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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um sistema auxiliar de arquivos baseado em 
disco WORM, desenvolvido com o propósito de proporcionar aos servidores de 
arquivos de um ambiente computacional distribuído, procedimentos para transferên-
cia de arquivos originalmente armazenados em disco magnético, para disco WORM. 
O mecanismo proposto é transparente ao usuário e tem como objetivos aumentar 
tanto a segurança quanto a disponibilidade de espaço no servidor de arquivos. Estes 
objetivos são atingidos através da replicação de arquivos importantes e da transferên-
cia de arquivos de baixa probabilidade de acesso. 

Considerando-se os aspectos de segurança e de disponibilidade de 
espaço, três tipos de arquivos para gravação em WORM são propostos: crítico 
(quando o usuário necessita da disponibilidade do arquivo mesmo em presença de 
falhas), normal (qualquer arquivo regular do sistema) e morto (alguns arquivos 
eliminados do sistema). 

O sistema auxiliar de arquivos WORM foi implementado utilizando-se 
recursos da linguagem de programação C e do sistema operacional MINIX, simu-
lando-se o disco ótico WORM através de disquete. 



ABSTRACT 

This dissertation discusses a WORM-based auxiliar file system, 
developed to improve LAN-based file servers by means of special file-transfer 
procedures, allowing files originally stored on Winchester disks to be moved to 
WORM disks. The transfer-mechanism proposed is user-transparent and aims to 
improve both the file-server security and disk space availability. 

Security is improved by means of replication of important files on the 
WORM system; disk-space usage is optimized by moving files with low-access 
probability to the WORM system. 

Three types of files are proposed to implement the transfer-mechanism: 
special files (available even when failures occur); ordinary files (any regular file of 
the system) and unused files (files that have been removed from the system). 

The auxiliar file system was implemented in a MINIX-based 
environment (using the C programming language) and emulates the WORM disk on 
floppy-disk. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução dos sistemas de computação tem sido marcante para o 
homem, graças a eletrônica. Inicialmente, os sistemas propostos atendiam a um único 
usuário por vez - sistemas monousuários, que apesar dos poucos recursos, foram 
revolucionários para a época. A intensificação de uso desses computadores permiti-
ram a criação de sistemas mais sofisticados, os sistemas multi-usuários como os 
Sistemas de Tempo Compartilhado, e os Sistemas em Tempo Real. Do aperfeiçoa-
mento desses sistemas surgiram os sistemas atuais: os sistemas distribuídos e os 
sistemas de rede local de computadores. Em particular, sistemas distribuídos basea-
dos em redes locais, oferecem ao usuário um grande potencial de computação, porque 
colocam a sua disposição recursos transparentes e compartilhados por vários usuá-
rios. Esses recursos podem ser diferentes tipos de servidores que são acessados 
através de uma rede de computadores. 

Os Sistemas Distribuídos apresentam como característica principal a 
transparência, isto é, são vistos pelos seus usuários como sistemas centralizados 
apesar de utilizarem múltiplas e independentes unidades de processamento [TA85]. 

Os Sistemas Distribuídos baseados em Redes Locais de Computadores 
estão substituindo em larga escala os grandes sistemas tradicionais centralizados 
porque permitem descentralizar o processamento de informações e compartilhar 
recursos caros ou pouco utilizados por todos os componentes da rede. Como 
vantagem se tem menor custo e maior segurança uma vez que o sistema dispõe de 
varias unidades de processamento, não ficando dependente de uma unidade central 
de processamento como nos sistemas tradicionais. 
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O enfoque principal do trabalho proposto está nas implicações geradas 
por falha irrecuperável de um dispositivo de armazenagem de informação, sendo de 
menor interesse abordar outras alternativas de perda de integridade e disponibilidade 
de informações causadas por violação ou uso indevido dos usuários do sistema, tais 
como: virus, "hackers", ou mesmo falhas do próprio usuário. No entanto, a 
característica de única escrita do disco WORM, transforma-o em um banco de 
versões de arquivos sendo possível em alguns casos a recuperação de uma cópia de 
arquivo removido indevidamente pelo próprio usuário ou alterado de maneira fraudu-
lenta. 

Os capítulos seguintes visam apresentar o suporte básico para o desen-
volvimento do trabalho e a definição, implementação e teste do sistema auxiliar de 
arquivos baseado em disco ótico WORM. 

O Capítulo dois apresenta as características relevantes de sistemas 
distribuídos e de rede local de computadores. 

No Capítulo três são abordados aspectos gerais de servidores de arqui-
vos, dando maior ênfase a segurança e disponibilidade das informações. 

No Capítulo quatro são apresentados sistemas de arquivos baseados em 
disco ótico WORM discutindo-se características fisicas, lógicas e exemplos. 

O Capítulo cinco trata da definição proposta para o sistema auxiliar de 
arquivos baseado em disco WORM. Neste capítulo é dado enfâse à necessidade dos 
servidores de arquivos possuirem mecanismos não só na área de segurança como 
também no que diz respeito ao gerenciamento de espaço disponível com atenção 
especial aos arquivos com baixa probabilidade de acesso. 

No Capítulo seis são discutidos os principais tópicos da implementação 
do sistema auxiliar de arquivos WORM. Apesar da implementação ter sido feita para 
uma unidade de disquete simulando o disco WORM, todos os mecanismos definidos 
para o sistema foram explorados. 

