
SERVIDOR DE IMPRESSÃO 

PARA UM AMBIENTE COMPUTACIONAL 

DISTRIBUIDO 

Rita Theresinha de Miranda Furquim 

ORIENTADOR 

Prof. Dr. Marcos José Santana 

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências 
Matemáticas de São Carlos, da Universidade de 
São Paulo, como parte dos requisitos para obten-
ção do título de Mestre na Área de Ciências de 
Computação e Matemática Computacional. 

São Carlos 
1992 



Dedico este trabalho aos 

meus filhos Gustavo, Gabriel 

e Anelisa. 



AGRADECIMENTOS 

Ao professor Marcos por ter acreditado em mim, agradeço a 
orientação conduzida com seriedade e segurança; agradeço ainda a 
paciência, a atenção, o incentivo que foram motivos para que esse 
trabalho se concretizasse. 

Ao professor Onofre e à Ana Luisa pelas condições favorá-
veis que me proporcionaram. 

Aos técnicos do LASD, Eduardo e Cabral, que nunca me 
negaram um pedido ou mediram esforços para me atender, quando ne-
cessitava da colaboração dos mesmos. 

As secretárias Laura e Beth pela eterna atenção desde o 
primeiro momento em que cheguei a este Instituto. 

As amigas Regina Sousa e Renata Cicilini pelas constantes 
palavras amigas e sinceras, que muito me incentivaram. 

As instituições FAPESP, CAPES e CNPQ pelo apoio que pres-
tam ao desenvolvimento do grupo. 



RESUMO 

Este trabalho discute tópicos fundamentais relacionados 
com a conceituação básica sobre sistemas computacionais distribuí-
dos, redes locais e servidores de impressão, destacando-se protoco-
los de comunicação e formas de implementação dos servidores de im-
pressão. 

Uma arquitetura para servidores de impressão operando em 
sistemas computacionais distribuídos baseados em rede local é apre-
sentada. A organização proposta e implementada apresenta vantagens 
em relação a outras existentes, principalmente em termos de porta-
bilidade do software, permitindo atendimento a uma comunidade de 
usuários diversificada. 



ABSTRACT 

This work discusses fundamental concepts related to 
distributed computing systems based on local area networks and 
printer servers. Communication protocols and approaches for printer 
server implementation are discussed in great detail. 

An architecture for LAN-based printer servers is 
presented. The system proposed and implemented has advantages over 
other existing systems, mainly in terms of software portability, 
allowing easy instalations in different environments and, 
therefore, extending the service to a greater user community. 
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CAPITULOI 

INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os sistemas computacionais distribuídos têm passado por um 
processo de desenvolvimento continuo, abrangendo considerações 
técnicas e econômicas, com o propósito de atendimento das neces-
sidades de compartilhamento de recursos, alta disponibilidade de 
elementos do sistema, alta mobilidade dos usuários, entre outros 
fatores vantajosos provenientes do uso desses sistemas [MUL89]. Os 
sistemas distribuídos exploram a potência e flexibilidade de compu-
tadores, possibilitando o acesso a recursos de hardware e infor-
mações, de forma compartilhada, através de redes de comunicação. 

As redes de comunicação empregadas são classificadas de 
acordo com as distâncias envolvidas. Em um extremo existem as redes 
de longa distância (WANs - Wide Area Network), que possibilitam a 
interconexão de máquinas dispersas fisicamente, atingindo dis-
tâncias de centenas de quilômetros. Por outro lado existem as redes 
locais (LANs - Local Area Network), que apesar de terem 	sido de- 
senvolvidas a partir dos conceitos utilizados nas redes de longa 
distância, apresentam desempenho extremamente superior, principal-
mente devido ao envolvimento de interconexôes de pequena dis-
tância: velocidades mais elevadas com baixa taxas de erros se tor-
naram possíveis. Mais recentemente surgiram as redes metropolitanas 
(MANs - Man Area Network) que se colocam entre as WANs e as LANs, 
explorando o avanço constante da tecnologia [COU88]. 

Para possibilitar a comunicação entre máquinas interconec-
tadas em uma rede há necessidade de um software de controle, o que 
normalmente é organizado de forma hierárquica, através de vários 
níveis de protocolos. Os protocolos de comunicação para redes, pro-
postos como padrão, não são considerados ideais para uso em 
sistemas baseados em redes locais, devido à complexidade e ao 
número de camadas necessárias, o que provoca atrasos inevitáveis 
ITAN85]. Assim, sistemas computacionais baseados em redes locais 
normalmente requerem a implementação de protocolos eficientes, 
compatíveis com as características dessa classe de sistemas. 

O desenvolvimento de protocolos para sistemas computacio-
nais distribuídos baseados em redes locais, segue normalmente o mo-
delo geral de troca de mensagens para a comunicação entre proces- 
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sos. O mecanismo considerado ideal para essa inter-comunicação é o 
"Remote Procedure Call" (RPC), em virtude das facilidades de imple-
mentação e da segurança exigida para esses sistemas [BIR85, C0U88, 
SCH89]. 

Diversas arquiteturas têm sido consideradas na implementa-
ção dos sistemas computacionais distribuídos baseados em redes lo-
cais. Entretanto, independente da organização adotada, normalmente 
os sistemas seguem o paradigma de cliente/servidor, onde um con-
junto de máquinas desempenha a função de servidores, prestando 
serviços, enquanto outros elementos requisitam serviços. 

Dentre os servidores presentes em um sistema computacional 
distribuído, o de arquivos (que permite o compartilhamento de 
dados) e o de impressão (através do qual os clientes podem utilizar 
os dispositivos de impressão disponíveis no sistema) são funda-
mentais [JAN83]. 

Este trabalho teve origem no interesse do Grupo de Siste-
mas Distribuídos e Programação Concorrente do Departamento de Ciên-
cias da Computação e Estatística do Instituto de Ciências Matemá-
ticas de São Carlos - USP, em desenvolver um sistema computacional 
distribuído baseado em rede local, usando o esquema cliente/servi-
dor, para atendimento dos diversos grupos de usuários existentes, 
incluindo a integração de vários sistemas. Em particular, atualmen-
te o interesse maior está voltado para o desenvolvimento de 
diversos servidores destinados a ambientes heterogêneos onde existe 
um número elevado de usuários, que necessitam utilizar recursos sem 
alterar o seu próprio ambiente de trabalho. 

Para que o objetivo de fácil portabilidade do servidor de 
impressão seja atingido, há necessidade da definição de um pro-
tocolo de comunicação o mais independente possível do sistema 
operacional, permitindo que o sistema seja altamente flexível e 
adaptável. Além disso, o servidor de impressão deve possuir um 
sistema de "spooling", por ser um mecanismo adequado de atendi-
mento às solicitações dos clientes de um sistema computacional dis-
tribuído. 

A importância do desenvolvimento deste trabalho está re-
lacionada também de forma direta, com a possibilidade de futuros 
desenvolvimentos, pois existe a possibilidade de fazer o transporte 
do utilitário de acesso ao servidor de impressão para diferentes 
sistemas operacionais, de modo que faça o gerenciamento das chama-
das recebidas dos sistemas operacionais autorizados a usá-lo, bem 
como de seus usuários. Tambem podem ser incluídas outras operações 
no servidor de impressão desenvolvido, caso seja necessário alterar 
a configuração do sistema e tendo de se compartilhar, por exemplo, 
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o mesmo equipamento de um servidor de arquivos. Além disso, no 
sistema pode também ser incluído um servidor de preparação 
("binding service") e facilmente poderá ser registrado o endereço 
do servidor de impressão para a importação de seus serviços. 

1.2. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

No capítulo II é apresentada a revisão bibliográfica efe-
tuada para o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente são dis-
cutidos o conceito e as características dos sistemas computacionais 
distribuídos baseados em redes locais de computadores, visando 
melhor situar o sistema que suportará o servidor de impressão 
desenvolvido, além da apresentação das características básicas que 
devem ser atingidas para que um sistema possa ser classificado como 
distribuído. Em seguida são abordados tópicos referentes aos 
protocolos de comunicação, com uma conceituação geral e análise de 
protocolos, destacando um mecanismo de implementação considerado 
adequado para o desenvolvimento deste trabalho. Uma proposta de or-
ganização que reduz o custo de desenvolvimento, aumentando a 
velocidade e desempenho do sistema computacional distribuído é 
também discutida. Em continuação são apresentados o conceito, orga-
nização geral e exemplos de servidores de impressão. 

No capítulo III ó dada uma visão global do servidor de im-
pressão desenvolvido, destacando o relacionamento existente entre 
esse servidor e os diversos clientes do sistema, assim como a 
relação entre o servidor e os sistemas de impressão, fornecendo 
linhas gerais da arquitetura do sistema implementado. 

No capítulo IV é descrito o protocolo do servidor de im-
pressão, apresentando suas características, primitivas e o meca-
nismo de comunicação utilizado na implementação do sistema. Des-
tacam-se aspectos gerais não convenientes que propiciaram modifica-
ções na organização hierárquica das camadas necessárias para a 
troca de mensagens. 

No capítulo V são apresentadas as características gerais 
do servidor de impressão desenvolvido, a sua arquitetura, conside-
rações gerais sobre o hardware utilizado e a estrutura modular do 
software elaborado. 

No capítulo VI são apresentados os resultados dos testes 
realizados com o protocolo, mecanismo de comunicação e o servidor 
de impressão, com exemplos de implementação e utilização. 

3 



No capítulo VII são apresentadas as conclusões finais, os 
aspectos relevantes e sugestões para continuidade deste trabalho. 
Em seguida são apresentados os apêndices que descrevem as funções 
do "Packet Driver" utilizadas no desenvolvimento do servidor de im-
pressão (A1); a interface dos módulos do software executado no 
servidor de impressão, cujo objetivo principal é o atendimento de 
solicitações vindas dos diversos clientes do sistema (A2); a 
interface das funções que executam os diversos serviços disponíveis 
no referido servidor (A3). 
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CAPITULO II 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos necessários 
para o entendimento do ambiente onde o projeto é desenvolvido. Di-
versas experiências registradas na literatura são revisadas, com o 
objetivo de se ter um melhor embasamento prático/teórico para a to-
mada de decisões ao longo do projeto e implementação do servidor de 
impressão discutido nesta dissertação. 
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2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo é apresentado o estudo bibliográfico rea-
lizado para o desenvolvimento deste trabalho, introduzindo-se con-
ceitos básicos sobre redes, sistemas distribuídos e mencionando-se 
os elementos fundamentais desses sistemas (que servem de base para 
situar o ambiente e as condições desejáveis para o atendimento dos 
clientes de um sistema distribuído). 

Também é destacado o conceito de protocolo, que permite a 
comunicação entre os elementos de um sistema distribuído, assim 
como a sua forma de organização, com ênfase no mecanismo de imple-
mentação RPC (Remote Procedure Call) utilizado no desenvolvimento 
deste trabalho, fornecendo subsídios para o protocolo de comunica-
ção apresentado no capítulo IV. 

São explanados alguns pontos básicos do uso compartilhado 
de recursos de hardware, entre os clientes de um sistema 
distribuído, destacando-se a confiabilidade, tolerância às falhas e 
transparência. São também apresentados o conceito, formas de 
organização de um servidor de impressão e alguns exemplos, que 
fundamentam a definição da arquitetura e considerações gerais do 
servidor discutido no capítulo V. 
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2.2. SISTEMAS COMPUTACIONAIS DISTRIBU1DOS BASEADOS EM REDES LOCAIS 
DE COMPUTADORES 

Para melhor se conceituar, classificar e exemplificar sis-
temas computacionais distribuídos, deve-se antes introduzir conhe-
cimentos básicos de redes de computadores. Assim, são apresentados 
inicialmente o conceito de rede de computadores e os aspectos que 
afetam o custo e desempenho. Posteriormente, o tema principal deste 
trabalho (sistemas distribuídos) é então detalhado. 

2.2.1. REDES DE COMPUTADORES 

Uma rede de computadores constitui um conjunto de equipa-
mentos computacionais ligados entre si por canais de transmissão, 
permitindo o compartilhamento de recursos de hardware e informações 
do sistema, possibilitando assim um melhor aproveitamento da 
potência computacional instalada. 

Dependendo do escopo geográfico envolvido têm-se três 
tipos de redes: de longa distância (WAN - Wide Area Network); local 
(LAN - Local Area Network) e Internetwork [C0U88], sendo essa 
última conhecida através de uma nomenclatura mais recente: MAN 
(Metropolitan Area Network), que são as intermediárias. 

As redes de longa distância (WAN) fazem as transmissões 
entre os nós com as operações de armazenamento e transmissão atra-
vés dos PSEs (Packet Switching Exchanges), que se incumbem de arma-
zenar temporariamente cada pacote e transmiti-10 através da rede. 
Podem ser usadas para conectar computador a computador, a qualquer 
distância, porém pode-se observar que o tempo gasto para a trans-
missão de dados é diretamente proporcional ao número de nós utili-
zados na rota (caminho); evidentemente tem-se em certos casos um 
baixo desempenho não sendo adequado aos sistemas computacionais 
distribuídos em geral e sim para grupos de LANs (Internets) 
[TAN85]. 

Dependendo do contexto as LANs são mais adotadas, pois não 
requerem o armazenamento dos pacotes para posterior retransmissão e 
apresentam baixa latência quando não existem sobrecargas (porque 
tem-se um circuito de comunicação dedicado, com extensão máxima de 
alguns quilômetros). Segundo Bal et al [BAL89] a diferença é que a 
comunicação nas WANs é mais lenta e menos confiável que nas LANs. 
No entanto, acredita-se que no futuro não haverá distinção entre os 
dois tipos de redes (LAN e WAN), devido à disponibilidade crescente 
de linhas de comunicação para grandes distâncias, com velocidades 
altas e baixa taxa de erros. 
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Os elementos que determinam o custo e o desempenho de uma 
LAN são: topologia, meio de transmissão e protocolo de controle de 
acesso ao meio [STA84]. 

TOPOLOGIA 

Topologia é o arranjo geométrico dos nós (equipamentos) e 
as interligações constituindo a rede. No caso de redes locais as 
topologias relevantes são barramento e anel, apesar de existirem 
outras básicas como estrela e árvore. 

Estrela [ADR88,C0U88,LAG86,STA84] 

A topologia estrela (figura 2.1.a) é caracterizada por 
possuir um elemento de comutação central, no qual todos os demais 
nós da rede estão conectados e através do qual é feita a 
comunicação. Fica evidente que se ocorrer algum problema com esse 
elemento central haverá ruptura da rede, causando a parada do 
sistema por completo. Por outro lado, a falha de outro elemento 
qualquer provocará efeitos mínimos no resto da rede. Nessa 
topologia existe uma ligação ponto-a-ponto para a comunicação entre 
os nós, pois os circuitos permitem apenas a conexão de somente dois 
equipamentos, sem se passar por outros intermediários. 

Anel [COU88,LAG86,STA84] 

Na topologia anel (figura 2.1.b) tem-se a formação de um 
elo, onde cada nó está ligado a um elemento de repetição. Os dados 
circulam no anel entre os repetidores, em forma de pacotes que con-
têm os endereços de origem e destino, bem como os dados. O nó des-
tino copia os dados do pacote em um "buffer" local, quando o pacote 
contém como endereço destino o próprio nó. Nesse tipo de rede os 
nós são conectados por ligações ponto-a-ponto, formando um arranjo 
circular e sem quebra. 

Barramento [COU88,LAG86,STA84] 

Já na topologia barramento (figura 2.1.c), tem-se uma 
ligação multi-ponto, pois existe uma linha única compartilhada por 
diversos nós. Essa topologia permite que todos os elementos 
compartilhem um único meio de comunicação forçando que apenas um 
deles possa fazer a sua transmissão, de cada vez. Cada estação 
verifica o meio de transmissão, reconhece e faz uma cópia de 
pacotes que contenham seu endereço. 
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figura 2.1.a Estrela 	 figura 2.1.b Anel 

figura 2.1.c Barramento 

MEIOS DE TRANSMISSÃO 

Para se fazer a comunicação entre os diversos elementos da 
rede, há necessidade do uso de um meio físico que permita a 
transmissão dos dados. Os meios utilizados atualmente para essa co-
municação são: par trançado (fio telefônico), cabo coaxial e fi-
bras óticas. 

O par trançado é adequado para ligações ponto-a--ponto, de 
baixa (ou média) velocidade, sendo de baixo custo. O cabo coaxial 
apresenta um custo pouco superior ao par trançado, porém suporta 
velocidades mais altas, sendo relativamente imune a ruídos. No caso 
da fibra ótica o custo se torna bastante superior, mas possibilita 
alta faixa de passagem, com taxa de erro baixíssima, não permitindo 
interferência elétrica, eletromagnética ou de ruído. 
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PROTOCOLOS DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO

Os métodos de acesso ao meio de transmissão são técnicas
que permitem a utiiização de forma compartiihada do cana] de comu—
nicação, peios nós que compõem a rede [GU189,LAM80,LAM83,LUC78],
podendo ser aieatória ou controiada.

Nos métodos de acesso aieatório tem—se: CSMA (Carrier
Sense Mu1tip1e Acess) e CSMA/CD (CSMA with Coiiision Detection)
mais adequados & topoiogia em barramento; Inserção de Registro e
"Slotted Ring" mais adequados à topoiogia ane]. Nos métodos de
acesso controiado tem—se o uso de "token" nas topoiogias barramen—
to e ane], conhecidos por “token bus" e "token ring", respectiva—
mente. Atuaimente, os principais métodos utiiizados são CSMA/CD e
barramento com "token" (“token bus").

CSMA [LA686,LUC78,STA84]

O método CSMA é também conhecido por “Listen before
talking” ("ouça antes de falar"), que consiste em: uma estação que
deseja transmitir, verifica antes se o meio estã ocioso e então de—
cide fazer ou não a transmissão. Em caso positivo, após aigum tempo
deverá receber uma mensagem de confirmação. Se a confirmação não
ocorrer, a estação deverá retransmitir a mensagem. As coiisões po—
derão ocorrer se duas ou mais estações transmitirem ao mesmo tempo.
Os aigorítmos utiiizados no caso do meio de transmissão estar ocu—
pado são: “non—persistent" (existe a espera de um tempo aieatorio);
"1—persístent" (continua a monitoração até que encontre a rede
ociosa e então transmite); "p—persístent" (quando a rede estiver
ociosa a estação pode ou não transmitir, de acordo com uma probabi—
iidade Q).

CSMA/CD [COU88,LAG86,LUC78,STA84]

O método CSMA/CD conhecido por "Listen while talking“ é
uma extensão técnica do CSMA, que tenta soiucionar os probiemas
causados peias coiisões. Assim, se ocorrer uma co1isão o meio de
transmissão é mantido inacessíve] por um certo tempo (o que pode
reduzir a capacidade do sistema). Nesse método a estação "ouve
enquanto fala" e se uma coiisão for detectada, a mesma para de
transmitir imediatamente, sina1izando na rede o acontecimento, as—
segurando que todas as estações reconheçam a colisão. Após o sinal,
todas as estações que estão transmitindo (e portanto ouvindo) can—
celam o pacote corrente, tentando transmiti—10 apos um certo tempo.
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Para que não ocorra novamente outra coiisão, toda estação envoivida
no probiema deve aguardar um tempo aieatório para iniciar a
retransmissão do pacote.

