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Resumo 

A crescente utilização de sistemas computacionais distribuídos construídos 
sobre redes de computadores é apresentada. Este projeto considera o ambiente 
de rede de SUNs existente no Departamento de Ciências de Computação e 
Estatística do 1CMSC - USP. Este trabalho destaca a utilização de mecanismos 
fornecidos pelo sistema SunOS para o desenvolvimento de novos serviços de 
rede. O servidor de modem projetado tem por finalidade ilustrar o acréscimo 
de novos serviços no ambiente SunOS, permitir a interconexão da rede local 
com outras redes remotas (via linha telefônica) e a utilização dos serviços 
oferecidos por outros sistemas possibilitando o compartilhamento do modem 
e da linha telefônica pelos usuários. A idéia básica do servidor de modem é 
permitir que qualquer estação da rede tenha acesso a serviços centralizados no 
servidor. Também são analisados e descritos recursos para o estabelecimento 
de conexão com outros sistemas e protocolos de comunicação - com ênfase ao 
conjunto conhecido como TCP/IP. Da maneira que o projeto foi desenvolvido 
existe uma grande transparência para o usuário da localização do servidor - 
os serviços fornecidos por meio de servidores como "inetd" e "portmapper" 
são introduzidos como elementos para fornecer portabilidade, modularidade e 
transparência aos serviços. 

























Capitulo 2 

Redes 

2.1 Introdução 

O hardware e o software dos sistemas computacionais têm sofrido constante evolução. 
O hardware atravessou quatro gerações que foram caracterizadas pela tecnologia dos com-
ponentes utilizados na sua implementação. Inicialmente eletromecânicos, passaram pelas 
válvulas, transistores e finalmente surgiram os circuitos integrados. A evolução do hard-
ware tem se caracterizado pelo aumento da velocidade de processamento e pela redução 
do espaço físico e do consumo de energia. O software operacional evoluiu dos carregadores 
de código em linguagem de máquina, passando pelos sistemas operacionais mono-usuário, 
pelos sistemas multi-usuário em tempo compartilhado até os sistemas operacionais dis-
tribuídos. Assim, a disponibilidade de hardware mais acessível e de maior desempenho 
possibilita a utilização de recursos computacionais em um modelo no qual o trabalho com-
putacional é feito por um número razoável de computadores separados e interconectados. 
Estes sistemas são chamados de redes de computadores [TAN89] e esta exemplificado na 
figura 2.1. O termo rede de computadores é usado para descrever uma entidade cujos três 
principais componentes, segundo Landweber [LAN86], são : 

• uma coleção de computadores hospedeiros, que fornecem serviços computacionais 
aos usuários; 

• uma rede de comunicação, que consiste de processadores de comunicação de propó-
sito especial; 

• um conjunto de protocolos para a comunicação. 

Tanenbaum [TAN89] apresenta dois tipos básicos de interconexão para redes: 

• Canal ponto a ponto: os nós da rede são interligados aos pares por algum meio físico. 
É utilizado o princípio "armazena e envia" - quando uma mensagem (unidade lógica 
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"Token Ring" 

"Token ring" [TAN89] é um dos métodos para controle de acesso em anel. Esta topolo-
gia permite a implantação de mecanismos de controle de acesso ao meio com propriedades 
funcionais como unidirecionalidade da transmissão, nós de comunicação ativos, canal de 
transmissão fechado. Este método é baseado na existência de um pequeno pacote, um 
"token", que circula pelo anel. Uma vez iniciado, o "token" circula entre todos os nós 
de comunicação, alocando o direito de transmissão ao meio compartilhado [STA84]. Uma 
estação que queira transmitir espera pela passagem do "token", altera o status da "token" 
para OCUPADO e transmite os dados. Ao completar sua transmissão e quando recebe o 
"token" com status OCUPADO de volta, a estação insere um "token" com status LIVRE. 
Pode haver a necessidade de um estação monitora capaz de retirar pacotes que circulem in-
definidamente e suprir a perda do "token". Esse método tem implicações significativas no 
desempenho da comunicação, a mensagem pode ter tamanho variável e há a possibilidade 
de determinar o tempo máximo de espera para o acesso ao meio [GI086]. 

