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“Convém meditar maduramente e repetidas vezes um projeto antes de pô-lo
; em execução e, até depois de o haver pesado escrupulosamente, é preciso não

esquecer a insuficiência do saber humano; vistos os limites dos nossos
* conhecimentos, pode sempre haver circunstância que tenha sido impossível

perscrutar ou prever e que seja capaz de falsear o resultado da nossa
]

' especulação... Mas, uma vez tomada a decisão e iniciada a obra, quando
tudo pode seguir o seu curso e só podemos esperar o êxito, não convém nos
atormentemos com reiteradas reflexões sobre o que está feito, nem tampouco
com inquietações sobre o possível perigo; pelo contrário, devemos despir

completamente o espírito de tal cuidado, e tranquilizar—noscom a convicção
de a tudo havermos pesado maduramente.”

ARTHUR SCHOPENHAUER
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Resumo

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema servidor de ar-
quivos para sistema computacional distribuído baseado em rede local, executando o sis—

tema operacionalMINIX.

A principal função de um servidor de arquivos em um sistema computacional dis—

tribuído é oferecer aos usuários um serviço de armazenamento de dados. Um servidor de

arquivos normalmente é composto de uma interface com o usuário (rotinas utilizadas pelo
cliente para ter acesso a seus dados) e do sistema. servidor (responsávelpelo gerenciamento
dos dados dos clientes).

No desenvolvimento deste sistema, foi necessária a adaptação do “driver” de rede
adotado pelo sistema operacional MINIX, a fim de possibilitar a comunicação através da
rede entre clientes e o servidor de arquivos remoto proposto.



Abstract

This work presents the design and implementation of a remote lile server for a LAN-
based distributed computing system, executing the MINIX operating system.

The main function of a file server in a distributed computing system is to provide the
users with a data—storage service. A file server is normally composed of a user interface
(routines used by clients to access the data) and the server system (responsible for the
client data management).

'

The development of the file server required the adaptation of the MINIX LAN—driver
to allow communicationover the LAN between user's Wºrkstations and the file server.
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Capítulo 1

Introdução

1 . 1 Motivação

Uma das maneiras mais tradicionais de se organizar a atividade de processamento de
dados foi o uso de ambientes multiprogramados, que se tornaram amplamente populares
nos anos 70. Contudo, com o crescimento da demanda computacional“ e das necessidades
básicas de cada usuário, tornou-se difícil atender eficientemente aos usuários com esses
recursos.

Alguns anos atrás, observou—se o surgimento de vários sistemas pequenos, com recur-
sos próprios de processamento e armazenamentode dados, dispersos em uma organização.
Isso foi o resultado do desenvolvimento tecnólogico e da crescente diminuição no custo do
hardware. Com o aumento desses pequenos núcleos dispersos, iniciou—se a interconexão
desses sistemas através de redes de computadores, com a finalidade de compartilhar re-
cursos e informação. Surgiram, então, os sistemas computacionais distribuídos, ligando
diferentes máquinas através de uma rede local e oferecendo uma capacidade computacional
bastante elevada e flexível.

Sistemas distribuídos baseados em redes locais têm sido largamente utilizados em dife—

rentes campos de aplicação [TA85, C088, MU89]. Dentre as características apresentadas
pelos sistemas distribuídos, destacam-se a alta flexibilidade e a potência computacional
global elevada, a um custo relativamente baixo. Essas características são algumas das
vantagens desses sistemas em relação aos sistemas tradicionais.

A possibilidade de compartilhamento de recursos em um sistema distribuído baseado
em rede local é especialmente atrativa, permitindo uma melhor distribuição de recursos
a uma população relativamente grande de usuários, dispersos geograficamente. Em par—

ticular, a adoção de servidores de arquivos [SV84, TA85, SA90], constituindo sistemas de
acesso remoto, é uma forma eficaz de compartilhamento de recursos, que introduz maior
disponibilidade de informações no sistema, aumenta a mobilidade do usuario e possibilita
o uso de estações de trabalho sem disco, diminuindo o custo do sistema.

Embora servidores de arquivos tenham se tornado elementos fundamentais em um
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sistema distribuído moderno, dependendo do tipo de carga imposta pela população de

usuários, pode-se ter um ponto de estrangulamento no sistema. Desta forma, deve—se

exigir desses servidores um alto desempenho a fim de se evitar esse problema.

Uma característica da utilização de servidores de arquivos é a possibilidadede usuários
dispersos na rede terem acesso a dados de outros usuários. Para que essa característica
não se torne um problema, o servidor de arquivos deve fornecer meios de controle de

acesso aos dados, para dar maior segurança aos usuários. Outra característica importante
em um servidor de arquivos é a confiabilidade. O servidor de arquivos deve garantir a
integridade dos dados dos clientes, mesmo na ocorrência de falhas ou acesso concorrente

ao arquivo.

A confiabilidade do servidor de arquivos está intimamente ligada a confiabilidade da

comunicação. O protocolo de comunicação deve ser confiável e eficiente para garantir a
troca de informações entre clientes e servidores, de forma rápida e sem perdas de dados.

O projeto apresentado nessa dissertação visa fornecer um software servidor de arquivos
básico, para uso em um sistema distribuído baseado em redes locais. Esse servidor deve
dar suporte a pesquisas sobre o desempenho do servidor de arquivos quando são adotadas
diversas cargas e características. O servidor também poderá possibilitar a investigação
sobre diferentes estratégias de cache.

O projeto foi desenvolvido em um ambiente baseado no sistema operacional MI—

NIX [TA87], que é um sistema compatível com a versão 7 do UNIX, tendo as mesmas
chamadas, o mesmo “shell” e a maioria dos utilitários. A grande vantagem de se uti-
lizar o MINIX ao invés de outros sistemas operacionais comerciais é que seu código fonte

está disponível, sem restrições, e ele é quase integralmente escrito na linguagem C. Na

época em que o trabalho foi desenvolvido, Minix era o único sistema que apresentava essas
características.

O sistema é composto por três módulos principais: o módulo serVidor, que executa os
pedidos dos usuários, o módulo cliente, que faz a interface entre os usuários e o sistema, e
o módulo de comunicação, que adapta o “driver” de rede para possibilitar a comunicação
entre o servidor de arquivos e os clientes. Esta adaptação tornou—se necessária uma vez

que o “driver” à disposição no sistema operacional MINIX não é compatível com a rede
utilizada no desenvolvimento do projeto.

1.2 Organização do trabalho

Esta dissertação está dividida em sete capítulos, que serão discutidos a seguir.

O Capítulo 2 apresenta uma visão geral sobre sistemas distribuídos (enfatizandomod-
elos arquiteturais, serviços presentes, etc) e redes locais de computadores (discutindo
topologias, técnicas de controle de acesso ao meio, etc).

No Capítulo 3, as características de servidores de arquivos são enfatizadas, discutin—
do—se as vantagens e desvantagens de se implementaremtais servidores. Alguns sistemas



apresentados na literatura são discutidos e utilizados como exemplos nas principais de-
cisões, relativas ao projeto de servidores de arquivos. Este capítulo aborda ainda os prin-
cipais aspectos do projeto de servidores de arquivos, que são desenvolvidos para melhorar
o desempenho, a confiabilidade e a segurança do sistema.

O Capítulo 4 apresenta o sistema operacional MINIX, discutindo sua estrutura in-

terna, as facilidades que ele fornece aos usuários e o protocolo de comunicação que ele

implementa.

No Capítulo 5, é feita a descrição da implementação do sevidor de arquivos composto
por: módulo servidor e o módulo cliente.

O Capítulo 6 discute alguns aspectos da comunicação e descreve a implementação
do módulo de comunicação, que adapta o protocolo de comunicação do MINIX as redes
disponíveis.

O Capítulo 7 conclui esta dissertação, revisando os principais tópicos abordados e
apresentando as conclusões finais e as sugestões para trabalhos futuros.

O Apêndice A apresenta os códigos fontes dos módulos cliente, servidor e de comu—

nicação desenvolvidos. No Apêndice B são apresentados os passos para a instalação do
sistema.



Capítulo 2

Sistemas Computacionais
Distribuídos

Este capítulo aborda tópicos relacionados a sistemas distribuídos e está organizado
em três seções principais, abrangendo:

. Redes locais de computadores

. Sistemas distribuídos baseados em redes locais

Paradigma do cliente/servidor

. Servidores normalmente presentes

2.1 Introdução
Um sistema distribuído pode ser definido como um sistema com vários elementos de

processamento e vários dispositivos de armazenamento, conectados através de uma re-
de [MU89]. Assim, um sistema operacional distribuído parece ser um sistema centrali—

zado, mas executa em CPU's múltiplas e independentes. Nesse caso, o conceito básico
é a transparência, ou seja, o uso de múltiplos processadores não deve ser visível para o
usuário [TA85, CO88].

De acordo com essa definição, uma variedade de sistemas seriam considerados sistemas
distribuídos. Qualquer sistema explorando múltiplas unidades de processamento e com-

partilhando recursos, sem que o usuário saiba onde seu trabalho está sendo executado,
seria incluído nessa definição. Mullender [MU89] acrescenta uma outra condição para que
um sistema seja distribuído: tolerância a falhas, ou seja, quando um elemento do sistema
falha, algum outro elemento é capaz de assumir o seu trabalho. Duas classes principais
de sistemas computacionais distribuídos podem ser consideradas [CO88]:
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e Sistemas fortemente acoplados: compostos de múltiplas unidades de processamento
dentro de um sistema de hardware integrado, sob o controle de um único sistema
operacional e utilizando memória compartilhada;

'

. Sistemas fracamente acoplados: compostos de computadores autônomos, cada um
executando parte de um sistema operacional global e compartilhando recursos atra-
vés de uma rede.

Dependendo do tipo de implementação adotada para o sistema, diversas vantagens
são observadas [TA85, CO88, MU89, SA90]:

. Extensibilidade: novos recursos podem ser adicionados gradativamente sem interferir
com os recursos já presentes no sistema. O fator que limita o crescimento do sistema
é a capacidade de comunicação da rede;

. Replicação: diversas cópias de um mesmo arquivo podem ser armazenadas em locais

distintos, aumentando a confiabilidade e o desempenho do sistema;

. Aumento da disponibilidade: se um elemento falhar, algum outro elemento do sis—

tema pode ser utilizado;

. Compartilhamento de recursos e informação: recursos caros e específicos, e in-

formação podem ser compartilhados por um grande número de usuários dispersos
no sistema;

. Mobilidade do usuário: os usuários podem ter acesso ao sistema de diversos pontos
distintos;

. Aumento da flexibilidade: diversos recursos estão disponíveis para os usuários, que
podem escolher o mais apropriado as necessidades de aplicações particulares.

Apesar dessas vantagens, observam-se também algumas desvantagens decorrentes do
uso de sistemas distribuídos, por exemplo [TA85, C088, MU89, SA90, 5191]:

. Perda de controle: torna—se mais difícil o gerenciamento de recursos e informações,
pois pode—se ter acesso aos mesmos de diversos pontos, o que gera problemas de
integridade, privacidade e segurança dos dados;

. Dependência do sistema de comunicação: a confiabilidade e o desempenho do sis—

tema ficam dependentes da rede; se ela falhar, vários usuários podem ser afetados;

. Consistência dos dados: se os dados estiverem replicados em vários pontos do sis—

tema, é necessário um esquema eficiente de atualização para mantê—los consistentes.

Um elemento chave em sistemas distribuídos é o sistema de comunicação. Dependendo
do grau de descentralização necessário, diferentes tecnologias de comunicação podem ser



[7 Tecnologia [ Distância entre os dispositvos | Nível de acoplamento ]

Sistemas multiprocessadores Alguns metros Fortemente acoplados
Redes Locais Dezenas de metros Fracamente acoplados

a alguns quilômetros
Redes de longa distância Dezenas a milhares de quilômetros Fracamente acoplados

Tabela 2.1: Tecnologias de comunicação

utilizadas para conectar os dispositivos [ST84]. A Tabela 2.1 apresenta um resumo dessas
tecnologias.

Dependendo do tipo de aplicação, redes locais são bastante atrativas, apresentando
menos erros na transmissão de dados, maior capacidade de transmissão, maior confiabi-
lidade e menor custo quando comparadas a redes de longadistãncia [ST84]. Em relação
a sistemas multiprocessadores, redes locais apresentam maior flexibilidade, permitindo
diferentes ambientes de aplicação e interconexão de dispositivos de diferentes fontes, entre
outras coisas. O objetivo deste capítulo é o estudo de sistemas distribuídos baseados em
redes locais.

2.2 Redes locais de computadores

As principais alternativas tecnológicas que determinam a natureza de uma rede local
são sua topologia e meio de transmissão. Essas alternativas definem o tipo de dado que
pode ser transmitido, a velocidade e eficiência da comunicação e os tipos de aplicação que
a rede pode suportar [ST84].

Uma rede local é composta de três elementos de hardware: um meio de transmissão
(par trançado, cabo coaxial ou fibra óptica), uma técnica para controle de transmissão
no meio e uma interface entre a rede e os dispositivos conectados a ela. É necessário um
protocolo de comunicação para controlar a transmissão de informação entre dois disposi-
tivos [CL78].

2.2.1 Topologias

Uma topologia de rede é o padrão de interconexão utilizado entre os vários nós
da rede [CL78]. Dois tipos básicos de interconexão podem ser utilizados na comu—

nicação [LA86, TA89]:

. Canal ponto-a-ponto: os nós da rede são interligados aos pares. Quando um nó re—

cebe uma mensagem que não é destinada a sua estação ele a retransmite. Mensagens



destinadas a estação são copiadas e, dependendo da topologia adotada, podem ser
retransmitidas;

. Canal de difusão: o meio de comunicação é compartilhado por todos os nós. Men-
sagens enviadas por uma estação são recebidas por todas as outras. O nó ignora
mensagens não destinadas a ele.

Redes locais são caracterizadas em termos de suas topologias, entre elas podemos
distinguir como básicas: estrela, anel e barramento [CL78].

Nó Estação
central X ªlt-l-:> gat/cªra

repetidor

a) Estrela º)Anel O) Barramento

Figura 2.1: Topologias básicas de redes locais [CL78]

Topologia em estrela [CL78, ST84, GI86].

Na topologia em estrela (Figura 2.1a), todas as decisões de roteamento são concen-
tradas num único nó de comunicação, o no' central. Os outros nós são ligados fisicamente

apenas ao nó central (canal ponto-a-ponto). Uma estação querendo transmitir envia um
pedido de conexão com uma estação destino ao nó central, que estabelece um caminho
dedicado entre as duas estações.

Topologia em anel [CL78, ST84, GISG].

A topologia em anel consiste de um laço fechado, com cada nó ligado a um elemento
repetidor (Figura 2.1b). Os dados circulam no anel através de ligações ponto—a—ponto

entre os repetidores. Na topologia em anel, as mensagens são transmitidas unidirecional—

mente de nó em nó até atingir o destinatário. Cada nó deve ser capaz de reconhecer as

mensagens que são destinadas a ele e copia-las em um “buffer” local. Depois de copiada
pelo destinatário, a mensagem continua a circular até retornar ao nó fonte.



Topologia em barramento [CL78, ST84, GI86, TA89].

A topologia em barramento é caracterizada pelo uso de um canal de difusão compar-
tilhado por todos os nós (Figura 2.1c). Todas as estações têm acesso aos dados que são
enviados pela rede. Cada estação deve reconhecer os dados que lhe são destinados. Essa
topologia elimina a necessidade do nó central, sendo facilmente configurável na maioria
dos arranjos fisicos, o que a torna bastante utilizada em redes locais.

2.2.2 Técnicas de controle de acesso ao meio

Nas topologias em anel e barramento, não há necessidade de decisões de roteamento,
mas há o problema de determinar qual nó pode transmitir em um dado momento [CL78].
Técnica de controle de acesso ao meio é a forma pela qual os nós têm acesso ao canal para
transmitir suas mensagens.

As técnicas de controle de acesso ao meio são divididas em técnicas de acesso aleatório
(p.ex. CSMA, CSMA/CD, inserção de registro e quadro vazio) e técnicas de acesso con-
trolado (p.ex. passagem de “token”). O uso de determinada técnica está intimamente
ligado a topologia adotada para a rede.

Técnicas de controle de acesso em anel [ST84, LA86, GI86, 8086]

As principais técnicas de controle de acesso ao meio em anel são passagemde “token”,
quadro vazio e inserção de registro.

Passagem de “token” em anel

Esta técnica é baseada no uso de um pequeno pacote que circula através da rede, o
“token”. O “token” contém o direito de transmissão no anel, regulando a inserção de
mensagens no mesmo. Uma estação querendo transmitir espera a passagem do “token”
livre, altera o estado do mesmo para ocupado e transmite os dados. Quando terminar
a transmissão, a estação retorna o “token” para o estado livre. É preciso uma estação
monitora para evitar a perda do “token” ou a ocorrência de “token” persistentemente
ocupado, circulando indefinidamente na rede.

Quadro vazio (“empty slot”)

Na técnica de quadro vazio, um número de quadros de tamanho fixo circula conti-
nuamente no anel. Cada quadro contém um bit inicial determinando se ele está cheio ou
vazio. Uma estação querendo transmitir espera a chegada de um quadro vazio, marca-o
como cheio e insere o pacote de dados à medida que o quadro passa. A estação não pode
transmitir um novo pacote até que esse quadro retorne, possivelmente com alguns bits de
estado marcados pela estação destino. Depois de uma volta completa no anel, o quadro
cheio é marcado como vazio pela estação transmissora.
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Inserção de registro

Nesta técnica, um pacote a ser transmitido é colocado em um registrador de desloca—

mento local. A rede é quebrada e o registrador é inserido no anel, quando a rede está
ociosa ou entre dois pacotes adjacentes. Os dados a serem enviados são deslocados para
o anel e pacotes que chegam na estação são deslocados para 0 registrador. Pacotes novos
não podem ser transmitidos até que o registrador seja removido do anel, quando não haja
pacotes no mesmo, ou quando o pacote transmitido retorna ao registrador. Esta técnica

permite a máxima utilização do anel, mas é bastante complexa.
.

Técnicas de controle de acesso em barramento [ST84, LÁ86, GISõ, 5086]

CSMA /CD e passagem de “token” em barramento são as principais técnicas de con—

trole de acesso ao meio utilizadas com a topologia em barramento. A técnica mais popular
é o CSMA/CD, que é uma extensão da técnica CSMA.

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

Na técnica CSMA, uma estação querendo transmitir escuta 0 meio para determinar
se há outra transmissão em progresso. Se o meio estiver livre, a estação pode transmitir,
caso contrario, ela espera por algum tempo e tenta transmitir novamente, utilizando um
dos três algoritmos abaixo:

o Não persistente: a estação espera durante um período de tempo aleatório e escuta
novamente o meio;

. I-persistente: a estação continua a escutar o meio até que ele fique livre e então

transmite;

. P-persistente: a estação continua a escutar o meio até que ele fique livre e então
transmite com uma probabilidade preíixada P ou espera durante um tempo deter-
minado com probabilidade (1 - P).

Colisões ocorrem se mais de uma estação começa a transmitir dentro de um período
de atraso de propagação. Um pacote é transmitido com sucesso se não ocorrerem colisões

durante o tempo que leva para a margem inicial do pacote propagar até a estação mais
distante.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

A técnica CSMA/CD supera a CSMA, pois permite a detecção de colisões imediata—

mente após a sua ocorrência. Na técnica CSMA, o meio ficaria inutilizado durante o

tempo de duração dos pacotes que colidiram. No CSMA/CD a estação continua a escutar

9



o meio enquanto transmite. Se uma colisão é detectada durante a transmissão, cessa-se
imediatamente a transmissão do pacote e um sinal de interferência é transmitido para
alertar todas as estações sobre a colisão. Depois que o sinal foi transmitido, espera—se
durante um tempo aleatório, diferente para cada estaçao, então tenta transmitir de novo
utilizando CSMA.

Passagem de “token” em barramento

Os princípios da técnica de controle de acesso ao meio por “token”, descritos anteri-
ormente para a topologia em anel, são essencialmente os mesmos para barramento. Na
topologia em barramento, é necessário um mecanismo que ordene logicamenteas estações,
formando um anel lógico. Cada estação sabe o endereço de sua estação predecessora, de

quem recebe o “token”, e de sua estação sucessora, para quem envia o “token”. Quando
uma estação recebe o “token”, ela adquire o controle do barramento por um tempo de—

terminado em que ela pode transmitir um ou mais pacotes. Quando seu tempo de per—

manência acaba, a estação envia o “token” para a próxima estação no anel lógico.

Este esquema exige algumas funções básicas, como por exemplo, inserção e remoção
de estações no anel, gerenciamento de falhas (endereços duplicados, ruptura do anel, etc)
e início do anel.

2.2.3 Ethernet: um exemplo de rede de comunicação

Em meados dos anos 70, a Xerox desenvolveu um sistema chamado Ethernet [ME76].
Em 1980, um esforço conjunto da Intel, Dec e Xerox resultou na especificação conhe—

cida como Blue Book Ethernet, ou padrão Dec/Intel/Xerox [SH82, FT89]. Em 1985,

essa especificação foi modificada, resultando no padrão IEEE 802.3, embora o padrão
Dec/Intel/Xerox continue sendo o mais utilizado.

As principais características da rede Ethernet são [ME76, SH82, CO88, TA89, CO91]:

. Técnica de controle de acesso ao meio: CSMA/CD;

. Topologia: barramento;

. Taxa de transmissão: 10 Mbps;

. Número máximo de estações em uma única rede: 1024;

. Baixa eficiência a altas cargas de trabalho;

. Dois tipos de cabo (ambos de 50 ohm): grosso ou fino;

. Comprimentomáximo do cabo: 500 m. Para aumentar o comprimento, é necessária
a utilização de repetidores para regenerar o sinal;

. Endereços Ethernet: 6 bytes (quando todos os bits são 1, a mensagem é enviada a
todas as estações - “broadcast”);
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. Elementos da configuração usual:

— “Transceiver” - circuito para detectar transmissão e colisão. A distância máxi-
ma entre dois “transceivers” numamesma rede é de 2,5 Km e nenhum caminho
entre eles pode atravessarmais que quatro repetidores;

- Cabo de interface — conecta o “transceiver” à placa de interface no computador.
Seu tamanho máximo é de 50m;

— Placa de interface — efetua a transmissão e recepção das mensagens, checando
o “Checksum” 1 dos pacotes recebidos e gerando o “Checksum” dos pacotes
transmitidos.

