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Resumo

Nesse frabalho, é projetada implementada umae

modificação do módulo de acesso à rede do conjunto de

protocolos TCP/IP pffiã, üansparentemente às aplicações,

aumentar a largura de banda de redes locais típicas, como

ethernet, affavés do uso de multiplos dutos. Um estudo

detalhado dos serviços disponíveis pelos vários protocolos

constituintes da tecnologia internet e das interfaces de acesso

de prograrna é feita. Uma avaliação da pilha de protocolos é

descrita, mostrando qual a melhor posição para se fazer a

divisão do fluxo de dados. A modificação ao nível do driver,

mostrou-se a mais conveniente, provendo um modo simples

de implementação e instalação. A escolha do duto a ser

utilizado por um detenrrinado pacote é feitapela avaliação do

número de porta que aparece no header TCP ou UDP. Alguns

testes foram realuados de modo a demonstrar a eficiência do

l_

sistema.



Abstract

This work deals with the design and implementation of a

modification in the network access module of the TCP/IP

suite of protocols. This modified version of the protocol

allows for a transparent use of multiple ethernet buses by

applications, providing a improved LAN bandwidth suitable

for multimedia data transfers. A detailed study of the servrces

available by the protocols are described showing the best

level to insert the splitting of the data flow. The modification

at the driver level was proven to be the most effective one.

The choice of the bus to be used to carry a particular packet

is made based on the port number, as shown in the TCP or

UDP header. Some tests were made to show the

effectiveness of the system.
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Introdução

A criação dos computadores revolucionou a sociedade como um todo,
tornando possível o acesso e a pesquisa à informações a velocidades jamais imaginadas no
passado. Além disto, a evolução dos computadores até os dias atuais foi espantosa, pois
tem-se hoje computadores do tamanho de um liwo que são mais rapidos e aÍmazenaÍÍt
muito mais dados do que computadores que ocup¿v¿ìm salas inteiras, há apenas vinte anos
atrás.

Dentro dos vários desenvolvimentos que surgiram também no rastro da
indústria de computadores, um dos mais importantes foi a tecnologia que possibilita a

interligação entre computadores diferentes (as chamadas redes de computadores),
aumentando ainda mais a utilidade destes equipamentos na sociedade atual. Este
desenvolvimento foi tão importante, que após a sua criação, começou-se a mudar
drasticamente a arquitetura dos sistemas utilizados, deixando para traz os enoflnes
mainfrarnes com centenas de terminais, e derivando para um cenário onde pequenos e

mais potentes micro-computadores são interligados em redes.

A tecnologia de rede mais comum nos dias atuais é a ethernef, que tem um
preço relativamente baixo e uma grande facilidade de util.øação. Mas, esta tecnologia tem
dois grandes limitantes:

. Tem velocidade limitada (l0Mbps), relativamente baixa para alguns tipos de
aplicativos ou ambientes. Apesar da existência de ethernet com velocidade maior
(l00Mbps), esse tipo de rede ainda não é muito utilizada'
. É não-deterministico, isto é, não é possível determiriar o tempo máximo que um
pacote demora¡á para conseguir ser enviado ao seu destino, impossibilitando assim a
sua utilização em sistemas de tempo real.

Assim como a ethernet é uma das tecnologias de redes mais utilizadas, o
protocolo de comunicação TCPÆP é bem difundido nos meios acadêmicos e comerciais,
sendo a base da rede mundial Internet. Este conjunto de protocolos, além de oferecer
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modos de comunicação confiáveis e não-confiáveis, contêm um conjunto de aplicativos
que fornece serviços como correio-eletrônico, transferência de arquivos e login remoto.

Com o aparecimento de aplicações sofisticadas, que exigem grandes larguras
de banda para poderem ter um bom funcionamento, como é o caso de aplicações para
multimídia, o problema da velocidade em redes do tipo ethernef é um limitante. Para
solucionar estes casos, a maneira tradicional é passar a utilizar redes com velocidades de
transmissão maiores (exemplo, FDDI), porém aumentando também consideravelmente o
custo final.

A dissertação é dividida em 6 capítulos2 e um resumo destes é apresentado a
segur.

. Capítulo 2: Aborda redes de computadores, apresentando diversos tipos destas,

como redes locais e redes de longa distância, topologias de arquiteturas de redes
existentes e protocolos de comunicação para vtilizar essas redes. conjunto de
protocolos da Internet.

. Capítulo 3: Descreve a comunicação entre processos no sistema operacional
UNIX, apresentando brevemente também vários conceitos e estruturas importantes de
um sistema operacional. Apresenta então especificamente o sistema UNIX e formas de
comunicação entre processos neste sistema.

. Capítulo 4: Discorre sobre um exemplo de implementação de TCP/IP em
ambiente LIM(, mostrando alguns cuidados importantes que devem ser tomados.
Apresenta uma visão mais detalhada dos módulos que compõe o conjunto de
protocolos Internet e o modo de se passar dados entre estes módulos.

. Capítulo 5: Apresenta o projeto de se utilizar mais de um duto de comunicação
entre as máquinas interligadas em um rede de comunicação, com o objetivo de se

aumentar a performance da rede e diminuir a catga dessa.

. Capítulo 6: Apresenta a conclusão da dissertação.
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2

Redes de Computadores

2.1lntrodução

Aplicações que envolvem comunicação em uma rede de computadores vem
difundido-se largamente no mundo da computação. Uma rede de computadores pode ser

definida como sendo uma coleção de computadores autônomos interconectados [Ta89], e

pode ser utilizadapara conseguir realizar diversos objetivos, como:
. compartilhamento de recursos;
. alta confiabilidade, com o uso de fontes alternativas para o fornecimento de recursos;
. diminuição do custo global, pois pequenos computadores tem melhor razão pre-

çoldesempenho do que grandes computadores, e
o providenciamento de um meio de comunicação alternativo entre usuários separados
por grandes distâncias.

Figura 2.1 - Classificaçäo de Redes de Computadores.

Pode-se classificar as redes de computadores em três tipos: Lans, Mans e

Wans (figura 2.1). Esta divisão se faz em relação ao tamanho máximo que uma rede pode

ter, pois Lans (Local Area Networks) são restritas a terem no máximo alguns quilômetros,
podendo então oferecer velocidades de comunicação maiores que os outros dois tipos. Já

as Wans (Wide Area Networks) podem possuir milhares de quilômetros, mas com
velocidade de transmissão de dados bem menores em relação às redes locais.

J

WAN Redæ æbrirìdo dstârcias mior6 qß 100 kn

Redes cobrindc dsünc¡as de até l@ KnMAN

I.A.N Redæ clbrirdo dslâm¡as de até 10 l(î



Redes de Compu.tadores

(B) Anel(A) Estrela (C) Árvore

2.2 Topologias e Arquiteturas

Figrrra 2.2 - Topologias de Sub-redes ponto-a-ponto.

Os computadores conectados em uma rede são denominados hosts, e a parte
que interliga estes hosts é chamado sub-rede [Gi86]. Basicamente, existem dois tipos de

sub-rede: canais ponto-a-ponto e canais broadcast. Nas sub-redes do primeiro tipo, a

comunicaçáo é realizada entre pares de hosts. Algumas topologias possíveis existentes são

a anel, a estrela e a árvore (frgora 2.2).

Figura 2.3 - Topologias de sub-relles broødcsst

Em relação a sub-redes com canais broadcast, existe um canal de

comunicação que é compartilhado por todos os hosts. Algumas das topologias utilizadas

4
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Redes deCompu.tadores

por este tipo de sub-rede são as que utilizam o satélite, anéis ou barramento para se

comunicar (frgura23).

Existem diversas tecnologias de redes sendo utilizadas, e as mais comuns são a

ethernet, a token ring e o FDDI. As tecnologias dos tipos token ring e FDDI utilizam
sub-redes ponto-a-ponto e topologia anel, sendo que as redes do tipo etherner utilizam
sub-redes broadcast e têm a topologia de dutos (barramento) de comunicação, utilizando
protocolo CSMA/CD (Carrier Sense andMultþle Accesswith Collision Detection). Uma
definição mais detalhada sobre este método pode ser encontrado emlTa92]. Com relação

a classificação, ethernet e token ring são exemplos de LAI.{S, sendo que FDDI pode ser

exemplo de LAN ou MAN.

Figura 2.4 - Camadlas,Interfaces e Protocolos.

Como o problema de implementação de softwares que realizam as

comunicações entre hosts é complexo, ele normalmente é dividido em camadas ou níveis

para que a complexidade de implementação seja diminuída. Cada camada é construída
sobre a camada abaixo [Gi86], e a função de cada camada e o número destas pode variar
em redes diferentes. Basicamente, o propósito de cada camada é oferecer serviços às

camadas mais altas. Uma camada em um nível n de um host "conversa" com a camada de

5
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Redes de Computadores

nível n em outro host. As regras e convenções utilizadas por camadas em um mesmo nível
(n) para comunicar-se é chamado de protocolo da camada n (frgraZ.4).

Para realizar a comunicação entre as camadas de um host, é necessário que

entre cada par de camadas adjacentes exista vrnainterface (frgora2.4), onde são definidas
as operações primitivas e os serviços que a camada inferior oferece a camada superior. O
conjunto de camadas e os protocolos utilizados é chamado de arquitetura de rede [Ta89].

A comunicação entre as camadas de um mesmo nível é conhecida como
comunicação virtual, pois realmente os dados são enviados para a camada abaixo até que

estes cheguem na primeira carrada, onde serão enviados para o outro host através do meio
fisico [Gi86]. Junto com o pacote de dados, cada camada acrescenta um cabeçalho ao

enviar a mensagem, que é utilizado para realizar a comunicação entre as camadas de um
mesmo nível (figura 2.5).

Figura 2.5 - ComunicaçÍio Virtual

2.3 Protocolos de Comunicação

Protocolos de comunicação são utilizados p¿Lra realizar o controle da
comunicação entre hosts, existindo diversos conjuntos de protocolos desenvolvidos, como
TCPÆP (protocolos Internet), )O.{S (Xerox Networking Systems), SNA (Syslems Network
Architecture da IBM ) e implementações do Modelo OSI. Serão apresentados o conjunto
de protocolos de comunicação da Internet (TCP/IP), que tem grande utilização, e o
modelo de referência ISO/OSI.

6

M

12M1141312 M2

t'F-lÀ{rl

F,Ff;lM1Fl

/\/\

Protocolo C¡m¡d¿ 5

Protocolo C9md¿ 3

Protocolo Camda 4

Protocolo C¡mad¿ 2
<__ FFF'|',þl

''F-tÀ,rrl



Redes de Computadores

2.3.1 Protocolos fnfurnet

O termo TCP/IP refere-se ao conjunto que contêm tudo que está relacionado

com os protocolos específicos TCP e IP, incluindo neste, outros protocolos (IIDP [Po80],
ICMP [Po8lb], ARP [PlSz] e RARP [FiS4]) e aplicações (TELNET [Po83], FTP [Po85]e
NFS [SuS6]). Um termo mais adequado para se designar este conjunto de protocolos seria

tecnologia internet. Uma rede que utiliza esta tecnologia é comumente chamada de

ínternet.

A estrutura básica de um host conectado a uma internef é mostrada na figura
2.6 [So9l], que mostra a estruturalogSca em camadas dos protocolos, onde os quadrados

representam módulos e as linhas os caminhos possíveis de passagem dos dados.

Figura 2.6 - Estrutura de umhost TCP/IP.

A nomenclatura vtilizada por esta tecnologia traz alguns conceitos, como

driver, qve realizao elo de ligação entre o conjunto de protocolos TCP/IP e a interlace de

rede. Esta interface pode ser implementada para realizar a comunicação com qualquer tipo
de rede existente, como a ethernet, o FDDI e a token ring, mas nesse trabalho será

mostrado em função de redes com tecnologia ethernef [Ho8a]. Outro conceito utilizado,
módulo, está relacionado com a entidade que utiliza um determinado protocolo para

providenciar comunicação. Esta nomenclatura também tem algumas definições com

relação aos nomes e formatos dos conjuntos de dados passados entre módulos, que são

diferentes dependendo da localização deste na pilha de protocolos (figura 2.7).
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Redes de Compu.tadores

Os módulos tcp,udp e driver são multiplexadores n-para-l e

demultiplexadores l-para-n, ou seja, todos os dados que chegam nesses módulos através

da interface com a canada superior, que podem ser originários de módulos ou aplicações

diferentes, são multiplexados e enviados através da interface com o módulo abaixo, que

normalmente é única (figura 2.6). JtL em relação ao recebimento de pacotes, cada módulo

deverá fazer ademultiplexação e enviar para algum módulo superior.

Figura 2.7 - Nomenclatura dos Pacotes de Dados.