2.3 Considerações finais. 

O aumento na implantação de redes nos últimos anos, motivado principalmente pela 
necessidade de compartilhar recursos computacionais caros e informações com confiabili-
dade, preservando a independência das várias estações, tem mudado o cenário da utilização 
de equipamentos de computação. Sistemas baseados em rede local caracterizados por um 
ambiente formado de várias unidades interconectadas, relativamente independentes e dis-
persas ao longo da organização têm sido bastante utilizados e apresentam uma série de 
vantagens. Entre elas destacam-se a possibilidade de obtenção de alto desempenho e o 
compartilhamento efetivo de recursos e informações. As topologias básicas associadas ao 
desenvolvimento das redes locais de computadores caracterizam-se pelo uso de um único 
meio físico de transmissão. As topologias em anel e barramento eliminam a necessidade 
de roteamento intermediário, permitindo a difusão de mensagens entre as estações, en-
tretanto, introduzem a necessidade de disciplinar a utilização do recurso de transmissão 
comum aos diversos nós interconectados. Apesar das redes locais poderem funcionar de 
forma independente, a tendência é que ocorra interconexão de redes locais e redes de longa 
distância, ou de várias redes locais, via redes de longa distância. 
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Capítulo 3 

Protocolos de Comunicação 

3.1 Introdução 

Neste capítulo, são analisados alguns dos protocolos de comunicação. O processo de 
comunicação entre os diversos sistemas usuários (hardware e software) de uma rede de 
computadores pressupõe a existência de um conjunto de regras e convenções que permi-
tam disciplinar a troca de informações. Essas regras comuns constituem os chamados 
protocolos de comunicação. Protocolos de comunicação regulamentam aspectos que estão 
relacionados à troca de informações entre usuários, sistemas ou subsistemas da rede, tais 
como: 

• qual a unidade de informação trocada; 

• a velocidade de transferência da informação; 

• a identificação da origem e do destino da informação; 

• controle de anomalias na recepção da informação. 

Organizações internacionais de padronização, detectando a necessidade de uniformizar 
(e assim viabilizar) a comunicação entre equipamentos heterogêneos, há alguns anos de-
senvolvem esforços para especificar uma arquitetura padrão de protocolos de comunicação 
aceita internacionalmente. Da experiência obtida no projeto de redes, vários princípios 
surgiram possibilitando que novos projetos fossem desenvolvidos de uma forma mais es-
truturada. Um desses princípios era a idéia de estruturar a rede como um conjunto de 
camadas hierárquicas, cada uma sendo construída utilizando as funções e serviços ofere-
cidos pelas camadas inferiores. 

Desta forma, surgiram alguns modelos em camadas. Dois deles se destacam por serem 
utilizados predominantemente: o conjunto de protocolos TCP/IP e o 1SO/OSI. O con-
junto de protocolos TCP/IP será analisado no próximo capítulo. O padrão da ISO (Inter-
national Standards Organizations) [COU88] é o modelo de referência OSI (Open System 
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Capítulo 5 

Desenvolvimento de serviços de 
rede em ambiente SunOS 

5.1 Introdução 

O padrão mais comum de interação entre aplicações cooperantes é conhecido como 
o paradigma do cliente/servidor. Segundo Comer em [COM91a], servidor é qualquer 
programa que ofereça um serviço. Servidores recebem pedidos que chegam pela rede, 
os processam e retornam os resultados aos requisitantes. Um programa torna-se cliente 
quando ele envia um pedido para um servidor e espera por uma resposta. Os servidores po-
dem executar tarefas simples ou complexas. Esse paradigma apresenta a possibilidade de 
crescimento modular, pois tanto clientes como servidores podem ser introduzidos gradual-
mente. Os clientes e servidores podem executar em máquinas separadas ou compartilhar a 
mesma máquina. Dependendo da situação um mesmo processo pode ter comportamento 
de servidor ou de cliente [COM914 A comunicação entre processos nesse paradigma 
toma a forma de pedido-resposta, e um suporte possível para essa comunicação consti-
tui as chamadas de procedimento remotos (Remote Procedure Call - RPC) [MUL89]. A 
comunicação entre os processos cliente e servidor pode tomar a forma de simples trans-
missão de mensagens. Essas transmissões podem ser bloqueantes (o processo cliente fica 
bloqueado até o servidor poder receber o pedido) ou não bloqueantes (o pedido enviado 
pelo processo cliente é armazenado em um "buffer", permitindo retransmissão em caso de 
falha) [COU88]. 

Vários serviços, fornecidos normalmente pelo sistema operacional em arquiteturas cen-
tralizadas, são implementados em sistemas distribuídos através de servidores remotos, 
disponíveis a todo o sistema [C0U88]. A maior conseqüência desse método é a redução 
da complexidade do núcleo do sistema operacional, com influência direta na maior con-
fiabilidade do sistema. Os principais serviços usualmente oferecidos nas redes acadêmicas 
incluem correio eletrônico, sistemas servidores de arquivos, acesso a máquinas remotas, 
acesso a bancos de dados remotos, intercâmbio interativo de mensagens em tempo real, 
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A gravidade 
é a raiz da leveza; 

a quietude, 
a norma do movimento. 

Mueller 


