, pontos importantes relacionados com os

mecanismos de comunicação.

No final, foram exemplificados alguns mecanismos e ressaltadas as

vantagens do sistema RPC em relação aos outros mecanismos'

No próximo capítulo seräo discutidas questões pertinentes à chamada de

procedimento remoto, tópico indispensável para se atingir o objetivo deste trabalho'
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cAPíTULO 3

CHAMADA

DE

PROCEDIMENTO

REMOTO

Os principais pontos envolvidos com o mecan¡smo de chamada de

procedimento remoto såo abordados neste capítulo.

Semântica

Binding

Manipulação de Parâmetros

Sfubs (lnÞrtace e Gerador)

Protacolos

Problemas heterogeneidade, maniputação de exceções, concorrênc¡a,

segurança e performance
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Devido à sua simplicidade, familiaridade, generalidade e possib¡lidade de

ser implementado eficientemente [Bir84] [Mul89], é que chamada de procedimento

remoto (ou RPC) é um mecanismo importante e bastante atrativo.

Apesar das inúmeras atrações, grande utilização e fácil adaptabilidade dos

mecanismos de RPC na construçäo de aplicações distribuídas, existem várias

questöes que precisam ser analisadas e consideradas para que sua utilização torne

transparente as diferenças que existem entre elas e as chamadas de procedimentos

locais (ou LPC), fazendo com que sejam executadas da mesma maneira.

3.1- Semântica

A semântica de RPC é análoga à da chamada de procedimento local, onde o

processo que a executa passa parâmetros e é bloqueado até que o procedimento

retorne os resultados (figura 3 1 ) [Cou88] [Asc91]. Mas, com a utilizaçåo de

computadores separados e de uma rede de interconexão, surge a necessidade do

tratamento de dois problemas (figura 3.2): perda de mensagens (request message ou

reply message) e falhas (do servidor ou do cliente) [Mul89] [Wil87].

orocess serv¡dor

executa præed¡mento

returns

orocess cliente

call procedimento

(bloqueado)

resumes

Máquina BMáquina A

Figura 3.1- Exemplo de uma operação remota
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Cliente Servidor Cliente Servidor

chamada chamada

T T
execuçao

perda falha
timeout timeout

retntcþ

L retransmissão ]- retransmissáo

execuçao execuçáo

resposta resposta

a) perda de mensagem de solicitação b) falha no servidor

Cliente Servidor Cliente Servidor

chamada chamada

T T
execuçao fâlha execuçao

t¡meout timeout
perda

rein¡cio

]- L
execuçao execuçao

resposta fesposta

c) perda de mensagem de resposta d) falha no cl¡enle

perda

resposta

Figura 3.2- Exemplo de falhas na comun¡cação entre processos [W¡1871

Existem três semât¡cas básicas para implementar RPC, que tentam

contornar esses problemas e que dependem da aplicaçâo a ser executada. Essa
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dependência deve-se à informaçåo de quantas vezes a função solicitada pode ser

executada sob condições de falha sem afetar o seu resultado. Essas semânticas

precisam de um mecanismo de timeout (mecanismo de expiração de um tempo

predefinido) para que possam ser projetadas [Wil87].

Na primeira, chamada semânt¡ca pelo menos uma vez (at least once), o

procedimento requisitado executará uma ou mais vezes (no mínimo uma). O processo

que solicita a tarefa retransmite o pedido após o timeout, caso a resposta não retorne.

O problema encontrado nessa semântica é a obrigação de se usar apenas funções

que sempre devem produzir o mesmo resultado quando executadas com os mesmos

parâmetros (funçöes idempotent), perdendo a transparência porque o programador

precisa assegurar essa restriçäo.

A segunda, chamada no máximo uma vez (at most once), é uma semântica

mais forte e complexa, onde o procedimento é executado no máximo uma vez, ou

seja, se o servidor estiver ativo, o procedimento é executado uma vez, caso contrário

não é executado. O protocolo precisa ser capaz de descartar as mensagens

duplicadas; para isso precisa reter algumas solicitações anteriores para verificar se já

houve ou não o processamento do procedimento. Contudo, ela ainda tem o problema

de o serviço não ser executado, caso o servidor falhe.

Existe ainda uma semântica mais forte, chamada exatamente uma vez

(exactly once), que executa o procedimento exatamente uma vez mesmo que o
servidor tenha falhado. Com essa semântica os ambientes de programaçäo precisam

oferecer "operaçöes atômicas", ficanC: assim mais difícil de se implementar e

precisando de dispositivos não voláteis e múltiplos recursos para garantir o sucesso

da chamada, mesmo na presença de falhas.

Das semânticas discutidas a mais utilizada é a no máximo uma vez, apesar

da maior quantidade de informaçöes necessárias, porque ela modela

aproximadamente o comportamento das chamadas de procedimentos locais sem as

dificuldades da semåntica exatamente uma vez.
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3.2- Binding

Binding é a operaçäo que o processo cliente executa para descobrir o

endereço do processo servidor. O binding é análogo a uma "I¡kecl!.gþ]. em uma

linguagem de programação convencional, só que a "ligação" é de uma maneira mais

fraca, podendo ser mais flexível. Essa "ligação" pode acontecer de várias maneiras

lwir87l.

A primeira seria uma forma estática, onde o cliente tem o endereço do

servidor e é compilado com ele. Uma outra maneira é pesquisar numa tabela ou

arquivo. Uma terceira é solicitar a informação a um operador. Essas possibilidades

nåo säo flexíveis, sendo úteis apenas em determinados casos [W¡187].

A maneira dinâmica (e mais apropriada) ê a utilizaçâo de um serviço de

binding, onde os servidores com seus procedimentos e suas respectivas localizaçöes

são registrados em um binder (ou servidor de nomes) para que os clientes possam

consultar as informações. O ato de fornecer procedimentos aos clientes é

denominado exportaçäo. O cliente pode solicitar o local de um determinado

procedimento (operação chamada de importação) ao binder e este retorna o endereço

do servidor onde está o procedimento solicitado [Wil87].

A utilização desta técnica traz vantagens, tais como: os procedimentos

podem ser adicionados/removidos aoldo sistema sem grandes modificações, pois não

necessita de re-compilaçöes, apenas inclusão e exclusåo de serviços no binder.

Como essa operação é feita em tempo de execuçåo, a "ligação" pode ser trocada,

contornando assim alguma falha ou mudança que possa ocorrer. Uma outra vantagem

é a possibilidade de vários servidores oferecerem um mesmo procedimento remoto,

resolvendo possíveis gargalos em termos de desempenho [W¡187].

Uma outra alternativa é incorporar uma outra informaçäo para identificar a

versão da interface na hora de exportar (podendo assim ter mais de uma versão de

um determinado procedimento); isto é importante para que o cliente e o servidor

sejam compilados, mesmo em computadores e tempos diferentes, com a mesma

definição da interface [Sun90].
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Apesar dessas vantagens, entretanto, ainda existe o problema de se definir

o endereço do binder. Alguns sistemas colocam o bínder em um endereço fixo do

sistema. Uma outra solução é cada máquina obter seu endereço quando iniciar seu

funcionamento e testá-lo periodicamente. O endereço pode também ser localizado

através de broadcasf (técnica onde o cliente emite uma mensagem específica na rede

que só o binder possa entender e este retorna seu endereço). Uma quarta forma é

através de potting ( onde o cliente sai perguntando a alguns possíveis servidores se é,

ou näo, o binder) [Cou88].

3.3- Manipulação de Parâmetros

A passagem de paråmetros para procedimentos tem dois propósitos: um

para enviar valores do cliente para o servidor (input) e o outro para passar valores de

retorno do servidor para o cliente (output). No primeiro caso, é utilizado o mecanismo

conhecido por chamada por valor (onde os argumentos såo copiados do cliente para

o servidor); no segundo caso o mecanismo é denominado chamada oor referência

(onde o endereço dos argumentos é passado). Pode-se ter ainda argumentos de input

e output que requeiram também chamada por referência; esses argumentos são

utilizados e alterados pelo procedimento [Cou88].

Entretanto, como em sistemas distribuídos, o espaço de endereçamento do

processo cliente é diferente do espaço do processo servidor, o uso de

compartilhamento de variáveis é impossível. Por isso a comunicaçào entre processos

é feita através de passagem de mensagens com o envio dos valores dos parâmetros.

Devido ao empecilho de compartilhamento de endereço é que surge mais uma

diferença entre RPC e chamada a procedimento local no que refere à passagem de

parâmetros por referência. No caso de RPC nâo faz sentido, porque é semelhante a

passar a posição de memória de uma variável, mas o espaço de endereçamento é

diferente [Cou88].
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Para que exista o retorno de valores para o cl¡ente no sistema de RPC, os

parâmetros devem ser sempre passados por valor, isto é, todos os parâmetros e

resultados são copiados no cliente e no servidor [Wil87].

Outros problemas enfrentados quando se manipulam paråmetros em RPC

são o uso de vetores longos e/ou multi-dimensionais e ponteiros, porque seus valores

precisam ser copiados no outro processo e também pelo tempo de transmissão

através da rede. Na maioria dos sistemas de RPC existem restriçöes impostas sobre

os tamanhos e t¡pos de parâmetros que podem ser passados. Essas limitaçöes são

colocadas também devido aos protocolos básicos utilizados, que serão discutidos

mais adiante [Wil87].

Por causa dessas diferenças entre os procedimentos locais e procedimentos

remotos é que surge a necessidade de se implementar processos sfubs (detalhado na

próxima seção).

3.4- Sfuös

Os processos sfuôs såo utilizados para tornar transparente, aos processos

clientes e servidores, os problemas que diferenciam as chamadas de procedimento

remoto das chamadas de procedimento local (figura 3.3) [Asc91][Wil87].

Quando um processo cliente deseja fazer uma chamada remota, ele faz

primeiramente uma chamada local a um procedimento sfub no mesmo computador

(client sfuó). O client stub, então, é encarregado de colocar a especificação do

procedimento destino e os respectivos argumentos na mensagem e enviá-los ao

server stub no servidor. No server stub, as mensagens são recuperadas e a

especificação e os argumentos såo desempacotados. Em seguida o sever stub faz

uma chamada local normal para o procedimento especificado. Quando o

procedimento termina, passa o controle novamente para o server sfuô que envia de

volta os resultados empacotados em mensagens para o client sfuó que, por sua vez,

desempacota-os e os passapara o processo cliente. Os procedimentos sfubs têm a
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responsabilidade de formatar os dados e enviá-los, ou seja, têm contato direto com os

protocolos básicos de comunicação e com os detalhes de formataçåo, escondendo

estes dos processos cl¡ente e servidor [Asc91][Wil87].

Cliente Servidor'

chamada

resposta

Stubs StubsRPC

library

RPC

library

Serviço

Rotinas

remotas

Programa

usuário

Figura 3.3- Mecanismo de Chamada de Procedimento Remoto utilizando proced¡mentos

stuôs

O processo de montar os argumentos numa forma conveniente para

transmissäo é chamado marshalling, que deve ser conhecido pelos processos cliente

e servidor [Cou88] [Mul89].

3.4.1- lnterface e Gerador Automático

Como pode ser observado, os procedimentos sfuós são os pontos chaves do

desenvolvimento de um sistema de RPC e é onde se concentram todos os problemas

encontrados [Asc91].
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Assim, pode-se observar que a parte de implementação dos RPCs que

dispende maior esforço é a que diz respeito à criação desses procedimentos.

