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RESUMO 

Uma das tendencias para o aumento do desempenho dos sistemas de 

computacao atuais tem sido a distribuic5o do processamento em uma rede de corn-

putadores. Já foram pesquisados diversos modelos para obter essa distribuicao, 

e urn dos que tern se mostrado mais promissor é aquele no qual o controle da 

distribuicao é efetuado diretamente pelo sistema operacional. Urn sistema ope-

racional desse tipo é chamado de sistema operacional distribuido[TAN85], e seu 

principal objetivo e fornecer a seus usuarios a ilusao de uma maquina unipro-

cessadora constitufda pela soma dos recursos oferecidos pelos componentes da 

rede. A forma de realizar tal ilusao é o sistema operacional controlar a utilizacao 

dos recursos distribuidos para o usuario, independentemente de onde estejam 

localizados, a medida que sejam requisitados e estejam disponiveis. 

Esta sendo desenvolvido no CPGCC da UFRGS o projeto DIX, cujo objetivo 

é o desenvolvimento de urn Sistema Operacional Distribuldo. Para o desenvol-

vimento desse projeto, foi tornado como base o sistema operacional MINIX. As 

principais razoes dessa opcao foram: o alto grau de modularidade do mrnrix, a 

utilizacao do paradigma de troca de mensagens para comunicacao entre processos 

e a sua disponibilidade. 

A plataforma de hardware inicial para o desenvolvimento do projeto 

é urn grupo de estacoes de trabalho Proceda. Tais estacoes caracterizam-se por 

possuir internamente dois elementos processadores distintos. 0 projeto DIX teve 

inicio corn o porte do sistema operacional MINIX para o ambiente multiprocessador 

heterogeneo das estacoes. Devido a necessidade de comunicacao entre as estacoes 

e a indisponibilidade de hardware adequado para tal, foi desenvolvida uma forma 

alternativa de comunicacao, baseada na utilizacao da interface paralela existente 

nas estacoes. 
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Este trabalho descreve o ruicleo do sistema operacional. A filosofia 

adotada foi torna-lo o mais simples possfvel, colocando em processos servidores, 

externos ao nude°, grande parte das tarefas. Outro objetivo foi alterar o minimo 

possfvel a interface original do MINIX, para que as camadas superiores do sistema 

continuassem em funcionamento. Dessa forma, a principal funcao do micleo é 

fornecer aos processos mecanismos para troca de mensagens e transferencia de 

dados entre processos. Foi desenvolvido urn metodo para a identificacao global 

dos processos, que permite identificar cada processo do sistema de forma unfvoca 

e urn mecanismo de comunicacao entre processos que suporta transparencia de 

localidade, migracao de processos e falhas em nodos da rede. 

Palavras-chave: Sistemas Operacionais, Sistemas Distribufdos, Redes de Compu-

tadores, Comunicacao entre Processos 
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ABSTRACT 

TITLE: "Project of the Kernel of a Distributed Operating System" 

One of the modern trends in Computer Science has been the use of dis-

tribution to improve system performance. Many models of distribution have been 

proposed, and the most promising one is that in which the distribution is directly 

controlled by the operating system. Such type of system is called a distributed 

operating system[TAN85], and its main goal is to provide its users an illusion 

of an uniprocessor system more powerful than its components. The operating 

system controls the utilization of the distributed resources in a transparent way, 

in order to present such illusion to its users. 

There is a project, named DIX, under development at CPGCC/UFRGS, 

whose goal is to gather experience in the field while developing a distributed 

operating system. The MINIX operating system has been chosen as a software 

basis for the project, because of its high degree of modularity, its message passing 

IPC paradigm and the availability of its source code. 

The initial hardware configuration is a set of Proceda workstations. 

Those workstations have two distincts processors that can run in parallel. The 

project was started with the porting of MINIX to the workstations' heterogeneous 

multiprocessor environment. Due to the need of information exchange among 

the workstations and to the unavailability of suitable communication hardware, 

an alternative communication scheme was developed. 

This work describes the kernel of the operating system. The adopted 

methodology was to keep it as simple as possible, putting a great number of tasks 

in server processes outside the kernel. Another goal was to preserve the MINIX 

original interface, so that the upper layers of the system could remain functional. 

So, the main purpose of the kernel is to supply an efficient message exchange 
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mechanism. That mechanism supports locality transparency: the sender of a 

message is not aware of the destination location, and it is even possible that pro-

cesses migrate. A method has been developed for the global unique identification 

of processes. 

Key-words: Operating Systems, Distributed Systems, Computer Networks, Inter-

Process Communication. 



1 INTRODUcA0 

A evolucao do hardware e conseqiiente queda no custo de sistemas 

computacionais fez crescer a disponibilidade de estacoes de trabalho de alto de-

sempenho. Tais estacoes usualmente sao acompanhadas de hardware de comuni-

cacao de alta velocidade, criando urn potencial para processamento cooperativo 

entre as maquinas. 

Apesar de grandes investimentos em pesquisa na area, o software nao 

acompanhou o desenvolvimento do hardware. 0 desenvolvimento de software 

para o aproveitamento do potencial deu origem a diversos paradigmas de distri-

buicao: aplicacoes distribuidas, linguagens distribuidas, bibliotecas de funcoes, 

sistemas operacionais de rede, sistemas operacionais distribuidos. Esse paradig-

mas diferem quanto ao nivel de abstra(ao onde a distribuicao é implementada. 

Dentre esses, o paradigma mais evoluido é o sistema operacional dis-

tribuido, pois permite urn grau de integracao maior que os demais. Urn sistema 

operacional distribuido fornece a seus usuarios a ilusao de estarem utilizando uma 

maquina monoprocessadora virtual. Essa ilusao é obtida atraves da cooperacao 

entre modulos do sistema distribuido. Tal cooperacao requer mecanismos de 

comunicacao eficientes, para que a capacidade computacional dos nodos interli-

gados possa ser aproveitada plenamente. 

Esta sendo desenvolvido na UFRGS urn sistema distribuido experi-

mental, denominado DIX, para uma rede de estacoes de trabalho Proceda. Estas 

estacoes caracterizam-se por apresentarem dois processadores distintos, capazes 

de operar em paralelo. 0 sistema operacional fornecido corn as estacoes nao 

aproveita o paralelismo potencial inerente da arquitetura de tais maquinas. 0 

objetivo desse projeto é formar uma base para o estudo de sistemas operacionais 

distribuidos, bem como obter urn melhor aproveitamento do conjunto de estacoes 

de trabalho Proceda. 

14 



15 

O presente trabalho propoe-se, atraves do projeto do micleo do sis-

tema operacional distribuido DIX, estudar e avaliar as questoes relacionadas ao 

desenvolvimento de mecanismos transparentes para o suporte de comunicacao 

e migracao de processos. Urn protatipo desse nucleo foi implementado, visando 

validar os mecanismos projetados. 

0 trabalho esta organizado da seguinte forma: no capitulo 2, sao apre-

sentados algumas definicOes, necessarias para o melhor entendimento do restante 

do presente trabalho. Sao tambem discutidos nesse capitulo alguns aspectos re-

lativos a sistemas operacionais distribuidos, em especial os que afetam o projeto 

do nude() de urn sistema. 

O capitulo 3 descreve o projeto DIX, iniciando corn a apresentacao do 

sistema MINIX, no qual DIX foi baseado. As caracteristicas da plataforma de 

hardware empregada sao discutidas a seguir. Finalmente, abordam-se os aspectos 

estruturais do sistema distribuido DIX. 

O projeto do micleo do sistema distribuido proposto é assunto do 

capitulo 4. Sao apresentadas as solucaes encontradas para a o suporte a co-

municacao transparente entre processos. 

0 prototipo desenvolvido para validar os algoritmos apresentados no 

capitulo 4 é apresentado no capitulo 5. Esse prototipo teve como base o projeto 

DIX. 

Finalmente, no anexo A-1, é apresentado o protocolo de baixo nivel im-

plementado para propiciar comunicacao de dados entre as estacoes constituintes 

da rede. 

UFRGS 
INSTITUTO DE INFORMATICA 

BIBLIOTECA 
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2 SISTEMAS OPERACIONAIS DISTRIBUiDOS 

Cada vez mais espera-se que ambientes computacionais sera° compos-

tos por estacoes de trabalho, interligadas por uma rede local de alta velocidade, 

corn essas redes conectadas por outras de menor desempenho [SHE86]. 0 ob-

jetivo de urn sistema operacional distribuido é otimizar o use dessas redes de 

computadores. 

2.1 Conceitos Basicos 

Sera° apresentados a seguir conceitos basicos e terminologias associa-

das a sistemas operacionais para redes de computadores. Enfase especial sera 

dedicada as diferencas existentes entre as duas formas tradicionais de implemen-

tacao de sistemas para tais ambientes: sistemas operacionais de rede e sistemas 

operacionais distribuldos. 

Nao ha consenso na literatura quanto aos criterios que distinguem 

urn sistema operacional de rede de urn distribuido. Os criterios mais comu-

mente utilizados para essa distincao sac,: o grau de transparencia [TAN85], a 

heterogeneidade dos componentes [CRI88] e a forma de estruturacao interna de 

cada componente [STA84]. Naturalmente, em alguns aspectos tais criterios estao 

inter-relacionados. Neste trabalho, o criterio considerado mais relevante é o que 

distingue esses sistemas por meio do grau de transparencia apresentado. 

2.1.1 Sistemas operacionais de rede 

Segundo o aiterio adotado, urn sistema operacional de rede (SOR) 

urn sistema que oferece pouca ou nenhuma transparencia a seus usuarios. Em tais 
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sistemas, a utilizagao de recursos remotos deve ser explicitamente indicada, dife-

rindo sobremaneira do acesso a recursos locais. Tal fato decorre da existencia de 

pouca integragao entre os componentes da rede, pois seus sistemas operacionais 

locais sao usualmente distintos. 

Urn dos principais aspectos a ser analisado, do ponto de vista do 

usuario, e o mecanismo atraves do qual arquivos remotos sao acessados. A 

forma mais rudimentar de acesso é exigir que os arquivos sejam copiados da 

maquina remota para a maquina local para entao serem localmente manipulados. 

Dois exemplos de protocolos utilizados para realizar c6pias remotas de arquivos 

sao uucp (unix to unix copy) e FTP (File Transfer Protocol). 

Uma maneira mais evolufda é permitir que processos em uma maquina 

possam acessar arquivos localizados em outra maquina, sem a necessidade de 

realizar c6pias para a maquina local. Nesse caso, o nome do arquivo contem 

explicitamente sua localizacao. 

Ha uma terceira forma, que corresponde a montagem de diret6rios 

remotos na arvore de diretOrios local. Nesse caso, o controle da localizagao dos 

arquivos passa do usuario comum para o administrador do sistema, embora 

continue a ser realizada de forma manual. Urn exemplo de tal tipo de sistema e o 

NFS (Network File System) SUN90]. 