O conjunto de protocolos utiliza, para diferenciar hosts contidos em uma rede,

o conceito de endereços. Existem basicamente dois tipos de endereços utilizados, que são

conhecidos como endereços fisicos e endereços virtuais (ou lógicos). Os endereços fisicos

são manipulados no módulo driver, e são utilizados para diferenciar hosts dentro de uma

rede fisica. Já no caso da utilização de endereços lógicos, que são chamados em uma

internet também de endereços IP, são manipulados pelo módulo IP e tornam possíveis a

utilização de várias redes fisicas como se fossem uma única rede lógica, possibilitando a

comunicação entre hosts de diversas redes diferentes [So91]. Com a utilização de

endereços lógicos, é possível obter uma independência do conjunto de protocolos da rede

fisica. O modo de associação entre endereços fisicos e endereços lógicos será explicado
posteriormente. Quando um host tem um número m de redes conectadas a este, é
necessário que este host tenha m endereços etherner (fisicos) e m endereços IP (figura
2.1l, com m:2).

O módulo IP é um multiplexador n-para-m e demultiplexador m-para-n, sendo

que m é o número de interfaces de redes que estão disponíveis no host [Po8la]. Quando o

número de interfaces de redes é maior que um (figura 2.8), existem mais de uma rede

conectada em um host, e o módulo IP torna-se mais complicado, pois pode fazer o
roteamento de pacotes, representado pela passagem de dados de uma rede para outra.

A passagem dos dados do topo do conjunto de protocolos para baixo, quando

o host está conectado em apenas uma rede fisica, é uma tarefa relativamente fäcil, pois

não existe dois caminhos diferentes a ser tomado pelo conjunto de dados. É necessário

somente a multiplexação dos dados, pois quando um conjunto de dados é enviado pelas
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Redas de Compa.tadores

aplicações, os únicos caminhos possíveis são TCP, W e DRIWR, caso sejam utilizados

serviços TCP, ou UDP, P e DRIWR, caso as aplicações utilizem serviços da UDP.

Figura 2.8 - Host com duas redes ethernet.

Se a multiplexação que ocorre quando se envia um pacote é facilmente

realizada, o caminho inverso, representado pela demultiplexação, ocorrida quando os

dados são recebidos pela camada fisica do host e enviados aos módulos superiores, é mais

complicada, em virtude de que a cada nível o módulo com o pacote deverá ter uma

indicação para saber qual será o módulo do nível superior que deverá receber os dados.

Acompanhando a chegada de um pacote, tem-se que este, no primeiro módulo
(drive), deverá ter uma indicação para informar qual o módulo superior que deverá

recebêJo (IP ou ARP). Caso este pacote seja enviado ao IP, novamente há dois caminhos

possíveis a serem escolhidos, que são os módulos TCP ou UDP. Para qualquer destes

módulos que o pacote seja enviado, haverá uma última demultiplexação, em razão da

possível existência de várias aplicações estarem esperando pacotes de dados.

Igualmente ao indicado pelo modelo ISO/OSI, cada módulo neste conjunto de

protocolos quando enviam uma mensagem, adicionam um cabeçalho, que é retirado pelo

módulo equivalente do outro lado da conexão e utilizado pa;la realizar a comunicação

entre essas entidades (módulos) [So9l]. Um dos c¿Lmpos do cabeçalho do módulo IP
contém o endereço IP (ou endereço internet), que torna possível construir uma rede lígica
através da intercomunicação de diversas redes fisicas, sendo conhecida como internet.
Este módulo também é responsável por isolar as aplicações do meio fisico, ou seja, caso

surja outras tecnologias de redes, basta construir drivers p¿ra que estas "conversem" com

o módulo IP, deixando transparente para as aplicações qualquer mudança ocorrida na rede

de comunicação. As funções realizadas pelo módulo IP são responsáveis pela grande

aceitação do conjunto de protocolos TCPÆP.
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Redes de Compu.radores

O módulo IP será abordado com mais profundidade, bem como a sua função
básica, que consiste em executar o roteamento de pacotes. O modo de se obter
informações para este roteamento é através da consulta de dados em uma tabela em

memóri4 podendo ser realizado de duas formas [Co9la]:

o Roteamento direto, realizado quando ambos os hosts que se comunicam estão na

mesma rede fisica (figura 2.9a). Portanto, quando o host A necessita se comunicar
com o host C, basta montar o pacote de dados com o endereço ethernet de C e

enviá-lo, fazendo com que o pacote chegue direto ao seu destino.
. Já quando tem-se topologias de redes mais sofisticadas (figura 2.9b), e hosts em

diferentes redes fisicas, é necessário que haja roteamento indireto. Este roteamenteo
pode ser entendido através da figura 2.9b. Quando o host B necessita realizar uma
comunicação com o hostF, o pacote de dados é primeiramente enviado para o host C,
que é um roteador, sendo o pacote então reenviado por este para a rede fisica que

contém o host destino. Esta comunicação é conhecida como comunicação indireta e é
realizada pelo módulo IP, ficando transparente aos módulos TCP, UDP e para as

aplicações que utilizam os serviços de redes oferecidos.

Figura 2.9 - Redes com diferentes Complexidades.

O exemplo apresentado mostra o modo que é realizado o roteamento de
pacotes, não dando ênfase as políticas e aos algorítmos utilizados, que representam o

funcionamento interno do módulo IP. Os principais problemas a serem resolvidos são

[Soel]:
o pàrà os pacotes que são enviados, o módulo IP deve saber se envia o pacote
diretamente ou indiretamente, escolhendo a interface correta, e

o pârâ. os pacotes que chegam, deve-se decidir se estes serão enviados para os
protocolos superiores ou se serão reenviados paraoutra interface de rede.

Para solucionar o primeiro caso, o módulo W faz uma anáLlise do endereço IP
do host destino, pois este endereço é dividido em duas partes, uma que representa a rede
que o host pertence e a outra que identifica o host nesta rede. A quantidade de bits
vtilizada para representar identificadores de redes e identificadores de hosts vana de

acordo com a classe a que esta rede pertence.

(B)

Rede-X

(A)
Rede-Z

Rede-X

P1AI

l0



Redes de Computadores

As classes principais existentes îa Internet, como mostra a frgora 2.10, são

três, e são identificadas por Ao B e C [Co9la][Ro9l]. O modo de se reaiizar a
diferenciação entre essas classes é através dos primeiros bits do endereço (figura 2.10),
que permitem identificar em qual tipo de classe um host está. O conceito de classes é

utilizado em virtude de que diferentes redes podem estar interconectadas na Internet,
sendo possível desde sub-redes com poucos hosts até sub-redes com milhares de hosts.
Como primeiro exemplo, endereços pertencentes a classe A possibilitam a existência de 27

(128) redes, mas cada uma com até 224 (16.777 .216) hosts. Ií para endereços contidos na
classe C, tem-se um número grande de redes diferentes 2zr (2.097.152), porém com
apenas 28 Q56) åosfs possíveis em cada uma. Mas, apesar da boa solução em adotar
números para representar redes e hosts, normalmente é utilizado nomes associados com
esses endereços. (figura 2.ll).

Figura 2.10 - Classificaçâo de Redes Internet.

Para executar o roteamento, o módulo IP, através do número da rede da
máquina destino e com autilizaçáo da tabela de roteamento, descobre para qud, interface
de rede deve ser enviado o pacote para que este chegue ao seu destino. Esta tabela
também indica se a comunicação será direta ou indireta, informando neste segundo qual
caso será o host roteador.

No exemplo dado na figura 2.9a, a tabela de roteamento de todos os hosts
desta rede são iguais, sendo apresentada na frgara 2.12a. Jâ para o host A da rede da
figura 2.9b, atabela de roteamento é mais complexa (figura 2.12b), pois também indica as

redes que são acessadas indiretamente.

A

B

c

Ir lol

21 bits011

Ensino-Pós-Gradt43.107.56.0
Ensino-Gradt43.107.55.0
Pesouisalu3.147.54.O

143.107.55.25 Tuoã
Xanaarl¡,a143.107.55.13
Xavante143.107.55.1

Nomes de HostsNomes de Redes

Figura 2.lt - Nomes de Redes e Hosts.
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Quando se tem uma grande rede internet, ou seja, várias redes fisicas

interligadas por roteadores, um pacote de comunicação pode passar por vários roteadores

até chegar ao seu destino. O modo de se encontrar o caminho do emissor até o destino é

utilizar as tabelas de roteamento dos roteadores que estão no caminho, não existindo uma

unidade central que realiza o controle deste roteamento. Portanto, eventuais problemas de

roteamento são avisados pelos roteadores através do uso do ICMP (Internet Control
Message Protocol) [Po81b], que é um protocolo específico para a comunicação entre

roteadores e hosts. Também para a administração de grandes redes, pode-se uttlizar

protocolos para troca de informações a respeito de roteamento entre os roteadores

(RIP,EGP [Da84] etc).

Figura 2.12 - Exemplos de Tabelas de Roteamento.

Outro módulo importante neste conjunto de protocolos é o ARP, responsável

em rcalizar a associação entre endereços internet e endereços ethernet. Pua realizat esta

função, existe uma tabela na memória, chamada tabela ARP (figura 2.13), que contém as

associações dos endereços IP com endereços ethernet.

Figura 2.L3 - Tabela ARP.

Um problema surge quando o endereço IP do destino não está na tabela ARP,

sendo solucionado pelo módulo ARP [Co9la], que monta um pacote AfuP.requesl e o

envia para todos os åosls da rede (broadcast). Este pacote contém o número P e ethernet

do host emissor, bem como o número IP do host destino da comunicação. Como todos os

hosts recebem este pacote, somente o host identificado com o endereço procurado

responde, e informa qual é o seu endereço ethernet. Este esquema pode ser observado na

figura 2.14, onde o host A procura o endereço ethernet do host C. Maiores detalhes sobre

ARP pode ser encontrado em [P182].
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2.3.1.1UDP

Para usufruir dos serviços de comunicação providenciados pelo IP, tem-se

dois protocolos no topo do conjunto de protocolos TCP/IP que oferecem serviços a

aplicações de usuários. O primeiro desses protocolos é conhecido como UDP (User

Datagram Protocol) [Po80], que fornece serviços de comunicação não confiável e sem

conexão, não realizando controle de fluxo. Este módulo recebe e envia datagramas,'

desempenhando somente algumas funções a mais que a entidade IP. Duas dessas funções

oferecidas são a multiplexação baseado em um número de porta e a checagem da

integridade dos dados [Ro9l].

Figura 2.I4 - Funcionamento do ARP.

O conceito de número de portas pode ser relacionado com pontos de

recebimento de dados numerados, pois quando um servidor oferece um serviço, este deve

ficar esperando a requisição do serviço em uma porta com um número pré-determinado,

requisição estarealizada por um clientelA outra função realizada pelo UDP é checagem

da integridade, feita através da comparação de um determinado campo do cabeçalho do

UDP no pacote de dados (UDP checl<sum), este calculado pelo emissor, com o checksum

realizado pelo receptor, sendo possível descobrir se os dados estão corret ot/O UW
também preserva os delimitadores do pacote de dados enviado, pois caso a aplicaçáo

emissora envie quatro pacotes, o receptor deverá rea)tzar quatro operações de leitura, não

sendo possível o UDP dividir nem agrupar pacotes. Alguns exemplos de aplicações que

utilizam UDP são NFS (Network File System) [Su86] e SNMP (Simple Network

Mønagement Protocol) [Ca90]. _

2.3.1.2 TCP

O outro protocolo que pode também ser utilizado pelos aplicativos para

realizar comunicação é mais complicado que o UDP e é conhecido como TCP

(Transmission Contral Protocol). Este protocolo providencia um serviço confiável

[PoSlc]. Porém, como este tipo de serviço é mais complexo, existe a necessidade de

maior largura de banda e tempo de CPU, o que ocasiona muito mus overhead do que a

comunicaçãa reahzada com o UDP. O módulo TCP também vtiliza o conceito de portas

DCBA

m
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enumeradas para realizar a comunicação, sendo que aplicações especificas tem portas 
pré-determinadas. 

A comunicação utilizando TCP é mais complexa, pois utiliza um sistema de 
reconhecimento dos dados recebidos (acknoledgement), e utiliza também o sistema de 
protocolos slinding windows, que permite o envio de vários pacotes antes do recebimento 
das confirmações. Realiza o controle de tempo para retransmissão de pacotes caso seja 
necessário. Para duas aplicações utilizarem este serviço para troca de dados, é necessário 
que primeiramente seja criado um "circuito virtual" entre as duas aplicações, circuito este 
criado pelas entidades TCP nos hosts onde estão as aplicações. Este circuito é full-duplex, 
ou seja, a comunicação pode ser realizada nos dois sentidos simultaneamente e, ao 
contrário do UDP, TCP não conserva os delimitadores de pacotes, sendo que, por 
exemplo, o receptor poderá ler de uma só vez vários pacotes enviados pelo emissor 
[Po81c]. Exemplos de aplicações que utilizam TCP são: FTP (File Transfer Protocol) 
[Po85] e TELNET (que possibilita logins remotos) [Po83]. 

