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No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do ,caminho tinha uma pedra. 

Carlos Drummond de Andrade 

E se não posso 
Erguer a pedra até o alto 
Sem que ela role de volta 
Não desespero 
Basta-me erguê-la 
Basta-me a luta 
Para me encher o coração ! 

Gránnis Kamarinákis 
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Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um sistema servi-
dor de correio eletrônico que interliga um ambiente computacional distribuído a outros 
ambientes (nacionais ou internacionais) através de um sistema distribuído SunOS. 

A idéia básica de um servidor de correio eletrônico em uru sistema computacional 
distribuído é ter um servidor responsável pelo serviço de correio eletrônico. Usualmente 
um servidor de correio eletrônico é dividido em uma interface com o usuário (software 
que interage com o usuário para auxiliá-lo a compor e organizar suas correspondências) 
e em um sistema servidor (processo que gerencia entre outras coisas o endereçamento e a 
entrega das mensagens). 

Durante o desenvolvimento deste sistema servidor de correio eletrônico, buscou-se pri-
vilegiar o tratamento da interface com o cliente, levando-se em consideração a diversidade 
dos possíveis usuários e a utilização deste serviço no âmbito do ICMSC. Também foram 
considerados conceitos de Engenharia de Software durante o desenvolvimento e a imple-
mentação, para assegurar um produto de software de boa qualidade. 



A bstract 

This work presents the development and implementation of an electronic-mail server 
interconnecting the distributed computing environment to other computing environments 
around the world. through a SunOS distributed system. 

The basic idea of an electronic-mail server in a distributed computing environment is 
to have a special server responsible for the management of the eletronic mau l service. Usu-
ally, the electronic-mail server is split into two modules: the user interface (the software 
which directly interacts with users, helping then in the composition and organization of 
messages) and the serve'. (a process that manages the handles the routing and delivering 
of messages). 

During the development of this system special emphasis was given to user-interface 
aspects, considering the vide variety of user and the potencial utilization of the software on 
the whole ICMSC computing environment. Software Engineering concepts were adopted 
during the development and the implementation phasys in order to ensure the production 
of high quality software. 
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pessoas interessadas e o fluxo das mensagens é baixo. Em um curto espaço de tempo, o 
número de pessoas interessadas cresce e o fluxo aumenta consideravelmente. Este foi o 
caso do ICMSC. onde o serviço de correio eletrônico era inicialmente fornecido por um 
computador. interconectado através de linhas telefônicas a um sistema remoto. O serviço 
de correio eletrônico foi melhorado com o acréscimo do serviço de correio eletrônico do 
sistema distribuído SunOS (ou simplesmente sistema. SunOS) que possibilita o acesso a 
diversas redes nacionais e internacionais. Entretanto, o sistema distribuído SunOS do 
ICMSC possue poucas estações, que são utilizadas para o desenvolvimento de diversos 
projetos, dificultando assim o acesso ao serviço de correio eletrônico. 

Este trabalho foi implementado corno um servidor de correio eletrônico para efetuar a 
ligação entre o ambiente computacional distribuído do Laboratório de Sistemas Digitais 
(ou simplesmente ambiente LASD) a outras redes (nacionais e/ou internacionais), através 
de um sistema SunOS. Este servidor possibilita que um número maior de usuários do 
ICMSC tenha acesso a um serviço cada vez mais procurado, o correio eletrônico. Posteri-
ormente, a utilização deste serviço poderá ser estendida a outras redes locais que compõem 
as redes departamentais do ICMSC (figura 5.1) 

1.2 Importância do serviço de correio eletrônico 

No último século, as linhas ferroviárias revolucionaram o mundo fornecendo uma 
rede de transporte para cargas em geral. As redes de computadores iniciaram uma nova 
revolução fornecendo a tecnologia para transporte de dados, para uma sociedade na qual a 
troca de informação tornou-se essencial. Teve início uma nova visão do mundo, diminuindo 
distâncias geográficas e formando novas comunidades de pessoas que trocam informações 
freqüentemente [C01\491]. 

Um dos serviços em redes de computadores mais utilizados para efetuar trocas de 
informações e o serviço de correio eletrônico. Muitos usuários de redes de computadores 
têm seus primeiros contatos com redes (e até mesmo com computadores) quando utilizam 
o serviço de correio eletrônico. 

O serviço de correio eletrônico funciona para a comunidade cientifica como uma ferra-
menta para questionar um colega, por exemplo, a fim de obter ajuda, estabelecer visitas, 
marcar reuniões e solicitar informações. Além dessas atividades, ele é utilizado para 
funções mais específicas da comunidade científica, tais como, reagir a artigos, esclarecer 
pontos com estudantes e colegas, enviar relatórios e artigos para julgamento. 