O formato padrão de um pacote Ethernet é apresentado na Figura 2.2. O tamanho
máximo de um pacote é de 1526 bytes e o tamanho mínimo é de 72 bytes. 0 preâmbulo
é composto de Os e ls alternados, auxiliando na sincronização do destinatário. 0 CRC
(Cyclic Redundancy Code) auxilia a interface a detectar erros na transmissão.

Preâmbulo End.destino End. origem Tpo Dados CRC

Gbytes Gbytes Gbytes 2bytes 46 a 1500 bytes 2bytes

Figura 2.2: Pacote Ethernet [ME76, TA89]

2.3 Sistemas distribuídos baseados em redes locais

As principais características, vantagens e desvantagens de sistemas distribuídos foram
discutidas na Seção 2.1. Esses aspectos também são válidos para sistemas distribuídos
baseados em redes locais, destacando-se dois requisitos principais para esse tipo de sis-
tema [TA85, 0088, MU89]:

. Transparência: o usuário não precisa saber da existência de múltiplos processadores,
nem onde suas tarefas são executadas;

. Tolerância a falhas: um sistema distribuído não deve ter nenhum ponto único de
falha, ou seja, uma parte do sistema que falhasse não deveria afetar todo o sistema.

2.3.1 Modelos arquiteturais

A arquitetura de um sistema distribuído identifica os principais módulos e compo-
nentes de software e de hardware do sistema, definindo as relações entre eles [CO88].
Dependendo das características esperadas e dos objetivos do sistema, diversos elementos
e organizações podem ser adotados para o sistema. Diferentes modelos foram sugeridos,
podendo-se agrupa-los nas seguintes categorias:

1“Checksum” é um código binário gerado para cada pacote, para. verificar a ocorrência de erros na
transmissão.
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0 Estação de trabalho/servidor: neste modelo, cada usuário tem acesso a uma estação
de trabalho pessoal. Programas de aplicação são executados na estação dos usuários
e pode haver a necessidade de se ter acesso a arquivos e recursos compartilhados. Um
conjunto de servidores fornece serviços específicos aos usuários, como transferência
de arquivos, acesso remoto a sistema, compartilhamento de impressoras, acesso a
base de dados [TA85, C088];

. Banco de processadores: um conjunto de processadores é agrupado em um banco,
ligado à rede. Quando um usuário, trabalhando em um terminal conectado à rede,
precisa de mais capacidade computacional, um ou mais processadores são alocados
para ele. Ao completar o trabalho, os processadores são liberados e retornam ao
banco [TA85, C088];

. Minicomputador: nestemodelo, alguns mínicomputadores, suportando um ambiente
multiusuário, são interligados e o usuário trabalha em uma máquina e tem acesso
remoto às outras [TA85];

. Integrado: neste modelo, cada computador do sistema tem um alto grau de au-
tonomia, mas os computadores podem compartilhar dados utilizando um esquema
global de nomes. Tais computadores podem ser estações de trabalho ou sistemas
multiusuário, mas cada um executa um conjunto completo de software padrão e lida
com suas próprias aplicações e serviços [0088];

. Híbrido: este modelo é uma combinação dos modelos banco de processadores e
estação de trabalho/servidor. Aplicações gráficas ou com muita interação com o»

usuário executam em estações de trabalho, enquanto o banco de processadores é
usado para executar tarefas que exigem mais de um processador. Uma vantagem
destemodelo é que possibilita aos usuários o acesso ao sistema via terminais [0088].

Uma das abordagensmais utilizada é o modelo estação de trabalho/servidor que tem
um bom desempenho e é bastante atrativo para aplicações gráficas. Esse tipo de sistema
foi estimulado pela crescente disponibilidade de estações de trabalho com alta capaci—
dade computacional, a um custo relativamente baixo, e pela necessidade de compartilhar
recursos caros e informação. O modelo banco de processadores é flexível e bastante inte—

ressante para aplicações com muito processamento e pouca entrada e saída, mas diminui
o desempenho, pois exige uma interação com o usuário via rede. Assim, o modelo híbrido
torna-se muito atrativo, oferecendo as facilidades do modelo estação de trabalho/servidor
e a flexibilidade de banco de processadores.

2.4 Paradigma do cliente/servidor
A comunicação entre processos em sistemas distribuídos geralmente é feita através

de passagem de mensagem. Uma forma de se construírem sistemas com passagem de
mensagens é a utilização do modelo cliente/servidor (Figura 2.3), no qual um cliente
necessitando de algum serviço envia uma mensagem de pedido ao servidor e aguarda uma
mensagem de resposta [B184, BI85, TA85].

12



Cliente
envia
memagem
depedido ._—

Servidor
envia
mensagem
deresposta

Figura 2.3: Modelo cliente/servidor [TA85]

Segundo Comer [C091]; um servidor é qualquer software que ofereça um serviço
através da rede e um cliente é o software que envia um pedido de serviço ao servidor.
O cliente pode ou não estar operando em favor de um usuário [SV84]. A comunicação
entre processos é feita através de primitivas (envia e recebe) [TA85, C088]:

. Bloqueante: o processo cliente fica bloqueado até o servidor responder o pedido;
o Não bloqueante: o pedido enviado pelo cliente é armazenado em um “buffer”, per-
mitindo retransmissão em caso de falha e liberando o cliente para continuar seu
trabalho.

Um modelo simples de implementação com priEuLtvivaínímblogueantes é o IRQ (Inter-
Process Communication). Um caso especial de IPC , que utiliza primitivas. de recebimento
de resposta bloqueantes é o mecanismo de chamada de procedimento remoto ou RPC (Re—
mote Procedure Call).

2.4.1 Chamada de procedimentos remotos
Uma RPC é uma chamada a um procedimento executando em uma máquina remota,

que é efetuada pelo cliente a fim de obter algum serviço executado pelo servidor [0088].
Com o mecanismo de RPC, os programadores de aplicações distribuídas deixam de se
preocupar com detalhes de gerenciamento e comunicação, pois a forma de chamada é a.
mesma de uma chamada de procedimento local, com semânticas diferentes [5089].

Um esquema básico de RPC foi apresentado por Birrel [BI84], com as seguintes ca—

madas, na máquina do cliente e do servidor (Figura 2.4):

. Camada de interface: contém uma lista de definições de procedimentos e seus parâ—
metros, com os respectivos tipos de dados e possíveis resultados;
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Máquina “do cliente Máquina do servidor

usuário 'stub" do npc do
à ª cotede. . pa

peddo
goal da_. pegrâmet gs ite recebe _.

parâmetrr os
edados [ edados [

ªpelª executa
1 pacotede

aresposta .— desempaoot recebe W transmite .— empacota resultado
local resultados resultados

,

interface interface

Figura 2.4: Esquema de uma RPC [B184]

. Camada “stub”: responsável por preparar os dados e parâmetros em uma ou mais
mensagens para a transmissão. A camada “stub” do servidor deve identificar o
processo para o qual a mensagem é destinada;

. Camada de RPG: responsável pela comunicação a nível de pacote. Ao receber os
dados da camada “stub”, ela monta um pacote, acrescentando um cabeçalho de
controle, e o envia para a transmissão. Ao receber um pacote, ela retira o cabeçalho
de controle e envia os dados para a camada “stub”.

Para Tanernbaum [TA85], uma RPC é mais abrangente que uma simples troca de
mensagens, implicando na passagem de parâmetros que devem ser ordenados. A passagem
de parâmetros por valor em uma RPC é imediata, pois os valores são apenas copiados
na mensagem a ser enviada. A passagem de parâmetros por referência normalmente é
inviável, pois os processos geralmente são executados em espaços de memória disjuntos
[TA85, CO88, WI87].

A implementaçãode RPC requer um serviço de transporte para transferir dados entre
o cliente e o servidor. Esse serviço pode ser implementado através de duas aborda-
gens [SV84, CO88, SA90]:

. Datagrama: uma mensagem é enviada em um único pacote de rede, sem estabelecer
uma conexão entre os dois processos;

o Circuito virtual: um canal lógico é estabelecido entre dois processos para a troca de
mensagens.

Geralmente, as implementações de RPC se baseiam no uso de datagramas, apesar da
possibilidadede perda de pacotes. Nesse caso, protocolos de mais alto nível se encarregam
da detecção de erros.
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Quando um cliente faz um pedido e recebe uma resposta, diz—se que a RPC foi execu-
tada com sucesso. Contudo, o sucesso em uma RPC não é garantido, pois podem ocorrer
perda de mensagens, falhas na máquina do cliente ou do servidor, ou ainda falhas no
meio de comunicação. Nesses casos, o cliente deve ser capaz de retransmitir o pedido e o
servidor deve prover algum mecanismo de detecção e eliminação de pedidos duplicados.
Outro problema decorrente de falhas é o bloqueio de recursos do servidor por clientes que
não possam usa—los, ou o bloqueio de clientes esperando indefinidamente uma resposta.
O mecanismo utilizado para resolver problemas de bloqueio é o “timeout” [SV84, 0088].

Algumas semânticas são utilizadas para determinar a freqiiência com que um pedido
será executado [Wl87, C088, TA89]:

. Possivelmente recebida: assume que o pedido foi executado sempre. Não é muito
utilizada, pois exige uma alta taxa de confiabilidade da rede;

. Pelo menos uma vez: repete o pedido até que uma mensagem de resposta seja
recebida. E necessário garantir que execuções repetidas de uma operação sejam
equivalentes a uma única execução;

'

o No máximo uma vez: os pedidos são executados uma vez ou não são executados.
Um pedido repetido ocasiona a retransmissão da última resposta calculada para a
operação solicitada;

. Exatamente uma vez: é a semânticamais forte, pois garante a execução das opera—

ções solicitadas uma e só uma vez.

As implementações de RPC podem ter duas, três ou quatro mensagens [TA85]:

. RPC com quatro mensagens: cada mensagem de pedido e resposta é reconhecida
separadamente (Figura 2.5a);

. RPC com três mensagens: a mensagem de resposta atua como reconhecimento da
mensagemde pedido e somente mensagens de resposta têm reconhecimento explícito
(Figura 2.5b);

. RPC com duas mensagens: a mensagem de resposta é utilizada como reconheci-
mento para a mensagem de pedido e o próximo pedido atua como reconhecimento
da mensagem de resposta anterior (Figura 2.5c).

2.5 Servidores normalmente presentes

As funções básicas oferecidas pelo sistema operacional em sistemas centralizados são
normalmente implementadas através de servidores remotos, em sistemas distribuídos. O

uso de servidores para executar serviços específicos reduz o núcleo do sistema operacional
e simplifica a adição, modificação e teste de novos serviços [TA85]. Alguns exemplos de

servidores presentes em sistemas distribuídos são:
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peddo
_ pedido1

mª _ ..WI.._-rec. resposta 4-— rec. resposta Pedidº2

(a) reconhecimento individual (b) resposta como (e)sem reconhecimento
pormensagem reconhecimentodopedido acplícito

'

Figura 2.5: Implementações de RPC [TA85]

. Servidor de arquivos: tem como tarefa oferecer um sistema de armazenamento
de informações confiável, que possa ser compartilhado pelos usuários conectados
à rede [M182, SV84, SAQO].

. Servidor de impressão: deve oferecer um serviço de impressão aos usuários do sis—

tema. Esse serviço pode ser implementado usando-se duas abordagens: pré-alocação
(a impressora é alocada para um usuário por vez) ou “spooling” (arquivos para im-
pressão são enfileirados em um “buffer” local do servidor) [TA85, G186, FU92].

. Servidor de nomes: implementa um esquema de nomes e endereços em um sistema
distribuído. Tem como função principal traduzir identificadores (geralmente, carac-
teres ASCII) para endereços ou códigos, de acordo com a função desejada [TA85,
VE92].

. Servidor de carga de programa: tem duas funções principais, que são fornecer o
sistema operacional às máquinas da rede quando elas são ligadas e auxiliar serviços
importantes a se recuperarem no caso de falhas [TA85].

. Servidor de relógio: é responsável pela sincronização de tempo em cada elemento
do sistema. Essa sincronização pode ser feita quando o cliente requisitar a hora ao
servidor de relógio, ou o servidor pode divulgar a hora periodicamente [TA85].

. Servidor de correio eletrônico: deve permitir que os usuários se comuniquem uns
com os outros, utilizando a rede como meio de transmissão de suas mensagens.
Essa aplicação é implementada associando—se a cada usuário o endereço de uma.
“caixa postal”, onde são depositadas as mensagens que chegam para ele ou que ele
envia [GI86, TR91, R192].

. Servidor de comunicação: permite que o sistema se comunique com outros sistemas
remotos, convertendo mensagens e protocolos do formato interno para aquele uti—

lizado pela rede de longa distância que interliga os sistemas [TA85].

. Servidor de processamento paralelo: fornece o serviço de processamentoparalelo, ou
seja, a realização de diversas atividades computacionais simultaneamente [TR91a].

Diferentes implementações foram propostas para cada um desses servidores, de acordo
com o ambiente de aplicação e os objetivos do sistema. Em particular, o servidor de
arquivos é um dos mais importantes, pois oferece um serviço remoto de armazenamento
de dados aos usuários do sistema. Uma revisão geral sobre servidores de arquivos será
vista no Capítulo 3.
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2 .6 Considerações finais

A revisão apresentada neste capítulo está. relacionada com sistemas distribuídos fraca—
mente acoplados, cujo principal objetivo é o compartilhamento de recursos e informações
a um custo baixo e aquisição de um desempenho pelo menos tão bom quanto o dos sis-

temas monousuário. Redes locais apresentam os principais requisitos para se adquirir tal
objetivo: taxa de erros baixa, alta velocidade e custo relativamente baixo.

Entre as topologias apresentadas para redes locais, as mais utilizadas são o anel e o
barramento. Cada topologia apresenta diversas vantagens e desvantagens, sendo difícil
selecionar a melhor, pois essa avaliação depende do ambiente de aplicação e dos aspectos
operacionais do sistema. As técnicas de controle de acesso aleatório são mais eficientes

que as de acesso controlado; contudo, não oferecem garantia deterministica de acesso.

Diferentes modelos arquiteturais foram discutidos, como forma de se obter melhor
desempenho em sistemas distribuídos. O modelo estação de trabalho /servidor se tornou
bastante popular devido ao decréscimo no custo de computadores. Por outro lado o
modelo banco de processadores não é muito utilizado, pois se torna difícil a execução
de tarefas com muita interação, como aplicações gráficas ou sistemas de janela. Um
modelo atrativo é o híbrido, onde estações de trabalho são utilizadas para aplicações com
muita interação e banco de processadores para aplicações especializadas,que exigem maior
capacidade computacional.

RPC é o mecanismo mais utilizado para se implementar o modelo cliente/servidor, que
é uma forma de se fazer a comunicação entre processos através de passagem de mensagens.
O'serviço de transporte para RPC's pode ser implementado através de datagrama ou
circuito virtual. Desses dois o mais utilizado é o datagrama, apesar de ele ser propenso a
perda de pacotes. Para se implementar RPC,s pode ser utilizado um esquema com duas,
três ou quatro mensagens.

Outra característica importante em sistemas distribuídos é 'a adoção de servidores

remotos, que fornecem diferentes serviços a uma população de usuários distribuídos no
sistema. Tais servidores permitem o compartilhamento de recursos, como impressoras e
“plotters”. O compartilhamentode informação também é uma característica atrativa em
sistemas distribuídos, possibilitada principalmente pelo uso de servidores de arquivos.
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Capítulo 3

Servidores de Arquivos Baseados
em Redes Locais

Este capítulo discute os principais tópicos relacionados com servidores de arquivos e
está organizado nas seguintes seções:

. Organização do serviço de arquivos

. Estrutura do servidor de arquivos

. Exemplos de sistemas existentes

. Aspectos do projeto de servidores de arquivos

3. 1 Introdução
Entre as razões para se implementarem servidores de arquivos, destacam—se [SV84,

SA90]:

. Economia:-um servidor de arquivos centralizado permite a adoção de estações de
trabalho sem disco, o que reduz o custo global do sistema;

. Compartilhamento de infomações: gerenciamento de recursos compartilhados é um
serviço importante que deve ser feito de maneira confiável. Não é possível garantir
que a informação contida em uma estação de trabalho esteja sempre disponível e
seja completamente confiável;

. Servidor dedicado: no servidor de arquivos, um processador dedicado executa todas
as funções associadas ao gerenciamento do serviço de armazenamento e mantém os
dados seguros e confiáveis. Isso simplifica o software do cliente, que não precisa
executar tais funções;
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. Mobilidade do usuário: o usuário pode ter acesso aos dados de diferentes estações
de trabalho. Esta característica permite que o usuário continue seu trabalho mesmo
na ocorrência de falhas na sua estação e facilita o compartilhamento de estações de
trabalho;

. Facilidade de outras implementações: ambiente de memória virtual, técnicas para
prevenir problemas com disco e outros servidores.

A implementação de servidores de arquivos tem alguns requisitos decorrentes do fato
de que ele é maltiusuário [TA85]:

. Segurança: o servidor de arquivos deve fornecer alguma forma de controle de acesso
que proteja os arquivos contra acesso não autorizado;

. Confiabilidade: o servidor de arquivos deve fornecer meios para proteger'os dados
dos clientes contramodificação ou destruição por eventos fora do controle do usuário,
como falhas no servidor, problemas no meio de comunicação, falhas no cliente. Além
disso, deve prover alguma forma de controle de concorrência;

e Desempenho: o desempenho de um sistema distribuído é fortemente dependente do
desempenho do servidor de arquivos que, por sua vez, depende de dois aspectos
principais: a estrutura de servidores de arquivos individuais e a organização global
desses servidores. O desempenho do servidor de arquivos deve ser pelo menos tão
bom quanto o de um disco local.

Esses requisitos (confiabilidade, segurança e desempenho) são conflitantes. Algumas
técnicas para se resolverem esses problemas serão discutidas na Seção 3.5.

3.2 Organização do serviço de arquivos
O serviço de arquivos pode ser organizado usando-se um conjunto de servidores de

arquivos ou um único servidor de arquivos [M182]. Segundo Santana [SA90], existem três
configurações básicas para a organização do serviço de arquivos:

. Centralizado: um único servidor de arquivos executa todos os pedidos dos usuários;

. Independente: um conjunto de servidores de arquivos trabalhando isoladamente;

. Distribuído: um conjunto de servidores de arquivos trabalhando em cooperação.

A organização do serviço de arquivos de forma centralizada torna o sistema simples
e automaticamente transparente. No entanto, como o servidor de arquivos é um dos ele—

mentos mais utilizados em um sistema computacional distribuído, um único servidor de
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arquivos pode se tornar o “gargalo” do sistema (se houver sobrecarga). Outra desvan-
tagem da configuração centralizada é que a confiabilidade do sistema fica dependente da
confiabilidade do servidor de arquivos.

A organização de forma independente dá maior fiexibilidade ao usuário, que pode
escolher o servidor mais apropriado a sua aplicação, mas ainda não resolve totalmente o
problema de distribuição de carga no sistema, pois não há cooperação entre os servidores,
ou há muito pouca, podendo-se ter servidores sobrecarregados, enquanto outros ficam
ociosos. Essa organização tem ainda a desvantagem de precisar de mecanismos especiais
para compartilhar informação e, ainda assim, não se consegue uma transparência completa
do sistema.

A configuração distribuída resolve o problema de distribuição de carga (melhorando
o desempenho e a capacidade do sistema) e aumenta a confiabilidade (se um servidor
falhar, outro pode conter a informação desejada). O serviço distribuído apresenta ainda a
vantagem de aumentar a disponibilidade dos arquivos, através da replicação de arquivos, e
de facilitar a inclusão de novos servidores e a manutenção do sistema (manutenção de um
servidornão afeta todo sistema). Entretanto, essa configuração gera o problema de decisão
sobre como alocar os clientes de maneira ótima nos servidores e tem como desvantagem a
complexidade do sistema, decorrente da necessidade de manter a consistência dos arquivos
replicados e garantir a transparência do sistema [SA90].

3.2.1 Arquivos replicados

A replicação de arquivos traz algumas vantagens, como:

. Melhora no desempenho: o cliente tem acesso ao dado no local mais conveniente,
reduzindo o tempo de acesso;

. Aumento da disponibilidade: o cliente pode ter acesso a cópias alternativas quando
há falhas no sistema.

Os dados podem ser replicados através de uma implementação de cache na máquina
do servidor de arquivos ”usual” ou permitindo—se múltiplas cópias do arquivo em dife-
rentes servidores e clientes. O maior problema decorrente da replicação de arquivos é a
consistência dos dados distribuídos, pois é necessário garantir que todas as cópias de um
mesmo arquivo são consistentes entre si.

3.2.2 Transparência da localização de arquivos

Uma característica importante em sistemas distribuídos é a transparência [TA85,
CO88, MU89]. O número de servidores e a localização dos arquivos deve ser transparente
para o cliente. Para isso, é necessário um sistema de arquivos único e uma estrutura
global de nomes, para dar a idéia de um serviço unificado [SV84].
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Os mecanismos adotados para se adquirir transparência variam de sistema para sis-
tema. Alguns sistemas utilizam difusão, ou seja, divulgam uma mensagem para localizar
um arquivo remoto [M182]. Outros sistemas utilizam uma única árvore global de arquivos
e diretórios que pode ser gerenciada por um servidor de diretório. Tanembaum [TA85]
introduz o conceito de um super diretório Virtual acima dos diretórios raízes de todas as
máquinas ligadas ao sistema.