Outro aspecto relevante é a forma como os usuarios executam proces-

sos remotamente. A primeira abordagem consiste na realizacao de uma conexao 

explfcita previa a maquina remota. Nesse caso é necessario que o usuario esteja 

cadastrado na maquina onde deseja executar seus processos. Comandos usual-

mente encontrados para efetuar conexoes desse tipo sao r ogin e telnet. 

Uma outra abordagem, que representa urn avango em relagao ao es-

quema anterior, esta baseada ern um comando especial, para o qual sao fornecidos 

como parametros o nome da aplicagao e a maquina onde a mesma sera executada. 
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Neste caso, o ambiente de execucao do processo sera a maquina remota. rsh é 

urn exemplo tfpico dessa abordagem. 

2.1.2 Sistemas operacionais distribuidos 

Diferentemente de urn sistema operacional de rede, um sistema ope-

racional distribuido proporciona urn nivel de transparencia mais elevado. Essa 

maior transparencia e obtida atraves de uma maior cooperacao das maquinas que 

compoem a rede, que passam a agir de forma integrada. 

Em um sistema operacional distribufdo, os recursos oferecidos pelas 

varias maquinas componentes da rede sao aproveitados de uma forma global. 

Atraves de mecanismos como a migragdo de processos e de arquivos, é possfvel 

compensar o eventual esgotamento de recursos, tais como falta de espaco em 

disco ou sobrecarga do processador. 

Urn sistema operacional distribuldo oferece a seus usuarios a ilusdo 

de uma maquina virtual uniprocessadora, fruto da soma de todos os recursos 

existentes nos componentes do sistema. Idealmente, a interface apresentada por 

essa maquina virtual é sempre a mesma, independentemente da localizacao ffsica 

do usuario na rede. 

Com tal ilusao, o acesso a recursos remotos é realizado de forma id'entica 

ao acesso a recursos locais. A localizacao ffsica dos recursos e, inclusive, normal-

mente escondida do usuario. Isso possibilita que objetos sejam movimentados 

transparentemente pelo sistema, corn o intuito de otimizar o seu desempenho. 



2.2 Questoes de Projeto 

Existem varias questoes corn as quais urn projetista de sistema opera-

cional distribuido é defrontado. Aqui serao analisadas os aspectos relacionados 

corn o nucleo do sistema, mais precisamente os destinados a prover transparencia 

de execucao. Estes incluem a forma como os processos serao identificados, os 

mecanismos de comunicacao e migracao de processos. 

2.2.1 Identificacdo de processos 

A identificacao de processos é um aspecto essencial do sistema. Em 

urn sistema centralizado, a identificacao e trivial, enquanto que em urn sistema 

distribufdo, deve satisfazer determinados requisitos, como por exemplo: 

• identificacao global unfvoca, 

• geracao local, por motivos de eficiencia, 

• independencia de localidade. 

Varias formas de identificar processos sao utilizadas nos sistemas ope-

racionais distribufdos existentes. Algumas delas serao descritas a seguir. 

0 sistema V [CHE83, CHE86, CH-E88[ possui um identificador corn-

posto pelo nome do nodo onde o processo esta executando e uma identificacao 

local unica. Este metodo, apesar de eficiente, nao é independente de localidade, 

pois o nodo onde o processo esta localizado faz parte de seu identificador. No 

sistema DEMOS/MP [POW83], o endereco de urn processo é uma tupla <Oltima 

localizagdo conhecida, <maquina de criagao, identificagao local». A -affirm 

localizacao conhecida muda com a localizacao do processo, enquanto o restante 

do identificador permanece constante. 

19 
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0 esquema de identificacao utilizado no Amoeba ETAN81, MUL86, 

MUL90, TAN90, MUL871 esta baseado em capacidades (capabilities). Essas ca-

pacidades sao utilizadas para identificar todos os tipos de objetos presentes no 

sistema. A unicidade dos identificadores é proporcionada pela enorme gama de 

valores assumfveis (248 ). 

2.2.2 Comunicacao entre processos 

A comunicacao entre processos esta intimamente relacionada corn a 

forma corn que os processos sao identificados; influencia tambem os mecanismos 

de migracao de processos. Nos sistemas analisados, a comunicacao e realizada 

atraves do paradigma de troca de mensagens. 

No sistema V, a forma de realizar a comunicacao é bastante simples, 

basta enviar a mensagem ao nodo indicado no identificador do processo destino. 

já no Amoeba, o processo que deseja enviar uma mensagem fornece a capacidade 

que identifica o objeto corn quern quer se comunicar. Codificada nessa capacidade 

esta a identidade do processo servidor desse objeto, para onde a mensagem é 

enviada. 

Outra forma de realizar a comunicacao entre processos e atraves de 

links, que podem ser considerados canais para troca de mensagens. Sao manipula-

dos de forma semelhante a capacidades. 0 sistema DEMOS/MP [POW83, SMI881 

utiliza links monodirecionais, ao passo que o sistema Charlotte [ART87, FIN89[ 

usa uma versao bidirecional desse esquema. 



2.2.3 Migracao de processos 

Existem varios motivos que tornam desejavel a existencia de migracao 

de processos em sistemas operacionais distribufdos [SMI88, MUL87], entre os 

quais podem ser citados: 

• Equilibrar a distribuicao da carga entre os processadores da rede. Esse 

equilfbrio pode causar grande impacto no desempenho do sistema. 

• Reduzir o trafego na rede, quando urn processo opera sobre um grande 

volume de dados remotos. Dependendo do tamanho do processo em 

relacao aos dados que utiliza, pode ser vantajoso mover o processo 

para o nodo que contem os dados, ao inves de mover os dados ate o 

processo. 

• Utilizar recursos que nao sao acessaveis remotamente. Nessa categoria 

estao dispositivos especiais de hardware, tais como um processador 

vetorial, por exemplo. 

• Em alguns sistemas, estacoes de trabalho pessoais ligadas a rede sao 

utilizadas para conter processos do restante do sistema quando nao 

estao sendo utilizadas por seus donos. Esses processos devem migrar 

para outros nodos quando o dono da estacao retorna a mesma. 

• Casos em que é previsto que o processador onde o processo esta sendo 

executado nab estara mais disponfvel. Por exemplo, o processador 

pode ser desligado ou alocado a um processo de tempo-real especial, 

dedicado a esse processador. 

Apesar de bastante desejavel, a migracao de processos nao é uma tarefa 

simples. Segundo Tanenbaum [TAN85], é proximo do impossfvel na pratica. A 

migracao pode ser dividida em quatro etapas: 

21 
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• o processo é suspenso no processador origem 

• o estado do processo é transferido ao processador destino 

• o processo e reiniciado no processador destino 

• o processo continua a acessar os recursos que utilizava, sem que para 

isso seja necessario esforco extra 

Existem dois aspectos que dificultam essa operacao, o espalhamento 

do estado do processo em locais distintos do sistema e a necessidade de um alto 

grau de transparencia que possa garantir a continuidade de acesso aos recursos. 

0 estado de urn processo inclui, por exemplo, a posicao corrente em arquivos 

abertos, o valor de temporizadores que o processo disparou, o identificador do 

processo, sinais pendentes, etc. Essas informacoes devem possuir no local destino 

o mesmo conteado semantico que possuiam onde o processo estava executando 

antes de migrar. Adicionalmente, a migracao nao deve consumir tempo excessivo, 

para nao afetar os processo que interagem com o processo que migra. 

Quanto menor e mais simples for o nude° do sistema, menor sera a 

quantidade de informacao que ele contera sobre os processos, simplificando a 

implementacao de mecanismos que possibilitem a migracao de processos. 

A migracao de processos afeta a comunicacao entre processos. A nova 

localizacao do processo que migrou deve ser encontrada pelos nodos que dese-

jam the enviar mensagens. Em alguns sistemas, por exemplo o DEMOS/MP, o 

nodo que continha o processo mantern alguma indicacao sobre o paradeiro do 

mesmo. Em outros, tal como no Amoeba, e utilizado urn esquema de broadcast 

para localiza-lo. 
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3 DESCRIcA.  0 DO PROJETO DIX 

Desde 1988, o grupo de sistemas operacionais e o grupo de arquiteturas 

de computadores do CPGCC desenvolve o projeto M3P [CAR89, BEL90, STE89]. 

0 objetivo desse projeto é o desenvolvimento e implementacao de uma maquina 

multiprocessadora e de seu respectivo sistema operacional. Tal sistema esta ba-

seado na adaptacao do MINIX (urn sistema operacional compativel com o UNIX e 

cujo codigo fonte é disportivel para o meio academico) as caracteristicas do mul-

tiprocessador. Devido a problemas diversos, a implementacao do hardware da 

maquina sofreu atrasos impedindo que o grupo de sistemas operacionais prosse-

guisse os testes do software. 

Aproximadamente na mesma epoca, o CPGCC adquiriu urn grupo de 

estacoes de trabalho Proceda modelo 5370-CAD, que se caracterizam por possuir 

urn hardware de bona desempenho, composto basicamente por doffs processadores 

e urn display grafico de alta resolucao. 0 sistema operacional fornecido corn as 

estacoes e monoprogramado e monoprocessado, nao explorando adequadamente 

os recursos oferecidos pelas mesmas. 

Iniciou-se entao o projeto DIX [BAR90, BAR9Oa], cujo objetivo era pro-

duzir urn sistema operacional capaz de oferecer: 

• multiprogramacao em ambos os processadores, 

• multiprocessamento, corn use intensivo e simultaneo dos processado-

res de cada estacao, 

• processamento distribufdo, com as estacoes cooperando de forma a 

prover transparencia de localidade de processamento e de arquivos. 

A experiencia dos autores com o sistema operacional MINIX, adqui-

rida durante o projeto M3P, somada as caracteristicas desse sistema, como sua 
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estruturacao em camadas e a disponibilidade de seu codigo fonte, tornaram na-

tural a escolha do MINIX como ponto de partida para o projeto DIX. 

0 restante deste capitulo descreve a reestruturacao do sistema MINIX 

realizada no DIX, iniciando por uma descricao sucinta do MINIX e das estacoes 

Proceda. 

3.1 0 Sistema Operacional MINIX 

0 sistema operacional MINIX [TAN87] foi desenvolvido na Universi-

dade Livre de Amsterdam, e colocado a disposicao do meio academico para 

ensino e pesquisa. 0 sistema foi quase que totalmente escrito na finguagem C 

[KER78], corn poucas rotinas em assembly. 0 MINIX foi desenvolvido para compu-

tadores pessoais compativeis com o IBM PC e é funcionalmente compativel corn 

o UNIX versao 7. 

A estrutura interna do MINIX, entretanto, é bastante diferente daquela 

do UNIX [RUM. 0 UNIX é organizado como um sistema monolitico-6 urn finico 

programa que contern todas as funcoes do sistema operacional. 0 MINIX, por 

outro lado, é estruturado de uma forma mais modular, como uma colecao de 

processos independentes que se comunicam uns corn os outros e com os processos 

de usuario atraves de urn mecanismo de troca de mensagens. Esses processos 

estao estruturados em quatro camadas, conforme mostra a figura 3.1. 