No Capítulo sete são apresentados os comentários finais sobre o sistema 
auxiliar de arquivos baseado em disco WORM, sua contribuição para os sistemas 
atuais e para os sistemas futuros. 
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SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

2.1. INTRODUÇÃO 

No inicio da década de 60, linhas telefônicas dedicadas ligavam alguns 
computadores a impressoras remotas e entrada de dados em diferentes localidades 
[WI91]. Com a decorrente evolução tecnológica e a intensificação dos estudos de 
redes, houve redução nos custos de comunicação e de hardware, possibilitando o 
desenvolvimento das redes de comunicação de computadores [K186]. As redes de 
comunicação de computadores permitem que os computadores troquem dados de 
forma rápida e confiável, através de linhas de comunicação e protocolos de software. 

Os Sistemas Distribuídos são caracterizados por terem vários computa-
dores interconectados em rede, que têm como propósito o processamento cooperativo 
de um grande problema ou o processamento simultâneo de várias tarefas individuais 
porém, relacionadas. Apesar de todos os computadores integrantes do sistema 
distribuído terem uma memória local e dispositivos de entrada e saída, operacional-
mente aparentam ser, ao usuário, um único computador [WI91]. Esta característica 
evidência o conceito básico de sistema distribuído: a transparência [TA85]. 

Segundo Mullender [MU89], não basta a trasparência para definir um 
sistema distribuído. Ele tem que ser tolerante a falhas, isto é, qualquer parte simples 
com falha não pode parar todo o sistema. Visto que um sistema distribuído é 
constituido de múltiplas partes de hardware e de software, ele pode ser mais confiável 
que os sistemas centralizados porque tem suas funções repetidas. Se um processador 
falha outro pode tomar o seu lugar. Seus arquivos também podem ser armazenados 
em várias unidades de discos, assim, se uma unidade de disco falhar, nenhuma 
informação será destruida. 
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2.3 REDES DE COMPUTADORES 

As redes de computadores foram desenvolvidas para suprir as neces-
sidades de comunicação de dados e de controles entre elementos locais e de longa 
distância, com diferentes desempenhos e requisitos de segurança [C088]. 

Tem-se usado o termo rede de computadores indistintamente para rede 
de comunicação de computadores como para a própria rede de computadores. 
Quando se considera aspectos de hardware são ambas identicas, porém, com relação 
ao software, apresentam grande diferença. A rede de comunicação de computadores 
caracteriza-se por preservar os sistemas operacionais dos computadores hospedeiros, 
e por exigir do usuário o conhecimento tanto da localização dos recursos na rede 
quanto a forma de utilizá-los. Já a rede de computadores, caracteriza-se por apresentar 
um único sistema operacional integrado que gerencia todo o conjunto de recursos da 
rede, eliminando a necessidade do usuário de conhecer detalhes de localização e 
acesso aos elementos da rede. A evolução e refinamento do conceito de rede de 
computadores resultou o sistema distribuído [K186]. 

2.3.1 Sistemas de Comunicação 

O sistema de comunicação que possibilita interligar os computadores 
hospedeiros recebe várias denominações, tais como: subsistema de comunicação ou 
sub-rede. O subsistema de comunicação é fundamental na estrutura de uma rede, 
enquanto que os computadores hospedeiros são importantes pelos aspectos de 
aplicação [K186] [ME84]. 

Um subsistema de comunicação é constituído pelo meio de transmissão 
chamado de circuito ou canal de transmissão e pelos elementos de comutação 
constituidos de interfaces ou processadores denominados: computador de comuni-
cação, comutador de pacotes, nó de comunicação, etc. A Figura 2.3 ilustra uma 
estrutura de rede de comunicação de computadores. 

Os subsistemas de comunicação utilizam para a interligação dos nós, 
um dos seguintes tipos de canais de transmissão: canais de conexão ponto-a-ponto e 
canais de difusão [K186]. 



nó de comunicação 

estação 

sub-rede de comunicação 

Fig.2.3 - Estrutura de Uma Rede de Comunicação. 

Os canais de conexão ponto-a-ponto possibilitam a comunicação entre 
pares de nós da sub-rede. A comunicação entre dois nós poderá se dar indiretamente 
por meio de nós intermediários, caso não exista interligação direta entre eles. Quando 
isto acontece, a sub-rede de comunicação é também chamada de armazena e envia. 
A interligação entre os nós pode ser realizada por meio de linhas telefônicas, linhas 
dedicadas, enlaces de micro-ondas, etc. 

Na sub-rede de difusão ou multiponto, um único canal de comunicação 
é compartilhado por todos os nós. Neste tipo de comunicação se faz necessário 
mecanismos de arbitragem para evitar conflitos de acesso ao meio de transmissão. O 
controle de acesso pode ser centralizado ou descentralizado (distribuído). No controle 
centralizado, um computador em especial é encarregado de informar quando cada nó 
pode transmitir. Enquanto que no controle distribuído, cada nó decide por conta 
própria quando fazer sua transmissão. As sub-redes de difusão podem ser divididas 
em sub-rede estática e sub-rede dinâmica. O que caracteriza a sub-rede estática é a 
parcela de tempo atribuida a cada nó independentemente de querer ou não transmitir. 
Já a sub-rede dinâmica é caracterizada pela demanda e pela participação de um árbitro 
central ou distribuído que indica qual dos nós poderá utilizar o canal. 
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a) Estrela b) Anel 

A transmissão banda larga atinge até 20 megabits por segundo entre 
centenas ou milhares de elementos e em distâncias de dezenas de quilômetros. A sua 
desvantagem está na complexidade de instalação e manutenção. 