Um estudo mais abrangente sobre as técnicas para se adquirir a transparência da lo-
calização de arquivos foge ao escopo deste trabalho. Nas próximas seções, serão discutidos
os problemas relacionados a servidores de arquivos individuais.

3.3 Estrutura do servidor de arquivos

O servidor de arquivos é um sistema de armazenamento de dados e pode conter parte
ou todo um sistema de arquivos [SA90]. O sistema de arquivos é responsável por gerenciar
arquivos e diretórios e melhorar o desempenho e a confiabilidade do sistema, podendo ser
implementado no servidor de arquivos, no cliente, ou em ambos [SV84, SA90].

O subsistema de comunicação é responsável pela comunicação entre o cliente e o servi-
dor de arquivos. A Figura 3.1 mostra essa comunicação [SA90]. No lado do usuário, há
uma camada de software que implementa uma interface mais agradável para o usuário,
o cliente. No lado do servidor de arquivos, há um conjunto de operações utilizado pelo
usuário para ter acesso ao servidor de arquivos, a interface do cliente [SV84, M182]. -

Serv. arquivos-Interfacedocliente (máqdoservidor)_Subsistemadecomunicaçào (rede)

Ciente
; (máq.docliente)

Usuário -—ª

Figura 3.1: Comunicação entre servidor de arquivos e cliente [SAQO]

3.3.1 Estrutura física

Um servidor de arquivos é uma estação de trabalho executando um software espe—'l“' 'd” d' "(1 lt 'ddd t Aera , enr1quec1 a com um 1sco rapi o e com a a capacr a e e armazenamen 0.
Figura 3.2 mostra a estrutura básica do servidor de arquivos.

O servidor de arquivos é composto basicamente de:

o Disco, que deve ser rápido e com alta capacidade de armazenamento;

. Memória que armazena o software e pode ser utilizada como cache para melhorar o
desempenho;
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Sistema de Imerface
cisco para a rede

Memória Processador

Figura 3.2: Estrutura física do servidor de arquivos

. Processador, com capacidade suficiente para processar todos os pedidos que chegam
pela rede;

. Interface para a rede; pode-se usar um processador “Front—End” (FEP) que melhora
o desempenho, pois deixa o processador principal livre de interrupções da rede.

3.3.2 Estrutura lógica

Santana [SA90] define uma estrutura lógica geral para o servidor de arquivos, como
um conjunto de camadas hierárquicas entre o disco físico e o cliente, como mostra a
Figura 3.3.

Em cada uma dessas camadas há uma série de decisões a serem tomadas que dependem,
entre outras coisas, da aplicação do servidor de arquivos, do custo, da complexidade, da
segurança e da confiabilidade necessárias. As funções de cada camada são:

A. Disco físico: Armazena os dados. Podem ser discos magnéticos (mais comum),
discos flexíveis (baratos, mas de desempenho baixo) ou discos ópticos (grande
capacidade de armazenamento, tamanho compacto e alta confiabilidade[BE93]).

B. Controlador de disco: Lida com o meio físico de armazenamento [G086].
Depois dessa camada o disco aparece como uma lista de blocos numerados de
O a (nº de blocos — 1). A decisão sobre o tamanho dos blocos é um problema
importante nessa camada, pois blocos grandes podem gerar perda de espaço e
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Figura 3.3: Camadas hierárquicas entre o disco e o cliente [SA90]

blocos muito pequenos diminuem o desempenho. Nessa camada pode ser imple—

mentado algum tipo de correção de erros e correção de código.

C. Cache: Camada opcional. Armazena temporariamente porções de dados que
estão correntemente em uso [SM82]. Apesar de opcional, esta camada é essencial

para melhorar o desempenho do sistema, reduzindo os acessos ao disco e o tempo
de acesso aos dados [TE87, PRQO]. Os caches podem ser centralizados no servidor
de arquivos ou distribuídos nas máquinas de clientes e outros servidores.

D. Gerenciamento de memória secundária: Essa camada é responsável por alo—

car espaço de disco [GO86]. Seu principal objetivo é a. organização eficiente do
disco. O gerenciamento do cache, se houver, também é feito nessa camada.

E. Sistema de arquivos: tem as seguintes tarefas:

— Gerenciamento de arquivos: mantém tabelas que determinam o endereço do
arquivo no disco;

— Estrutura de diretório: traduz o nome do arquivo para um identificador. Pode
conter outras informações sobre o arquivo, como tamanho e direitos de aces—

so [SV84]. O diretório exerce um importante papel na prevenção de arquivos
perdidos e que não podem ser apagados;

—- Implementações para melhorar o desempenho, a segurança e a confiabilidade
do sistema: essas implementações serão discutidas na Seção 3.5;

— Implementaçãopara aplicações específicas, como [SV84]:

* Sistema de arquivos: aplicação mais comum do servidor de arquivos;
* Base de dados: o cliente recupera campos de tamanho variável;
* Memória virtual: o cliente tem acesso a páginas.
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Problema da decomposição

O problema da decomposição consiste em determinar qual parte do sistema de arquivos
é de responsabilidade do servidor de arquivos e qual é de responsabilidade do cliente.

Cadaum desses serviços pode ser implementado em servidores separados, em um
único servidor de arquivos, ou ainda parte deles pode ficar no cliente. Se todos os serviços
estiveremnum só servidor, diminui—se a comunicação na rede, no entanto, se estiverem em
servidores separados, aumenta—se a flexibilidade. Este problema nos leva a dois extremos
de interface do cliente [Bl80, SA90]:

. Interface de baixo nível: o servidor de arquivos controla apenas o meio físico de
armazenamento, o sistema de arquivos é implementado no cliente ou em um servidor
separado (p. ex. servidor de diretório). O servidor de arquivos é simples e flexível,
contém apenas as camadas A, B, C e D. Se o sistema de arquivos for implementado
no cliente, este fica complexo;

. Interface de alto nível: O sistema de arquivos fica completamente no servidor de ar-
quivos, que contém todas as camadas. O cliente é simples e tem todas as facilidades
de um sistema de arquivos sofisticado.

Servidor de arquivos universal

O servidor de arquivos universal está em algum lugar entre a interface de alto nível e a
de baixo nível. É mais do que um simples dispositivo de armazenamento remoto e deve ser
capaz de suportar vários sistemas de arquivos distintos. Tem flexibilidade suficiente para
alguns clientes especiais e oferece algumas facilidades para que outros clientes tenham
acesso ao servidor de arquivos por uma interface de alto nível [BISO].

O servidor de arquivos universal resolve o problema da flexibilidade, mas continua
complexo. Uma solução é definir um novo servidor para executar parte das responsabili—
dades do servidor de arquivos, como por exemplo, um servidor de diretório.

3.4 Exemplos de sistemas existentes

Esta seção apresenta alguns servidores de arquivos que são descritos na bibliografia.
Algumas características desses servidores serão discutidas ao longo deste capítulo. Todos
eles suportam aplicações em sistemas de arquivos:

. Alpine File System [SV84, SA90] foi desenvolvido no Xerox Palo Alto Research
Center e está em operação desde 1983. Ele foi projetado para dar suporte a pesquisas
em organizações de base de dados." Alpine é um sistema de arquivos distribuído, foi
implementado na linguagem Cedar e executa em um computador Dorado.
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Amoeba File Server [MU85, TA85, SA90] foi desenvolvido na Universidade de Vrije,
em Amsterdã, e é um servidor de arquivos rápido, limitado somente pela capacidade
de comunicação da rede. O sistema Amoeba tem o serviço de arquivos organizado
de forma independente.

Andrew File System [LE90, SA90] faz parte de um ambiente computacional dis-
tribuído que está em desenvolvimento desde 1983 na Universidade de Carnegie—

Mellon. Andrew constitui o mecanismo básico de compartilhamento de informações
entre os usuários do sistema.

Cedar File System [SC85, MU89, SA90] foi desenvolvido no Xerox Palo Alto Re—

search Center para testar novas estações de trabalho de alto desempenho.

Locus File System [LE90, SA90] foi desenvolvido na Universidade da Califórnia em
Los Angeles. Locus é um sistema operacional distribuído baseado em UNIX e não
enfatiza o uso de servidores de arquivos dedicados.

Sprite File System [NE88, LE90, SA90] foi desenvolvido na Universidade da Califór-
nia, em Berkeley. Sprite é uma coleção de domínios cada qual com uma estrutura
de árvore. Os domínios são ligados em uma hierarquia única, que une folhas de um
domínio com a raiz de outros. O Sprite é um sistema de arquivos distribuído.

Sun Network File System (NFS) [LE90, SA90, SU90] provê acesso remoto em um
ambiente UNIX. O servidor de arquivos é baseado em uma estação de trabalho SUN.
O NFS vê um conjunto de estações de trabalho interconectadas como um conjunto
de máquinas independentes com sistemas de arquivos independentes. Para que um
diretório remoto seja compartilhado de maneira transparente pelo cliente de uma
máquina, deve-se executar primeiro uma operação de montagem.

Swallow [SV84, HA85, SA90] é“ um sistema de armazenamento de dados distribuído,
projetado no início de 1980, no Laboratório de Ciência da Computação do Instituto
de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Swallow é baseado em um novo modelo de
armazenamento de objetos.

TRICE File Server [SA87, SA90] foi desenvolvido no Departamento de Eletrônica
e Ciência da Computação, Universidade de Southampton e executa em um micro—

computador baseado no processador M68020. Ele foi implementado em BCPL e

seu objetivo é oferecer um subsistema de armazenamento forte e confiável a todo
usuário do sistema, com uma interface de alto nível. O serviço de arquivos do
TRICE é organizado de forma independente.

WFS (Woodstock File Server) [Ml82, SV84, SA90] é um servidor de arquivos expe-
rimental desenvolvido no Xerox PARC para dar suporte ao sistema de escritório de
Woodstock. Está em operação desde 1975, em um computador Alto, e foi implemen-
tado em BCPL. Um sistema estendido (EWFS), executando na máquina do cliente,
foi implementadomais tarde, provendo mecanismos para aumentar a confiabilidade
do sistema. O Woodstock é um sistema de arquivos centralizado.
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3.5 Aspectos que influenciam o projeto de servi-
dores de arquivos '

Muitos problemas relacionados com o desenvolvimento de servidores de arquivos basea-
dos em redes locais não têm relação com o fato de que há uma rede de comunicação
ligando servidor e cliente. Os mesmos problemas estão presentes quando os arquivos são
armazenados localmente e o sistema de arquivos é provido por um sistema operacional
local. O fato de haver uma rede interligando cliente e servidor introduz alguns problemas
adicionais, que influenciam a estrutura a ser adotada [SV84]. Os aspectos mais significa-
tivos no projeto de servidores de arquivos tanto local como remoto serão abordados nesta
seção.

3.5.1 Estrutura dos arquivos

Arquivo é um conjunto de “bytes” “de dados associados a um nome particular, ao
qual se pode ter acesso para leitura e escrita. Um arquivo é composto de dados e
cabeçalho [SV84, SA90]. O cabeçalho contém informações sobre o arquivo, como data
de criação, tamanho, última modificação, etc, e pode ser incorporado à estrutura do
arquivo ou constituir uma estrutura de dados separada [MI82, SV84]. Os dados são divi-
didos e mapeados em blocos de armazenamento remoto, não necessariamente contíguos.
Os blocos de dados podem ser organizados usando—sediferentes estruturas de dados, como
por exemplo [SV84, HA85]:

. Árvores de vários níveis: 0 número de níveis depende do tamanho do arquivo e
pode ter blocos de tamanho fixo ou variável. Amoeba, EWFS e WFS são exemplos
de sistemas que utilizam árvores de vários níveis com blocos de tamanho fixo. No
Swallow, os blocos têm tamanho variável;

. Conjunto de blocos de tamanho fixo: conjunto com páginas sequenciais armazenadas
em blocos de disco consecutivos. Exemplos dessa estrutura são os sistemas de ar-
quivos Alpine e TRICE.

Identificador do arquivo (FID)

Em quase todos os serviços de arquivos, cada arquivo tem um identificador único, de
tamanho fixo, definido na sua criação e que é usado toda vez que se tem acesso ao arquivo.
Existem várias técnicas para se gerar o FID, como por exemplo [SV84, SA90]:

. FID dependente do endereço: não exige uma tabela de endereçamento de arquivos, 0
que melhora o desempenho, mas, diminui a flexibilidade, pois para mudar o arquivo
de lugar, é necessário mudar seu FID (p.ex.: TRICE);

. FID parcialmente dependente do endereço: contém parte do endereço de armazena-
mento, continua com o problema da flexibilidade (p.ex.: Alpine);

26



. FID independente do endereço: é mais complexo, pois exige uma tabela para deter-
minar o endereço do arquivo, mas aumenta a flexibilidade (p.ex.: Swallow).

Operações básicas em arquivos

As operações básicas em servidores de arquivos podem ser resumidas em [SV84]:

CREATE-FILE

. READ—DATA

WHITE—DATA

DELETE-FILE

A operação CREATE-FILE retorna o FID do arquivo, que deve ser usado nas outras
operações. As operações READ—DATA e WRITE—DATA exigem uma unidade de dados
que pode ser [SV84, HA85]:

. Arquivo: é a solução mais simples, pois todo o arquivo é transferido do (ou para o)
cliente; no entanto, se os arquivos forem muito grandes, é preciso muita memória
nas estações de trabalho (p.ex.: Swallow);

. Página: facilita a implementaçãode memória virtual, mas tem a desvantagemde ser
necessário adaptar o tamanho das páginas a todos os clientes e servidores. Alguns
sistemas, como Amoeba, WFS e EWFS, lidam com páginas simples, enquanto o
Alpine lida com um conjunto de páginas.

. Subconjunto do arquivo: o cliente pode especificar um subconjunto arbitrário do
arquivo como unidade de acesso. Facilita a implementação de base de dados.

Uma sequência de operações elementares é denominada transação. A delimitação de
uma transação pode estar implícita em outro comando, mas, em geral, os clientes devem
utilizar primitivas para ativar a transação explicitamente. As primitivas para executar o
controle das operações em uma transação são [SV84]:

. BEGIN—TRAN S: abre a transação e retorna um identificador único (TID);

. END—TRAN S: fecha a transação que terminou com sucesso;

. ABORT-TRANS: aborta a transação e nenhuma das mudanças efetuadas se torna
visível.

As operações elementares em arquivos devem ser estendidas para incluir o TID. As
transações são construídas pelo cliente, mas o servidor de arquivos pode aborta-las, mesmo
que o cliente tenha executado uma operação END-TRAN S.
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Tipos de arquivos

Os arquivos podem ser classificados de acordo com o tipo de atualização que eles
sofrem [SV84, TA85]:

. Robustos: sobrevivem a falhas do dispositivo de armazenamento e a deterioração do
meio. Podem requerer um hardware especial, como memória estável;

. Recuperáveis: é possível converte—los para um estado anterior consistente, quando
uma transação falha e é abortada. Alpine e “Swallow implementam apenas arquivos
recuperáveis;

. Normais: não suportam nenhuma técnica que garanta sua integridade.

Arquivos robustos e recuperáveis aumentam a confiabilidade do sistema, mas diminu-
em o seu desempenho, pois exigem técnicas complexas para se fazerem as atualizações. A
maioria dos sistemas existentes implementamapenas arquivos normais. Outros permitem
que o usuário escolha o tipo do arquivo, como o CFS que implementa arquivos normais
e recuperáveis. Arquivos normais são importantes mesmo em sistemas que utilizam os
outros tipos de arquivos, pois arquivos com informações que não precisam ser recuperáveis
não devem pagar um custo extra para aumentar sua confiabilidade.

Quando um arquivo é atualizado, as versões anteriores podem ser removidas, como
nos arquivos de única versão, ou mantidas, como nos arquivos de múltiplas versões. 0
Alpine, NFS, WFS e EWFS implementam arquivos de única versão, enquanto o Amoeba,
Swallow e TRICE implementam arquivos de múltiplas versões.

A atualização de arquivos é uma operação importante, pois a confiabilidadedo sistema
está intimamente ligada ao tipo de abordagem adotada para se fazerem modificações no
arquivo. Na Seção 3.5.4, será apresentada uma discussão mais detalhada a respeito desse
assunto.

/3.5.2 Desempenho do servidor de arquivos

São vários os aspectos que influenciam o desempenho do servidor de arquivos, entre
os quais destacam-se [EI85, TA87, SA90, R092]:

. Comunicação: apesar da alta velocidade das redes locais, sobrecargas nos proto-
colos de alto nível podem reduzir a capacidade de comunicação da rede. '

. Dispositivo de armazenamento e política de alocação: a velocidade com
que se tem acesso a um arquivo depende do dispositivo de armazenamento, dos
algoritmos utilizados para alocar espaço de disco e de outras características, como
tamanho do bloco que pode ser lido ou escrito por vez.
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o CPU do servidor de arquivos: a alta velocidade das redes locais resulta emukgrande quantidade de processamento para a CPU do servidor de arquivos, a qual
precisa ter capacidade suficiente para processar os pacotes transferidos pela rede.

o Número de clientes: quando o número de clientes aumenta, o desempenho do
servidor de arquivos pode cair, e ele pode se tornar o ponto de estrangulamento do
sistema.

O uso de cache, no servidor e no cliente, pode minimizar a maioria desses problemas.
Se o cache estiver no servidor, ele diminui os acessos ao disco, além de tornar mais rápido
o acesso aos dados, o que reduz um pouco a sobrecarga do servidor de arquivos [R092].
O cache no cliente resolve os problemas de acesso ao disco, de sobrecarga do servidor de
arquivos e diminui a comunicação na rede.

A utilização de protocolos especiais pode reduzir a sobrecarga de comunicação [SV84].
Uma decisão importante para melhorar o desempenho do servidor de arquivos é a escolha
do tamanho do bloco a ser lido ou escrito por vez. Blocos grandes melhoram o desem—

penho, mas podem ocasionar perda de espaço, além de serem limitados pelo espaço de
“buffer” necessário para armazenaros dados e pelo tamanho do arquivo. A implementação
de algoritmos que achem umamelhor alocação do espaço de disco pode minimizar o tempo
de procura para escrita e para leitura [MA76].

Minimizar a sobrecarga da CPU, utilizar CPU de alto desempenho e dividir as tare-
fas entre mais de uma CPU são fatores que aumentam o desempenho do servidor de
arquivos [LA86a, SA90, R092]. Para resolver o problema de sobrecarga do servidor de
arquivos quando o número de clientes aumenta, uma solução é replicar o servidor de
arquivos [SAQOa].

3.5.3 Segurança - controle de acesso

Sistemas distribuídos devem fornecer alguma forma de controle de acesso para proteger
os arquivos dos clientes contra acesso não autorizado. Para implementar o controle de
acesso, os sistemas podem se basear em [SV84, TA85, HA85]:

. “Capability” 1 : o cliente deve apresentar uma “capability” para ter acesso ao arquivo
e o sistema deve fornecer um mecanismo que gere “capabilities” únicas. O FID pode
ser usado como “capability”. Alguns sistemas que utilizam essa técnica são Amoeba,
CFS e Felix;

. Identidade: o cliente deve apresentar alguma forma de identidade, junto com o
FID. Há uma lista 'de controle de acesso que fornece os direitos de acesso de cada

a cliente para cada arquivo. Essa lista pode ser mantida em um diretório, ou ser
parte da representação do arquivo. Alpine, CMCFS, Felix, NFS, TRICE e XDFS
são exemplos de sistemas que utilizam este tipo de controle de acesso;

1 “Capability” é uma espécie de ingresso com permissão de se fazer alguma coisa.
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. Criptografia: cada arquivo tem uma chave única e é armazenado e transferido de
forma criptografada, usando essa chave. A chave de criptografia pode ser vista como
uma “capability”, mas o servidor de arquivos não precisa valida-la, pois o cliente
só pode ver o conteúdo do arquivo se tiver a chave correta. Swallow é um sistema
baseado em criptografia.

3.5.4 Confiabilidade

Um servidor de arquivos compartilhado deve fornecer meios para proteger os dados
dos clientes contra modificações ou destruição por eventos fora do controle do usuário,
como falhas no servidor de arquivos, problemas no meio de comunicação, ou falhas no
cliente. Deve também prevenir inconsistência nos dados devido a acessos concorrentes a
um arquivo [SV84, MI82, TA85].

Uma estratégia importante, que aumenta a confiabilidade do servidor de arquivos, é a
manutenção de cópias alternativas dos dados [TA87] (“backups”).

Outro requisito importante para se prevenir perda de dados é a adoção de operações
atômicas. O servidor de arquivos executa transações, que são uma sequência de operações
em um arquivo ou em um conjunto de arquivos. Essas transações podem ser atômicas
com respeito a [MI82,SV84]:

. Falhas: todas as operações são executadas, ou nenhuma é executada, no caso de
falhas;

. Acesso concorrente: a execução concorrente de um conjunto de transações deve
produzir o mesmo resultado se fossem executadas em série.

Transações atômicas podem envolver um único arquivo, múltiplos arquivos, e até
múltiplos servidores (Alpine, EWFS, Swallow). Os passos de uma transação atômica
são [SA90]:

. Escalonamento: a intercalação dos pedidos é definida, usando—se um mecanismo de
controle de concorrência;

. Operações: os pedidos são executados. As atualizações são a parte mais problemá—
tica, pois, quando uma falha ocorre, o arquivo deve retornar a um estado anterior

? consistente (arquivo recuperável);

. Encerramento: quando todos os pedidos são executados, as modificações devem se
tornar permanentes. Este é o problema mais difícil na implementação de atualiza-
ções atômicas, pois é necessário garantir que todas as modificações sejam executadas
corretamente antes de encerrar [SV84, Ml82].

Entre os mecanismos de controle de concorrência utilizados no escalonamento, os mais
utilizados são:
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. Bloqueio : garante acesso exclusivo a um conjunto de dados, é o mais usado, mesmo
quando não é implementada transação atômica [MI82, SV84, HA85] (p.ex.: Alpine,
EWFS);

. “Timestamps”: um número único, relacionado com o tempo, é associado a cada
transação [SV84, HA85] (p.ex.: Swallow);

. Métodos otimistas: considera que nenhumconflito de acesso irá ocorrer. A utilização
de versõesmúltiplas do arquivo, no sistemaAmoeba, garante a detecção de conflitos,
no encerramento das transações; neste caso, as operações devem ser refeitas [MU85].