3.1.1 Camada 1—Gerencia de processos e mensagens 

Nesta camada estao localizados os mecanismos que implementam a 

multiprogramacdo e a comunicacao entre processos do sistema. A comunicacao 

entre processos é realizada por meio de troca de mensagens, que sao estruturas de 
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dados de tamanho fixo (24 bytes, no caso de um IBM PC). Essa estrutura contem 

a identificacao do processo que envia a mensagem, o tipo da mensagem e os 

parametros da mesma. 

Existem tr'es primitivas para a troca de mensagens, cada uma corn dois 

pa rametros: a identificaca-o do processo corn o qual deseja-se efetuar comunicacao 

e o endereco de um buffer que contem a mensagem. Essas primitivas sac,: 

send envia uma mensagem a outro processo. Se o processo destino estiver aguar-

dando uma mensagem do processo que a envia, a mensagem e co-

piada para o buffer desse processo e ambos sao desbloqueados. Caso 

contrario, o processo enviando a mensagem é bloqueado. 

receive informa ao sistema que o processo quer receber uma mensagem de um 

processo especifico, ou de ANY, no caso de aceitar qualquer mensagem. 

Se existir urn processo bloqueado em send para o processo que fez esta 

chamada, a mensagem é copiada. Sena°, o processo é bloqueado em 

receive. 

sendrec e uma combinacao das outras duas chamadas. Envia uma mensagem ao 

processo especificado e bloqueia a espera de uma resposta do mesmo. 



26 

Essas primitivas sao as unicas verdadeiras chamadas de sistema, reali-

zadas atraves de interrupcoes de software ao nude() do sistema. A outra forma de 

entrar-se no nucleo é por meio de interrupcoes de hardware. Neste caso, o micleo 

prepara uma mensagem informando o tipo de interrupcao e a envia ao processo 

da camada 2 responsavel pelo tratamento de tal tipo de interrupcdo. 

A cada interrupcao, seja de software ou de hardware, o mIcleo salva o 

contexto do processo que estava sendo executado antes de atender a interrupcdo, 

para poder retomar sua execucao posteriormente. Esse contexto, juntamente 

corn outras informacOes relativas ao processo, sao armazenadas em uma tabela, 

denominada tabela de processos, que contem uma entrada para cada processo 

no sistema. A identificacao de processos, para envio e recepcao de mensagens, 

e efetuada atraves de um mlmero que corresponde a entrada do processo nessa 

tabela. Assim, o processo que ocupa a quinta posicao da tabela é identificado 

corn o mimero 5, e assim sucessivamente. Os processos da camada 2 possuem 

numeros negativos, o gerente de mem6ria (MM) é o processo 0, o sistema de 

arquivos (FS) é o processo 1, o init (processo de inicializacao do sistema) é o 

processo 2 e os processos de usuario sao identificados por mimeros a partir de 

3. Quando urn processo morre, sua entrada na tabela é colocada a disposicao, 

de forma que urn outro processo pode receber o mesmo numero de urn processo 

que já morreu. Esse fato nao representa problema, pois o sistema, antes de 

liberar a entrada de urn processo, cancela possiveis chamadas pendentes para 

esse processo. Adicionalmente, nao é permitida a troca de mensagens diretamente 

entre processos de usuario. 

0 escalonamento de processos é realizado por meio de tres filas de 

prioridades diferentes, correspondendo as tres camadas do sistema que contem 

processos. A fila de maior prioridade contem os processos da camada 2, e a de 

menor prioridade, os processos de usuario (camada 4). Somente quando nao 

existirem processos prontos para execucdo em uma fila de maior prioridade é 

permitido aos processos das filas de menor prioridade disputarem o processador. 
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Dentro de cada fila, os processos sao escalonados segundo o algoritmo de round-

robin. Os processos de usuario ainda podem perder o processador por tempo. A 

cada 100 ms, o sistema verifica qual o processo de usuario que esta em execucao. 

Se o mesmo processo estiver executando por mais de 100 ms, é colocado no final 

da fila de processos de usuario e o proximo processo dessa fila e selecionado para 

execucao. 

3.1.2 Camada 2—Tratadores de dispositivos de E/S 

No MINIX, cada dispositivo de E/S é tratado por urn processo inde-

pendente, denominado task. Existe uma task para cada dispositivo presente no 

sistema (relogio, terminais, discos, impressora, ). Cada task executa sempre o 

mesmo lac° principal, composto pelas seguintes etapas: 

a. espera uma mensagem, 

b. efetua a operacao requisitada pela mensagem, 

c. envia uma mensagem corn a resposta da operacao. 

Alem das tasks que controlam os dispositivos de E/S, existe uma task 

especial, denominada SYS-TASK. A funcao dessa task é possibilitar a comunicacdo 

dos servidores corn o nucleo do sistema. E atraves dessa task, por exemplo, que 

o MIvt informa o nucleo sobre a criacao e morte de processos, altera mapas de 

alocacao de memaria ou envia sinais. Uma outra funcao da SYS-TASK é efetuar 

copias de dados entre processos. E dessa forma que os servidores realizam copias 

de dados entre os processos de usuario e as tasks de E/s, por exemplo. 

As camadas 1 e 2 ocupam o mesmo espaco de enderecamento, e sac) 

conjuntamente chamadas de micleo do sistema MIND(. Todos esses processos exe- 
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cutam em modo supervisor (quando o hardware permite), tendo acesso irrestrito 

aos recursos do sistema, como mem6ria e dispositivos de E/s. 

3.1.3 Camada 3—Servidores 

A camada 3 do MINIX contem dois processos, chamados de servidores: 

o gerente de memoria (MM—Memory Manager) e o servidor de arquivos (FS—

File System). Eles sao estruturados de forma analoga as tasks, ou seja, recebem 

uma mensagem, executam o que lhes é pedido e enviam uma resposta. Esses 

servidores sao disjuntos do nucleo, executando em modo Liao privilegiado. Toda 

a comunicacao corn o nticleo e realizada exclusivamente por meio de trocas de 

mensagens com as tasks. Sao os servidores que fornecem todos os servicos do 

sistema operacional disponfveis aos processos de usuario. Nao e permitido aos 

processos de usuario enviar mensagens diretamente as tasks. 

0 MM processa as chamadas de sistema relacionadas corn alocacao 

de memaria e gerencia de processos. Por exemplo, as chamadas FORK, EXEC, 

WAIT, KILL, BRK sao todas tratadas por esse servidor. 0 algoritmo de alocacao de 

mernaria implementado pelo MM e bastante simples, nao havendo mecanismos 

como swapping ou paging. 

0 F'S implementa urn sistema de arquivos semelhante ao encontrado no 

UNIX. Os pedidos de operacoes de E/s dos processos de usuario sao tratados pelo 

FS. Ao receber urn pedido, o FS identifica o dispositivo que contem o arquivo que o 

usuario pretende acessar, e efetua as chamadas necessarias a task que controla esse 

dispositivo. Os pedidos dos usuarios sao tratados pelo FS de forma seqiiencial, 

isto e, nunca ha mais de urn pedido sendo tratado ao mesmo tempo. 
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3.1.4 Camada 4—Processos de usuario 

Nesta camada localiza-se o processo init, os utilitarios do sistema (inter-

pretador de comandos, editor de textos, compilador, ) e todos os processos de 

usuarios. 0 init é urn processo especial, carregado juntamente corn o sistema, que 

dispara urn processo de login para cada terminal ligado ao sistema. Os processos 

situados nesta camada podem enviar mensagens somente ao MM ou ao FS. 

3.2 As Estacoes de Trabalho Proceda 

As estacoes de trabalho Proceda 5370-CAD possuem dois processado-

res heterogeneos, um Motorola 68020 e urn Intel 8088. Sua arquitetura é mostrada 

na figura 3.2. 

Figura 3.2: Arquitetura da estacao de trabalho Proceda 5370-CAD 

0 processador principal, urn Motorola 68020, possui clock de 20MHz, 

e é auxiliado por urn coprocessador aritmetico Motorola 68881. Esse processa-

dor dispoe de 4 Mbytes de memoria RAM e 2 Mbytes de mernoria de video, 

controlada por urn processador grafico Intel 82786. 0 68020 controla ainda uma 
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interface DUART Motorola 68681 para comunicacao serial e interrupc5o interpro- 

cessador. Esses componentes sao hospedados por urn computador IBM PC-XT 

convencional. 

Os dispositivos de E/S sao controlados pelo processador do IBM PC, 

um Intel 8088. Esses dispositivos sao: a console, um disco rigid°, uma unidade de 

disco flexivel, duas portas de comunicacao serial e uma de comunicacao paralela. 

Para possibilitar a comunicacao entre os processadores, existe uma 

linha de interrupcdo do 8088 ligada a DUART, controlada pelo 68020. Adicional-

mente, o 8088 tern acesso a mem6ria do 68020. Esse acesso é realizado por meio 

de uma janela de 64 kbytes, localizada no topo da mem6ria do 8088 e que pode ser 

mapeada para qualquer endereco da mem6ria do 68020. 0 controle da DUART 

é efetuado por meio de acessos a posicoes especiais da mem6ria do 68020, que 

sao mapeadas para os registradores da DUART. Dessa forma, o 8088 tem acesso 

a DUART, podendo interromper o 68020 atraves da mesma. 

3.3 Porte do MINIX para as Estacoes Proceda 

0 passo inicial do projeto DIX foi o porte do sistema operacional MI-

NIX para as estacoes Proceda. Inicialmente, decidiu-se como seria estruturado o 

sistema, ou seja, como os modulos do sistema seriam distribuidos entre os dois 

processadores da estacao. Essa divisdo esta esquematizada na figura 3.3. Os dois 

processadores contem rotinas da camada 1, já que ambos sac) multiprogramados, 

e os processos existentes em ambos enviam e recebem mensagens. Como os pe-

rifericos estao ligados ao 8088, sua tarefa principal é controlar tais dispositivos, 

operando como urn processador satelite IKUT841. Praticamente todas as tasks 

da camada 2 estao localizadas no 8088. No 68020, existem somente duas tasks: 

a SYS-TASK, que realiza a interface entre o micleo do sistema e os servidores, e 

a MEM-TASK, que possibilita o acesso a mem6ria do 68020 como se a dispositivo 
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de E /S. Os servidores (MM e FS) estao no 68020, a fim de aproveitar o maior 

poder de processamento desse processador, e tambem para residirem no mesmo 

processador onde estao situados os processos de usuario. 
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Ha dois metodos de comunicacao entre processos no MINIX: troca de 

mensagens e transferencia de blocos de dados. Como existem processos localiza-

dos em ambos os processadores, foi necessario criar mecanismos para possibilitar 

as duas formas de comunicacao quando os processos estao localizados em pro-

cessadores distintos. 