Maiores detalhes do funcionamento do IP e do TCP será apresentado no 
caitulo 4, que mostra uma implementação realizada em ambiente Unix. 

14 



3

Comunícação entre Pro ce,s,so,s

eÍn Ambientes Comp utacionais

3.L lntrodução

Programas para computadores (softwares) podem ser divididos em dois grupos

distintos. O primeiro é o grupo dos aplicativos, que são responsáveis em resolver os problemas

para os usuários. O segundo é representado pelos progftImas de sistema, que são responsáveis

pelo gerenciamento dos recursos do computador. O principal programa da segunda classe é

conhecido como sistema operacional, que controla todos os recursos do sistema e oferece uma

base onde os aplicativos podem ser escritos e armazenados [Ta92]. A comunicação com a rede

está inserida dentro do contexto de controle de VO, e é uma das principais tarefas de um Sistema

Operacional Portanto, o implementador de protocolos de comunicação deve ter um

conhecimento detalhado do funcionamento destes sistemas. O conceito de processos e a

comunicação entre eles vão ser estudados detalhadamente.

Dispositívos Fisicos

Microprogramação

Linguagem Máquina

S¡stema Operacional

¡nterpr.oomDt-
lado/es

Jogos Aplicativos

Programas do Sistema

Programas de Usuários

Hardware

Figura 3.1 - Estrutura de 'm S.O.

15



Comunicaçõo entre Processos em Sistemas Computacionais

O sistema operacional é como se fosse uma camada de software entre o hardware do

computador e os programas aplicativos (figura 3.1), podendo então ter dois modos possíveis para

a sua análise. A primeira é observar o sistema operacional de cima para baixo, onde tem-se um

sistema que funciona como um fornecedor de serviços de alto nível de uma maneira abstrata,

escondendo detalhes do hardware [BaS6]. Jâ ao analisar o sistema operacional de baixo para

cima, este sistema se comporta como gerenciador de recursos do sistema, que realiza o controle

interno da máquina e pode possibilitar acessos em uma mesma máquina simultaneamente a

diversos usuários. Também é importante realçar que um sistema operacional não é uma

linguagem, um compilador ou uma biblioteca de comandos, e é muito mais também que um

interpretador de comandos.

3.1".1 Conceitos Básicos

Existem alguns conceitos básicos em um sistema operacional que devem ser

conhecidos, tais como:

o programas, que são arquivos executáveis armazenados em algum dispositivo de

armazenamento (discos, fitas etc). Quando um programa está sendo executado, este é
chamado de processo.

o sistema de arquivos, que controlam os dispositivos de armazenamento. Este também realiza

outros tipos de controle, como modos de identificação dos dados, proteções que porventura

alguns dados precisem ter, e operações que poderão ser utilizadas para manuseamento dos

dados armazenados.
o gerenciamento de memória, responsável em realizar o controle da memória principal do

computador.
o escalonador, que real.øa a escolha sobre qual processo deverá ser executado em determinado

momento em ambientes de multiprocessamento.

A maneira de um processo solicitar do sistema operacional serviços é através de

chamadas do sistema (system calls) [Co93], que são a interføce entre o sistema operacional e os

programas dos usuários. Alguns exemplos de systems calls são:

. forK), que cria um processo filho idêntico ao processo pai

. openO, write0, readO e close$, que são responsáveis em realizar a manipulação dos

arquivos, e têm função de abrir, escrever, ler e fechar estes,respectivamente.

3.1.2 Estruturas de Sistemas Operacionais

A estrutura de um sistema operacional indica o modo como este é organizado

internamente. Existem alguns tipos de estruturas conhecidas, como sistemas monolíticos, sistemas

em camadas e sistemas cliente-servidor. Os sistemas com estrutura do primeiro tipo, monolítico,
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são na verdade sistemas sem estrutura definida, ou seja, é um conjunto de procedimentos onde

não há hierarquias entre estes e um procedimento pode chamar qualquer outro.

Para sistemas com a estrutura em camadas, os processos que realizam as funções do

sistema são agrupados em camadas, permitindo a processos de uma camada chamar apenas

processos da camada imediatamente abaixo. Deste modo, há uma maior organzação nos sistemas,

tornando-os mais confiáveis do que os sistemas que utilizam a estrutura anterior. O último
exemplo de estruturas de sistemas é o modelo cliente-servidor, onde o núcleo do sistema é

reduzido ao máximo e várias funções básicas do sistema são implementados como processos de

usuários. A principal função do núcleo nesta estrutura é realizar a comunicação entre processos.

3.2 O Modelo Unix

A portabilidade do sistema UNIX é um dos fatores que mais contribuíram p¿¡ra o seu

sucesso. Esta portabilidade possibilita que este sistema seja implementado em um grande número

de equipamentos. Este sistema é portável pois grande parte de seu código está escrito em uma

linguagem de alto nível (linguagem C), deixando para linguagens de baixo nível somente partes do

sistema que trabalhem diretamente com o hardware, o que torna mais frcil o trabalho de migração

de ambiente UNIX para novas máquinas.

O modelo UNIX é dividido basicamente em duas partes. A primeira é representada

pelos programas e serviços. Já a segundaparte é representada pelo núcleo, que é responsável pelo

sistema, e tem como função suportar os ítens da primeira pa^rte [8486]. A estrutura que é
mostrada na figura 3.2 apresenta o núcleo do sistema escondendo os detalhes de hardware dos

programas e serviços.

date

Hard
ware

Núcleo

a.out
who

Outras

Figura 3.2 - Arquitetura do UNIX.
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Este sistema foi desenvolvido para ser multi-usuário e ter multiprocessamento, ou

seja, possibilitar que múltþlos e independentes processos sejam executados ao mesmo tempo,

seguindo alguma política de escalonamento. Em LTNIX, processos são as únicas entidades ativas

lTa9}j, sendo que, a rigor, um processo pode estar em três estados (figUra 3.3):

o processamento,
o prontoe
o bloqueado.

Um processo está bloqueado quando este aguarda alguma entrada de dados, saindo

deste estado e indo para pronto quando o dado chega. O estado pronto é também o estado dos

processos que não estão sendo executados em um determinado instante e não estão bloqueados,

ãguardando serem colocados em atividade pelo escalonador, que é apafie do sistema operacional

responsável em administrar a política de escalonamento.

Figura 3.3 - Estados de processos em UNIX.

3.3 Comunicação entre Processos em Unix.

A evolução dos sistemas operacionais trouxe vários aperfeiçoamentos, tais como a

multi-programaçáo e os sistemas de tempo compartilhado (time sharing), o que tornou possível

ter diversos processos independentes executando simultaneamente em uma mesma máquina. A
comunicação entre processos tornou-se então uma ferramenta fundamental no desenvolvimento

de software.

O recurso de comunicaçio entre processos é utilizado para diversos objetivos, tais

como troca de dados e sincronismo de operações. Existem diversas formas de se realizat esta

comunicação, cada um tendo suas vantagens e desvantagens. Alguns métodos, como o
rastreamento de processos (Proce ss tracing) [8a86], são formas primitivas de comunicação,

sendo que outras, como sockets BSD, são métodos sofisticados que utilizam protocolos de

l8

Bloqueado

Pronto

Executando

1

2



Comunicação entre Plocessos em Sistemas ComPatacioftais

comunicação ( TCPÆP por exemplo) para poder realizar a comunicação entre processos em

máquinas diferentes [St90].

A seguir, alguns métodos de comunicação entre processos serão descritos

3.3.1 Pipes

Pipe éuma forma de IPC QnterProcess Comunication) que é encontrado em todas as

implementações do UMX. IJmpipe providencia um fluxo de dados em um sentido único (figura

3.4), que possibilita a transferência de dados como se fosse uma fila, ou seja, o primeiro dado que

é enviado é o primeiro dado que chega no destino (First in, First out). Pipes podem ser utilizados
para o sincronismo de processos.

Figura 3.4 - Pìpe.

Para processos poderemutilizar recursos de IPC compipe devem usar a chamada do

sistema pipe0 para cnárlo e, para conseguir realizar as comunicações, é necessário que os

processos escrevam ou leiam de um pipe, o que é realizado com a utilização das funções readQ e

writeQ. Para terminar com wpipe, tem-se a função closeQ (tabela 3.1). Como a função que cria

um pipe só retorna um ftl (file descriplor), somente processos relacionados com o processo

criador, ou seja, processos parentes, podem utilizar o pipe para realizar a comunicação entre

processos (figura 3.5).

Dtoe

Sarrbdodosdâc*ts z

fd

Lê fd
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- S"rø¿o Oo"-A""lo"- -

Lê

Escreve fdlLê fd1

id2

Processo 2

Núcleo

Figura 3.5 - Processos realizando IPC compípes.

A maior desvantagem na vtihzação de pipes para IPC é que somente poderão ser

utilizados por processos parentes [St90]. Isso acontece pois o identificador de um pipe é uma
variável exclusiva de um processo, não sendo associada com nenhum nome. Portanto, o único
modo de se realizar IPC com pipes é o processo criar os pipes necessários e então realizar a
chamada do sistema forkQ, notando que há meio de diferenciar entre o processo pai e o processo
filho criado. Não é possível utilizar pipes para IPC por processos totalmente não relacionados.

Tabela 3.1 - Comandos do Pípe.

3.3.2 Named Pipes

Named Pipes são também conhecidos como FIFOs, e são similares aos pþes, pois
fornecem um modo de comunicação de fluxo de dados em sentido único. A maior diferença de
pipes e named pipes e que este último é relacionado com um nome, possibilitando que processos
que não sejam parentes o utilize como forma de IPC.

Para a criação de named pipes, é necessário a utilização da chamada mknodQ, que

tem como um de seus parâmetros o nome com o qual será associado o pipe. Após criáJo, é

necessário a abertura deste para escrita ou leitura, ambos realizados com o comando open0. As

20

close(fd) Fecha urn pipe identificado por f(L
read(fd,buffer,tam) Coloca em buffer tam bytes lidos do descritor fd.

write(fd[,buffer,tam) Escreve no descritor fcl tam b¡es contidos no conjunto
buffer.

PiPe(PiPefd) Cria um pipe, possibilitando o acesso de leitura no
descritor p-ipefd[0] e o acesso a escrita no descritor
pipefdl11.
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funções para a escrita e leitura nos named pipes são as mesmas do pipes, ou seja, write$ e

read0. Para o seu fechamento, tem-se também o comando closeQ (tabela 3.2).Um processo que

abrir um named pipe para leitura ou escrita frcarâ bloqueado até que outro processo abra este

mesmo narned pipe para completar a conexão.

Para as operações de escrita e leitura em pipes e named pipes, algumas regras são

seguidas, como a atomicidade da operação de escrita, que ocoffe caso mais de um processo envie

dados por um mesmo pipe. F;sta atomicidade garante que todos os dados de um processo sejam

enviados primeiro, mesmo que estas mensagens sejam maiores que o tamanho máximo do pipe
ttilizado, sendo então posteriormente enviados os dados do outro processo. A função de leitura
também tem tratamentos especiais caso aconteça algum evento inesperado. Por exemplo, realaar
a leitura de menos bytes do que está armazenado no pipe, ou tentar receber mais dados do que

está disponível. No primeiro caso, a função retorna somente o número de dados pedidos, ficando
no pipe o resto, sendo que no segundo caso, somente será lido o número de dados disponíveis.

Tabela 3.2 - Com¡ndos do Nømed Pþe.

3.3.3 Filas de Mensagens

Existem alguns sistemas operacionais que restringem a comunicação entre processos a

apenas dois processos exclusivamente [St90]. Outros permitem que esta comunicação possa ser

feita entre vários processos, e o sistema UNIX System V estit situado neste segundo grupo. Esta
liberdade de comunicação é permitida no método de comunicação entre processos conhecido
como filas de mensagens, onde cada fila é armazenada no núcleo do sistema. Através de um
identificador (message queue identifier: msqid ), tem-se o controle de cada fila e pode-se ter o
acesso para escrita ou leitura.

unlink(npiDefd) Fecha am named pipe identtficado por npipefd.
read(uptpcf<l,buffer,ta¡û) Coloca em bufler tam bytes lidos do descritor npipeftl.

write(npipef4 hffe[, !anq) Escreve no descritor npipefd tam bytes contidos no
coniunto buffer.

Abre vtn named pipe identtficado por npipefd associado
com nome para utilização. O modo que este será

utilizado (leitura ou escrita) é definido em tipo (0-
leitura" 1-escrita)

npipefd:open(nome,tip)

mknod(nome,modo,dw) Cria um arquivo especial, identificado por nome, ptra
funcionar como um pipe, tendo os modos de acesso a este

arquivo indicado em modo. O campo dev é ignorado pela
Named Pipe.
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Figura 3.6 - Modelo Cliente-Seryidor comFila de Mensagem.