INSERÇÃO DE REGISTRO [LAG86,STA84]

No método de inserção de registro, 0 pacote que deverá sertransmitido é colocado em um registrador de desiocamento, para serinserido na rede e fazer parte do meio de comunicacâo. Esse regis—
trador é inserido na rede quando esta estiver desocupada (entredois pacotes, por exempio) e retirado quando o registrador não
contiver pacote Úti], ou no retorno do pacote enviado à estação, ou
ainda quando a rede estiver desocupada. Os dados são enviados por
desiocamentos e a estação não poderá transmitir novos pacotes, até
que o registrador seja retirado do ane]. 0 tempo de transmissão de—
penderá do número e do tamanho dos pacotes, o que constitue uma
desvantagem do metodo.

"SLOTTED RING" ou ANEL com "SLOTS" [LAG86,STA84]

No “slotted ring", outro método de acesso aieatório ade—
quado à topoiogia ane], um conjunto de ”slots" de tamanho fixo,
circu1am constantemente peia rede, possuindo cada um, um bit inici—
&] indicativo de vazio ou cheio. Uma estação querendo transmitir
aguarda por um "slot" vazio, assinaia—o como cheio e insere o dado
a ser transmitido; então aguarda pelo seu retorno marcando—o como
vazio. Quando a mesma estação poderá transmitir novamente, depende
do protocoio adotado, pois pode ser imediatamente em um novo
"slot", ou pode esperar alguns cicios, para dar chance às outras
estações.

UTILIZAÇÃO DE "TOKEN" [LUC78,STA84]

Nos métodos de acesso controiado existe o uso de um "to—
ken", que é um pacote de controie responsávei por reguiar o direito
de acesso ao meio de transmissão. Caso uma estação possua o
"token", terá o controie do meio por um tempo pré—determinado, du—
rante o qua] poderá transmitir um ou mais pacotes. Ao término, a
estação passa o “token" para a próxima estação na sequência iógica,
ou seja, caso & topoiogia seja ane] 0 "token“ circuia na rede em um
sentido pré—definido; no barramento as estações formam um ane] iô—

gico.
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Quando uma estação deseja transmitir, deve aguardar o "to—
ken" disponível, modifica—10 para ocupado e transmitir o pacoteimediatamente após o mesmo. As outras estações precisam aguardar a
sua vez, sendo que o "token“ sÓ poderá ser coiocado em disponibi—1idade pela estacão que transmitir o pacote, após o término deste e
após recebê—io de voita. Nesse método pode ocorrer a perda do
”token", que pode ser controiada por um mecanismo de “time—out"; o
"token" pode também estar ocupado de forma persistente, o que pode
ser evitado com a impiementacão de um "monitor—bit". O mecanismo de
"time—out” usa um intervaio de tempo pré—definido pe1o sistema, quedetermina o tempo de espera peia resposta de um pedido. No término
desse tempo cessa a espera e pode ou não ocorrer a retransmissão do
pedido. O ”monitor—bit“ é um gerenciador do "token", cuja função é
verificar se o mesmo esta disponívei ao sistema, de tempos em tem—
pos, de forma a reguiar e fiscaiizar sua utiiizacão.

2.2.2. SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

O termo sistema distribuído tem uma conotação muito ampia,
não possuindo uma definicao consensuai entre os especialistas da
área [LAG86]. Pode—se dizer que não existe uma definição unica,
porem cada grupo de pesquisadores dita os requisitos para que um
sistema seja considerado distribuído.

Ensiow [ENS78] se baseia na muitipiicidade de recursos 10—

gicos e físicos, distribuição física dos componentes do sistema,
transparência e autonomia cooperativa, que devem ser satisfeitas
concomitantemente para que um sistema seja distribuído.

Tanenbaum e van Renesse [TAN85] definem como um sistema
que aparenta ser centraiizado, mas o sistema operacionai na rea—
iidade é executado em várias unidades centrais de processamento
(UCPs) independentes. O conceito chave nessa definição e a trans—
parência, onde é afirmado que o uso de múttipios processadores deve
ser invisívei ao usuario.

Couiouris e Doiiimore [COU88] garantem que em um sistema
distribuído o processamento das atividades pode estar iocaiizado em
mais de um computador e os equipamentos se comunicam através de uma
rede para executarem juntos as tarefas.

Muiiender [MUL89] fornece as características para que um
sistema seja distribuído, inciuindo: muitipios elementos de proces—
samento, hardware de interconexão, faiha independente dos eiemen—
tos e estado compartiihado.
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Para cada definicao encontram—se muitos sistemas que podem
não satisfazê—ia, mas que por sua natureza e utiiizacão são chama—
dos e ciassificados como distribuídos. Assim, sempre que se tenha
um conjunto de computadores com capacidade de processamento autôno—
mo, interconectados por uma rede, pode—se considera—io um sistemadistribuído.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Desde o surgimento dos primeiros computadores até a atua—
iidade, podem ser consideradas quatro fases importantes [MUL89]. A

primeira fase teve início com o surgimento dos primeiros compu—
tadores, caracterizados por um aito custo, utiiizacâo monousuaria e
dedicado a uma única tarefa de cada vez [MUL89]. Porém, as memorias
tornaram—se suficientemente grandes para acomodar o sistema opera—
cionai e o programa de apiicacão, surgindo uma nova fase, onde se
obtinha uma utiiizacâo maximizada da máquina, na modaiidade de
processamento conhecida por ”batch" (em lote) [MUL89].

Com a evoiucão tecnológica surgiu a terceira fase, onde
havia a possibiiidade de se compartiihar a máquina (modaiidade
"time sharing"), pois esta se tornou mais veioz e logicamente
chegou—se a um preco menor por cicio de máquina, possibiiitando aos
programadores se tornarem mais produtivos [MUL89,TAN87]. Com o sur—
gimento do VLSI ("Very Large Scaie Integration“) chegou—se à compu—
tação pessoa], que com as LANs permitiram que as estaCões de traba—
ino se viabiiizassem, superando o ”time—sharing". As estacões de
trabalho surgiram em virtude das máquinas isoiadas existentes não
satisfazerem todas as necessidades dos sistemas atuais, como apli—
cações gráficas de aita interação com a teia, utilização de ambien—
tes muitiusuários, bem como máquinas pessoais em ambientes monousu—
ários [MUL89 ,TAN87] .

Pode—se ainda associar a cada uma dessas fases aproximada—
mente uma década, ocorrendo a primeira deias nos anos 50 e a úitima
na década de 80 [MUL89]. Na década atua] é previsto uma pro—
Iiferacão tota] das estações de trabaiho, um baixo custo dos com—
putadores de grande potência, com ampla integração nos ambientes
computacionais. Os sistemas computacionais distribuídos, especiai—
mente os baseados em redes iocais, apresentam hoje um desenvoivi—
mento crescente, com a experiência acumuiada principaimente na ú]—
tima década. A medida em que & proiiferacão de estações de trabaiho
ocorre, o conceito e a apiicacão de sistemas computacionais dis—
tribuídos também se difundem.
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BEA/EFI 0108 E um TACõEs

Um sistema distribuído pode crescer gradativamente, inde—
pendente de fabricantes de hardware, pois a sua configuração pode
ser expandida, reduzida ou aiterada com reiativa faciiidade. 0 mes—
mo ocorre com novos software, que podem ser instaiados, sem gran—des probiemas ou aiterações. Os recursos de aito custo, como dispo—sitivos físicos, dados e programas podem ser compartiihados, tor—
nando a utilização reiativamente barata, com maior disponibiiidade
aos usuários do sistema [MUL89].

Em virtude da repiicação, pode—se ter um aumento na con—
fiabiiidade dos sistemas distribuídos, frente a necessidade de seter diversas cópias de um mesmo arquivo armazenadas em iocais
distintos [MUL89]. Existe também uma maior disponibiiidade dos
recursos do sistema, pois a faiha de um eiemento não deve interrom—
per a operação giobai do sistema. Porém, isto depende da confiabi—
iidade, monitoração entre os componentes do sistema e procedimentos
de detecção e recuperação de faihas [COU88,TAN85].

A mobilidade dos usuários pode também crescer, dependendo
do modeio arquitetura] utiiizado, pois os usuários ficam iivres
para utiiizar o sistema a partir de diversos pontos [COU88]. Por
outro 1ado, dependendo do modeio usado, cada usuário pode precisarter comportamento de um gerente do sistema distribuído, de forma
que as atividades extras como aiocação de tempo de processamento,
manutenção do software, execução de “back—up“ sejam reaiizadas
[MULBS].

Com o objetivo de aumentar a fiexibiiidade do sistema, ai—
guns usuários têm acesso a comunicação básica, enfraquecendo a se—
gurança do mesmo. Apesar de existirem mecanismos para a meihoria da
segurança, via de regra quaiquer dado coiocado na rede deixa de ser
segredo. A compiexidade de um sistema distribuido é bem maior que a
de um sistema comum, pois os tipos de eiementos, assim como o con—
junto de componentes requeridos peio sistema aumentam a dificuidade
de impiementaçâo [MUL89].

Os eiementos que estão presentes na maioria desses siste—
mas e que infiuenciam na sua compiexidade, quando vistos separada—
mente nâo são tão compiexos, porém ao se juntarem as peças e que
começam a surgir os probiemas [MUL89]. Já foi visto que um dos eie—
mentos básicos é uma rede locai, com sua topoiogia, meio de trans—
missão e protocolo de controle de acesso ao meio, bem como os equi—
pamentos. Aiem disso, devem ser destacados outros eiementos, que
são considerados básicos em um sistema distribuido baseado em rede
iocai, que são os servidores.
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2.2.3. ELEMENTOS BÁSICOS

Em um sistema computaciona] distribuído encontram—se eie—
mentos físicos e lógicos, assim como um reiacionamento entre etes.
Como eiementos físicos tem—se uma rede de comunicação, interiigandoos vários computadores e demais eiementos do sistema, de modo queocorra cooperação. Como eiementos 1Ógicos tem—se os dados e o
software que permite o uso desses recursos. A forma como são
reunidos os eiementos para compor o sistema, ou seja, a organização
do mesmo, define o modeio arquitetura] do sistema. Os modeios ar—
quiteturais dos sistemas computacionais distribuidos devem serdefinidos de modo a atender os requisitos básicos de transparência,confiabiiidade e desempenho.

Tanenbaum e van Renesse [TAN85] definem três grandes cate—
gorias dos modelos de sistemas distribuídos: mínicomputador,estação de trabalho e banco de processadores, garantindo que a
maioria dos sistemas existentes se encaixa em um desses modeios. O
modeio mínícomputador é uma extensão do "time—sharing” centra],pois o sistema consiste de poucos minicomputadores muitiusuarios,
cada usuário em uma máquina específica, com acesso remoto às ou—
tras. No modeio estação de trabalho, cada usuário possui sua es—
tação de trabaiho pessoai, normaimente com potência de proces—
samento, memória e aigumas vezes com armazenamento de massa. A

maior parte das atividades é reaiizada iocaimente, com compar—
tiihamento de recursos e dados através da rede tocai. Uma grande
quantidade de sistemas distribuídos adota o modelo estação de
trabalho e o esquema cliente/ servidor, formando uma organização
que se refere mais aos eiementos iógicos, conhecido por modeio
estação de trabalho/servidores. O modeio “pool“ (ou banco) de
processadores se caracteriza peios usuários possuírem terminais e
não estações de trabaiho, que são 1igados a um banco de
processadores, através da rede iocai. O usuário ao requisitar um ou
mais processadores, faz com que seja aberta uma sessão de trabaiho,
iiberando o(s) processador(es) no término do serviço. Os pro—
cessadores usados nesse modelo são uti1izados como um serviço, por
serem gerenciados. Os computadores que fazem a interiigação dos
terminais e rede são chamados PAD (Packet Assembiy Disassembiy),
considerados servidores mais simpies, pois permitem a conexão dos
terminais à rede.

Tem surgido também o modeio híbrido, segundo Couiouris e
Do11imore [COU88], em virtude da inciusão de estações de trabaiho
na maioria dos sistemas distribuídos já existentes. Esse modeio é
baseado no modeio estação de trabaiho, inciuindo—se um banco de
processadores, que podem ser dinamicamente aiocados para tarefas
não adequadas às estações de trabalho, ou atividades que necessitam
do uso de diversos equipamentos de forma concorrente.
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Também é mencionado pelos pesquisadores da área o modeio
integrado [COU88], que provê as vantagens dos sistemas distribuídos
para redes heterogêneas que possuam computadores mono e muiti—usu—
ários. Sendo que o software de cada computador é simiiar a um
sistema operacionai para sistema muiti—usuàrio centraiizado, mais
um software de rede.

SERVIDORES

No paradigma ciiente/servidor o núcieo do sistema opera—
cional deve possuir um mecanismo de comunicação para troca de men—
sagens, onde se utiiiza com maior freqUência o mecanismo RPC, a
ser discutido posteriormente na seção 2.3.2 deste capítuio. Nesse
modeio, para se requisitar aigum servico da rede iocai, o processo
do ciiente envia o pedido a um processo (normaimente) remoto,
capaz de reaiizá—io e de devoiver uma resposta. O processo que
nesse caso requisita aigum serviço é chamado ciiente, enquanto que
o processo que executa a tarefa é dito servidor. Segundo Ravindran
e Chanson [RAV89] os processos que gerenciam recursos são chamados
servidores e os que acessam os recursos são chamados ciientes. Os
ciientes e servidores, quando inciuídos em um mesmo contexto,
segundo Mitcheii [MIT82], são chamados participantes.

Embora dê a impressão de que servidores e ciientes estejam
em máquinas diferentes, pode ocorrer casos em que eies compartiiham
a mesma máquina. Também pode ocorrer que um mesmo processo as vêzes
tenha comportamento de servidor, para aiguns eiementos do sistema e
dependendo da situação, seja ciiente de outro servidor [SAN89].
Como exempio tem—se o servidor de impressão, que em aigumas
impiementacões é ciiente do servidor de arquivos [SAN87] (vide
exempio na seção 2.4.3, deste capítuio) e ambos se comportam como
servidores para os demais eiementos do sistema. De modo gera], os
servidores compõem uma ciasse importante e em certos casos
fundamenta] de eiementos de um sistema computacionai distribuido
moderno. É através dos servidores que se impiementa o compartilha—
mento de hardware e de dados.

Exempios de servidores de um sistema computacionai distri—
buído inciuem: o de arquivos, 0 de impressão, o de carga de pro—
rama ("boot"), o de reiógio ("time"), o de nomes e o de autentica—
Câo, entre outros.

Para maior esciarecimento desses tópicos serão fornecidos
os objetivos de cada servidor e em seguida apresentados exempios de
sistemas distribuídos com os seus respectivos servidores.
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Servidor de arquivos
O servidor de arquivos tem como finalidade primordial fa—

zer o armazenamento e gerenciamento do sistema de arquivos dos
usuários. Normalmente está instalado em uma estação de trabalho com
grande capacidade de armazenamento secundário, ou seja com mais de
um disco rígido, para permitir a realização do “back—up" diario. Os
servidores de arquivos tiveram uma evolução acentuada de forma a
permitir que os usuários tivessem acesso aos dados a nível de
arquivos, páginas, bytes ou registros [MIT82]. Birrel e Needham
[BIRSO] fornecem as características principais e discutem os
problemas de implementação de um servidor de arquivos universal,
que deve suportar acesso aleatório a pequenos campos, permitir o
armazenamento e recuperação de arquivos inteiros, páginas ou byte e
para proteção dos dados é importante suportar também transações
atômicas. Um servidor de arquivos deve ser confiável, de forma queevite maiores problemas caso haja interrupção de operação por
problema de hardware ou software do servidor ou do cliente [SV084].
Deve evitar que ocorra perda dos dados, bem como inconsistências,
que precisam ser verificadas e detectadas para correção. Tambem
necessita da implementação de técnicas de segurança, para evitar
que usuários não autorizados tenham acesso a dados, caso o servidor
de autenticação não esteja disponível, ou não realize essa função
[LEV90].

Servidor de impressão
O servidor de impressão tem como função básica permitir

que arquivos sejam impressos, para todos os clientes do sistema,
isto é, os dispositivos de impressão disponíveis sejam comparti—
lhados pelos diversos usuários. Um servidor de impressão pode
também gerenciar filas de espera de arquivos a serem impressos,
podendo dar suporte a vários tipos de impressoras. Janson et al
[JAN83] afirmam que apesar de serem muitos os servidores
discutidos na literatura, os básicos são <a de arquivos e (3 de
impressão, sendo esse principalmente um controlador de um recurso
de hardware.

Servidor de nomes

O servidor de nomes deve gerenciar tabelas de nomes, ende—
reços e funções para localização dos elementos e serviços do siste—
ma. Esse servidor deve aceitar nomes em um certo domínio e mapea—
los em outro domínio [TAN85], registrando serviços, processos, etc,
que devem ser publicamente conhecidos. Assim como o servidor de ar—
quivos, um único servidor de nomes para sistemas distribuídos rela—
tivamente grandes e indesejável, pois pode ocorrer longas esperas
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para se ter acesso às informacões, tornando—se gargalos do sistema.

Servidor de carga de programa

O servidor de carga de programa, conhecido por servidor de
"boot", faz o gerenciamento do carregamento de programas, especiai—
mente do sistema operacionai para as máquinas que não possuamdisco. Por questões econômicas esse servidor pode estar instaiado
em uma máquina, junto a outros servidores [TAN85].

Servidor de relógio

O servidor de reiógio ("time") gerencia o reiógio interno
do sistema, em tempo rea], aceitando funções que permitam acertar e
fornecer a hora correta [TAN85].

Servidor de autenticação

Encontra—se também o servidor de autenticação em aiguns
sistemas computacionais distribuidos, cujo objetivo básico Ó manter
as reiacões dos servicos fornecidos peio sistema e a ciasse de c1i—
entes que estão autorizados a acessa—105. Quando ocorre uma soiici—
tação de certo c1iente, faz a verificacão da possibilidade de aces—
so ao servico, autorizando ou não a execução do mesmo. Em aiguns
sistemas as tarefas deste servidor ficam di1uídas no servidor de
nomes.

2.2.4. SISTEMAS EXISTENTES

A seguir são descritos aiguns dos sistemas existentes com
o intuito de integrar os conceitos fornecidos, eiucidando o
objetivo a ser atingido nesse trabaiho.

Sistema TRICE (Southampton University, U.K.)

O ambiente TRICE (TRansportabie Integrated Computing Envi—
ronment) [SAN89], é um sistema computacional distribuído que utiii—
za () ane] de Cambridge ("Cambridge Ring"), sendo constituído de
diversas redes interconectadas em estre1a (”star—ring"). É

caracterizado por um alto desempenho, reiativa transparência, sendo
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a organização baseada no modeio estação de trabalho/servidores,usando o mecanismo RPC para a comunicação e o paradigma ciiente/servidor. Os principais eiementos do sistema inciuem a rede iocai,
que interconecta as estações de trabaiho aos servidores de
arquivos, impressão, muitipio, reiógio, de acesso a um VAX e um
"gateway".

A rede ioca] tem & topoiogia ane], usando o par trançado
como meio físico para conexão. Existe uma estação de monitoração do
sistema, que deve iniciar a operação e manter uma sequencia de
"slots" Circuiando na rede. Os repetidores de sina) devem ficar no
máximo a 100 (cem) metros de distância, onde devem ser acopiadas asestações de trabalho e os servidores. As estações de trabaiho podem
ou não ter unidades de disco (f]exívei ou rígido) e ser de uso
gera] ou específico.