A comunidade científica possue outras ferramentas para efetuar troca de informações, 
como conversa pessoal, telefone, FAX, sistemas de memorandos e cartas, entretanto, o 
serviço de correio eletrônico apresenta algumas vantagens. O serviço de correio eletrônico 
é rápido, tanto em relação ao tempo de preparação quanto ao tempo de transmissão da 
mensagem. Ao contrário do serviço telefônico, o interlocutor não precisa estar presente, 
a mensagem é armazenada em sua caixa postal para leitura posterior. O armazenamento 
da mensagem em uma caixa postal permite que somente o usuário e pessoas autorizadas 
possam ter acesso, evitando que a mensagem seja lida por pessoas não autorizadas. Além 
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3.3 Padrão IEEE 802 para redes locais 

O modelo ISO/OSI foi elaborado para redes de longa distância. que utilizam um canal 
de interconexao ponto-a-ponto e o princípio armazena e envia (onde uma mensagem para 
ser entregue ao ( lest inatário necessita ser armazenada por estações intermediárias, ate que 
possa ser remei ida ) [S0A86. STA84a. TAR86]. Em redes locais, esse principio é pouco 
utilizado, pois na sua. maioria elas utilizam um canal de difusão ou roteamento único. O 
comitê de padronizaçáo de redes locais IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers) estabeleceu uma arquitetura compatível ao modelo ISO/OSI, mas orientada ao 
desenvolvimento de redes locais. Essa adaptação ao modelo ISO/OSI subdivide a camada 
cle enlace de (lados em duas sub-camadas como mostrado na figura :3.2a. 

enl. dados 

física 

(a) 	 (b) 

Figura 3.2: a) Modelo ISO/OSI e a arquitetura IEEE 802. h) Padrão IEEE 802 
[TAR86]. 

• Sub-camada LLC (Logical Link Control): fornece às camadas superiores dois tipos 
de serviços de entrega das unidades de dados [M0U86]: 

tipo - sem conexão. sem reconhecimento e sem qualquer controle de fluxo 
ou recuperação de erro. (A máquina origem envia "frames" independentes à. 
máquina destino, sem esperar a confirmação de recebimento). 

— tipo 2 - com conexão, reconhecimento, controle de fluxo, recuperação de erros 
e seqüenciação. (A conexão é estabelecida antes que qualquer dado seja trans-
mitido. os "frames" são numerados, entregues uma única vez e são recebidos 
na ordem certa). 

• - Sub-camada AIAC (Medium Access Control): fornece serviços que permitem disci-
plinar o compartilhamento de um meio de transmissão comum. 

A subdivisão da camada de enlace de dados permite que a sub-camada LLC torne-se 
independente da topologia, do meio de transmissão e da técnica de controle de acesso ao 

meio utilizada. 

O padrão IEEE 802 é um conjunto de padrões para redes locais de computadores, 
relacionados às camadas física e enlace de dados (figura 3.2b) [TAR86]. 
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IEEE 802.1 Hm documento que descreve o relacionamento entre os diversos padrões 
IEEE 802. e o relacionamento deles com o modelo de referência ISO/OSI. 

Padrão IEEE 802.2: descreve duas interfaces oferecidas: uma da sub-camada LLC 
para a camada de rede e outra da sub-camada MAC para a camada física. 

Padrão IEEE 802.3: é um padrão para redes em barramento. utilizando como 
técnica de coni role de acesso ao meio o CSMA/CD. 

Padrão IEEE 802.4: é um padrão para. redes em barramento, utilizando como 
técnica de cont role de acesso ao meio a passagem de permissão ("token- ). 

Padrão IEEE 802.5: é um padrão para redes em anel, utilizando como técnica de 
controle de accsso ao meio a passagem de permissão ( -token-  ). 

Padrão IEEE 802.6: especifica um padrão para redes metropolitanas (iMAN's). 

Atualmente. i,)(los os padrões IEEE 802 apresentados acima procuram incorporar al-
ternativas para o uso de fibras ópticas. O padrão FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 
desenvolvido pela organização de padronização ANSI (American National Sta.ndards Insti-
tute), é o primeiro padrão desenvolvido especialmente para redes locais com fibras ópticas 
e segue a arquitet mia IEEE 802 [ROS90]. 

Os padrões IEEE 802 para redes locais apresentam algumas desvantegens. No padrão 
IEEE 802.3. a ausência de colisão das mensagens não garante que a mensagem não foi 
alterada por ruídos na rede, necessitando que seja feita uma verificação na mensagem 
recebida. No padrão IEEE 802.4, devem ser implementados mecanismos para os casos de 
falhas no anel lógico. perda do -token-  e para prevenir a existência de vários "tokens" 
no anel lógico. No padrão IEEE 802.5, devem ser implementados mecanismos para evitar 
casos como a perda cio "token" e a ocorrência de pacotes 'órfãos- . Tanenbaum, em 
[TAN89]. apresenta várias técnicas para solucionar esses problemas. 

