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Resumo 

O projeto e a implementação de Servidores de Nomes constituem fases importantes 
na construção de Sistemas Computacionais Distribuídos, pois esses módulos são 
encarregados de armazenar e fornecer informações para todo o sistema, garantindo seu 
funcionamento correto e seguro. 

Este trabalho apresenta um estudo detalhado sobre o serviço de nomeação, 
discutindo a maneira como é oferecido através dos servidores de nomes presentes na 
maioria dos ambientes computacionais distribuídos baseados em rede local. Ênfase especial 
é dada à descrição da estrutura e detalhes de implementação do "SENA" (SErvidor de 
Nomes baseado em Atributos), o qual se baseia no Paradigma de Nomeação Baseado em 
Atributos. 

Essa abordagem, adicionada ao ambiente de implementação, possibilita a obtenção 
de um servidor de nomes abrangente, que permite o gerenciamento de espaços de nomes 
em ambientes computacionais heterogêneos, sendo também capaz de atender solicitações 
tanto de outros módulos do sistema distribuído, como de usuários, através de um conjunto 
de funções, a partir das quais novas funções podem ser criadas pelos próprios usuários. 

As características apresentadas pelo SENA, levam à conclusão de que servidores de 
nomes baseados em atributos constituem uma alternativa extremamente atrativa na 
integração de espaços de nomes independentes, permitindo também a participação dos 
usuários na criação de serviços de nomeação personalizados. Portanto, um servidor de 
nomes baseado em atributos constitue um núcleo básico sobre o qual serviços de nomeação 
especializados podem ser construídos. 





Introdução 

Capítulo 1 

Introdução 

A evolução da tecnologia computacional nas chamadas quatro gerações pode ser 
caracterizada pelas diferentes abordagens com que os computadores foram utilizados pelos 
usuários. 

Assim na primeira geração (1945-1955), os programadores tinham o computador 
todo dedicado a eles enquanto o usavam. Na segunda geração (1955-1965), apareceu o 
processamento em lote ("batch"), onde os programadores tinham que submeter seus "jobs" 
(programa ou conjunto de programas) a uma fila de processamento. Esses programas eram 
executados um de cada vez e seus usuários retiravam os resultados após um certo tempo. Os 
sistemas de tempo compartilhado da terceira geração (1965-1980), compreendem a solução 
encontrada para que vários usuários compartilhem um computador, sob a ilusão de que 
cada um tem o computador só para si. A quarta geração (1980-1990) é caracterizada pelos 
computadores pessoais, onde os usuários têm sua própria máquina dedicada, no seu próprio 
escritório [TAN87, TAN92]. 

Durante meados da década de 80, surgiram pesquisas e desenvolvimentos, marcando 
o crescimento de sistemas com computadores pessoais executando sistemas operacionais de 
rede e sistemas operacionais distribuídos. Nos sistemas operacionais de rede, os usuários 
são conscientes da existência de múltiplos computadores e conseguem manipular máquinas 
remotas, copiar arquivos de uma máquina a outra, mas tudo explicitamente. Cada máquina 
executa um sistema operacional local e tem seus usuários proprietários. 







Redes Locais 

Capítulo 2 

Redes Locais 

Este capítulo discute tópicos relevantes sobre redes locais, estando organizado em 
três seções principais, abrangendo: topologias existentes, técnicas de controle de acesso ao 
meio e exemplos de redes locais existentes. 

2.1 Introdução 

À medida que aumenta o número de sistemas computacionais em um único lugar, 
como por exemplo em um prédio de escritórios, em uma indústria, ou em um centro de 
operações, começa a ser atrativa a idéia de se interconectar esses sistemas, por várias razões, 
destacando-se: o compartilhamento de recursos de alto custo e a possibilidade de 
compartilhamento de dados entre os sistemas [STA84a,M0U86]. 

Uma rede local é uma rede de comunicações que fornece a interconexão de 
dispositivos de comunicação de dados, limitados a um espaço geográfico [CLA78, STA84a]. 

Uma rede local é composta de três elementos básicos de hardware: um meio de 
transmissão, freqüentemente um cabo de par trançado, cabo coaxial ou fibras óticas; um 
mecanismo de controle para acesso ao meio; e uma interface de rede para os dispositivos de 
comunicação ou nós. É necessário ainda outro elemento que é um conjunto de protocolos 
implementados em software, os quais controlam a transmissão de informação de um nó a 
outro [CLA78]. 
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Redes Locais 

[GI086]. A alocação dinâmica sob demanda deve ser determinada mediante estratégias de 
controle centralizado ou distribuído. 