A geração desses procedimentos, nos sistemas atuais, normalmente nåo é

feita manualmente, pois requer muito trabalho e o programador precisa se preocupar

com os problemas vistos nas seções anteriores. Como esse trabalho é exaustivo, os

sistemas fornecem uma ferramenta de geração automática de sfuös, tanto para o

cliente quanto para o servidor [Asc91][Wil87].

Contudo, na geração automática de sfubs, o projetista de aplicações

distribuídas precisa conhecer a linquaoem de interface do gerador, que é um modulo

onde são definidos os procedimentos e os seus paråmetros, assim como algumas

definições que não aparecem nas definições de chamadas locais. Esse conceito foi

buscado do modelo orientado a obieto, onde um objeto (servidor) só pode ser

utilizado pelos procedimentos relacionados no módulo de definição (figura 3.4). A

partir desse módulo o gerador se encarrega de criar os procedimentos sfuös [Wil87].

O módulo de interface tem, também, a vantagem de ser utilizado para a

verificaçäo de argumentos e seus tipos e para que a compilação, do cliente e do

servidor, possa ser feita em separado, tudo isso facilitando o desenvolvimento

ICouB8].

interface Files;

type Buf is ref[size] byte;

Write(Fileldentifier:word; position :word; data<-Buf; size:word)-+word;

Read (Fi I e ld entifie r:word ; position :word ; data-+Buf ; size :wo rd) -+word ;

end;

Figura 3.4- Exemplo de linguagem de interface (Admiral RPC)
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3.5- Protocolos

Quando se fala de protocolos em chamada de procedimento remoto, refere-

se ao protocolo básico sobre o qual os mecanismos de RPC são construídos ou aos

protocolos de RPC propríamente ditos.

3.5.1 - Protocolos básicos

O protocolo básico ou de transporte é um conjunto de serviços, num nível

mais baixo, oferecidos ao protocolo RPC para realizar a comunicação. Esses

protocolos podem ser basicamente de dois tipos: circuito virtual ou datagrama. No

circuito virtual, quando se deseja enviar uma mensagem, primeiramente é

estabelecido uma conexão, ou seja, virtualmente é construído um canal lógico, sobre

o canal físico, passando de computador em computador até o computador destino;

apenas após isto é realmente enviada a mensagem, sendo por isso dito confiável

(tem certeza que a mensagem chegará em seu destino). No caso do datagrama, a

mensagem é enviada sem conexão prévia e os computadores intermediários se

encarregam de roteá-la, sendo assim não-confiável (não se tem certeza de que a

mensagem chegará ao seu destino) [Tan89].

O me;anismo de RPC é um protocolo de alto nível e independe do protocolo

de transporte (do protocolo básico). Assim, o sistema RPC pode ser implementado em

cima de protocolos confiáveis (através de circuitos virtuais) e não-confiáveis (através

de datagramas) [Lev89] e a sua escolha depende da aplicação, como por exemplo: se

os procedimentos são idempotent ou não; o tamanho dos argumentos e resultados; e

se o servidor precisa manipular muitos clientes (precisa guardar informaçöes) ou não.

Apesar dessa flexibilidade, a maioria dos sistemas RPC, em redes locais é

implementado sobre datagramas em vez de circuitos virtuais.
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3.5.2- Protocolos de RPC

Exístem basicamente três protocolos que satisfatoriamente implementam

vários tipos de mecanismos RPC. O primeiro é aquele que envolve apenas as

operaçöes de send e receive, chamado protocolo "R" (ou Request protocol), onde o

cliente emite uma mensagem (request message) e não espera por uma confirmação

nem por um valor retornado, é a forma menos convencional [Cou88].

No segundo, chamado protocolo "RR" ( ou RequestlResponse protocol), o

cliente emite uma mensagem para o servidor e aguarda uma mesagem de retorno

(response message), onde a mensagem de resposta pode ter os resultados ou

apenas um reconhecimento (acknowledgment). Nesse protocolo as mensagens

devem conter um identificador para permitir que sejam corretamente identificadas no

cliente e no servidor. A maioria dos sistemas utilizam este protocolo por ser bastante

eficiente [Cou88].

Por último, tem-se o protocolo "RRA" (ou RequestlResponse/

Acknowledgement protocol). Esse protocolo é semelhante ao protocolo rrRRrr só que o

servidor tem a exigência de receber o reconhecímento da mensagem de resposta. O

reconhecimento pode ser feito através da próxima mensagem que o cliente fará. Uma

vantagem é a exigência de pouco espaço de memória no servidor, porque, usando um

número sequencial de identificação de mensagem, o servidor ao receber uma

mensagem pode remover do buffer local todas as mensagens armazenadas que

tenham o número de identificação menor ou igual ao da mensagem recebida [Cou88].

Apesar dos protocolos básicos serem esses, é possível a existência de

algumas variaçöes. Como exemplo, o sistema TRICE introduz uma mensagem

intermediária (do servidor para o cliente) que reinicia o mecanismo de timeout no

cliente quando o servidor não pode atendê-lo imediatamente, evitando retransmissão

desnecessária [San90].

3
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ReplyRequestRRA Ack-Reply

ReplyRequestRR

R Request

ServidorCliente Cliente

Tipo
Mensagens enviadas pelo:

Tabela 3.1- Protocolos RPC

3.6- Problemas no desenvolvimento de RPC

3.6. I - Heterogeneidade

Se existissem apenas sistemas distribuídos homogêneos (com

computadores compatíveis) nåo haveria necessidade de se preocupar com esse

problema. A heterogeneídade de sistema implica na conversão de tipos que o

sistema precisa fazer de um computador para outro. Como o mercadotraz um grande

número de máquinas diferentes e linguagens diferentes esse problema é uma

realidade e precisa ser contornado, porque a comunicação entre computadores é

inevitável.

Em sistemas dístribuídos heterogêneos a conversåo de tipos precisa existir,

pois a representação de dados interna e o conjunto de instruçöes em computadores

distintos é diferente.

Para se solucionar esse problema, é necessário uma maneira que

independa da máquina e da linguagem que possui. Como fazer e onde fazer a

conversão de tipos säo questões que precisam ser respondidas [Mul89].

Primeiramente pode-se verificar que esse problema surge em procedimentos

remotos, não existindo em procedimentos locais. Todas as diferenças existentes entre

procedimentos remotos e locais devem ser colocadas nos procedimentos sfubs,
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incluindo-se esse ponto. Certamente pode-se incluir em qualquer um ou em ambos os

sfubs. Se for colocado no cl¡ent sfub, este pode determinar para qual máquina está

enviando e a conversão só precisa ser realizada uma vez para a representaçåo de

tipos do servidor, porém esta alternativa é mais complexa de manter já que o sfub

deve ser capaz de gerar todos os formatos possíveis, para poder conversar com todos

os tipos de máquinas [Wil87].

Se a conversão for feita no seryer sfuô, fica solucionado o problema de

geração de formatos, tendo-se apenas uma tradução (para a representação do

cliente); todavia, sempre que for incorporado um novo tipo de máquina ou linguagem

no sistema, mais um procedimento de conversão tem que ser introduzido no servidor

[Mul8s].

Uma terceira alternativa, corresponde a uma representação padrão de

mensagem o que elimina o problema de inclusão de um novo tipo de máquina,

embora isso esbarre na existência de duas conversöes, uma no client sfub e outra no

server sfuö e, com isso, acarrete uma degradaçäo na eficiência do sistema [W¡187].

Por outro lado, é importante ressaltar que tentar homogeneizar os sistemas

distribuídos dentro do possível é muito atrativo para minimizar o número de

conversöes.

3.6.2- Manipulaçäo de Exceções

O tratamento de erro no procedimento requisitado pode ser feito de duas

maneiras: a primeira, utilizada nas linguagens que não possuem uma construção para

esse propósito, é fazer com que o processo que fez a chamada teste todo valor de

retorno, e no caso de erro, verifique outras informaçöes para descobrir qual o tipo de

erro. Por exemplo: na definiçåo do procedimento, além da especificação de

parâmetros de entrada e saída, pode ser especificada uma variável de resposta de

erro, podendo retornar, caso ocorra, qualquer tipo de erro [Cou88].
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A segunda, utilizada em algumas linguagens (tal como ADA), é através de

estruturas de manipulaçåo de exceção. Esse mecanismo é constituído de duas

partes, o levantamento de exceÇão e seu procedimento de manipulação. Quando um

erro ocorre, uma exceção é acordada e o proced¡mento de manipulação de exceção é

automaticamente executado, tirando do programador a necessidade de testar o

resultado de cada chamada [Cou88].

3.6.3- Desempenho

Mesmo podendo fornecer mecanismos de propósito geral, em aplicaçöes

práticas, as chamadas remotas apresentam uma sobrecarga maior que as chamadas

locais. A sobrecarga ocorre principalmente pelos seguintes fatores [Cou88]:

1- organizaçäo de argumentos e resultados (empacotamento e desempacota-

mento) no cliente e no servidor;

2- transmissão sobre a rede em ambas as direçöes; e

3- tempo para conseguír o serviço do servidor. Se o servidor consiste de um

único processo, então aqueles clientes que fazem requisição são

efetivamente enfileirados e o tempo depende de quåo ocupado o servidor

está. Se o servidor cria um novo processo para cada chamada, depende,

então, do tempo de criação do processo. Uma outra possibilidade é ter unl

conjunto de processos lightweight (processos que se comunicam através de

memória comparti I hada) d ispon íveis para executar procedi mentos remotos.

O impacto desses fatores leva o programador a considerar a separação de

sistemas em módulos e tentar projetá-los com o mínimo de tráfego possível. lsto não

só melhora a performance do sistema como também aumenta sua legibilidade.
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3.6.4- Segurança

Segurança em RPC, como em qualquer sistema que envolva rede de

comunicação e/ou compartilhamento de servidores, é um problema sério e que

precisa ser tratado com o máximo de cuidado para não prejudicar o desempenho do

sistema.

Os três métodos são: o primeiro é o processo de criptografar, onde a

mensagem é codificada de tal forma que nenhum outro cliente cons¡ga decifrá-la; o

segundo, ê abstrair todo o servidor do cliente, liberando apenas aqueles

procedimentos que possam ter acesso a ele; e o terceiro, de autenticaçäo, com o qual

o cliente só poderá executar determinados procedimentos caso esteja autorizado.

Caso contrário, será rejeitado [Bir85].

3.6.5- Concorrênc¡a

Na maioria dos sistemas a chamada de procedimento remoto é bloqueante,

ou seja, o cliente após enviar uma requesf ,??essage é suspenso até que o servidor

retorne com os resuftados. Se o cliente e o servidor têm um único fluxo de controle

(single-threads) surge o problema de näo se poder executar outros processos

concorrentemente. Para melhorar, um cliente poderia, por exen"plo, assumir um outro

trabalho enquanto espera a resposta, e o mesmo se aplica ao servidor [Mul89].

Soluções existem e os pesquisadores têm dado bastante ênfase

principalmente em processos lightweighf, que se revela solução satisfatória, pois com

isto um processo cliente ou servidor pode executar múltiplos processos em

concorrência e o desempenho do sistema, consequentemente, é aumentado, já que o

servidor pode desempenhar vários pedidos de clientes simultaneamente [Mul89].

Nessa implementação o sistema é composto de processos distribuidor (processos que
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são reponsáveis pelo recebimento e distribuiçäo das mensagens) e processos

trabalhador (processos clientes e serv¡dores) (figura 3.5).