Outra tarefa do mecanismo de controle de concorrência é resolver casos onde uma
transação pode esperar por um serviço para sempre, “dreadlock” [MI82, SV84]. Algumas
soluções para o problema de “deadlock” são:

0 Implementaçãode algumaforma de detecção de “deadlock” [SV84, HA85]. O Alpine
e o Felix utilizam essa abordagem;

. Implementaçãode formas de prevenção de “deadlock”, por exemplo, a pré-declara-
ção dos arquivos que serão utilizados na transação [MI82, HA85];

. Uso de bloqueios de tempo limitado, ou seja, se o bloqueio não é liberado num
certo período de tempo, ele pode ser quebrado (“timeout”) [MI82, SV84, HA85]. O

_

EWFS usa bloqueios de tempo limitado;

. Ordenação por “timestamps”, como é feito pelo Swallow [SV84, HA85];

Svobodova [SV84] discute alguns métodos que garantem que o arquivo seja recuperável:

. “Shadow-page”: páginas modificadas são escritas em blocos livres. Quando todas
as páginas estão prontas, a raiz do arquivo é atualizada. EWFS adota esta técnica;

. “Undo/Redo log”: o servidor de arquivos mantém um “log” das mudanças feitas no
arquivo. Se houver falhas, ele pode desfazer ou refazer as mudanças (p.ex.: Alpine);

. “Log”de intenções: o servidor de arquivos mantém um “log” com todas as intenções
de mudanças. No encerramento, ele executa as mudanças;

. Versões tentativas: baseado em versõesmúltiplas do arquivo. O Amoeba e o Swallow
implementam essa técnica.

As técnicas de encerramento das transações podem ser resumidas em [SV84]:

. “Log” de intenções num lugar seguro, se for só um servidor envolvido na transação;

. Protocolo de encerramento de duas fases, se for mais de um servidor envolvido na
transação.
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3.6 Considerações finais

Este capítulo considerou vários aspectos relacionados ao projeto de servidores de ar-
quivos, baseando-se em um grande número de trabalhos já publicados nessa área [MI82,
SV84, HA85, LE90, SA90].

Os dois pontos básicos a serem considerados quando o serviço de arquivos é distribuído,
que são a transparência na localização de arquivos e a consistênciados dados distribuídos,
foram discutidos neste capítulo. A estrutura do servidor de arquivos foi discutida, dando-
se maior ênfase à estrutura lógica sugerida por Santana [SA90], definida como um conjunto
de camadas hierárquicas entre o disco e O cliente.

Outro aspecto importante na definição da estrutura do servidor é o problema da
decomposição, ou seja, a decisão sobre as responsabilidades do cliente e do servidor de
arquivos. Daf, resulta uma classificação para o servidor de arquivos, em servidor de
baixo nível e servidor de alto nível, de acordo com a interface que ele apresenta para
o cliente. Uma classificação intermediária, o servidor de arquivos universal, também foi
discutida [BISO]. O servidor de arquivos universal resolve o problema de flexibilidade,
mas continua com o problema de complexidade.

Várias implementações de servidores de arquivos foram apresentadas e seus principais
aspectos foram discutidos ao longo do capítulo, como exemplos nas principais decisões
sobre o projeto de servidores de arquivos. O capítulo termina com uma discussão sobre os
aspectos de projeto de servidores de arquivos, sendo enfatizadas as alternativas utilizadas
para melhorar o desempenho, a confiabilidade e a segurança do sistema.
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Capítulo 4

O Sistema Operacional MINIX'

Nos capítulos anteriores, foi apresentada uma revisão bibliográfica, com tópicos re-
levantes para o sistema desenvolvido. Neste capítulo, o sistema operacional no qual o
trabalho foi desenvolvido é apresentado, enfatizando—se tanto aspectos de utilização como
sua estrutura básica. As seguintes seções são consideradas:

o A visão do usuário.

o A estrutura do MINIX.

. A comunicação no MINIX.

4. 1 Introdução
MINIX é um sistema operacional muito parecido com o UNIX, desenvolvido por

Tanenbaum [TA87], para ser utilizado em cursos de sistemas operacionais [AGQI]. MINIX
é um sistema relativamente simples, que pode ser utilizado em IBM PCs e compatíveis.

Para o uSuário, o sistema operacional MINIX é semelhante à versão 7 do UNIX, com
as mesmas chamadas de sistemas (“System Calls”), o mesmo shell e mais de sessenta
comandos similares aos do UNIX. Entretanto, internamente o sistema é completamente
novo e cuidadosamente estruturado, de forma que seja fácil de ser entendido e modificado.

O MINIX está. estruturado em camadas, com as principais partes sendo escritas em
módulos, que se comunicam por passagem de mensagens. O sistema é quase inteiramente
escrito na linguagem C e seu código fonte está totalmente disponível para consultas e
modificações.

O sistema operacionalMINIX possui ainda suporte para comunicação, via rede de com-
putador. Essa comunicação é baseada em chamadas de procedimentos remotos, ou RPCs,
e fornece uma interface adequada para se desenvolverem servidores e clientes baseados no
conceito de transação.
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Todas essas características fizeram com que o MINIX fosse o sistema escolhido para
desenvolver o trabalho apresentado.

4.2 A Visão do usuário

O interpretador de comandos ou Shell do MINIX é idêntico ao da versão 7 do UNIX.
Quando um usuário faz “login”, o Shell exibe o “prompt”, esperando um comando do
usuário. Quando o usuário digita o comando, o Shell 0 executa e exibe novamente o
“prompt”.

Como no UNIX, a entrada padrão e a saída. padrão podem ser redirecionadaspara um
arquivo. A saída de um programapode ser utilizada como entrada para outro, conectando-
os com um “pipe”. Um comando pode ser executado em “background”, bastando digitar
“&” no lim do comando. 0 MINIX suporta ainda o conceito de shell “script”, que é um
conjunto de comandos agrupados executados através da digitação do nome do “script”.

O editor do MINIX chama—se MINED e é um pouco diferente dos editores do UNIX
(vi, EMACS, ed). 0 compilador utilizado é o compilador descrito no livro do Kernighan
e Ritchie [KE78], que reconhece quase todos os “flags” do compilador C padrão. 0 com-
pilador também tem um pré-processadorpara os comandos #define, #include e #ifdef.

Existem cinco categorias de programas utilitários no MINIX: do compilador, para
manipulação de arquivos e diretórios, para processamento de arquivos texto, para admi-
nistração do sistema e alguns variados.

Os procedimentos de biblioteca principais podem ser divididos em três grupos princi—
pais: as “System Calls”, os procedimentos de E/S padrão e alguns procedimentosde uso
geral.

Comunicação com o MS-DOS

Existem três programas para transportar arquivos entre 0 DOS e o MINIX:

. dosdir: lê um disquete DOS e mostra o que tem nele; pode listar um diretório
específico;

. dosread: lê um arquivo de um disquete DOS e o copia na saída padrão. Se for
utilizado o “flag” —a, convenções MS-DOS para arquivos ASCII são convertidas
para convenções MINIX;

. doswrite; copia a entrada padrão para um arquivo DOS. Não cria diretórios. O
“flag” —a também pode ser utilizado.
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- 4.3 Estrutura do MINIX _

O sistema MINIX está baseado no conceito de processo. Um processo é um programa
em execução, com imagem de memória, contador, ponteiro para pilha, registradores, ar-
quivos abertos, dados, etc. Cada comando digitado no Shell do terminal inicia um pro-
cesso separado. Vários processos podem estar executando simultaneamente, com o sistema
operacional chaveando entre eles a cada 100 ms. Cada processo iniciado por um único
comando pode criar novos processos (processos filhos), e assim sucessivamente, formando
uma estrutura de árvore (comando FORK).

No MINIX, várias partes do próprio sistema são organizadas como processos. O geren—
ciador de memória, o sistema de arquivos e cada “driver” de dispositivo é um processo
separado. O gerenciador de memória e o sistema de arquivos executam no espaço do
usuário. Os “drivers” compõem um único programa binário junto com o núcleo, compar—
tilhando o mesmo espaço de endereçamento. Os processos dos usuários e os processos do
sistema operacional se comunicam uns com os outros enviando e recebendo mensagens
de tamanho fixo (passagem de mensagem). Esta estrutura é bastante modular e flexível,
sendo dividida em quatro camadas, cada uma com funções bem definidas (Figura 4.1).

Canada

. Proceso Proceso Processo .4 '"“ deusuário deusuário minuano ”mm
3 Gerenciadorde memón'a Sistemadearquivos Processos servidores

'Tarefade Tarefade Tarefade Tarefado . . .2 dsoo terminal relógio sistema Tª'ª'ªªªE/S _ . ,. , _.

1
- Gerendamemodeprocessos

Figura 4.1: Estrutura do MINIX [TA87]

A camada 1 tem duas atividades principais: a primeira é tratar as interrupções e
“traps”, salvar e restaurar registradores, e fazer a abstração de processos fornecida para
as camadas mais altas; a segunda é lidar com os mecanismos de passagem de mensagens,
checar a validade dos destinos, localizar “buffers” de envio e recebimento na memória
física e copiar bytes do remetente para o receptor. A parte que lida com interrupções é
escrita em assembler, o restante em C.

A camada 2 contém os processos de E/S, chamados de tarefas ou “drivers”. É
necessária uma tarefa para cada tipo de dispositivo, incluindo disco, terminal, impressora,
relógio, etc. O “driver” do sistema é ligeiramente diferente, visto que não corresponde a
nenhum dispositivo de E/S. Apesar de fazerem parte de um único programa binário junto
com o núcleo, as tarefas da camada 2 são independentes umas das outras, são escalonadas
independentemente e se comunicam através de mensagens.

A camada 3 contém dois processos que fornecem serviços aos usuários. O gerenciador
de memória trata das chamadas do sistema que envolvem gerenciamento de memória
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(FORK, EXEC, BRK, etc) e o sistema de arquivos trata das chamadas do sistema de
arquivos (READ, MOUNT, CHDIR, etc).

A camada 4 contém todos os processos dos usuários (shells, editores, compiladores,
utilitários, programas do usuário). Esses processos só podem enviar mensagens para
o. gerenciador de memória e para o sistema de arquivos, e esses servidores só aceitam
chamadas de sistema válidas. Essa camada contém o processo “init” que inicia os proces—
sos de login.

4.3.1 Gerenciamento de processos e comunicação interproces-
sos '

Como já foi dito, no MINIX, processos podem criar outros processos, formando uma
árvore de processos. Na verdade, todos os processos dos usuários são parte de uma única
árvore de processos com “init” como raiz. As duas principais Chamadas de sistema no
MINIX para gerenciamento de processos são FORK e EXEC. O comando FORK cria
um novo processo e o comando EXEC permite que um processo execute um programa
especificado.

Toda a informação sobre cada processo é armazenada em uma tabela do sistema.
operacional (tabela de processos), que é um array de estruturas, uma para cada processo.
A tabela de processos é dividida entre o núcleo, o gerenciador de memória e o sistema
de arquivos, cada um possuindo os campos de que necessita. Cada processo autorizado a
executar no MINIX recebe um UID (identificação do usuário).

A comunicação interprocessos no MINIX é feita através de troca de mensagens de
tamanho fixo (24 bytes para o IBM—PC). Uma mensagem é uma estrutura contendo o
número do processo remetente, um campo de tipo da mensagem e uma parte variável
com parâmetros ou códigos de resposta da mensagem. Três primitivas estão disponíveis
para enviar e receber mensagens:

. send(dest, message): envia uma mensagem ao processo dest;

. receive(source, message): recebe uma mensagem do processo source (ou ANY);

. send.rec(src_dst, message) envia uma mensagem e espera uma resposta do mesmo
processo. A resposta é escrita sobre a mensagem inicial.

Cada processo pode enviar ou receber mensagens de processos ou tarefas em sua
própria camada ou para camadas diretamente abaixo ou acima da sua. Quando um
processo envia um mensagem para outro que não está. esperando, o remetente é bloqueado
até que o destino execute um RECEIVE. Quando um processo executa um RECEIVE ele
é bloqueado até que chegue alguma mensagem para ele.
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4.3.2 Entrada e saída no MINIX

Para cada classe de “dispositivo presente no MINIX, uma tarefa separada de E/S está
presente. Cada tarefa é escrita como um único programa fonte. O MINIX contém tarefas
para disco RAM, disquete, relógio, terminal, Winchester, impressora, rede, entre outros.
As mensagens de pedido enviadas a essas tarefas contêm uma variedade de campos uti-
lizados para determinar o código da operação e seus parâmetros.

A função de cada camada é aceitar pedidos de outros processos, normalmente o sistema
de arquivos, executa—los e enviar uma resposta. Quando um pedido de hardware foi
emitido, a tarefa executa um RECEIVE especificando que só está. interessado em aceitar
mensagens de interrupção e não novos pedidos de trabalho.

O programa estrutural de cada tarefa é basicamente o mesmo. Quando o sistema é
iniciado, cada tarefa inicializa suas tabelas internas e bloqueia, esperando uma mensagem.
Quando a mensagem chega, a identidade do remetente é salva e um procedimento é
chamado para executar o trabalho. Depois que o trabalho termina, uma resposta é enviada
ao remetente e a tarefa retorna ao topo do loop esperando um novo pedido.

O “driver” do sistema

Como o sistema de arquivos e o gerenciador de memória estão fora do núcleo e pre-
cisam, às vezes, manipular informações referentes a ele, foi criado um “driver” que se
comunica com eles via mecanismo padrão de mensagens e que tem acesso às tabelas do
núcleo. Esse “driver” é chamado tarefa do sistema e funciona como os outros “drivers”,
mas não controla nenhum dispositivo de E/S. O “driver” do sistema aceita nove tipos de
mensagens, vindas do gerenciador de memória e do sistema de arquivos.

4.3.3 Gerenciador de memória

O gerenciamentode memória não faz parte do núcleo. Ele é feito pelo processo geren-
ciador de memória, que executa no espaço do usuário e se comunica com o núcleo através
de passagem de mensagens. O MINIX não faz paginação ou swapping. O gerenciador de
memória mantém uma lista de espaços vazios na memória, ou intervalos, em ordem de
endereço de memória. Quando há necessidade de memória, busca—se na lista o primeiro
intervalo suficientemente grande para o novo processo (“first fit”). Uma vez na memória,
o processo permanece no mesmo espaço até terminar.

Layout da memória

A memória é alocada na MINIX em duas ocasiões. Quando um processo cria outro,
uma quantidade de memória igual à do pai é alocada para o filho. Quando um processo
muda sua imagem de memória via comando EXEC, a antiga imagem retorna. para a lista
de intervalos livres e nova memória é alocada para ele. A quantidade de memória alocada
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está especificada no cabeçalho do arquivo a ser executado. Quando um processo termina,
a memória é liberada. O layout da memória para um processo qualquer é mostrado na

_“ segmentodepilhacresceparabaixo

Tºtal //////
l
segmento de dados crescepara-cima

Texto

Figura 4.2: Layout da memória no MINIX [TA87]

O segmento de pilha cresce para baixo, enquanto o segmento de dadºs cresce para
cima. Se os segmentos de pilha e dados se sobrepuserem, o processo é abortado. Existe
um comando para modificar o cabeçalho do arquivo, especificando-se a quantidade de
memória necessária para o processo além da soma inicial dos segmentos de texto e dados.

Depois que o sistema foi iniciado, o gerenciador de memória entra no loop principal, que
consiste em esperar uma mensagem, executar o pedido contido nela e enviar uma resposta.
O gerenciador de memória aceita mensagens relacionadas com alocação e desalocação de
memória (FORK, EXIT, etc.), com tratamento de sinais (SIGNAL, KILL, etc.) e algumas
mensagens para manipulação da tabela de processos (GETPID, SETGID, etc).

4.3.4 Sistema de arquivos

O sistema de arquivos do MINIX é apenas um grande programa em C que executa
no espaço do usuário. A estrutura do sistema 'de arquivos é basicamente a mesma do
gerenciador de memória e dos “drivers”. Ele tem um loop principal que espera por uma
mensagem; quando ela chega, seu tipo é extraído e utilizado como índice em uma tabela
contendo ponteiros para procedimentos do sistema de arquivos. Então o procedimento
adequado é chamado, faz o trabalho e retorna um status. O sistema de arquivos envia
uma resposta de volta para o processo que o chamou e volta ao topo do loop, esperando
uma nova mensagem. O sistema de arquivos aceita vinte e nove tipos de mensagens com
pedido de trabalho (OPEN, READ, WRITE, etc).

Layout do sistema de arquivos

O sistema de arquivos do MINIX é uma entidade lógica com i-nodes, diretórios e blocos
de dados. A Figura 4.3 mostra o layout do sistema de arquivos para um disco flexível
de 360k, com 127 i-nodes e blocos de IK. Sistemas de arquivos maiores ou com número
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diferente de i—nodes e tamanhos de blocos diferentes teriam os mesmos seis componentes,
com tamanhos relativos diferentes.

Superbioco
BIZ? Umblocode

boot “ : :S

l— I-nodes—i
! f

! [
_L/ X % Dados

Bitmap B'lmap
de de

I-node zonas

Figura 4.3: Layout do sistema de arquivos no MINIX [TA87]

Cada sistema de arquivos começa com um bloco de boot. Quando o computador é
ligado, o hardware copia o bloco de boot na memória e pula para ele. Nem todo drive
de disco pode ser utilizado como dispositivo de boot, mas por questão de uniformidade,
todo dispositivo tem um bloco de boot.

O superbloco contém informação descrevendo o layout do sistema e sua função é

dizer ao sistema de arquivos o tamanho das diversas peças (Figura 4.4). A informação no
superbloco é redundante, pois às vezes ela é necessária em uma forma, às vezes em outra.

Númerode nós
Númerodezonas

, Númerodebiooos debitmap de i-node "nmap -

9 Númerodebiooosde bitmap dezonas
B demodos

dsoo Pm' zonadedados (13321321:
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4
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I-nodedosistema de arquivos montado 31313311
i-nodedeonde estámontado o superbloco _

Tempodaúltimamodificaçào

_; Flags

Figura 4.4: Estrutura da tabela do superbloco [TA87]

Quando um arquivo cresce, o sistema faz o possível para alocar o novo bloco próximo
dos antigos. Blocos de disco podem ser alocados em unidades (zonas) de 2" blocos.
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Assim o sistema de ar uivos contém dois bitma 5 um ara erenciar zonas e o outro, p 7 p
para gerenciar i-nodes. Cada 1—node no MINIX contém 32 bytes e sua função será vista
adiante.

Quando 0 MIN IX é ligado, o superbloco para o dispositivo raiz é copiado em uma
tabela na memória. Similarmente, quando outros sistemas de arquivos são montados, seus
superblocos são trazidos para a memória. A tabela do superbloco na memória armazena
alguns campos que não estão no disco, como o dispositivo de onde ele veio, um campo
dizendo se ele é só para leitura ou não e um campo que é marcado quando a versão da
memória é modificada.

Bitmaps

O MINIX gerencia i—nodes e zonas livres através de dois bitmaps (Figura 4.4). Um dos

campos da tabela do superbloco presente somente na memória é um array cuja k—ésima

entrada é um ponteiro para o k—ésimo bloco de bitmap de i—nodes (na memória).

Quando um arquivo é criado, o sistema de arquivos faz uma busca nos blocos de
bitmap, um por vez, até encontrar um i-node livre (bit 1), que é alocado para o novo
arquivo. Se todos os slots de i—node no disco estão cheios, a rotina de busca retorna 0,
portanto o i-node O não é utilizado. Quando um arquivo vai ser removido, calcula—se qual
bloco contém o bit correspondente ao seu i-node, e marca-se o bit com 1.

Um conjunto similar de ponteiros é utilizado para zonas. A idéia de zona é garantir
que blocos de disco pertencentes ao mesmo arquivo estejam no mesmo cilindro, para
melhorar o desempenho quando o arquivo é lido sequencialmente. Assim, o bitmap de
zonas gerencia zonas e não blocos. Contudo, zonas grandes podem ocasionar desperdício
de espaço.

I-nodes

I—nodes são estruturas que identificam o arquivo, fornecendo informações sobre o
mesmo, como tamanho, dono, data de modificação blocos de dados, etc. O layout do
i-node no MINIX é mostrado na Figura 4.5.

Quando um arquivo é aberto, seu i—node é localizado no disco e trazido para a tabela
de i—nodes da memória, onde ele permanece até que o arquivo seja fechado. A tabela
de i—nodes tem alguns campos adicionais, não presentes no disco, como o dispositivo e
o número do i—node, para que o sistema de arquivos saiba onde reescreVê—lo se ele for
modiíicado enquanto está na memória. A tabela tem também um contador por i—node.

Se um mesmo arquivo for aberto mais de uma vez, apenas uma cópia do i-node é mantida
na memória e o contador é incrementado cada vez que o arquivo é aberto e decrementado
quando ele é fechado. Quando o contador vai a zero, o i—node é removido da tabela.

A principal função do i—node é dizer onde os blocos de dados do arquivo estão. Os

primeiros sete números de zonas são dados no próprio i—node. Para arquivos com mais
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Figura 4.5: Layout do i-node no MINIX [TA87]

de sete zonas, zonas indiretas são necessárias. O i-node também mantém informação de
modo, que informa o tipo do arquivo (regular, diretório, especial de bloco, especial de
caracter ou pipe) e os bits de proteção. O campo de link grava quantas entradas de
diretório apontam para o i—node.