3.3.1 Troca de mensagens interprocessadoras 

A forma que os processadores tem para comunicarem-se é atraves da 

memoria do 68020 (que pode ser acessada pelo 8088) e das linhas de interrupcao 

mutua controladas pela DUART. 
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Para a troca de mensagens entre processadores, foram alocados dois 

buffers em enderecos fixos da mem6ria do 68020, um para mensagens oriundas 

do 8088 para o 68020 e outro para mensagens no sentido inverso. Existe urn 

flag associado a cada urn desses buffers, que informa se o mesmo esta livre ou 

ocupado. 0 endereco desses buffers é conhecido pelo niicleo do 8088. Para enviar 

uma mensagem ao outro processador, o nucleo do processador origem aguarda 

ate que o flag indique que o buffer esta livre. A seguir, coloca a mensagem no 

buffer, muda o estado do flag para ocupado e interrompe o outro processador. Ao 

ser interrompido, o processador destino verifica o estado do flag, que devera estar 

ocupado, copia a mensagem localizada no buffer compartilhado para urn buffer 

interno e coloca o flag em estado livre. Nao existem problemas de race conditions, 

pois o acesso ao buffer compartilhado é controlado por um flag, que indica qual 

dos processadores tern acesso ao buffer e ao proprio flag. Urn processador somente 

pode alterar o contaido dessas estruturas quando o outro processador passar-lhe 

a vez, alterando o valor do flag. 

Os dois processadores existentes na estacao sao bastante diferentes, 

um possui palavras de 32 bits e o outro de 16; em urn deles, a ordem dos bytes 

em uma palavra é ascendente, enquanto que no outro, descendente. Devido a 

essas diferencas, é necessario efetuar uma conversao nas mensagens quando elas 

passam de urn processador para outro. Essa conversao é realizada pelo micleo 

do 8088, logo que recebe uma mensagem do 68020 ou logo antes de enviar uma 

mensagem para o mesmo. Analisando o tipo da mensagem e seu destino, é 

possIvel determinar quais os tipos dos campos componentes da mensagem. A 

tabela 3.1 ilustra os tipos utilizados nas mensagens do MIND( e as conversoes 

necessarias. 

Nas mensagens destinadas as tasks (que sao as mensagens interproces-

sadoras), os campos do tipo int sao sempre utilizados para armazenar grandezas 

representaveis ern 16 bits. Assim, os 16 bits mais significativos de urn inteiro de 

32 bits do 68020 sao desprezados sem problemas. 



33 

Tabela 3.1: Conversoes de tipos em mensagens interprocessadoras 

Tipo 
	

Conversiio 

char 
	sem conversao 

char [ 
	

sem conversao 
long 
	

inverter ordem dos bytes 
int 
	

inverter ordem dos bytes; 
truncar ou preencher corn 
zeros 

apontador inverter ordem dos bytes; 
ver texto 

Os apontadores sao mais complexos: urn apontador possui 32 bits no 

68020 e contern urn valor que pode enderecar qualquer posicao na memoria desse 

processador. Seus 16 bits superiores nao podem ser desprezados. A solucao ado-

tada foi a conversao de tipos em mensagens do 8088 que utilizavam apontadores. 

Ao inves de apontadores, essas mensagens passam a conter variaveis do tipo 

long, que contem 32 bits em ambos os processadores. 

A funcao dos apontadores em mensagens é passar enderecos para onde 

sera° copiados os dados lidos pelas tasks dos dispositivos de E/S (ou de onde 

serao lidos dados para serem escritos nesses dispositivos). No MINIX, as tasks 

utilizam duas formas diferentes para efetuar copias de dados de/para os demais 

processos: por meio de chamadas diretas as funcoes get_byte e put_byte, 

quando a 0:Via de dados e realizada byte a byte (nas tasks que controlam os 

terminais e a impressora), ou atraves de chamadas a funcao phys_copy, para 

c6pias de blocos de dados (nas tasks de disco e demais perifericos orientados a 

blocos). 

Para simplificar o porte e tornar mais modular o sistema, essas funcoes 

nao sac) mais utilizadas. As c6pias de dados foram centralizadas na SYS-TASK, 

que realiza copias de dados ao receber uma mensagem do tipo SYS_COPY. Essa 

chamada ja era utilizada para realizar as copias de dados para os servidores. 

Dessa forma, os enderecos recebidos pelas tasks de E/S nao sao mais tratados como 
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enderegos pelas mesmas, podendo ser armazenados em variaveis do tipo long. 

Foi necessario alterar todas as tasks para solucionar essa questao de representagao 

dos apontadores. 

3.3.2 C6pias de dados 

As c6pias de dados entre processos em diferentes processadores sao 

sempre realizadas a partir do comando de uma task, localizada no 8088. Por esta 

razao, e em fungao de o 8088 ser o unico processador que tem acesso a memoria 

de ambos os processadores, as copias de dados interprocessador sao realizadas 

pelo 8088, mais especificamente pela SYS-TASK. Corn todas as copias de dados 

centralizadas na chamada SYS_COPY, essa tarefa tornou-se mais simples. Uma 

mensagem do tipo SYS_COPY recebe como parametros o processo, enderego e 

segmento (c6digo, dados ou pilha) origem e destino, alem do mimero de bytes a 

transferir. Analisando-se a identificagao do processo, é possivel descobrir a qual 

dos processadores pertence. Como o 8088 tern acesso a mem6ria do 68020, a 

realizagao da cOpia é simples. 

3.3.3 Shadowing de processos 

0 processador 68020 permite enderegamento absoluto a posigoes de 

menial-la. No hardware das estacoes Proceda nab existe uma MMU (Memory 

Management Unit), que permitiria tornar esses enderegos relativos. Devido a 

isso, os programas tem de ser relocados durante sua carga para que possam ser 

executados em qualquer posigao da memoria do 68020, nao podendo ser movidos 

dessa posigao enquanto estiverem sendo executados. 

No UNIX, a criacao de processos e realizada atraves da chamada FORK, 

que duplica toda a imagem de urn processo já existente. Apos duplicados, os 
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processos possuem segmentos independentes de codigo, dados e pilha, que sao 

inicialmente iguais. Como ambos os processos possuem segmentos de codigo 

iguais, realizarao acessos a dados colocados nas mesmas posicoes absolutas de 

memoria. As alteracoes realizadas por urn dos processos em seu segmento de 

dados nao devem se refletir no segmento de dados do outro, e os segmentos 

devem iniciar na mesma posic5o absoluta de mem6ria. A forma de resolver esse 

problema é o algoritmo de shadowing, em que é alocada uma area de memoria, 

chamada sombra, onde é colocado o segmento de dados e pilha do processo que 

nao esta sendo executado. Cada vez que é trocado o processo em execucao, entre 

os que compartilham enderecos de dados, é copiada a area de mernaria da posicao 

dos dados para a regiao de sombra e vice-versa. 

Quando um desses processos realiza uma operacao de E/s, seu seg-

mento de dados é colocado na regiao de sombra, e é bloqueado nessa regiao ate 

que a operacao se complete. Isso e feito para que o outro processo possa executar 

enquanto a operacao de E/S é realizada. Para que as tasks de E/s localizadas no 

8088 possam colocar ou retirar os dados do processo correto, é necessario reali-

zar urn mapeamento dos enderecos enviados nas mensagens interprocessadoras. 

Caso esses enderecos pertencam a urn processo que esta colocado em uma regiao 

de sombra, devem ser alterados para refletir a posicao correspondente dentro 

dessa regiao. Esse mapeamento e realizado pelo !nide° do 68020, logo antes de 

enviar a mensagem ao 8088. 

3.3.4 Escalonamento e contabilizacao dos processos do 68020 

A DUART possui uma linha de interrupcao ligada ao 68020, normal-

mente utilizada para gerar interrupcoes periodicas para esse processador. No 

caso do DIX, essa interrupcao é utilizada pelo 8088 quando necessita enviar uma 

mensagem ao 68020, nao existindo uma forma de o 68020 controlar diretamente 

o tempo de execucao de seus processos. 
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A contabilizacao do tempo de execucao dos processos do 68020 é reali-

zada pelo nude° do 8088. Para que possa realizar esse controle, o 8088 possui em 

sua tabela de processos entradas correspondentes aos processos do 68020. Alem 

disso, para saber qual o processo que atualmente esta em execucao no 68020, existe 

uma posicao na memoria do 68020, conhecida pelo 8088, corn a identificacao 

desse processo. A cada interrupcao de relogio do 8088, a CLOCK-TASK verifica 

nessa posicao qual o processo que esta executando, somando nas variaveis de 

contabilizacao correspondentes a esse processo mais uma unidade de tempo. Se 

o mesmo processo estiver executando por mais de 100 ms, a CLOCK-TASK envia 

uma mensagem a SYS-TASK do 68020, informando que esse processo deve perder 

o processador. Ao receber essa mensagem, denominada SYS_SCHED, a SYS-TASK 

coloca o processo de usuario em execucao no final da fila de processos prontos 

para executar, e entrega o processador para o proximo processo dessa fila. 

3.3.5 Comunicacao entre estacoes 

Devido a inexistencia de hardware dedicado a comunicacao, foi ne-

cessa rio desenvolver um protocolo para a comunicacao entre as estacoes, utili-

zando as interfaces paralelas existentes, originalmente destinadas a comunicacdo 

corn impressoras. 0 protocolo originalmente projetado [BAR90] foi implemen-

tado e mostrou-se excessivamente lento (velocidade de pico: aproximadamente 

6 kbytes por segundo) para ser utilizado na comunicacao em urn ambiente dis-

tribuido. Foi desenvolvido, entao, um protocolo alternativo, mais rapido (pico 

de aproximadamente 285 kbytes por segundo). Esse protocolo esta descrito no 

anexo A-1. 
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3.4 Proposta de Distribuicao do DIX 

Para transformar o MINIX em urn sistema distribuido, o projeto DIX 

propos o acrescimo de duas camadas ao sistema, ambas localizadas no proces-

sador 68020, logo abaixo da camada que contem os processos do usuario. Essa 

estrutura eats representada na figura 3.4. 

1 

1 

Figura 3.4: Estrutura do DIX 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

As tres camadas inferiores correspondem as camadas originalmente 

presentes no MINIX, corn a gerencia de processos, as tasks e os servidores. Essas tees 

camadas conhecem somente os recursos existentes na estacao local e comunicam-

se somente corn processos locais. 
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A camada 4 é urn novo micleo, responsavel por proporcionar comuni-

cacao transparente entre processos localizados em estacoes distintas. E a primeira 

camada a conhecer a existencia de outras estacoes na rede. As mensagens das 

camadas superiores sao desviadas para este nude°, que verifica se a mensagem 

pode ser resolvida localmente ou se precisa ser enviada a outro nodo. 

A camada 5 contem os servidores distribuidos. Esses servidores im-

plementam as funcoes que provem transparencia de localidade. Esses servidores 

utilizam-se do nude() distribuido da camada 4 e dos servidores locais das varias 

estacoes para atender os pedidos dos usuarios. Inicialmente, existiriam dois ser-

vidores, o Executor Remoto de Processos (ERP) e o Servidor de Arquivos Global 

(SAG), em substituicao ao MM e FS do MINIX, respectivamente. 0 ERP atende 

pedidos de criacao, morte de processos, alocacao de memoria, etc. E responsavel 

por decidir onde os processos serao criados e por manter a carga das estacoes 

razoavelmente equilibrada. 0 SAG realiza as operacoes de E/s requisitadas pelos 

processos de usuario. Deve implementar uma arvore unica, igualmente visfvel 

por todas as estacoes, para o sistema de arquivos e diretorios. 