Cada um dos servidores de arquivos (0 sistema possuevários) faz o armazenamento e gerenciamento do sistema de arquivos
de um grupo de usuários, estando instalado em uma estação de
trabalho avançada, normaimente com dois discos (um utiiizado
especiaimente para a reaiização de “back—up"). O servidor de
impressão aiém de imprimir os arquivos, faz o gerenciamento de
fiias de espera. Está instaiado em uma estação de trabaiho com
capacidade média de armazenamento e diversas portas seriais e
paraieias, para conexão de impressoras matriciais, de 1inha,
iaser, piotter, etc. O servidor muitipio engioba os de nome, carga
de programas e reiogio, por questões económicas. O servidor de
acesso ao VAX permite conexão a uma ou mais máquinas VAX, atraves
de uma estação de trabaiho comum, como se fosse um termina). O

servidor “gateway" é uma porta de entrada e saída de informações,
para interconexão com o mundo exterior.

Sistema de CAMBRIDGE (Cambridge University, U.K.)

O sistema computaciona] distribuido de Cambridge tem a to—
poiogia ane] e adota o método de acesso a1eatório "slotted ring"
como protocoio de acesso ao meio [TAN85]. Esse sistema foi iniciai—
mente baseado em dois componentes básicos: banco de processadores e
servidores remotos [SAN89]. Os processadores são aiocados dinâmica—
mente, para uma sessão inteira de trabaiho [TAN85]. No topo do pro—
tocoio de pacote básico estão um protocoio simpies de RPC (adotando
o sistema datagrama) e outro de fiuxo de byte (fazendo o contr01e
tota] do fluxo e de erros) [BACBS]. Os serviços são aiocados atra—
vés do servidor de nomes, que aceita os dados do ciiente em ASCII
(American Standard Code for Information Interchange), pesquisa em
uma tabeia e retorna o número do serviço, o endereço do “porto" iô—
gico e o protocoio esperado. Para verificar se o usuário está
autorizado, existe um gerenciador de tabeia de objetos ativos que —

19



mantém um controle dos usuários que estão com sessão aberta
[BAC89]. Também apresenta o serviço de gerenciamento de recursos
que manipula o principal recurso do sistema que e o banco de
processadores. Os servidores presentes no anel de Cambridge são:
arquivos, nome, gerenciador de recursos, tempo, impressão, ”login",terminal e de erro.

O servidor de arquivos provê um servico básico de armaze—
namento, com a idéia central de ser um servidor de arquivos univer—
sal, mas com um sistema muito primitivo de proteção e nomenclatura
[TAN85]. Após algumas experiências foi criado um novo servidor, queficou conhecido como "filing machine", servindo como apoio aoservidor de arquivos, melhorando o desempenho do mesmo, pois possuememória "cache" de grande capacidade. O servidor de arquivosuniversal suporta um tipo básico de arquivos não estruturados, com
duas variações. A primeira constitue um arquivo especial, cujacaracterística é a gravação das informacões ser feita de forma
atômica. E a segunda é um arquivo chamado índice, que consiste de
uma sequência de "slots”, que armazena um identificador permanente
do usuário. Para melhorar o sistema foram incluídos minicompu—
tadores com discos locais e varias estações de trabalho [SAN89]. A

versão mais recente do sistema distribuído de Cambridge utiliza uma
nova topologia de rede local, conhecida por "Port Cambridge Ring",
que possui uma velocidade de transmiSsão muito elevada. Essa nova
velocidade da rede auxiliou potencialmente os sistemas de pesquisas
desenvolvidos naquela universidade [BAC89].

Sistema AMOEBA (Vrije Universiteit, Amsterdam)

A arquitetura desse sistema, segundo Tanenbaum e van Re—

nesse [TAN85], consiste de quatro componentes principais: estações
de trabalho (uma por usuário, utilizadas para tarefas que requeiram
respostas interativas), banco de processadores (alocados dinâmi—
camente), servidores especializados (diretórios, arquivos, bloco,
banco de dados, banco, carga de programa, etc.), "gateways" (ligam
o sistema a locais diferentes). Santana [SAN89] considera essa
arquitetura um modelo híbrido, considerando—se os componentes e a
forma de organização dos elementos desse sistema. Para a comu—
nicação cliente/servidor, o sistema utiliza um mínimo de RPC, com
primitivas que detectam e retransmitem mensagens perdidas. Embora
haja bloqueamento nessa comunicação, existe um mecanismo especial
para manipular mensagens de emergência.

Os problemas de nomenclatura e proteção são solucionados
através do mecanismo de "capacidade distribuída", gerenciadas pelo
processo do usuário, criptografada, contendo o "porto“ lógico do
serviço, o número do objeto, operações permitidas e um numero gera—
do aleatóriamente para autenticar a "capacidade". Essa “capacidade"
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é utiiizada também para o gerenciamento de recursos, que e feito de
forma distribuída, facilitando a execução de tarefas que necessitam
de múltipios processadores. Em um nível superior o banco de proces—sadores é gerenciado por um servidor de processos, que mantém a in—
formação atuaiizada dos processadores que estão iivres e os que es—
tão ocupados. O servidor de banco gerencia o pagamento dos servicosexecutados peio sistema e que devem ser cobrados.

A toierância às faihas no sistema Amoeba ieva em conside—
racão que as faihas em máquinas não são freqúentes e que os usuá—
rios preferem não perder desempenho do sistema, para obtenção de
transparência tota] nas faihas. Para isso existe um servico de car—
ga de programa, que detecta o servidor que não enviou uma resposta
esperada, em um determinado interveio de tempo, deciarando—o com
probiema e requerendo uma nova cópia do servidor em um banco de
processadores [R0889,TAN90].

Sistema ATHENA (MIT, USA)

O objetivo básico do sistema Athena é a iigacão de muitas
estações de trabalho através de uma rede, usando o modeio ciiente/
servidor, sendo que o servico mais importante é o armazenamento
remoto de arquivos [SCH89a]. As estações de trabaiho podem ser: pú—
biicas (disponíveis aos membros da comunidade, como um sistema de
telefone púbiico), dedicadas (utiiizadas como servidores) e priva—
das (para grupos particuiares como docentes e pessoa] adminis—
trativo) [STE88]. O número de equipamentos e periféricos do sistema
é grande, tendo aproximadamente uma impressora "laser“ para cada
doze (12) estacões de trabaiho, sendo as púbiicas disponíveis o dia
inteiro, durante todo o ano. Aigumas estações de trabalho possuem
monitor de vídeo coiorido, podendo ter características adicionais
incorporadas, como: uso interativo, texto, gráficos e som [MUR89].

O software do sistema é, em grande parte, armazenado nos
servidores de disco virtua] remoto, considerado como um serviço de
acesso de a1to desempenho 25 “bibiiotecas” que devem ser comparti—
1hadas [SCH89a]. Além dos servicos citados anteriormente estão dis—
poníveis no sistema os servidores de nome, administração, autenti—
cação, gerenciamento de base de dados, correio eietrônico, geren—
ciamento dos servicos, atuaiizacão, impressão, reiógio, janeias
[SCH89a].
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2.3. PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Para que haja o aproveitamento de recursos por todos oselementos de um sistema computaciona] distribuído na necessidade de
se definir padrões de comunicação, de forma bem organizada e estru—
turada.

2.3.1. ORGANIZAÇÃO DO SOFTWARE

Em todo sistema distribuído há necessidade de troca de in—
formações entre os eiementos de software, que são executados nos
diversos equipamentos. Para que se tenha intercâmbio tota],
exige—se a definição de um conjunto de convenções e regras, que se
denomina PROTOCOLCL Os protocoios de um sistema distribuido tem
como finaiidades basicas:

padronizar unidades de informação, para serem trocadas
entre os eiementos do sistema;
definir forma, tipo de representação dos dados, bem como
controiar veiocidade de transmissão;
estabeiecer os caminhos das informações na rede, para
que ocorra a comunicação [LAGSô].

Normaimente, nas arquiteturas de sistemas distribuídos,
eiabora—se uma organização em camadas iógicas hierárquicas, que de—
finem os vários protocoios necessários para a troca de informações.
Entre as arquiteturas, tem—se a proposta em [WAT83] onde são defi—
nidos três aspectos fundamentais: o conjunto de camadas iógicas; os
problemas comuns a todas eias; e a interação gioba] entre as várias
partes do sistema. O objetivo dessa divisão em camadas no projeto
do sistema é faciiitar o seu desenvoivimento, pois dessa forma os
sistemas mais compiexos podem ser subdivididos em partes mais sim—
pies, faciiitando a impiementação e testes, atém de não tornarem
visíveis as estruturas internas e aigorítmos de uma camada, paraoutra. Os serviços executados por uma camada podem ser decompostos
em móduios, que exigem a definição de interfaces entre as camadas
adjacentes e entre os móduios e uma camada. Essa interface con—
siste de um conjunto de "objetos" abstratos, com operações e parâ—
metros, regras para controiar a seqúência dessas operações e também
codificação e formatação necessárias as operações e parâmetros
[WAT83]. Nesse tipo de organização, a idéia essencia] é que cada
camada controie a imediatamente inferior e preste serviços à ime—
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diatamente superior.
Apesar da divisão de um sistema em camadas e módulos ser

um tanto arbitrária, houve uma padronização peia ISO (Internationa1
Organization for Standardization), referenciado por modeio OSI
(Open Systems Interconnection). Esse mode1o é composto por sete ca—
madas: Ap1icacão, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Eniace e
Física, cuja representação é dada na figura 2.2.

APLICAÇÃO < > APLICAÇÃO

APRESENTAÇÃO ? , APRESENTAÇÃO

SESSÃO # SESSÃO

TRANSPORTE < * TRANSPORTE

REDE +————ª REDE e———e REDE e————a REDE

ENLA— e————a ENLA— e———ª ENLA— e————e ENLA—
CE CE CE CE

FlSi— e————a FISI— e————a FISI— e————a FISI—
CA CA CA CA

HOSPE— PSE PSE HOSPE—
DEIRO DEIRO

figura 2.2 — Modelo OSI

Um hospedeiro é todo computador que utiiiza a rede para
enviar e receber dados, através dos PSEs, que recebem os pacotes de
dados dos hospedeiros, armazena—os para transmissão na rede e re—
cepção dos que Ihe são endereçados. Os PSEs (Packet Switching Ex—

change) foram inicialmente propostos para a comunicação de dados,
pois os canais físicos não são específicos para uma comunicação
fím—a—fím, mas permitem o compartiihamento através de conexões iO—

gicas. Assim, as conexões entre usuários são 1ógicas e não físicas,
dessa forma os PSE otimizam o uso de recursos da rede, assegurando
que os canais fisicos nunca estejam ociosos, exceto na ausência de
tráfego. Esses pacotes roteadores, segundo Kessier [KESgo] são ade—
quados apenas para tráfegos de espera intensiva.
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A seguir, será apresentado um resumo das funções básicas
de cada camada, baseado em [ADR88,ASC86,COU88,KES90,LAG86,ZIM80].

A camada de aplicação é necessária à execução de tarefasde apiicacão desejadas peios usuários, que necessitam de comunica—
Cão na rede. A camada de apresentação faz a conversão do formato de
dados usado no equipamento, para a representação padrão da rede. A
camada de sessão é responsávei peio estabeiecimento e manutenção de
conexões virtuais entre dois processos de computadores diferentes,iigados peia rede. A camada de transporte especifica os protocoios
e ciasses de servicos para comunicação iivre de erros entre hospe—
deiros através da rede. da a camada de rede transfere pacotes de
dados em uma rede específica, podendo ser independentes (datagra—
mas), ou então percorrer uma conexão pré—definida (circuito vir—
tuai). A camada de enlace dos dados é responsáve] peio controie do
fluxo, com mecanismos de recuperação e transmissão iivre de errosentre meios adjacentes através de iigacão física. A camada física
consiste do percurso em hardware e seus circuitos da rede, transfe—
rindo bits através do meio físico de transmissão. Nesse nívei são
determinadas as características físicas do equipamento a ser
usado.

Apesar da divisão em camadas ter uma série de vantagens,
indicando ser um tipo de organização que será muito usado na con—
cepção e desenvoivimento de sistemas distribuidos e redes de compu—
tadores, existem também desvantagens reievantes que propiciam o
enfoque em um número menor de camadas, quando se trata de rede io—
cai. Assim, para redes iocais são adotados modeios mais simpies,
por diversos motivos, entre os quais destacam—se: cada hospedeiro
em uma rede iocai é conectado à mesma através de uma interface de
hardware reiativamente simpies, que junto ao software da rede, pode
estabeiecer uma comunicação com alta veiocidade e baixa taxa de
erros. Logo, as três camadas de mais baixo nívei: rede, eniace e
física, do modeio proposto, podem ser impiementadas como um proto—
coio único. Dessa forma, impiementando—se um software reiativamente
simpies em cada equipamento, para executar as tarefas de receber e
transmitir mensagens, irá reduzir o custo de desenvoivimento, bem
como aumentar a veiocidade de transmissão e o desempenho do sistema
giobai.

Comunicacão entre processos de máquinas diferentes, conec-
tadas por uma rede apresentam probiemas interessantes e questões no
projeto, que não surgem com comunicações normais. Para isso na ne—
cessidade de se estruturar esses sistemas de passagens de mensagens
com técnicas para se evitar perdas de mensagens na rede, no servi—
dor ou em ambos [TAN87].
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2.3.2 CHAMADA DE PROCEDIMENTO REMOTO

Para a comunicação entre processos pode—se utiiizar um
modo bem simples de impiementação, que não exige sincronismo. Ou
seja, o ciiente após enviar a mensagem fica Tiberado para iniciaroutra atividade, enquanto o servidor pode armazenar o pedido. Nesse
caso, a comunicação é impiementada através do mecanismo IPC (Inter—
Process communication) [TAN85].

Porém, existe um caso especia] de IPC, que exige sincro—
nismo, onde há a passagem de parâmetros em uma direção, bloque—
ando o processo origem até o recebimento de uma resposta e iiberan—
do—o em seguida. Esse mecanismo é o RPG (Remote Procedure Call) que
tem um procedimento semelhante ao de chamadas de rotinas iocais,disponíve] na maioria das iinguagens de programação. 0 RPG difere
das chamadas Tocais, por não poder acessar variáveis, ou ponteiros
para vaiores do ambiente do processo origem, pois será executado em
um ambiente diferente.

O mecanismo RPC pode ser sintaticamente ou semanticamente
transparente, caso tenha a mesma sintaxe ou semântica das chamadas
iocais [WIL87]. Schroeder e Burrows [SCH89] garantem que com RPC os
programadores de apiicações distribuidas não precisam se preocupar
com detaihes de gerenciamento e do cana] de comunicação, sendo isto
realizado como chamada de procedimento iocai, mas com semânticas
diferentes.

Couiouris e Doiiimore [COU88] consideram que um sistema
computaciona] distribuído possa ser visto como um conjunto de com—
ponentes de software, executados em varios computadores de uma
rede. A combinação de programas de apiicação e servidores pode ser
considerada como um programa distribuído, que requer mecanismos de
construção simiiares aos dos convencionais. Ou seja, há necessidade
da decomposição de programas em procedimentos, sendo que os compo—
nentes padronizados são inciuídos através de bibiiotecas. O meca—
nismo RPC apesar de ser baseado em chamada de procedimento iocai,
possibiiita a um procedimento ser executado em processos diferentes
e normaimente em computadores diversos.

Em redes iocais de computadores as operações remotas devem
ser reaiizadas de forma eficiente, evitando sobrecargas, diminuindo
a Iatência e executando programas distribuídos de forma paralela.
Spector [SPE82] descreve um modeio que executa certas funções efi—
cientemente, como: transmissão e recepção de pacotes; acesso as
tabeias de estado de informações; impiementação de uma interface de
comunicação adequada; processamento de operações simples. Esse mo—

deio, chamado de referência remota/operação remota, pode ser impie—
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mentado de forma bem mais eficiente que os mecanismos usados nor—
malmente nas comunicações em redes locais.

Para cada camada de software (protocolo) existem questoes
a serem discutidas, que são: nomenclatura, controle de erro, geren—ciamento de recursos e sincronização. A nomenclatura tem como fina—
lidade identificar o servidor, para que a comunicação seja feita
com o processo desejado. O controle de erro tem o objetivo de de—
tectar possiveis falhas do sistema, pois estas podem ocorrer no
servidor, no cliente, em ambos ou na rede. Para a detecção de fa—
lhas, nas chamadas remotas podem—se utilizar semânticas adequadas,
com o objetivo de se evitar que processos sejam executados mais de
uma vez, gerando inconsistências no sistema, ou que surjam execu—
Cões órfãs, no caso de falhas do cliente. As semânticas normalmente
utilizadas em RPC são: possivelmente recebida; pelo menos uma vez;
no máximo uma vez e exatamente uma vez [TAN85,SHR82].

A primeira, possivelmente recebida, não e muito utilizada
nas implementações de RPC, pois não garante o recebimento e a exe—
cução da atividade, apesar de ter a implementação mais fácil. Mas,
levando—se em consideracão a alta taxa de confiabilidade das redes
locais, dependendo da necessidade do sistema, ela pode ser utiliza—
da.

A semântica pelo menos uma vez garante que, em caso de fa—
lha do servidor, a chamada será executada uma ou mais vezes. Nesse
caso, o cliente envia a requisição e espera pela resposta; caso não
a receba em um intervalo de tempo pré—definido ("time—out"), re—
transmite o pedido. Assim, para que as chamadas não sejam executa—
das mais de uma vez, as operações no servidor precisam ser
"ídempotent", isto é, execuções repetidas deverão ser equivalentes
a uma única.

A semântica no máximo uma vez é bem aceitável, pois garan—
te que uma chamada não seja executada mais de uma vez, porem não
pode assegurar que em caso de falha durante a execução, a chamada
seja executada por inteiro. Assim, pedidos duplicados são detecta—
dos e eliminados, exigindo maior complexidade em termos de imple—
mentação.

A semântica mais forte é & exatamente uma vez, pois o pro—
cedimento no servidor será executado uma única vez, garantidamente.
As ações no mesmo são atômicas, ou seja, ou são realizadas por in—
teiro, ou não interferem nos dados. Segundo Svobodova [SVO84] aqui
ocorre OU TUDO OU NADA, implicando em um processo nunca ser execu—
tado parcialmente.
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Shrivastava e Panzieri [SHR82] indicam alguns problemas
que precisam ser enfrentados com o uso desse mecanismo, que são:
seleção de uma semântica adequada, projeto de uma interface de
passagem de mensagem apropriada e tratamento de situações anormais
como falhas de nós. O mecanismo RPC é implementado através de umabiblioteca conhecida por "stub", tendo um para o cliente e outro
para o servidor, sendo que na máquina cliente é executado o progra—
ma do usuário e no servidor os programas de serviços. Os “stubs” do
cliente e do servidor, considerados por Wilbur e Bacarisse [WIL87]
procedimentos simulados ou fictícios, têm a finalidade de inter—
ceptar os dados e prepará—los em forma de mensagens, para trans—
missão na rede. O "stub" do servidor, além de executar essasatividades, precisa também identificar o processo para repassar a
chamada. Logo, o objetivo dos "stubs" é a manipulação de dados e
podem ser gerados automaticamente ou pelo programador. Quando for
gerado automaticamente, se torna necessária uma linguagem de des—
crição de parâmetros para definir a interface cliente/servidor, que
ao ser processada produz a geração dos "stubs".