O cabo de fibra ótica é formado por um conjunto de minúsculos tubos 
de fibra de vidro que transmitem sinal de luz codificado na frequência do infra-
vermelho (1014  a 1015  Hz), emitidos por diodos emissores de luz ou lasers de semi-
condutores. A fibra ótica apresenta a melhor taxa de transmissão comparativamente 
aos outros meios, alcançando atualmente 1000 megabits por segundo e em distâncias 
de 1 quilômetro [TA89]. Além da alta taxa de transmissão as fibras óticas apresentam 
alta imunidade a ruídos. Sua desvantagem se deve ao custo relativamente alto e a 
dificuldade de implementação de canais de difusão multipontos [ME84] [K186]. 

2.3.3 Topologias 

A topologia de uma rede de computadores é caracterizada pela maneira 
que seus elementos são conectados. A figura 2.4 ilustra algumas das topologias mais 
comuns: a estrela, anel e barramento [ME84]. 

Fig.2.4 - Topologias de Redes de Computadores. 

c) Barramento 

Na topologia em estrela, um nó central é ligado ponto-a-ponto a todos 
os nós da rede. Dessa forma para se estabelecer comunicação entre dois nós é 
necessário que o nó central faça a intermediação entre eles, criando um circuito ou 
armazenando e repassando dados ao nó destino. O nó central apresenta dois aspectos 
negativos para a rede em estrela. Primeiro, representa um gargalo para o sistema, 
comprometendo o seu desempenho; em segundo lugar, torna a rede de baixa confia-
bilidade, pois qualquer falha no nó central causa a perda total de comunicação entre 
os elementos da rede. 
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A rede de computadores com topologia em anel é constituída por vários 
nós interligados em série, ponto-a-ponto, formando uma malha fechada. Cada nó é 
ligado à rede por meio de uma interface especial, repetidor. O repetidor tem a função 
de ler os dados destinados ao nó, inserir no anel os dados enviados pelo nó e 
retransmitir os dados que não são destinados ao seu nó. As redes em anel são 
geralmente unidirecionais, o que simplifica as interfaces. A transmissão de uma 
mensagem tem início no nó de origem que a insere no anel e transmite adiante até o 
nó destino. O nó destino lê a mensagem e a retransmite com a informação de que foi 
recebida para que o nó origem possa remover a mensagem do anel. A rede em anel 
pode apresentar uma série de problemas: falha de um repetidor, falha ou erro no 
processamento de mensagem. A falha de um repetidor causa o seccionamento da rede 
e impede o seu funcionamento. A falha ou erro no processamento de mensagem pode 
fazer que mensagens circulem indefinidamente pelo anel ou impossibilite que um nó 
possa transmitir. 

Na rede de topologia de barra tem-se um cabo simples ao qual estão 
ligados os computadores da rede. A transmissão se dá por difusão de um sinal enviado 
ao cabo como uma sequência simples de pulsos. O uso do meio de transmissão se dá 
por um método distribuído de controle envolvendo cooperação entre todos os nós da 
rede. Nesta topologia quando uma estação está transmitindo todas as demais perma-
necem monitorando o meio de transmissão para identificarem as mensagens desti-
nadas a elas. Dentre as topologias apresentadas é a de melhor confiabilidade. 

2.3.4 Protocolos de Controle de Acesso ao Meio de Transmissão 

O termo protocolo refere-se ao conjunto de regras e convenções defi-
nidas para permitir a comunicação entre computadores de uma rede. 

Uma vez que os elementos integrantes de um sistema distribuído com-
partilham um mesmo meio de comunicação, é fundamental algum tipo de protocolo 
de controle de acesso ao meio de transmissão. O meio de transmissão deve oferecer 
um atendimento dinâmico às requisições de acesso. O atendimento pode ser aleatório 
ou controlado por um algoritmo que defina a sequência dos acessos bem como o 
tempo em que devem ocorrer [KI86]. 

O controle de acesso ao meio de transmissão está geralmente associado 
a topologia e ao meio de transmissão. A seguir são brevemente apresentados os mais 
frequentes: 
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e não foi totalmente implementado. O propósito deste sistema é dar 
suporte a aplicações de base de dados. 

- DCFS (Distributed Caching File Systems) [SA90a] foi desenvolvido 
na Xerox Palo Alto Research Center (USA) e auxilia programadores 
a gerenciar seus ambientes de nomes locais e compartilhar versões 
consistentes de arquivos. Enfatiza o uso de cache. 

- Felix File Server [SV84], [SA90a] foi desenvolvido na Bell-Northern 
Research (USA) com o propósito de suportar aplicações de memória 
virtual e bases de dados. 

- Keele File Server [SA90a] foi desenvolvido na Universidade de Keele 
(UK) e implementado em computadores LSI-115 e PDP-11/34, cada 
um com sua própria unidade de armazenagem. O desempenho do 
sistema é melhorada pelo uso de caches e replicação de arquivos. 

- Pulse Distributed File System [SA90a] foi desenvolvido na 
Universidade de York (UK) fornece um sistema de arquivos 
hierarquico do tipo UNIX. O servidor de arquivo mantém várias cópias 
dos arquivos para melhorar a confiabilidade e desempenho. 

- Sprite File System [LE90], [SA90a] foi desenvolvido na Universidade 
da California em Bekerley. Constitue-se de uma coleção de domínios 
cada qual com uma estrutura de árvore. Os domínios são ligados em 
uma única hierarquia, ligando as folhas de um domínio com a raiz de 
outros. 