Na camada superior, tal como no MINDC, estao os processos de usuario. 

Esses processos novamente nao tem consciencia da distribuicao, que deve ser 

oferecida pelas camadas inferiores da forma mais transparente possfvel. 
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4 DEFINIcA0 DO NUCLEO DO SISTEMA 

0 nucleo de um sistema operacional deve ser mantido o mais simples 

possfvel [CHA90], a fim de que seja mais facil depura-lo, entende-lo e porta-

lo para outras plataformas. Dentro dessa filosofia, o nucleo proposto fornece 

somente os servicos indispensaveis para que servidores, externos a ele, possam 

tornar o sistema realmente distribuido, atraves da cooperacao entre os nodos 

componentes da rede. Este capitulo descreve os servicos desse nucleo e a forma 

como o nucleo tolera determinadas falhas na rede de computadores. 

4.1 Caracteristicas Desejadas 

Uma das principais caracteristicas é que o nucleo seja pequeno, tendo 

como tarefa basica efetuar a comunicacao entre os processos componentes do 

sistema. Para que o sistema possa ser distribufdo, é importante que essa 

comunicacao seja realizada de uma forma transparente a localizacao dos pro-

cessos. Do ponto de vista dos processos que realizam a comunicacao, o fato de 

os processos estarem localizados ern urn ou outro nodo deve ser irrelevante. A 

interface para comunicacao corn urn processo remoto deve ser a mesma utilizada 

para a comunicacao corn processos locais. Na verdade, o processo sequer sabe se 

esta se comunicando corn urn processo local ou remoto. 0 nucleo é responsavel 

por localizar o processo destino e efetuar a troca de mensagens ou dados entre ele 

e o processo origem. 

A criacao e morte de processos no sistema é bastante dinamica, re-

sultando em uma distribuicao nao uniforme do processamento entre os nodos 

da rede. Alguns nodos serao sobrecarregados enquanto outros estarao sendo 

sub-utilizados. Uma forma de melhorar essa situacao é criar os processos novos 

nos nodos menos carregados da rede. Dessa forma, a carga da rede tende a ser 
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equilibrada conforme sao criados processos novos. Porem, a rede torna a se dese-

quilibrar corn a mode dos processos. Nada garante que os processos morrerao de 

forma a manter o equilibrio. A forma de reequilibrar a rede neste caso a realizar a 

migracao de processos dos nodos mais carregados aos que estiverem mais livres. 

Para isso, a transparencia de localidade oferecida pelo nudeo do sistema deve 

suportar que os processos sejam migrados. 

0 nude() prove somente os mecanismos que tornam possivel a migra-

cao de processos. A politica de migracao, ou seja, a decisao sobre qual processo 

deve migrar, quando e para onde sera implementada por urn gerente de processos, 

externo ao micleo. Esse gerente se utilizara de informacOes sobre a carga dos 

nodos da rede oferecidas pelo micleo para tomar tais decisoes de forma dinamica. 

Uma outra possibilidade de use da migracao de processos visa a diminuicao do 

trafego da rede atraves da aproximacao dos processos aos nodos que controlam 

os dispositivos de E/s que contem os dados que tais processos utilizam. 

0 projeto do nixie° levou em conta uma outra caracteristica impor-

tante: alterar o minim° possfvel a interface original do sistema 1v1lVIx. 0 objetivo 

era manter o sistema em funcionamento sem alterar substancialmente as cama-

das superiores do sistema (os servidores e os utilitarios). Dessa forma, nesta 

primeira fase somente o nficleo do sistema suporta a distribuicao, enquanto os 

servidores continuam operando localmente, sem conhecimento da existencia de 

outras estacoes na rede. A transformacao do sistema em um sistema operatio-

nal realmente distribuido sera efetuada de uma maneira gradual, conforme sao 

desenvolvidos servidores que explorem as caracteristicas distribuidas do micleo. 

Decidiu-se no inicio do projeto que nao existiriam informacoes centrali-

zadas. Nenhum dos nodos detem uma tabela corn informacoes atualizadas sobre 

todos os processos atualmente em execucao na rede. Caso existisse tal tabela, a 

tarefa de obter informaciies sobre urn determinado processo seria extremamente 

facilitada. Bastaria uma simples consulta ao nodo que mantem a tabela. Por 

outro lado, manter uma tabela centralizada introduz ineficiencias e diminui a 
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confiabilidade do sistema. Sempre que algum componente da rede altera ou con-

sulta dados sobre urn determinado processo, essa informacao deve trafegar pela 

rede ate o nodo onde a tabela centralizada se encontra. Isso acarreta atrasos e 

aumenta o trafego da rede. Adicionalmente, se tal nodo falhar, o sistema como 

urn todo pode se tornar inoperante. Corn a tabela distribuida entre os nodos da 

rede, a tolerancia a falhas e maior; quando algum nodo falha somente parte das 

informacoes é perdida, corn o restante do sistema continuando operacional. 

muito provavel que as informacoes perdidas estejam replicadas em outros nodos, 

podendo ser recuperadas. A desvantagem reside na necessidade de urn algoritmo 

mais complexo para localizar as informacoes desejadas no sistema. 

0 nticleo foi projetado para fornecer basicamente urn mecanismo que 

permita que processos comuniquem-se de forma efidente e confiavel. Segundo 

Chandras [CHA90], a comunicacao entre processos é talvez o componente mais 

importante de urn sistema operacional distribufdo. Essa comunicacao fornece 

a base necessaria para que processos servidores possam trocar informacoes en-

tre si e prover os servicos que tomarao o sistema distribufdo. Para efetuar a 

comunicacao, é necessario uma forma de identificacao de processos que os iden-

tifique globalmente no sistema. Tal identificacao deve ser diferente da utilizada 

no MINIX, que nao previa a existencia de mais de urn elemento processador no 

sistema. 0 identificador global de processos proposto esta descrito na proxima 

secao. 

4.2 Identificacao de Processos 

Para que urn processo possa trocar informacoes, é necessario que o 

mesmo tenha como identificar precisamente o processo corn o qual deseja se 

comunicar. Da mesma forma que no MINIX, os processos do sistema proposto sao 

identificados por um manner°, denominado pid. A seguir, sao descritas algumas 
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caracteristicas desejaveis no identificador de processos, para ser utilizado em um 

sistema distribufdo. 

4.2.1 Caracteristicas do identificador de processos 

Os processos precisam ser identificados de forma aka. Nao deve 

ser possfvel que dois processos corn o mesmo identificador estejam em execucao 

ao mesmo tempo em toda a rede. Caso isso fosse permitido, o sistema e os 

demais processos nao teriam como diferenciar tais processos, tornando impossfvel 

a comunicacao. 

Cada vez que urn processo e criado no sistema, é gerado urn identifica-

dor ranico para o mesmo. Para que a criacao de processos possa ser realizada de 

forma eficiente, é necessario que a geracao de identificadores tambern o seja. Uma 

forma de garantir a geracao de urn identificador Linico seria realizar uma consulta 

aos demais nodos da rede, para saber se determinado identificador já existe. Uma 

consulta desse tipo, alem de ineficiente, provavelmente estaria sujeita a proble-

mas causados pela geracao concorrente de identificadores. Uma outra solucao 

possfvel seria a geracao centralizada de identificadores, o que vai de encontro 

decisao de nao centralizar informacoes no sistema. A melhor forma 6 a geracao 

local dos identificadores, de forma independente, sem consulta a outros nodos da 

rede. No entanto, e necessario garantir que dois nodos distintos nao gerarao o 

mesmo identificador para processos diferentes. 

Conforme visto na secao 4.1, é desejavel que processos possam migrar 

entre nodos. Quando isso acontecer, a identificacao do processo que migra nao 

deve mudar. Tal mudanca acarretaria um trafego muito grande de mensagens 

para informar a nova identificacao a todos os processos corn os quais o processo 

que migra mantem relacoes. Devido a essa caracterfstica, nao é possfvel colocar 

junto a identificacao do processo uma indicacao do processador onde o mesmo se 
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encontra. Se isso fosse possivel, a localizacao dos processos seria bastante simples. 

Apesar disso, é desejavel que o processo seja facilmente localizado corn base em 

sua identificacao, para que a tarefa de roteamento de mensagens ou dados entre 

processos possa ser efetuada de forma eficiente. 

Resumindo, as principais caracterfsticas desejaveis de urn identificador 

de processos sao: 

• identificacao unfvoca do processo, 

• eficiencia na geracao, 

• imutabilidade, 

• facilidade de localizacao do processo. 

No MINIX, os processos sao identificados por urn numero que corres-

ponde simplesmente a sua entrada na tabela de processos, conhecida como slot 

[ TAN87]. Esse metodo é bastante simples, apropriado para um sistema centrali-

zado, mas nao se adequa a um sistema distribufdo, porque o mesmo slot existe em 

cada urn dos nodos, e a identificacao do processo nao seria unica. Devido a isso, 

nao é possfvel utilizar a forma de identificacao de processos original do miNix. 

4.2.2 Identificador de processos 

0 identificador de processos proposto é mostrado na figura 4.1. E 

dividido em duas partes, o numero do nodo onde o processo foi criado e urn 

numero sequencial. Esse identificador pode ser gerado localmente de forma 

eficiente, pois a identificacao do nodo é conhecida, e a geracdo de um numero 

seqiiencial é trivial. Desde que os nodos tenham identificadores distintos, nao 

existe a possibilidade de dois nodos gerarem identificadores de processos iguais. 
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n.2 sequencial nodo 

  

Figura 4.1: Identificador de processos 

Essa forma de identificar processos é bastante semelhante a utilizada 

no sistema V, conforme visto na secao 2.2.1. A diferenca esta no significado do 

numero do nodo. No sistema V esse minter° representa o local onde o processo 

esta sendo executado, enquanto que no sistema proposto representa o local de 

criacao do processo, que nunca muda. Para possibilitar a migracao de proces-

sos no sistema proposto, foi desenvolvido urn protocolo capaz de localizar urn 

processo no sistema a partir de sua identificacao. A proxima secao descreve esse 

protocolo. 

4.3 Comunicacao entre Processos 

A principal tarefa do nude() do sistema distribufdo é realizar a comu-

nicacao entre os processos em execucao no sistema. Para isso, o nticleo tern de 

localizar o nodo onde esta sendo executado o processo destino. A localizacao 

é feita a partir da identificacao do processo, devendo ser realizada de forma 

eficiente. 