Figura 3.5- RPC utilizando processos lightweight

3.6.6- Paralelismo

A grande maior¡a dos sistemas distribuídos tem usado mecanismos de

comunicação síncronos devido à facilidade e grande produtividade na construção de

aplicaçöes distribuídas. Como, entretanto, esses mecanismos não aproveitam muito o

paralelismo intrínseco dos ambientes distribuídos, os pesquisadores têm procurado

formas de explorar essa característ¡ca através da utilização de mecanismos

call proc

wait(C)

I
\

sional(C)

d¡str¡buidor

sis¡s(c)

I
trabalhador

Computador A

memória

cha

{..

Computador B

memór¡a

+

46



Chmqdq de Procedimento Remoto
Sistema Gerador de Stubs

assíncronos, particularmente um tipo de chamada de proced¡mento remoto

assíncrona [Ana92]

A tentativa é de se utilizar o sistema RPC similarmente RPC síncrono,

exceto pelo fato do processo cl¡ente não ficar bloqueado esperando retorno da

chamada (liberando o cliente de receber ou não o resultado e, caso tenha valor a ser

retornado, recebê-lo quando quiser) [Ana92] [Ren89].

Com isso, busca-se atingir um maior grau de paralelismo com a mesma

simplicidade do RPC síncrono [Ana92].

No entanto, este mecanismo é um ponto de bastante controvérsia, pois não

fica muito preciso dizer-se que uma chamada a procedimento pode ser assíncrona,

distorcendo totalmente o seu conceito, mesmo utilizando todas as outras

características do RPC síncrono.

3,7 - Considerações Finais

Este capítulo reviu os conceitos relacionados com o mecanismo RPC, tendo

sido analisados vários pontos comuns aos sistemas RPC, tais como semântica,

localizaçäo do servidor e protocolos e outros aspectos que surgem em alguns

sistemas tais como heterogeneidade, concorrência e paralelismo.

Ressaltaram-se, também, a importância e a utilidade dos procedimentos

sfubs para a implentaçäo do mecanismo RPC, pois oculta todas as diferenças

encontradas nos procedimentos locais. Observou-se ainda que os procedimentos

sfubs podem ser gerados manual ou automaticamente, sendo esta última forma

realizada através do gerador de sfubs.

No próximo capítulo ê apresentado um exemplo de implementação de

aplicação distribuída usando um gerador de sfubs, ressaltando sua importância na

produtividade em projetos de sistemas distribuídos.
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cAPíTULO 4

DESENVOLVENDO

APLICAçÕES

DISTRIBUIDAS

Neste capítulo será apresentado um exemplo de implementação de uma

aplicação distribuída utilizando um gerador de sfuós.

Processo Cliente

Processo Seruidor

Módulo de definição da Linguagem de lnterface

"Client Sfub" e "Seruer Stub'
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Este capítulo mostra como desenvolver, passo a passo, aplicações

distribuídas utilizando um gerador de sfuÖs rpcoen [Sun90].

A discussão inicia-se com a aplicação utilizando procedimento local,

evoluindo, posteriormente, para a utilização de procedimentos remotos. Este exemplo

é baseado no manual da Sun [Sun90] e nos trabalhos de Shirley [Shi92] e Comer

ICom93].

4.1- Definindo a aplicação

Para iniciar, será assumido um programa que imprlme uma mensagem no

terminal do operador. Este pode ser dividido em duas partes, adaptando-se ao

modelo cliente/servidor como mostra a figura 4.1: o proorama cliente é encarregado

de obter a mensagem e passá-la para o proorama (procedimento) servidor, que por

sua vez é encarregado de imprimir a mensagem no console do operador. Assim, tem-

se o código da figura 4.2.

Sistema Gerador de Stubs
Desenvolvendo Aplicações Distribuídæ

Programa Principal

(Cliente)

Procedimento

(Servidor)

gall pr¡ntmessage

end

matn p!9ç printmessage

retum

Figura 4.1- Modelo Gliente/Servidor
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programa
#include <stdio.h>

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

i
char *message;

if (argc != 2)

{
fpri ntf( stderr, "usag e: yos <message>\n", argv[o]);
exit(1);

)
message = argvl1];
if ( ! printmessage(message))

{
fpri ntf( stderr, "Tos: could n't pri nt you r message\n",

argv[0]);
exit(1);

)
fprintf("Message Delivered !\n");

exit(0);

)
/* procedimento */

printmessage(msg)
char *msg;

{
FILE "f;
f = fopen("/dev/console", "vy'');

if (f == NUL)

{
return (0);

Ì
fprintf(f, "s%\n", msg );
fclose(f);
return (1 );

Ì

Figura 4.2- Programa "printmsg.c" utilizando prrrcedimento local

4.2- Convertendo para procedimento remoto

A partir deste ponto, podem-se separar as duas partes para executar o

programa em uma máquina e o procedimento em outra, como mostrado na figura 4.3.
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Com putador Cliente Computiador Servidor

Chamada Resposta

Rede

Cliente Seruidor

Figura 4.3- Servidor Remoto

Dessa forma, obtém-se o procedimento servidor (remoto) da figura 4.4 e o

programa cliente da figura 4.5, que podem ser compilados, "ligados" (através do

linkeditor) e executados em separado.

m servidor "/
#include <stdio.h>

#include <rpc/rpc.h>

#include "msg.h"
main(argc,argv)
int *printmessage_1 (msg)

char **msg,

{ static int result:

FILE *f;

f = fopen("/dev/console", "w");

if (f == NULL)

{ result = 0;

return (&result), )
fprintf(f, "%os\n", *msg);

fclose(f);
result = 1;

return (&result); )
Figura 4.4- Procedimento " msgSroc.c"
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/* programa cliente */

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

{ CLIENT *cl;

int "result;
char *seryer;

char "message;
if (argc != 3)

{ fprintf(stderr, "usage: %s host message\n", argv[O]);

exit(1); )
server = argv[1];
message = argv[2];
/" função para estabelecer conexão com o servidor

" fornecido na linha de comando, usando o protocolo "tcp" *7

cl = clnt_create(server,printmessage,tcp);
if (cl == NULL)

{ fprintf(stderr, "couldn't establish connection with
server");

exit(1); )
result = printmessage(message,cl);
if (result == NULL)

{ fprintf(stderr, "An error occurred while calling the serve/');
exit(1); )

if (*result == 0)

{ fprintf(stderr, "s7o: s7o couldn't print your message\n",argv[O], server),

exit(1); )
fpri ntf(" Messa g e del ivered to Yos ! n", server);

exit(0);)

Figura 4.5- Programa " rpri ntmsg.c"

Após a separação dos processos, 'faz-se necessária a criação dos

procedimentos responsáveis pela transmissäo através da rede (o client sfuö e o
server sfuó), utilizando o gerador de sfubs e a linguagem de interface.

Para geração automática dos procedimentos precísa-se definir o módulo

com as interfaces dos procedimentos que serão executados remotamente e seus

respectivos parâmetros. Também são informadas algumas características que

dependem do sistema RPC utilizado, como por exemplo o número da versåo do

proced¡mento (caso o s¡stema adote múltiplas versöes).

Neste exemplo, o módulo de definiçäo da linguagem de interface tem o

seguinte conteúdo:
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i* definição da interface */

program MESSAGEPROG

i
VeTSion MESSAGEVERS

{
int PRINTMESSAGE(string) = 1 ;

)
1

)

= 0x20000099;

Figura 4.6- Linguagem de lnterface ("msg.x"l

A partir desta definição, podem-se criar os sfubs, submetendo ao gerador.

Além dos procedimentos criados, o gerador cria um arquivo header (.h) com

estruturas de dados comuns aos processos cliente e servidor.

Com isto, pode-se compilar, ligar e executar os processos em separado.

Concluindo, pode-se sintet¡zar na figura 4.7 todos os passos da criação da

apl¡cação distribuída discutida.

4.3- Características particulares do sistema RPC da Sun
[Sun90]

Neste capítulo, não foi detalhada nenhuma característica que seja específica

de algum mecanismo RPC, por isso, nesta seção, são colocadas algumas

características importantes peculiares ao sistema RPC da Sun, o qual auxiliou

algumas decisões no projeto do sistema gerador de sfubs.
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Clienþ Seryidor

comp¡lador Comp¡lador

Stub do

Prccesso

Clienþ

Stub do
Processo

Sery¡dor

Cliente

Programa

lnbrface
de

L¡nguagem Proced¡merìto

seilidor

Figura 4.7- Desenvolv¡mento completo de aplicação distribuída

Número de programa e de proced¡mento

Cada procedimento é unicamente definido por um número de programa e de

procedimento. Cada número de programa especifica um grupo de procedimentos

relacionados e cada procedimento desse grupo possui um número diferente

(definidos no módulo de especificação, figura 4.6).
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Versão do procedimento

Cada programa tem também um número de versäo. Então, caso seja feita

uma mudança mínima em um serviço, um novo número do programa näo precisa ser

atribuído, criando-se uma nova versão (definido no módulo de especificação, figura

4.6).

Protocolos de transporte

O RPC da Sun pode ser executado tanto sobre o protocolo lgp (protocolo

confiável) quanto sobre o protocolo udp (protocolo não-confiável), tornando assim o

sistema RPC independente do protocolo básico.

Semântica

Devido à independência do protocolo de transporte mostrado acima, o RPC

pode desempenhar a semântica pelo-menos-uma-vez sobre o protocolo udp ou

semântica no-máximo-uma-vez sobre o protocolo !gp.

Binding

Primeiramente, o processo servidor define um número de porta pelo qual

receberá e responderá às chamadas RPC. Posteriormente, o servidor poderá

resgistrar o número da porta em um serviço de mapeamento. O processo cliente, por
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sua vez, poderá descobrir o número da porta por consulta ao serv¡ço de mapeamento

na máquina servidora (esses procedimentos são feitos através de bibliotecas de RPC

já implementadas).

Representaçäo padrão de dados

EXternal Data Representation (ou XDR) é uma representaçâo padrão de

dados independente da máquina, com a qual os dados podem ser tranferidos, através

da rede, entre arquiteturas de computadores diferentes, resolvendo assim o problema

de conversäo em sistemas heterogêneos.

Autenticação

Algumas aplicaçöes requerem segurança ao. acesso a determinados

serviços, por isso, o sistema RPC da Sun dá suporte à autenticação do UNIX e um

protocolo de autenticaçäo ainda mais seguro, o DES.

4.4- Consideraçöes Finais

Neste capítulo viu-se o desenvolvimento de uma aplicação distribuída

utilizando um gerador automático de sfubs.

Como Comer cita em [Com93], pode-se resumir o desenvolvimento de RPC

em oito etapas:

1a) construir convencionalmente uma aplicação que resolva o problema;
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2a) separar o conjunto de procedimentos que serão movidos para outra

máquina e colocá-los em um arquivo diferente;

3a) escrever o módulo de especificaçäo;

4a) executar o gerador;

5a) escrever as rotinas de interface no lado do cliente e do servidor;

6a) compilar e ligar o programa cliente;

7a) compilar e ligar o programa servidor; e

8a) ativar o servidor na máquina remota e, poster¡ormente, iniciar a

execuçäo do processo cliente na máquina local.

Com isto, pode-se observar a facilidade do desenvolvimento de aplicações

distribuídas utilizando RPC, devido à estruturação natural do problema e à

familiaridade já existente dos programadores com as chamadas de procedimento,

como também, a importância dos geradores de sfuôs, reduzindo a complexidade do

desenvolvimento e agilizando a implementaçäo dos procedimentos envolvidos com o

acesso à rede.