- Sun Network File System (NFS) [LE90], [SA90a] fornece acesso 
remoto sob o ambiente UNIX. O servidor de arquivos é implementado 
em estações de trabalho SUN. 

- Swallow [SV84], [SA90a] foi desenvolvido no Laboratório de Ciência 
da Computação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e é 
baseado em um novo modelo de armazenagem de objetos. 

- TRICE File Server [SA90], [SA90a] foi desenvolvido no 
Departamento de Eletrônica e Ciência da Computação, Universidade 
de Southampton (UK) e executa em microcomputadores baseados em 
M68020. Foi implementado em BCPL e apresenta uma interface de 
cliente de alto nível. 

- WFS (Woodstock File Server) [SV841, [SA90a] foi desenvolvido na 
Xerox PARC para dar suporte ao sistema de escritório Woodstock. Em 
operação desde 1975, em computadores Alto, recebeu mais tarde uma 
extensão que passou a fornecer mecanismos para melhorar a 
confiabilidade do sistema (EWFS). 
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APÊNDICE A 

open - original do MlNlX 
#include "lib.h" 
PUBLIC int open(name, mode) 
char* name; 
int mode; 

retum callm3(FS, OPEN, mode, name); 

open - proposto para o saa-WORM 
/* open(name,mode) - Abrir arquivo e re-instalar se estiver no WORM */ 
#include <lib.h> 
#include <signal.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include "worm.h" 

#define DIA (24L * 60L * 60L) 

PUBLIC int open(name, mode) 
char* name; 
int mode; 

char *cp_cmd[31, sctime(), nome_abs[NOME_MAX_ABS]; 
int fa, fd, fw, pid, status, werro; 
struct stat abuf; 

fa = callm3(FS, OPEN, mode, name); 
printf("i/Abrindo arq: %s fa %d \n",name,fa); 
if (fa <= O) retum(fa); 
/* 

Verifica se o arquivo esta no WORM (desuso) 
o/ 
fstat(fa,&abuf); 
printf("st_nlink %d st_size %Ld \n",abuf.st_nlink,abufst_size); 

if ((abufst_nlink > 1) && (abufst size == O)) 
{ wnome_inode(DESUSO,abuf.st_ino,nome_abs,NAO_UNIC0); 

fw = callm3(FS, OPEN, O, nome abs); 
printf("Tentando WORM Vos - fw %d \n",nome_abs,fw); 
if (fw <= O) retum(fa); 

/* Re-instala copia do arquivo */ 
werro = callml(FS, CLOSE, fw, O, O, NIL_PTR. NIL PTR, NIL PTR); 
werro = callml(FS, CLOSE, fa, O, O, NIL_PTR, NIL_PTR.,NILIPTR); 

cp_crnd[0] = "/usr/worin/wrc"; 
cp_crnd[1] = name; 
cp_cmd[21= O; 

/* "fork" Cria filho. */ 
if ((pid = fork()) <O) 

retum(fa = callm3(FS, OPEN, mode, name)); 

if (pid == O) 
execv(cp_cmd[0],cp_cmd); 

/* Desliga interrupcao e espera. */ 
signal(SIGINT, SIG_IGN); 
signal(SIGQUIT, SIG_IGN); 

do { 

} while (wait(&status) pid); 

dose - original do MINIX 
#include "lib.h" 
PUBLIC int close(fd) 
int fd; 

retum callml(FS, CLOSE, fd, O, O, NIL_PTR, NIL_PTR, NIL_PTR); 

dose - proposto para o saa-WORM 
/* close(fd) - Fechar arquivo e informar ao se o arquivo é critico */ 

PUBLIC int close(fd) 
int fd; 

char *cp_cmd[41, nome_crit[NOME_MAX_ABS]; 
int erro, fa, fb, fw, pid, status, werro; 
struct stat s; 
reg_dir wdir; 
unsigned short inode; 

fstat(fd,&s); 
inode = s.st_ino; 

/* Verifica se este arquivo e' critico 5/ 
fa = callm3(FS, OPEN, LE, WORM_DIR); 

while (reacl(fw,&wdir,sizeof(wdir)) == sizeof(wdir)) 
if (inode == wdir.inode_arq) break; 

erro = callml(FS, CLOSE, fd, O, O, NIL_PTR, NIL_PTR, NIL_PTR); 
if (erro) retum erro; 
if (inode != wdir.inode_arq) retum erro; 

/5  Verifica se copia e' de mesma data 5/ 
fa = callm3(FS, OPEN, LE, wdirnome_abs); 
fstat(fa,&s); 

if(s.st mtime > wdir.c1 versao) { 
wno—me_inode(CRITÍCO,inode,nome_crit,NAO_UNIC0); 

werro = callml(FS, CLOSE, fa, 0, O, NIL_PTR, NIL_PTR, NIL_PTR); 
werro = callml(FS, CLOSE, fb, O, O, NIL_PTR, NIL_PTR, NIL_PTR); 
wetro = callml(FS, CLOSE, fw, O, O, NIL_PTR, NIL_PTR, NIL_PTR); 

/* Copia de fa para fb */ 
cp_cmd[0] = "/usr/bin/cp"; 
cp_cmdfl = wdir.nome_abs; 
cp_cmd[21 = nome_crit; 
cp_cmd[3] = O; 

/* "fork" Cria filho. */ 
if ((pid = fork()) <O) 

retum(erro); 
if (pid == O) 

execv(cp_cmd[0],cp_cmd); 