Cache

O MINIX adota um cache de blocos para melhorar o desempenho. O cache é imple—

mentado como um array de “buffers”, cada um consistindo de um cabeçalho (contendo
ponteiros, contadores e ªºllags”) e um corpo com espaço para um bloco de disco. Todos
os blocos são armazenados em listas duplamente encadeadas, do bloco mais recentemente
utilizado (MRU) para o menos recentemente utilizado (LRU). Para determinar rapida—

mente se um bloco está ou não no cache, uma tabela de hash é utilizada. Todos os blocos

que têm código de hash K são ligados em uma lista simples, que é apontada pela entrada
K da tabela de hash (Figura 4.6).

Diretórios, caminhos e descritores de arquivos

Muitas chamadas de sistema têm como parâmetro o nome do arquivo, mas o que
realmente é necessário é o i—node do arquivo. O sistema de arquivos deve localizar o
i-node do arquivo na árvore de diretório. Um diretório no MINIX consiste de um arquivo
contendo entradas de 16 bytes. Os dois primeiros bytes formam o número do i-node (16

bits) e os 14 bytes restantes são o nome do arquivo. A busca de um caminho é feita
olhando—se um componente do caminho por vez.
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Figura 4.6: Cache no MINIX [TA87]

O sistema de arquivos mantém parte da tabela de processos em seu espaço de en-
dereçamento. Os primeiros dois campos da tabela são ponteiros para os i-nodes do di-
retório raiz e do diretório de trabalho do processo. Buscas de caminho sempre iniciam em
um ou outro, dependendo se o caminho é absoluto ou relativo.

Quando um arquivo é aberto, um descritor do mesmo é retornado ao processo do
usuário para ser usado em chamadas subsequentes de leitura e escrita. O terceiro campo
da tabela de processos mantida pelo sistema de arquivos é um array indexado pelo número
do descritor do arquivo, que é utilizado para localiza—lo.

4.4 A comunicação no MINIX

O serviço de comunicação via rede de computador no MINIX foi desenvolvido para
ser utilizado de forma iterativa, em redes locais de alto desempenho. Por isso, a comu—

nicação entre dois processos é baseada em RPC, seguindo o paradigma do cliente/ servidor
(Figura 2.3). A comunicação é sem conexão (baseada em datagramas) e bloqueante. Ela
foi desenvolvida para executar com uma interface Ethernet, seguindo a especificação Blue
Book Ethernet, descrita no Capítulo 2.

Em resumo, durante a comunicação um dos processos tem algum serviço a oferecer
e o outro precisa desse serviço. A interface para o serviço consiste de uma coleção de
procedimentos compondo a biblioteca de rotinas do cliente , ou rotinas “stub”. Essas
rotinas serão executadas como chamadas a procedimentos remotos (RPC). Do ponto de
vista do programador, ter serviços remotos na rede significa ter uma nova coleção de
procedimentos a chamar. '

O serviço de comunicação foi desenvolvido para ser compatível com a forma de RPC
utilizada pelo sistema operacional distribuído Amoeba [MU85, TA85, TA86, TA90], por
serem seus conceitos e implementações já. testados e com bom desempenho. O sistema
Amoeba, assim como o MINIX, é um sistema operacional completo. A estrutura e fun-
cionalidade dos dois sistemas é bem diferente, no entanto, um ponto em comum é que 0
MINIX utiliza os protocolos de RPC do Amoeba.
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4.4.1 Portos

Na comunicação do MINIX, cada servidor recebe pedidos através de um porto único
de 48 bits. Um “porto” é um número aleatório utilizado para endereçamento. Em alguns
casos, é utilizada uma cadeia de caracteres ASCII como porto, sendo que os primeiros 48
bits são tomados como número do porto. No MINIX e no Amoeba, todas as mensagens
são enviadas para portos e não para endereços de máquinas. O mapeamento de porto
para endereço físico é feito em um nível bem baixo do sistema, e é de pouco interesse para
programadores em geral.

Assim, um porto identifica unicamente um servidor e fornece um endereço lógico para
o qual são enviadas mensagens destinadas ao servidor. Um cliente querendo algum serviço
do servidor, envia uma mensagem para aquele porto e se bloqueia. Se depois de certo
tempo ele não encontra ninguém atendendo naquele porto, ocorre um “timeout” e é
retornado um código de erro. Se o servidor estiver pronto para atender o pedido, ele
responde para o cliente, que continua a execução.

4.4.2 Transações

As transações formam a base para um grande número de serviços dos usuários. O
MINIX tem dois serviços padrões que são: execução remota e cópia de arquivos remotos.
Esses serviços utilizam um processo chamado servidor de “shell”, ou sherver, que aceita
mensagens de clientes, executa comandos contidos nas mensagens e retorna a saída do
comando.

Cada transação no MINIX é independente da anterior; não há conexão ou circuito
virtual. Na bibliotecado usuário, existemquatro rotinas “stub” que constituem a interface
“básica entre os processos dos usuários e as transações (Tabela 4.1).

rotina função usuário
getreq() aceitar um pedido servidor
putrep() enviar uma resposta servidor
trans() fazer uma transação cliente
timeout() definir o limite de tempo que trans() cliente e servidor

deve esperar antes de falhar.

Tabela 4.1: Rotinas “stub”

Um servidor não pode executar um novo getreq() enquanto não tiver respondido a um
getreq() anterior. A chamada trans() bloqueia o cliente até que chegue uma resposta, um
sinal ou se não encontra nenhum servidor atendendo no porto, ocorrendo portanto um
“timeout”. O limite de tempo definido pela rotina timeout() tem a ver com o tempo de
localização do servidor e não com o tempo que ele gasta para executar o pedido.

Depois de um getreq(), a rotina trans() pode ser utilizada pelo servidor para se comu—
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nicar com outro servidor antes de executar o putrep(). Em outras palavras, um servidor
pode chamar outro para ajudá-lo a fazer o seu trabalho, mas não pode processarmúltiplas
transações simultaneamente.

Usuários finais normalmente não farão chamadas a essas rotinas. O programador de
um servidor deverá definir um novo conjunto de procedimentos que contêm chamadas
a essas rotinas. É esse novo conjunto de procedimentos que usuários chamam para ter
acesso ao servidor.

É possível fornecer meios de segurança, de modo que servidores só executemRPCs para
usuários autorizados. O mecanismo de proteção do Amoeba é baseado em “capabilities”
[TA86]. Este mecanismo não é implementado completamente no MINIX, pois requer,
entre outras coisas, um servidor de diretório ou um servidor de nomes.

4.4.3 Sintaxe e semântica das primitivas de transação

Mensagens de transações sempre iniciam com um cabeçalho especial, definido pelo
protocoloAmoeba. O cabeçalho contém o porto para onde a mensagem deve ser enviada,
um campo de comando ou status para uso do servidor e espaço para alguns parâmetros
que devem acompanhar o comando ou o status.

A rotina getreq()

A declaração da rotina getreq() é a seguinte:

getreq(hdr, buffer, size)

onde, hdr é o cabeçalho da mensagem, especificando o porto onde o servidor atenderá
os pedidos, buffer é um ponteiro para o “buffer” onde será colocado o pedido e size é o
tamanho desse “buífer” em bytes. Se a chamada de getreq() for bem sucedida, ela retorna
o número de bytes de dados recebidos no “buffer”. Se algum erro ocorrer, ela retorna um
código negativo de erro. Os códigos de erro possíveis são:

. FAILED: foi dado um porto nulo ou tentou—se fazer um getreq() antes de se executar
um putrep;

. BADADDRESS: o ponteiro ou o tamanho do “buffer” não é válido;

. ABORTED: um sinal para abortar a operação foi recebido;

. TRYAGAIN: não haviam slots de transação livres nas tabelas doinúcleo.

A rotina putrep()

A declaração da rotina putrep() é a seguinte:
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putrep(hdr, buffer, size)

onde, hdr é o cabeçalho da mensagem, contendo informações de status, buffer é o “buffer”

que será retornado para o cliente e size é o tamanho desse “buffer” embytes. Se a chamada
for bem sucedida, ela retorna o número de bytes de dados enviados. As mensagens de
resposta não são reconhecidas, portanto um retorno com sucesso não garante que o cliente
recebeu a resposta. Se algum erro ocorrer, ela retorna um código negativo de erro. Os

códigos de erro possíveis são:

. FAILED: nenhum getreq() foi executado anteriormente;

. BADADDRESS: o ponteiro ou o tamanho do “buffer” não é válido;

. ABORTED: um sinal para abortar a operação foi recebido.

A rotina trans()

A declaração da rotina trans() é a seguinte:

trans(hdr1, bufferl, sizel, hdr2, bufferz, size2)

onde, os parâmetros com sufixo 1 são usados para enviar uma mensagem de pedido ao
servidor e os parâmetros com sufixo 2 são usados para receber a resposta. O hdrl contém
parâmetros que serão usados pelo servidor e hdr2 conterá informações de status enviadas
pelo servidor. Os dois parâmetros de “buffer” contêm espaço para os dados que saem e

que chegam, respectivamente. Os parâmetros “size” indicam o tamanho dos “buffers”. Se
for bem sucedida, a rotina retorna o número de bytes de dados da resposta. Os códigos
de erro possíveis são:

. FAILED: foi fornecido um número nulo de porto ou o servidor teve alguma falha
entre o getreq() e o putrep();

NOTFOUND: o servidor com aquele porto não foi encontrado antes do “timeout”;

. BADADDRESS: o ponteiro ou o tamanho do “buffer” não é válido;

. ABORTED: um sinal para abortar a transação foi recebido;.

TRYAGAIN: não haviam slots de transação livres nas tabelas do núcleo.

A rotina timeout ()

Quando um cliente executa uma transação em um porto desconhecido, o núcleo divulga
uma mensagem de localização para encontrar o servidor (“broadcast”). Ele então espera
um certo tempo pela resposta de algum servidor. Se nenhum servidor responde antes que
o tempo se acabe, a transação falha com NOTFOUND. A chamada timeout() permite
que o cliente determine quanto tempo o núcleo deve esperar pela resposta do servidor.
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Quando a resposta é recebida, o núcleo a mantém em um cache, a fim de evitar futuras
mensagens de localização. A declaração da rotina timeout() é a seguinte:

timeout (time)
A função determina o tempo de localização em décimos de segundo. O valor default

é 300 (308). Se time for igual a zero, significa que não deve haver timeout. A chamada
timeout() retorna o tempo do “timeout” anterior.

4.4.4 Implementação de transações no MINIX

Transações são implementadas no núcleo do MINIX como tarefas do núcleo. Uma
chamada de sistema extra foi incluída para ser tratada pelo gerenciador de memória e
fazer a interface com O núcleo. Há cinco tarefas do núcleo dedicadas ao Amoeba. A

primeira age como um gerenciador que aceita eventos assíncronos. Possíveis eventos são:

1. Chegou um pacote ethernet;

2. Ocorreu um sinal local;

3. Um processo de usuário envolvido em uma transação ativa morreu;

4. Ocorreu um “timeout”.

Cada uma das outras quatro tarefas gerencia uma transação de um processo de usuário.
Portanto, um máximo de quatro processos podem executar transações simultaneamente
no MINIX. Esse número pode ser aumentado se necessário.

No núcleo há. uma tabela que registra o estado atual de uma transação. Esses registros
incluem o número do processo da tarefa que está. executando a transação, o seu estado
atual (localizando, esperando uma resposta, esperando um pedido, etc) e os endereços
relevantes de portos e endereços de máquinas.

O protocolo de rede do Amoeba é um protocolo do tipo “stop and wait” , com a
semântica de entrega de mensagens no máximo uma vez. Uma mensagem consiste da con-
catenação do cabeçalho da transação com os dados do “buffer” (se houver). As mensagens
são divididas em pacotes de no máximo 1514 bytes de dados, que é o limite permitido
pela Ethernet. Os pacotes são transmitidos pela rede e remontados na máquina remota
antes de serem passados para o destino.

Cada pacote inicia com um cabeçalho Ethernet (Figura 2.2), seguido por um cabeçalho
Amoeba de 10 bytes, contendo dados sobre os processos fonte e destino, para garantir que
as mensagens sejam entregues ao processo correto. O restante do pacote é utilizado para
enviar os dados.
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4.4.5
'

A interface Ethernet

O “driver” Ethernet utilizado pelo MINIX é para a placa Ethercard Plus da Western
Digital (WDIOOBE). O controlador dessa placa é o chip National SemiconductorDP8390
[NA90].

O protocolo de mais alto nível da comunicação, ou camada de transação, é baseado
em algumas suposições, que afetam o “driver” Ethernet:

l. O controlador Ethernet tem memória local suficiente para armazenar pelo menos
um pacote que chega e um pacote sendo enviado, e não escreve um novo pacote no
“buffer” de recepção até que ele tenha sido liberado.

2. “Buffers” de recepção são liberados na mesma ordem em que são alocados. Depois
que ocorreu uma interrupção de leitura, não deve ocorrer outra até que o “buffer”
de recepção tenha sido liberado.

3. O “driver” Ethernet não gera interrupções de escrita.

Algumasrotinas utilizadas pelos níveis mais altos devem ser fornecidas:

. etheraddr — pega o endereço Ethernet da máquina na ROM;

. ethinit — inicia a placa Ethernet-e define os ponteiros das rotinas a serem chamadas
na chegada e saída de um pacote;

. eth_getbuf - retorna o ponteiro para o próximo “buffer” de escrita;

. eth_write - escreve o “buffer” de escrita corrente na rede;

. ethJelease — libera um “buffer” de leitura para novo uso;

. eth_stp - pára o controlador Ethernet, para que o procedimento de “boot” ignore as
interrupções do chip.

4.5 Considerações finais

MINIX é um sistema operacional aberto e desenvolvido especialmente para ser uti—

lizado em cursos de sistemas operacionais. É um sistema escrito grande parte na lin—

guagem C e desenvolvido de forma bastante modular, o que faz com que ele seja um
sistema fácil de ser testado e modificado.

Para o usuário acostumado a lidar com o sistema UNIX, MINIX é bastante atrativo,
pois apresenta o mesmo shell, as mesmas chamadas de sistema e um grande número de
comandos do UNIX, com a facilidade de poder executar em máquinas compatíveis com
IBM/PC.
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O MINIX possui um serviço de comunicação, para ser utilizado em redes locais com
interface Ethernet, que se baseia em RPC. Isso permite o desenvolvimento e teste de
diversos serviços para sistemas distribuídos, tais como, servidor de arquivos, servidor de '

nomes, servidor de impressão, etc.

Os “drivers” disponíveis no ICMSC são da Novell para as placas NElOOO e NE2000,
com o mesmo chip DP8390. Por isso, tornou—se necessário reescrever a interface entre
o “driver” e a camada de transação. As rotinas da camada de transação e a rotina de
recepção, que é ativada na chegada de um pacote, foram modificadas para se adaptarem
à placa da Novell, obedecendo às suposições esperadas pela camada de transação e con-
servando os mesmos nomes esperados pelas camadas superiores. A implementação desse
novo “driver” de rede será discutida no Capítulo 6.
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Capítulo 5

A Implementação do Sistema

Este capítulo apresenta o sistema de arquivos desenvolvido, estando dividido nas
seguintes seções:

. Características gerais do sistema.

o O módulo cliente.

o O módulo servidor.

Considerações gerais.

5. 1 Introdução.
Um dos objetivos do grupo de sistemas distribuídos do ICMSC—USP é a investigação

de diferentes características de servidores de arquivos, tais como, a utilização de diferentes
estratégias de cache, a utilização de processadores mais rápidos e a utilização de caches
distribuídos.

Para tornar viável este tipo de pesquisa, é importante ter-se à. disposição um servidor
de arquivos totalmente aberto, onde possa ser feita qualquer modiiicação necessária para
a obtenção de dados que permitam a análise do desempenho do servidor de arquivos
sob diferentes cargas e quando diferentes características são adotadas. Isto não acontece
com os servidores de arquivos comerciais, onde a estrutura interna do servidor não é
conhecida e, na quase totalidade das vezes, o software não está disponível ao usuário para
modificações.

. Desta forma, foi considerado neste trabalho o desenvolvimento de um servidor de ar—

quivos para sistemas distribuídos baseados em redes locais de computadores. O sistema
foi desenvolvido no LASD (Laboratório de Sistemas Digitais), que faz parte do Departa—
mento de Computação e Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos -
USP, em um ambienteMINIX, utilizando máquinas compatíveis com IBM—PC ligadas em
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CLIENTE

CLIENTE

Figura 5.1: Configuração do sistema.

rede. O sistema é composto por um servidor de arquivos que aceita pedidos de clientes
através da rede, como mostra a Figura 5.1.

Para a implementação de um servidor de arquivos remoto em um ambiente MINIX,
foi necessário o desenvolvimento dos seguintes módulos (Figura 5.2):

o módulo cliente: envia pedidos de manipulação de arquivos ao servidor de arquivos;

o módulo servidor: recebe pedidos de operações em arquivos e os executa;

o módulo de comunicação: faz uma adaptação do “driver” de rede do MINIX (o
“driver” original não era compatível com as interfaces de rede disponíveis no LASD).

módulo servudor de ªrqu'vºs máquina dº SA
módulo de comunicação

módulo cliente )máquma do cllente

Figura 5.2: Módulos desenvolvidos.

O desenvolvimento desse servidor remoto foi executado em três etapas: inicialmente,
foram desenvolvidos os módulos servidor e cliente em uma mesma máquina e, utilizando
recursos do MINIX, foi simulada a comunicação através da rede.

Em uma segunda etapa, foi desenvolvido o módulo de comunicação, que permite a
comunicação entre o servidor de arquivos e o cliente através da rede. Como esse módulo
é de suma importância para o trabalho e sua implementação revelou-se mais trabalhosa
do que parecia a princlipio, sua implementação será discutido no Capítulo 6.

Por fim, os módulos cliente e servidor foram colocados em rede com os devidos ajustes
para que o servidor de arquivos executasse em uma máquina remota.

Nas próximas seções, serão descritos os passos para o desenvolvimento dos módulos
cliente (Seção 5.3) e servidor (Seção 5.4). A Seção 5.2 discute as características gerais do
sistema desenvolvido, de acordo com o que foi discutido no Capítulo 3.

50



(')v

5.2 Características gerais do sistema
O servidor desenvolvido é um servidor de arquivos básico que aceita pedidos de clientes

através da rede, executa as operações requisitadas no pedido e retorna uma resposta
ao cliente. O servidor e o cliente foram desenvolvidos de acordo com a sugestão de
Tanembaum, que está. incluída no software do MINIX.

Segundo o problema da decomposição apresentado no Capítulo 3, 0 sistema desen-
volvido pode ser classificado como uma interface do cliente de baixo nível, pois o servidor
funciona como um mero repositório de arquivos. O servidor não implementa estrutura de
diretório nem mecanismos para melhorar o desempenho, a segurança e a confiabilidade
do sistema.

O servidor é “stateless” ou se'a não armazena informa ões de status sobre os ar uivos., 7

A cada transa ão o ar uivo é aberto as 0 era ões realizadas e o ar uivo é novamente7 ,
fechado. Essa implementação tem a vantagem de simplificar o servidor que não precisa
armazenar informações sobre todos os clientes que estão utilizando determinado arquivo.
O gerenciamento das informações de status é feito no cliente.

A estrutura dos arquivos no servidor é a mesma estrutura utilizada pelo MINIX, já
descrita no Capítulo 4. Os blocos de dados são organizados como um conjunto de blocos
de tamanho fixo e identificados por i-nodes.

As operações oferecidas pelo sistema desenvolvido são as operações básicas em ar-
quivos:

. OPEN

. CLOSE

. CREAT

. READ

WRITE

A unidade de dados utilizada pelas operações READ e WRITE é um subconjunto do
arquivo. O cliente especifica o número de bytes a ser lido. Os arquivos armazenados no
servidor são arquivos normais, ou seja, não suportam nenhuma técnica que garanta sua
integridade.

O serviço de arquivos está organizado de forma centralizada e só atende um pedido por
vez. Isso, aliado ao fato de que o servidor é “stateless”, faz com que não seja necessário
nenhum mecanismo de controle de concorrência.

Não está implementado também nenhum mecanismo de segurança ou controle de
acesso. Para que isso possa ser feito, é necessário desenvolver um servidor de nomes,
para tornar possível o controle de cada cliente que esteja utilizando os arquivos do servi-
dor.
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5.3 O módulo servidor

O servidor de arquivos está. instalado em um computador compatível com IBM—
PC/AT, utilizando processador 80386. Esse computador possui disco rígido, sendo que
estão reservadas ao MINIX duas partições: uma com 2 Mbytes para o sistema de arquivos
raiz e outra com 25 Mbytes para armazenar os dados dos clientes. Para carregar o servi—
dor, deve—se iniciar o sistema com o disquete de boot (360K) já preparado com o “driver”
para a rede específica.

5.3.1 Estrutura do servidor

A estrutura básica do servidor consiste de um “loop” principal onde o servidor fica
esperando por um pedido do cliente. Quando o pedido chega, ele o executa, retornando
o resultado ao cliente (Figura 5.3).

Inicializa o porto do servidor
Enquanto verdade

11 = getreq /* Espera pedido */
Se n < 0
Então retorna(ERRO)
Senão determina a operação pedida

executa a. operação
putrep

fim enquanto

Figura 5.3: Estrutura básica do servidor de arquivos.

Inicialmente, o servidor de arquivos registra seu nome no porto em que vai atender os
pedidos dos clientes. Em seguida, ele entra em um “loop” iníinito à. espera de pedidos. O
servidor atende um pedido por vez, se chega outro pedido, ele fica armazenado no buffer
da placa até que o servidor termine de atender o primeiro pedido.

Para receber os pedidos, o servidor executa a operação getreq do MINIX. Se o resultado
dessa operação for negativo, significa que ocorreu algum erro. Caso contrário, o servidor
extrai do pedido a operação desejada, chamando a rotina apropriada para atender ao
pedido do cliente. Quando a rotina chamada termina, o servidor executa a operação
putrep do MIN IX para enviar a resposta ao cliente.

O código completo do servidor implementado é apresentado no apêndice A.
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5.3.2 Operações oferecidas pelo servidor

As operações oferecidas pelo servidor de arquivos aos clientes são:

. GREAT

. READ

. WRITE

As operações para abrir e fechar arquivos são locais, a fim de evitar excesso de tráfego
na rede. Essas operações serão descritas na próxima seção.