No mecanismo centralizado, as funções de gerenciamento e controle de acesso ao 
meio são centralizados num único nó. Enquanto no mecanismo distribuído, essas funções 
são colocadas em todos os nós da rede. 

23.1 Acesso em Estrela [CLA78] 

A tarefa de controlar acesso ao meio de transmissão é simples na topologia em 
estrela. Nesse caso o nó central pode ter capacidade suficiente para manipular 
simultaneamente as mensagens de cada nó, ou pode fazer uma varredura de todos os nós, 
para determinar qual nó deve usar o meio de transmissão em um determinado instante. 

23.2 Acesso em Anel [STA84a, STA84b, GI086, MOU86, TAN89] 

As principais técnicas de controle de acesso ao meio de transmissão em anel são 
apresentadas a seguir. 

Passagem de Permissão ("token") 

Esta técnica é baseada na existência de uma entidade única ("token") que regula a 
inserção de mensagem no anel. Quando uma estação quer transmitir, deve esperar a 
passagem do "token" livre, alterar seu estado para ocupado e dessa maneira adquirir o 
direito "exclusivo" de transmissão. Quando terminar a transmissão, a estação transmissora 
retorna o "token" para o estado livre, e o recoloca no anel. 

Nesta técnica, observam-se importantes implicações no desempenho da 
comunicação: uma mensagem tem seu tamanho variável e limitado pelo tempo de posse do 
"token", sendo permitido limitar o tempo máximo de espera para acesso ao meio. 
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Redes Locais 

1.Se uma colisão é detectada durante a transmissão, cessa-se imediatamente a 
transmissão da mensagem e é emitido um sinal padrão para alertar todas as 
estações sobre a colisão; 

2.Depois de transmitido o sinal, retarda-se a tentativa de transmissão de acordo 
com uma distribuição aleatória de atrasos; então tenta-se transmitir utilizando 
CSMA. 

Passagem de permissão ("token") em barramento 

Esta técnica segue essencialmente os mesmos princípios da técnica de passagem de 
permissão em anel. Na topologia em barramento é necessário implementar um mecanismo 
que ordene as estações, formando um anel lógico. Cada estação participante do anel lógico 
tem armazenado o endereço do seu nó predecessor, do qual recebe o "token", e o endereço 
do seu nó sucessor para o qual envia o "token". 

Quando uma estação recebe o "token", ela adquire o controle do barramento por um 
tempo determinado. 

Nesse esquema é necessário tratar algumas situações como inserção e remoção de 
estações do anel, ruptura do anel e outros. 

2.4 Exemplos de Redes Locais Existentes 

2.4.1 Rede Ethernet [SM085, GI086, COU88, TAN89, COM91] 

O sistema Ethernet foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas da Xerox em Palo 
Alto no ano de 1972 [SM085]. Desde então, várias organizações têm desenvolvido e 
construído redes locais baseadas na Ethernet. Mais recentemente, em 1978, a Xerox, a DEC 
(Digital Equipment Corporation") e a Intel, atuali7Aram cooperativamente o projeto 
Ethernet, tornando-o base para o padrão IEEE 802.3 [COM91]. 

A Ethernet padrão (IEEE 802.3) é projetada com a técnica de controle de acesso ao 
meio CSMA/CD 1-persistente [TAN89j. 

12 







Sistemas Distribuidas 

Capítulo 3 

Sistemas Computacionais Distribuídos 

Este capítulo enfoca tópicos relacionados a Sistemas Distribuídos e está organizado 
em três seções principais, abrangendo: caracterização de sistemas distribuídos, protocolos 
de comunicação e técnicas para construção de sistemas distribuídos. 

3.1 Introdução 

Basicamente, um sistema computacional distribuído é composto por uma coleção de 
computadores autônomos interligados por uma rede de comunicação de topologia arbitrária 
(cujo hardware deve oferecer mecanismos de comunicação) e por um sistema operacional 
distribuído [KIR88, SIN91a], cujo conceito chave é a transparência, ou seja, o uso de 
múltiplos computadores deve ser invisível ao usuário [TAN85, C0U88, MUL89, TAN92]. 
Vários autores consideram a tolerância a falhas como outro requisito indispensável para um 
sistema distribuído [KIR88, MUL89]. 