A literatura sobre desenvolvimento de sistemas geradores de sf¿¡bs é

escassa, apesar da sua grande utilização na maioria dos sistemas RPC. O próximo

capítulo desta dissertação apresenta alguns conceitos adicionais (geradores de

aplicaçöes e compiladores) necessários ao embasamento teórico para estruturar a

análise e o desenvolvimento de um sistema gerador de sfubs.
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cAPíTULO 5

GERADORES DE APLICAçÃO

COMPILADORES

Este capítulo apresenta alguns conce¡tos adicionais importantes para o

desenvolvi mento desta dissertação.

Geradores de Aplicação

Classificação

Estrutura

Compiladores

Analisador Léxico

An alisador Si ntatático

Analisador Semântico

E
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O estudo desenvolvido até aqui, apresentou o embasamento teórico

necessário à analise e desenvolvimento de um sistema gerador de sfuôs, mas, como

foi comentado anteriormente, há uma grande escassez de fontes de consulta sobre

este assunto e, por isso, optou-se por abordar alguns conceitos adicionais sobre

geradores de aplicação e compiladores, que são tópicos importantes para a

r ealizaçâo deste traba I ho.

5.1- Geradores de Aplicação

5.1.1- Definição

"Um gerador de aplicaçåo é um sistema que traduz especificações em

programas de aplicações (produtos finais). As especificaçöes podem ser na forma de

diálogos (através de menus), gráficos ou escritas em uma linguagem textual.

Qualquer que seja a forma de especificação, o gerador cria um ou mais produtos (um

segmento de código, uma subrotina, ou um sistema)" [Cle88] (figura 5.1).

A especificação descreve o problema ou tarefa a ser feita pela aplicação.

Esta especificação ê fornecida ao gerador de aplicaçöes numa linguagem de

programação de nível muito alto - algumas vezes chamada de linguagem de 4a

geraçåo ou linguagem orientada à aplicação [Cle88] - com uma sintaxe bastante

amigável [Hor85] e produz, normalmente, aplicaçöes escritas em linguagem de alto

nível [Luk86].
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Produto

Final

Apl¡caçôes

de

Gerador

Especif¡caçäo

Figura 5.1- Definição de Gerador de Aplicaçåo

5.1.2- Estrutura

Meira, [Mei91], subdivide a estrutura de um gerador de aplicação em duas

partes (figura 5.2): a primeira é o analisador de especificaçåo, dependente do domínio

de aplicação; e a segunda é o gerador de produtos, independente do domínio.

Especificação Produto

Especificaçöes

de

Analisador

Produtos

de

Gerador

Figura 5.2- Visão simplificada de um Gerador de Aplicação
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O analisador de especificação é o módulo responsável pela análise léxica,

sintática e semântica das entradas e produz estruturas de dados intermediárias, que

são utilizadas pelo módulo gerador de produtos; o gerador de produtos é o módulo

encarregado de gerar o produto desejado pelo usuário.

5.1.3- Glassificaçäo

Os geradores de aplicaçåo podem ser agrupados em quatro arquiteturas

básicas quanto ao suporte dado a diferentes domínios de aplicação e à quantidade de

diferentes tipos de aplicaçöes que podem ser geradas [Mei91], são elas:

UDUA - único domínio e única aplicaçåo

MDUA - múltiplos domínios e única aplicação

UDMA - único domínio e múltiplas aplicações

MDMA - múltiplos domínios e múltiplas aplicações

Analisando-se os modelos faz-se necessário, para este trabalho, levar em

conta apenas o UDUA, que tem como arquitetura a estrutura da figura 5.3. Essa

observação é verificada pois o modelo gera aplicações do mesmo tipo a partir de uma

única linguagem de especificação, exatamente o modelo que será adaptado ao

gerador de sfubs como pode ser constatado no próximo capítulo.

Nessa estrutura, o módulo de especificacäo contém as informações

necessárias para o gerador criar o produto desejado. Essas informaçöes, serão,

então, analisadas (léxica, sintática e semânticamente) e, a partir delas, serão geradas

as estruturas de dados pelo módulo analisador de especificaçöes. Depois disso, as

estruturas de dados são passadas para o módulo qerador de produtos que,

juntamente com o módulo descricão do produto (módulo contendo as partes

invariantes do produto), é o responsável pela criação do produto final.
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Produto

do

Descr¡çäo

Adicaçðes
de

Gerador

Especificações

de

Anal¡sador

Especif¡caçäo

de

Módulo

Produtos

de

GeÍador Produto

F¡nal

Figura 5.3- Estrutura de um Gerador de Aplicação do t¡po UDUA

5.2- Compiladores

5.2.1- Definição

Um compitador é um programa de computador que tem a finalidade de

traduzir um programa escrito em uma l¡nguagem de alto nível (programa fonte) para

um programa escrito em linguagem de máquina ou assembler (programa objeto)

(figura s.4) [Alf86] [Set81].

Programa-fonte Programa-objetoCompilador

Figura 5.4- Definição de Compiladores
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5.2.2- Estrutura Lógica

Devido à complexidade dos compiladores, eles vêm sendo subdivididos

conceitualmente em módulos funcionais. Cada módulo, chamado fase, é responsável

por determinada função (fígura 5.5) [Jos87] [Alf86] lfulf771.

Geralmente, os compiladores são compostos pelas seguintes fases:

1-Analisador léxico - responsável por ler a linguagem fonte, caracter a

caracter, agrupando-os para formar átomos ou tokens. Os átomos säo

sequências de caracteres que podem ser tratadas como entidades

lógicas [Jos87] [Alf86].

2- Analisador sintático - módulo que verifica se a seqüência em que tais

átomos se encontram na saída do analisador léxico é uma sequência

válida. A validaçåo da sequência é feita com base na especificação da

linguagem fonte [Jos87] [Alf86].

3- Analisador semântico - responsável por efetuar um estudo global do

programa. Nesta fase são obtidas algumas conclusões, tais como,

presença de redundåncias e falta de declaração [Jos87].

4- Gerador de código - fase final do compilador, responsável pela

geração do código objeto.

As primeiras três fases compõem a primeira parte do compilador, chamada

análise, e a quarta fase é chamada de síntese (composta também de otimizadores de

códigos) [Kow83].

5.2.3- Estrutura Física

Com relaçäo à implementação do compilador, este pode ser constituído de

um ou vários passos. Denomina-se passo de compilação à atividade que exija uma
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leitura completa do texto-fonte ou de alguma forma intermediária. Um compilador de

um único passo significa que a geraçäo do código é feita com uma única leitura do

texto-fonte. Um compilador de g passos significa que na primeira fase do compilador é

lido o texto-fonte e produzida alguma forma intermédiaria que será lida pela próxima

fase e gerada nova forma intermediár¡a, e ass¡m sucessivamente atê a última fase

[Jos87] [Set81].

PROGRAMA

OBJETO

Código

de

Gêrador

sírurEse

Análise

Semântica

Análise

Sintática

Análise

Léxica

nxÁuse

COMPILADOR

PROGRAMA

FONTE

Figura 5.5- Estrutura Funcional de um Compilador
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5.3- Gonsiderações Finais

Este capítulo apresentou alguns conce¡tos sobre gerador de aplicações e

compiladores e suas estruturas que daräo suporte ao desenvolvimento do gerador

automático de procedimentos sfuös.

O próximo capítulo compor-se-á de toda a análise e desenvolvimento do

sistema gerador de sfuôs, baseado na teoria vista até este ponto.
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cAPíTULO 6

ANÁLISE

DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo encontram-se toda a análise e o desenvolvimento do sistema

gerador de sfubs.

Ambiente

Especificação

Avaliação

E
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A análise e o desenvolvimento de todo o projeto do gerador automático de

sfuö foram baseados nas etapas da análise estruturada de sistemas.

6.1- Ambiente de Desenvolvimento

O sistema gerador de sføôs foi desenvolvido para ser usado no ambiente

computacional do LaSD (Laboratorio de Sistemas Digitais) do lnstituto de Ciências

Matemáticas de Säo Carlos (ICMSC) da Universidade de São Paulo (USP). Esse

ambiente é utilizado por uma comunidade relacionada com o estudo de redes de

computadores e computação paralela/distribuída, sendo propício ao desenvolvimento

de sistemas experimentais. Em estudos anteriores já foram desenvolvidos alguns

servidores - de nomes, de impressäo, de arquivos e de modem; um servidor de

processamento paralelo (o SPP) - e este trabalho propöe um sistema gerador de

sfubs.

O sistema gerador de sfuÖs foi, a princípio, projetado para ser utilizado no

desenvolvimento das rotinas relativas à comunicação entre as estaçöes de trabalho e

o SPP do sistema distribuído, mas, posteriormente, durante o desenrolar do trabalho

foi ampliado para utilizaçåo de maneira geral, ou seja, para a comunicação entre

quaisquer pontos da rede e para o desenvolvimento de servidores e aplicações

distribuídas em geral.

6.1.1- Arquitetura do Sistema

O sistema utilizado no LaSD é composto de diversos microcomputadores

(pC's 386 e 4S6) e do SPP (com um PC atuando como um processador de entrada),

interligados por uma rede Ethernet, como mostra a figura 6.1.

A Ethernet é um protocolo de redes locais padronizado pelo IEEE, conhecido

pela comunidade como IEEE 802.3, e adotado como padrão também em outras
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assoc¡ações internacionais. Esse protocolo foi desenvolvido anteriormente pela Xerox

e utiliza o mecan¡smo de acesso ao me¡o CSMA/CD (Carrier Sensor Medium Access /

Cotision Detection) não-persistente, no qual uma estaçäo, desejando transmitir

alguma informação, escuta o meio e, caso esteja livre, transmite; caso contrário,

aguarda um tempo aleatório e entäo volta a escutar o meio.

4
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EN
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Servidor de
Processamento
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AT (FronÈEnd)

AT

AT
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Figura 6.1- Arquitetura do Sistema Gomputacional do LaSD
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6.1.2- Subsistema de lnterconexäo

o subsistema de interconexåo do ambiente do LasD é baseado no modelo

de referência osl (open system tnterconection) da lso (lnternational standard

organization), tendo como resultado os seguintes níveis:

Na camada 1 e 2 encontram-se a Ethernet e um packet driver,

representando o nível físico e o nível de enlace da rede.

o packet driver (NE2OoO.EXE) é um mecanismo de acesso ao meio de

domínio público que pode ser adquirido na Universidade de Clarkson' As funçöes do

packet drivei são utilizadas através de uma interrupção de software e são

manipuladas via procedimentos implementados numa biblioteca chamada pack

(desenvolvida pela equipe do LaSD) . O packet driver foi projetado de tal forma que as

aplicaçöes possam utilizá-lo com tipos de interfaces diferentes, ou seja, torna as

aplicaçöes independentes da máquina. outro ponto importante é que permite várias

aplicaçöes utilizando simultaneamente a mesma placa de rede [Cla89]'

Nos próximos níveis do ambiente estão as camadas de rede e de transporte

que foram implementadas nos módulos rcv e trp, respectivamente [Andr91], [Andr94]

e [Tri91].

o nível de sessão, implementado no módulo g!, ê responsável pelo

mecanismo RPC. Nesse módulo, também se encontra o protocolo sPP que

implementa a semåntica no-máximo-uma-vez, ulilizando-se das funções do Packet

Driver, e que foi desenvolvido no LaSD para comunicação com o servidor de

processamento paralelo. Essa é a camada de atuação do sistema gerador de sfuös,

no qual estão criadas as bibliotecas RPC utilizando as funções do protocolo sPP

(figura 6.2) [Andr91], [Andr94] e [Tri91].