3.4 O conjunto de protocolos TCP/IP 

O conjunto de protocolos TCP/IP, ou simplesmente protocolo TCP/IP, obteve uma 
maior divulgação após as duas iniciativas adotadas por agências do governo dos EUA 
[COM91]: 

• Em 198:3. o Departamento de Defesa adotou o protocolo TCP/IP em sua rede pri-
vada (MILNET) e exigiu que todos os sistemas por ele adquiridos oferecessem su-
porte para esse protocolo: 

• A DARPA financiou o desenvolvimento de uma versão extremamente bem difundida 
do sistema operacional UNIX (de Berkeley), chamada 4.2 BSD, que e a base do 
sistema Ultrix da DEC (Data Communications Equipment) e do sistema SunOS da 
Sun Microsystems. É incluída uma interface ("sockets") que possibilita utilizar os 
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4.4 Exemplos de sistemas existentes 

Dois sistemas de correio eletrônico para redes locais são analisados a seguir. 

4.4.1 Sistema de correio eletrônico do sistema SunOS 

O sistema de correio eletrônico do sistema SunOS utiliza o despachador de corres-
pondência Sendmail para entregar as mensagens. que devem seguir o padrão RFC 822. 
O despachador Sendmail não possue uma interface com o usuário e não entrega realmente 
as mensagens. ele coleta as mensagens a serem enviadas (utilizando o comando "mail" do 
sistema operacional UNIX). compõe o endereço do destinatário conforme requerido pelo 
despachador destino e chama os despachadores apropriados para efetuar a entrega ou o 
enfileiramento para transmissão pela rede [SUN90, SUN91a. SCN9lb , TRA91]. 

A configuração cio Sendmail e efetuada pelo arquivo /etc/sendmail.cf'. o qual é lido 
pelo sistema ao iniciar suas operações. Esse arquivo possue definições de macros usados 
internamente. declaração de cabeçalhos (o formato das linhas do cabeçalho que serão pro-
cessadas. e linhas que serão acrescentadas ou reformatadas). definições de despachadores 
(informações tais como. localização e característica de cada despachador), regras de re-
escrita (sistemas de regras para reescrever nomes) e opções (tais como: caminho para 
vários arquivos de suporte. 'time outs" e modos assumidos). O despachador Sendmail 
requisita três tipos de máquinas (figura 4.4): 

• pelo menos um "mailbox server 

• subsidiárias e 

• um "mail host-. 

 

outros domínios 
Retransmissor 

'mau  host• 

'mailbox serva" "mailbox serva" 

:subsidiária : 	!subsidiária : 	subsidiária : 	subsidiária::  

Figura 4.4: Máquinas requisitadas pelo despachador Sendmail [SUN90]. 
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A comunidade de usuários é formada por pesquisadores e estudantes de graduação, mes-
trado e doutorado. O sistema distribuído SunOS do ICMSC é constituído de estações de 
trabalho Sun (SPARCStation 2 e SLC) sob SunOS, sendo que o seu sistema de correio 
eletrônico (veja seção 4.4.1 para maiores detalhes) possue a seguinte configuração: 

"mailbox server" e "mail host" -> estação xavante: 

subsidiárias -> demais estações. 

O retransmissor de domínio utilizado pela máquina "mailbox server" é a estação Sun 
"floyd" do IFQSC (Instituto de Física e Química de São Carlos), a qual utiliza como 
retransmissor o computador USPFSC (VAX-Digital VMS). A ligação do ambiente LASD 
com as redes nacionais e internacionais é esquematizada na figura 5.2. 

ambiente 	 sistema — estação — VAX-Digital 	FAPESP— demais 
LASD 	distribuído 	`floyd• 	VMS 	 redes 

SunOS USPFSC 

I 	  
ICMSC 	 IFOSC 

ligação que possibilita a ligação com as demais redes 

Figura 5.2: Ligação do ICMSC ao mundo exterior. 

O servidor de correio eletrônico é composto por duas partes principais, seguindo o 
paradigma do cliente/servidor: 

• o software servidor: executa os pedidos das estações clientes e fornece a inter-
conexão com o sistema SunOS; 

• o software cliente: fornece uma interface amigável com os usuários e gerencia a 
comunicação com o servidor. Uma interface amigável corresponde a uma interface de 
fácil compreensão de suas funções, apresentando um "layout" agradável ao usuário 
{MAR91}. 