A operação GREAT

A operação CREAT cria um arquivo para o cliente. Ela espera como parâmetros o
nome absoluto do arquivo e o modo de criação (leitura, escrita ou ambos). Depois que o
arquivo foi criado ele é fechado e seu descritor (FD) é retornado ao cliente. O algoritmo
básico da operação GREAT é mostrado na Figura 5.4.

determina o modo de criação do arquivo
cria o arquivo com o modo pedido
fecha o arquivo
retorna o descritor do arquivo criado

Figura 5.4: Algoritmo básico da operação GREAT.

A operação READ

A operação READ lê dados de um arquivo e os envia ao cliente. Essa operação espera
como parâmetros o nome absoluto do arquivo, a posição a partir da qual os dados devem
ser lidos (offset) e o número de bytes a ser enviado.

O arquivo é aberto para leitura, a operação é executada e, em seguida, o arquivo é
fechado. Se a operação foi executada com sucesso, os dados são retornados ao cliente
juntamente com o novo offset do arquivo. Se o arquivo não existe ou se ocorre algum erro
de leitura é retornado um código de erro ao cliente. O algoritmo da Figura 5.5 mostra os
comandos executados em uma operação READ.
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determina o offset do arquivo
abre o arquivo para leitura
Se ocorre erro
Então retorna erro
Senão posiciona o arquivo em offset

lê a quantidade de dados pedida
fecha o arquivo
retorna o número de bytes lidos

Figura 5.5: Algoritmo básico da operação READ.

A operação WRITE

A operaçãoWRITE escreve dados enviados pelo cliente em um arquivo. Essa operação '

espera como parâmetros o nome absoluto do arquivo, a posição a partir da qual os dados
devem ser escritos (offset) e o número de bytes enviados.

O arquivo é aberto para escrita, a operação é executada e, em seguida, o arquivo é
fechado. Se a operação foi executada com sucesso o número de bytes escritos no arquivo é
retornado ao cliente. Se o arquivo não existe ou se ocorre algum erro de escrita é retornado
um código de erro ao cliente (Figura 5.6).

determina o offset do arquivo
abre o arquivo para escrita
Se ocorre erro
Então retorna erro
Senão posiciona o arquivo em offset

escreve os dados no arquivo
fecha o arquivo
retorna o número de bytes escritos

Figura 5.6: Algoritmo básico da operação WRITE.

5.4 O módulo cliente

O módulo cliente faz a interface entre o servidor de arquivos e os usuários e deve
ser instalado em todas as estações de trabalho que acessam o servidor de arquivos. Ele
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consiste de um conjunto de rotinas que vão compor a biblioteca do usuário e que podem
ser utilizadas para se ter acesso aos arquivos armazenados pelo servidor.

O cliente pode ser instalado em qualquer máquina compatível com IBM—PC que es-
teja ligada ao servidor de arquivos, via rede de computador. Não existe necessidade de
disco rígido, no entanto, para a obtenção de um melhor desempenho, é aconselhável a
utilização deste dispositivo. Para instalar o cliente, deve-se ligar o sistema com o disquete
de “boot”(360K), preparado com o “driver” de rede apropriado e carregar o sistema de
arquivos do cliente, que também está em um disquete de 360K de baixa densidade.

5.4.1 Estrutura do cliente

O gerenciamento dos arquivos que estão abertos fica sob resposabilidade do cliente.
É permitido um número máximo de 20 arquivos abertos ao mesmo tempo. Para isso,
existe um array local, indexado pelo descritor do arquivo. As entradas do array contendo
LOCAL (p.ex., a entrada e saída padrão) são locais, as que contêm 1, 2 ou 3 são de
arquivos no servidor e as que contém 0 estão livres. O conteúdo 1 indica que o arquivo
foi aberto para leitura, 2 para escrita e 3 para leitura e escrita.

O nome do arquivo aberto é armazenado em uma pilha e o cliente mantém um array
de ponteiros para essa pilha, indexado pelo descritor do arquivo. Para armazenar o offset
(posição atual) do arquivo, também foi criado um “array” indexado pelo descritor. A

Figura 5.7 mostra as estruturas de dados utilizadas pelo cliente para gerenciar os arquivos
abertos.

Pllha
Array (FD) Nome(FD) de cºmetªm

º 0 nomes :)

1
1 2

2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5 6
6 6

20 20 20
Conteudo':posição
atualdo arquivoCorúeúdo:

LOCAL:arquivo local
0: entrada livre _

1 : arquivo abertopara leitura
2: arquivo abertopara escrita _

3: arquivo abertopara leiturae escnta

Figura 5.7: Estruturas de dados do cliente.

Quando é executada uma rotina de operação em arquivos, o cliente determina se o
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arquivo é local ou remoto. Se o arquivo for local, o cliente executa a chamada de sistema
correspondente do MINIX.

Se o arquivo for remoto, o cliente monta os dados nas variáveis hdrl e bufferl
de forma adequada ao servidor de arquivos de acordo com a operação a ser executada,
determina o porto para onde o pedido será enviado e executa a operação trans do MINIX,
utilizada para fazer pedidos através da rede e esperar por uma resposta. A operação trans
e a estrutura da variáveis utilizadas na transmissão foram discutidas no Capítulo 4.

Se o resultado da operação for negativo, é retomado um código de erro à rotina que
fez a chamada, caso contrário, é retomado uma resposta de acordo com a operação pedida
(Figura 5.8).

Se array(FD) : LOCAL
Então executa operação local

retorna
Senão prepara dados para execução remota

n : trans
Se n < 0
Então retorna(ERRO)
Senão retorna(SUCESSO)

Figura 5.8: Estrutura básica do cliente.

5.4.2 A biblioteca do usuário

As antigas rotinas da biblioteca do MINIX para acesso a arquivos foram substituídas
por cinco novas rotinas que fazem a chamada ao servidorde arquivos ou executam algum
tipo de ação específica para gerenciamento de arquivos remotos em uso. Essas rotinas
são:

. OPEN

. CLOSE
GREAT

. READ
WRITE

O apêndice A apresenta o código em linguagem C das rotinas do cliente.
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A rotina OPEN

A rotina OPEN é chamada para abrir um arquivo remoto. Na verdade, essa rotina
só verifica se existe algum descritor livre no array de arquivos abertos e, em caso po-
sitivo, retorna esse descritor para que o processo que chamou possa executar operações
subsequentes de leitura ou escrita nesse arquivo. Se não houver descritor livre, um código
de erro é retornado ao processo que chamou.

OPEN é uma rotina que executa apenas no cliente, isto é, nesta etapa, nenhum acesso
é executado no servidor. Portanto, se o arquivo aberto não existir, isso só será detectado
nas operações de leitura e escrita.

A sintaxe dessa rotina é: open(name, how), onde name é o nome do arquivo a ser
aberto e how indica se o arquivo será aberto para leitura, escrita ou ambos. Na abertura
do arquivo, o cliente coloca o nome do arquivo na pilha de nomes de .arquivos abertos,
apontando o array de nomes para o topo da pilha. O arquivo é iniciado na posição O. A
Figura 5.9 mostra o algoritmo básico da rotina open.

Se não existe array(FD) = 0
Então retorna(ERRO)
Senão pilha : name

nome(FD) : pilha
offset(FD) : 0
array(FD) = how
retorna(FD)

Figura 5.9: Algoritmo básico da rotina OPEN.

A rotina CLOSE

A função da rotina CLOSE é fechar arquivos e também executa exclusivamente no
cliente. A sintaxe desta rotina é : close(fd), onde fd é o descritor do arquivo a ser fechado.
Ela simplesmente marca com 0 a posição fd do array de arquivos abertos. Se essa posição
já contém 0 (arquivo já fechado), um código de erro é retornado ao processo que fez a
chamada (Figura 5.10).
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Se array(FD) = 0
Então retorna(ERRO)
Senão array[FD] = 0

Figura 5.10: Algoritmo básico da rotina CLOSE.

A rotina GREAT

A operaçãoGREAT tem a forma: creat(name, mode), onde name é o nome do arquivo
e mode determina o modo de criação do arquivo (quem pode ler e escrever no arquivo).
O algoritmo básico da operação creat pode ser visto na Figura 5.11.

Se não existe array(FD) = 0
Então retorna(ERRO)
Senão pilha = name

nome(FD) = pilha
offset(FD) = ()

array(FD) = 2
chama o S.A. para criar o arquivo
Se operação não foi bem sucedida
Então retorna(ERRO)
Senão retorna(FD)

Figura 5.11: Algoritmo básico da rotina GREAT.

Ao receber uma chamada a essa rotina, o cliente determina se há algum descritor de
arquivo livre. Em caso negativo, um código de erro é retornado ao processo que executou
a chamada. Em caso positivo, o cliente coloca o nome do arquivo na pilha de nomes,
aponta o array de nomes para o topo da pilha, marca como 0 o offset do arquivo e coloca
2 na posição correspondente ao arquivo no array de arquivos abertos.

Para fazer a chamada trans, o cliente coloca em hdrl a operação desejada e o modo
de criação do arquivo, e em buÚerI o nome do arquivo. Se a operação obteve sucesso, é
retomado ao cliente o descritor do arquivo.
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A rotina READ

A sintaxe da rotina de leitura de arquivos é: read(fd, buf, bytes), onde fd é o descritor
do arquivo, buf é o “buffer” onde serão colocados os dados lidos e bytes é a quantidade
de bytes a ser lida.

Quando ocorre uma chamada a essa rotina, se o arquivo com o descritor fd não está
aberto para leitura, um código de erro é retomado ao processo que executou a chamada
(Figura 5.12). Caso contrário, o cabeçalho hdrl é preenchido com o tipo de operação
desejada (READ), o offset do arquivo e o número de bytes esperados (bytes). 0 nome
do arquivo é passado em bufferl.

Se array(FD) não = 1 ou 3
Então retorna(ERRO)
Senão chama o S.A. para executar a leitura

Se operação não foi bem sucedida
Então retorna(ERRO)
Senão offset[FD] += número de bytes lidos

retorna(número de bytes lidos)

Figura 5.12: Algoritmo básico da rotina READ.

A variável buf é associada ao “buffer” de retorno (bufferZ), contendo os dados lidos,
se a operação obteve sucesso. Nesse caso, o offset do arquivo é atualizado. Se algum erro
for detectado na execução da operação, ele é reportado ao processo que fez a chamada,
senão a quantidade de dados lida é passada para o processo.

A rotina WRITE

A rotina de escrita de arquivos tem a seguinte sintaxe: write (fd,buf, bytes), onde fd é
o descritor do arquivo, buf é o “buffer” onde estão dados que serão escritos no arquivo e
bytes é a quantidade de bytes a ser escrita.

Quando essa rotina é chamada e o arquivo com descritor fd não está. aberto para
escrita, um código de erro é retomado ao processo que executou a chamada (Figura 5.13).
Se o arquivo está aberto para escrita, o cabeçalho hdrl é preenchido com o tipo de
operação (WRITE), o offset do arquivo e o número de bytes que serão transferidos (bytes).
0 nome do arquivo é passado em bufferl, juntamente com os dados.

Caso seja detectado algum tipo de erro na execução da operação, ele é reportado ao
processo que fez a chamada, senão a quantidade de dados escrita é passada para o processo
que chamou e o offset do arquivo é atualizado.
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Se array(FD) não : 2 ou 3
Então retorna(ERRO)
Senão chama o S.A. para executar a escrita

Se operação não foi bem sucedida
Então retorna(ERRO)
Senão offset[FD] += número de bytes escritos

retorna(número de bytes escritos)

Figura 5.13: Algoritmo básico da rotina WRITE.

5.5 Considerações gerais
O sistema foi implementado em computadores compatíveis com IBM-PC ligados em

rede e executando o sistema operacional MINIX. Todos os módulos do sistema foram
desenvolvidos em liguagem C, utilizando o compilador presente no MINIX (Capítulo 4).

Quando se executa o sistema operacionalMINIX sem disco rígido, são necessários, no
mínimo três disquetes: o disquete de boot, o disquete com o sistema de arquivos raiz, que
é carregado na memória, e um disquete para os arquivos do usuário. Em máquinas com
disco rígido, uma partição pode ser reservadapara o sistema de arquivos raiz e outra para
os arquivos de usuários, sendo necessário somente o disquete de boot.

Com a modificação do “driver” de rede, o sistema operacionalfoi modificado e recompi-
lado, criando—se um novo disquete de boot para executar em rede. O servidor de arquivos
executa em uma máquina com disco rígido e é carregado na inicialização do sistema, exe—
cutando em background. O arquivo de batch do MINIX que contém os comandos a serem
executados na inicialização do sistema chama-se “rc”. O seguinte comando é adicionado
nesse arquivo para carregar o servidor de arquivo:

íileserver &.

O cliente pode executar em máquinas sem disco rígido. Cada rotina oferecida pelo
cliente é compilada separadamente e adicionada a biblioteca do usuário (arquivo lib.a).
Essa biblioteca substitui a bibliotecado disquete com o sistema de arquivos raiz do MINIX,
que será carregado na inicialização do sistema.

Para utilizar o novo sistema basta carregar a máquina servidora e a máquina cliente
com o novo disquete de boot para rede. Na máquina servidora, o sistema de arquivos raiz
e o software servidor de arquivos são carregados automaticamente pelo sistema a partir do
disco rígido. Nas máquinas clientes, deve ser utilizado o disquete com o sistema de arquivos
raiz, contendo a nova biblioteca do cliente. A partir daí, o usuário pode desenvolver seus
programas, utilizando as rotinas oferecidas pelo cliente, que irão se encarregar de buscar os
arquivos na máquina servidora. A forma de carregaro sistema cliente/servidor é discutida

60



no apêndice B.

Para a validação do sistema servidor de arquivos /cliente desenvolvido, foram elabora—
dos alguns teste. Inicialmente, foram recompilados alguns comandos do MINIX com as
rotinas modificadas (open, close, read, write e create). Alguns exemplos desses comandos
são: more, cp, cat, etc.

O comando more lê um determinado arquivo e lista seu conteúdo na tela, por páginas.
Esse comando foi recompilado com as novas rotinas de biblioteca do cliente e passou a
listar arquivos que estavam armazenados no servidor de arquivos.

O comando cp copia um arquivo para outro. Com as novas rotinas, esse comando
copia arquivos do servidor de arquivos em outro. Esse comando é importante para testar
se novos arquivos são criados corretamente.

O comando cat concatena arquivos de entrada copiando o resultado na saída padrão.
Recompilando-se esse comando com as novas rotinas foi possível testar a leitura, escrita e
criação de novos arquivos. Quando o comando é redirecionado para algum arquivos que
não existe, o mesmo é criado e os dados concatenados escritos nele.

Em todos os comandos executados, não ocorreram problemas, nem houve perda de
dados. Todos os pedidos de leitura foram executados corretamente. Os arquivos cria-
dos e os dados escritos no servidor de arquivos através das novas rotinas também não
apresentaram problemas.

'

Alguns programas de teste para criar, ler e escrever em arquivos também foram de—

senvolvidos e compilados com a nova rotina de biblioteca, executando corretamente.

Um programa básico desenvolvido para testar o servidor de arquivos cria um arquivo,
permite que o usuario escreva dados no mesmo e depois lê os dados e escreve na tela. Este
programa foi executado com diversos arquivos tendo executado corretamente com todos
eles.

Após serem feitos os testes, os arquivos eram lidos localmente no servidor de arquivos
e exibidos, para se garantir que os comandos estavam sendo executados corretamente. No
comando GREAT, verificava—se se o arquivo tinha sido criado com o nome e modo corre-
tos. Para o comando WRITE, era testado se os dados que foram escritos corretamente
no arquivo pedido e sem truncar dados. Todos os testes foram executados com sucesso.

Cabe ressaltar que existem ainda várias primitivas a serem implementadas. O servidor
de arquivos implementado oferece um bloco básico de primitivas para acesso a arquivos.
Para tornar o servidor operacional, seria necessário o desenvolvimento de outras primiti—

vas, como por exemplo delete-file. Mas para se implementar tais primitivas é necessário
o desenvolvimento de uma estrutura de diretório, que ainda não foi implementada nesse
trabalho.
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5 .6 Considerações finais

O serviço de arquivos permite aos usuários de máquinas sem disco rigido armazenarem
seus arquivos em um servidor remoto.

O sistema foi desenvolvido em três módulos: módulo cliente, módulo servidor e módulo
de comunicação. O cliente faz a interface entre os usuários e o servidor. O servidor de
arquivos armazena os arquivos dos usuários, tornando fácil sua modificação sem inter-
ferir com os usuários. O módulo de comunicação implementa o novo “driver” de rede
(Capítulo 6).

O servidor de arquivos fornece operações básicas de manipulação de arquivos que po-
dem ser ampliadas gradativamente, acrescentando-se novas rotinas à biblioteca do usuário.
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Capítulo 6

0 Módulo de Comunicação

Este capítulo apresenta O módulo de comunicação, que foi desenvolvido para fazer

a comunicação entre o cliente e o servidor de arquivos. Ele está. dividido nas seguintes
seções:

. O chip DP8390 (NIC).

. Implementação do novo “driver”.

. Desenvolvimento e teste do “driver” de rede para a placa NEIOOO.

6. 1 Introdução.
Foi utilizada no projeto a placa de interface de rede NEIOOO da NOVELL, que segue

o padrão BlueBook Ethernet. O “driver” de rede do MINIX é para a interfaceWD1003E
da Western Digital, por isso foi necessário modifica—lo, para que pudesse executar com a
placa de rede NE1000.

A placa NEIOOO utiliza como controlador de rede o chip DP8390 da National, ou NIC

(Network Interface Controller) [NAQO]. Considerou-se a rede instalada no endereço de

E/S 300H1, utilizando a interrupção 5. A placa WD1003E também utiliza o NIC como
controlador de rede.

A parte do módulo de comunicação que foi modificada corresponde à interface entre
a rede e a camada de RPG do MlNlX descrita no Capítulo 4, como mostra a Figura 6.1.

A Seção 6.1 disute alguns aspectos do chip utilizado como controlador da rede, o NIC.
Na Seção 6.2, é descrita a implementação do módulo de comunicação. A Seção 6.3 faz

algumas considerações sobre o desenvolvimento e os testes do novo “driver”.

1Por convenção, um H após o número indica que ele é hexadecimal
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Camada de RPG l

Módulo de Comunicação
'Driver de rede'

Rede

Figura 6.1: Módulo de Comunicação.

6.2 O chip DP8390 (NIC)
O NIC fornece as funções de transmissão e recepção, de pacotes de acordo com o

padrão IEEE 802.3 para redes que utilizam CSMA/CD. Ele possui canais de DMA e uma
fila (FIFO) interna para fazer o gerenciamento de pacotes. O NIC é utilizado como um
periférico padrão e controlado através de uma cadeia de registradores (Tabela 6.1), que
são utilizados na inicialização da rede e na transmissão e recepção de pacotes.

Todos os registradores são de 8 bits e mapeados em duas páginas que são selecionadas
no registrador de comando (CR). Os registradores da página 0 são utilizados durante a
operação normal do NIC e os da página 1 durante a inicialização.

Na inicialização, o endereço físico da máquina é determinado, os canais de DMA são
preparados, o receptor e transmissor são configurados e as interrupções apropriadas são
selecionadas. 0 registrador de comando (CR) é usado para iniciar a transmissão e as
operações de DMA.

Uma interrupção é gerada na recepção e no fim da transmissão de pacotes e também
quando ocorrem condições de erro e quando se completam as operações remotas de DMA.
A rotina de tratamento de interrupções do processador deve ler o registrador de status de
interrrupções (ISR) para determinar o tipo de interrupção ocorrida e executar uma ação
adequada.

Um “buffer” de 64 Kbytes é utilizado para armazenar pacotes. Uma parte do “buffer”
é utilizada na recepção de pacotes e outra parte na transmissão de pacotes.

6.2.1 Transmissão de pacotes no NIC [NA90]

O NIC transmite pacotes de acordo com o protocolo CSMA/CD, escalonando a re-
transmissão de pacotes até 15 vezes no caso de colisões. Nenhuma intervenção do proces—
sador é necessária depois que o comando de transmissão foi dado.

Quando um pacote está pronto no “buffer” de acordo com a especificação IEEE 802.3
(Figura 6.2) ele pode ser transmitido. Para isso, deve-se passar para o NIC o endereço
inicial do pacote (TPSR), o tamanho do pacote (TBCRO, TBCRI) e então o bit de
transmissão do registrador de comando (CR) é ligado para iniciar a transmissão.
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offset página 0 página 1

leitura escrita . leitura e escrita
OOH comando (CR) comando (CR) comando (CR)
OIH end. atual pág. inicial (PSTART) end. físico (PARO)

DMA local (CLDAO) '

02H end. atual pág. final (PSTOP) end. físico(PAR1)
DMA local (CLDAI)

03H ponteiro limite ponteiro limite end. físico (PAR2)
(BNRY) (BNRY)

04H status de transmissão pág. inicial end. físico (PAR3)
(TSR) de transmissão (TPSR)

05H número de colisões contador de bytes end. físico (PAR4)
(NCR) de transmissão (TBCRO)

06H FIFO (FIFO) contador de bytes end. físico (PARõ)
' de transmissão (TBCRI)

O7H status de status de pág. atual (CURR)
interrupção (ISR) interrupção (ISR)

08H end. atual end. remoto end. multicast (MARO)
DMA remoto (CRDAO) inicial (RSARO)

09H end. atual end. remoto end. multicast (MARI)
DMA remoto (CRDAI) inicial (RSARI)

OAH reservado contador de bytes end. multicast (MAR2)
remoto (RBCRO)

OBH reservado contador de bytes end. multicast (MAR3)
remoto (RBCRI)

OCH status de configuração de end. multicast (MAR4)
recepção (RSR) recepção (RCR)

ODH contador (CNTRO) configuração de end. multicast (MARS)
transmissão (TCR)

OEH contador (CNTRI) configuração de end. multicast (MAR6)
dados (TCR)

OFH contador (CNTR2) máscara de end. multicast (MAR?)
interrupção (IMR)

Tabela 6.1: Registradores do NIC

End. destino Gbytes

End. fonte Gbytes
GBCRO' Tznanho 2 bytes
TBCR1)

Dados
>= 46 bytes

Pad

Figura 6.2: Formato do pacote de transmissão.
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Uma vez executado o comando de transmissão, se não houver recepção sendo exe-
cutada, o NIC começa a transmitir, cuidando de inserir o preâmbulo, o delimitador de
começo de frame, os bytes do pacote em série e o CRC, que é Calculado por ele, de acordo
com o formato padrão do pacote Ethernet (Figura 2.2). Para transmitir, os dados do
“buffer” são colocados na fila. Depois da transmissão o registrador de status de trans—
missão (TSR) contém os detalhes da transmissão, informando se ocorreu algum erro.