Para se obter um msqid é necessário a utilização da chamada de sistema msgget0,
que cria ou abre uma fila de mensagem para posterior utilização. Pode-se também realizar o
controle desta fila com a chamada de sistema msgctl0. Para a escrita ou leitura em uma fila já
aberta, são utilizadas as chamadas de sistema msgsndQ e msgrcv$, respectivamente. (tabela 3.3)

Toda mensagem enviada, para, uma fila deve ser associada com um tipo. Este pode

então ser utilizado para realizar multiplexação. Um exemplo é mostrado na figura 3.6, onde um
modelo cliente-servidor é implementado sobre um sistema de fila de mensagens. Os vários clientes
enviam mensagens para o servidor e o servidor responde à estas mensagens utilizando a mesma

fila. Isto é possível pois cada entidade (os vários clientes e o servidor) do sistema lêem somente
mensagens com tipos pré-determinados. No exemplo apresentado, mensagens com tipo I somente

é recebida pelo servidor, e mensagens com tipos IO,20 e 30 são lidas pelos usuários 1,2 e 3,

respectivamente. Portanto, é possível cada usuário "conversar" com o servidor como se tivesse

um canal exclusivo entre eles. Neste esquema, usuários também podem comunicar-se diretamente.

msgctl(msgid,cmd,buffer) Providencia uma variedade de operações (indicadas em
cmd) de confrole na fila de mensagem identificada por
msgid.

Uggid:msgget(chave,M) Cria uma nova fila ou uma já existente é, aberta" que pode

ter o acesso conseguido com msgid. O campo flag indica
as pennissões de acesso a estq ficando para o campo
chave a diferenciação entre os três modos possíveis de

IPC do UNIX System V.

22



Comunicação entre Processos em Sistemas Computaeionaìs

msgrçv(msgid,@,tam,tipo, fl
4s)

Verifica se tem mensagem em uma fila identificada por
msgid, de tipo tipo, tamanho máximo tam e que poderá
ter o acesso realizado pelo processo através de Etr. O
campo flag é utilizado para especificar algum erro
ocorrido.

msgsnd(gqggklÉ, Ía4L flq) Envia uma mensagem para uma fila identificada por
msgid, mensagem esta de tamanho tam e armazenada em

uma estrutura apontada por É ( que contém tarnbém o

tipo da mensagem), podendo o campo flag diferenciar
duas formas do envio da mensagem.

Tabela 3.3 - Comandos da Fila de Mensagem.

3.3.4 Outra Versão de Fila de Mensagens

Outro método de IPC, que é uma versão simplificada do sistema de fila de mensagens,

é apresentado em [Co91b]. Este método, ao contrário do que foi descrito no item 3.3.3,realiza
comunicação somente entre dois processos, não sendo possível mais de dois processos se

comunicarem através da passagem de mensagens por uma mesmafrla. Para a sua utilização, são

associadas também quatro chamadas de sistemas (tabela 3.4). Observa-se que não é necessário

realizar a criação de uma frla para se enviar mensagens, pois a chamada de sistema que envia a

mensagern, send$, tem um parâmetro que identifica o processo que deverá recebêJa. Esta

recepção deverá ser realizada através da chamada receive0. As outras duas chamadas deste

sistema de IPC são responsáveis em limpar o buffer associado com um processo e esperar uma

mensagem por um tempo máximo pré-determinado (revclr0 e revtimQ, respectivamente).

Tabela 3.4 - Método Simplificado de passagem de mensagens.

3.3.5 Meméria Compartilhada

Basicamente, é utilizado memória compartilhada para obter uma melhora no tempo
de execução de processos que se comunicam. Um dos grandes problemas dos modos de IPC

^^ZJ

Espera uma mensagem por um periodo determinado por
tempo e retorna uma mensagem em mensagem ou
timeout.

Mensagem=e cvtim(lemp)
mensaqem:recvclro Limpa o buffer de mensagem do procedimento.
mensagem:receive0 Espera por uma mensagem e a retorna em mensagem.

send(mensagem,pid) Envia uma mensagem contida em mensagem para o
processo que identificado com pdi.
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apresentados até agora (pipe, named pip¿ e filas de mensagens) é que, necessariamente, os dados

trocados entre os processos devem passar pelo núcleo do sistema (figura 3.7), que podem

ocasionar problemas como a ampliação do tempo de execução, caso o volume de dados seja

muito grande. Com a utilização de memória compartilhada, esta transferência de dados passando

pelo núcleo não ocorre, tornando direta a comunicação entre os processos (figura 3.8).

Figura 3.7 - Comunicação de diversos tipos de IPC.

O modo de utilização deste mecanismo possui quatro chamadas de sistemas. A
primeira é a shmget$, que cria uma nova região de memória ou retorna uma jâ existente. Outras

duas chamadas, shmatQ e shmdt$, têm como funções anexar e desanexar uma região de

memória que é compartilhada à memória virtual do processo, ficando o controle e a manipulação

de diversos parâmetros associados a uma memória compartilhada realizado pela função shmctlQ
(tabela l.s).

Figura 3.8 - Comunicaçäo com Memória Compartilhada.

O principal problema de memória compartilhada é que, caso esta seja utilizada por
mais de um processo sem um controle adequado, pode ocorrer problemas de consistência. Isto
pode ser resolvido com a utilização de um mecanismo de controle, como semáforos, em conjunto

Arquivo de
Saída

Cliente

FIFO, Pipe ou
rÞnsagem

Arquivo de
Entrada

Servidor

núcleo

tr-----

Cliente

ArquivoArquivo
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com memória compartilhada, para permitir somente a um processo ter o acesso a dados de uma

região crítica por vez. Será apresentado autilização de semáforos com mais detalhe a seguir.

Tabela 3.5 - Comandos da Meméria Compartilhada.

3.3.5.1 Semáforos

Semáforos são utilizados basicamente como primitiva de sincronizaçáo, não sendo

desenvolvido para suportar grandes trocas de dados entre processos. O conceito de semáforos

considera a existência de uma variável de número inteiro que é controlado por algumas operações

atômicas [8a86]. Esta variável também é conhecida como variável controladora de recursos, pois

geralmente é utilizada pa^ra promover o sincronismo entre processos que utilizam recursos

compartilhados, sendo que o valor inicial desta representa o número de recursos disponíveis. Caso

este valor inicial seja l, tem-se um semáforo binário. Em virtude do compartilhamento da variável

associada ao semáforo por vários processos, seu valor deve ser armazenado no núcleo do sistema

operacional.

Para um processo conseguir entrar em uma ârea cntica (acessos a recursos que são

compartilhados por vários processos e que, caso não exista algum método de controle da sua

utilização, pode ocasionar problemas), este observa o valor do semáforo associado a área

controlada e, caso se tenha valor maior do que zero, o processo decrementa o valor do semáforo

associado e tem permissão para entrar na ârea crítica. Quando o processo não necessita mais

vtihzæ o recurso, este sai da ârea cntica e incrementa o valor do semáforo, possibilitando que

outros processos tenham permissão de entrada. Caso o valor do semáforo seja zero, o processo
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shmctl( shmid, cmd,bulD Realiza o controle sobre um segmento de memória com-
partilhada (comandos são passados através de gld)
identificada por shmid.

shmdt(pg) Desconecta a memória compartilhada identificada por É
da memória do processo, mas não a elimina.

pfshmat(shmid, en$flg) Pennite o acesso a memória compartilhada identificada
por shmid, retornando em plf o início desta, podendo

selecionar o endereço da memória afiavés de end. O
campo flag permite selecionar diversos modos de acesso

ao segtrento.

s)

ghm!!: shmget(dha¡49,tam, fl a Cria um segmento de memória compartilhada ou permite

acesso a um segmento já criado de tamanho !AIq" sendo

identificado por shmid. O campo flag é responsável em

determinar as características do segmento criado/aberto.
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precisa agrardar até que algum outro processo que esteja utilizando o recurso saia da área cntica
e incremente o valor do semáforo.

As funções que utilizam semáforos no UNIX System V (e em versões mais atualizadas

do UNIX BSD) manipulam estruturas um pouco mais complexas que os semáforos tradicionais.

Uma das diferenças é que um semáforo neste sistema não é apenas uma variável, mais sim um
conjunto de variáveis. Outra diferença é em relação aos valores que estas variáveis podem

receber, que pode ser um conjunto também, o que torna este sistema muito mais abrangente do
que sistemas com semáforos binários. Para se poder abrir e conseguir acesso a um semáforo,

existe a chanada de sistema semgetQ. Operações de controle são conseguidas com a função

semctl0, ficando a manipulação dos valores deste semáforo com a função semopQ.

Tabela 3.6 - Com¡ndos de Semáforos.

3.3.6 Portas

Um modo variante de IPC é realizado com a vtilização de port4 uma abstração de

uma fila finita que tem o seu acesso controlado por semáforos, que representa um redezvous
point, onde um processo pode passar dados [Co91b].

Para um processo utiliza¡ portas como meio de comunicação, existem (tabela 3.7)
quatro chamadas de sistemas que se responsabilizampelaimplementação do método. A primeira é
a chamada pcreate0, que cria uma porta de comunicação. É possível então enviar ou extrair
mensagens de uma porta criada através das chamadas psendQ e preceiveQ. Outra chamada

utilizada neste sistema é a pcount$, que fornece um meio de se verificar o número de mensagens

que estão nafrla associada à porta, tornando possível verificar se esta fila está cheia ou não. A
sinta¡re dessas chamadas é apresentadanatabela3.T .
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semctl(semid,4g4q" g!04æ) Providencia várias operações de conüole ( indicadas por
cmd), em um semáforo identificado por sem[¡f, podendo
somente um dos semáforos contido no coqiunto ser

modificado (indicado por ruu).

valorsemop(semË,ptr,nU¡q) Realiza operações nos valores de um ou mais semáforos
identificado por semi4 onde Etr é um ponteiro para vetor
que contém informações sobre os semáforos, tendo este

vetor tamanho nt.m.

4)
semid:semget(çhave,nsern fl Cria ou possibilita o acesso a rrn semáforo identificado

por semi4 sendo que o campo nsem indica o número de

semáforos no conjunto criado, ficando para flag desþar
as permissões de acesso a este. O campo chave tem a
mesma funcão que na funcão msgget0.
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u:pcount(pfkkl) Verifica o número de mensagens na porta portaid,
retornando este em n.

Mensa gem:preceive (porta-

rd)
Extrai a próxima mensagem da porta portaid e coloca em
mensagem.

P send(g[Ai¡!,mensagem) Envia nma mensagem contida em mensagem para a porta
especificada por portaid.

p ort¿id:pcreate (la4qA4ho) Cria uma porta identificada por ponaid com tamanho es-
pecificado em tamanho.

Tabela 3.7 - Chamadas de sistemas pârâ utilizaçäo de portas.

3.3.8 Sockets

Até agora foram apresentadas formas de IPC entre processos em uma mesma

máquina. Serão mostrados a seguir métodos de IPC que possibilitam comunicação entre
processos que podem estar em máquinas diferentes. Estes métodos definem uma Interface dos
Programas Aplicativos (APÐ [St90]. Sockets é um tipo de API e é apresentado um modelo deste

na figura 3.9.

No modelo de comunicação com sockets, a camada socket providencia vma interface
entre as chamadas de sistemas encarregadas de realizar a comunicação dos processos dos usuários
e as camadas mais baixas (protocolo e dispositivo) [8a86]. Por sua vez, a canada de protocolos
contém os módulos dos protocolos utilizados na comunicação entre as máquinas onde estão os

processos (no modelo é representado os módulos TCP e IP). A camada de dispositivo contém
os drivers que são necessários para se obter o controle da rede. Um socket pode ser visto como
um ponto de acesso na comunicação entre processos [Co93], e esta comunicação obedece ao

modelo cliente-servidor, pois o processo servidor fica "escutando" um determinado socket,

aguardando uma requisição de conexão que será enviada pelo cliente. Um soekel pode estar em
dois estados, ativo ou passivo. Os estados dos socÉels nos servidores é o passivo, e o estado dos
sockets no cliente é o ativo, que realiza a solicitação da conexão. Ao núcleo do sistema

operacional frca atarefa de administrar as conexões internas [Su90a].
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Camada de
Disoositivo

tcpCamada
Protocolo

Camada socket

Camada de
Disoositivo

tcp

I
rp

Camada
Protocolo

Camada socket

Processo SeruidorProcesso Clíente

Rede

Figura 3.9 - Esquema de comunicação com Sockds.