Na preparação de uma chamada de procedimento remoto, o
servidor precisa ter o seu endereco registrado em um arquivo, fixo
no programa de aplicação, ou deve ser fornecido manualmente para
que seus servicos sejam utilizados. Na prática existem boas imple—
mentações com endereco fixo, através do servico de preparação
("binding service"). Sendo que o servidor que registra seus servi—
ços no "binding service" faz uma exportação e os clientes que re—
quisitam o endereço a este serviço fazem uma importação [WIL87].

A arquitetura dos sistemas distribuídos apresenta problema
de segurança diferente dos sistemas tradicionais. Normalmente a
criptografia e um método de segurança muito utilizado nos protoco—
los de comunicação, pois permite que apenas partes autorizadas pos—
sam criar, ter acesso, verificar e/ou modificar alguns ou todos os
dados que estão disponíveis no sistema.

Birrel [BIR85] afirma que para estabelecer, manter e usar
o canal de dados, de modo seguro, permitindo a criptografia, e ne—
cessário resolver uma serie de problemas, entre os quais cita:
identificação das partes autorizadas, autenticação dessas partes e
transferência dos dados de modo não vulnerável aos perigos conhe—
cidos. Mostra ainda que a comunicação pode ser feita de forma segu—
ra usando RPC, sendo apresentada aos programadores como uma facili—
dade, provando a praticidade e conveniência do seu uso.
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2.4. SERVIDORES DE IMPRESSÃO

Nesta seção são expianados aiguns topicos específicos so—
bre servidores de impressão para situar com maior ciareza o tema do
trabaiho em questão.

2.4.1. - DEFINIÇÃO

Um servidor de impressão é um software que permite o com—
partiihamento de um ou mais dispositivos de impressão peiosciientes de um sistema computaciona] distribuído, operando majori—
tariamente como controiador de um recurso de hardware compartilhado
[JAN83].

Os motivos que ainda impedem um número eievado de disposi—
tivos de impressão em um ambiente computaciona] são diversos, entre
os quais destacam—se:

o nívei de ruído produzido;
o caior dissipado;
o custo, pois impressoras (e piotters) de boa quaiidade
ainda apresentam custo relativamente aito face a utiii—
zação;
outro aspecto fundamenta] é que a permanência constante
de impressoras ao 1ado dos usuários, faz com que as
mesmas sejam utiiizadas de forma demasiada, o que
muitas vezes não é necessário.

Assim, um número eievado de dispositivos de impressão em
um dado sistema computacionai foi considerado proibitivo ao iongo
da úitima década [CHU84], devendo manter essa tendência por mais
aiguns anos apesar da redução de custo registrada na década atua].
Por outro lado, impressoras e outros dispositivos de impressão
constituem recursos indispensáveis para várias apiicacões. Em sis—
temas distribuídos esses recursos podem ser compartiihados
(organizadamente e a um menor custo efetivo) através da adoção de
servidores de impressão. Um servidor de impressão permite o acesso
compartiihado a impressoras instaiadas remotamente, sem necessidade
do deslocamento do usuário até o equipamento ao quai está conec-
tada.
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2.4.2. — ORGANIZAÇÃO GERAL

Um servidor de impressão, em sua forma mais simples, pode
ser impiementado de modo que o ciiente ao soiicitar o seu servico,faz uma aiocacão prévia de uma impressora, com o conseqúente bio-
queio do dispositivo aos demais ciientes do sistema [SAN87]. Ou se—
ja, o ciiente faz a soiicitacão; caso a impressora esteja iivre, o
servidor de impressão devoive uma mensagem autorizando o seu uso e
faz o seu bioqueio para outros c1ientes. Se a impressora estiver em
uso o servidor de impressão informa ao ciiente, que deverá esperaraté que a mesma seja iiberada, fazendo a verificação da disponibi—
lidade do recurso, de tempos em tempos. Nesse caso, o ciiente não
exerce efetivamente o seu papei, mas sim o pape] de escravo do pe—
riférico.

Essa técnica de impiementacão, que é conhecida por pre—
aiocacão, também pode ievar um servidor a não atender às requisi—
Cões de servicos na mesma ordem das soiicitacões.

Outra técnica utilizada (e bem eficiente) é o "spooling"
(operações periféricas simuitâneas), que consiste em enviar os pe—
didos de impressão ao servidor, que determina o armazenamento dos
arquivos a serem impressos em um disco (ou mesmo em memória RAM),
até que uma impressora adequada esteja disponíve] para imprimi—108.
Esses arquivos são armazenados formando uma fiia, que deverá ser
gerenciada peio servidor, enviando—os à impressora conforme a sua
disponibiiidade.

O pedido de impressão pode ser enviado ao:

servidor de impressão (como no caso da impiementacão
adotada no sistema distribuído ITAUTEC [FER85]);

ao servidor de arquivos (como no sistema computacionai
distribuído de Cambridge [NEE82,WIL80]);

ou a uma caixa eietrônica "spooler", tratada como um di—
retório no sistema de arquivos (so]ução adotada no sis—
tema distribuído da IBM em Zurich [JAN83]).

O servidor que armazena o arquivo pode ser:
o de impressão, se possuir capacidade de memória adequa—
da;
o de arquivos, que se incumbe de avisar o servidor de
impressão de tempos em tempos (como a impiementação da
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rede loca] GPLOC do SERPRO [SAN87]).

Isso quer dizer que o armazenamento do arquivo pode serfeito peio servidor de arquivos, se o servidor de impressão não
possuir capacidade de memória própria, mas nesse caso o servidor de
impressão deve verificar em intervaios de tempos reguiares se exis—
te ou não arquivos na fiia; ou então esse servidor pode assumir um
papei pacífico e aguardar um aviso do servidor de arquivos infor—
mando a existência de arquivos a serem impressos.

Em quaiquer caso o servidor de arquivos e o servidor de
impressão podem ou não compartilhar o mesmo equipamento da rede. As
impressoras não precisam estar conectadas ao mesmo equipamento do
servidor de impressão. No sistema da IBM—Zurich [JAN83], as impres—
soras não estão conectadas ao servidor, mas diretamente à rede de
comunicacão através de sua própria interface, enquanto que na rede
Ampius [AMP90] há necessidade de que as impressoras estejam conec—
tadas ao servidor.

No caso do ciiente enviar o pedido e o arquivo ao servidor
de arquivos, o servidor de impressão deverá consuitá—io ciciicamen—
te a procura de arquivos a serem impressos. Nesse caso o servidor
de impressão opera como um ciiente do servidor de arquivos, en—
quanto o "spooler" é um servidor do c1iente e do periférico de im—

pressão [TAN85].

Entre os diversos servicos que podem ser fornecidos por um
servidor de impressão, destacam—se:

a impressão de um determinado número de cópias de um
certo arquivo, que pode ser iocai ou remoto, podendo ter
operações diferentes para cada caso, para não sobrecar—
regar o servidor de arquivos;
1istagem dos arquivos de um determinado ciiente, que es—
tão na fiia, podendo fornecer a posição do arquivo na
fila, bem como nome, tamanho, etc.;
canceiamento da impressão de um arquivo que esteja na
fiia de espera;
troca de posições de dois arquivos da fiia, desde que os
pedidos dos mesmos sejam originários de um mesmo ciien—
te.
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Para a execução dessas atividades o servidor devera:
coiocar um arquivo na fiia, mediante um pedido do ciien—
te;
obter um arquivo da fiia, para envia—io ao "buffer“ de
uma impressora disponívei;
remover um arquivo que já foi impresso, isto é, retirá—
10 da fiia e apagá—io da memória, caso já tenha termina—
do o serviCo, ou caso o ciiente tenha solicitado o seucancelamento.

A fiia de arquivos precisa ser gerenciada e para issoexistem diversas técnicas disponíveis.

FIFO

O método mais simpies de gerenciamento é a técnica FIFO
(First In First Out), muito utiiizada nos sistemas "batch", onde o
primeiro a chegar será sempre o primeiro a ser atendido (no caso
impresso).

FiIas com disciplina de prioridade

Nesses modeios a ordem em que os membros da fiia são seie—
cionados para serem servidos se baseia nas prioridades que 1he são
atribuídas. Assim, um c1iente que está sendo atendido não pode serdevoivido à fiia, caso um ciiente de prioridade mais alta entre no
sistema. As prioridades podem ser definidas peio sistema, ou peio
ciiente através de primitivas e os arquivos são impressos de acordo
com a ordem de prioridade (e não de chegada). Uma fiia de priorida—
des pode ser vista como uma fiia única, que permite inserção em vá—
rias posicões, como indicada na figura 2.3.

A1 A2 ... Ai 81 82 ... Bj 07 CE ... Ck

figura 2.3 Fi7a de prioridades
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Na figura 2.3 o arquivo Ai+1 deve ser inserido entre o ar—
quivo Ai e 0 Bi; o arquivo Bj+1 entre o Bj e o C1; 0 arquivo Ck+1
após o Ck. Sendo que em uma fiia sem prioridades, um arquivo só po—
de ser inserido no fina] da mesma e as remoções seriam apenas no
seu início [TRE76]. Mas, a fiia da figura 2.3 pode ser vista também
como um conjunto de fiias, como no esquema da figura 2.4.

PRIORIDADE 1 (maior)

A1 A2 ... Aí

PRIORIDADE 2

81 82 Bj

PRIORIDADE 3

CI CZ ... Ck

figura 2.4 Conjunto de filas

Sob esse enfoque os arquivos Ai+1, Bj+1, Ck+1 seriam inse—
ridos apenas no fina]. Assim, têm—se inserção só no fim da fiia e
remoção no início, como em fiias comuns. A idéia básica e só pro—
cessar os arquivos da fiia de prioridade í, quando a de prioridade
i—1 estiver vazia (com i variando de 2 até a prioridade mínima).
Porém pode ocorrer que um ciiente, de mais baixa prioridade, fique
eternamente à espera de sua vez. No entanto, técnicas podem ser
uti1izadas para se evitar isso, entre eias têm—se:

processar um número fixo de arquivos para cada fi1a, po—
dendo—se obviamente variar esse número de acordo com a
prioridade da mesma. Como exempio: imprimir no máximo
quatro (4) arquivos da fi1a de prioridade 1; três (3) da
fiia de prioridade 2 e dois (2) arquivos da fiia de
prioridade 3;

pode—se também 1evar em consideração o tamanho dos ar—
quivos e imprimir conforme a quantidade de bytes dos
mesmos. É ciaro que deve ser impresso em uma proporção,
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de forma que a fiia de prioridade 1 tenha maior quanti—
de de bytes impressos;
pode—se também ser ievado em consideração a ordem de
chegada dos arquivos, atém de sua prioridade.

2.4.3. SERVIDORES DE IMPRESSÃO EXISTENTES

Aiguns exempios são destacados nesta seção com o objetivo
de enfatizar as funções impiementadas nos diversos servidores de
impressão discutidos na 1iteratura.

SERVIDOR DE IMPRESSÃO DA REDE LOCAL ITAUTEC

O software servidor de impressão dessa rede, compartiiha
com o servidor de arquivos a mesma configuração, constituída de mi—
crocomputador, disco rígido, disco fiexívei e impressoras [FER85].
Os arquivos a serem impressos são gravados em disco, com nome dife—
rente, transparente ao usuário, com a parte inicia] fixa iden—
tificando ser do servidor de impressão; contem o número do no quesoiicitou o pedido e a extensão indicando uma sequencia numérica
gerada peio próprio servidor desde o inicio da sessão.

A impressão do arquivo so e feita após a gravação total do
mesmo, sendo removido do disco no término da impressão. Os arquivos
são colocados na fi1a e atendidos em ordem de chegada, a não ser
que haja aiteracão da ordem da fiia. As operações disponíveis são:
1istar, remover e trocar de ordem. Caso o disco esteja sem espacosuficiente o usuário recebe a mensagem 81 — SEM ESPACO DISPONÍVEL.
A transmissão do arquivo a impressora não prende os servidores,
pois é utilizado um "buffer" intermediário, que transmite os dados
ao "buffer" da impressora.

SERVIDOR DE IMPRESSÃO DE CAMBRIDGE

Provê a comunidade de usuários com faciiidades de impres—
são e "spooling" dos arquivos, fornecendo certos tipos de forma—
tacão de arquivos [WIL80]. Pode receber documentos a serem impres—
sos de vários clientes de forma intercaiada, sendo responsáve] por
esca1onar suas úitimas impressões, executando servicos de forma
semeihante ao de um supervisor de um sistema “time—sharing". Foi
imp1ementado em um microcomputador com pequena capacidade de memó—
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ria RAM, leando então o servidor de arquivos para armazenar os
arquivos a serem impressos. A impressora não está conectada direta—
mente ao servidor, mas sim à rede através de seu próprio micro—
processador. A comunicação entre a impressora e o servidor de im—
pressão é feita por um protocoio de fiuxo de bytes, usando um
mini—pacote independente para cada byte transmitido, sendo & inter—
face entre a impressora e o anei reiativamente simples, tornando o
esquema mais econômico.

Em 1982, o sistema possuía duas impressoras: uma de iinha
e outra "margarida", com atividades de reimpressão e abandono con—
troiadas por botões próprios [NEE82]. O ciiente deveria interpretar
o código indicativo de restauração, enviado peio protocoio e repe—tir ou não o pedido de impressão, conforme suas necessidades.

SERVIDOR DE IMPRESSÃO DA REDE LOCAL GPLOC DO SERPRO

A topoiogia da rede é barramento, o meio pode ser par
trancado ou cabo coaxia] e os microcomputadores de 8 bits com no
mínimo uma unidade de disco iocai rígido ou fiexíve]. Na rede podem
ser conectados servidores de arquivos, impressoras seriais e para—
1e1as, fitas "streammer" para "back—up", piotter ou outros equipa—
mentos de interface seria] RS—232—C. O controie de comunicação nos
níveis superiores é baseado no modeio ISO—OSI [SAN87], sendo que o
servidor de impressão foi imp1ementado com a técnica de "spoolíng",
inc1uindo—se características para eiiminacão de certos probiemas
com o usuário. O servidor de impressão usa recursos do servidor de
arquivos para o armazenamento de seus arquivos, que possuem um nome
característico indicativo de pertencer ao servidor de impressão e
com informações básicas para ser atendido o pedido (impresso). As
impressoras podem estar ou não conectadas ao servidor de impressão,
no entanto se for soiicitado um pedido de impressão iocai o ciiente
deverá estar conectado a uma impressora.

SERVIDOR DE IMPRESSÃO IBM (IBM — ZURICH)

O sistema distribuido da IBM—Zurich é baseado em uma rede
local do tipo "token ring" e o servidor de impressão controia uma
impressora laser IBM 6670. Esse servidor possui dois subsistemas:
um de controie da impressora e outro de "spoolíng" executados em
máquinas diferentes. Segundo Janson et e] [JAN83] a responsabiiida—
de desse servidor é controiar e aiimentar a impressora, pois o
"spooler" alem de ser remoto, e uma extensão do servidor de arqui—
vos. Um comando de impressão e enviado ao servidor de arquivos e
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resuita no arquivo ser copiado para um diretório especiai do
servico de arquivos, denominado “caixa posta7 spooler". A funçãocolocar na fila não exige ação particuiar do servidor de arquivos,
porém a função tirar da fila apesar de residir no serviço de
arquivos, torna o servidor de arquivos totaimente passivo, porqueeie não causa a impressão dos arquivos da fiia espontaneamente, mas
apenas se o servidor de impressão aiertã—io para essa função. O

protocoio de transferência do arquivo na rede é orientado a bioco e
o de controie com a impressora orientado a caracter. O servidor de
impressão não possue armazenamento secundário, porém faz o controle
da veiocidade de transferência e provê um "buffer" para manter a
impressora sempre ocupada.

SERVIDOR DE IMPRESSÃO DA REDE AMPLUS

O servidor de impressão dessa rede executa o servico de
“spoolíng”, aiém de gerenciar as filas de impressão [AMP90]. Per—
mite a conexão de até 8 (oito) impressoras, que podem trabaihar no
modo de pré—aiocacão ou de "spooling", que pode ser definido apenas
peio super—usuário. O usuário pode utiiizar um diretório de ras—
cunho, também definido peio super—usuãrio, para manter seus
arquivos a serem impressos, caso o servidor esteja congestionado. O

arquivo é criado com nome diferente, contendo dados do ciiente e
outros definidos peio servidor, sendo coiocado em uma fiia,gerenciada com a técnica FIFO para atendimento dos ciientes. O

super—usuário pode soiicitar operações comuns do sistema, aiém das
faciiidades de iniciar a execução, encerrar atividades e mudar o
modo de atendimento das impressoras. Ao usuário comum é permitido
especificar o número de cópias, o tamanho de página, a impressão de
identificação do usuário, o tipo de formulário para os servicos de
impressão disponíveis ao sistema.

2 . 5. CONSIDERACÓES FINAIS

Neste capítuio tratou—se do embasamento teórico reiativo a
redes locais, sistemas distribuídos e protocoios de comunicação,
aiém de experiências apresentadas na iiteratura e que foram obtidas
a partir de impiementacões de sistemas distribuídos e servidores de
impressão. No capítuio seguinte serão abordadas as características
gerais que deve apresentar um servidor de impressão, objeto centra]
deste trabaiho.
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CAPÍTULO III

ORGANIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA

Neste capítuio são deiineadas as características gerais do
ambiente físico de execução do servidor de impressão e dos ciientes
desse sistema computacional. Os eiementos responsáveis peio contro—
le de cada item (& níve] de software ou de hardware) integrante do
sistema são discutidos. A troca de informacões entre os eiementos,
o projeto giobai do sistema desenvoivido e o destaque dos assuntos
discutidos nos capítuios posteriores são aqui apresentados.
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3 . 1 CONSIDERACÓES INICIAIS

O servidor de impressão desenvoivido no LASD permite o
compartiihamento dos dispositivos de impressão disponiveis no
sistema (periféricos de saída paraieia ou seria]) diminuindo o
custo de utiiizacão e aumentando a disponibiiidade dos
equipamentos. Esse servidor utiiiza & técnica de "spooling", de
forma que cada pedido de impressão provoca o armazenamento do ar—
quivo em memória RAM e posteriormente em disco (f]exíve] ou
rígido).

Toda fiia de impressão é gerenciada peio próprio servidor
de impressão, que da forma como foi impiementado não se torna c1i—
ente de nenhum outro servidor disponívei no sistema. Porém, facii—
mente poderá ser aiterado para se tornar ciiente de um servidor de
arquivos, ou de aigum servidor de nomes. O método utiiizado para
gerenciamento de cada fiia de impressão é com discipiina de priori—
dade, sendo a prioridade definida peio próprio sistema (com o apoio
de um servidor de nomes, por exempio) de acordo com o usuário so—
1icitante e o tipo de atendimento do pedido.

O servidor de impressão pode ter diversas filas, uma para
cada periférico, caso o sistema tenha vários equipamentos de saida
disponíveis aos ciientes. Existe uma correspondência biunivoca en—
tre filas e periféricos, mas quando um periférico estiver deso—
cupado poderá auxiiiar um outro, desde que pertença à mesma cate—
goria de atendimento.

Essas filas podem ser consideradas pseudo—fiias, porque
todas permitem a inserção em várias posições, dependendo da prio—
ridade do c1iente soiicitante, porém a remoção e feita apenas no
início. Para que um CIiente de mais baixa prioridade não fique
eternamente à espera, a posição de inserção de um certo arquivo e
escoihida peio sistema, que ieva em consideração aiem da prioridade
do c1iente, a última posição de inserção.

