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Resumo 

O presente trabalho descreve a implementação de um sistema de correio eletrônico 
numa. rede heterogênea. de computadores. 

Inicialmente, faz-se urna revisão de aspectos gerais de correio eletrônico, seguida de 
uma discussão da interpretação de endereços e da necessidade de translação, de forma. 
a determinar o mecanismo de transporte a ser utilizado entre os sistemas heterogêneos 
envolvidos. 

Após uma visão geral dos protocolos utilizados, é apresentada. uma. descrição deta-
lhada das configurações e interconexões usadas para implementar o sistema. de correio. 

Abstract 

'Fite present work describes lhe implementado)) of an E-mail system ou a heteroge-
11011S computer network. 

First a review of generic aspects of E-mail systems is presented followed by a discus-
siou of lhe addressing interpretado') and the necessary translation iii order to determine 
lhe transpor'. mechanism to be used between lhe heterogenous systems involved. 

Afiei an overview about utilized protocols. a. detailed description of lhe final config-
urations and iuterconnections used to implement time E-mail system is presented. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Histórico e Motivação 
Desde a implantação de um sistema. multiusuários VAX, da. Digital, no IFQSC (Instituto 
de Física e Química de São Carlos), que o correio eletrônico é utilizado para troca. de 
mensagens entre usuários com conta. nesse computador. 

A necessidade de correio eletrônico de maior alcance surgiu para. viabilizar a troca. 
de mensagens entre docentes do IFQSC e da Argentina, que participavam de um mesmo 
comitê de organização e programa de um congresso. As soluções possíveis eram: do-
centes daqui utilizarem o serviço de correio público da Argentina. (Delphi ), ou docentes 
da Argentina utilizarem o serviço de correios do Cirandão, do Brasil. A solução do 
IFQSC, com conta. no Cirandão, assinar um n contrato de conta. subsidiária para acesso 
dos Argentinos foi na época. a. mais barata.. 

Essa. opção permitiu também o contato com bolsistas no exterior, que tinham acesso 
a. redes públicas, e a. troca com eles de informações urgentes. 

O contrato Interdata do IFQSC com a. Embratel, destinado inicialmente a viabilizar o 
acesso da biblioteca. do Instituto a bases internacionais, como Dialog, permitiu também 
o acesso a. computadores do extericw ((los quais se conheciam contas) que estivessem 
conectados a redes públicas. 

A par disso, eram adquiridas experiências em ligações microcomputador-inodcm, 
necessárias para. as conexões acima.. 

A proliferação de microcomputadores, e a necessidade de troca de informações com 
os computadores d a. Digital também contribuíram para a aquisição de experiências. 

Posteriormente, a conexão X.25 (através do pacote PSI ) do VA X com a Benpac 
permitiu que mais usuários tivessem os acessos acima., pois se abriu a possibilidade a. 
todos os usuários do VAX, e a ligação X.25 contratada possuia 4 canais lógicos. 

O pacote PSI tornava possível o acesso a. computadores N,TAX das redes pública.s via 
correio eletrônico, através da. sintaxe: 

MAIL> send 
To: psnendereco-X.25"usuario" 

onde endereco-X.25 é o número de endereço do computador que deve receber a. cor-
respondência. Isso foi um grande avanço, pois não exigia. que se tivesse conta. num 
computador do exterior. 
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10 	 CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

alcance efetivo é necessário que a, mensagem possa trafegar por diferentes redes, inter-
conectadas de modo a. permitir esse tráfego. 

Comforme [LIF86], a. AR.PANET, BITNET, CSNET, e UUCPnet, possuem dife-
rentes arquiteturas de rede, protocolos e comunidades de usuários. No entanto, cada, 
uma suporta um sistema. de correio eletrônico com formatos de mensagem mais ou 
menos conforme o padrão DARPA Internet. A adoção de um único formato de corres-
pondência simplifica, a implementação de entroncamentos, chamados retransmissores de 
correspondência, entre várias redes. Esses retransmissores de correspondência são hos-
pedeiros especiais que são conectados a duas ou mais redes e que entendem o protocolo 
de cada, uma. delas. Unia, mensagem endereçada a um hospedeiro de uma rede que não 
aquela de onde foi enviada, é encaminhada a um retransmissor de correspondência ade-
quado. No presente momento, todas a,s redes acima são conectadas por retransmissores 
de correspondência.. Assim usuários de qualquer unia delas podem trocar mensagens 
eletrônicas. 

Devido a. essa diversidade entre redes e pelo exposto acima., o serviço de correio 
eletrônico em comparação com outros serviços ("login" remoto e transferência, de ar-
quivo), é o mais comumente oferecido atualmente pela facilidade de interconexão de 
redes internacionais. Assim, presentemente, a utilização da facilidade de interconexão 
de redes internacionais pode ser realmente aproveitada. via correio eletrônico. 

1.3 Objetivo e Apresentação 
A implementação do sistema. de correio eletrônico se depara. em perspectiva, com o 
problema. da. heterogeneidade local: equipamentos de diversos fabricantes, possuindo 
sistemas operacionais, arquiteturas de rede, protocolos e hardware de comunicação di-
ferentes. 

O objetivo deste trabalho é mostrar como se efetuou implementação de correio 
eletrônico nesse ambiente heterogêneo. 

Como para efetivar o alcance do Sistema. de Correio Eletrônico é necessário a in-
teração com redes internacionais é analisado no capítulo 2 as características de algumas 
redes mais proeminentes e num ambiente de interconexão de redes o problema de de-
nominação de recurso do ponto de vista de correio eletrônico. 