Existem diversos tipos de comunicação que podem ser feitas por sockets, e estes

sockets podem ter algumas propriedades de comunicação em comurn, como formatos dos

endereços dos protocolos e são agrupados em domínios [8a86]. Os domínios existentes na versão

4.3 BSD são três:
o UNIX domain, que é utilizado para comunicação entre processos em uma mesma

máquina;
o Internet domain, responsável caso a comunicação entre processos tenha que ser

feita via redes TCP/IP, e

o Xerox NS damain,paÍacomunicações utilizando protocolos )O{S.

Além do domínio, cada socket tem um tipo, que determina o modo que será realizada

a comunicação entre os processos. Os principais pontos de aná{ise são a confiabilidade e o
sequenciamento dos dados, ou seja, a garantia de que os dados cheguem ao destino na mesma

ordem em que foram enviados. Serão mostrados os dois tipos de sockets possíveis pe89],
chamados de stream socket e datagram sockets.

Autilização de comunicação entre processos com streøm sockets, ou circuito virtual,

utiliza protocolos que fornecem serviços confiáveis de comunicação (orientados a conexão), que

garantem também a chegada dos dados na mesma ordem em que foram enviados [Le89]. Já com

sockets do tipo datagram, que utiliza serviços de comunicação não confiáveis, não há a tem a
garantiade que os pacotes cheguem à seu destino, nem se estes pacotes estão duplicados ou fora

de ordem. Os modelos desses dois tipos de comunicações são mostrados nas figuras 3.10a e

3.10b.
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Figura 3.10 - Sockús utilizando seniços confiáveis e não confiáveis.

As chamadas de sistemas que compõem o sistema de comunicação com sockets estão

divididas em três grupos [Su90a]:
o As que são utilizadas para manipulação de sockets do tipo stream,
o As chamadas específicas do tipo dntagram e

o As chamadas comuns a ambos os tipos.

As chamadas básicas que são utilizadas pelos dois tipos de comunicação são as

chamadas de sistema [Su90b] que criam um novo socket ( socket$ ), e bindQ, que é utilizada
para especificar ao socket criado um endereço de um ponto final de comunicação. A chamada de

sistema closeQ é utilizada para terminar a conexão, e realiza o desalocamento do socket.

Para sockels com tipo comunicação orientado a conexão, é necessário fazer com que

o servidor espere um pedido de um cliente [Le89]. Isto é conseguido utilizando as operações

listen0, que coloca o socket em modo passivo, e accept$, QUê tem como função extrair o
próximo requerimento de conexão recebido. Para o processo do cliente realizar um pedido de

conexão, este deve utilløar a charnada de sistema connect$, que estabelece uma conexão ativa
com o servidor. Ambos os processos podem agora utilizar as operações writeQ e read0 para

enviar e receber mensagens (figura 3.10a) [Su90b]. No caso de comunicação com sockets

døtagram, após ser criado um socket e este ser associado a um ponto final de conexão, basta

utilizar as funções revcfrom$ e sendtoQ para receber e enviar dados (figura 3.10b).
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recvfr om( socldrl,buffer,tam, f
lags, end_env, tam_end)

Coloca em buffer tam bytes lidos do socket socldd,
ficando o endereço do protocolo que o enviou
armazenado em end env, de tamanho tam end.

sendto ( so cldd, buffer, tam, fl a
gg,end_dest tam_end)

Escreve no descritor socldd tam bytes contidos em
buffer, transmissão que pode ser realizada de formas
diferentes conüoladas por flags, para o endereço
end dest, de tamanho tam end.

Coloca em buffer tam bytes lidos do descritor socldcl.

write(socldd,buffer,Eag) Escreve no descritor socldil tam b¡es contidos no
coniunto buffer.

c onnect("socld4 end_par, !q4q) Realiza um pedido conexão a nma aplicação servidora
que tem endereço especificado em endJar. O campo
tam esta relacionado com o tamanho da estrutura que

contém o endereço end par.

accept(sockfd,end par,tam) Faz o socket socldd esperar um pedido de conexão do
cliente com as mesmas propriedades deste socket. O
campo endJar arrrlrazena, identificador do socket que
pede a conexão, e o campo tam contem o tamanho da
estrutura que contém o endereço end par.

listen( so cld<I, quarrt) Deixa em estado passivo o socket identificado por
socldd, indicando em quant o número de conexões que
podem ser enfileiradas.

bind( socldd, end,ta4q) Associa vtn socket criado identificado por socldcl com o
endereço end de um protocolo específico. O campo tam
esta relacionado com o tamanho da esffutura do
protocolo especificado.

socldd:socket(faruília.tipo,p
rotocolo)

Cria um socket, de família de protocolos especificado em
familia, com tipo de comunicação ûp. O campo
protocolo é utilizado para aplicações especializadas, e o
socket criado é identificado em socldd.

Tabela 3.8 - Principais comandos ùe Sockds.

3.3.8 TLI

Assim como sockets foi desenvolvido em Berkeley para funcionar como interface
entre programas de aplicações e os protocolos de comunicação, outros desenvolvimentos neste

sentido também foram realizados, sendo que pode ser destacado o Transport Layer Interface
(TLI), desenvolvido pela AT&T e que constitui a TLI do UNIX System Y.
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A interface da camada de transporte (TLI) teve seu surgimento na revisão 3.0 do

UNIX System V. Flla foi desenvolvida tendo como função principal fornecer uma interface do

sistema operacional com o nível de transporte do conjunto de protocolos de comunicação.

Neste ambiente de comunicação, dois termos geralmente são utilizados:
. pontos finais de transporte, que são os processos que se comunicam, e

. provedor de transporte, responsável em dar suporte a comunicação entre os pontos finais de

transporte, conseguido através de um conjunto de rotinas de comunicação.

Um ponto importante a destacar é que, ao contrário das outras formas de IPC
apresentadas, TLI não é implementada por chamadas de sistemas, mas sim com funções, ou seja,

TLI é uma biblioteca de procedimentos responsáveis em realtzar comunicações. Nota-se também
que TLI é apenas uma interface, e não um providenciador de transporte. TLI pode também,

como em sockets, oferecer modos de transferência de dados orientados a conexão ou sem

conexão. O esquema do funcionamento destes dois modos são mostrados na figura 3.11, e a
explicação dos comandos utilizados é realizada a seguir.
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Figwa 3.11 - Modelos de Comunicação com TLf.
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Em ambos os tipos de conexões, os três primeiros passos a serem realizados são

idênticos, tanto nos servidores como nos clientes. Inicia-se chamando a função t_open$, que

estabelece um ponto final de transporte como um arquivo que identifica um providenciador de

transporte particular. É necessário, em seguida, associar um endereço a este ponto final de

transporte, conseguido com a função t_bindQ. Então, é necessário alocar dinamicamente algumas

estruturas que serão úteis, utilizando a função t_allocQ.

Em seguida, caso esteja utilizando o tipo de transferência de dados sem conexão,
pode-se enviar dados e receber através das funções t-sndudata0 e t_rcvudata0. Mas, caso

esteja utilizando o tipo de transferência orientada a conexão, é necessário realizar alguns passos

ainda antes de conseguir efetuar a comunicação propriamente dita. No servidor, por exemplo, é
necessário executar ainda uma função para que este espere um pedido de conexão e a outra para

aceitála (t_listen$ e t_accept0, respectivamente). Já no cliente, a rotina t connectQ tem por
função requisitar uma conexão com o servidor. Após estes passos? ambos os processos (servidor
e cliente) podem se comunicar utilizando as funções que enviam e recebem dados (t_rcvQ e

t_sndQ).

t_accept(ûifd, c onfd, emi ssor) Indica que um pedido de conexão para a tli tlifd foi
recebida, sendo que o campo confd indica o ponto final
de transporte onde a conexão deverá ser estabelecida"
retornando em emissor parâmetros a respeito da conexão.

l-listenftlifd, emissor) Faz uma tli, indicada por tlifd. esperar por um pedido de

conexão, retornando em emissor parâmetros relevantes
do requerimento da conexão.

t_alloc (tlifcl, tipo, c ampo s) Providencia uma simplificação na utilização das

estruturas dinâmicas de uma tli especificada por tlifd. O
campo tipo indica o tipo de estrutura a ser utilizado, e

campos especifica o espaço para as estruturas
inicializadas.

t_bind(fl ifd, requerimento,re-
torng)

Associa um endereço a um ponto final de tansporte
(indicado em_tlifd). O campo requerimento e retorno são

opcionais, e são utilizados para se especificar o endereço
do providenciador de tansporte e annaeenamento do
endereço associado ao ponto final de ftansporte.

Estabelece um ponto final de conexão (tli-&!), associando
este a um arquivo especial com nome g1q. O campo flag
especifica os modos de acesso do arquivo g¡q, e info
pode ser utilizado para receber infonnações a respeito do
providenciador de transporte.

tli&ln_open(AIq, fl ag, rnfo)
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Recebe um datagrama vindo da tli tlifd e o aunazena em
estruct dados.

t_recvudata(tli!&L e struct_da-
dos,flæg)

Envia dados através do tli tlifcl, dados estes contidos na
esffutura estruct dados.

t_sndudat¿(tliltd, e struct_da-
dos)

Armazena em buffer num bytes lidos do tli identificado
por tlifd. O campo fl4 permite o controle de diversos
tipos de leitura.

t_rcv(fl !ft !,buffer, num, fl a gs)

Envia para uma tli identificada por tlifd, tam bytes
contidos em buffer. O campo flag permite o conüole de

diversos tipos de transmissão.

t_snd(tlif<1, buf fer, tam, fl ags)

t connect(fl!@conec_emis-
sor.conec rec)

Intcializa uma conexão para a, tli tlifd.
conec_emissor contém informações para
possível a conexão, retornando em
informações vindas do outro lado da conexão

O campo
que seja
conec rec

Tabela 3.9 - Princþais comandos de TLI.

3.4 Compüa'çáo entre os Métodos de IPC

Foram apresentados os principais métodos de IPC que estão disponíveis nos sistemas

tlNIX. Agora será feita uma breve comparação entre estes métodos. O mais simples apresentado
foi pipes, e estes são muito empregados no caso dos processos comunicantes serem parentes, por
causa da facilidade de utilização. Mas, quando é preciso realizar WC entre processos

independentes, o mais adequado é utilizar-se de FIFOS (rnmed pipes), pois a sua utilização é

também relativamente simples é não tem a restrição de parentesco entre os processos. O uso de

memória compartilhada e filas de mensagens também não obriga o parentesco entre os processos
que se comunicam, conseguindo alguns resultados interessantes, como a comunicação entre mais

de dois processos, no caso das filas de mensagens, ou uma boa diminuição no tempo de

processamento, caso a quantidade de dados a serem trocados entre os processos seja grande e se

utilize memória compartilhada. Porém, uma grande restrição a estes tipos apresentados é que os
processos comunicantes devem estar na mesma máquina e, com o advento das redes de

comunicação, os sistemas estão se interligando cada vez mais, exigindo alguma forma de
comunicação entre processos em máquinas diferentes.

Para resolver este problem4 vários métodos de IPC que utilizam protocolos de

comunicação foram criados, destacando as implementações de sockets e TLI. Ambos são

parecidos em termos dos modos de comunicações que oferecem (confiáveis e não confiáveis).
Uma grande diferença entre estes métodos está no modo como estes foram implementados, pois
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o modelo de sockets foi incorporado ao núcleo do sistema enquanto que TLI são rotinas que

devem ser "linkadas" juntamente com os processos que necessitam comunicação.

No caso do desenvolvimento de processos para a implementação de protocolos de

comunicação, pode-se utilizar, excluindo pipes, qualquer método de IPC apresentado. Mas, em

razão de que estes módulos devem estar na mesma máquina, métodos mais sofisticados, como

sockets e TLI, são desnecessários, pois podem significar um aumento da complexidade dos

processos. Uma boa escolha de IPC para realizar a comunicação entre estes processos é a

utilizaçãlo de fila de mensagens ou named pipes, pois mesmo sendo formas simples de IPC,
atendem as necessidades exigidas para uma boa implementação.

3.5 IPC em Sistemas Monoprocessamento

Como o sistemas monousuários e monoprocessamento não dão suporte para que mais

de um processo esteja rodando simultaneamente na máquina, não oferecem também nenhum

artificio para que haja comunicação entre processos. Mas, existem algumas formas de simular a
comunicação entre processos, bem como o controle de processos que estejam rodando

simultaneamente. Duas formas possíveis serão apresentadas a seguir:

. TJtilização de processos TSR (Terminate and Stay Resident), programas que ficam na

memória após sua utilização (ou inicialização), ficando dependentes de alguma intemrpção.

Sempre que a intem;pção à quat o próximo foi associado é ativadq o programa é disparado.

Exemplos de programas deste tipo em ambiente DOS são: SideKick, Clock do Dos, etc. Para

alguns destes processos conseguirem se comurtt'Lcat, deve-se utÃizar por exemplo arquivos,
realizando operações simples de criação, leitura e escrita. Porém, a solução TSR não é
geralmente muito utihzada, em virtude da sua complexidade.