Os arquivos devem ser Iocais, isto é, o usuário deve man—
ter uma cópia do arquivo na estação para fazer o pedido (no entanto
pode ser impiementado futuramente a impressão de arquivos remotos,
com a introdução de uma nova operação no servidor).
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3.2 VISÃO GLOBAL DO SERVIDOR DE IMPRESSÃO

O trabaiho desenv01vido tem como objetivo principai aten—
der pedidos que venham de diversos c1ientes, sem que haja necessi—
dade de se aiterar os seus ambientes de execução. Considerando soi
como sendo sistemas operacionais diferentes para vaiores de i entre
1 e n, a figura 3.1 mostra o tipo de atendimento que o servidor de
impressão deve fazer.

cliente-1 cliente—2 c7íente—n

S UTIL. — 1 S UTIL. — 2 S UTIL. — n
O O ....... O
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$ 2 I n 1

R P C R.P.C R P C

HQZUU

LAN

e——a
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Q

S R.P.C.

º I

”SOFTWARE" SERVIDOR

m<3c>k«<3nnim

figura 3.1 O servidor e os clientes do sistema
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Cada cliente permanece em um ambiente que depende das ne—
cessidades do usuário e pode solicitar os servicos prestados peloservidor de impressão disponível no sistema computacional distri—
buído. A comunicação entre os clientes e o servidor de impressãoestá definida em um protocolo de comunicação que utiliza o mecanis—
mo de chamadas de procedimentos remotos. Esse protocolo e detalhes
dos pacotes trocados entre os elementos do sistema computacionaldistribuído estão apresentados no capítulo IV.

No servidor de impressão existe um software cujas funções
principais são:

receber pedidos dos diversos clientes;
atender as solicitações;
devolver uma resposta.

Além de realizar essas atividades, o servidor de impres—
são gerencia os k sistemas de impressão que estão diretamente co—
nectados ao equipamento que executa esse software. A figura 3.2
mostra as conexões através de interfaces seriais ou paralelas, que
ficam sob a responsabilidade desse servidor.

comunicação com a LAN

l S
E

S R.P.C. R
. V

l 1
O O

”software" SERVIDOR O
*

R

Sist. Sist. .................. Sist.
Imp.1 Imp.2 Imp.k

figura 3.2 O servidor e os sistemas de impressão
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Da forma como o servidor de impressão foi implementado, a
configuração mínima necessária para sua instalação é composta de:

um equipamento PC (Personal computer), com capacidade
de armazenamento medio, com no mínimo um disco flexível
para fazer o armazenamento dos arquivos a serem impres—
sos;

. diversas portas seriais e/ou paralelas para conexão de
impressoras matriciais, de linha, laser, “plotter", etc.

Os periféricos de saída paralela ou serial devem estaracoplados ao equipamento que está executando o servidor de impres—
são, pois não foi definido um protocolo que fizesse a comunicaçãoentre o servidor e os periféricos (embora isto seja uma possibili—dade).

Esse equipamento pode ser compartilhado com outros servi—
dores, porém requer algumas alterações em alguns módulos do
servidor de impressão evitando—se problemas de inconsistências.
Como exemplo é citado o compartilhamento com o servidor de arquivos
que implica em alterar o nome do arquivo a ser impresso, pois apos
a colocação na fila não é permitido atualizações em arquivos, além
disso após a impressão 0 mesmo é apagado da memória, operação não
obrigatória em um servidor de arquivos.

Esse servidor não depende da adoção de outros servidores,
pois inicialmente é carregado um arquivo que contém todas as espe—
cificações necessárias para a sua execução. No entanto, caso o sis—
tema disponha de um servidor de nomes, a prioridade de cada cliente
pode ser registrado nesse servidor. No servidor de nomes pode ser
adicionado também os direitos de acesso de cada cliente, pois isso
e usado como técnica de seguranca, impedindo que elementos não
autorizados tenham acesso aos servicos e/ou periféricos disponíveis
no sistema. Também pode ser acrescentado um servidor de "binding”,
que deverá registrar o endereço do servidor de impressão e os
servicos disponíveis para que os clientes façam a importação dos
mesmos.

O sistema operacional que deve estar em execução no equi—
pamento que vai hospedar o servidor de impressão ée o MS/DOS, &

figura 3.3 mostra as camadas de software que devem compor o sistema
e como deve ser a configuração física desse ambiente em relação aos
periféricos que atenderão as solicitações de impressão de arquivos.

Na primeira camada SERVIMP.EXE é feito o atendimento aos
diversos pedidos que chegam (de forma intercalada) de todos os cli—
entes do sistema; para isso faz a recepção de todos os pacotes,
interpreta a operação solicitada e determina o atendimento de todos
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os servicos requisitados.
O PACKET DRIVER e um software responsáve] por distanciar o

programador de certos detaihes de hardware e do canai de comunica—
ção, provendo uma interface comum e simpies. Esse utiiitáriopermite que apiicacões múitipias compartiihem uma mesma interface
de rede a nível de eniace de dados, permitindo que implementações
de protoco1os sejam independentes de certas características do
equipamento, onde está sendo executado [PAC89].

Servidor Perifericos

SERVIMP.EXE

PACKET DRIVER

SISTEMA OPERACIONAL

H
A
R
D
W

A
R
E

figura 3.3 Ambiente físico do servidor de impressão

Pode—se notar que nesse ambiente podem estar conectados
até 8 (oito) periféricos, limite definido no sistema e que pode ser
facilmente incrementado. No entanto, o software servidor de im—

pressão pode gerenciar o uso de um ou mais periféricos de saída,
restringido o referido número a oito, o que e visto com maiores
detaihes no capítulo V.
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3.3 ARQUITETURA DO SERVIDOR DE IMPRESSÃO

Além de controlar os periféricos de saída paralela ou se—rial, o servidor de impressão desenvolvido faz o gerenciamento dasfilas de impressão utilizando a técnica "spooling", ocorrendo osseguintes passos quando um usuário solicita uma impressão:
o pedido é enviado diretamente ao servidor de impressão;
o servidor de impressão determina o armazenamento dos
arquivos a serem impressos, inicialmente em RAM e apos o
recebimento de todos os pacotes que compõem esse arqui—
vo, em um disco;
o servidor faz a escolha de uma fila adequada, de acor—
do com o tipo de atendimento da fila, os direitos do
cliente e o arquivo enviado;
o servidor escolhe uma posição adequada para esse arqui—
vo na fila selecionada, levando em consideração a prio—
ridade do cliente e a última posição de inserção na fi—
la.

A figura 3.4 mostra os três subsistemas do servidor de im—
pressão, englobando o controle e alimentação dos sistemas de im—
pressão disponíveis; o ”spooler" e o controle dos pedidos de ser—
viços.

Sist.Imp.
Disco [

Ctrl/Alim.
SERV. IMPRES—

Servidor de Arquivos SAO
spooler

Disco

REDE“

. lã

figura 3.4 O Servidor de impressão e seus subsistemas
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Este servidor foi desenvoivido para prestar diversos tiposde servicos para todos os ciientes autorizados dos sistemas opera—
cionais, sendo os pedidos solicitados por uma interface amigavei
dispondo dos seguintes servicos:

a impressão de um determinado número de cópias de um
certo arquivo, sendo que esse número foi iniciaimente
1imitado em 10 (dez), mas como a fiexibiiidade do siste—
ma é grande, eie pode ser facilmente incrementado. O ar—
quivo deve ser iocai, isto é, o usuário deve fazer uma
cópia do mesmo para a sua estação, antes de solicitar o
pedido;
iistagem dos arquivos de um determinado ciiente, que es—
tão na(s) fi1a(s) de impressão, fornecendo o número da
fiia, a posição do arquivo na fita, o nome do arquivo e
"status" indicando se está em impressão;
alteração do número de cópias de impressão;
troca da ordem (posição) de dois arquivos quaisquer, cu—
jos pedidos de impressão tenham sido feitos peio mesmo
usuário;
cancelamento do pedido de impressão de um arquivo que
esteja na fila de espera.

Para a execução dessas atividades o servidor reaiiza as
seguintes tarefas:

coioca um arquivo na fiia, mediante um pedido do clien—
te;
armazena o arquivo a ser impresso em um disco;
obtém um arquivo da fita, para enviar a um "buffer" in—
termediário e posteriormente ao "buffer“ da impressora
quando disponívei;
remove um arquivo que já foi impresso (retira da fiia e
apaga da memória), caso já tenha terminado o serviço, ou
se o ciiente tiver pedido o seu canceiamento.

Como o sistema dispõe de vários periféricos de saída, esse
é escoihido de forma eficiente, impedindo que quaiquer um tenha
tempo ocioso de aproveitamento, a não ser que pertença a uma ciasse
especia] de atendimento, como um plotter ou uma impressora laser.
Esses detaihes ficam definidos ao se coiocar em execução o servidor
de impressão, que permite a configuração, início e término de exe—
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cucão desse sistema, também através de um menú de opções. Quando o
servidor é coiocado em execução peta primeira vez o sistema deve—
rá ser configurado, antes de ser executado. No entanto, a Opção
configurar poderá ser escolhida sempre que for a1terada as carac—terísticas físicas dos periféricos de saída e deverá ser informado
ao sistema:

o número de periféricos limitado pelo sistema em 8 (oi—
to), que não precisam estar todos conectados ao servi—
dor, pois este se incumbe de fazer a verificação antes
de co1ocar cada periférico em disponibiIidade aos usuá—
rios (isto quer dizer que podem ser definidas várias
saídas, mas apenas algumas estarem disponíveis);

. para cada periférico definido o sistema já cria uma fi—
1a correspondente que receberá um número inteiro, meio
como será referenciada internamente;
o nome da fila que deve conter no máximo 8 (oito) carac—
teres a1fanuméricos;
& classe do periférico que se refere ao tipo de atendi—
mento que o periférico poderá fazer ao sistema, sendo
definido como geral (caso possa atender ciientes em ge—
rai) ou específico (caso atenda apenas ciientes especi—
ais). Na ciasse especia] devem ser enquadrados apenas
periféricos especiais como impressoras laser ou plotters
de aita reso1ucão, pois para que um arquivo seja enviado
para a sua fi1a de impressão, o usuário soiicitante de—
verá ter permissão e o arquivo ter uma extensão particu—
iar definida na insta1acâo do sistema e que pode ser a]—
terada caso ocorra prob1ema de segurança;
a extensão padrão que será so]icitada caso a ciasse de
atendimento do periférico seja especie];
o tipo de saída do periférico que deve ser seria] ou pa—
ralela, sendo verificada no início da execução do siste—
ma a sua veracidade, para não prejudicar o atendimento
aos c1ientes;
os status da fi1a e do periférico são atribuídos pelo
sistema, sendo exibido no momento que o servidor é
iniciado. Para a fiia o status inicia] pode ser: vazia
(se estiver pronta para receber arquivos a serem im—

pressos) ou fechada (não pode receber soiicitações pois
corresponde a um periférico não disponíve] ao sistema).
Para o periférico o status pode assumir os va1ores: atí—
vo ou inativo dependendo de estar ou não conectado ao
servidor, ou estar ou não 1igado.
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A configuração definida na instalacão é armazenada em um
arquivo utiiizado posteriormente na execucão do servidor, devendo
ser reconfigurado sempre que forem aiterados os periféricos de saí—
da, ou que se queira mudar nomes de fila e/ou extensões de arqui—
vos, por precaucão.

O servidor de impressão ao ser coiocado em execucão faz a
leitura de um arquivo que atribui vaiores a todas as variáveis que
simuiam as atividades do servidor de nomes e outras inerentes ao
próprio servidor de impressão. Em seguida procura no disco o arqui—
vo de configuração do sistema, caso não encontre acusa erro e não
prossegue as tarefas. Porém, se encontrar o referido arquivo faz
uma exibicão na tela do número, nome, ciasse, saída e status de
cada fila e por medida de seguranca aparece em extensão apenas 3
(três) asteriscos. Em status do periférico será exibido NÃO SELE—
CIONADO quando o periférico não estiver conectado ao equipamento,
ou caso esteja desiigado; SELECIONADO se o periférico estiver em
1inha.

O software servidor de impressão para recebimento de pa—
cotes e impressão de arquivos, entra em um "loop" que só termina ao
se pressionar a tecia "©", determinando o retorno ao menú de op—
cões que possibiiita a determinação do término de execucão desse
software. A recepcão de pacotes O feita através de uma interrupcão
de hardware e para a impressão dos arquivos é anaiisada o tipo de
saída, pois se for seria] Ó informado ao sistema como devem apare—
cer os dados enviados para essa interface. O status de um arquivo é
armazenado peio sistema para informar ao ciiente sempre que esse
soiicitar, sendo assumido os vaiores: em impressão; último & che—
gar; não especial, onde apenas a primeira situação impede que o
arquivo seja obtido para impressão por um outro periférico.

3.4. CONSIDERAÇÓES FINAIS

Este capítuio apresentou uma visão giobai e a proposta de
arquitetura do servidor de impressão desenvoivido, tendo sido
destacado o ambiente, as funcões, configuração do sistema, controie
de periféricos e servicos prestados. No próximo capituio serão
discutidas as características do protocoio desse servidor,
saiientando—se as primitivas e o mecanismo de comunicação.
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CAPÍTULO IV

O PROTOCOLO DO SERVIDOR
DE IMPRESSÃO

Neste capítuio são identificadas as funções executadas
peio protocoio do servidor de impressão e as primitivas de
comunicação definidas para esse intercâmbio. O mecanismo utiiizado
no protocolo do servidor para a comunicação & nívei de pacotes e
discutido e os motivos que ievaram & escoiha da semântica adotada
no desenvoivimento são apresentados.
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4.1 CONSIDERAÇÓES INICIAIS

Os protocoios de comunicação executam diversas funções in—
ciuindo transferência de dados, controie de fiuxo e gerenciamento
de conexão [LIN91]. Normaimente são definidos para gerenciar a tro—
ca de mensagens através de móduios de software de comunicação, tor—
nando—se parte indispensável desses móduios [KAK91].

O PSI (Protocoio do Servidor de Impressão) do LASD (LAbo—
ratÓrio de Sistemas Digitais) do ICMSC — USP foi desenvoivido com
base no mecanismo de comunicação RPC, adotando—se a semântica no
máximo uma vez. Essa semântica e considerada adequada pois medidas
de desempenho indicam que RPCs impiementados com essa semântica têm
um custo menor (no máximo iguai) do que aqueies que não garantem
esse tipo de execução [LISSO].

A chamada de procedimento remoto constitui, na prática, em
um software responsávei peia comunicacao a nívei de pacote, com o
objetivo de enviar um pacote a ser transmitido ao servidor,
aguardar uma resposta e então recebe—1a [BIR84]. Para isso, recebe
um "buffer" de dados do ”stub" do ciiente, acrescenta informações
de controie e passa para uma outra camada de nívei inferior para
se fazer a transmissão. Essa técnica ieva a propriedades considera—
das importantes no conceito de arquitetura em camadas: a remoção ou
inclusão de camadas Ó faciiitada e formas de impiementacdes podem
ser escoihidas [SCH88].

As informacões de controie, conhecidas por cabeçaiho do
"buffer" de informação recebido da camada superior, deve ser usado
peia camada de recebimento de mesmo níve] na arquitetura [SCH88].
Assim como o RPG do ciiente não vê as unidades de dados recebidas
da camada superior, o RPC do servidor usará apenas o cabecaiho
acrescentado ao "buffer" de informações, peia camada equivaiente do
ciiente.

Para a comunicação entre ciiente e servidor são definidas
primitivas, tanto no ciiente como no servidor. Apesar de existirem
várias técnicas de implementacão dessas primitivas [COU88], para o
PSI descrito neste capítuio eias foram definidas em número de três:
uma no ciiente e duas no servidor. A primitiva de comunicação
definida no ciiente tem a função de determinar a transmissão do
pacote/requisição % vezes, caso não ocorra probiema de transmissão
e o servidor não receba o pedido. Uma das primitivas do servidor
entra em um iaco para recebimento dos pacotes, saindo apenas quando
for soiicitado o término de execução do software, pois tem a função
de receber soiicitacões enquanto estiver em execucao, podendo esses
pedidos chegarem de forma intercaiada. A outra primitiva do
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servidor passa o pacote/resposta PSI para a camada inferior, para
que essa possa inciuir as especificações de um pacote PKT e
transmiti—10 ao cliente.
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4.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS

O PSI tem a função básica de transferir dados entre os
ciientes de diversos sistemas computacionais distribuídos e o ser—
vidor de impressão desenvoivido, gerenciando esse intercâmbio de
forma segura e precisa, adequando os referidos dados e estabeie—
cendo uma comunicação 1ivre de erros.

O sistema mantém uma tabeia de usuários, capaz de armaze—
nar a resposta da Úitima solicitação feita por um ciiente que será
utiiizada caso ocorra faina em um dos eiementos (cliente, rede ou
servidor). Com isso pretende—se que o sistema desenvoivido atenda a
uma das exigências básicas de um sistema distribuído que Ó a se—
guranCa, iiberando o usuário de certos detaihes de gerenciamento.

Pode-se saiientar o esquema ciientes e servidor através da
figura 4.1 que fornece uma visão giobai desse contexto. Para atin—
gir esses propósitos a mensagem enviada peio ciiente ao servidor
contém:

tipo do pacote, que no caso é uma soiicitacão identifi—
cando o servidor em questão, pois o servidor está orien—
tado a desprezar um pacote que não seja uma requisição,
ou que não lhe pertence, independente de conter o seu
endereço (observar que o servidor de impressão pode com—
partiihar o mesmo equipamento com outro servidor; um pa—
cote pode ter seu endereço, mas poderá pertencer ao ou—
tro servidor);
a identificação da sessão soiicitante, pois no ciiente
pode existir uma sessão para cada usuário (no caso de
sistemas muiti—usuários);

a identificação da operação a ser executada no servidor,
pois esse dispõe de vários tipos de serviços a serem
oferecidos aos ciientes do sistema;

o número de sequencia de chamada, para controie de fa—
ihas que possam ocorrer no sistema;

o tamanho do pacote, isto é, tamanho dos parâmetros e/ou
dados necessários para o atendimento do servico soiici—
tado;

49



parâmetros e/ou dados, que podem variar de 39 a 1493
bytes.

Por outro 1ado. a mensagem retornada peio servidor ao c1i—
ente contem:

o tipo de pacote, que no caso constitui—se de uma res—
posta PSI, sendo o Único aceito peio ciiente;
& identificação do processo, pois no servidor podem
existir vários processos;

a operacão executada peio servidor, para controie de
probiemas em caso de faihas;
o estado da resposta, que pode apontar erro na execução
da operação so]icitada; não aceitação da requisição; não
execução da operação pois o ciiente não possui permissão
para soiicitá—ia; a não existência da sessão; ou fim do
"time—out" na execução da operação;
o tamanho do pacote, ou seja tamanho da resposta;
os dados/resposta que variam de 39 a 1493 bytes.

cliente servidor

rede

S1 82 ... Sm P1 P2 ... .Pn

Si: sessão de trabalho Pi: processo em execução

figura 4.1 Visão cliente/servidor

A figura 4.2 mostra as mensagens PSI trocadas entre um
c1iente de um sistema computacional distribuído e o servidor de im—

pressão.
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cliente para o servidor

1 2 7 1 2 39 ... 1493 "bytes"
ti ses op se tam dados e/ou parametros
o são q.

servidor para o c7iente

1 2 1 1 2 39 ... 7493 "bytes"
esti proc op ta tam dados/erro ou codigo erro

po . do

figura 4.2 Mensagens PSI

Considerando que acima do protocoio de pacote básico,
existe um protocoio de RPG que adota o sistema datagrama, no
protocoio PSI são inseridos os enderecos destino, origem e tipo de
pacote que seguem os padrões do protocoio Ethernet [COU88], isto 0
seis bytes para cada endereco e dois para especificação do tipo de
pacote, sendo que as quantidades mínima e máxima de bytes enviadas
do ciiente ao servidor e vice—versa, também ficam definidas por
esse protocoio de comunicacªo.