/5  Desliga interrupcao e espera. */ 
signal(SIGINT, SIG_IGN); 
signal(SIGQUIT, SI_IGN); 

do { 

} while (wait(&status) != pid); 

return(erro); 
retum(fa = callm3(FS, OPEN, mode, name)); 
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APÊNDICE B 

worm.h - constantes e estruturas para 
saa-WORM 

/5  Definicao de constantes utilizadas no sistema WORM */ 

	

#define BARRA 	'/' 
#define BLOCO_WORM 1024 
#define BLOC WORM (BLOCO_WORM + BLOCO_WORM) 
#define COPIAT "/usr/wonn/copia" 
#define CORRETO 1 
#define CRITICO "/usr/womi/critico" 
#define DESUSO "/usr/worm/desuso" 
#define DIA EM SEG (24L * 60L a  60L) 
#define DIAS _DESUSO 180 
#define DIR réOR 
#define ERRADO O 

	

#define GRAVA 	1 
#define LE 	O 
#define LE GR 2 
#define NAI-2QS BUF 8 
#define NAO Ifl-Y1C0 O 
#define NB_REG_U sizeof(reg_user) 
#define NB_REG_A sizeof(reg_arq) 
#define NB REG D sizeogreg_dir) 
#define NOIVIE_IvíAX_ABS 98 
#define NOME MAX 14 

	

#define UNICO 	1 
#define WCHAVE "WORMA O" 
#define WCHAVE_COP "WORMCA" 
#define WCHAVE CRI "WORMIA" 
#define WCHAVE_DES "WORMDA" 
#define WORM DIR "/usr/worm/worm.dir" 
#define WORM_MID "iusr/wonn/worm.mid" 
#define WUSERS "/usr/wormiwusers" 
/5  Estrutura do arquivo de usuarios wuser */ 
typedef struct ( 

int uid, 
n_mb; 

reg_user; 

/* Estrutura do arquivo fila de espera para transferencia */ 
typedef struct 

short int dev; 
unsigned short inode_dir, 
unsigned short inode_arq; 
long tempo; 
reg_arq; 

/* Estrutura do arquivo de diretorio do sistema de arquivos WORM */ 
typedef struct 

short int dev; /* Dispositivo (Major/Minor) origem arq. */ 
unsigned short inode dir; /* lnode do diretorio do arquivo */ 
unsigned short inodelarq; /* lnode do arquivo */ 
long tam_arq; /5  Tamanho do arquivo em bytes */ 
long d_versao; /* Data/hora da ultima versao */ 
int nmidia; /'' Numero de serie da midia usada 5 / 
long bloc_wontr, /5  Endereço bloco inicio arquivo 5/ 

	

int uid; 	/* Numero do usuario */ 

	

int gid; 	/* Numero do grupo do usuario a- 
char chave[6]; /5  Senha para identificacao do cabecalho a-
char nome_abs[NOME_MAX_ABS); /5  Nome absoluto do 

arquivo */ 
reg_dir; 

/5  Estrutura do arquivo de controle de midia do WORM */ 
typedef struct ( 

short int nserie; /5  Numero de serie da midia */ 
long nblocs; 	/5  Numero total de blocos da midia */ 
long 	/5  Ultimo bloco de dados usado na midia */ 
long bloc_dir; /* Bloco de Inicio do diretorio da midia */  

long ctime; 	/* Data/hora da inicial izacao da midia */ 
int dev; 	/* Dispositivo (Major/Minor) se instalado */ 
char id_mid(16]; /* Identificacao da midia Si 
int narqs buf; /5  Numero de arquivos atualmente no buffer a- 
char buf-dir[BLOCO_WORMI; /* Buffer do diretorio da midia 

S/ 

} w_mid; 

/5  Estrutura da tabela de dispositivos possiveis para simulacao do WORM 
si 
struct ( 

int dev; 
int nblocs; 
char nome[NOME_MAX]; 

) dev_tab[3] = ( 
01000, 360, "/dev/fd0\0\0\0\0\0", 
01001, 1200, "/dev/all\0\0\0\0\0", 
00000,0, n0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0" 

procedimentos comuns 
int acrarq(chave) 
char *chave; 
/* Acrescentar a identificacao do arquivo na lista do WORM Si 

int fd, inc; 
long t; 
reg_dir reg; 

fd = open(WORM_DIR,LE_GR); 
if (fd <0) { 
printf("Falha no sistema de arquivo WORM. lnstalacao incompleta. \n'); 
exit(ERRADO); 

/5  Verifica se este arquivo ja consta do diretorio do WORM */ 
inc = 1; 
while (read(fd,&reg,sizeof(reg)) == sizeof(reg)) { 
if ((reg.inode_arq == abufst_ino) && (reg.dev = abufst_dev)) 

{ inc = O; 
break; 

/* lnicializa inforrnacoes do arquivo */ 
if ( inc ) ( 
reg.dev = abuf.st_dev; 
reg.inode_dir = dbuf.st_ino; 
reg.inode_arq = abuf.st_ino; 
reg.tam arq = abufst size; 
if (chav-e = WCHAV-E_DES) 
reg.d_versao = abuf.st_atime; 

else 
reg.d_versao = abuf.st_mtime; 

reg.nmidia = 0; 
reg.bloc_womi = OL; 

cise 
Iseek(fd,(Iong) -sizeof(reg),1); 

reg.uid = abuf.st_uid; 
reg.gid abuf.st_gid; 
strcpy(reg.chave,chave); 
strcpy(reg.nome_abs,nome_abs); 

write(fd,&reg,sizeoRreg)); 
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c = dir. 
p = abs; 
while (*p++ = 