6.2.2 Recepção de pacotes no NIC [NA90]

O NIC possui filtros de recepção para determinar quais pacotes que chegam pela rede
Serão aceitos e armazenados. Ele fornece diversas opções para esses filtros e implementa
um esquema completo de gerenciamentodos pacotes recebidos.

Quando um sinal é percebido na rede, o controlador detecta o preâmbulo e fica à
espera do delimitador de começo de frame. Quando o delimitador é detectado, os dados
são colocados na FIFO, um byte por vez. Os primeiros seis bytes são checados pelos filtros
de recepção e, caso ocorra uma combinação, 0 pacote é colocado no buffer de recepção em
forma de anel (Figura 6.3). Se a combinação não ocorrer o pacote não é armazenado e a
FIFO é reiniciada.
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Figura 6.3: O “buffer” de recepção

A cada recepção, o NIC escreve seu status na memória e se prepara imediatamente
para nova recepção. Uma interrupção é gerada para indicar que um pacote foi recebido e
deve ser processado.

O CRC do pacote recebido é calculado e comparado com o CRC que vem no fim do
pacote. Se forem iguais, o pacote é aceito, caso contrário, o pacote é rejeitado e o ponteiro
atual do anel de recepção não é atualizado.

6.2.3 O anel de recepção

Na inicialização, uma área do “buffer” da placa é alocada para atuar como um anel
de recepção, que é dividido em páginas de 256 bytes cada. O gerenciamento desse anel é
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feito através dos registradores do NIC. Quatro ponteiros são utilizados para controlar o
anel:

1. página inicial (PSTART);

2. página final (PSTOP);

3. página atual (CURR);

4. ponteiro limite (BNRY).

Os ponteiros PSTART e PSTOP determinam o tamanho do anel. O ponteiro CURR
indica onde será colocado o próximo pacote que chegar e o ponteiro BNRY mostra o
próximo pacote a ser processado.

Um pacote recebido é colocado na página do anel apontada por CURRmais um offset
de quatro bytes, que é utilizadopara armazenar o status, o ponteiro para o próximo pacote
e o tamanho do pacote. Se for necessário, várias páginas são ligadas até que se complete
a recepção do pacote (Figura 6.4). O ponteiro CURR é atualizado com o endereço da
próxima página vazia.

fim do
pncou

Figura 6.4: Recepção de pacotes

Uma vez no anel, os pacotes podem ser processados. Quando um pacote é removido
do anel o ponteiro BNRY deve ser atualizado (Figura 6.5). Se CURR ficar igual a BNRY,
o anel está cheio e toda recepção é abortada até que BNRY seja atualizado.

» A fim de evitar que o NIC interprete um anel vazio como sendo cheio, o ponteiro
BNRY deve ser sempre mantido um número menor que CURR quando o anel está vazio.
Assim, na inicialização tem—se:

. BNRY : PSTART

. CURR : PSTART + 1
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Figura 6.5: Remoção de pacotes do anel

Quando um pacote é. removido, tem—se:

. BNRY = Próximo pacote - I

o Se BNRY < PSTART então BNRY : PSTOP - 1.

Assim, o pacote a ser removido, sempre será encontrado em BNRY + 1.

6.3 Implementação do novo “driver”

As duas placas de rede WD1003E e NEIOOO utilizam o mesmo chip controlador (o'
NIC), portanto, a inicialização, recepção e transmissão de pacotes é muito parecida. No
entanto, as duas placas têm configurações diferentes (Tabe': ºa, 6.2), o que gerou algumas
dúvidas a serem respondidas para que o “driver” pudesse fi.

“. :ionar com a placa NEIOOO:

. onde encontrar o endereço Ethernet da placa;

. qual o endereço do NIC;

. como ler e escrever na placa.

A maior dificuldade encontrada para responderestas perguntas é que não há no manual
da placa a descrição dessa configuração. Para resolver o problema foi necessário rastrear
o código de outro “driver” para a rede NElOOO à. disposição, o Packet Driver [FT89], que
é integralmente escrito em assembler. As respostas obtidas são descritas a seguir.

O código escrito em liguagem C do novo “driver” para a rede NElOOO e parte do código
contido nos fontes do MINIX são apresentados no apêndice A.
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| ofset [ NE1000 | WD1003E [| ojºsetl NE1000 | WD1003E |

OOH NIC Controle e Status 10H Janela de dados NIC
0 lH NIC resíduo 1 IH resíduo NIC
02H NIC “ resíduo 12H resíduo NIC
03H NIC resíduo 13H resíduo NIC
04H NIC resíduo 14H resíduo NIC
05H NIC resíduo 15H resíduo NIC
06H NIC resíduo 16H resíduo NIC
07H NIC resíduo 17H resíduo NIC
08H NIC End. Ethernet 18H resíduo NIC
09H NIC End. Ethernet 19H resíduo NIC
OAH NIC End. Ethernet IAH resíduo NIC
OBH NIC

,
End. Ethernet IBH resíduo NIC

OCH NIC End. Ethernet ICH resíduo NIC
ODH NIC End. Ethernet IDH resíduo NIC
OEH NIC resíduo lEH resíduo

,
NIC

OFH NIC Checksum lFH Reset NIC

Tabela 6.2: Configuração das placas NElOOO e WD1003E

6.3.1 Localização do endereço Ethernet da placa
Analisando—se a Tabela 6.2, é posssível verificar que, na placa de rede WD1003E, o

endereço Ethernet pode ser lido nos primeiros registradores da placa, a partir do offset
O8H. Além disso, essa placa possui um “Checksum”, no offset OFH, que garante que o
endereço lido é correto. O endereço Ethernet pode ser lido antes que a placa tenha sido
inicializada. '

Na placa NElOOO, a configuração é diferente. Para se obter o endereço Ethernet da
placa, é necessário ativar o NIC para colocar na janela de dados da. placa a. página O do
espaço de endereçamento da placa, que contém o endereço Ethernet. Para isso, a placa
já tem que ter sido inicializada. O endereço pode então ser lido da janela de dados. A
janela de dados dessa placa encontra—se a partir o offset IOH.

6.3.2 Localização do NIC na placa

0 NIC é encontrado no offset lOH na placa WD1003E enquanto na placa NElOOO
ele se encontra no offset OH. Para se fazer essa modificação foi relativamente simples,
pois, para ativar o NIC, o MINIX associa a ele uma união de estruturas, onde cada
estrutura representa uma página do NIC. Cada estrutura é composta por um “array”
com 16 caracteres, onde cada caráter representa um registrador da página.

Para se ter acesso a essa união de estruturas, o MINIX guarda no arquivo “util.c” o
endereço físico do NIC (endereço da placa + offset). Portanto, para a nova placa NE1000,
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bastou mudar o endereço do NIC no arquivo “util.c” para 300H (Apêndice A).

6.3.3 Como ler e escrever na placa

A placaWD1003E permite que se utilize memória compartilhada para colocar os dados
recebidos e a serem transmitidos. A placa NEIOOO não tem essa facilidade. Essa diferença
tornou necessário modificar a recepção e transmissão de pacotes no “driver” do MINIX.

A recepção de pacotes

* Como foi visto anteriormente, o NIC recebe um pacote e o coloca em um anel circular
no “buffer” da placa. Essa etapa é igual nas duas placas, pois ambas utilizam o NIC. A
diferença entre as duas placas está na interface entre a placa e as camadas superiores, ou
seja, como o pacote é enviado do anel circular para a camada de RPC.

A versão do MINIX para o “driver” de rede utilizou a placa WD1003E que utiliza
memória compartilhada, com endereço base fixo (C4000H). Esse endereço corresponde ao
endereço do “buffer” da placa. Portanto, quando um pacote chega, o “driver” passa para
a camada de RPC o endereço da página do anel onde ele foi colocado. A camada de RPC
pode ler o pacote diretamente do anel.

A placa NEIOOO não permite a utilização de memória compartilhada, os dados têm
que ser lidos do anel circular, através da janela de dados. A solução encontrada foi definir
um “buffer” de recepção na memória principal.

Quando chega um pacote, depois que o NIC já o colocou no anel, ele deve ser trans—

ferido para o “buffer” de recepção na memória principal. O NIC coloca na janela de dados
a página corrente do anel de dados e é lido o cabeçalho do pacote para se obter o tamanho
e o status do mesmo. Em seguida, se o status do pacote está OK os dados são lidos na
janela e colocados no “buffer” de recepção.

Uma das dificuldades encontradas é que a camada de RPG espera dessa camada o
endereço físico do pacote. Foi necessário utilizar uma rotina do MINIX (umap) que faz o
mapeamento de uma variável de memória para o seu endereço físico, para passar para a
camada de RPC O endereço do “buffer” de recepção na memória principal.

A Figura 6.6 ilustra a diferença entre as duas placas na recepção de pacotes.

A transmissão de pacotes

Na transmissão de pacotes, o NIC espera o endereço e o tamanho do pacote a ser
transmitido. Para a placaWD1003E, esse endereço correspondea uma página da memória
compartilhada (C4000H + offset), de onde o NIC lê os dados diretamente, quando é

ativado para transmitir. A camada de RPG coloca o pacote a ser transmitido nesse
endereço.
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Figura 6.6: Comparação sobre a recepção nas placas WD10003E e NEIOOO.

Para a placa NE1000, foi necessário definir um “buffer” de transmissão na memória
principal, onde a camada de RPC pudesse colocar o pacote a ser transmitido. Primeira-
mente, O NIC é ativado para colocar na janela de dados a página do “buffer” da placa
utilizada na transmissão (20H). Os dados são transferidos do “buffer” na memória prin-
cipal para esse “buffer” e o NIC é ativado para transmitir.

A Figura 6.7 mostra como é feita a transmissão nas placas WD10003E e NEIOOO.

,6.4 Desenvolvimento e teste do “driver' de rede
para a placa NEIOOO

O desenvolvimento e testes do “driver” foram executados em diversas etapas. 0
primeiro passo foi a identificação das diferenças entre as duas placas descritas na seção
anterior. Esta identificação foi possível utilizando-se duas abordagens:

. observação da execução do “driver” para a placa WD1003E em placa NEIOOO.

O sistema operacional MINIX (versão 1.3) não Vem com o “driver” de rede instalado.
É necessário compilar todo o sistema operacional, incluindo o “driver”. Inicialmente,
como não estava disponível a configuração da. placa NEIOOO, tentou—se compilar os
fontes do MINIX, incluindo o “driver” de rede, e executar o novo sistema com a
placa NEIOOO.

Dois microcomputadores compatíveis com IBM—PC, com a placa NEIOOO instalada
na configuração esperada pelo MINIX, foram ligados em rede. O sistema opera—
cional MINIX foi instalado nos dois computadores e algumas rotinas de rede foram
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Figura 6.7: Comparação sobre a transmissão nas placas WD10003E e NEIOOO.

executadas. Obviamente, não se obteve sucesso com esta execução, mas estas roti—

nas serviram de base para o desenvolvimento do novo “driver”, pois revelaram que
as duas placas tinham configurações bem diferentes.

o estudo de códigos para a placa WD1003E (MINIX) e para a placa NEIOOO.

Como não se conseguiu nenhuma especificação a respeito da configuração das duas
placas, a solução foi estudar o código do MINIX para a placa WD1003E e o código à.

disposição para a placaNE1000, 0 Packet Driver [FT89], para descobrir as diferenças
entre as duas. Uma dificuldade adicional encontrada é que o Packet Driver está
escrito em Assembler e dispõe de uma documentação bastante falha.

A partir daí, o “driver” começou a ser modificado. A cada modificação o sistema
operacional tinha que ser recompilado. Além disso, era difícil testar as modificações, pois
o “driver” é parte integrante do sistema operacional.

Para se fazer os testes, resolveu—se utilizar em um dos computadores 0 MINIX com o

novo “driver” em desenvolvimento, e no outro o sistema operacional DOS, com o Packet
driver, executando um programa de gerenciamento de pacotes [CI92]. Este programa
gerencia os pacotes que passam pela rede, independente do seu endereço de destino, e
envia pacotes a todos os computadores ligados a rede.

Numa primeira etapa, foi modificada a parte de transmissão. Os testes revelaram que
quando o MINIX era ativado para transmitir, um pacote era recebido pela outra máquina,
mas o pacote não continha os dados enviados. Isso mostrou que os dados não estavam
sendo escritos corretamente na placa. Novas modificações foram efetuadas, até se detectar
a chegada na outra máquina de um pacote intacto.
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Na segunda etapa, a parte de recepção foi modificada, sendo que o MINIX imprimia
cada pacote que chegava pela rede destinado a ele. A máquina executando o Packet
Driver enviava pacotes para o endereço da máquina que executava o MINIX. O “driver”
foi modificado até se ter certeza que ele estava detectando a chegada de pacotes e lendo
os dados corretamente da placa.

A última etapa foi utilizar o MINIX nos dois computadores e executar alguns pro-
gramas de rede para testar se a comunicação estava funcionando perfeitamente. Já estão
presentes no MINIX alguns utilitários de rede, que são:

. rsh: utilitário que permite a execução de shell remoto, ou seja, ele aceita comandos
de clientes através da rede e os executa.

. sherver: esse utilitário inicializa um porto em uma determinada máquina, que irá
atender os pedidos de shell remoto (é o servidor de shell).

. master: é um programa que inicia a execução de um determinado programa, geren-
ciando essa execução, de forma que sempre haja uma cópia do programa rodando.

. rcp: programa que faz transferência de arquivos através da rede.
o to e from: programas que permitem a execução de pipes remotos, ou seja, executar
comandos redirecionando a entrada ou a saída para máquinas remotas.

Existem também na configuração do MINIX alguns programas desenvolvidos para se
testar a comunicação. Esses programas consistem basicamente em enviar pacotes através
da rede para testar a velocidade de chegada dos pacotes ao destino, o tempo de resposta e
se os pacotes estão chegando sem erro ao destino. Todos esses programas foram executados
para garantir que a comunicação estava funcionando a contento.

Uma vez desenvolvido e testado o módulo de comunicação, passou—separa a adaptação
do servidor de arquivos já desenvolvido, para que pudesse executar remotamente. Esse
servidor era, a principio, o objetivo principal deste trabalho. No entanto, o desenvolvi-
mento do “driver” para a placa NE1000 revelou-se muito mais complexo do que se parecia.
Uma vez que a comunicação é essencial para o trabalho proposto, optou-se por simplificar
o servidor de arquivos.

6.5 Considerações finais.

A adaptação do “driver” de rede do MINIX para a placa NE1000 da Novell aumenta
a possibilidade de se desenvolverem serviços em rede utilizando o sistema operacional
MINIX, entre eles o serviço de arquivos.

Essa adaptação foi um trabalho bastante complexo, devido à escassez de documentação
sobre o assunto e às diferenças de configuração entre as duas placas utilizadas.
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O módulo de comunicação é de suma importância para o trabalho desenvolvido, por
permitir que cliente e servidor se comuniquem através da rede. O servidor, que foi de—

senvolvido de forma bastante simplificada, pode ser incrementado, & partir desse novo
módulo, inclusive com o desenvolvimento de um servidor de diretório.
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Capítulo 7

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este capítulo conclui esta dissertação, com as seguintes seções:

. Crítica bibliográfica.

. Conclusões.

. Trabalhos futuros.

7.1 Considerações iniciais

O surgimento dos sistemas computacionais distribuídos baseados em redes locais pos-
sibilitou um maior compartilhamento de dados e informações por um grande número
de usuários. Uma forma bastante atrativa de compartilhamento de informações nesses
sistemas são os servidores de arquivos. Servidores de arquivos devem permitir que os
usuários de sistemas distribuídos armazenem seus dados de maneira segura e confiável.

7.2 Crítica bibliográíica
Do estudo de sistemas computacionais distribuídos

Para Tanembaum em [TA85], o conceito básico em sistemas distribuídos é a trans-
parência, onde o usuárionão precisa estar ciente do uso de múltiplos processadores, mas,
apesar desse conceito ser necessário, ele não é suficiente. Mullender [MU89] destaca
também a tolerância a falhas como requisito básico em sistemas distribuídos.

Com relação ao meio utilizado para a interconexão em sistemas distribuidos, chega—
se à conclusão de que, dependendo da aplicação, rede local é uma boa alternativa, pois
apresenta alta velocidade, baixa taxa de erros e um custo relativamente baixo [ST84]. Há
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um consenso na bibliografia apresentada sobre os conceitos, as técnicas de acesso ao meio
e as topologias utilizadas para redes locais [CL78, ST84, LA86, GI86, 5086, TA89].

Três modelos arquiteturais são discutidos por Tanembaum, em [TA85]: estação de
trabalho/servidor, banco de processadores e minicomputador. Coulouris, em [0088],
destaca os dois primeiros e apresenta os modelos integrado e híbrido. A conclusão a que
se chega é que o modelo estação de trabalho/ servidor é o mais usado, pois as estações
de trabalho estão cada vez mais potentes, a um custo relativamente baixo. Com exceção
do servidor de arquivos, os servidores remotos (servidor de nomes, servidor de impressão,
servidor de correio eletrônico, etc.). são pouco comentados na bibliografia [TA85, GI86,
SA90].

O meio mais utilizado para a comunicação entre processos é a troca de mensagens, que
geralmente é construído seguindo o modelo cliente/servidor [SV84, TA85]. O mecanismo
de chamada de procedimentos remotos é o esquema mais atrativo para se implemen-
tar o modelo cliente/servidor [SV84, TA85, CO88, MU89, SAQO]. Para implementar
esse mecanismo, técnicas para evitar problemas quando ocorrem falhas devem ser previs—
tas [SV84, CO88].

Do estudo sobre servidores de arquivos

Essa revisão considerou vários estudos já efetuados a respeito de servidores de ar-
quivos. Mitchell, em [Ml82], apresenta uma revisão sobre servidores de arquivos, ca—

racteriza O serviço de arquivos do ponto de vista do cliente e do projetista, e faz uma
análise detalhada de duas interfaces do cliente. Svobodova, em [SV84], revisa servidores
de arquivos, discutindo as características de alguns sistemas existentes e enfatizando o
problema de atualizações atômicas. Hac, em [HA85], apresenta um estudo condensado
de servidores de arquivos. Santana, em [SA90], faz uma revisão geral sobre servidores de
arquivos baseados em redes locais, discutindo alternativas para melhorar o desempenho,
a segurança e a confiabilidade do sistema, e apresentando vários servidores de arquivos
implementados.

Os servidores de arquivos estudados apresentam diversas características, que diferem
entre si devido à. influência do ambiente e da aplicação, para os quais o servidor foi desen-
volvido. Alguns dos servidores apresentados baseiam-se em idéias novas. Por exemplo,
o CFS foi a primeira tentativa de se implementar um servidor de arquivos universal; o
Amoeba foi desenvolvido usando-se um mecanismo de controle de concorrência otimista;
0 Swallow apresenta um novo modelo de armazenagem de objetos.

Em termos de organização, os sistemas apresentados podem ser divididos em três
classes: centralizados, independentes e distribuídos. A abordagem distribuída é a mais
apropriada para sistemas distribuídos, apesar de ser mais complexa e exigir mecanismos

para garantir a transparência do sistema e a consistência dos dados [SAQO].
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7.3 Conclusões

Este trabalho mostra a possibilidade do desenvolvimento de um servidor de arquivos
básico dedicado, para uso em sistemas distribuídos baseados em redes locais, utilizando
o sistema operacionalMINIX. A partir deste servidor, é possível desenvolverem—se novos
servidores de forma a obter um sistema distribuído e ampliar o servidor desenvolvido para
se obter um servidor de arquivos mais sofisticado.

O sistema foi desenvolvido em três módulos: o módulo cliente, o módulo servidor de
arquivos e O módulo de comunicação.

Este trabalho contém uma vasta coletânea bibliográfica, que pode ser uma fonte útil de
informações na área de sistemas distribuídos baseados em redes locais. Essas informações
estão dispersas em vários trabalhos desenvolvidos na área e foram compiladas, resultando
em um resumo do assunto, bastante útil tanto na área de sistemas distribuídos quanto de
servidores de arquivos, mais especificamente.

Sobre o uso do sistema operacional MINIX

A utilização do sistema operacional MINIX foi bastante atrativa, pois ele é um sistema
aberto e de fácil modificação. O MINIX é um sistema operacional bastante atrativo para
ser utilizado em ambiente de pesquisa, pois seu código está totalmente à disposição, sendo
de fácil compreensão, bem comentado e passível de ser modiíicado.

Apesar do surgimento de novas possibilidades de sistemas abertos, MINIX ainda é

uma boa opção, principalmente por conter uma boa documentação, característica rara
nesse tipo de sistema. Vale ressaltar que esse trabalho ajuda a utilização do MINIX na
área didática, principalmente na área de redes de computadores.

Um problema encontrado no MINIX é que seu driver de rede é para uma placa es—

pecílica de rede (WD8003e). Com isso, um ponto importante no desenvolvimento do
sistema foi o módulo de comunicação, que modificou o “driver” de rede do MINIX para
executar com a placa de rede a disposição (NEIOOO).