Por fim, a camada de aplicaçåo, onde são desenvolvidos os processos

clientes e servidores que se utilizaråo do mecanismo RPC'

Toda essa estrutura pode ser sumarizada na figura 6.2. Maiores detalhes

podem ser encontrados em [Andr91], [Andr94] e [Tri91]'
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Os protocolos desenvolvidos no LaSD foram implementados em Turbo-C e

säo executados, juntamente com o packet driver, sobre o sistema operacional DOS

6.22.

Aplicaçao

Sessäo

Transporte

Rede

Enlace

Fisica Ethernet

ftacket Driver

Módulo RCV

Módulo TRP

Procedimentos sføbs

Biblioteca RPC

Protocolo SPP

Processo
Cliente ou Servídor

Figura 6.2- Arquitetura do Sistema DistribuÍdo do LaSD

6.1.3- Garacterísticas do Mecan¡smo RPC

Semântica

A semântica utilizada no mecanismo RPC implementado é a no-máximo-

lJma-Vez, na qual o processo cliente, após enviar uma mensagem, aguarda um sinal

de reconhecimento. Caso este reconhecimento não retorne dentro de um tempo pré-

definido, o processo transmite novamente. Já o servidor, mesmo recebendo dois ou

mais pacotes com a mesma solicitação, executa a tarefa desejada apenas uma vez.

Esta implementação utiliza um número de sequência que informa se a tarefa já foi, ou

não, atendida pelo serv¡dor.
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Binding

Neste RpC, a obtençåo do endereço do servidor é feita através de uma

rotina que é responsável por pesquisar um arquivo com os possíveis servidores e

seus respect¡vos endereços.

Esta opção foi escolhida por mot¡vos de flexibilidade, caso deseje trocar de

servidor, e por ser um passo a caminho da integração de um binder na obtenção do

endereço do servidor.

Protocolo

O mecanismo é baseado no protocolo RR, no qual o processo cliente

precisa receber um sinal de reconhecimento, caso contrário, após um tempo pré-

determinado, retransmite o pacote, fazendo isso um número fixo de vezes (no caso,

cinco vezes). Se este tempo for expirado, o protocolo, então, emite uma mensagem

informando que o servidor näo conseguiu responder.

Concorrência

O processo servidor é limitado por um número de clientes que estão

conectados (nesta implementação, no máximo cinco processos clientes) e esses säo

atendidos à medida qua as requisiçöes forem chegando.

6.2- Análise do Sistema

Como já mencionado em capítulos anteriores, a grande dificuldade no

projeto de aplicações distribuídas é o desenvolvimento de rotinas de comunicaçäo
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entre os processos situados em componentes diferentes, pois o programador precisa

estar familiarizado com as instruçöes de interfaceamento com o meio físico e, mesmo

assim, a produtividade na implementação dessas rotinas é mais baixa do que em

outros projetos, porque precisa se envolver com protocolos de comunicação.

Assim sendo, o objetivo é construir uma ferramenta que forneça essas

rotinas automaticamente ao programador, reduzindo a codificaçäo do sistema. As

rotinas, entretanto, após serem geradas, podem ser alteradas antes da incorporação

ao sistemapara, por exemplo, alguma otimização de código.

6.2.1- Objetivos do Gerador

A idéia é que o gerador crie os procedimentos sfubs de tal forma que torne

as chamadas remotas idênticas às chamadas locais, ou seja, que a comunicação

entre os processos seja feita de forma transparente, de maneira que na

implementaçäo o projetista não precise conhecer os protocolos de comunicação, nem

programar em linguagens de baixo nível.

O objetivo, então, é que os procedimentos sfuös criados venham substituir

os procedimentos locais em cada chamada, no processo cliente, e sejam

responsáveis por executar remotamente o procedimento desejado, isto é, no servidor.

6.2.1- Requisitos do Sistema

Para que o sistema gerador de sfuÖs possa atingir os objetivos, é

necessário, acíma de tudo, atender ao seguinte requisito: adaptar-se ao subsistema

de interconexão, tornando-se assim independente da arquitetura do ambiente. Neste

caso, adaptar-se ao subsistema do LaSD e, conseqüentemente, ao modelo OSl.
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Com este requis¡to, o gerador pode criar stubs de comunicação em qualquer

ponto da rede.

6.2.2- Especificaçäo do Sistema

Antes de solucionar qualquer problema, faz-se necessár¡o conhecer, de

modo seguro, qual é o problema para então poder responder à primeira pergunta no

desenvolvimento de sistemas: "o que tazef?", ou seja, mostraf uma proposta de

soluçäo.

Neste trabalho, a resposta a essa questão pode ser sumarizada como a

construção de uma ferramenta, que a partir de uma especificação dos procedimentos

a serem executados remotamente, gere os procedimentos sfuös responsáveis pela

comunicação (figura 6. 3).

Programador
Linguagem-de-l nterface

Procedimentos-stuós Sistema

Gerador

de

Sfuôs

Figura 6.3- Diagrama de Contexto
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Com os objetivo e requisito mostrados ac¡ma e com os conceitos de

geradores de aplicaçäo e compiladores vistos no capítulo anterior, pode-se, então,

adaptar a estrutura do gerador a ser desenvolvido à organizaçåo básica de um

gerador de aplicações.

Neste caso, a estrutura (figura 6.4) fica constituída dos seguintes módulos:

a) o módulo de especificação se constituirá do módulo onde serão

definidos os procedimentos, parâmetros, entre outras informações (a

linguagem de interface);

b) o analisador de especificaçöes será o módulo onde se fará a análise

léxica, sintática e semåntica dos procedimentos e parâmetros

fornecidos pelo módulo de especificação e construídas as estruturas de

dados envolvidas e necessárias ao gerador de produto;

c) o gerador de produtos será o responsável pela geraçäo dos

procedimentos sfuös propriamente ditos, a partir das estruturas

produzidas pelo módulo anterior.

Verificando a estrutura do gerador, pode-se constatar a necessidade de

especificação de três modulos do sistema: definiçäo da linguagem de interface,

definição dos procedimentos gerados e definiçäo e projeto do gerador de sfubs.

Sfuös

dos

Oescrigäo

Sfuös

de
Gerador

Especificag6es

de

Analisador

lnterface

de

Linguagem

Procedimentos

dos

Gerador
Procedimentos

Sluôs

Figura 6.4- Estrutura do Gerador de Súuös
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Especificaçäo da Linguagem de lnterface

Como o desenvolvimento de todos os sistemas do LaSD é em linguagem

"C", ma¡s especificamente em Turbo C da Borland, optou-se, na definiçäo deste

módulo, por uma especificação C-líke, ou seja, especificar os proced¡mentos e

parâmetros de modo semelhante aos protótipos de funções e procedimentos da

linguagem "C".

Além da especificação dos procedimentos, funçöes e paråmetros foram

inseridos neste módulo algumas características imprescindíveis ao gerador. A

primeira foi a necessidade de informar quais são os parâmetros só de entrada, só de

saída e os de entrada e saída simultaneamente, porque, caso se definissem os

parâmetros como na linguagem "C", através de parâmetros por valor ou por referência

(ponteiro), existiriam certas situaçöes em que as informaçöes seriam transmitidas,

Sem necessidade. Definindo, por exemplo, um vetor como parâmetro, em "C", não

fica claro se este é um parâmetro de entrada, de saída ou ambos (se é para ser

enviado e/ou retornado), porque sempre é passado por referência. Precisa-se, então,

de alguma informação adicional dizendo qual é o tipo de passagem do parâmetro,

eliminando-se a transmissão de dados desnecessários, que podem causar

desperdício de tempo. Assim, foram criadas três palavras reservadas (in, out e inout)

para indicar o sentido da transmissão de cada parâmetro.

Um outro ponto importante é nåo ter sentido (em comunicação através da

rede) passar o endereço de memória (passagem por referência, por exemplo,

ponteiros). O que acontece na realidade é a transmissão do conteúdo da posições de

memória.

Além dessas, foram feitas algumas restricões, por motivo de simplificação,

tal como passagem de listas dinâmicas.

75



Anilise e Desenwlvimcnto
Sistema Gerador de Stubs

Após definida informalmente a linguagem de especificaçäo do gerador'

expostas suas restriçöes e características embutidas, pode-se Íormalizar a linguagem

através da Fórmula Normal de Backus Estendido (ou BNF', descrita no apêndice A),

mostrada na figura 6.5.

As restriçöes impostas à linguagem de especificação estão declaradas no

apêndice B.

<LGS> := definition <identificador> { <bloco> }

<bloco> ;= [ <definiÇão-de-constantes> ] |

[ <definição-de-enumeraçöes> ] |

[ <definição-de-estruturas> ] |

<d ef i n i ção-d e-s u b roti n as>

<definição-de-constantes¡ '= { const <constante> = <número>; }*

<definicão_de_enumerações> := { enum <enumeração> { <const-enum>J = <número> l

{ , <const-enutt [= inúmero> ] ] ]; ]-

<defi n ição-de-estruturas> ; = { struct <estrutura> {'ti pgt <vari ável> ;

{ <tipo> <variável>; } }; }
<definiçäo-de-subrotinas> ;={<definiçåo-de-funçöes>[ : <servidor ]; | - -*

<definiçäo-de-procedimentos> [ : <servidon ]; ]

<definiçäo-de-funções> := <tipo> <funçäo> ( <argumentos> )

<definiçäo-de-procedimentos> := [ void ] <procedimento> ( <argumentos> )

<argumentos> := void | <parâmetro> { , <parâmetro> }

<parâ metro>' = <parâmetro-de-entrada> | <parâmetro-de-sa ída> |

< Pa râ m etro-d e-entrad a-sa íd a>

<parâmetro-de-entrada>'= [ in ] <tipo> <variável>

Figura 6.5- Gramática da Linguagem de Especificação
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<parâmetro-de-saída> : = out <tipo> <variável>

<parâmetro-de-entrada-saf da> : = ¡ nout <tipo> <variável>

<tipo> := <tipo_pre_definido> | string I enum <enumeração> | struct <êstrutura>

<servidoÞ'= <identificador>

<constante> := <identificador>

<enumeraçäo> := <¡dentificador>

<estrutura>'= <identificador>

<procedimento> := <identificador>

<variável>'= <identificador>

<identificador> := (<letra> | <sublinhado>)

{ (<letra> | <sublinhado> | <dígito>) }

<letra> := a I blcl .. lzlAl B I c 1... lz

<sublinhado> := _

<número> :- { <dígito> }*

<dígito>:=0lll2l. l9

Figura 6.5- Gramática da Linguagem de Especificação (continuação)

Especificaçäo do Produto Final

A especificação do produto final não é aqui formalizada, pois como já

mencionado no item anterior, a linguagem utilizada é o Turbo C; assim, não é

necessário definí-la, visto que os usuários da linguagem estão familiarizados, mas,

apenas informar que o gerador tem como produto final os proced¡mentos sfuös em

ucu.
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Definiçäo do Gerador

Com relaçäo ao modulo gerador, pode-se ainda subdividí-lo em duas etapas:

a primeira, responsável pela análise da linguagem de interface, chamada analisador

de especificação; e a segunda, o gerador de procedimentos propriamente dito,

responsável pelo código produzido

O analisador de especificação nada mais é do que a parte do sistema que

faz toda verificação da linguagem especificada e produz informações a serem

utilizadas pela etapa seguinte. Esta parte é semelhante ao analísador utilizado em

compiladores (descrito no capítulo anterior).