• ++p = 'A'; 
c = itoa(inode); 
while (*++p 

= '\0'; 

/* Verifica se a entrada seta' unica no diretorio */ 
if(opcao = UNICO) 
if ( (n=stagabs,&s)) >= O) 

unlink(abs); 

retum(CORRET0); 

procedimentos principais do saa-WORM 

wci 
/* wci - Acrescentar identificacao do arquivo critico na lista de arquivos a 
serem 
* copiados para o WORM. 
Si 

I* 
* wci. c 1.1 	10/mar/93 

* Luiz A. F. Bezerra 

* Sintaxe: 

• wci <id_arquivo> 

li 

#include <time.h> 
#include <h/const.h> 
#include <h/type.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include <sys/dir.h> 
#include "worm.h" 

char *ctime(); 
char *itoa(); 
char nome_abs[NOME_MAX_ABS1; 
char nome_cp[NOME_MAX_ABS1; 
char *cp_cmd[4]; 

int inodedir(), open(), permissao(), read(), strcmp(); 
long time(); 
struct stat abuf, dbuf, s; 

main(n_args, l_args) 
int n_args; 
char *l_args[1; 

int fd, i_dir_cor, m, s; 
uid user, 
I* 
Verifica se o usuario tem perrnissao para usar o WORM 
*/ 
if (permissao() = ERRADO) 
{ printf("Acesso nao permitido \n"); 

exit(ERRADO); 

if (n_args <2)  

{ printf("Faltou a identificacao do Arquivo \n"); 
exit(ERRADO); 

fd = open(l_args[11,0); 
if (fd < O) 
1 printf("Arquivo nao encontrado ou acesso nao permitido \n"); 

exit(ERRADO); 

s = fstat(fd,&abuf); 
m = abufst_mode & S_IFMT; 

I• 
* printf("i_node: %d dev: %o links: %d uid: %d at: %d %c' 

\n",abufst_ino 
• ,abufst_dev,abufst_nlinlc,abuf.st_uid,abuf.st_mtime); 
* printf("at: %s \ n",ctime(&abuf. st_mtime)); 
•I 
if (((user = getuid()) != abuf.st_uid) && (user != SUPER_USER)) 
{ printf("Arquivo nao pertence ao usuario \n"); 

exit(ERRADO); 

if(!(s >=0 && m == S_IFREG)) 
printf("Arquivo nao e' do tipo regular \n"); 
exit(ERRADO); 

if ((i_dir_cor = inodedir(l_args[1]),nome_abs) =-- ERRADO) 
{ printf("Falha na busca do diretorio do arquivo \n"); 

exit(ERRADO); 

faznomeabs(l_args(11,nome_abs); 

if (acrarq(WCHAVE_CRI) == ERRADO) 
{ printf("Falha na lista de copia do WORM \n"); 

exit(ERRADO); 

/* 
* Garantir unicidade do nome no diretorio ../wonn/critico 
si 
wnome_inode(CRITICO,abuf.st_ino,nome_cp,(JNIC0); 
cp_cmd[01= "kisr/bin/cp"; 
cp_cmc1[11= nome abs; 
cp_cmd[2] = nome_cp; 
cp_cmd[3] = O; 

printf("abs: %s worm: 	\n",nome_abs,nome_cp); 
execv(cp_cmd[0],cp_cmd); 
printf("executou execv \n"); 

wcp 
wcp - Acrescentar identificacao do arquivo na lista de arquivos a serem 

copiados para o WORM */ 

wcp.c 1.1 25/fev/93 

Luiz A. F. Bezerra 

Sintaxe: 

wcp <id_arquivo> 

#include <time.h> 
#include <híconst.h> 
#include <h/type.h> 
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#include <sys/types.h> 
#include <sys/stath> 
#include <sys/dir.h> 
#include "worm.h" 

char *ctime(); 
char *itoa(); 
char nome_abs[NOME_MAX_ABS]; 
char nome_cp[NOME_MAX_ABSj; 
char 5cp_cmd[4]; 

int inodedir(), open(), pennissao(), read(), stremp(); 
long time(); 
struct stat abuf, dbuf; 

main(n_args, l_args) 
int n_args; 
char *l_args[]; 

int fd, i_dir_cor, m, s; 
uid user, 
/4' 
Verifica se o usuario tem permissao para usar o WORM 
5/ 
if (permissao() = ERRADO) 
( printf("Acesso nao permitido \n"); 

exit(ERRADO); 

cp_cmc1(2)= nome_cp; 
cp_cmd[31= O; 
execv(cp_cmd[0],cp_cmd); 

} 

int execute(prg,cp_cmd) 
char *prg, **cp_cmd; 
{ int i; 
printf("Exec: %s \n",prg); 

while (*cp_cmdlip ( 
printf("Arg: %d = %s \n",i,cp_cmcl[i]); 

retum(CORRET0); 

wdes 
/* wdes - Localiza e cria "link" no diretorio /usr/worm/desuso para 

transferencia para o WORM, de todos os arquivos que nao foram 
acessados a mais de <n> dias */ 

/* 
• wdes.c 1.1 27/5/93 

* Luiz A. F. Bezerra 

si 

if (n_args <2) 
( printf("Faltou a identificacao do Arquivo \n"); 

exit(ERRADO); 
} 

fd open(l_args[11,0); 
if (fd <O) 

printf("Arquivo nao encontrado ou acesso nao permitido \n"); 
exit(ERRADO); 

s = fstat(fd,&abuf); 
m = abuf.st_mode & S_IFMT; 
/* 
* printf("i_node: %d dev: %o links: %d uid: %d at: %d %d 