O servico de transporte do protocoio PSI está definido em
uma camada de software, que tanto no ciiente como no servidor faz o
manuseio dos pacotes PSI e PKT, sendo que o primeiro tipo de pacote
mantém parâmetros específicos do servidor de impressão e o outro
possue especificações do pacote Blue Book Ethernet [PAC89]. A fun—
cão básica de cada camada e receber e acrescentar (ou retirar) ca—
beçalhos de pacotes, conferir, aiterar o tipo dos mesmos e trans—
mitir para a camada imediatamente inferior (ou superior). A figura
4.3 mostra o que ocorre com os pacotes PSI e PKT, tanto na trans—
missão como na recepção, considerando que na transmissão é recebido
um pacote PSI, enquanto que na recepção o pacote fornecido e do
tipo PKT.
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PSI PSI
| |

+ +T R
R PSI + cabeçalho E PKT — cabeçalho
A C
N : PKT E : PSI
s + P

! i
PKT PKT

figura 4.3 Manuseio dos pacotes tipo PSI e PKT

Para a realização dessas atividades existem controles,
pois um protocolo deve ser implementado formando camadas hierár—
quicas, de modo que cada camada controle a inferior e passe dados
para a superior. A redução do número de camadas ocorre com o
objetivo de se preservar () desempenho do sistema, levando—se em
consideração a taxa mínima de erros existente em redes locais, alem
de facilitar a implementação, testes e adaptação a outros sistemas.
Cada camada é subdividida em módulos com operações e/ou parâmetros
para controle de execução, codificação e formatação.

A figura 4.4 faz uma analogia entre as camadas do modelo
OSI e as camadas do protocolo PSI.

modelo OSI protocolo PSI

APLICAÇÃO < SERVICOS DE IMPRESSÃO

APRESENTAÇÃO
RPC (pacote PSI)

SESSÃO

TRANSPORTE % * TRANSPORTE (pacote PKT)

REDE Packet Driver
ENLACE < > +
FISICA Interface (física)

figura 4.4 Correspondência entre as camadas do modelo OSI
e do protocolo PSI
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Na camada de servicos de aplicação tem—se a requisição do
servico (por parte do ciiente) soiicitada através de um menú de
opcões ou a execução da atividade (por parte do servidor). Na ca—
mada inferior (RPC) existe o manuseio de mensagens PSI, para con—
troie de servicos e manipuiacão de arquivos (entre outras ativi—
dades dependendo do servico requerido). A camada denominada TRANS—
PORTE faz o manuseio de mensagens PKT, onde são coiocados os ende—
recos para & comunicacão entre dois computadores quaisquer da rede,
aiém de ser responsávei peio controie de erros, fragmentação de
mensagens e armazenamento. O níve] físico contém as interfaces de
comunicacão, e um software denominado "Packet Driver“, permitindo
que apiicacões múitipias compartiihem a mesma interface de rede a
nívei de eniace de dados, tornando as impiementacões de protocoios
independentes de certos detaihes de hardware. Nessa Úitima camada
não são tratados os pacotes duplicados (o que deve ser feito peia
camada superior), porém descarta pacotes danificados.

Para que ocorra a troca de mensagens entre os eiementos do
sistema, aicm da padronizacão dos parâmetros definida nos
protocoios, deve aparecer uma camada de transporte para conversão e
controie dos pacotes que circuiam peia rede e um outro software com
& funcão de receber o pedido/resposta, verificando se o mesmo
contém as especificações pré—determinadas peio sistema. E em caso
positivo o “buffer" de dados e retirado e o código de operacªo é
soiicitado, ambas informacões são passadas para uma outra camada
capaz de retirar parâmetros e determinar a execucao/interpretacªo
da operação. Em caso negativo o pedido O ignorado, ou então um
estado indicativo de erro é enviado impedindo a passagem do pedido
para outra camada, dinamizando. Essa camada de software forma o RPG
do servidor, constituindo o mecanismo de comunicação do sistema.

4.3 AS PRIMITIVAS DE COMUNICAÇÃO

O servidor de impressão presta diferentes tipos de servi—
cos aos ciientes dos sistemas computacionais distribuídos, servicos
esses soiicitados através de operações distintas, seiecionadas
peios usuários por meio de um menú de opcões, definido em um moduio
denominado interface do cliente, para tornar o sistema transparente
ao usuário. No entanto, o mecanismo RPC para fazer a comunicacao
ciiente/servidor necessita de primitivas de comunicação definidas
no ciiente e no servidor, que determinam o intercâmbio entre os
eiementos do sistema.

A comunicacao é reaiizada de forma que o ciiente faz a so—
iicitacâo, fica bioqueado enquanto o servidor recebe o pedido, exe—
cuta—o e devolve uma resposta. Fica assim definido para o cliente
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um tempo de espera peia resposta (evitando que o ciiente espereeternamente, impedindo a continuidade de outras execuções em caso
de ocorrências de faihas na rede ou no servidor). Após o término
desse tempo de espera, caso o ciiente não tenha recebido a resposta
do servidor, repete—se a soiicitacão até que o servidor devoiva uma
resposta, permanecendo nesse cicio um número de vezes definido pelo
sistema; ao fim desse tempo, informa ao ciiente que o servidor não
está disponívei.

Para a execução do mecanismo RPC são definidas trõs pri—
mitivas de comunicação, que no 1ado do ciiente tem a função de
detectar e retransmitir mensagens possiveimente perdidas e no 1ado
do servidor deve detectar mensagens repetidas para não executa—ias
novamente. Essas primitivas são:

ExecutarOperacãoRemota(cabeca7ho_requísícão,pacote PSI)
. impiementada no ciiente com o cabeçaiho contendo: a
identificação de uma requisição, a operação soiicitada,
os parâmetros determinados para a execução da operação e
os dados se necessários, preparados em um ou mais paco—
tes denominados PSI. Esta primitiva está definida parafazer 5 (cinco) tentativas e no caso de faihas emite uma
mensagem ao usuário indicando que o servidor não respon—
de;

Receber Pedido()
impiementada no servidor com o objetivo de receber o
pacote/pedido do ciiente, verificar, aceitar ou não o
pacote e quando aceito passar a uma outra camada que
permite a execução do servico soiicitado. Caso haja erro
ao anaiisar o pedido, a resposta é automaticamente envi—
ada ao ciiente;

EnvíarResposta(cabecalhomresposta,pacote)
impiementada no servidor com a função de preparar o pa—
cote resposta com as especificações definidas peio sis—
tema.
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4.4 O MECANISMO DE COMUNICAÇÃO

Para o atendimento do pedido de um cliente solicitando um
determinado servico disponível no servidor de impressão, 0 usuário,através da interface, faz a opção de uma operação e fornece seus
parâmetros. Esses dados são transferidos para o "stub“ da estação,
cujo objetivo principal é prepara—los em um “buffer", que sera pas—
sado à camada de software implementando o RPC da estação (com a
função de adequar esse buffer aos padrões do PSI). A camada de RPC
da estação fica acima de uma camada de transporte, sendo a comu—
nicação feita de forma sincronizada, ou seja, ocorrendo o bloqueio
da estação para aguardar a resposta [BIR84]. A figura 4.5 esque—
matiza as camadas de software na estação e no servidor, que estão
acima do transporte de mensagens, considerando que cada camada pode
detectar erros e devolver os dados para a anterior, impedindo a
continuidade do fluxo de dados que não sejam convenientes.

ESTAÇAO SERVIDOR

In— S R.P.C R.P.C. S
Pro—

ter T pedido envia ——ª recebe T
. . ces—

fa— U . . U
, . sos

ce B resposta e—————envia——————- devolve B

figura 4.5 Camadas de software

Esse mecanismo de comunicacao na forma em que foi imple—
mentado é semanticamente transparente, isolando detalhes de
gerenciamento de comunicação e permitindo que novos servicos sejam
acrescentados no sistema. A semântica adotada foi a de no máximo
uma vez, adequada para os servicos prestados por essa classe de
servidores. Analisando-se os servicos prestados por um sistema
computacional distribuído, pode—se notar que determinadas operações
podem afetar a integridade do sistema, isto é, normalmente o
cliente não recebendo a resposta do servidor em um determinado
intervalo de tempo, retransmite o mesmo pedido, o que poderá
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provocar a execução da mesma operação mais de uma vez. Porém, o não
recebimento da resposta pode indicar que o servidor não executou o
serviço, ou que houve faiha no meio de transmissão durante o envio
da resposta. Repetir & soiicitação pode impiicar em probiemas de
integridade para o sistema, ou desperdício de tempo de execução no
servidor, por repetir a mesma atividade.

Assim, para se contornar esse possívei probiema, cada re—
quisição possue um número de seqUência de chamada, compiementada no
servidor a cada operação realizada e no ciiente após o recebimento
de cada resposta. Antes de atender cada requisição no servidor e
feita a verificação dessa sequencia, que no caso de não ser a
esperada impedirá o servidor de executar a operação soiicitada,
devoivendo a resposta da úitima requisição enviada peio ciiente. As
figuras 4.6.a, b e c mostram todas as faihas possíveis na estação,
na rede e no servidor, respectivamente, com as ocorrências no
ciiente e/ou servidor, esciarecendo a forma de impiementação desse
mecanismo.

No próximo capítuio (V) serão detaihados os serviços
prestados peio servidor de impressão, esclarecendo que esta se—
mântica é a mais adequada para este tipo de sistema, pois não se
justifica a adoção de uma impiementação mais sofisticada se os
serviços não exigem ta] sofisticação, o que ocorreria seria um pre—
juizo no desempenho do sistema.

Estação Rede Servidor

——— pedido ——————requisição——+ recebe
time | executa
out F—L——-fa7ha e—————resposta————— resposta

———-pedído ——————requisição——ª
+—————resposta————

figura 4.6.8 Falha na estação
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Estação Rede Servidor

pedido ——————requisicão——ª recebe
timeí— executa
out falha —resposta—— resposta

pedido requisição——a __J
[_

ª———resposta—————
L—í

figura 4.6.b Falha na rede

EstaCão Rede Servidor

———- pedido requisição——á ————- recebe
executa
falha

———— pedido requisicHo——ª ———> recebe
executa

e————resposta———— resposta

figura 4.6.0 Falha no servidor

É bom ressaitar que se o pedido for de impressão 0 arquivo
pode ser apenas coiocado na fi1a e não ser impresso, pois a faina
pode ocorrer entre estes dois instantes.

4 . 5. CONSIDERAÇÓES FINAIS

Este capítulo tratou das funções essenciais do protocoio
do servidor de impressão, evidenciando: as mensagens trocadas entre
clientes e servidor, a correiacão entre camadas do modeio 081 e do
referido protoco1o e forma e técnica de comunicação utiiizadas. O

capítulo seguinte detaiha aspectos da impiementacão do software
servidor de impressão.
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CAPÍTULO v

0 SERVIDOR DE IMPRESSÃO

Neste capítu1o é apresentada a organização do servidor
desenvo1vido, mostrando as estruturas de dados utí1izadas na 1mp1e—
mentação do sistema e a estrutura modu1ar do software em questão.
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5.1 CONSIDERACÓES INICIAIS

Este capítuio discute o servidor de impressão desenvo1vido
dando ênfase à organização interna adotada, bem como aos detaihes
de interfaceamento com o móduio de comunicação.

Em 1inhas gerais, o desenvoivimento deste servidor foi
baseado em uma estrutura hierárquica e modu1ar, com o objetivo de
se ter um desenvoivimento organizado, faciiitando a fase de depura—
Cão e posterior manutencªo. Em adição, a metodo1ogia empregada
favorece os aspectos de independência dos detalhes do meio físico e
sistemas operacionais, faciiitando o transporte do servidor a ou—
tros ambientes.
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5.2 ESTRUTURA MODULAR DO SERVIDOR DE IMPRESSÃO

Nesta seção são apresentadas as estruturas de dados
necessárias ao servidor de impressão.

5.2.1 ESTRUTURAS DE DADOS

Serão detaihadas inicialmente as estruturas de dados sobre
as quais são executadas as atividades no servidor de impressão e a
descrição dos pacotes utiiizados na comunicação.

TABELA DE USUÁRIO (Tu)
A tabela de usuário é mantida no servidor para controie do

próprio sistema, sendo indexada peio código do usuário e armazena:
nome do usuário: que poderá ser utiiizado na identifica—
ção de formuiários impressos, ou outra necessidade futu—
ra; atuaimente é mantido para o controie tota] do siste—
ma;

senha: fornecida peio usuário como medida de segurança
do sistema gioba];
permissão: que mantêm os direitos de acesso do ciiente
aos servicos disponiveis no sistema, compietando todo o
esquema de seguranca disponivei aos diversos usuários;
extensão: contendo 1024 caracteres coni o objetivo de
manter o histórico do c1iente, ou seja as úitimas ocor—
réncias do mesmo no acesso ao sistema.

TABELA DE SESSÃO (Ts)

Também é mantida no servidor uma tabeia de todas as ses—
sões que foram abertas, de acordo com os usuários registrados nesse
sistema, indexadas peio identificador da sessão, contendo as infor—
mações:

código do usuário: que faz a identificação do usuário,
sendo zerado no início da execução do servidor, para
evitar probiemas, pois isso impiica na não existência da
sessão;
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endereco da estação: onde o usuário está instaiado parasoiicitar os servicos desse servidor, pois o método ado—
tado é o datagrama, assim todo pacote deverá conter os
enderecos origem e destino;

identificador do processo: necessário para devoiucão de
respostas ao ciiente;

&

. número de sequencia: identifica a requisição de cada
operação para controle do sistema, impiementando a se—
mãntica definida no protocolo de comunicação;

tamanho: define o tamanho máximo da úitima resposta en—
enviada para cada operação;

. resposta: armazena a resposta da Úitima soiicitacão de
cada operação, sendo esta variávei definida como um pon—
teiro, pois o objetivo é manter informações que serão
copiadas para envio ao ciiente, evitando novas execuções
em caso de faihas.

TABELA PARA O PEDIDO DE IMPRESSÃO (Tb)

O ciiente ao soiicitar a impressão de um determinado ar—
quivo iocai, informa o nome do arquivo e o número de cópias (dados
que deverão ser transmitidos ao servidor). Dependendo do tamanho do
arquivo, o mesmo deverá ser subdividido em pacotes (pois o número
máximo de caracteres que a estação poderá enviar ao servidor e
vice—versa é 1493 bytes). Esses pacotes serão enviados um a um e o
servidor deverá ter o controie deies e só coiocar o pedido em uma
fiia de impressão após o recebimento de todos os pacotes, para
montar novamente o arquivo. Para gerenciar essa atividade e mantido
nessa tabeia, indexada peio código do usuário, os seguintes dados:

. nome: nome do arquivo a ser impresso;

. número de cópias: define cópias de impressão solicitadas
peio usuário;
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. tamanho: quantidade de caracteres do arquivo que deve—
ra ser transmitido (isso é fornecido peia estação do
usuário, auxiiiando no caicuio do número tota] de paco—tes a serem recebidos);

total de pacotes: que deverão chegar ao servidor paracompietar o arquivo a ser coiocado em uma fiia de im—
pressão;

pacote: se referencia ao numero do Uitimo pacote recebi—
do do arquivo em questão.

Para comp1etar o controie de todos esses pacotes, existe
uma troca de informacões entre ciiente e servidor segundo o esquema
mostrado na figura 5.1. Após o usuário soiicitar o pedido de im—
pressão eie fornece ao sistema os seguintes parâmetros: nome do ar—
quivo e número de cópias. Com esses dados o sistema verifica se o
arquivo é 1oca1 e em caso positivo obtém o seu tamanho, caso con—
trário rejeita o pedido. Os parâmetros e os dados do arquivo devem
ser coiocados no "buffer" da mensagem/pedido, pois o código da ope—
ração e o tamanho desse "buffer“ estão inciuídos no “header". Ob—
viamente, precisa ser acrescentado um outro dado que corresponde ao
tamanho dos parâmetros, pois é um valor variávei de acordo com o
tamanho do nome do arquivo.

nome_arquivoÍtam_par numncop'tammarq,
dados

?
l I |

. tamanho dos parâmetros ,

1 tamanho do “buffer"/pedido ,

figura 5.1 Cliente envia ao servidor soÍicitando uma im—

pressão de arquivo.

Quando a solicitação de impressão do arquivo chega ao ser—
vidor, iniciaimente verifica-se a existência ou não do referido
arquivo naqueie ambiente. Em caso positivo são verificados os
pacotes que já foram recebidos (dado mantido na tabeia provisória
até que o arquivo esteja completo) isto é, para ser enviado à fiia
de impressão 0 tota] de pacotes esperado tem que ser igua] ao
número do ú1timo pacote recebido. No caso do servidor ter recebido
todos os pacotes esperados (o que pode ocorrer se no c1iente ou na
rede houve faina durante a transferência de informações) será
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enviado um código indicando ARQUIVO JA ESTA NA FILA. Se o pacoterecebido e o último, o arquivo será colocado em uma fila de im—
pressão e o cliente receberá um código indicando: ARQUIVO COLOCADO
NA FILA.

Quando a mensagem for uma solicitação inicial, ou seja, o
arquivo não existe no servidor, faz—se a verificação da:

disponibilidade de memória; em caso negativo envia aocliente: SEM MEMÓRIA DISPONÍVEL;

disponibilidade na tabela do referido usuário, pois pode
ocorrer problema da fila estar cheia, informando ao cli—
ente: SEM POSICÃO NA FILA;

possibilidade de criar o arquivo reservando o tamanho
fornecido como parâmetro, podendo devolver ao cliente um
código que indique: ARQUIVO NÃO PODE SER CRIADO;

e em seguida:

registra os parâmetros na tabela provisória;

copia os dados para o arquivo e se ocorrer problema de—
volve código de erro na escrita ao cliente.

Os parâmetros de comunicação devolvidos pelo servidor ao
cliente, no caso de solicitação da impressão de um arquivo, são
mostrados na figura 5.2.a e em caso de devolução de codigo de erro
ou término da operação é devolvido um pacote do tipo exibido na
figura 5.2.b, sendo que nesse Último caso o tamanho do pacote e
sempre definido com o valor 2 (dois) e reconhecido de imediato pela
estação.

nome_arquivo|tam_par pao_rec pac_esp
?