A figura 5.3 apresenta uma visão geral do sistema. 
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workstation 

ambiente LASD 

sistema Sun() S 

máquina servidor 
de correio eietronico_ 

PC 

1 conexão com o 
' mundo exterior 

(Internet) 

Figura 5.3: Sistema servidor de correio eletrônico. 

O acesso aos recursos do servidor de correio eletrônico é feito através de um conjunto 
de primitivas que escondem os detalhes de implementação. O usuário pode requisitar a 
execução de uma primitiva disponível no servidor. O servidor analisa a solicitação e envia 
uma resposta ou uma mensagem de erro. O usuário enxerga o sistema sob o ponto de 
vista de uma ferramenta para a utilização do serviço de correio eletrônico. 

O compartilhamento do meio físico permite que diferentes estações possam se co-
municar e, conseqüentemente, façam uso do servidor de correio eletrônico. O padrão 
Ethernet, operando a 10 Mbps, é usado como meio físico de transmissão para interligar 
as estações clientes e a estação servidor de correio eletrônico, e essa ao sistema SunOS. 

5.2.1 A rede ANSP 

A idéia da rede regional ANSP surgiu no final de 1987 e formalizou-se em 1988 na 
FAPESP. A partir de 1990, a rede ANSP passou a ser administrada permanentemente 
pelo centro de processamento de dados da FAPESP. A idéia inicial foi auxiliar as três 
Universidades paulistas estaduais (USP, Unicamp e Unesp) a possuírem conectividade 
interna e externa às redes de pesquisas. A ligação no exterior é estabelecida por uma 
linha internacional ao laboratório Fermi, em Illinois, EUA. Em 1989, a linha internacional 
estava operando a 4800 bps, e em 1990 a 9600 bps. As redes internacionais a que se têm 
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O sistema SnnOS do ICNISC utiliza o servidor de nomes NIS. que permite compartilhar 
as bases administ mal ivas ( veja seção 5.6.4 para maiores detalhes). Para. identificar os 
usuários do andUent LASD no sistema SunOS. utiliza-se o seguinte esquema. de alias: 

• um ustuirio nt ício ( lasd) é criado simulando um subdomínio no domínio icmsc"; 

• para 	cotio 	usuário 	do ambiente LASD acrescenta-se um alias no arquivo 
"/etc/ohases-  da máquina -mailbox server". permitindo que as mensagens en-
dereçados oos usuários do ambiente LASD sejam redirecionadas para o usuário 
fictício criado. :\ estrutura dos alias corresponde a: 

nome-do-usuário: lasd 

Para conlnlyinm o esquema de alias, é executado o comando -newaliases-  do sistema 
SunOS. Este comando atualiza, as bases de dados de acesso aleatório -/etc/aliases.dir" e 
- /etc/aliases/pag- . que contêm informações lidas pelo despa.chador Sendmail na utilização 
de alias. 

Através desse esquema de alias, todas as mensagens destinadas aos usuários do ambi-
ente LASD são armazenadas em uma única caixa postal no sistema SunOS, denominada 
- /var/spoolitnail/lasd- . O esquema de alias definido possibilita uma maneira simples e 
eficiente de efetuar um reclirecionamento das mensagens, simulando a tabela pretendida. 

6.3 Ligação do sistema SunOS ao ambiente LASD 

O ambiente 1„1.SD e o sistema SunOS são interligados pela estação servidor de correio 
eletrônico. Para efetuar a transferência de dados, utiliza-se o protocolo TCP/IP, pois e-
xistem várias implementações desse protocolo para PC's, de fácil utilização e comprovada-
mente eficientes - conceito de reusabilidade. Duas implementações de domínio público do 
protocolo TCP/IP são bem difundidas para PC's, o chamado KA9Q e o NCSA (National 
Center for Supercomputing Applications): 

• o KA9Q (TCP/IP) Internet Packet, desenvolvido para redes de comutação por 
pacotes por rádio amador, também pode ser usado por outras redes de comutação 
por pacotes. Através do programa NET, o KA9Q oferece os protocolos IP, ICMP, 
TCP e [DP. e implementa os protocolos de comunicação FTP, TELNET e SMTP 
[KAR91]: 

• o TCP/IP NCSA para IBM PC, oferece acesso interativo e não interativo de um 
IBM PC ou compatível, a hospedeiros Telnet sobre redes TCP/IP. Os hospedeiros 
Telnet sào computadores que possuem um endereço IP conhecido pela configuração 
instalada no PC. NCSA Telnet é uma implementação padrão do DARPA Telnet 
com características adicionais que melhoram o processamento local do PC [NCS91]. 
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