\n",abuf.st ino 
• ,abuf.s dev,abuf.st_nlinlçabutst_uid,abuf.st_mtime); 
• printf("at: °ás \n",ctiine(&abuf.st_mtime)); 
si 
if (((user = getuid()) != abuf.st_uid) && (usar != SUPER_USER)) 
{ printf("Arquivo nao pertence ao usuario \n"); 

exit(ERRADO); 

if(!(s >=0 && m == S_IFREG)) 
( printf("Arquivo nao e' do tipo regular \n"); 

exit(ERRADO); 

if ((i_dir_cor = inodedir(l_args [1 l),nome_abs) = ERRADO) 
( printf("Falha na busca do diretorio do arquivo \n"); 

exit(ERRADO); 

faznomeabs(l_args[1],nome_abs);  

#include <stdio.h> 
#include <h/type.h> 
#include <h/const.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include "worm.h" 

typedef struct 
int inum; 
char d_nome[NOME_MAX]; 

} DIR; 

char *inic dir = "/"; /* Busca inicial: raiz do sistema MINIX*/ 
char 5d Iink = "/usr/wonn/desuso"; 
char *noa(); 
DIR dir, 
int dev wonn, fd, hoje, ndias; 
int open(), read(), stat(), strlen(); 
long t; 
reg_dir reg; 
struct stat abuf, dbuf, s; 

main() 

time(&t); 
hoje = t/DIA_EM_SEG; 
/* 

Pega identificacao (Major/Minor) de onde esta o controle do WORM 
si 
stat(d_link,&abuf); 
dev_worm = abuf.st_dev; 

if (acrarq(WCHAVE_COP) = ERRADO) 
printfr Falha na lista de copia do WORM \n"); 
exit(ERRADO); 

wnome_inode(COPIA,abufst_ino,nome_cp,UNIC0); 
cp_cmd[Ol= "/usr/bin/cp"; 
cp_cmd[1] = &nome_abs[0]; 

fd = open(WORM_DIR,LE_GR); 
if (fd < O) ( 
printf("Falha no sistema de arquivos WORM. Instalacao incompleta- \n"); 
exit(ERRADO); 

/* 
* Permitir escolha mais adequada dos arquivos em desuso por <ndias> 

* read(fd,&reg,sizeofireg)); 
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continue; 
if (stat(nome_abs, &abuf) < 0) 

continue; 
if (abufst_dev != dev_wonn) 

continue; 
if ((abuf. st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) 

le_dir(nome_abs); 
stat(nome_abs,&abuf); /5  E' necessario por causa da recursao ! */ 
if ((abuf.st_mode & S_IFMT) != S_IFREG) 
continue; 

if (abuf.st_nlink > 1) 
continue; 

{ ndias = hoje - (abuf.st_atime/DIA_EM_SEG); 
pfintf("arq: %s ndias %d size %d kn",nome_abs,ndias,abufst size); 
if ((ndias > DIAS_DESUSO) && (abufst_size > BLOC_2_ííORM)) 
{ stat(d,&dbuf); • 
I* 
• Acrescenta a identificacao do arquivo no diretorio do WORM 
*/ 

acrarq(nome_abs); 
/* 
• Garante nome unico na fila de arquivos a transferir para o WORM 
• (/usr/worm/desuso/) 
5/ 

wnome_inode(d_link,abufst_ino,nome_ln,NAO_UNIC0); 
/* 
• Cria entrada no diretorio ../worm/desuso ligada ao arquivo em 

questao 
5/ 

printf("%s <- %s \n",nome_abs,nome_ln); 
link(nome_abs,nome_ln); 

/* 	continue; */ 

close(fd); 
return(CORRET0); 

/5  
* pac_nome - cria o nome absoluto (completo) do arquivo 
•/ 

int pac_nome(dir, arq, abs) 
char *dir, 
char •arq; 
char *abs; 

* DIAS_DESUSO = reg.dev; 
*/ 
le_dir(inic_dir); 

close(fd); 
exit(0); 

/* 
* Acrescentar a identificacao do arquivo no diretorio do WORM 
5/ 
int acrarq(nome_abs) 
char *nome_abs; 

int Uic; 
long t; 

/5  Verifica se este arquivo ja consta do diretorio do WORM */ 
inc = 1; 
Iseek(fd,OL,0); 
while (read(fd,&reg,sizeoRreg)) == sizeof(reg)) { 
if ((reg.inode_arq == abuf.st_ino) && (reg.dev = abufst_dev)) 
{ inc =0; 

break; 

/* Inicializa infonmacoes do arquivo */ 
if( inc ) { 
reg.dev = abuf.st_dev; 
reg.inode_dir = dbuf.st_ino; 
reg.inode_arq = abufst_ino; 
regiam_arq = abufst_size; 
reg.d_versao = abuf.st_atime; 
reg.nmidia = O; 
reg.bloc_wonn = OL; 

else 
Iseek(fd,(Iong) -sizeof(reg),1); 

reg.uid = abufst_uid; 
reg.gid = abuf.st_gid; 
strcpy(reg.chave,WCHAVE_DES); 
strcpy(reg.nome_abs,nome_abs); 

write(fd,&reg,sizeogreg)); 

return(CORRET0); 
char *cp; 
int n; 
n = MIN(strlen(arq),14); 