O gerador, por sua vez, é a parte que recebe as informações produzidas

pelo analisador de especificaçöes e, juntamente com as características invariantes do

produto final, produz os procedimentos sfubs, neste trabalho, em Turbo C.

Com essa organizaçäo, pode-se notar a independência que há entre estes

dois módulos, levando a grande vantagem de um ou outro módulo poder ser

reutilizado no desenvolvimento de outros geradores, ou seja, pode-se mudar a

linguagem de especificação sem, necessariamente, alterar o gerador do produto ou

vice-versa.

6.3- Projeto e lmplementação do Sistema

Neste ponto, sabendo-se qual o problema e o que se deseja lazer, precisa-

se reponder à segunda pergunta num desenvolvimento de sistema: "como fazer?", ott

melhor, "como organizar as especificações definidas anteriormente para que possam

ser utilizadas no comPutador?".

Baseando-se no estudo de compiladores, o analisador de especificaçöes do

gerador pode ser definido, logicamente, em três fases: analisador léxico, sintático e

semântico. Já na implementaçäo física, optou-se pelo analisador em vários passos,

78



AmÍlise ¿ Desenwlvimnto
Sistema Gerador de Stubs

isto é, cada fase correspondente a um passo e em cada passo são gerados produtos

intermediár¡os em memória (näo são armazenados em disco). Essa decisão foi

tomada devido à pouca utilização de memória, iâ que os textos da linguagem de

especificação são pequenos (não são longos como programas-fonte) e por ser ma¡s

eficiente, visto que tudo é executado em memória; adiciona¡mente tem-se o fato de

que o sistema criado torna-se legível, po¡s cada passo fica separado dos demais.

O diagrama da figura 6.6 mostra as fases do analisador de especificações,

bem como suas funções e os fluxos envolvidos.

Tendo em mäos a gramática BNF* definida, pode-se partir para o projeto do

analisador léxico, definindo, primeiramente, as palavras reservadas, os s¡nais, as

letras e os dígitos.

Nesta fase, cada átomo ê lido a partir do módulo de especificação,

classificado quanto ao seu significado (palavras reservadas, comentários,

identificadores, entre outros) e armazenado numa estrutura a ser utilizada na próxima

fase.

Com a estrutura dos átomos classificados e com base na gramática BNF*, o

analisador sintático recebe as cadeias de átomos, identifica-as quanto ao tipo da

construçäo sintática e verifica se pertencem ou não à linguagem definida. Após a

verificação, o analisador gera uma estrutura com as sentenças da linguagem que é

submetida ao analisador semântico.

Por último, o analisador semântico recebe as sentenças e as analisa quanto

ao sentido no texto (de acordo com o escopo, com os tipos de dados, com as

restriçöes, entre outros). Como produto desta fase, tem-se uma estrutura organizada

com todas as definições dos procedimentos apta à geração do produto final.

As decisões de projeto e as estruturas utilizadas podem ser vistas no

apêndice B e C.
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Analisador

Semântico

Analisador

S¡ntático

Gerador dos

Procedimentos

Analisador

Léxico

Sentenças

estrutura-de-def iniçðes

Cadeia de Atomos

Procedimentos-sfubs

Programador Lingua gem-de-l nterhce (Atomos)

Figura 6.6- Diagrama do Gerador de sluös

O projeto do gerador do produto pode ser separado em duas partes: a

definiçäo da biblioteca RPC e o projeto do gerador.

A biblioteca RPC é um conjunto de funçöes invariantes que serão utilizadas

pelos códigos dos procedimentos gerados. A grande vantagem destas bibliotecas é a

capacidade de tornar o sistema totalmente modular, classificando-o como legível e de

fácil implementaçäo

Com esse tipo de organização, os procedimentos gerados são todos

dependentes das bibliotecas como mostra a figura 6.7.

O gerador de produto, tendo as informações (estrutura) produzidas na etapa

anterior (variantes) e o conjunto de bibliotecas (invariantes), passa a criar

procedimento a proced¡mento, tanto o ctient sfub quanto o server stub, além de um
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módulo (header) com as estruturas e definições comuns a ambos procedimentos

(mais detalhes no item 6.4). As bibliotecas definidas no sistema e os módulos

gerados, dependentes da especificação, são apresentados no apêndice D'

Sístema Gerailor de Satbs
Análiæ c Desc nvolvimento

Biblioteca

RPC
tunção 1 função 2 função n

Procedimento

Stuô

Figura 6.7- Diagrama Modular do Procedimento sføö

6.4- Teste e Avaliação do Sistema

para testè e avaliação do gerador, foi especificado um sistema cliente

serv¡dor com a seguinte descriçåo:

Um servidor numérico, cujos serviços säo executados em um processador

paralelo, como é o caso do servidor de processamento paralelo do LaSD, e que estão

disponíveis a qualquer cliente na rede como mostrado na figura 6.8.
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Cliente N

Cliente 1
Seryidor

Numérico

Cliente 2

Figura 6.8- Aplicação Cliente x Serv¡dor

Com relação às funçöes implementadas no servidor, optou-se por funções

matemáticas bastante simples, apenas utilizadas como exemplo de procedimentos

remotos: cálculo das raízes de uma equaçåo matemática de segundo grau (ax2 + bx +

c = O), na qual a, b e g säo os coeficientes da equação, e cálculo da raiz quadrada de

um número real positivo pela relação xn*r = [a/xn + xn ] 12, onde & é a primeira

aproximação e a é o numero cuja raiz quadrada se deseja encontrar. Poderiam, ser

projetados outros serviços mais complexos como as funçöes numéricas para calcular

raizes de polinômio de grau 3 (ou maior), cálculo de integrais, equaçöes diferenciais,

entre outros, mas isso näo foi considerado relevante para o desenvolvimento deste

trabalho.

Seguindo o roteiro utilizado no capítulo 4, no qual o primeiro passo é a

construção da aplicação cliente x servidor convencionalmente, isto é, utilizando

procedimentos locais (de forma modular), criou-se o processo cliente e os serviços

oferecidos, listados nas figura 6.9a e 6.9b, respectivamente.

Observa-se que o procedimento raizes tem como parâmetros de entrada os

coeficientes A, Þ e g da equaçäo e como retorno um valor indicando se existe ou

não soluçäo e, caso exista, retorna as duas øízes da equação. No segundo
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procedimento, tem-se como parametros de entrada o número a e o valor da primeira

aproximaçäo & e como de saída a raiz quadrada no número a.

Finalizado e testado o sistema criado de forma convenc¡onal, pode-se

separar os procedimentos locais (serviços) dos processos que os utilizam (clientes) e

colocá-los em outro ponto da rede. No entanto, para que haja a comun¡caçäo entre

eles, surge a necessidade da definiçäo e implementaçäo dos procedimentos sfuÓs.

/* cliente

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int raizes(double a, double b, double c, double *x1, double *x2);

double RaizQuadrada(int NUMERO, double APROX) ;

/* programa principal */

int mainQ

{
double r1, 12;

clrscrQ;
printf("Raizes da equacao x2 - 3x + 4 = 0: ")i

if (raizes(1,-3,4,&r1,&r2))
printf(" o/of e o/of\n",11,12);

else
printf("nao existe raiz\n");

printf("Raizes da equacao x2' 4x + 4 = 0: ");

if (raizes(1,-4,4,&r1,&r2))
printf("o/of e 7ofln",r1, r2);

else
printf("nao existe raiz\n");

printf("Raizes da equacao x2 + 5x + 4 = 0: "),

if (raizes(1,5,4,&r1,&r2))
printf("%f e o/of\n", 11,r2) ;

else
printf("nao existe raiz\n\n") ;

printf("A raiz quadrada de 26 eh: 7of\n",RaizQuadrada(26'5));
printf("A raiz quadrada de 64 eh: o/of\n",RaizQuadrada(64'7'5));

printf("A raíz quadrada de 133 eh: 7of\n",RaizQuadrada(133'11));

)

Figura 6.9a- Processo Cliente
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l* *l

#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "ctype.h"
#include "math.h"

/* calcula raizes da equacao de segundo grau */

int raizes(double a, double b, double c, double *x1, double *x2)

t
double delta;
*x1 = 0;
*x2 = 0;

delta=b*b-4*a"c;
if (delta < 0.0)

return(0);
*x1 = (-b - sqrt(delta)) I (2*a);
*x2-- (-b + sqrt(delta)) I (2.a);

return(1);

)

/* calcula raiz quadrada de um numero */

double RaizQuadrada(int NUMERO, double APROX)

{
intE=5;
double X, X1;
¡nt aux = 6;

X = APROX;
while (abs(aux) > E)
(
Xl = (X + ((double) NUMERO)DO / 2;

"u¡ = (int) ((X1-X) " 10000);

X=X1;
)
return(X);

)

Figura 6.9b- Servidor Numérico
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6.4.1- Desenvolvimento de um sistema real utilizando o gerador de

sfuös

Tendo os procedimentos do servidor em um módulo e o processo cliente em

outro, definiram-se as interfaces de ligação entre os dois módulos. Com isto, criou-se

o módulo com a linguagem de especificação da aplicação cliente x servidor, o qual

será submetido ao gerador de sfubs.

Para definir a linguagem, é preciso apenas relacionar os protótipos dos

procedimentos, quais os seus parâmetros e qual o sentido de cada parâmetro

(entrada ou retorno) na passagem de um módulo para o outro. Após esta etapa,laz-

se, então, a adaptaçäo à sintaxe da linguagem do gerador de sfuÖs.

A estrutura criada do módulo de especificaçäo da interface para o caso em

estudo pode ser verificada na figura 6.10.

Submetendo a estrutura definida ao sistema gerador, este se encarrega de

criar os procedimentos sfubs (do cliente e do servidor), como também um módulo com

estruturas que seråo utilizadas pelos dois processos.

/* linguagem de interface */

definition NUMERICO

{
int raizes(double a, double b, double c, out double x.|, out double x2);

double RaizQuadrada(int NUMERO, double APROÐ;

)

Figura 6.10- Módulo de Especificação
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Com os módulos cliente e servidor defnidos e os procedimentos stubs

gerados (estes se encontram no Apêndice E), pode-se comp¡lar e executar ambos

processos em separado.

6.4.2- Desenvotvimento de um sistema real gerado manualmente

Na construção manual dos procedimentos sfuÖs existem dois caminhos que

podem ser seguidos: o primeiro seria construí-los utilizando-se uma biblioteca RPC e

o segundo, seria partindo-se do nada, ou seja, quando näo se tem nenhuma

biblioteca definida.

Neste trabalho, optou-se pela primeira alternativa, devido a uma maior

eficiência no desenvolvimento do procedimentos e, é claro, porque algumas funçöes e

estruturas já estão criadas na bíblioteca RPC do projeto do gerador de sfubs' Com

isto tem-se uma maior produtividade e uma implementação mais simples do que no

segundo caso.

Entåo, definida a maneira de seguir o trabalho, foi necessário Íazer,

primeiramente, uma análise minuciosa do que os procedimentos sfubs precisam ter

no cliente e no servidor e quais estruturas e procedimentos precisam ser adicionados

em ambos os processos. Com isto, verificou-se a necessidades dos seguintes itens:

a) formato cìos pacotes utilizados (neste caso, PKT e SPP);

b) os parâmetros de entrada (transmissão) e de retorno (recepção) dos

procedimentos, no cliente e no servidor;

c) os endereços ethernet da máquina cliente e servidora;

d) o tipo do pacote PKT, o destino (sessão ou processo), o estado do

pacote e o protocolo utilizado (neste trabalho, o SPP);

e) as primitivas correspondentes a cada procedimento; e
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f) as estruturas e as interfaces das funções que estão definidas na

biblioteca RPC.