Hardware da Máquina

DOS

Camada de Software

I

Figura 3.12 - Método para realizar IPC em DOS.
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o ConstruÇão de uma camada de software entre o sistema operacional e os programas

aplicativos (figura 3.12), tendo nestas camadas algum dispositivo de IPC. Esta solução é mais

itilizada, pois além de possibilitar um método de IPC entre os processos, também faølita a

criação de escalonadores para ordenar a execução destes processos. Adicionalmente com esta

alternativ4 qualquer método de IPC visto neste capítulo pode ser implementado, podendo ser

pipes (mais limples) ou sockets (mais complexo). Um exemplo deste tipo de construção é a

implementação do conjunto de protocolos TCP/IP para DOS chamada KA9Q, uma casca para

o bOS que possibilita a execução de mais de um processo e a comunicação entre eles,

utilizando sockets. Outro exemplo deste tipo de construção é o Windows.
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em Ambiente do tipo UNIX. 

4.1 Introdução 
Para se desenvolver a implementação de protocolos de rede, é necessário a escolha de 

um sistema operacional onde serão implementadas as entidades para realizar a comunicação. O 
ambiente unix é uma boa escolha pelas suas características de portabilidade, multiprocessamento e 
facilidades proporcionadas em relação a comunicação entre processos. 

Como a proposta de trabalho envolve a implementação de um protocolo, neste 
capítulo será apresentado mais detalhadamente, como exemplo, os cuidados que devem ser 
tomados quando implementa-se o conjunto de protocolos TCP/IP sobre UNIX, principalmente 
em relação aos módulos principais (IP,TCP e UDP). Para este exemplo, foi estudado a 
implementação de TCP/IP em XINU [Co84][Co87] e uma implementação do FreeBSD, que são 
sistema operacionais UNIX-like. A estrutura básica desses sistemas seguem o modelo cliente-
servidor com passagem de mensagens entre processos, diferentemente de outras implementações 
de UNIX tradicionais, que são em quase sua totalidade sistemas monolíticos (vide capítulo três). 
Para a implementação de TCP/IP em sistemas com a estrutura cliente-servidor, torna-se 
necessário a utilização de processos para implementar diversos módulos do conjunto de 
protocolos a ser utilizado. A utilização de processos para implementar funções básicas do sistema 
operacional é a grande diferença entre as arquiteturas cliente-servidor e monolíticas, pois nestas 
últimas todas as funções são agrupadas em um único processo (kernel). Também serão estudados 
métodos que possam ser utilizados para realizar a comunicação entre os processos (entidades que 
implementam os protocolos) e estruturas que permitem um bom desempenho do sistema com 
relação a troca de dados entre processos. 
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4.2 Estruturas MBuf

4.2.1Introdução

Em ambientes de redes de computadores, com a utilização de conjunto de protocolos

para a comunicação como TCPÆP ou implementações do modelo ISO/OSI, é necessário que

à*irtu uma boa forma de gerenciamento de memória, visto que a troca de dados entre processos é

grande e caso 
"rr" 

g.r.rr"iamento não seja realizado com eficiência, a perfìormance do sistema

pode ser comprometida. Pata isso, o mínimo de dados possível deve trocado entre pacotes.

Como os dados podem ser de diferentes tamanhos, métodos de armazenamento

desses devem ser otimizador, b"* como funções que possibilitem a colocação ou retirada de

headers e trailers. Uma estruturapaÍa a manipulação de dados disponível em arnbiente Unix é

conhecido como mbuf (frg 4.1), que com a utilização de endereços e funções específicas,

disponibiliza acesso otimizado a conjuntos de buffers de dados.

M
cluster

M
cluster

m_next

m_nextpK

m_len

m_data

m_type

m_flags

m_pkthdr.len
m_pldhdr.rcvif

m_ext.ext_buf

m_ext.ext-free

m_ext.ext_size

Figura 4.1 - Estrutura MBuf
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4.2.2 Descrição

A estrutura mbuf pode cont er até 11 campos, que são subdivididos em três

subestruturas e a úilização desses está relacionada com o tipo de mbuf designado no campo

m-flags. Uma descrição dessas subestruturas é dado a seguir'

subestrutura m dhdr.
m_next
m_nextpkt

m_len
m data

m_type
m_flags

subestrutura pkthdr.
m-pkthdr.len
m_pkthdr.rcvif

subestrutura m ext.
m ext.ext
.-.rt."*t-fta"
m ext.ext size

- ponteiro para o próximo mbuf da lista de mbufs encadeados'

- ponteiro putu o próximo pacote de dados. Quando existem mais de um

pu.otr de dados, portanto mais de uma cadeia de mbuß, somente o

primeiro mbuf contém o ponteiro para um próximo pacote'

- tamanho de dados contidos no rnbuf-

- ponteiro para aárea de dados. Não necessariamente precisa apontar para

ã ini"io da âreade dados, mais para qualquer posição dentro dessa.

- tipo do dado.

- tipo do mbuf.

- tamanho total dos dados contidos na cadeia de mbuß'

- utilizado para indicar airrterface de pacotes recebidos'

buf - endereço inicial do cluster.

- não utilizado.
- tamanho do cluster.

utilizando uma combinação dos MPKTHDR e M-EXT em m-flags, temos quatro

tipos diferentes de mbuß. A utilizaçáo desses flags está relacionada com a necessidade de

diferentes meios de armazenamento e tamanho de pacotes de dados. O primeiro tipo é quando

não se utilizanenhumflag,indicando que o mbuf contém apenas dados. outro tipo é quando

indica-se no m-flags MPKTHDR. Isso representa que o mbuf é do tipo packet header, ou seja,

aquele mbuf é o priieiro de um pacote de dados. Cómo oito bytes da ârea de.dados desse tipo de

pu.ot. indica tamanho do pacote completo e endereço para estrutura de identificação de interface

i¡¡tilização da subestrutura pkthdr), a àÍea de dados fica limitada a 100 bytes.

Com os dois tipos apresentados, viu-se que o tamanho máximo de dados armazenado

por cada mbuf é 108 bytes. Para possibilitar autilização dessa estrutura para armazenar pacote de

ãados maiores, r". á utilização exagerada de mbuß, pode-se utilizar o flag M-EXT, que

possibilita colocar os dados em um chtster separado. Esses clusters tem tamanhos geralmente de
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1024 ou 2048 bytes. Para se armazenar pacotes com mais de 208 bytes, pode-se então utilizar um

mbuf com M EXT no campo m_flags. Isso possibilita a utilização de um cluster Para

armazertagem dos dados. Também é possível indicar os

que torna possível auäização de mbuf com mais de 208

header que contém o tamanho total do pacote de dados.

flags M-EXT e MPTHDR em m-flags,

bytes e também indica a existência de um

4.3 Passagem de Pacotes entre Módulos

euando um pacote chega pela rede, o driver deve recebêJo e enviáJo rapidamente ao

módulo acimà, pois não é possível p."*t o tempo de espera até a chegada de outro pacote, sendo

que o driver dève estar pronto para recebêlo. Para que isto seja possível, o driver coloca o

pacote recebido "* .t-á fila relacionada ao módulo que deverá receber o pacote (IP, por

exemplo), enviando uma mensagem à este avisando do recebimento. Este modo de comunicação

entre os dois módulos é apresentado nafrgura 4.2.

Figura 4.2 - Comunicação entre lP e Drìver.

Uma vez que o pacote de dados está no módulo IP, este deve ser passado para algum

módulo superior ou r.t reenviado através de outra interface de rede. Caso o pacote tenha como

destino algum protocolo superior, deve ser possível diferenciar segmentos a serem enviados ao

TCp e daøgramas a serem ãnviados ao UDP. Isto é feito æravés do campo PROTO do header

do protocolo IP.

Como a função do módulo TCP é complexa, é necessário que a sua implementação

seja realizada como um processo, ocasionando a necessidade de se utilizar algum método de IPC

para a passagem de pacotes do IP para o TCP.
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Quando um pacote é recebido pelo módulo TCP, este utiliza algumas informações

contidas no cabeçalho dá mensagem para poder enviar para o buffer associado com a aplicação

que deverá recebêr o pacote, r.ndo que estes buffers são controlados por semáforos para evitar

inconsistências. Mas, se o TCP realizøfunções complexas, as funções do módulo UDP são bem

mais simples, pois adiciona apenas alguns serviços a mais aos fornecidos pelo IP, tornando

possível a sua implementação junto com o módulo IP. O envio de mensagens do IP para o UDP é

.r1nu simples párrug"* de parâmetros entre procedimentos. O módulo UDP também realiza

demultiplóxaçãã, enviando as mensagens para as poftas associadas com as aplicações destino. A
figura 4.3 ilustra a passagem de dados do IP para o TCP e do IP para o UDP.

O caminho contrário, que coresponde ao envio de pacotes partindo dos aplicativos

para chegar nos drivers, também é importante. Para poder se comunicar> as aplicações utilizam os

se*içosãzuecidos pelo UDp e TCP. Nestes serviços, o UDP tem pouco controle sobre o pacote

a ser enviado, pois Lrt. -ód.rlo não gararfie o envio de pacotes confiáveis, portanto, não sendo

necessário o atmazenamento de cópias dos pacotes enviados, ficando como função para este

módulo somente o empacotamento e o envio ao módulo IP. Já o funcionamento do módulo TCP,

que garante a comuniôaçao confiável de dados, com controle de fluxo, de sequenciamento e de

.¡¡or, é bem mais complexo, pois este ainda deve estabelecer a conexão, enviar pacotes com

reconhecimento de dados recebidos e reenviar pacotes que não foram confirmados. Para tornar

estas funções possíveis, o módulo TCP é geralmente dividido em dois, TCP e TCP TIMER, que

são responsávéis pelo controle da mensagem e gerenciamento de tempo, respectivamente'

de entrada

TCP

Entrada UDPEntrada
1
F

sistema
operacronal

Fila para

oocotes envia-
dos ao TCP

buffers
controlados
oor sema-
foros

Portas
para data-

qramas UDP

Figura 4.3 - Comunicação entre IP-> TCP e IP -> UDP-
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A passagem dos dados do IP para os drivers também utiliza o sistema de filas' que

possibilita uo pro""Jro IP não agaardat o final do processamento de um pacote pelo driver para

que seja enviaão outro pacote para este. Um esquema do funcionamento do envio de pacotes pelo

conjunto de protocolos TCPÆP é apresentado nafrgara 4'4'

As camadas que compõem o sistema de protocolos TCPÆP serão apresentadas, em

relação ao seu funcionamento e as decisões que devem ser analisadas para sua implementação'

4.4 Camada Drtver (Interface de Rede)

Como foi visto, esta camada está relacionada com as duas camadas mais baixas do

Modelo OSI (camada de enlace de dados e camada fisica) [Ro91]. As funções principais são o

encapsulamenìo dos dados, a transmissão, o recebimento e a demultiplexação de pacotes

,"r.bidor, além de realizar o mapeamento de endereços internet para endereços fisicos'

TCP
Processo

rede I
h¡rúwttc

1

SaídA UDP

Hardware

Aplicações

r---1

Saída TCP

s¡stema
operacional

Filas de pacotes

oara Drivers

F¡la de datagramas

oara lP

Controle
Mensagens z

/
/

Porta
Saída TCP

sistema
operacional

Figura 4.4 - Envio de Pacotes.
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Para tornar a implementação desta crimada uniforme em máquinas com tecnologias

diferentes, usa-se o conceito de abstração da interface de rede, onde é defìnida uma intedace

entre o software que imPlementa o conjunto de protocolos em um sistema operacional eo
hardware da máquina. Assim, é possível esconder detalhes de hardware, possibilitando o software

de protocolo interagir com máquinas de hardwares diferentes utilizando as mesmas estruturas de

dados [Co9lb].

Outro problema relacionado com a comunicação entre processos que implementam

um conjunto de prãtocolos é com relação a passagem entre os diversos módulos de pacotes de

dados que serão enviados ou foram recebidos. Um pacote que é oriundo de uma aplicação passa

n r.sruiiu.ente pelos módulos TCP -> IP -> DRIVER ou UDP -> IP '> DRIVER, e pacotes

recebidos pela reåe realizarr_o caminho inverso. Para se obter um protocolo eficiente é necessário

realizar um bom gerenciamento de memória para essas passagens de dados, pois deve ser possível

alocar rapidamente espaço de memória para os dados, evitando ao máximo a sua cópia.