Duas classes principais de sistemas computacionais distribuídos são identificados, em 
[COU88]: 

-Sistemas fracamente acoplados: compostos de computadores autônomos, cada um 
executando parte de um sistema operacional global e compartilhando recursos 
através da rede. 
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Banco de Processadores 

Sistemas Distribuídos 

Figura 3.2 - Modelo Banco de Processadores 

-Integrado: consiste na combinação de computadores monousuário e multiusuário 
interligados por uma rede heterogênea. Cada máquina é provida por software 
apropriado para realizar tanto o papel de servidor como também o de processador 
de aplicações [C0U88] . 

A maioria dos sistemas distribuídos em uso são baseados no modelo estação de 
trabalho/servidor. As estações de trabalho permitem a execução de programas de aplicação 
onde o bom desempenho da interface com o usuário é fundamental. O modelo de banco de 
processadores apresenta vantagens quando a carga de processamento do usuário é muito 
grande, por outro lado, a interação com o usuário é comprometida pelo uso da rede. Dessa 
maneira aparece o modelo híbrido como o mais atrativo, pois oferece as principais 
vantagens dos modelos anteriores [C0U88]. 
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Sistemas Distribuídos 

2)A mensagem de resposta é perdida. 

3)0 servidor falha e é reinicializado. 

4)0 cliente falha e é reinicializado. 

A implementação do "time-out" para retransmitir uma requisição quando a 
correspondente resposta a uma requisição prévia não tiver chegado, depende de qual das 
seguintes semânticas é escolhida [C0U88, TAN89, TAN92]: 

1)Pelo menos uma vez: o cliente tenta repetidamente depois de vários "time-out's" 
até receber uma resposta ou poder informar que o servidor não está em operação. 

2)No máximo uma vez: se tudo for bem, o servidor executará uma única vez a 
requisição. Caso seja detectada uma falha no servidor, um código de erro é 
retornado ao cliente, e as retransmissões são suspensas. 

3)Exatamente uma vez: garante a execução do procedimento no servidor uma única 
vez. 

Os protocolos para intercâmbio de RPC's entre cliente e servidor são descritos na 
Tabela 3.2 [C0U88]. 

Nome 
Mensagens enviadas pelo 

Cliente Servidor Cliente 

R 
RR 
RRA 

Requisição 
Requisição 
Requisição 

Resposta 
Resposta Reconhecimento-Resposta 

Tabela 3.2 - Protocolos RPC 
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3.4.2 Técnica "Cache Hints" 

Hint é o resultado de uma operação remota, que é armazenado localmente e é usado 
sempre que essa operação for requisitada. No caso de um "hint" estar errado ou obsoleto, 
isso será detectado quando for utilizado; nesse caso, o hint é invalidado, a operação refeita e 
novamente armazenada localmente [MUL891. 

"Hints", é uma técnica fácil de ser utilizada que resulta em aumento de desempenho 
[MUL89,TER87]. 

3.4.3 Técnica "Stashing" 

"Stashing" simplesmente consiste em manter cópias de informações chave para serem 
usadas quando as informações remotas não estão disponíveis. "Stashing" é adequada para 
informações pequenas, sujeitas a poucas mudanças. Quando esta técnica é usada, é possível 
continuar trabalhando limitadamente, mesmo quando os serviços essenciais estejam fora do 
ar [MUL89]. 

As técnicas de "Cache Hints" e "Stashing" são normalmente usadas para manter 
informações de nomeação e autenticação. Os endereços de todos os servidores são 
freqüentemente mantidos como "hints". E informações relativas ao servidor de nomes 
costumam ser armazenadas como "stashs"; dessa maneira se um serviço não responder, é 
possível utilizar a informação do "stash", mesmo que esteja desatualizada [MUL89,TER87]. 

3.4.4 Memórias "Cache" 

"Cache" é outra maneira de manter cópias locais de dados remotos. As informações 
no "stash" e no "hint" podem estar erradas, mas a informação no "cache" deve estar correta. 
As memórias "cache" devem permitir que se tenha acesso virtual aos dados remotos com a 
mesma eficiência que aos dados locais [MUL89,TER87]. 
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Santana, em [SAN90], classifica "cache" quanto a servidores de arquivos, 
generalizando o conceito da seguinte maneira: 

-centralizado: o "cache" é implementado na memória principal do servidor do 
usuário; 

-distribuído: é implementado em máquinas diferentes, incluindo outros servidores e 
clientes. Pode ser implementado tanto na memória principal quanto no disco. 