4.3.1 Localizacao dos processos 

Para localizar os processos existe uma tabela, que content o pid e o 

nodo onde se encontra o processo. 0 nticleo de cada nodo deve obrigatoriamente 

manter atualizadas as entradas de determinados processos nessa tabela. Outras 

entradas permanecem na tabela somente para acelerar a tarefa de localizacao de 

processos remotos, nao havendo a necessidade de serem mantidas atualizadas. Os 
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processos cuja localizacao o nucleo tern a responsabilidade de manter atualizados 

nessa tabela sac): 

• processos em execucao no nodo 

• processos que foram criados no nodo 

A necessidade de se conhecer a localizacao dos processos locais é 

Obvia—essa é a forma de o nucleo saber se um determinado processo encontra-se 

em execucao em seu nodo ou nao. Essa informacao é facilmente mantida, pois 

o nucleo sempre é informado sobre a criacao, morte ou migracao de processos 

locais 

A razao para o nucleo conhecer a localizacao exata de todos os proces-

sos que foram criados no nodo é menos 6bvia. Essa é a forma que o sistema tem de 

assegurar que ao menos urn nodo sabe onde determinado processo se encontra. 

A identificacao desse nodo é facilmente obtida, porque faz parte da identificacao 

do processo. Para garantir que essa informacdo esta sempre atualizada, toda vez 

que algum processo migra sua nova localizacao deve ser informada ao nodo onde 

o processo foi criado. Quando o processo morrer, esse fato tambem devera ser co-

municado ao nodo de criacao do processo, que simplesmente eliminard a entrada 

correspondente ao processo de sua tabela. Como cada nodo obrigatoriamente 

conhece a localizacao de todos os processos criados localmente, um processo é 

considerado inexistente quando nao for encontrado na tabela do nodo onde foi 

criado. 

Alem desses processos, a tabela contem a localizacdo dos 61timos pro-

cessos que se comunicaram corn algum processo local. Essa informacao, nao ne-

cessariamente atual, é utilizada pelo nucleo como uma sugestao para a localizacao 

de processos remotos. Na maioria dos casos, quando uma mensagem for enviada 

a urn desses processos, este ainda estard no mesmo nodo em que residia na alma 

vez que enviou uma mensagem. 
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Sempre que recebe uma mensagem para enviar a um processo, seja ela 

originada de urn processo local ou de um outro nodo, o micleo do sistema inicial- 

mente verifica se o processo destino encontra-se na tabela. Se estiver presente, ele 

pode ser local ou remoto. Caso seja local, o envio da mensagem é processado da 

mesma forma que no MINIX original. Sendo, a mensagem é enviada ao micleo do 

nodo indicado pela tabela. 

Caso o processo destino nao seja encontrado na tabela, a mensagem 

é enviada ao nodo onde o processo foi criado, que obrigatoriamente sabe onde 

o processo se localiza. A identificacao do nodo onde o processo foi criado nao 

representa maiores dificuldades—é extraida diretamente de seu pid. Quando a 

mensagem finalmente chegar ao nodo onde o processo destino esta sendo exe-

cutado, a localizacao do processo origem é colocada na tabela desse nodo, de 

modo que a mensagem de resposta possa ser enviada diretamente ao nodo de 

onde a mensagem se originou. Quando o nodo origem receber a mensagem de 

resposta, colocara em sua tabela a localizacao do processo que a enviou. Caso os 

dois processos continuem a se comunicar, as prOximas mensagens sera° envia-

das diretamente ao nodo correto, ate que algum dos processos envolvidos seja 

migrado. 

A figura 4.2 ilustra a comunicacao entre dois processos, quando o pro-

cesso destino nao se encontra na tabela. 

 

Nodo 1 

   

Nodo 2 

     

     

Wicleo 3. 1 

1 

   

        

        

        

Figura 4.2: Comunicacao entre dois processos 
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a. 0 processo 3.1 (onde 3 e o mimero sequencial e 1 o nodo de criacao) 

envia uma mensagem ao processo 5.2. 

b. 0 micleo do nodo 1 nao encontra esse processo em sua tabela, e desvia 

a mensagem ao nodo 2, onde o processo foi criado. 

c. Ao receber a mensagem, o nucleic) do nodo 2 verifica que o processo 5.2 

e local, e envia-lhe a mensagem. 

0 nude° do nodo 2, ao receber a mensagem, atualiza sua tabela, in-

serindo uma entrada que registra que o processo 3.1 esta localizado no nodo 1. 

Quando o processo 5.2 responder ao processo 3.1, o nodo destino sera localizado 

diretamente. 

4.3.2 Migracao de processos 

Quando urn processo migra, tres nodos sao envolvidos: o nodo onde 

o processo esta, o nodo para onde o processo migra e o nodo onde o processo 

foi criado. Esses tres nodos nao sao necessariamente distintos—o processo pode 

estar migrando de ou para o nodo onde foi criado. Antes que a migracao seja 

concretizada, o nodo onde o processo foi criado é informado da nova localizacao 

do processo, para que possa atualizar sua tabela. 0 nodo que executava o processo 

tambern atualiza sua tabela. 

Os nodos nao envolvidos corn a migracao nao sao avisados. Os no-

dos que nao contem processos em comunicacao corn o processo que migrou nao 

serao afetados. As tabelas dos demais nodos serao atualizadas conforme haja 

comunicacao corn o processo que migrou. Se o processo que migrou enviar uma 

mensagem a algum processo local, a tabela sera atualizada, sem maiores proble-

mas. Se antes disso urn processo local enviar uma mensagem ao processo que 

migrou, o micleo enviara essa mensagem ao nodo onde o processo estava antes de 
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migrar, conforme informa sua tabela. Provavelmente esse nodo ainda tenha em 

sua tabela o local para onde o processo migrou, caso em que desviara a mensagem 

para la. Se tal informacao nao estiver mais em sua tabela, a mensagem sera des-

viada para o nodo onde o processo que migrou foi criado, que obrigatoriamente 

tem a localizacao atual do processo. Quando o processo que migrou responder, 

a tabela sera atualizada, e as proximas mensagens entre os dois processos serdo 

enviadas diretamente aos nodos corretos. 

Somente uma mensagem (por nodo envolvido) passa por nodos in-

termediarios da rede a cada vez que ha migracao de um processo, sendo a 

comunicacao direta entre os dois nodos envolvidos rapida e facilmente reesta-

belecida. A seguir, um exemplo de comunicacao entre processos quando urn dos 

processos migra. 

A figura 4.3 mostra o envio de uma mensagem do processo 3.1, no 

nodo 1, ao processo 5.2, que migrou do nodo 2 ao nodo 3. Na tabela do nodo 1, o 

processo 5.2 consta como estando no nodo 2. 

Figura 4.3: Comunicacao entre dois processos, alp& migracao 

a. a mensagem é enviada pelo processo 3.1 ao processo 5.2 

b. o rulcleo do nodo 1 envia a mensagem para o nodo 2, conforme 

informacao contida em sua tabela 

c. ao receber a mensagem, o niicleo do nodo 2 analisa sua tabela e verifica 

que o processo 5.2 encontra-se no nodo 3 (o nodo 2 obrigatoriamente 
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tern essa informacao, pois é o local de criacao do processo 5.2), e a 

mensagem e mais uma vez desviada 

d. ao chegar no nodo 3, a mensagem é enviada ao processo destino 

0 nodo 3 atualiza sua tabela, tao logo recebe a mensagem, para conter 

a localizacao do processo 3.1. Quando o processo 5.2 responder, sua mensagem 

sera enviada diretamente ao nodo 1, que entao conhecera a nova localizacao do 

processo 5.2. Enquanto nao houver nova migracao, a comunicacao entre os dois 

processos sera direta. 

Suponhamos que, devido ao aumento de carga no nodo 3, o processo 5.2 

seja novamente migrado, desta vez para o nodo 4. 0 nodo 2, por ser o local de 

criacao do processo, 6 informado da migracao. Suponhamos tambem que o 

trafego de mensagens no nodo 3 seja grande, e que sua tabela nao contenha mais 

a localizacao do processo 5.2. Essa situacao esta esquematizada na figura 4.4. 

a. o processo 3.1, no nodo 1, envia uma mensagem ao processo 5.2 

b. a mensagem é desviada para o nodo 3, que e a localizacao do pro-

cesso 5.2 informada pela tabela do nodo 1 

c. o nodo 3 nao encontra o processo 5.2 em sua tabela, e desvia a men-

sagem para o nodo 2, local de criacao do processo, que conhece a 

localizacao do processo 

d. o nodo 2 envia a mensagem para o nodo 4, localizacao atual do processo 

destino 

e. o nacleo do nodo 4 finalmente entrega a mensagem ao processo 5.2. 

Da mesma forma que nos casos anteriores, a tabela do nodo 4 sera 

atualizada e a resposta sera enviada diretamente ao nodo 1, que por sua vez 

atualizard sua pr6pria tabela. 
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Figura 4.4: Comunicacao entre dois processos, apos segunda migracao 

A primeira vista, pode parecer que uma mensagem poderia trafegar 

indefinidamente entre varios nodos sem nunca chegar a seu destino. Para que 

urn ciclo como esse acontecesse, todos os nodos por onde a mensagem esta trafe-

gando deveriam conter em sua tabela uma informacao (falsa) sobre a localizacao 

do processo destino da mensagem. Se urn dos nodos nao possufsse tal informacao, 

desviaria a mensagem ao nodo onde o processo foi criado, que conhece obriga-

toriamente a localizacao atual do processo. Alem disso, o processo nao poderia 

estar em nenhum dos nodos componentes do ciclo, ou a mensagem seria entregue 

ao processo quando chegasse a esse nodo (os nodos mantem obrigatoriamente 

em sua tabela a localizacao dos processos locais). 

Sempre que uma informacao sobre a localizacao de um processo é 

colocada na tabela, ela é verdadeira. Logo, a informacao contida em todos os 

nodos que constituem o ciclo deve ter sido verdadeira em algum momento, ou 

seja, o processo destino necessariamente esteve em cada urn desses nodos, ou o 
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ciclo nao existiria. Quando o processo deixou o ultimo dos nodos constituintes 

do ciclo, esse nodo obrigatoriamente soube o local para onde o processo migrou. 

Se esse nodo receber a mensagem enquanto ainda detern essa informacao, a 

mensagem sera desviada ao nodo para onde o processo migrou. Caso contrail°, 

o nodo nao tern nenhuma informagao, e enviard a mensagem ao nodo de criacao 

do processo. De qualquer forma, a mensagem chegara ao processo destino, nao 

sendo possivel que o ciclo seja formado. 

4.4 Falha em urn Nodo 

Urn dos aspectos mais atraentes de urn sistema operacional distribuido 

6 a possibilidade de aproveitar-se da replicagao de recursos para prover tolerancia 

a falhas. Sendo urn componente fundamental, o nticleo de um sistema operacio-

nal distribuido tambem deve ser tolerante a falhas. As falhas enderecadas pelo 

sistema proposto sao falhas totais de um nodo—caso em que o nodo nao é mais 

acessavel e todos os processos que estavam sendo executados nesse nodo scio per-

didos. Mao e responsibilidade do ni:icleo do sistema recuperar os processos que 

estavam sendo executados no nodo que falhou. Isso seria tarefa de urn gerente 

de processos tolerante a falhas externo ao nude°, como o proposto por Belmonte 

[BEL92]. iE responsabilidade do nuclei:), no entanto, garantir a continuidade de 

comunicacao entre os processos nao diretamente envolvidos corn o nodo que 

falhou. 