I I L
| tamanho dos parâmetros ,
[ tamanho do ”buffer”/resposta ,

figura 5.2.a Servidor envia resposta ao cliente
63



código

figura 5.2.b Servidor envia ao cliente um código

TABELA DA FILA DE IMPRESSÃO DE CADA PERIFÉRICO (FI)

Para cada periférico existe uma fiia associada, obviamente
indexada peio número interno reiacionado ao periférico, que recebe
inserCão em quaiquer posicªo e remocão apenas no inicio, podendo
ser vista como um conjunto de filas, subdividida de acordo com a
prioridade. Ocorre que se vista dessa maneira o atendimento deveria
ser controlado de outra forma e nao como foi impiementado, onde O

ievado em consideração a ordem de chegada aiém da prioridade. Em
cada fiia são mantidas as seguintes informacões:

status da fiia, podendo assumir os vaiores: VAZIA (a es—
pera de arquivos); N número de arquivos a serem impres—
ssos, vaior esse incrementado toda vez que chega um pe—
dido à fiia e decrementado quando o pedido é atendido,
não podendo nunca passar do iimite definido pelo siste—
ma; FECHADA (o seu periférico correspondente não está
disponívei);

código do usuário que soiicitou o pedido, mantido para
controie e atendimento das outras atividades disponi—
veis;

nome do arquivo meio de se referenciar ao mesmo;

número de cópias de impressão do arquivo, sendo definida
peio usuário no ato do pedido;

status do arquivo indicando se o mesmo está em impressão
ou pronto para ser impresso.
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TABELA DE PERIFÉRICOS (Perif)

Ao se insta1ar o servidor de impressão são solicitadasinformações à respeito de cada periférico que esta ou estará
disponíve1 aos ciientes desse servidor. Essas informações são gra—
vadas em um arquivo de configuraçao do sistema, atraves de uma es—
trutura de dados que mantem:

número do periférico, forma de controie interno;

nome do periférico, com no máximo 8 (oito) caracteres;

classe de atendimento do dispositivo, que pode ser Gera]
ou Específico;

extensão que deve conter o arquivo a ser atendido por
aqueie periférico, caso possua ciasse de atendimento es—
pecifico;

interface do dispositivo, que pode ser: Seria] ou Para—
1e1a;

Por outro 1ado, a estacao de trabaiho deverá manter infor—
macões para que se comp1ete a troca de mensagens e seja atendida de
forma adequada às soticitacões de serviços que serão executados pe—
lo servidor de impressão.

TABELA DE SERVIDOR (Ts)
Essa estrutura de dados foi uti1izada na impiementação do

software do sistema de impressão, estando diretamente relacionada à
operação básica do sistema, indexada peio identificador do servi—
dor e mantendo:

endereco do servidor de impressão;

identificador da sessão do usuário;

65



sequência de requisição para cada operacão disponíve] no
sistema;

time—out que define o tempo de espera para cada opera—Cão.

5.2.2 ESTRUTURA MODULAR DO SOFTWARE DO SERVIDOR DE IMPRESSÃO

O servidor de impressão deve rea1izar diversos tipos de
tarefas que podem ser so1icitadas, sendo que essas tarefas devem
ficar em uma fi1a com atendimento baseado em uma prioridade pró—es—
tabeiecida peio sistema. O software foi organizado em varios modu—
1os, com funções distintas e bem definidas para faci1itar qua1quer
tipo de a1teracão que possa ser necessária. As fases de projeto e
imptementacão do software do sistema servidor de impressão foram
baseadas no projeto estruturado de sistemas [WAR85], que tem como
ferramenta o diagrama de estrutura modu1ar.

No servidor são definidas várias camadas de software,
assim como no c1iente, sendo que cada camada possue funções equi—
va1entes às funções da respectiva camada do ctiente. Acima do Sis—
tema Operacional surge o mecanismo de acesso ao meio físico da rede
1oca1 que provê funções de transmisao de dados. Os sistemas que
uti1izam o mecanismo são normalmente incompatíveis entre si
[TR191], devendo ser imp1ementada a1guma tecnica de mu1tip1exação,
ou utitizacão do endereço físico da estação e do servidor sendo o
"Packet Driver" um mecanismo dessa natureza, que constitue um
módu10 do conjunto de protocolos TCP/IP [CLA89,FTP89]. Esse meca—
nismo possibiiita uma interface padrão com as camadas superiores
independente do meio físico, permite a execução de ap1icaCões
mú1tipias de forma simu1tânea, a1ém de descartar pacotes que não
the são destinados.

Para contro1e na recepção de pacotes, o Packet Driver
possue uma funcao que associa um identificador ao tipo de pacote e
uma rotina para a atividade de recebimento específica para esse
pacote. As funcões disponíveis nesse mecanismo estão no apêndice
A1, indicando que sempre que surgir um pacote va1idado pe1o
sistema, uma interrupção de hardware é gerada, através de uma
rotina de recepção e tratamento de pacotes (nesse caso denominada
ReceberPKT que poderá aceitar ou descartar o pacote de acordo com
os dados obtidos na aná1ise do referido pacote).
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A interface de instaiacão do software servidor de impres—
são constitui um dos componentes desse sistema, tendo como objetivodefinir a configuracªo do referido servidor, aióm de atender requi—
sicões oriundas das estações. Vaie iembrar que foi utitizada a iin—
guagem de programação C para o desenvoivimento dessa interface e
das camadas inferiores que impiementam o "stub" e o mecanismo de
chamada de procedimento remoto. O Packet Driver, por sua vez esta
impiementado em iinguagem montadora da famiiia de microprocessado—
res INTEL 8086/286/386 e para interfaceú—lo com os programas em C

foi utiiizada também iinguagem montadora.
O atendimento às soiicitaÇOes (ATENDER_SO) esta esboçado

em um diagrama de estrutura moduiar correspondentes às atividades
aii executadas, que pode ser visto na figura 5.3 e os móduios que
compõe esse diagrama estão especificados no apêndice A2.
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ATENDER_SO

Obter Parâ—
metros

Acessar Pa—
cote

Atender Proc. Terminar Aceg
Remoto”(XXXReceber

PSI
Anaiisar
Pedido

Desmontar Opera— Opera—
Pedido Cão 1 Cão 5

Transm
PSI

Enviar
Resp.

Montar
Resp.

!

Retirar
da fila

5.3.

controle

Neste capítuio foram apresentadas as estruturas”utiiizadas
anteriormente,

do intercâmbio das mensagens,servidor e ciientes,
os periféricos presentes.eiaborados
avaiiar o resuitado com reiação às suas

Transm
PKT

moduio iteração&)
execução condiciona] fiuxo de

> controie

execução aiternativa

figura 5.3 Estrutura modular do Servidor de Impressão

CONSIDERACÓES FINA IS

de dados
funções definidas

internas mantidas paraefetivação da comunicação
de forma a manter o atendimento e dominar todos

O capítuio posterior apresenta os testesinício da impiementacão, com o objetivo de
interfaces e as necessidades

para que o servidor
detaihando—se as

execute as
tabeias

desde o

e expectativas dos clientes desse sistema.
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CAPÍTULO VI

TESTES E VALIDAÇÃO

.
Neste capítuio são apresentados os testes eiaborados para

& vaiidacão do sistema de impressão impiementado, verificando todas
as possíveis respostas que poderiam ser dadas peio servidor aos
c1ientes do sistema distribuído.
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6.1 CONSIDERACÓES INICIAIS

No capítulo anterior foram apresentadas as etapas de im—
piementacão do servidor de impressão desenvoivido no LASD. Este ca—
pituto tem como objetivo va1idar o referido sistema atraves de
testes reatizados, constituindo uma das etapas finais de desenvo1—
vimento do sistema.

Por ter sido desenvoivido de forma moduiar, cada móduto
foi va1idado 1090 após a sua imp1ementacão. Os módulos de nívei
mais baixo (que estão 1ogo acima do meio físico da rede iocai) se
tornaram mais comptexos para serem imp1ementados.

6.2 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO

Rea1izou—se iniciaImente o teste de comunicação através da
rede tocai, com o intuito de se obter maiores detathes do mecanismo
de acesso ao meio físico (no caso o Packet Driver) e para vaiidar a
interface com esse mecanismo. Para isso foram utiiizados dois
equipamentos do tipo IBM/PC conectados por uma interface de rede
1oca1 Ethernet, conforme pode ser visto na figura 6.1.

ETHERNET

IBM/PC IBM/PC

Estação Servidor
de de

Trabalho Impressão

figura 6.1 Hardware utilizado para teste do software de
comunicação

Para sanar os probiemas encontrados, entre os quais cita—
se a passagem de parâmetros quando ocorre uma interrupção de
hardware para o recebimento de pacote (como especificado na figura
6.2), foram utiiizadas técnicas de depuração envoivendo uti1itarios
e códigos em iinguagem montadora.
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PACKET DRIVER

int
Apiicati ———————————————ª Saiva ambiente

vo em exe
cução |

Restaura ambiente

figura 6.2 Interrupção provocada para recebimento de pa—
cote

O programa inicia1mente eiaborado para esses testes foi
executado nos dois equipamentos e segue o aigoritmo abaixo:

ENQUANTO (ch <> 'e!)
SE (cn) for digitado

envia (ch)
SE (cn) recebido

exibe (ch)

Posteriormente o teste inicia] foi modificado e em uma se—
gunda etapa adotou—se um programa que permite a transmissão de pa—
cotes de tamanhos diferentes, de acordo com um menú de opção, con—
forme descrito a seguir:

A pacote de 125 bytes
8 pacote de 250 bytes
O pacote de 500 bytes
D pacote de 1000 bytes
E pacote de 2000 bytes
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6.3 CHAMADA DE PROCEDIMENTO REMOTO

A mesma configuração de hardware exibida na figura 6.1 foi
uti1izada para o teste do mecanismo de chamada de procedimentos re—
motos, porém um deies exerceu a funcão de servidor do sistema com—
putacional distribuído baseado em rede iocal e o outro o pape] de
ciiente do sistema.

O referido mecanismo foi testado uti1izando—se um conjun—
to de programas que impiementam o "stub" e o RPC no servidor e no
ciiente, com duas primitivas iniciais que fazem a manipuiaçào de
cadeia de caracteres, sendo feita uma opção dos servicos atraves do
menú abaixo:

1 IntroduzirString
2 — InverterString
3 — EstatisticaString
4 — Comp1ementar8equência
5 — Terminar

Esse teste demonstrou a execução remota das OperaÇÚeS para
tratamento de cadeias de caracteres e foi possívei se fazer aitera—
ções nos programas de testes e va1idar aiguns aspectos do mecanismo
de chamada de procedimento remoto. A semântica adotada "no máximo
uma vez" foi vaiidada quando se introduziu a opção Compiementar Se—
qUência (4), cuja função era fazer o compiemento da sequencia de
chamada do pedido, sem ter feito um pedido. Isto foi verificado no
servidor (número de seqúência esperado diferente do número recebi—
do), provocando o retorno da resposta anterior. Também verificou—se
que a não execução pelo término do contador de "time—out", após
várias tentativas de so1icitacão sem resposta, ocorria como era es—
perado: "servidor não responde".

Com relação aos parâmetros padrões do pacote específico do
protocoio PSI, também foi possível fazer—se a verificação chegando—
se a vaiidade dos campos:

tipo do protocoio;

pacote pedido/pacote resposta;
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6.4. OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SERVIDOR DE IMPRESSÃO

Para a inciusão de novas operações no sistema desenvoivido
basta seguir as seguintes instruções:

NA ESTAÇÃO DE TRABALHO

impiementar & referida operação no “stub" da estação,iembrando que para transmitir os dados e/ou parâmetrosnecessários para a execuçao no servidor tem—se um pacote
de 1500 bytes;

a . definir o protótipo da referida função no arquivo de de—
i finicões dos tipos e estruturas de dados utiiizados na
; estação (DEFEST.H);

aiterar o SIMP.C para inciuir essa função no menu de op—
Góes e obter os parâmetros (se necessários) para a exe—
cução da operação.

NO SERVIDOR

implementar a operação no SERVIMP.C, através de uma fun—
cão que recebe sempre três parâmetros (cndigo do usua—
rio, tamanho do "buffer" de dados e o "buffer");
iniciar o ponteiro para a referida função e aiocar espa—
co para manter a uitima resposta devoivida à estacão, no
arquivo que simuia as funções de outros servidores
(INISERV.C):

inciuir a definição e o protótipo da nova operação no
arquivo DEFSERV.H.

Com base nesse roteiro foram retiradas as operações coio—
cadas para teste do mecanismo de RPG e inciuídas as operaçOes que
o servidor de impressão deve reaiizar:

IMPRESSÃO DE ARQUIVOS

DIRETORIO DO USUÁRIO

ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE CÓPIAS

TROCA DE POSIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS

CANCELAMENTO DO PEDIDO DE IMPRESSÃO
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Iniciaimente testou—se todas as respostas que poderiamretornar caso não tivesse arquivo na fiTa, ficando obviamente a
operação de impressão de arquivos em úTtimo Tugar para ser testada.

Esses testes iniciais foram reaiizados através da simuTa—
Cão de filas de impressão, pois na realidade o servidor automa—
ticamente encerra o atendimento aos cTientes quando certifica quenão existe periférico disponívei. Para vaTidaCão de todos os testes
foram inciuidos na configuração da figura 6.1 novos equipamentos,
obtendo—se o esquema mostrado na figura 6.3.

Estacao Estacao
1 2

ETHERNET

Estacao Servidor Perifi
3 de

Impressao Perif2

figura 6.3 Configurawno do sistema para testes

Todos os equipamentos utiTizados foram IBM/PC conectados
por uma interface de rede Toca] ETHERNET, sendo que utiTizou—se o
sistema Packet Driver acima do sistema operaciona] e nas estações
de trabaiho o software desenvoivido para testes, enquanto que no
servidor o sistema para atendimento dos serviços reiacionados aos
periféricos de saída. O software que comunica o servidor aos peri—
féricos de saída fica residente permitindo um atendimento de forma
mais eficiente e Tiberando o servidor para recebimento de pedidos
enquanto o periférico executa a sua atividade com um determinado
arquivo.

6.5. CONSIDERACÓES FINAIS

O presente capítuTo mostrou os testes eTaborados, passo a
passo, para avaiiacão do servidor de impressão produzido, tendo si—
do vaTidados: & comunicação através da rede Toca], a transmissão de
pacotes, o mecanismo de comunicação e, finaTmente os servicos dispo—
níveis no servidor. O próximo capítuTo discute o contexto gera] des—
te trabaiho, com um resumo das contribuições e uma Tista de suges—
tões para trabaihos futuros.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSõES E SUGESTõES
PARA TRABALHOS FUTUROS

Neste capítu10 são apresentadas as conc1usões gerais atin—
gidas no desenvo1vimento do sistema servidor de impressão, baseadas
na experiência obtida durante o período. Também são apresentadas
sugestões para a continuidade deste trabalho, ou que possam de—
correr do mesmo em virtude de se extrapo1ar a proposta feita íní—
cia1mente.
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7.1 SOBRE O ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

Este trabaiho procurou, inicialmente, dar uma visão gera]
(com um certo grau de profundidade) que permitisse a absorção de
conhecimentos ligados a area de informática, especificamente a
sistemas computacionais distribuídos baseados em redes iocais de
computadores. Assim, apresentou—se tópicos reiativos a redes de
computadores, arquiteturas de sistemas distribuidos, eiementos
envolvidos nessa c1asse de sistema, protocoios de comunicação,
padronizacões adotadas para uniformização da troca de dados,
métodos de comunicação, servidores e exempios específicos de
apiicacões no domínio desse contexto. Procurou—se abordar tópicos
que permitissem reveiar maior experimentação da área de sistemas
distribuídos e de servidores de impressão, mesmo em detrimento de
assuntos importantes, como outros paradigmas adotados na
implementação de sistemas distribuídos, protocoios de níveis
superiores, sistemas operacionais distribuídos e metodoiogias paraanáiise de desempenho dessa categoria de sistemas.

Em seguida forneceu, sob o ponto de vista gera], aspectos
envoividos na organização do servidor de impressão desenvoivido,
situando o referido servidor em um ambiente de instaiação e
especificando eiementos de hardware e de software envoividos nesse
meio. Foram apresentadas as funções principais do software e seus
respectivos fins, aióm da correiaçno entre os itens abrangidos nes—
sa estrutura, para que se mantivesse uma organizaçao da mesma.

Deste quadro gera] destacaram—se as caracteristicas do
protocoio de comunicação adotado para permitir a troca de
parâmetros e dados entre o servidor e os ciientes do sistema
computaciona] distribuído. Todos os tipos de mensagens trocadas
entre os participantes do sistema foram detaihadas, aiçm do método
de gerencimento escoihido na tomada de decisões em caso de falhas
em um dos eiementos integrantes desse sistema. Como todas as opções
foram fundamentadas em tópicos práticos e teóricos apresentados na
Titeratura, fez—se um paraieio entre os métodos utiiizados e o
adotado para impiementação dos eiementos de software.

Para caracterizar e esciarecer detaihes do software servi—
dor de impressão forneceu—se as estruturas de dados utiiizadas para
produzir o objeto deste trabaiho, aiém da estrutura moduiar desta—
cando cada unidade e a forma de pianejamento adotada de modo a
ajustar cada uma deias às outras anaiogas, formando um todo homogé—
neo e funciona]. Isto é, apresentou—se a arquitetura do projeto do
sistema sob o aspecto da incorporação da funcionaiidade e portabi—
1idade iniciaimente propostas.

0 trabaiho descreveu a motivação, projeto, implementação,
faciiidade de comunicação que combina os eiementos de um sistema
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computacional distribuído. Adotou—se uma abordagem comum para comu—
nicação, tirando proveito desse fato sempre que possível, gerenci—
ando o controle dos dados de forma simples, tornando essa comuni—
cação de fácil utilização e compreensão.

7.2 SOBRE AS DIRETRIZES DO TRABALHO

Os sistemas distribuídos têm sido utilizados para atender
a uma gama variada de interesses em diversas áreas. A tecnologiacontribui para o atendimento das necessidades dos usuários, estimu—
lando e viabilizando o crescimento em volume, extensão e grandeza
dessa classe de sistemas. A diretriz principal deste trabalho foi o
desenvolvimento de um servidor de impressão que, além de atender a
pedidos que possam ser executados por qualquer periférico de saida,fosse implementado de forma a permitir o atendimento de uma
variedade de sistemas operacionais. Em outras palavras o software
de teste desenvolvido para cada estação de trabalho deve ser facil—
mente adaptável a outros sistemas operacionais. Parte da motivação
para a elaboração deste trabalho está relacionada diretamente com a
portabilidade exigida do software para essa variedade de ambientes
operacionais.

Com o objetivo de proteger ao máximo os usuários da
escolha da topologia da rede, configuração do sistema, novas
versões de ferramentas é que se torna necessária a implementação de
sistemas que possam ser utilizados por vários ambientes computa—
Cionais.

O servidor de impressão tem disponível um conjunto de ope—
rações que visam fornecer aos clientes do sistema facilidades de
acesso e impressão, entre outras atividades. Procurou—se elaborar
as interfaces desses serviços de forma simples, ou seja, constitu—
indo—as de poucos elementos, e, portanto, de fácil utilização, o
que não ocorre na maioria dos servidores disponíveis no mercado.
Com o objetivo de fornecer uma gama de operacoes e pensando em
todas as ocorrências possíveis desses servicos e que os servidores
são desenvolvidos, esquecendo—se sempre da praticidade de
utilização do mesmo. Esse foi um fator considerado como básico para
a implementação deste servidor, que possue uma interface voltada ao
cliente permitindo a realização de consultas e solicitações
rotineiras, de forma natural, concisa e pratica.

Percebeu—se com facilidade, em virtude da larga experiên—
cia proporcionada, que a utilização de pacotes permite o comparti—
lhamento de variáveis de uma forma organizada e explicitamente de—
clarada. Sendo que já era de grande conhecimento prático que a co—
municação entre unidades de programas deve ser feita através de
chamadas de procedimento, com passagem de par metros ou pelo com—
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partiihamento de variáveis visíveis a ambas as unidades, conhecidas
por variáveis giobais. Assim, a utiiização do mecanismo de comuni—
cação escoihido (RPC) ficou bem semeihante ao método já experimen—
tado e de conhecimento bem eievado, que reiaciona unidades de pro—
gramas dentro de um mesmo ambiente. Percebeu—se que um mecanismo de
RPC, da forma como foi utiiizado, pode ser visto como a composição
de um protocoio de transação Único recebido em todas as camadas
acima do níve] de apresentação do modeio OSI, junto a um ambiente
no qua] ciientes e servidores existem. 0 protocoio c uma partevita] do sistema de gerenciamento dos dados e tecnologia para esse
tipo de gerenciamento é considerada crítica pe1a iiteratura.