Para. tratar de forma sistemática a implantação do Sistema de Correio Eletrônico 
são identificadas no capítulo 3 as etapas, envolvidas na postagem de unia mensagem. 
das quais as principais são objeto dos capítulos 4 e 5, tendo em vista, a heterogeneidade 
do ambiente em que foi desenvolvido o sistema descrito no capítulo 6. 

A etapa de tradução de denominação e determinação do mecanismo de transporte, 
identificada no capítulo 3 como das principais, que como o próprio nome diz encaminha 
a. mensagem conforme o seu destino para a. rede adequada, é objeto do capít milo 1, em 
que são descritos os despachadores PMDF e Sendmail. 

Como a protocolagem é também uma, das principais etapas identificadas no capítulo 3, 
são analisados no capítulo 5 os conjuntos de protocolos: T(.!P/IP, DECNET e 1111CP. 

A descrição do sistema implementado é feita no capítulo ti através do tratamento 
dado às etapas identificadas 110 capítulo 3. Trechos de programas e arquivos de con-
figuração figuram em apêndices. 
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Figura 6.3: Circuito de arbitramento 
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inicialmente em 1, ao ocorrer a transição de clock (requisição), a. saída do flip-flop em 
que ocorreu irá para. 0. 

Assim, quando alguém quer transmitir, pulsa. o RTS, ou seja, o clock do flip-flop tipo 
D, que faz com que a entrada D (em 0) seja copiada para a. saída. Q. Isto faz com que 
o valor da próxima. entrada D seja 1, o CTS seja ligado, os buffers sejam habilitados, 
deixando passar o TX e RX do micro correspondente, e os micros de menor prioridade 
tenham a. saída Q•forçada para 1. 

Após o uso, pulsa. o RTS, fazendo com que a entrada D (Agora. em 1) passe para. Q, 
desa.bilitando os buffers, sinalizando o CTS, e liberando os de menor prioridade para 
serem atendidos. 

Alteração no pacote 

A inclusão do pedido e concessão do uso da. linha, via, os sinais RTS e CTS no ITUPC 
foi feita alterando pequenos trechos dos arquivos: 

ulib.c 
comm.h 
comm. asm 

no software original. 
Quando é tentada. a. transferência. de mensagem via, a ativação do uupc, são percor-

ridos os vários estados necessários no programa. dcp . c através da. implementação: 

while (TRUE) 
switch (state) { 

case estadol: 
state=funcao_de_estado(); 

case estadon: 
state=funcao_de_estado() ; 

onde cada função de estado pode retornar um valor que o coloque em outro estado. 
Tanto no modo mestre como no escravo, os estados iniciais estabelecem os parámetros 
da. linha, serial, e verificam se conseguiram estabelecer com sucesso, testando o retorno 
da. função operaine() definida, no arquivo ulib . c. Essa. função, por sua. vez, usa a 
função dtr_on ( ) , definida no arquivo comm. asm, que coloca ativo o sinal DTR para 
avisar que o terminal está pronto para transmitir. Nos estados finais de ambos os 
modos. e usada a função closeline(). definida no arquivo ulib. c, que por sua. vez usa. 
a. função dtr_off () definida, no arquivo comm.asm para. avisar que o terminal não está 
pronto, o que no caso do modon faz com que "ponha. o fone no gancho". 

Assim, alterou-se a. função dtr_on() a. fim de pulsar o RTS e ler o CTS para ver se 
conseguiu a. linha, e a função dtr_off () para. pulsar o RTS para liberar a. linha. 

Com essa alteração, o dtr_on() retornará um valor que será usado para. o retorno da 
openline(), que vai permitir que se passe para. estados que continuam a transferência. 
ou desistem. 

A liberação final da linha, é feita. através dos estados finais que usam closeline () , 
que liberará, a. linha com dtr_off O. 
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Esse exemplo faria, com que mensagens dirigidas a antonio@icmsc.usp.ansp.br  fossem 
recebidas na. ethos pelo usuário antonio. 

Uma. utilidade para esse recurso seria manter centralizado no próprio USPFSC caixas 
postais dos domínios que o USPFSC é entroncamento. Apesar da. viabilidade, isso 
não é conveniente, pois implicaria. em tabelas muito grandes, muita. dependência. dos 
domínidos com o USPFSC, e o trabalho de manutenção das tabelas árduo e incessante. 
A administração de caixas-postais distribuídas pelos domínios é mais coerente. Esse 
assunto será retomado na próxima. seção. 

6.6 Acomodação do despachador Sendmail 

Sendmail em ambiente com NIS e NFS 

Num ambiente de máquinas compartilhando as bases administrativas COM NIS, usuários 
com entrada. na. passwd distribuída pelo NIS têm acesso a qualquer máquina. desse 
ambiente. 

As correspondência,s de usuários chegam no diretório /var/spool/mail. Ou seja., 
em cada máquina, existe um arquivo nome-usuario nesse diretório que contém as men-
sagens a serem entregues ao usuário. Se existir uma. máquina. servidora, de correspon-
dência., ou seja., que exporta, o diretório /var/spool/mail para. máquinas clientes, um 
usuário terá acesso h. mesma. correspondência., nã.o importando a. máquina, em que entrou. 

Com o NFS (Network File Service) isto pode ser feito incluindo uma. entrada. do 
diretório /var/spool/mail no arquivo /etc/exports da. máquina, servidora: 

$ cat /etc/exports 

/var/spool/mail 

executando os comandos: 

$ exportfs -a 
$ nfsd 8 & 

incluindo unia entrada na fstab de cada máquina cliente que deseja importai. O diretório: 

$ cat /etc/fstab 

estacao-servidora:/var/spool/mail /var/spool/mail nfs,rw 




































































































