A principal informacao perdida quando um nodo falha, do ponto de 

vista do micleo distribuido, é a localizagdo corrente dos processos que foram 

criados nesse nodo. A responsabilidade pela recuperacao e manutencao de tal 

informacao e herdada por outro nodo. A identificacao desse nodo herdeiro deve 

ser facil de se obter a partir da identificag5o do processo, para evitar que todos 

os nodos da rede tenham que ser informados e que tenham que manter essa 

informacao em suas tabelas. 0 nodo escolhido 6 o que tern a maior identificagao 
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menor que a do nodo que falhou (a excecao do nodo corn a menor identificacao 

na rede, que e herdado pelo que possui a maior). Assim, por exemplo, supondo 

que existam tres nodos, chamados 1, 2 e 3, o nodo 1 é herdeiro do 2, que é herdeiro 

do 3, que por sua vez é o herdeiro do nodo 1. Essa escolha foi tomada porque, no 

prot6tipo implementado, esse é o nodo que envia o token da rede ao nodo falho 

(ver anexo A-1), e provavelmente sera o primeiro nodo a perceber a falha. Alem 

disso, é uma forma bastante simples de escolha. 

Quando um nodo N nao consegue enviar uma mensagem para um nodo 

C onde determinado processo foi criado, repassa essa mensagem para o nodo H, 

herdeiro de C. Se o nodo herdeiro nao souber a localizacao do processo, tenta 

enviar a mensagem ao nodo C onde o processo foi criado, que deve saber. Ao 

perceber o nodo C nao esta mais disponlvel, o nodo H torna-se herdeiro, e deve 

localizar o processo destino, bem como os demais processos cuja localizacao era 

responsabilidade do nodo C, que falhou. Para isso, o nodo H envia uma mensagem 

para todos os demais nodos, informando a falha e perguntando sobre o paradeiro 

dos processos. Os nodos que estiverem executando algum processo criado no 

nodo C (ou por ele herdado), enviam uma mensagem ao nodo H informando 

esse fato. As entradas nas tabelas que informavam o nodo C como local de 

ex ecucao corrente de algum processo sao removidas, mesmo pelos nodos onde tais 

processos foram criados. Dessa forma, esses processos passam a ser considerados 

mortos. Ao final, todos os nodos da rede tomarao conhecimento da falha e 

automaticamente desviarao as mensagens destinadas ao nodo falho C para o 

nodo herdeiro H. 

No caso de existir urn gerente de processos distribuidos, o nucleo her-

deiro esperara para ser informado pelo gerente da localizacao dos processos her-

dados, inclusive os eventualmente recuperados, no caso de o gerente prover 

tolerancia a falhas. 

Alem dos processos em execucao no nodo e dos processos nele criados, 

cada nodo tambem mantem, obrigatoriamente, a localizacao dos processos her- 
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dados de nodos falhos. 0 nodo herdeiro deve ser informado sobre migracoes e 

mortes dos processos que herdou. 

Para exemplificar a recuperack do sistema em caso de falha, suponha-

mos que o processo 6.3, criado e ainda localizado no nodo 3 envia uma mensagem 

ao processo 4.2, que foi criado no nodo 2 e migrou para o nodo 4. Houve uma 

falha no nodo 2, e o unico nodo da rede que sabe a localizacao do processo 4.2 

e o nodo 4, onde o processo se encontra em execuck. Alem disso, a falha do 

nodo 2 ainda e desconhecida pelos demais nodos da rede. A figura 4.5 ilustra 

essa configuracao. 

Nodo 1 

  

Nodo 2 

Figura 4.5: Comunicacao entre dois processos, apos falha em um nodo 

a. o processo 6.3, no nodo 3, envia uma mensagem ao processo 4.2 

b. o micleo do nodo 3, por nao saber a localizacao do processo 4.2, envia a 

mensagem ao nodo 2, onde o processo foi criado. A comunicacao nao 

tern exito, pois o nodo 2 falhou. 
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c. a mensagem e entao enviada ao nodo 1, herdeiro do nodo 2. 

d. o nodo 1, por desconhecer a localizacao do processo 4.2, tambem tenta 

enviar a mensagem ao nodo 2, quando descobre a falha. 

Nesse momento, o nodo 1 percebe que é o herdeiro do nodo falho e 

comunica-se corn os demais nodos da rede, para descobrir a localizacao atual dos 

processos criados (ou herdados) no nodo 2. Corn isso, todos os nodos da rede 

percebefao a falha do nodo 2. 0 nodo 4 responde ao nodo 1, informando que 

esta executando o processo 4.2, criado no nodo falho. 0 nodo 1 entao envia a 

mensagem ao nodo 4, e a operacao da rede e normalizada. Caso nenhum nodo 

respondesse afirmando que contern o processo 4.2, ele seria considerado morto e 

urn erro seria devolvido ao processo 6.3. 

Um esquema semelhante de heranca tambem e utilizado quando nodos 

s5o desligados da rede de forma programada. A diferenca nesse caso é que o nodo 

herdeiro é informado da heranca e da localizacao dos processos que herda. Os 

processos em execucao no nodo que é desligado sac) previamente migrados para 

outros nodos. A informacao da heranca, bem como a migracao dos processos, 

seria controlada por urn servidor de processos distribuido. Pode tambem haver 

migracao de dados contidos em perifericos que sera() desconectados da rede por 

esta rem sendo controlados pelo nodo que sera desligado. Essa migracao de dados 

seria tarefa de um servidor de arquivos distribufdo. 

4.5 Entrada de urn Nodo na Rede 

Eventualmente, urn nodo tern de ser conectado a uma rede ativa. Isso 

acontece normalmente durante a inicializacao do sistema, mas pode acontecer 

em qualquer outro momento. 0 protocolo de comunicacao deve ser capaz de 

reorganizar-se rapidamente para refletir a mudanca na configuracao da rede. 
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Ap6s essa reorganizacao, o novo nodo e visto como se estivesse todo o tempo 

conectado a rede. Inicialmente, o novo nodo informa estar disposto a entrar na 

rede a seu nodo herdeiro. Os processos que o novo nodo teria herdado caso 

estivesse todo o tempo conectado a rede foram herdados por seu nodo herdeiro. 

0 nodo herdeiro passa entao ao novo nodo a responsabilidade de localizar os 

processos que o novo nodo teria herdado. 

Por exemplo, suponhamos que somente os nodos 2, 5 e 12 estao ativos 

em uma rede a qual já estiveram tambem conectados os nodos 8 e 10. Nesse caso, 

o nodo 5 herdou os processos dos nodos 8 e 10. Caso o nodo 9 seja conectado 

A rede nesse momento, o nodo 5 deve the passar as informacoes que herdou do 

nodo 10, que teriam sido transferidas ao nodo 9, caso estivesse conectado a rede 

quando o nodo 10 foi desligado. Nao deve, entretanto, repassar as informagOes 

relativas ao nodo 8, porque, mesmo que o nodo 9 estivesse ativo no momento em 

que o nodo 8 foi desligado, o nodo herdeiro ainda seria o nodo 5. 

Os gerentes distribuidos tambem sao informados da conexao do novo 

nodo, para que possam utilizar-se dos recursos oferecidos por ele. Conforme 

os processos criados (ou migrados) no novo nodo comuniquem-se corn outros 

processos do sistema, os dema is nodos saberao de sua existencia, e passarao 

a considers-lo nos procedi mentos de localizacao de processos, normalizando o 

esquema de comunicacao da rede. 
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5 IMPLEMENTAck0 DO PROTOTIPO DO 
SISTEMA 

Este capftulo descreve as tasks que foram adicionadas ao sistema miNtx 

para implementar os algoritmos descritos no capftulo 4, transformando o nucleo 

do MINIX em um nucleo distribufdo. 0 prototipo do sistema foi implementado 

tendo como base o trabalho desenvolvido durante o projeto DIX (ver capftulo 3). 

A estrutura proposta no projeto DIX para tornar o MINIX distribufdo 

previa a inclusao de duas novas camadas ao sistema, entre os servidores locais 

e os processos de usuarios: urn nucleo distribufdo e os servidores globais. 0 

nucleo distribufdo seria localizado acima dos processos servidores locais, e seria 

responsavel por tornar transparente a existencia de uma rede de computadores. 

0 trafego de informacoes entre esse nucleo distribufdo e o nucleo original ne-

cessariamente seria grande, rompendo a estrutura modular do MINIX, na qual 

urn processo pode se comunicar somente corn processos localizados na camada 

imediatamente inferior a sua. No prototipo implementado, esse nucleo, ao inves 

de ser mais uma camada do sistema, foi incorporado ao nucleo local, por meio da 

inclusao de tres novas tasks ao sistema: 

MSG-TASK para o roteamento de mensagens entre processos, 

XFER-TASK para transfer'encia de blocos de dados entre processos e 

COMM-TASK para realizar a comunicacao entre os nodos da rede. 

A MSG-TASK implementa o algoritmo de localizacao de processos des-

crito no capftulo 4. As mensagens enviadas por processos locais, ou recebidas de 

outros nodos pela COMM-TASK sap desviadas para essa task. Em linhas gerais, a 

MSG-TASK verifica se o destino da mensagem é local ou remoto, e entrega a men-

sagem ao processo, ou ao nodo onde supostamente o processo esta localizado. 
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Alen' disso deve oferecer uma certa garantia de que as mensagens chegardo a seu 

destino, mesmo que possfveis falhas no subsistema de comunicacao facam corn 

que algumas mensagens sejam perdidas. 

A XFER-TASK e usada para as copias de dados entre processos. Es-

sas copias sao geralmente realizadas a pedido dos servidores, para atender 

solicitacOes dos processos de usuario, tais como funcoes de E/S. Os servido-

res, nesse caso, nao sabem se o processo que estao servindo é local ou remoto. 

A funcao da XFER-TASK é basicamente substituir a chamada SYS_COPY realizada 

pela SYS-TASK, utilizada no miNix para copias desse tipo—ver secdo 3.3.2. Essa 

chamada continua existindo, mas realiza c6pias somente entre processos locais. 

Ao receber uma mensagem para c6pia de dados, a XFER-TASK verifica se a copia 6 

local ou nao. Se a copia for local, o pedido 6 repassado a SYS-TASK. Caso contrario, 

a copia é realizada con' a ajuda da COMM -TASK. 

As copias de dados ou mensagens entre os nodos sao realizadas pela 

COMM-TASK. Sua tarefa 6 isolar das demais tasks os detalhes da comunicacao 

corn os outros nodos, oferecendo uma interface simples para a realizacao dessa 

comunicacao. Esta task controla o hardware da interface de comunicacao, conforme 

descrito no anexo A-1. 