Um modo de resolver este problema de gerenciamento é dividir a memória em buffers

de tamanho fixo, que teriam espaço para armazenar um pacote completo. Este tipo de solução é

de dificil realizaçáo pois a escolha do tamanho do buffer é complicado, e envolvem vários fatores,

os tipos de redes utilizadas no host, que podem ter tamanho máximo de pacotes diferentes. Para

,.roírr", este problema, são apresentadas duas soluções: grandes buffers e listas ligadas. A
primeira sohçáo defende a idéia de se ter buffers de grande tamanho que possam armazenar até

ãs maiores pacotes. Esta solução tem um problema, pois utiliza muita memória para poucos

buffers, e geralmente os pacotes de dados são de tamanhos pequenos, ocasionando uma grande

área de memória inutilizàda. Por isso, a segunda solução apresenta o conceito de listas ligadas,

que é constituída de pequenos buffers (algumas centenas de bytes) que podem ser ligados em

úma üsta. Isto possibiliia armazenar pacotes de tamanhos variados sem desperdício de muita

memória, como o.ooe quando são utilizados grandes buffers. Além desta vantagenr, autilizaçáo

de listas ligadas apresenta outra, pois não exige a cópia do pacote a ser enviado em consequência

da adição de cabeçalho pelos módulos. Estes cabeçalhos são anexados à lista que representa o

pacote (figura 4.5).

Figura 4.5 - Uso de Listas Ligadas.

Mensagem Original

Mensagem com Header sem cóPia
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Com relação as funções realizadas pela camada de interface de rede, há o módulo

ARp, que faz parte desta camadq e tem a importante função de mapear endereços IP em

endereços fisicos [P1S2][Ro91]. Conceitualmente, este módulo pode ser dividido em três partes:

l.###
2.***
3.*##

Controle de saída;

Controle de entrada;
Gerenciamento de tabela.

A primeira parte é responsável em determinar endereços fisicos através de endereços

W realizada através do relacionamento entre endereços que ficam armazenados na Tabela Arp,

que é adminstrada pela terceira parte (gerenciamento de tabela). A segunda parte do módulo, é

rèsponsável por responder a pacotes Arp que ocasionalmente cheguem pela rede.

4.5 IP

O próximo módulo a ter a sua implementação analisada é o módulo P Qnternet
protocol). Como foi apresentado no capítulo anterior, afunção básica deste módulo érealizar o

chaveamento central do conjunto de protocolos TCP/IP [Co91b]. O módulo IP pode ser dividido

para um melhor entendimento em duas partes, uma responsável em rcalizar o tratamento dos

ãados que vão para os protocolos superiores e a outra em reahzar o roteamento para outras redes

tRo9l]. A primeira parte utiliza um campo do cabeçalho IP para descobrir qual é o protocolo

ãestino de mais alto nível, enquanto que a outra parte uttliza a tabela de roteamento para

encontrar a interface de rede correta para qual será enviado o pacote. Esta divisão facilita a visão

do funcionamento do módulo, mas pode tornar a sua implementação altamente ineficiente em

alguns tipos de máquinas, como gateways. Para resolver este problema, utiliza-se técnicas

organrzacionais que tornam a construção do módulo IP simples e uniforme.

A primeira técnica é tornar uniforme tanto a fila de entrada como o roteamento . A

entrada de dados no processo IP deve ser realizada através de uma única fila, não importando se

esses dados são originarios dos protocolos de mais alto nível ou se são pacotes recebidos por uma

rede para serem roteados, sendo então roteados para uma interface de saída. Outra técnica a ser

seguiàa é com relação a independência do processo IP, pois ao tornar este módulo independente

de intemrpções ocasionadas pelo hardware e de chamadas de procedimentos, este módulo tem a

guu 
"o*pir*i 

dade reduzida, ficando como função básica somente ler pacotes de uma interface e

roteá-los para outra.

Para possibilitar que este roteamento seja realizado sem aná{ises de casos específicos,

como pacotes errviados para a máquina local, deve-se utilizar uma pseudo interface com o host

local, que permite tirar ào código do processo IP os tratamentos especiais que o pacote deve

recebei quando este é enviados para algum processo na própria máquina. Esta pseudo interface

(locøl host) úiliza a mesma estrutura que as interfaces de rede, mas está relacionada com os

processos que implementam protocolos na mesma máquina (figura 4.6).
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Para realizar o roteamento de pacotes, IP tem uma estrutura interna chamada tabela

de roteamento, e as funções que utilizam esta estrutura de dados são divididas em

duas classes, uma que agrupa as funções que realizam consultas e determinação de rotas e outra

relacionada com funções que realizam o gerenciamento da tabela de roteamento.

Figura 4.6 - Uso de Pseudo-Interface pelo IP.

Outras funções associadas ao IP são os sub-módulos responsáveis em realizar a

fragmentação e a remontagem de pacotes fragmentados. Essas funções são necessánias pois as

redis interconectadas em uma internet podem ter tamanho máximo de pacotes de dados

diferentes, tornando necessária a divisão de um pacote em unidades menores, caso este seja

roteado para uma rede onde o tamanho máximo de pacotes seja menor, sendo também necessário

a re-oniagem do pacote na máquina destino. O módulo IP tem também um sub-módulo que gera

ICMP (Internet Control Message Protocol) [Po8lb], responsável em relatar erros ocorridos com

roteamento de pacotes ao host emissor.

4.6 Funções da Camada de Transporte

Rede
Local
Host

TCP

Rede lr

1.t

Cliente Servidor
Cliente

1

n

Cliente

(A) (B)

€

Figura 4.7 - Modos de Utilizaç![o de Portas.
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Como foi apresentado no capítulo dois, os módulos que implementam protocolos da

camada de transporte (no caso da Internet, o TCP e o UDP) fornecem comunicações com ou sem

conexão entre as aplicações [Ro9l], utilizando o conceito de número de portas de protocolo para

identificar os pontos finais da comunicação . Números de portas inferiores a 256 são reservados

para os well-known services, como FTP e TELNET. Já as portas entre 256 e lO24 são serviços

ãspecíficos do UNIX, ficando para as aplicações dos usuários portas com valores maiores que

viz+ ¡uue2]. Esses números dã portas são fornecidos às aplicações pelos sistemas operacionais,

conseguindo ro* a sua úilização uma independência do modo de acesso ao conjunto de

protoãolos e possibilitando comunicações entre aplicações que estejam em máquinas de tipos

àiferentes . Estas portas podem ser utilizadas de dois modos, um que possibilita a comunicação

entre apenas um processo cliente e um servidor ou outro que permite a comunicação entre um

processo servidor e vários processos clientes (frgura 4.7).

Figura 4.8 - Modos de demultiplexação.

Os dois modos de comunicação são necessários, um porque possibilita a comunicação

entre processos específicos e o outro permite a implementação de servidores. Além desses dois

modos de comunicação das portas, UDP e TCP podem também utilizw diferentes algorítmos para

realizar a demultiplexação dos pacotes recebidos, sendo que dois exemplos de demultiplexações

são dados a seguir:

. utilizando o endereço da máquina emissora do pacote e o número da porta destino

(porta_dest) como informações relevantes (figura 4.8a). Neste caso, a comunicação deve ser

feita obrigatoriamente por dois processos.

. somente utilizando o número da porta destino (figura 4.8b), que permite, neste caso, ao

processo relacionado com a porta receber pacotes de dados oriundos de vários processos

clientes. Este tipo de porta é mais vtilizadapor processos servidores.
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4.7 UDP 
Como as únicas tarefas do módulo UDP é realizar a demultiplexação e fazer o 

checksum de um datagrama recebido [Ro91], pois é importante verificar se o pacote não foi 
recebido com erro, sua implementação é simples. Este módulo é geralmente implementado com o 
módulo IP. Se o módulo UDP, que utiliza protocolo de comunicação sem conexão para realizar 
as transferências de dados entre as aplicações, é relativamente simples, o outro protocolo deste 
conjunto, o TCP, acrescenta muito mais funções às oferecidas pelo UDP, resultando numa 
implementação mais complexa. 	 _ 

4.8 TCP 
Este módulo implementa o protocolo TCP, e é o mais complexo dos protocolos 

internet, pois oferece comunicação com controle de fluxo, de sequenciamento e com checagem de 
erro [Po81c]. Para conseguir que a sua comunicação seja confiável, TCP realiza controle de 
tempo utilizando TIMEOUT para gerar retransmissões de pacotes. 

Para tornar possível a realização de todas essas funções sem tornar um procedimento 
muito complexo, o módulo TCP pode ser dividido em três processos, que têm como funções 
básicas o tratamento dos segmentos de dados que chegam, o tratamento dos segmentos de dados 
que são enviados e a administração de eventos de tempo, como time-out. 

O módulo TCP, assim como vários outros módulos, utiliza uma máquina de estados 
finitos para a realização do controle de suas interações [Ro91][Co9 lb]. Esta máquina especifica 
como o módulo TCP responde a entradas de dados recebidos e comandos de processos de 
usuários (figura 4.9). 

O entendimento do funcionamento de uma máquina de estados finitos (MEF) é 
simples, pois a rigor existem estados (círculos) e transições (setas). Para que uma máquina passe 
de um estado para outro é necessário receber um comando. Este comando pode enviar outro 
comando nesta mudança de estados. O funcionamento de uma MEF será explicado utilizando a 
máquina apresentada do TCP, seguindo os passos necessários realizados pelo cliente e servidor 
quando estes inicializam uma conexão, notando-se que todos os hosts que implementam conexão 
via TCP devem ter uma implementação desta máquina de estados finitos. 

A princípio, ambos os processos estão no estado closed, sendo então realizado no 
servidor uma operação passive _open (1), deixando este no estado listen, que é o estado 
responsável em esperar o chamado de conexão de um cliente, que é realizado por este com a 
operação active_open (2), indo este processo para o estado de syn_sent, enviando o segmento 
syn para o servidor. Quando o servidor recebe o segmento syn (3), este vai para o estado 
syn_recvd e envia para o cliente o segmento syn+ack, que ao recebê-lo vai para o estado 
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Figura 4.9 - M.E.F. do TCP. 

Implementação de TC/IP em Unix 

established (4), reenviando para o servidor o segmento ack, que possibilita este a também chegar 
ao estado established (5), tornando então a comunicação entre servidor e cliente possível de se 
realizar. 

Para a implementação de uma máquina de estados finitos, existem basicamente dois 
modos. O primeiro é chamado de implementação dirigido a tabela, onde uma matriz é utilizada, e 
as linhas correspondem a estados e as colunas estão relacionadas com as entradas ou operações 
que causam alguma transição. Este tipo de implementação é utilizado quando a máquina de 
estado finito tem estrutura regular, semântica simples e grafo de transição relativamente 
complexo. Já o segundo meio de implementação de máquinas de estados finitos é conhecido 
como implementação dirigido a procedimento, onde cada estado da máquina é representado por 
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um procedimento. Este tipo de implementação é mais adequado com máquinas com poucas 
transições e semânticas complexas. 

Como a máquina de estados finitos do TCP tem poucos estados, é mais apropriado a 
sua implementação com o modelo dirigido a procedimentos. Estes procedimentos, que são 
necessários para implementar a máquina apresentada não são complexos. Somente o estado 
established tem um número maior de funções a serem realizadas. 

O módulo TCP, além de realizar o controle dos dados que chegam, deve ter também o controle 
do processamento da saída dos dados, que são necessários quando são enviados segmentos de 
dados, confirmações de pacotes e retransmissões de pacotes perdidos. Este controle é complexo 
pois trabalha-se com duas entidades, recebimentos de entradas TCP e eventos de tempo, sendo 
que estes podem ocorrer simultaneamente. Uma solução para este problema é a utilização também 
de uma máquina de estados finitos, pois é facilmente entendida e testada (figura 4.10). 

Figura 4.10 - M.E.F. de Controle de Saída do TCP. 

Com relação a transmissão dos dados, TCP implementa protocolos slinding windows, 
que torna possível a transmissão de diversos pacotes enquanto espera-se pelo reconhecimento de 
pacotes já enviados. O número de pacotes que podem ser enviados sem o recebimento do 
reconhecimento é determinado pelo número da janela, que para o caso desta ser 5, pode-se enviar 
então até cinco pacotes antes que chegue o reconhecimento dos primeiros. Esta janela é "rolada" 
para frente sempre que chegue confirmação do pacote enviado a mais tempo (figura 4.11). 

O controle de tempo no TCP, que é realizado por um sub-módulo, é útil não apenas 
na adminstração de tempos para retransmissões, mais também para várias necessidades, como a 
realização de delay na transmissão do reconhecimento de pacotes recebidos. Este delay é 
importante pois o TCP utiliza-se do mecanismo de piggybacking ("carona") de reconhecimento, 
ou seja, sempre que possível o reconhecimento de pacotes recebidos são enviados juntos com 
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pacotes de dados, evitando carga maior na rede de comunicação causado por pacotes exclusivos

de reconhecimentos.

Figura 4.1I - Protocolo Slídíng Windows.
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5

Projeto de Redes
com Múltíplos Dutos.