Is 
* le_dir - Percorre todo o diretorio dado e seus descendentes, procurando 

arquivos regulares nao acessados ha mais de DIAS_DESUSO 
*/ 

le dir(d) 
char "d; 
{ char nome_abs[NOME MAX ABS]; 
char nome_InfNOME_MAX_ÃBSI; 
int fd; 

if ((fd = open(d, 0)) < 0) 
retum(0); 
I* 

* Escolhe somente arquivos regulares 
*/ 
while (read(fd, &dir, sizeof(dir)) >0) { 
if (strcmp(dird_nome, ".") 	O strcmp(dind_nome, "..") == 0) 

continue; 
if (dir.inum == 0) 
continue; 

if (Ipac_nome(d, dir.d_nome, nome_abs)) 

if (strlen(dir) + n +2 > NOME_MAX_ABS) 
retum(0); 

for (cp = abs; *dir ; *cp++ = *dit.++) 

if (*(cp-1) != '/') 
*cp++ = '1'; 

while (n--) 
*cp++ = *arq++; 

*cp = '\0'; 

retum(1); 

wdm 
/* wdm - Desmonta midia em uso no sistema WORM 

* wdm <dispositivo> 

* dispositivo - identificacao do dispositivo no MINIX. 
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w_mid wmid; 

struct stat s; 

mano) 

int status. servico(), limpa_f(); 

/* Coloca wgt em background "forking" e termina execucao do pai. */ 

pid = getpid(); 
/* printf("pid.antes.fork: %d \n",pid); */ 

status=fork(); 

if ( status ==-- (.l)) /* Erro - nao e possivel fork */ 
{ printf("wgt: Erro - nao e possivel fork!\n"); 
exit(-1); 

pid = getpid(); 
/* printf("pid.apos.fork: %d \n",pid); */ 

if (status >0) exit(0); /* pai termina */ 

signal(SIGINT, SIG IGN); /* interrupt (DEL) */ 
signal(SIGHUP, SI6 IGN); /* hangup */ 
signal(SIGQUIT, SIG_IGN); /* quit (ASCII FS)*/ 

/* close(0); close(1); close(2);*/ /* * fecha todos 1/0 paths * */ 

/* Verifica o que existe em cada um dos diretorios */ 

pid = getpid(); 

ti = open(CRMCO,LE); 

printf("Fila %s fd %d \ n",CRMCO,fi); 

/* Arquivos Criticos */ 
le_dir(fi.CRITICO,REMOVE); 
cl ose(ti); 

/5  Copia de Seguranca */ 
fc = open(COPIA,LE); 
printf("Fila %s fd %d \n",COPIA,fc); 
le_dir(fc,COPIA,REMOVE); 
close(fc); 

/* Arquivos em desuso */ 
fd = open(DESUSO,LE); 
printf("Fila %s fd %d \ n",DESUSO,fd); 
le_dir(fd,DESUSO,MANTEM); 
close(fd); 

} 

char *dev nome(dev) 
int dev; 
( int i; 
for (i=0; dev_tab(ii.dev; i++) 

(dev_tabril.dev == dev) break; 
retum(dev_tab[i].nome); 

for (;;) 
{ signal(SIGALRM, servico); /* Indica procedimento de transferencia */ 

int limpa_f() 

pid = getpid(); 
/* printf("pid.na.limpai: %d \n",pid); */ 

/* Restaurar a integridade do sistema (Gerente de Memoria). */ 

serviço() 

I* 
* le_dir - processa todo o diretorio aberto 
SI 

le dir(fd,id dir,remove) 
char *idli _d T; 
int fd, remove; 
( char id_arq[NOME_MAX_ABS]; 
int erro; 

Iseek(fd,OL,0); 
while (read(fd, &dir, sizeof(dir)) > 0) ( 
if (strcmp(dirnome_a, ".") 	011  strcmp(dir.nome_a, "..") == 0) 

continue; 
if (ditinum_a = 0) 
continue; 

dir_arq(id_dir,dir.nome_a,id_arq); 
if (remove) printf(Abrindo arq Vos \n",id_arq); 
erro = stat(id_arq,&s); 
fa = open(id_arq,LE); 
if (remove) printf("Proc Vos m %o S_IFREG %o erro %d fa %d s %8Ld 

id_arq, s.st_mode,S_IFREG,erro,fa,s.st_size); 

/* 	if ((fa = open(id_arq,LE)) <= 0) 5/ 
if (fa <= O) 

continue; 
if ( erro <O) 

continue; 
if ((s.st_mode & S_IFMT) 	S_IFDIR) ( 

close(fa); 
continue; 

if (s.st_size == 0) ( 
close(fa); 
continue; 

if ((s.st_mode & S_IFMT) = S_IFREG) 

pid = getpid(); 
/* 	printf("pid.antes.alarm: Vod \n",pid); */ 

alami(5); 	/* Programa reativacao do programa */ 

pid = getpid(); 
/* 	printf("pid.apos.alann: %d \n",pid); */ 

pause(); 	/* para cada 30 segundos */ 

pid = getpid(); 
/* 	printf("pid.apos.pause: %d \n",pid); */ 

signal(SIGALRM, limpa_f); 
alarm(1); 

pid = getpid(); 
/* 	printf("pid.antes.wait: %d \n",pid); */ 

wait((int •)NULL); /* limpa filhos zumbis */ 

pid = getpid(); 
/* 	printf("pid.apos.wait: %d 1n",pid); */ 
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