Citam-se três possíveis implementações [SAN90]: 

-"cache no cliente: essa abordagem aumenta a disponibilidade dos dados, reduz os 
acessos à rede e aos servidores e pode ser implementada na memória principal do 
cliente ou em um disco. 

-"cache" no servidor de arquivos do usuário: é simples de implementar e diminui os 
acessos ao disco. É implementada na memória principal do servidor de arquivos. 

-"cache" em outros servidores: essa abordagem diminui a distância entre as 
informações e o usuário, podendo ser implementada na memória principal ou 
secundaria do servidor. 

A maior dificuldade dessa técnica segundo Terry, em [TER87], é a garantia da 
consistência e validade dos dados armazenados em um "cache". 

3.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, procurou-se caracterizar um sistema distribuído como um sistema 
Único para o usuário, ficando para as camadas inferiores de software e de hardware o 
tratamento dos aspectos de distribuição e transparência. 

Vários sistemas experimentais usam o modelo cliente/servidor com alguma forma de 
chamada de procedimento remoto como base de comunicação. Por outro lado, as técnicas 
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Modelo Baseado em Atributos 

Capítulo 5 

Modelo de Nomeação Baseado em Atributos 

Este capítulo revisa o modelo de nomeação baseado em atributos, proposto por 
Bowman em [BOW90], o qual é analisado sob pontos de vista estrutural e funcional. Esta 
análise constitui a base teórica para a implementação da infra-estrutura de um núcleo para 
um serviço de nomeação baseado em atributos. 

5.1 Introdução 

A concepção de um servidor de nomes tradicional, como pôde ser analisada no 
capítulo anterior, sugere um mecanismo que mapeie elementos de um domínio lógico para 
um domínio físico, ou vice versa. Em muitos casos o servidor de nomes deve armazenar 
certas características relevantes dos recursos de um sistema computacional distribuído, as 
quais se tornam disponíveis ao sistema através de consultas ao servidor. Essas características 
podem ser relacionadas a fatores de segurança, podendo assim organizar o acesso a certos 
elementos do sistema mantendo critérios de prioridades. 

Essas informações são normalmente mantidas em uma representação lógica por 
meio de tabelas, sendo que na maioria dos casos são de acesso exclusivo do sistema 
operacional distribuído, o qual através de consultas precisas obtém as informações 
requeridas. 
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Modelo Baseado em Atributos 

A exclusividade de utilização do servidor de nomes por parte do sistema 
computacional e as limitações dos tipos de informações armazenadas por um servidor de 
nomes convencional, fazem com que o Modelo de Nomeação Baseado em Atributos surja 
como uma alternativa bastante atrativa para a implementação de servidores de nomes, pois 
tem entre suas características principais: permitir tanto aos usuários como ao sistema o 
acesso às informações do servidor e que estas consultas possam ser baseadas tanto em dados 
precisos do objeto ou recursos em questão, quanto em dados imprecisos. Esses dados são as 
informações dos objetos conhecidas pelos clientes, mantidas pelo servidor, a partir das quais 
são feitas as consultas. 

5.2 Modelo de Nomeação Baseado em Atributos [BOW90] 

O modelo de nomeação baseado em atributos proposto por Bowman em [BOW90], 
pode ser analisado no seu comportamento funcional e na sua base estrutural, segundo a 
implementação do servidor de nomes "Univers". 

5.2.1 Visão Estrutural 

O modelo caracteriza-se por manter os objetos do sistema em uma base de dados, 
onde cada um desses objetos pode representar tanto "recursos externos", como usuários, 
máquinas, impressoras, etc., quanto "abstrações internas" ao modelo, como tipos, contextos e 
funções, as quais têm uma relevância interna exclusiva ao servidor de nomes que 
implementa o modelo. 

Os objetos são definidos através de uni conjunto de atributos, cada um dos quais 
"constitui uma entidade sintática que denota uma propriedade ou característica do recurso ou 
abstração representada pelo objeto" [BOW90]. Cada atributo é representado por um par 
<rótulo, valor > , assim uma dada máquina é representada por um objeto através um 
conjunto de atributos de forma: 

si 






















































































