Com estes dados, pode-se partir para acriaçäo dos procedimentos, isto é:

1- Colocar em cada proced¡me nlo client sfub os segu¡ntes passos:

a) receber do cliente os parâmetros do procedimento;

b) montar os parametros de entrada do procedimento;

c) colocar as informações de cabeçalho e contro¡e no pacote a ser

transmitido ao processo servidor, juntamente com os parâmetros;

d) enviar o pacote, utilizando as funçöes já definidas no biblioteca RPC;

e) receber os resultados vindos da máquina serv¡dora, utilizando,

também, as funções da biblioteca RPC;

f) retirar as informaçöes de controle e cabeçalho do pacote recebido;

g) desmontar os parametros de retorno do procedimento; e

h) retornar os resultados ao processo cliente'

2- Colocar em cada procedimento server sfuÓ:

a) receber o pacote da máquina cliente, utilizando as funções da

biblioteca RPC;

b) desmontar os parametros de entrada do procedimento;

c) retirar as informações de cabeçalho e controle do pacote recebido;

d) passar os parametros recebidos à primitiva a ser executada e

aguardar os resultados obtidos;

e) montar os parametros de retorno do procedimento;

f) colocar as informaçöes de controle e cabeçalho no pacote a ser

retornado; e
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g) enviar o pacote com os resultados para o processo cliente, utilizando

as funções já definidas no biblioteca RPC'

Além disto, tem-se que acrescentar nos processos cliente e serv¡dor a

primitiva correspondente ao procedimento.

No caso do servidor númerico, após relacionar os dados necessários e criar

os procedimentos, pode-se, então, compilar e executar ambos processos em

separado.

6.4.3- Gomparaçäo entre os sistemas cr¡ados

Com a construção real de um servidor pode-se verificar os benefícios e as

desvantagens que o gerador de procedimentos sfuôs traz ao desenvolvimento de um

projeto sobre o mesmo desenvolvimento sem a utilização da ferramenta.

O mais importante é, sem sombra de dúvida, o aumento de produtividade

que o gerador beneficia. No desenvolvimento utilizando o gerador, o programdor

precisa apenas relacionar, no módulo de especificação, os procedimentos que serão

executados remotamente e submetê-los ao sistema gerador. Caso haja alguma

alteração, é só modificar o módulo de especificação e submetê-lo novamente. Já no

desenvolvimento manual, o programador tem que conhecer bastante os protocolos, a

biblioteca RPC e as interfaces para, entäo, construir, passo a passo, oS

procedimentos sfuös. Então, o programador perde muito tempo no entendimento do

procedimento de comunicação e no desenvolvimento dos procedimentos. Além disso,

o tempo perdido em correções e mudanças é muito grande, maior inclusive do que em

manutençäo de sistemas convencionais, pois os procedimentos de comunicação são

mais complexos.

Além dessas, foram constatadas outras vantagens:

a) não há necessidade do programador conhecer os protocolos básicos

da rede, pois o gerador cria as interfaces com os protocolos da rede;
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b) sendo um ferramenta utilizada no desenvolvimento de sistemas, há

redução nos custos de implementação e manutenção, visto que o

codigo é gerado automat¡camente;

c) aumenta a qualidade dos sistemas produzidos devido à uniformidade

do código gerado, ou seja, o resultados são padronizados e à ausência

de erros dentro dos procedimentos criados, tornando sistemas bastante

confiáveis;

d) menor esforço na manutenção já que basta apenas alterar o protótipo

do procedimento na linguagem de interface e, novamente, submetê-la

ao gerador;

e) o sistema desenvolvido é totalmente modular, diminuindo a

complexidade; e

f) quanto ao desempenho, o sistema procedeu de forma equivalente ao

sistema desenvolvido manualmente;

Os itens g e d são enfatizados principalmente porque, em desenvolvimento

de sistemas, um problema difícil de superar é o desperdício de tempo alocado à

manutenção.

No entanto, o gerador também apresenta algumas deficiências, que são:

a) näo há flexibilidade no código gerado;

b) como há uniformidade no código gerado, o procedimento pode requerer

otimização; e

c) observam-se certas restrições, como acontece no gerador desenvolvido

neste trabalho, que näo aceita passagem de listas encadeadas como

parâmetro.
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6.5- Considerações Finais

Este capítulo mostrou a estruturação e construção de um gerador automático

de procedimentos sfuôs, bem como a sua utilização no desenvolvimento de aplicaçâo

distribuídas.

Uma análise das vantagens e desvantagens que o gerador oferece na

construçäo de sistemas distribuídos, mostra claramente que há uma preponderåncia

das primeiras sobre as segundas, viabilizando assim a adoção de geradores

automáticos de sfubs em amb¡entes de programaçåo distribuída.
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CAPíTULO 7

CONCLUSAO

Este capítulo apresenta as contr¡buições desta dissertaçäo, conclusöes,

propostas de desenvolvimento de novos trabalhos e uma crítica bibliográfica

Co nt ri b u ições desfe t ra b a I ho

Conclusão

Sugesfões Para trabalhos futuros
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Neste último capítulo säo apresentadas as contr¡buições trazidas por este

trabalho; a conclusäo sobre todo o projeto do gerador de sfuþs e algumas sugestões

para continuidade da pesquisa iniciada,Íinalizando com uma crítica bibliográfica.

7.1- Gontribuições deste trabalho

O desenvolvimento deste trabalho foi, certamente, uma experiência que

trouxe novos conhecimentos e algumas contribuiçöes que são apresentados a seguir:

o possibilitar a criação de aplicaçöes distribuídas no sistema operacional

DOS usando um gerador de sfubs, o qual não existia nesse ambiente;

. conhecer o funcionamento interno de um gerador de sfuós e, com isto,

descobrir quais as partes que o compõe, podendo-se, então, construí-lo;

o enriquecer a literatura sobre este assunto - desenvolvimento de sistemas

geradores de sfubs - que é bastante escassa, apesar de existirem

geradores em ambientes UNIX, como o mostrado no capítulo 4;

o auxiliar, através da estrutura proposta, o desenvolvimento de geradores

de procedimentos sfubs em outros ambientes;

o constituir-se em material de consulta;

o incentivar a implementação de serviJores; e

. fomentar o desenvolvimento de novas pesquisas.

7.2- Conclusão

Numa avaliação geral do trabalho, pode-se observar a grande importância

de um sistema gerador de sfubs no desenvolvimento de sistemas distribuídos. Com
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esta ferramenta, o desenvolvimento de software ganha em qual¡dade, produtividade e,

conseqüentemente, na redução de custos.

Particularmente, algumas conclusöes devem ser ressaltadas:

o o desenvolvimento do sistema utilizando o gerador de sfuôs é, com

certeza, mais eficiente do que o sistema desenvolvido manualmente,

porém esse último não apresenta nenhuma restrição ao que se deseje

transmitir, ou seja, pode-se passar qualquer estrutura de dados de um

processo para outro, ao contrário do sistema gerado automaticamente que

apresenta algumas restrições.

o outro ponto importante refere-se à transparência do acesso à rede em

oposição à sua flexibilidade ou desempenho. Por mais que se queira

tornar a chamada de procedimento remoto, utilizando-se o gerador de

sfubs, igual à chamada local, isto enfrentará grande dificuldade, pois para

que aconteça, restringe-se a flexibilidade e/ou se reduz o desempenho.

lsto porque, ao se definir os procedimentos na linguagem de

especificaçäo, precisa-se sempre adicionar alguma informação, quando,

opcionalmente, se deseja que o sistema fique mais flexível e/ou eficiente,

e, com isso, há perda na transparência. Um exemplo, importante para o

desempenho do sistema, é a adição de informaçåo na especificaçåo dos

parametros, explicitando-se, os que são apenas transmitidos, os que são

apenas retornados e os que são transmitidos e retornados, o que não é

necessário em procedimentos locais.

Com os dois argumentos citados acima, há a necessidade de duas decisões

importantes na utilização e na construçäo de um sistema gerador automático de

sfubs. A primeira é definir quanto o gerador pode limitar o desenvolvimento, ou seja,

se ele possui alguma restriçäo indesejável ao sistema que será construído; e a

segunda, será o balanceamento entre a transparência de um lado e a flexibilidade

e/ou desempenho do outro.
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7.3- Sugestões para trabalhos futuros

Devido ao fato de projetos de sistemas geradores de sfuÔs ser assunto

pouco descrito na bibliografia, esta dissertaçäo pode, com certeza, ser precursora de

outros trabalhos. Para sua continuidade, algumas sugestões são aqui listadas:

o transpor este projeto para outros ambientes (por exemplo, windows) ou

expandí-lo para que permita a geraçåo de sfubs em ambientes

heterogêneos, ou seja, para que permita comunicação entre máquinas

com arquiteturas diferentes;

o estudar alternativas para eliminar restrições impostas no sistema ora

desenvolvido, como no caso de passagens de determinados parâmetros;

o prover interação com o servidor de nomes já desenvolvido no LaSD;

o permitir utilização de outros protocolos, além do protocolo do servidor de

processamento paralelo (SPP);

o alterar o protocolo para que este permita a transmissåo e recepção de

mais de um pacote (no caso ethernet);

o criar mecanismos para que os processos se comuniquem através de

outras semânticas;

o fazer análise de desempenho mais apurada, com a criação de servidores

para o laboratório ou de aplicações mais complexas;

o alterar os procedimentos responsáveis pelo controle de acesso ao

servidor, ou seja, melhorar o controle das permissões de execução das

primitivas; e

o proceder estudo sobre o código gerado para atender à necessidade de

otimização.
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APÊNDICE A

ática da aN BN

Quando se define uma linguagem de programação ou uma linguagem de

especificaçäo, precisa-se ter certeza de não haver dupla interpretação, ou seja, todas

as ambigüidades têm que ser eliminadas. Para tornar isto uma realidade, as

linguagens devem ser descritas através de alguma notação formal'

Neste trabalho, a linguagem de especificação foi definida através de um

conjunto de leis de formação, chamada gramática da linguagem e, mais

especificamente, através da notação BNF* (Forma Normal de Backus Estendida).

Na notação BNF, a gramática é caracterizada pela seguinte quádrupla:

G=(V,X,P,S),onde

- V são os valores näo-terminais da gramática;

- ! correspondem aos valores terminais;

- P é o conjunto de produção da gramática; e

S representa o valor não-terminal que dá início ao processo de

geração das sentenças, ou seja, é o símbolo inicial da gramática.