Sobre o módulo cliente

O módulo cliente faz a interface entre os usuários e o servidor através de um conjunto
de rotinas de biblioteca. Essas rotinas de biblioteca oferecem aos usuários a possibilidade
de armazenar e manipular arquivos em uma máquina remota, de forma transparente,
utilizando as mesmas rotinas que utilizariam se os arquivos estivessem em uma máquina
local.

Assim, é possível modificar o servidor de forma transparente para o usuário, bastando
modificar as rotinas de biblioteca utilizadas por ele. Portanto, o servidor desenvolvido é

bastante útil para testes de novos mecanismos que melhorem seu desempenhoe segurança.
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Sobre o módulo servidor

O servidor desenvolvido é bastante simples e oferece para os clientes rotinas básicas
de manipulação de arquivos. Ele não possui mecanismos para garantir a segurança dos
dados, mas esses mecanismos podem ser desenvolvidos.

O servidor pode executar em qualquer máquina compativel com IBM-PC, que possua
disco rígido para armazenar os arquivos dos clientes. Quanto maior a capacidade de
armazenamento do disco rígido, maior o número de clientes que poderão ser atendidos.

Sobre o módulo de comunicação

O módulo de comunicação foi desenvolvido para que o MINIX pudesse executar com
a placa de rede NEIOOO. O seu desenvolvimento foi bastante trabalhoso e de suma im—

portância para que os módulos cliente e servidor pudessem se comunicar.

O módulo de comunicação faz a interface entre a rede e a camada de RPC presente no
MINIX. Esse módulo é parte integrante do sistema operacional, e sua modificação exige
a recompilação de todo o sistema.

Uma das maiores dificuldades no desenvolvimento do novo driver é a falta de docu—

mentação a respeito da placa, que obrigou ao estudo de um driver já desenvolvido para a
mesma placa, 0 Packet Driver. A documentaçãodesse driver também é bastante precária,
o que dificultou ainda mais o trabalho.

Com o desenvolvimento desse “driver”, uma série de outros serviços de rede pode ser
desenvolvida, inclusive um servidor de nomes que permitiria uma melhora significativa
no servidor de arquivos, através de mecanismos para garantir a segurança dos dados
armazenados.

Desta forma, pode-se resumir as principais contribuições deste trabalho como sendo:

o desenvolvimento de um módulo de comunicação;

desenvolvimento de um servidor de arquivos básico;

o estudo do sistema operacional MINIX;

coletânea bibliográfica sobre sistemas distribuídos e servidores de arquivos.
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7.4 Trabalhos futuros
A partir do desenvolvimento do “driver” para a rede NEIOOO da Novell no ambiente

MINIX, novos trabalhos podem ser desenvolvidos, como:

. monitoração e análise do desempenho da rede nesse ambiente;

. adaptação do “driver” para outras placas de rede e outras configurações, a fim de
dar maior flexibilidade ao usuário;

o desenvolvimento de novos serviços na rede.

Com o desenvolvimento do servidor de arquivos, novas linhas de trabalho podem ser
previstas:

. ampliação das operações oferecidas pelo servidor de arquivos ao cliente;

o desenvolvimento de mecanismos de controle de acesso aos dados, para aumentar a
segurança do cliente. Para isso, é necessário desenvolver um servidor de nomes ou
um servidor de diretório para fazer a autenticação dos usuários;

. implementação de mecanismos que aumentem a confiabilidade do servidor de ar-
quivos;

. avaliação do desempenho do servidor sob diferentes cargas, bem como a investigação
de diferentes características de servidores de arquivos, tais como, diferentes proces-
sadores e novas estratégias de cache;

e desenvolvimento de um ambiente distribuído, através da instalação de novos servi-
dores;

e adaptação do servidor de arquivos a um novo ambiente, como por exemplo, ambiente
UNIX ou DOS.
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Apêndice A

Código fonte do sistema

Este apêndice apresenta o código fonte das rotinas do servidor de arquivos, das
rotinas do cliente e das partes modificadas do driver de rede.

Rotinas do Servidor de Arquivos

#include <amoeba.h>
#include <minix/callnr.h>
#include <errno.h>
#include “header.h"

header hdr; /* header for incoming messages */
char buffer[BUF_SIZE+NAME_SIZE]; /* buffer for incoming messages */
char *server_name = "filsrv";
int repsize;
extern int errno;

main() (
int s;
int count;
unshort opcode, size;

strncpy((char *) &hdr.h_port,server_name,PORTSIZE); /* init port */
while (1) (
count = (short) getreq(&hdr, buffer, MAX_TRANS);

if (count < 0) (
printf("Server's getreq failed. Error = %d. ", count);
printf("Hit Fl to see if AMTASK running.Xn");
exit(1); )

opcode = hdr.h_command;
repsize = O;

errno = ;
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/*

switchCopcode) (
case GREAT: s = do_creat(); break;
case READ: s = do_read(); break;
case WRITE: s = do_write(); break;
default: s = EINVAL; break; ]

hdr.h_status = (unshort) s;
hdr.h_extra = (unshort) errno;
putrep(&hdr, buffer, repsize); ) )

int do_creat() (

/*

int fd, n, mode;
mode = hdr.h_size;
fd = creat(buffer, mode);
close(fd);
return(fd); )

int do_read() (

/*

int fd, n;
long offset;
unshort count;
offset = hdr.h_offset;
count = hdr.h_size;
if (count > MAX_TRANS) count =

fd = open(buffer, 0);
if (fd < 0) return(errno);
lseek(fd, offset, 0);
n = read(fd, buffer, count);
close(fd);
repsize = n;
return(n); )

int do_write() (
int fd, n;
long offset;
unshort count;
offset = hdr.h_offset;
count = hdr.h_size;
if (count > MAX_TRANS) count =

fd = open(&buffer[BUF_SIZE], 2

if (fd < 0) return(errno);
lseek(fd, offset, 0);
n = write(fd, buffer, count);
close(fd);
return(n); )

do_creat */

/* creat the file */

do_read */

MAX_TRANS;

/* open the file for reading */

/* read data from file */

do_write */

MAX_TRANS;

); /* open the file for writing */

/* write data in the file */

81



Rotinas do Cliente

#define MAX_FD 20
#define LOCAL 100
#define HEAPSIZE 512 /* space for file names */
#define WRITING 2
#define EB -1
#define PS 1

#define NIL_PTR (char*) O

char whereEMAx_FD] = (LOCAL, LOCAL, LOCAL);

long posEMAX_FD]; /* current offset */
char *server_name = "filsrv";
char *file_name[MAX_FD];
char heapEHEAPSIZE];
char *heap_ptr = heap;
header hdrl, hdr2;
char buffer[BUF_SIZE+NAME_SIZE];
extern int errno;

/* OPEN

int open(name, how) char *name; int how; (
int i, len;
if (how < 0 || how > 2) [ errno = EINVAL; return(ER);)
for (i = 0; i < MAX_FD; i++) (
if (where[i] == 0) (
len = strlen(name);
file_name[i] = heap_ptr;
bcopy(name, heap_ptr, len);
heap_ptr += len;
*heap_ptr++ = O;

whereEi] = how + 1;
return(i); ]

)
errno = EMFILE;
return(ER);

)

/* CLOSE

int close(fd) int fd; (
if (where[fd] == LOCAL) return(Xclose(fd));
if (whereEfdJ == 0) (errno = EBADF; return(ER);)
whereEfd] = O;

return(0K);
)
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/ * GREAT */
int creat(name, mode) char *name; int mode; (
int i, len, n;

for (i = 0; i < MAX_FD; i++) (
if (whereEiJ == 0) (
len = strlen(name);
fi1e_name[i] = heap_ptr;
bcopy(name, heap_ptr, len);
heap_ptr += len;
*heap_ptr++ = 0;
whereEi] = WRITING;
strncpyCàhdr1.h_port, server_name, PORTSIZE);
hdr1.h_command = GREAT;
hdr1.h_size = mode;
n = trans(&hdr1, file_name[i], len + 1, &her, buffer, 0);
if (n < 0) (errno = EIO; return(ER);)
return(hdr2.h_status); )

)
errno = EMFILE;
return(ER);

)

/* READ */
int read(fd, buf, bytes) int fd, bytes; char bqu]; (

int n;
if (whereEfd == LOCAL) return (Xread(fd, buf, bytes));
if ((whereEfd]&1) == 0) (errno = EBADF; return(ER);)
strncpy(&hdr1.h,port, server_name, PORTSIZE);
hdr1.h_command = READ;
hdr1.h_size = bytes;
hdr1.h_offset = pos[fd];
n = trans(&hdr1, file_name[fd], strlen(file_name[fd])+1,
&hdr2, buf, bytes);

if (n < 0) [errno = EIO; return(ER);)
if (hdr2.h_extra != O) errno = hdr2.h_extra;
posffd] += hdr2.h_status; /* advance file position */
return(hdr2.h_status);
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/* WHITE */
int write(fd, buf, bytes) int fd, bytes; char bufE]; [
int n, len;

if (whereEfdJ == LOCAL) return (prite(fd, buf, bytes));
if ((whereEfd]&02) == 0) [errno = EBADF; return(ER);]
strncpy(&hdr1.h_port, server_name, PORTSIZE);
len = strlen(fi1e_name[fd]);
hdr1.h_command = WRITE;
hdr1.h_size = bytes;
hdr1.h_offset = posEfd];
bcopy(buf, buffer, bytes); /* copy data to message */
bcopy(fi1e_name[fd], &bufferEBUF_SIZE], len+1);
n = transCâhdrl, buffer, BUF_SIZE+len+1, &hdr2, buf, O);
if(n < 0) [errno = EIO; return(ER);)
if (hdr2.h_extra != O) errno = hdr2.h_extra;
posEfd] += hdr2.h_status;
return(hdr2.h_status);

/*============ Rotinas de biblioteca locais ===========*/

int XreadCfd, buffer, nbytes) int fd; char *buffer; int nbytes; (
int n;

n = callm1(FS, READ, fd, nbytes, O, buffer, NIL_PTR, NIL_PTR);
return(n);

)

int prite(fd, buffer, nbytes) char *buffer; int nbytes; [

return callm1(FS, WHITE, fd, nbytes, 0, buffer, NIL_PTR, NIL_PTR);
)

int Xclose(fd) int fd; [

return callm1(FS, CLOSE, fd, O, O, NIL_PTR, NIL_PTR, NIL_PTR);
)
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Driver de Rede

/* uti1.c */

#define PIC_enable() port_out(INT_CTL, ENABLE)

extern char get_byte();
struct neinfo neinfo = (OxBOO);
struct dp8390info dp83901nfo = (OxSOO, 0x26, 0x40, 0x20, 0x00, OxOO];

/* dp8390.c *]

/* macros for device I/O */
#define PIC_enable() port_out(INT_CTL,ENABLE)
#define input(devaddr, dp_register) X

inbyte((vir_bytes)&((union dp8390reg *)
devaddr)->dp_pg0rd.dp_register)
#define input1(devaddr, dp_register) X

inbyte((vir_bytes)&((union dp8390reg *)
devaddr)->dp_pg1rdwr.dp_register)
#define output(devaddr, dp_register, value) X

outbyte((vir_bytes)&((union dp8390reg *)
devaddr)—>dp_pg0wr.dp,register, value)
#define output1(devaddr, dp_register, value) X

outbyte((vir_bytes)&((union dp8390reg *)
devaddr)->dp_pg1rdwr.dp_register, value)
#define MAX_WAIT 10000
#ifdef DPSTAT
struct dpstat dpstat;
#endif
static int (*bufread)(); /* call when packet came in */
static int (*bufwritten)(); /* call when packet has been written */
static disabled;
static phys_bytes curopacket; /* packet being transmitted */
static phys_bytes Curbuff; /* address of next read buffer to release */

PUBLIC dpreset()(
register vir_bytes device;

device = dp8390info.dpi_devaddr;
output(device, dp_cr, CR_PS_PO|CR_DM_ABORTICR_STP);

)
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PUBLIC dpinit()(

)

register vir_bytes device;
int value;

device = dp8390info.dpi_devaddr;
output(device, dp_cr, CR_PS_POICR_DM_ABORTICR_STP);
value = input(device, dp_cr);
if (value != 0x21)

panic("No Ethernet board !", N0_NUM);

output(device, dp_dcr, O);
output(device, dp_tpsr, Ox60);
output(device, dp_tcr, O);
output(device, dp_rcr, Ox20);
output(device, dp_pstart, 4);
output(device, dp_bnry, 4);
output(device, dp_pstop, OxFF);
output(device, dp_tbcrO, OXBC);

output(device, dp_tbcrl, O);
output(device, dp_isr, OxFF);
output(device, dp_cr, CR_PS_P1|CR_DM_ABORT|CR_STP);
output1(device, dp_curr, 4);
output1(device, dp_cr, CR_PS_PO|CR_DM_ABORTICR_STA);
value = input(device, dp_cr);
if (value != 0x22)

panic("N0 Ethernet Board ", NO_NUM);

static chipinit(myaddr) Eth_addr *myaddr;
€.. .)

/* Interrupt handling */

static dp_xmit_intr()
(.. .)
PUBLIC dma_set(bufcnt,pageh,page1) int bufcnt; phys_bytes pageh, pagelgi
register vir_bytes device;

device = dp8390info.dpi_devaddr;
output(device, dp_cr, CR_DM_ABORTICR_PS_PO|CR_STA);

output(device, dp_rbcrO, bufcnt&0xFF);
output(device, dp_rbcrl, bufcnt»8);
output(device, dp_rsaro, pagel);
output(device, dp_rsarl, pageh);
outputhevice, dp_cr, CR_DM_RR|CR_STA);
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static recvintr()£
register vir_bytes device;
register phys_bytes paddr;
struct rcvdheader pkthead;
char pageno, curr, next;
int length;

device = dp8390info.dpi_devaddr;
pageno = input(device, dp_bnry)+1;
if (pageno == dp8390info.dpi_pstop) pageno = dp8390info.dpi_pstart;
while (!(disabled)) [

)
)

output(device, dp_cr, CR_PS_P1ICR_DM_ABORT|CR_STA);
curr = input1(device, dp_curr);
output1(device, dp_cr, CR_PS_P0|CR_DM_ABORT|CR_STA);
if (pageno==curr) break;
STINC(ds_read);
paddr = dp8390info.dpi_rbuf;
dma_set(4, (phys_bytes)pageno, (phys_bytes)0x00);
rec_header();
getheader(paddr, &pkthead);
next = pkthead.rp_next;
if (pkthead.rp_status&RSR_PRX) (
length = (pkthead.rp_rbcl&OxFF)I(pkthead.rp_rbch«8);
Curbuff = paddr + sizeof (pkthead);
dma_set(length—4, (phys_bytes)(pageno),(phys_bytes)0x04);
ne_receive(length-4);
disabled = 1;
(*bufread)(Curbuff, length—4); )

pageno = pkthead.rp_next;
if (pageno >= dp8390info.dpi_pstop II pageno < dp83901nfo.dpi_pstart)
printf("page no %xXn", pageno);

assert(pageno >= dp8390info.dpi_pstart);
assert(pageno < dp8390info.dpi_pstop);

static cntintr()
€.. .)

dp8390_int()
€.. .)

eth_init(etheraddr, br, bw) Eth_addr *etheraddr; int (*br)(), (*bw)();£
bufread = br;
bufwritten = bw;
chipinit(etheraddr); /* start ethernet controller chip */

)
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eth_write(bufaddr, bufcnt) phys_bytes bufaddr; int bufcnt;£
register vir_bytes device;
int i;
char c;

device = dp8390info.dpi_devaddr;
i = 0;
c = input(device, dp_cr);
while ((c == CR_TXP) && (i++ < 0x8000)) c = inputhevice, dp_cr);
if (c == CR_TXP) (
printf("Nao foi possivel transmitian");
return; )

assert(bufcnt >= 60); /* magic Ethernet requirement */
curopacket = bufaddr;
output(device, dp_isr, ISR_RDC);
output(device, dp_tbcrl, bufcnt»8);
outputhevice, dp_tbcro, bufcntâºxFF);
bufcnt = (bufcnt + 1)&OxFFFE;
output(device, dp_cr, CR_DM_ABORTICR_STA);

output(device, dp_rbcrO, bufcntâºxFF);
output(device, dp_rbcr1, bufcnt»8);
output(device, dp_rsarO, O);
output(device, dp_rsarl, dp8390info.dpi_tstart);
output(device, dp_cr, CR_DM_RW|CR_STA);
ne_transmit(bufcnt);
c = input(device, dp_isr);
output(device, dp_tpsr, dp8390info.dpi_tstart);
output(device, dp_cr, CR_TXPICR_DM_ABORT|CR_STA);

eth_re1ease(bufaddr) phys_bytes bufaddr;
í...)
phys_bytes eth_getbuf()[

return dp8390info.dpi_tbuf; /* return pointer to xmit buffer */
)
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/* macros for device I/D */

#define input(devaddr, ne_register) X

inbyte((vir_bytes)&((struct nereg *)devaddr)->ne_register)
#define output(devaddr, ne_register, value) X

outbyte((vir_bytes)&((struct nereg *)devaddr)->ne_register,value)
extern char get_byte();
extern dpinit(), dma_set(), dpreset();
phyS_bytes umap();
PRIVATE Buffer tbuf, rbuf;

ne_init() (
register vir_bytes device;
int reset;

device = neinfo.nei_devaddr;
reset = input(device, ne_reset);
output(device, ne_reset, reset);
dpinit();
dp8390info.dpi_tbuf = umap(proc_addr(cur_proc),D,

(vir_bytes)&tbuf, (vir_bytes)BUF_SZ);
dp83901nfo.dpi_rbuf = umap(proc_addr(cur_proc),D,

(vir_bytes)&rbuf,(vir_bytes)BUF_SZ);
)

etheraddr(eaddr) Eth_addr *eaddr; (
register vir_bytes device;

dma_set(6, (phys_bytes)0, (phys_bytes)0);
device = neinfo.nei_devaddr;
eaddr->e[0] input(device, ne_eaddr);
eaddr->e[1] input(device, ne_eaddr);
eaddr—>e[2] input(device, ne_eaddr);
eaddr->e[3] input(device, ne_eaddr);
eaddr—>e[4] input(device, ne_eaddr);
eaddr—>e[5] inputhevice, ne_eaddr);
dpreset();
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ne_transmit(bufcnt) int bufcnt;
(
register vir_bytes device;
int i;

device = neinfo.nei_devaddr;
for(i = 0; i < bufcnt; i++) output(device, ne_eaddr, tbuf.buf[i]);

)

rec_header()(
register vir_bytes device;
int i;

device ' neinfo.nei_devaddr;
for (i 0; i < 4; i++) rbuf.buf[i] = input(device, ne_eaddr);

)

ne_receive(bufcnt) int bufcnt; (
register vir_bytes device;
int i;
device = neinfo.nei_devaddr;
for (i 0; i < bufcnt; i++) rbuf.buf[i+4] = inputhevice, ne_eaddr);

)
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Apêndice B

Instalação do Sistema

Este apêndice apresenta os passos de instalação do cliente e do servidor de arquivos
e fornece o conteúdo do sistema de arquivos raiz do MINIX.

Instalação do Cliente

Para instalar o software do cliente, deve—se seguir os seguintes passos:

1. Ligar o computador com o disquete de boot para rede no drive 0. Deve aparecer a
seguinte mensagem: “Booting MINIX 1.3”.

2. Em cerca de 15 segundos, aparecerá um menu na tela com diversas opções. Remova
o disquete de boot do drive 0, coloque o disquete com o sistema de arquivos raiz,
contendo as novas rotinas de biblioteca do cliente, no lugar e aperte a tecla = (sinal
de igual).

3. Deve aparecer uma mensagem informando a quantidade de memória da máquina,
o tamanho do sistema operacional e a memória disponível para os programas de
usuário. Em seguida, o sistema de arquivos raiz será copiado na memória e o
arquivo de inicialização do sistema (rc) será executado. Aparecerá uma mensagem
pedindo para retirar o disquete com o sistema de arquivos raiz do drive 0, inserir o
disquete do usuário nºr-lugar e teclar ENTER.

4. O disquete do usuário será montado no subdiretório /usr e uma mensagem requisi-
tará a data na forma MMDDYYhhmmss. Em seguida aparecerá na tela a mensagem:
login:
Digite “root” e o sistema pedirá sua senha. Digite “sistema”.

5. Se tudo ocorrer bem o shell mostrará um rom t na tela sinal de cifrão . Você 'a,

pode usar as rotinas do cliente para acessar o servidor de arquivos.
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Instalação do Servidor de Arquivos

A instalação do servidor de arquivos é quase igual à. do cliente. As diferenças são as
seguintes:

o No passo 2, deixe o disquete de boot no drive 0 e tecle =. O sistema carregará
automaticamente o sistema de arquivos raiz do disco rígido.

. No passo 3, não aparecerá mensagem para trocar disquetes, pois no arquivo rc já
existe o comando para carregar os arquivos de usuário do disco rígido. Neste ponto,
o servidor será carregado na memória e ficará executando em background.

. No passo 4, será montada no subdiretório /usr, a partição do disco rígido destinada
aos arquivos de usuários, ou mais especificamente, ao servidor de arquivos.

Conteúdo do sistema de arquivos raiz

O diretório raiz do sistema de arquivos do MINIX contém os seguintes subdiretórios:

/bin - contém os principais programas executáveis;

/dev - contém arquivos especiais para os dispositivos de E/S;

/etc - contém arquivos e programas para administração do sistema, como o arquivo
rc;

/lib - contém as rotinas de biblioteca do sistema. No caso do cliente, contém as
novas rotinas de biblioteca de rede;

'

. tm — armazena ar uivos tem oráriOS',

/usr - subdiretório onde é montado o disquete ou partição do disco para os arquivos
do usuário;

/user - subdiretório onde os usuários podem montar outros sistemas de arquivos.
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Errar, com vontade de acertar,
não é errar, é aprender.

ANDRÉ LUIZ.

Se o que te parecia grande visto de longe
se converte em nada quando o tens na mão, recomeça;

na luta e não no prêmio é que está a virtude.

R. MILNES


