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Resumo 

Uma arquitetura para processamento paralelo baseada em um banco de transputers, 
foi desenvolvida e implementada com sucesso no LaSD (Laboratório de Sistemas 
Digitais) ICMSC-USP [TR91]. Essa arquitetura (SPP - Servidor de Processamento 
Paralelo) introduz recursos de processamento paralelo para os usuários de um sistema 
distribuído baseado em rede local de computadores. 

Neste trabalho são revisados alguns pontos básicos que ficaram pendentes na 
implementação original do software do SPP. Uma nova semântica de comunicação é 
implementada (" at-least-once") e os resultados obtidos na comparação com a semântica 
original ("at-most-once") são analisados. 

É apresentada uma nova implementação das primitivas de comunicação do SPP 
baseada na utilização do protocolo TCP/IP, visando maior abrangência no acesso remoto 
ao sistema. 

O trabalho discute as diretrizes básicas seguidas no projeto, implementação e os 
resultados obtidos nos testes efetuados. 
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Abstract 

An architecture for parallel processing based on a bank of transputer was 
developed and successfully implemented at LaSD (Laboratório de Sistemas Digitais) 
ICMSC-USP [TR91]. This architecture (SPP- Servidor de Processamento Paralelo) 
provides parallel processing resources to users of a distributed LAN-based computing 
system. 

This work presents a review of the original SPP software implementation. A new 
communication semantics ("at-least-once") is implernented and discussed and the results 
obtained from the comparison to the original semantics ("at-most-one") are also discussed. 

A new implementation of the SPP communication primitives using the TCP/IP 
protocol is also introduced aiming at increasing the remote access facilities to the system. 

This work also presents the basic approach used in the project, implementation and 
tests realized. 



Capítulo 1 

Introdução 

O hardware e o software dos sistemas computacionais têm sofrido constante 
evolução. O hardware atravessou quatro gerações que foram caracterizadas pela 
tecnologia dos componentes utilizados na sua implementação. Inicialmente 
eletromecânicos, surgiram posteriormente as válvulas, transistores e finalmente os 
circuitos integrados. A evolução do hardware tem se caracterizado pelo aumento da 
velocidade de processamento e pela redução do espaço fisico e consumo de energia. O 
software operacional evoluiu dos carregadores de código em linguagem de máquina, 
sistemas operacionais monousuários, sistemas operacionais multiusuários em tempo 
compartilhado até os sistemas operacionais distribuídos. A feliz combinação do hardware, 
mais acessível e de maior desempenho, com os sistemas operacionais distribuídos e as 
redes de computadores, introduz aos usuários recursos computacionais nunca antes 
proporcionados pelos sistemas até então existentes. 

Sistemas Distribuídos têm sido projetados para possibilitar compartilhamento de 
recursos, fazendo com que computadores separados (muitas vezes máquinas diferentes 
umas das outras), interligados por uma rede local compartilhem periféricos, servidores de 
arquivos, de impressão e outros. 

As redes de computadores estão presentes em vários ambientes de trabalho, 
conectando os elementos e possibilitando a troca de informações. 

Os objetivos básicos de uma rede de computadores são: 

- Compartilhamento de recursos. 
- Confiabilidade provida pela multiplicidade de recursos. 
- Economia proporcionada pela utilização de muitas estações de trabalho, ao invés de um 
computador centralizado, e pelo compartilhamento de recursos através de servidores 
especializados. 
- Modularidade, ou seja, o aumento gradual na capacidade do sistema. (Vale observar que 
o acréscimo de uma estação de trabalho aumenta a capacidade computacional de uma 
rede de computadores, o que não ocorre com o acréscimo de um terminal a um sistema 
multiusuário por tempo compartilhado.) 
- Meio de comunicação entre usuários geograficamente separados. 







































































































































































































Instalação e Utilização dos Sistemas 

• Liberar a sessão 

Para se liberar a sessão deve-se digitar o seguinte comando: 

spp> quit 

Com esse comando volta-se para a shell do sistema net e para voltar ao DOS, 
deve-se digitar: 

net> exit 

Finalizando assim a operação do sistema. 
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