A gramática é um processo de substituição dos valores não-terminais,

partindo do símbolo inicial, gerando as sentenças da gramática, até que não haja

valores nåo-terminais, isto é, o processo caminha em direção aos valores terminais.

para descrever a gramática da linguagem do gerador foi preciso ainda

utilizar alguns símbolos especiais, chamados meta-caracteres:
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:= + 'É composto de", o lado esquerdo é um valor não-terminal

negrito + valores terminais

{ } _+ iteração (zato ou mais ocorrências)

tl --> opcional

| --+ alternativas

; + delimitador

Além desses meta-caracteres, a notação BNF pode receber algumas

características adicionais, como a mostrada abaixo, passando a ser chamada de BNF

Estendida (ou BNF.).

t f + iteração (uma ou mais ocorrências)

Maiores informaçöes podem ser obtidas em [Jos87], [Kow83], [Set81] e

[Vel93].
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APÊIIOICE B

Restricões e Garacterísticas da Linquaqem

Como comentado no capítulo 6, algumas restrições e algumas

características adicionais foram impostas à linguagem de especificação do gerador;

abaixo eståo descriminadas todas elas:

1- As constantes só podem ser declaradas como do tipo int (inteiro), pois

elas somente são utilizadas como valores em tipos enumerados; outros tipos de

constantes não têm sentido no contexto do gerador;

2- lncorporação das palavras reservadas in, out e inout relacionada com o

sentido de transmissåo dos argumentos;

3- Tipos ponteiros não säo mais usados, porque eles indicam a passagem

por referência que já é indicada pelas palavras reservadas out e inout;

4- Devido à inexistência do tipo ponteiro, surgiu a necessidade de definir um

tipo sfrno que representa uma cadeia de caracteres;

5- Uma outra característica importante inco;'porada é a informação onde o

procedimento irá ser executado, isto é, para informar ao cliente em qual servidor o

procedimento se encontra. A princípio foi estabelecido assim para simplificação, mas

a idéia principal é adaptar-se ao servidor de nomes; e

6- Por último foram feitas algumas restriçöes, por motivo de simplificação,

quanto à passagem de vetores, matrizes e listas encadeadas. Estas restrições

devem-se ao fato de que o pacote RPC tem um tamanho limitado, o que acarretaria

numa limitaçäo no número de elementos destes conjuntos (vetores, matrizes e listas).
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APÊNDICE C

Funcões e Estruturas do Analisador

Em cada fase do analisador de especificaçöes são desempenhadas

determinadas funçöes e utilizadas estruturas de dados que eståo descritas abaixo:

1- No analisador léxico

Funções:

- eliminar comentários e espaços em branco;

- diferenciar os átomos entre palavras reservadas e identificadores;

- identificar e classificar os átomos. Entre as classes, tem-se: palavras

reservadas, identificadores, símbolos e caracteres especiais, números

e caracteres;

- verificar e converter as cadeias que representam números; e

- detectar erros léxicos, ou seja, se existe algum átomo sem

classificação, números inválídos ou comentários sem fim.

Estruturas:

- lista de átomos;

- tabelas de palavras reservadas;

- tabela de símbolos e caracteres especiais; e

- tabela de erros.
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2- No analisador sintático

Funções:

- baseado na gramática, identificar as sentenças e, com ¡sto, classificar

os identificadores como: constante, enumeração, estrutura, função ou

procedimentos; e

- detectar erros sintáticos, ou seja, se a construção da sentença está

de acordo com a descrição da gramática.

Estruturas:

- lista de cadeias (constantes, enumeraçöes, estruturas, funções e

procedimentos); e

- tabela de erros.

3- No analisador semântico

Funções:

- verificar se há identificadores duplicados;

- verificar se existe algum tipo não definido previamente;

- verificar a existência de algum identificador sem utilização; e

- detectar erros semânticos, ou seja, erros em alguma sentença com

relaçäo ao texto como um todo..

Estruturas:

- as mesmas do analisador sintático.
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APÊNDICE D

Biblioteca RPG e Módulos Gerados

Aqui são descritas as funçöes incluídas na biblioteca RPC e os módulos

produzidos pelo gerador de stubs.

Biblioteca RPC

- MontarMensagem: coloca os parâmetros no pacote.

- DesmontarMensagem: retira os parametros do pacote.

- CarregaServidores: carrega a base de dados com os possíveis

servidores da rede.

- CarregaConfiguração: carrega o arquivo com os handles de cada

conexão.

- CarregaPrimitivas: carrega a estrutura de dados com as primitivas.

- ObterServidor: retorna o endereço do servidor

- GravaConfiguração: armazena os handles após a conexão.

- Login: o cliente prepara o pacote com a solicitaçåo de iniciar sessão

no servidor.

- Logout: o cliente prepara o pacote com a solicitaçäo de finalizar

sessão no servicor.
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- ExecutarProcedimento: responsável por obter informaçöes neces-

sárias pafa a transmissão do pacote e passa para o protocolo

apropriado.

- CriaSessäo: inicia uma sessão no serv¡dor para o cliente.

- Destroisessão: tinaliza a sessão do cliente no servidor.

- AnalisarPacote: ver¡fica seqüenc¡a, perm¡ssão, protocolo e sessåo.

- AtenderProcedimentoRemoto: recebe a requ¡s¡çäo e executa a

primitiva solicitada

- CarregaSessões: inicia a estrutura de dados responsável pelas

informações sobre as sessões.

Módulos Gerados

- client sfubs: responsáveis pelas comunicações do cliente com o

servidor.

/* Client Stub */

#include "\gapsVedeþlobais. h"

#include "\gaps\rede\union.h"

#include "NUME_hdr.h"

extern int GNumPrim;

void CompletaTabPri$

{

int I;

/* canega a tabela de primitivas */

AtribueTabPrim(0,PRoC_0 l, I 0,"2\0");

AtribueTabPrim( t,PROC_O2, 1 0,"2\0");

GNumPrim: 2;

)
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void InicializaQ

{

static int PRIM_VEZ = l;
if (PRrM_vEz)

{

PRIM_VEZ:0;

CarregaServidores0;

CarregaConfiguracao0;

CompletaTabPri0;

)

)

int raizes(double a,double b,double c,double *xl,double *x2)

{

int TAM_MSG = l;
char *SRV = "2\0",

BYTE MENSAGEM[DLenPacot€] = r19n'

union TIPO_PRE *ARGUMENTO;

int RETORNO;

ARGIJMENIO = (union TIPO_PRE *)malloc(sizeof(TAM_TIPO_PRE));

Inicializa0;

ARGUMENTO->DOUB = a;

MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM_MSG,ARGUMENTO, "double") ;

ARGIJMENTO->DOUB: b;

MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM_MSG,ARGUMENTO, "double") ;

ARGLJMENTO->DOUB = c;

MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM_MSG,ARGUMENTO, "double") ;

ExecutarProcedimento(SRv, I O,PROC_0 I,MENSAGEM, &TAM_MSG);

DesmontarMensagem(MENsAcEM, &TAM-MSG,ARGUMENTO, " int") ;

RETORNO : ARGUMENTO->INT;

DesmontarMensagem(MENsAcEM, &TAM_MSG,ARGUMENTO, "double") ;

txl = ARGLJMENTO->DOUB;

DesmontarMensagem(MENsAcEM, &TAM_MSG,ARGUMENTO, "double") ;

*x2 = AIIGLIMENTO->DOUB;

free(ARGIJMENTO);

return(RETORNO);
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)

double RaizQuadrada(int NUMERO,double APROX)

{

int TAM_MSG = l;
char *SRV = "2\0"1

BYTE MENSAGEM[DLenPacote] = "\0";

union TIPO_PRE *ARGUMENTO;

double RETORNO;

ARGLJMENIO = (union TIPO-PRE *)malloc(sizeo(TAM-TIPO-PRE));

Inicializa0;

ARGIJMENTO.>INT : NUMERO;

MontarMensagem(MENSAGEM,&TAM-MSG,ARGUMENTO, "int") ;

ARGIIMENTO->DOIJB = APROX;

MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM-MSG,ARGUMENTO, "double");

ExecutarProcedimento(S RV, I 0,PROC-02,MENSAGEM,&TAM-MSG) ;

DesmontarMensagem(MENSAGEM,&TAM-MSG,ARGUMENTO, "double") ;

RETORNO = ARGUMENTO->DOUB;

free(ARGIIMENTO);

return(RETORNO);

)

- server sfuös: responsáve¡s por receber o pacote da rede, vindo do

cliente, e chamar o serviço apropriado, no serv¡dor.

/* Server Stub */

#include "\gaps\rede\globais. h"

#include "\gapsVede\union.h"

#include "NUME_hdr.h"

int Procedimento_O I (int *TAM-MSGent, BYTE *MENSAGEM)

{

int I, TAM_MSG = l;
union TIPO-PRE *ARGUMENTO;
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int RETORNO;

double a;

double b;

double c;

double xl;
double x2;

TAM_MSG = tTAM_MSGent;

ARGLJMENIO : (union TIPO-PRE *)malloc(sizeof(TAM-TIPO-PRE));

Desmont¿rMensagem(MEN SAGEM, &TAM-MS G,ARGUMENTO, " double " ) ;

a = ARGUMENTO->DOUB;

DesmontarMensagem(MENsAcEM, &TAM-MSG,ARGUMENTO, "double") ;

b = ARGUMENTO->DOIIB;

DesmontarMensagem(MEN S AGEM, &TAM-MS G,ARGUMENTO, "double") ;

c = ARGUMENTO->DOLJB;

RETORNO = raizes(a,b,c,&,x1,&x2);

MENSAGEM[0] = (BYTE)'\0';

ARGIJMENTO->INT = RETORNO ;

MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM-MSG,ARGUMENTO, "int") ;

ARGUMENTO->DOUB = xl;
MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM-MSG,ARGUMENTO, "double") ;

ARGLJMENTO->DOUB = x2;

MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM-MSG,ARGUMENTO, "double" );
*TAM_MSGent = TAM_MSG;

free(ARGUMENTO);

return(O);

)

int Procedimento_02(int *TAM-MSGent, BYTE *MENSAGEM)

{

int I, TAM_MSG = l;
union TIPO_PRE *ARGIJMENTO;

double RETORNO'

int NIJMERO;

double APROX;

TAM_MSG - *TAM_MSGent;

ARGIJMENIO = (union TIPO-PRE *)malloc(sizeof(TAM-TIPO-PRE));
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DesmontarMensagem(MEN SAGEM, &TAM-MS G,ARGUMENTO, "int") ;

NIJMERO : ARGUMENTO->INT;

DesmontarMe¡rsagem(MEN SAGEM, &TAM-M SG,ARGUMENTO, "double") ;

APROX = ARGUMENTO->DOIJB;

RETORNO : RaizQuadrada(NLJMERO,APROX);

MENSAGEM[O¡ : (BYTE) \0';

ARGIIMENTO->DOUB = RETORNO;

MontarMensagem(MENSAGEM, &TAM_MSG,ARGLJMENTO, " double") ;
*TAM_MSGent: TAM_MSG;

free(ARGUMENTO);

return(O);

)

void ûriciaVariaveis$

{

int I;

BYTE

resp_O I [DMaxSes] [DlenPacote],

resp_O2 [DMæ<Ses] [DlenPacote] ;

for (I=0; I<DMaxSes; I++)

{

resP_Ol[I][0] = \0';

resP-02[I][0] ='\0';

AtribueResp(I,PROC_0 l,resp_O I [I]);
AtribueResp(I,PRoc_02,resp_02 [I]) ;

)

AtribuePrimitiva(PROC_O l,Procedimento_0 I );

AtribuePrimitiva(PRO C_02, Procedimento_O2) ;

)

void main$

{

lniciaVariaveis0;

Servidor0;

)
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- headen onde säo colocadas as definiçöes, em comum, do cliente e

do servidor.

l* heaÃer */

#define LEN-MAX-STR 256

/* definicao da variavel do tipo union */

union TIPO-PRE TAM-TIPO-PRE;

/* codigos de identificacao dos procedimentos þrimitivas) */

#definePROC-Ol 0x02

#definePROC-O2 0x03

/* prototipos dos procedimentos */

int raizes(double,double,double,double *,double *);

double RaizQuadrada(int,double) ;

1j,3