A maioria das pesquisas em sistemas operacionais distri—
buídos aponta o mecanismo de chamada de procedimento remoto como
primitiva básica de comunicação. Aiém de indicar formas de organi—
zação das características que se apresentam distintas dos sistemas
operacionais centraiizados, tais como nomenciatura, proteção e ge—
renciamento de recursos, toierância às faihas do meio ou dos equi—
pamentos e como os servicos podem estar disponíveis aos ciientes do
sistema. Aiguns tipos de servidores podem ser incorporados no sis—
tema distribuído tirando funções dos sistemas operacionais tradi—
cionais que estão fora do kerne7 e no espaco do usuário, como sis—
tema de arquivos, gerenciamento de processos e de terminais.

O projeto apresentado neste trabaiho provê uma abstração
de chamada de procedimento remoto de forma poderosa, porçm encon—
traram—se probiemas bem compiexos na integração de eiementos que
compõe esse mecanismo. O meihor da habiiidade foi checar todas as
situações normais e anormais de forma clara, passo a passo, não
permitindo a inciusão de outra atividade enquanto não se verificava
compietamente cada item envoivido. Claramente, os exercicios e
experimentações de uma vaiidação forma] com a impiementação
comp1eta pode expor aiguma inadequação no projeto.

7.3 A CONTINUIDADE DO TRABALHO

Foi definido um conjunto de objetivos principais para
sistema distribuídos, alguns deies reiacionados diretamente ao
desempenho do sistema. Outros porém, tais como interface do usuário
e extensibiiidade, são reiativos mais à quaiidade de como o sistema
e percebido peio usuário. Com o objetivo de atingir um sistema
adaptávei e confiávei deixou—se de lado a avaiiação a nive] de
desempenho, usando mais referências bibliográficas na escoiha de
formas de impiementação. Até o ponto de testes onde foram
utiiizadas três estações de trabaiho, o protocoio definido permitia
um bom desempenho do sistema, mas podem ser feitas novas avaiiações
inciuindo mais estações e definindo um protocoio que transfira
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quaiquer arquivo em um único pacote, no iugar de subdividí—io em
vários pacotes para transmissão. Baseando—se nesses dois fatores
podem ser eiaborados testes mais precisos de desempenho.

Considerações para o projeto de sistemas distribuídos são
apresentadas, piano de testes são discutidos e examinadas inspeções
de projeto, aiêm de diretrizes para o processo de impiementacão.
Porém, projeto é uma atividade criativa que envoive arte e
tecnoiogia, 1090 não se consegue exaurir todas as formas de
impiementação possíveis para se escoiher a meihor deias. Fica em
aberto uma série bem distinta de especificações, entre eias pode—se
citar o excesso de zeio para evitar que pacotes de um mesmo arquivo
cheguem ao servidor fora de ordem. Isso é controiado por dois
fatores: um na semântica adotada no lnecanismo de comunicação e
outro no parâmetro definido no buffer de transmissão. Pode ser
verificado se isso se torna um probiema em termos de perda em
desempenho do sistema, caso seja definida uma outra semântica para
o mecanismo de chamada de procedimento remoto. Dependendo da
confiabiiidade da rede a semântica possiveimente recebida pode serutiiizada em virtude das operações executadas nesse servidor não
exigirem um rigor maior em verificações, visto que deixa de
provocar inconsistências no sistema caso haja faina na estação,
servidor ou na rede.

Para o transporte do sistema para outros ambientes opera—
cionais deve—se ievar em conta a adaptação das atividades a serem
executadas nos ambientes de testes, para a execução no servidor
(especificadas no capítuio VI) com reiação à inciusão de operações
nas estações de trabaiho.

Em continuidade à este trabaiho popõe—se, portanto:
avaliação do sistema a nívei de desempenho;

. inciusão de mais estações de trabaiho para anaiise do
desempenho, com participação a nívei de ciientes do sistema;

definição de um outro protocoio que permita a transmis—
são de quaiquer arquivo, independente do seu tamanho, em um unico
pacote, conhecido na iiteratura como "Síng7e Shot Protoco7";

aiterar aigumas especificações do projeto, como meio de
controle dos pacotes de um arquivo enviados e recebidos peios par—
ticipantes;

. adoção de outras semânticas para o mecanismo de comuni—
cação, para anáiise a níve] de desempenho;

inciusão de novas operações no sistema iniciaimente
proposto, para que o mesmo possa conviver com outros servidores no
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mesmo ambiente;

transporte do software de teste da estacao de traba1ho
que participa como c1íente do sistema distribuído para outros am—
bientes operacionais.
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APÉNDICE A1

FUNÇõES DISPONÍVEIS NO
"PACKET DRIVER"

A descrição deta1hada dos móduios abaixo apresentados po—
de ser encontrada em [CLA89]; aqui o objetivo é apenas apresentá—
ias para um entendimento meihor do trabaiho desenvolvido.

driver_ínfo(handle) AH == 1 AL =: FF (255)
int handle; BX

Cuja função e retornar informações sobre a interface com o
meio físico da rede loca]. Caso ocorra erro o seu código será
especificado em DH e o flag carry posicionado, sendo BAD_HANDLE o
erro possívei. Se o flag carry estiver zerado indicará um retorno
sem erro informando os seguintes dados, nos respectivos regis—
tradores:

version BX

class CH

type DX

number CL

name DS:SI

basíc/extendend AL ( 1 == básica
2 == extendida
5 == básica e aito desempenho
6 == básica, aito desempenho e

extendida
FF == não disponívei)

int acess_type(if_class, if_type, íf_number, type,
typelen, receiver) AH == 2

int íf_class; AL
int íf_type; BX
int íf_number; DL
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char far *type; DS:SI
unsigned typelen; CX
int (far *receíver) (); ES:DI

Essa interface da função inicia o acesso a um tipo especi—
fico de pacote, que quando for recebido provoca a chamada da rotina
de recepção duas vezes. A primeira vez para soiicitar o buffer (AX
== 0) cujo retorno será um ponteiro para o buffer (em ES:DI) ou O:0
caso não tenha buffer disponíve]. A segunda chamada (AX == 1) e
necessária para indicar o término da cópia dos dados no buffer. Os
erros possiveis são:

NO_CLASS;

NO_TYPE;

NQ_NUMBER;

BAD_ TYPE;

NO_SPACE ou

TYPE_ INUSE,

cujo código serú retornado em DH e o flag carry posicionado. No re—
torno sem erro o flag carry estara zerado e o handle devoivido em
AX, sendo a rotina de recepção definida da seguinte forma:

(*receíver)(handle, flag, len [, buffer])
int handle; BX
int flag; AX
unsigned len; CX

if AX == 1,
char far *buffer; 08:81

Para terminar o acesso aos pacotes associados com o handle
está definida a rotina:

int release_type(handle) AH == 3
int handle; BX

Ocorrendo os mesmos tipos de retornos que as anteriores,
ou seja, flag carry posicionado indica erro, cujo código será de—
voivido em DH e sendo BAD—HANDLE o provável erro, enquanto que ze—
rado indica retorno sem erro.
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int send_pkt(buffer,length) AH == 4
char far *buffer; DS:SI
unsigned length; CX

Cuja finalidade e transmitir uma quantidade length de
bytes de dados, apontados por buffer, incluindo todo o pacoteinclusive headers de rede local. O flag carry zerado indica retorno
sem erro e posicionado acusa um erro, cujo código estará em DH,
sendo CANT_SEND o provável.

terminate(handle) AH ::int handle; BX

Nessa função é encerrado o driver associado com o handle,
sendo os possíveis erros BAD_HANDLE e CANT TERMINATE devolvidos em
DH, quando o flag carry estiver posicionado. Caso contrário indica
um retorno sem problemas.

get_address(handle,buf,len) AH ==6
int handle; BX
char far *buf; ES DI
int len; CX

Faz a cópia para buf do endereco da interface de rede
local que foi associado ao handle. Em caso do flag carry estar
zerado, indicando retorno sem erro, devoive o comprimento no
registrador CX. Já no retorno com erro (flag carry posicionado) o
código do mesmo é encontrado em DH, sendo BAD HANDLE e NO_SPACE os
erros prováveis.

reset_ínterface(handle) AH :: 7
int handle; BX

Responsáve] pelo retorno da interface associado ao handle,
para um estado padrão, abortando alguma transmissão no processo e
reiniciando o recebimento. Da mesma forma que as outras funções o
flag carry zerado indica retorno sem erro; enquanto que posicio—
nado devolve em DH o código de erro BAD_HANDLE ou CANT_RESET.
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APÉNDICE M

INTERFACE DOS MÓDULOS—ATENDER_SO

São apresentadas as especificações de interface dos módu—
ios correspondentes ao software executado no servidor de impressão,
com o objetivo de esciarecer tópicos deiineados no conteúdo deste
trabalho.

ObterParametros(int intno, int handle, int *version,
int *c1ass, int *type, int *number,
int *basic)

Com a função de retornar informações sobre a interface com
a rede iocai, & partir do número da interrupção e do identificador
do processo de recepção. o possívei erro devoivido é: handle invá—
lido (1) e como entrada são fornecidos:

— o número da interrupção (íntno);
— o identificador do processo de recepção (handle).
E na saída são devolvidos:
— a versão do Packet Driver (version);
— & ciasse da interface (class);
— o tipo da interface (type);
— o número da interface (number);
— o tipo de funções disponíveis (basic).

Habi1itarAcessoTipoPacote(int intno,int *handie,int if_
c]ass,int if_type,int if_number,
BYTE _far *type, unsigned short
type1en,void (_far *receiver)())

Com a função de iniciar o acesso a um certo tipo de paco—
te, devolvendo os possíveis erros:
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ciasse de interface não válida (2); ,
. tipo inválido de interface de rede (3);
número de interface inváiido (4);
tipo não vá1ido de pacote (5);
sem espaco disponívei para armazenamento do pacote (9);
tipo em uso (10).

Sendo que na entrada devem ser fornecidos os seguintes pa—
râmetros de controie:

número da interrupção (íntno);
— c1asse da interface de rede (if_c7ass);
— tipo de referida interface (íf_type);
— comprimento do pacote (typelen);
— rotina de recepção (receiver).

E devoivido:
— identificador do processo de recepção (handle).

AtenderProcedimentoRemoto( )

Tem a.funcâo de atender a chamada de um procedimento remo—
to, devolvendo uma resposta, sendo executadas diversas funções de
forma iterativa. Os possíveis erros que podem ser devolvidos são:

erro na execução da operação (0x12);
requisição não aceita (OxiO);

usuário sem permissão para soiicitar o pedido (0x08);
sessão não existe (Ox04);

fim do contador de time—out para a execução da operação
(0x01).
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. TerminarAcessoTipoPacote(int intno, int handie)
Esta função termina o acesso a um pacote associado ao

handle, podendo devoiver o código 1 indicando que o handle é invá—
lido. Para isso necessita dos seguintes parâmetros que são forneci—
dos na entrada:

número da interrupção (intno);
identificador do processo de recepção (handle).

Para o atendimento das requisições que chegam ao servidor
de impressão diversas funções são reaiizadas, sendo descritas a se—
guir a interface desse móduio.

ReceberPSI(BYTE *buf)

Tendo a função de receber um pacote/pedido da estação, re—
tirar o header e após verificação passar ao outro moduio, dando
abertura para a realização da operação soiicitada pe1o ciiente. No
término é fornecido um buffer com o conteúdo idêntico ao do pacote
tipo PSI, ou um código indicando que não existem pacotes a serem
retirados (—1).

Ana1isarPedido(int sessao, BYTE *buf_ent,int *usuario)

Com & finaiidade de fazer a anáiise do pacote que chegou
ao servidor, para verificar se satisfaz as especificações de um pa—
cote de solicitação de serviços. Analisando se a sessão já foi
aberta, se o c1iente tem permissão e se o pacote é do tipo espera—
do. Como entrada são dados:

— identificador da sessão (sessao);
— pacote tipo PSI recebido (buf_ent);
— código do usuário soiicitante (usuario).

Como saída será passado ao outro móduio:
— estado após a análise (buf_ent).
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DesmontarPacotePedido(BYTE *buf_ent, int *tam_sai, BYTE
buf_sai)

Com o objetivo de receber um pacote do tipo PSI, retirar o
seu cabeçalho retornando um campo de dados e seu respectivo tama—
nho, para rea1izacão da operação soiicitada. Como parâmetro de en—
trada é fornecido:

— o pacote PSI recebido da estação (buf_ent).

E na saída fornecido os dados:
tamanho do buffer de saida (taanaí);
dados para execução da operação (buf_saí).

Em seguida é reaiizada a operação correspondente soiicita—
da, de forma aiternativa estando no sistema disponíveis cinco (5)
delas, que estão especificadas no apêndice A3, gerando um pacote
resposta ao ciiente.

MontarPacoteResposta(int sessao, BYTE oper, int tam_dad,
BYTE *dados,BYTE pac_psi,BYTE estado)

Cuja função é montar um pacote com especificações do PSI,
sendo que para essa finaiidade são passados os seguintes parâme—
tros:

— identificador da sessão (sessao);
— identificador da operação soiicitada (Oper);
— quantidade de bytes que estão sendo enviados (tam—dad);
— dados e/ou códigos de mensagens que estão sendo transmi—
tidos à estação como resposta à soiicitacão (dados);

— estado resuitante da execução do servico (estado).
Como saída tem—se:
— o pacote com especificação de resposta do servidor de
impressão (pac_psi).
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EnviarResposta(int sessao, BYTE oper, int tam—dad, BYTE
*buf_ent, BYTE *pac_psi, BYTE estado)

Tendo a função de devoiver ao ciiente o pacote que corres—
ponde à resposta e está sendo aguardado, para isso inciui as
especificações de um pacote PKT. Os seguintes dados devem ser
passados a essa interface desse móduio:

— o identificador da sessão (sessao);
— o identificador da operação executada (Oper);
— quantidade de bytes a serem enviadas (tam_dad);
— dados e/ou parâmetros a serem transmitidos (buf_ent);
— estado resuitante da execucão (estado).
Como resuitado pode ser obtido um erro de transmissão, o

qual será informado, ou então a devoiucão à estação do pacote res—
posta.

TransmitirPSI(int sessao, BYTE *buffer)

Tendo a função específica de montar e transmitir um paco—
te tipo resposta PKT & um processo devidamente identificado. Como
entrada tem—se:

— identificador da sessão (sessao);
- pacote com especificação resposta PSI (buffer).
Sendo devoivido:
— pacote com especificação resposta PKT (buffer).
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APÉNDICE &

INTERFACE DOS SERVIÇOS
DISPONIVEIS

AOS USUARIOS DO SISTEMA

Conforme já foi expianado o servidor de impressão tem dis—
ponível os servicos básicos que devem ser executados para atendi—
mento aos c1ientes dos vários sistemas. Aquí são apresentadas asinterfaces das funções que reaiizam essas operações.

ImprimirArquivo(int usuario, int *tam_dad, BYTE *dados)

Cuja função é atender o pedido da operação so1icitada pe1o
c1iente para imprimir um determinado arquivo, cujo nome, tamanho,
número de cópias e conteúdo desse arquivo são fornecidos em dados.
Na entrada devem ser passados os seguintes parâmetros:

— identificador do usuário (usuario);
— comprimento em bytes dos dados a serem 1idos (tam_dad);
— buffer de entrada contendo parâmetros para a execução da
operação e os dados (dados).

Como saída são retornados:
— comprimento em bytes dos dados resposta (tamwdad);
— resposta da operaCão (dados).
As possíveis mensagens resu1tantes da soiicitacão desse

servico são:
Sem memória disponível (901);
Sem posição na fila (902);
Arquivo não pode ser criado (903);
Problema de escrita no arquivo (904);
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Arquivo já está na fila (905);
Arquivo colocado na fila (906).

ReiacionarArquivos(int usuario,int *tam_dad,BYTE *dados)

Tem a função de reiacionar os arquivos do cliente que fez
a solicitação, os quais estão na fila de impressão, em impressão,
ou em um registro provisório aguardando a iiberação de uma posição
na fiia. Na entrada deve ser fornecido:

identificador do usuário (usuario).
E na saída são retornados:
— tamanho em bytes da resposta (tam_dad);
— reiacão dos arquivos, com respectiva fiia, número de có—
pias e status (em impressão ou aguardando) (dados).

No caso desse servico o usuário poderá receber a seguinte
mensagem:

Sem arquivos na fila (911);

AiterarCopias(int usuario,int *tam_dad,BYTE *dados)

Com & funCão de alterar o número de cópias de um arquivo
que está na fiia de impressão. Para esse tipo de atendimento os se—
guintes dados devem ser fornecidos:

— identificador do usuário (usuario);
— tamanho em bytes dos parâmetros para a reaiizacão desse
tipo de servico (tam_dad);

— o nome do arquivo e o novo número de cópias (dados).

Devendo ser retornado:
— a quantidade em bytes da resposta (tam_dad);

“ — resposta da execução (dados).
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Os erros ou informacões que podem ocorrer com a soiicita—
Cão desse servico são:

Número de cópias alterado (921);
Arquivo não está na fila (922);
Arquivo não pertence ao usuário (923).

TrocarPosicao(int usuario,int *tam_dad,BYTE *dados)
Faz a troca de posição e/ou fiia de dois arquivos que es—

tejam aguardando um periférico de impressão 1ivre. Como entrada são
passados:

— identificador do usuario (usuario);
— quantidade em bytes dos parâmetros (tam_dad);
— nome dos dois arquivos que serão trocados de posição e/

ou fiia (dados).
Como retorno desse serviço tem—se:
— tamanho em bytes da resposta (tam dad);
— código indicativo do resuitado da execução (dados).
As mensagens prováveis são:

Os arquivos não estavam na fi7a (931);
Primeiro arquivo não encontrado (932);
Segundo arquivo não encontrado (933);
Posições trocadas (934).

CanoeiarImpressao(int usuario,int *tam_dad,BYTE *dados)

Determina o cance1amento do pedido de impressão de um ar—
quivo que esteja na fi1a de impressão. Na entrada são fornecidos os
parâmetros:

— identificador do usuário (usuario);
— quantidade em bytes que devem ser iidos (tam_dad);
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— nome do arquivo a ser interrompida a impressão (dados).
Na saída tem—se:

— quantidade em bytes da mensagem resuitante da operação
(tam_dad);

— código resposta ao usuario (dados).
Sendo possíveis as seguintes mensagens:
Impressão cancelada (941);
Arquivo não encontrado (942).

Para qua1quer um dos serviços soiicitados, caso não seja
diagnosticado o probiema ocorrido, após o canceiamento das execu—
Ções parcialmente reaiizadas será devoivida a seguinte mensagem:

Recomece & operação (999).
Vaie a pena observar que existe uma uniformidade nos parâ—

metros de entrada e de saída, que o móduio independente de utiiizâ—
10 faz o seu manuseio de forma clássica, possibiiitando uma faciii—
dade na adaptação de outros servicos nesse sistema.
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