5.1 Introdução

Nesse capítulo será apresentado o projeto realizado paru a utilização de

múltiplos dutos p¿¡ra que se possa ter um aumento no desempenho em redes do tipo

ethernet. Recurso desse tipo pode ser necessário pois as máquinas atualmente estão se

tornando cadavez mais velozes. Houve um grande aumento na performance ultimamente

com relação a microprocessadores e discos para armazenamento de dados. Também houve

uma grande evolução nas aplicações usadas em ambientes computacionais, sendo que um

conjunto dessas utilizam grandes trocas de dados entre hosts. Esse aumento de

throughput necessário para um bom funcionamento dessas aplicações não está sendo

acompanhado pelos meios disponíveis de comunicação. Então soluções como a que será

descrita a seguir pode ser uma saída em alguns sistemas computacionais onde a

capacidade de comunicação esteja sendo um limitante para a utilização satisfatória desse

sistema.

A questão principal na utilização de múltiplos dutos é a escolha do nível em

que ocorrerá a divisão do fluxo de dados para direcioná-los ao duto adequado. Esse

escolha é importante pois o objetivo é realizæ as menores modificações no conjunto de

protocolos utilizado. O fato de se querer deixar o acesso aos dutos múltiplos transparentes

às aplicações descarta a possibilidade de se fazer a escolha na interface Aplicações/TCP, o

que exigiria modificações nos programas aplicativos (figura 5.1a). Nota-se que a figura 5.1

mostra apenas dois dutos, por simplificação, mas o projeto prevê possibilidade do uso de

mais do que dois dutos.
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A escolha feita ao nível da interface entre TCP e IP, com n pilhas de

protocolos iniciando ao nível IP (figura 5.lb) também não parece ser vantajosa, pois:

. implicaria em modificações no protocolo TCP, além de que este módulo não tem

acesso a informações sobre o estado dos dutos (dutos inativos, dutos já em uso, etc),

que são importantes e fundamentais para que se tenha um aumento no desempenho,

. a granutaridade da informação, ou seja, o tamanho dos blocos de dados enviados do

módulo TCP para IP podem chegar a 64 kbytes, sendo que a nível de driver estes

blocos são de no máximo 1.5 kbytes. Portanto, caso o módulo TCP escolha um duto

qualquer para mandar o seu pacote, todos os dados contidos neste pacote devem ser

án ria¿os pelo duto escolhido, não sendo possível mandar parte destes dados por

outros duios que estejam liwes. Isto pode significar, dependendo da situação, ganho

mínimo em relação ao desempenho sobre rcdes etherne¡ tradicionais.

A figura 5.lc mostra como seria a estrutura da pilha de protocolos caso

tenha-se decidido pela divisão ao nível da interface entre IP e driver. Este tipo de

estrutura, como foi apresentado no capítulo 2, é vtilizado quando um computador está

ligado a mais de uma rede para executar serviços de roteamento [So91]. Ou seja, quando

uir pacote chega por uma rede ele vai até o módulo IP que decide se aquele pacote deverá

ser ãnviado à máquina local ou enviado para a outra rede. Alguns problemas surgem ao

utilizar este tipo dã estruturaparea construção de redes paralelas. Um desses problemas é

que o computador deverá ter ãois endereços IP, o que torna-se inviável paru a proposta de

ser uma única rede.

Figura 5.1 - Estruturâs altemâtivas para a escolha dâ

divisäo do fluxo de dados.
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Para esse projeto foi decidido então utilizar a divisão dos dados a nível de 
driver. O modo de utilização de drivers em sistemas de comunicação de dados é 
normalmente realizada de duas maneiras: 
• Utilização de um packet driver, ou seja, uma camada de software que isola o o 

dispositivo fisico do conjunto de protocolos 
• Disponibilização de conjuntos de rotinas e funções (driver específico) para realizar o 

acesso direto ao dispositivo. Embora esse método seja mais vantajoso em termos de 
velocidade de acesso, ele limita o sistema pois esse fica dependente do hardware. 

Embora o projeto utilize um driver específico de acesso a placas ethernet, não 
existiria grandes modificações caso fosse necessário a utilização de packets drivers. O 
trabalho seria adaptar nesses as mudanças de funcionamento e conceitos realizados no 
driver específico. 

5.2 Descrição do Projeto 
A figura 5.2 mostra o esquema proposto. Nota-se que cada estação tem 

apenas um número IP e n números ethernet. 

Duto 1 

Figura 5.2 - Modelo de duas estações. 
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Pode-se observar que cada estação possui um módulo completo TCP/IP 
(TCP,UDP,1P,ARP,etc), várias placas de interface (TF 1,IF2,...) e um driver, além das 
aplicações. O driver é o módulo que faz o controle das entradas e saídas através das várias 
interfaces, deixando isto transparente aos protocolos superiores. 

Uma descrição informal da camada que foi alterada (enlace de dados) é apresentada 
a seguir: 

1. IP envia um datagrama (pacote de dados) para o driver. 

2. O driver seleciona uma interface, ou seja, verifica através do número da porta do 
pacote qual o duto associado e então aciona o ARP para tentar descobrir o endereço 
ethernet da máquina destino a partir de seu endereço IP e da interface selecionada. 

3. Se o ARP não conseguir encontrar este endereço, ele coloca o pacote em uma fila 
(se houver espaço nela) e faz um pacote ARP .request que é difundido pelo duto 
escolhido para tentar descobrir esse endereço. Se depois de um certo tempo não 
obtiver resposta, o ARP reenvia o pacote. Este processo é repetido algumas vezes e 
se não houver resposta o driver tenta o mesmo processo por outra interface default. 
Caso não consiga sucesso em todas as interfaces disponíveis, o pacote que foi 
enfileirado é descartado e um erro é gerado. Se houver sucesso (ou seja, ocorreu um 
ARP .response), o novo endereço ethernet é inserido na tabela ARP associado com o 
endereço intemet da máquina destino e com a interface pela qual veio a resposta. Os 
pacotes que foram enfileirados esperando por este endereço são removidos e o driver, 
então, os envia para a porta correspondente ao duto escolhido. 

Este modelo possibilita um aumento no desempenho da rede, pois a 
comunicação não fica limitada a um só duto. Caso haja aplicações com grande necessidade 
de throuput, pode-se colocar mais dutos específicos para essas, obtendo-se então 
transmissão simultânea de dados. Também pode-se alocar um duto para uma determinada 
aplicação, inibindo o compartilhamento de dados e, consequentemente, o não 
determinismo típico de redes do tipo ethernet. 

Apesar deste modelo não ser a melhor solução para o aumento de desempenho 
da rede de comunicação (comparado a soluções do tipo FDDI), ele possui uma série de 
vantagens. Primeiramente, sua implementação é relativamente de baixo custo. Pouco se 
deve gastar para a colocação de alguns cabos ethernet entre as estações e placas extras nas 
mesmas. Segundo que aumenta a confiabilidade da rede, pois caso algum duto falhar, 
haverá os outros que poderão manter a rede em funcionamento. 

Este sistema (o driver multidutto) poderá ser implementado em Unix ou 
sistemas que utilizem o conjunto de protocolos TCP/IP para se comunicar, e a 
performance do sistema será avaliada principalmente para se determinar o número de 
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dutos que um driver consegue acionar. Mesmo não fornecendo performance de redes de 
altas velocidades, tem-se a vantagem de não se constituir um novo protocolo aos níveis 
superiores. Assim, serviços de redes do tipo NFS, TELNET, FTP, SMTP, etc continuam a 
usufruir dos mecanismos de transporte de dados oferecidos pelo conjunto de protocolos 
TCP/IP.A complexidade da multiplexação é tal que foi exigida uma especificação formal 
do sistema [Si931. 

Também é necessário ser estudado o modo de se realizar a seleção entre quais 
pacotes vão por quais dutos. Alguns desses métodos de escolha serão apresentados a 
seguir: 

1. Uma forma de se realizar uma seleção entre quais pacotes vão por um duto e quais vão 
por outro é a aplicação origem / destino (ou a porta origem / destino). Portanto, 
através do número da porta origem / destino pode-se determinar por qual duto um 
pacote deve ir. Esse tipo de seleção deve apresentar melhores resultados em situações 
onde existam determinadas aplicações conhecidas e que necessitem de grande banda de 
comunicação. Provavelmente é o melhor modo de seleção em situações de utilização de 
aplicações multimidia. Também esse sistema deve ser utilizado quando aplicações 
necessitem de uma determinada banda de dados e necessitam de um determinismo na 
comunicação, não podendo serem atrasadas por colisões ou concorrência no envio de 
pacotes pelo host por um determinado duto. 

2. Outra maneira de determinação do duto a ser enviado um pacote de dados é o 
aleatório, ou seja, não é realizado nenhuma verificação do pacote e o duto a ser 
enviado é escolhido aleatóriamente. Esse sistema é o de mais fácil implementação, 
embora aparentemente não apresenta muitas vantagens, ele diminui o número de 
colisões e concorrência de transmissão na ordem do número de dutos existentes no 
sistema. 

3. Também pode-se utilizar um método de escolha de duto relacionado com o uso desses 
no sistema. Esse método realiza então um balanceamento dos dutos existentes, enviado 
o pacote de dados por aquele que não esteja sendo utilizado ou que esteja com a fila de 
transmissão menor. Isso implica que o sistema deverá realizar estatísticas sobre a 
utilização dos dutos para que esse a escolha fique otimizada. 

No projeto desenvolvido foi utilizado o método de associação de portas com dutos 
de comunicação, pois aparentemente apresentava uma melhor solução para as 
necessidades encontradas no sistema. Isso não implica que os outros métodos 
apresentados não sejam utilizáveis, e provavelmente vários sistemas poderão necessitar 
desses ou então o estudo e o desenvolvimento de soluções alternativas às apresentadas. 
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5.3 Modo de Implementação

Utilizando como base a implementação do Unix FreeBSD, será apresentado o

esquema de funcionamento do driver ethernet e as alterações realizadas para que um

driver possa funcionar com vários dutos. A descrição do driver ethernet será dividido em

três partes. A primeira apresentará o esquema do fluxo de dados no driver. Na segunda

parte serão focalizados as estruturas de dados utilizadas pelo driver. Finalmente, na

ierceira parte é realizadauma descrição das alterações realizadas para o funcionamento de

múltiplos dutos

5.3.L Fluxo de Dados

O código do driver ethernet é baseado em intemrpções. Estando a interface

devidamenteirncializada,uma chamada é feita para a função de tratamento de interrupção

edintrQ todavezque a placa gera uma nova intemrpção. Esta função examina a hardware

e verifica o motivo pela qual a interrupção foi gerada. Primeiro é verificado se foi gerado

uma intemrpção devido ao final de transmissão de um pacote. Caso positivo, é verificado

se houve colisão ou não, realiza a attalização das estatísticas e a verificação de novas

intemrpções pendentes. Caso a intemrpção foi gerada pela recebimento de um novo

pacote, os dados desse serão transferidos da placa para uma cadeia de mbuß. Todos os

pacote recebidos são enviados para a função ether-input.

Um diagrama de fluxo de dados básico onde está ilustrado o esquema descrito

acima é ilustrado na figura 5.3.
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Figura 5.3 - Ftuxo de dados recebidos da placa ethernet
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5.3.2 Estruturas de Dados 
Tem-se, basicamente, três estruturas utilizadas pelo driver ethernet, embora 

todas estejam contidas na primeira ed softc{}. A estrutura ed softc{} armazena 
informações específicas do tipo de interface ethernet,. Informações como posição do 
buffer em interno ao NIC estão armazenadas nesta estrutura, e são utilizados em toda 
operação de leitura e escrita na placa ethernet. Essa estrutura contém uma estrutura 
interna conhecida como arpcorn{} que armazena dados referentes ao endereçamento 
ethernet e IP dessa interface. A estrutura mais extensa utilizada pelo driver é a estrutura 
ifnet{} que armazena todas as informações para acesso às rotinas de saída, reset e início 
de transmissão. Dentro da estrutura ifnet{}, tem-se ainda duas outras estruturas 
importantes que são if data e if queue. A primeira contém as estatísticas dessa interface 
como número de pacotes recebidos, enviados, número de colisões e outras. A segunda 
armazena as informações da fila de saída de pacotes da interface. Antes de serem 
transmitidos, os pacotes ficam enfileirados na forma de mbufs e os dados necessários para 
a manutenção desta fila ficam guardados nesta estrutura. Uma ilustração de como estas 
estruturas estão interligadas é apresentada na figura 5.4 

Figura 5.4 - Estruturas Utilizadas pelo Driver 

5.3.3 Alterações Realizadas 
Para se utilizar redes ethernet em sistemas Unix, é necessário que algumas 

inicializações sejam realizadas, para que se consiga trabalhar com esse sistema. A. rotina 
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