A estrutura do sistema, apos a inclusdo dessas novas tasks é mostrada 

na figura 5.1. As camadas 1, 2 e 3 sao identicas as camadas correspondentes do 

MINIX, a excecdo das novas tasks. A camada 4 contem os servidores distribufdos. 

Esses servidores atendem os pedidos dos processos de usuario, agora localizados 

na camada 5, utilizando-se dos servidores locais da camada 3 e dos servidores 

distribufdos localizados nos demais nodos. 

Nao foram implementados mecanismos para a migracdo de processos. 

Devido a inexistencia de uma Unidade de Gerencia de Memoria nas estacoes Pro-

ceda, os processos em execucao no 68020 realizam acessos a enderecos absolutos 

da mem6ria do 68020. Um processo nao pode ser executado em um endereco 
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diferente do que foi inicialmente carregado, quando foi realizada uma relocacao 

estatica de todas suas referencias. Para que pudesse migrar, seria necessario que 

o processo fosse colocado no processador destino no mesmo endereco fisico que 

ocupava no processador destino. Essa restricao torna impraticavel a migracao de 

processos no hardware das estacoes Proceda. 0 sistema de troca de mensagens, 

no entanto, foi implementado corn todo o suporte a migracao. 

As tres tasks que foram inclufdas no sistema sao descritas mais detalha-

damente nas proximas secoes. 

5.1 A Task de Mensagens 

Na task de mensagens, denominada MSG-TASK, esta implementado o 

algoritmo de localizacao de processos descrito no capftulo 4. 0 conjunto de 

NtsG-TAsKs do sistema e responsavel por saber a localizacao exata de cada pro-

cesso em execucao no sistema e de efetuar as trocas de mensagens entre esses 

processos. Todas as mensagens geradas por processos locais ou desviadas para o 

nodo local por alguma MSG-TASK remota sao processadas por esta task, que decide 

se a mensagem deve ser enviada a urn processo local ou a outra MSG-TASK. Esta 

task esta localizada no processador 68020, onde estao os processos de usuario e 

os servidores, processos responsaveis pela maioria do trafego de mensagens nao 

locais no sistema. 

A MSG-TASK mantem a tabela de localizacao de processos descrita na 

secao 4.3. As mensagens provenientes de urn processo local sao interceptadas pelo 

rudcleo do sistema e enviadas a MSG-TASK. Mensagens recebidas pela COMM-TASK 

provindas de outros nodos sao tambem enviadas a MSG-TASK. A MSG-TASK analisa 

essas mensagens e verifica a localizacao do processo destino em sua tabela. Se 

o processo for local, a mensagem segue o rumo normal que seguiria no MINIX, 

ou seja, o sistema verifica se o processo destino esta esperando uma mensagem 
UFRGS 

INSTITUTO DF INFORMATICA 
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do processo origem e, caso esteja, a mensagem the é enviada. Se o processo nao 

estiver esperando por uma mensagem, ou se estiver esperando uma mensagem 

de um outro processo, a mensagem e armazenada em um buffer interno ao 

Essa mensagem sera entregue ao processo destino tao logo o mesmo efetue um 

rece ive para receber uma mensagem do processo origem (ou do identificador 

especial ANY, que significa qualquer processo). 

Se a tabela indicar que o processo destino encontra-se em outro nodo, a 

MSG-TASK faz um pedido a COMM-TASK para que esta envie a mensagem ao nodo 

indicado. A COMM-TASK do nodo destino enviara a mensagem a MSG-TASK de seu 

nodo, que procedera de forma analoga a MSG-TASK origem. 

No caso de o processo destino nao constar na tabela, a MSG-TASK ex-

trai o nodo de criacao do processo de seu pid, e envia a mensagem (atraves da 

COMM-TASK) a esse nodo. Se o processo foi criado no nodo local, e considerado 

morto—se estivesse vivo, obrigatoriamente estaria na tabela. Nesse caso, uma 

mensagem de erro e enviada ao nodo do processo que enviou a mensagem. 

A MSG-TASK pode receber mensagens de 8 tipos diferentes: 

NODE_ID enviada pela COMM-TASK durante a inicializacao, para informar a 

identificacdo do nodo local 

XMSG_RCVD enviada pela COMM-TASK quando esta receber uma mensagem de 

outro nodo 

LMSG_RCVD enviada pelo nticleo local quando urn processo local enviar uma 

mensagem a outro processo 

XMSG_ACK informa o correto recebimento, por urn nodo remoto, de uma mensa-

gem originada neste nodo 

XMSG_ERROR enviada por outra MSG-TASK quando houver erro na entrega de uma 

mensagem remota 
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PROC_LCTN usada para informar a localizacdo de urn processo que este nodo tern 

a responsabilidade de saber 

DEAD NODE enviada pela COMM-TASK local quando nao conseguir passar o to-

ken para o proximo nodo; utilizada tambem para informar as demais 

MSG-TASKs a morte de urn nodo, pedindo informacoes sobre processos 

herdados 

INHPROC enviada por MSG-TASKs remotas para informar a localizac5o de proces-

sos herdados 

Antes de poder operar normalmente, a MSG-TASK aguarda uma men-

sagem do tipo NODE_ID, que contem a identificacao do nodo local. Sem essa 

identificacao, a MSG-TASK nao tern como saber se urn processo é local ou remoto. 

Essa mensagem é enviada pela COMM-TASK durante sua inicializacao. 

A mensagem do tipo XMSG_RCVD, recebida da COMM-TASK, informa a 

recepcdo de uma mensagem remota, contida em urn pacote de dados. A mensa-

gem XMS G_RCVD é composta pelos seguintes campos: 

NODE contem o nodo de onde o pacote de dados vem (ultimo nodo por onde o 

pacote passou, no caso de ser uma mensagem que passou por varios 

nodos) 

ADDRESS contem o endereco, dentro do espaco de enderecamento da COMM-TASK, 

onde o pacote de dados esta armazenado 

COUNT contem o tamanho do pacote de dados, em bytes 

Ao receber uma mensagem desse tipo, a MSG-TASK primeiramente efe-

tua uma c6pia do pacote de dados apontado pelo campo ADDRESS para urn buffer 

em seu pr6prio espaco de enderecamento e envia uma mensagem de resposta 

COMM-TASK, que pode entao liberar seu buffer e prosseguir normalmente. Essa 
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copra e necessdria porque as duas tasks estao localizadas em processadores dife-

rentes, sem acesso direto a memoria uma da outra. 

0 pacote de dados contem, alem da mensagem propriamente dita, o 

nodo onde esta localizado o processo que enviou a mensagem e um ralmero que 

identifica a mensagem (utilizado para confirmacao de recepcao ou para reconhecer 

a mensagem no caso de ser uma retransmissao—ver adiante). A informacao 

sobre o nodo do processo é utilizada pela MSG-TASK para atualizar sua tabela 

de localizacao de processos. Se o processo destino nao for local, o pacote com 

a mensagem e novamente repassado a COMM-TASK, para que o envie ao nodo 

indicado na tabela (ou ao nodo onde o processo destino foi criado, caso nao 

conste na tabela). 

Se o processo for local, a mensagem é extraida do pacote recebido da 

COMM-TASK e enviada ao processo (ou armazenada, caso o processo nao esteja 

pronto para receber). Entao, a tabela de localizacao de processos é atualizada. 

Caso o processo que enviou a mensagem jd conste na tabela, sua localizacao é 

simplesmente sobreposta a informacao presente na tabela. Se nao existir uma 

entrada referente ao processos na tabela, tal entrada deve ser criada. Se a tabela 

estiver cheia, algum outro processo deve ser retirado da tabela para criar espaco. 

0 processo escolhido e o que esta a mais tempo na tabela sem ser referenciado, 

entre os processos cuja localizacao o nodo nao tern a responsabilidade de manter 

atualizada—ver secao 4.4. 

A mensagem do tipo LMSG_RCVD, recebida do micleo local, contem 

somente o campo ADDRESS, que informa o endereco onde estd armazenada a 

mensagem. Como esse endereco pertence ao espaco de enderecamento do nticleo 

local, localizado no processador 68020, a mensagem pode ser acessada direta-

mente pela MSG-TASK, sem a necessidade de ser copiada para urn buffer local. Essa 

mensagem é processada de forma bastante semelhante a XMSG_RCVD descrita an-

teriormente. A diferenca esta na localizacao do processo origem, que é conhecida 

(é o proprio nodo local), nao havendo, portanto, necessidade de atualizar a tabela 
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de localizacao de processos. Caso a mensagem tenha de ser enviada a urn outro 

nodo, e colocada em urn pacote de dados, juntamente corn um numero sequencial 

que a identifica e a identificacao nodo do processo origem da mensagem, ou seja, 

o nodo local. 

Para manter a compatibilidade com o MINIX, o envio de mensagens 

e sincrono, ou seja, urn processo é bloqueado quando envia uma mensagem, 

sendo liberado somente quando sua mensagem e recebida pelo processo destino. 

Enquanto a recepcao de uma mensagem remota nao é acusada pela MSG-TASK do 

nodo destino, essa mensagem 6 mantida na tabela de processos do nuclei:), em 

uma posicao correspondente ao processo que envia a mensagem. 0 recebimento 

da mensagem pode ser acusado na forma de uma resposta do processo destino, 

ou atraves de uma mensagem do tipo XMSG.ACK, enviada pela MSG-TASK do nodo 

destino quando o processo destino recebeu a mensagem mas demora a responder. 

Se o recebimento nao for acusado dentro de um determinado period° de tempo, a 

MSG-TASK origem retransmite a mensagem. Como as mensagens tern identificacao, 

e possivel para o nodo destino identificar quando uma mensagem vinda de outro 

nodo trata-se da retransmissao de uma mensagem ja recebida. Nesse caso, a 

MSG-TASK destino simplesmente ignora a retransmissao, e envia uma mensagem 

do tipo XMSG_ACK para confirmar a recepcdo da mensagem. 

A mensagem do tipo XMSGERROR é recebida quando alguma mensa-

gem originada neste nodo nao pode ser enviada ao processo destino, provavel-

mente porque esse processo nao existe mais. A mensagem contem a identificacao 

do processo cuja mensagem nao pode ser enviada, e este processo é desbloqueado 

corn urn codigo de erro (o processo esta bloqueado, porque sua mensagem ainda 

nao foi confirmada). 

Quando urn processo é criado, migra ou e terminado, o nodo res-

ponsavel por saber a localizacao desse processo e informado, para que possa 

manter atualizada sua tabela de localizacao de processos. Para tanto, a utilizada 

a mensagem PROC_LCTN, que contem a identificacao do processo, sua localizacao 
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e urn codigo que informa se o processo foi criado, migrou ou morreu. Ao receber 

essa mensagem, a MSG-TASK atualiza sua tabela corn a localizacao do processo. 

A forma de o nodo responsavel pela localizacao de urn processo saber se esse 

processo esta morto 6 simplesmente ele nao estar presente na tabela. Assim, 

ao receber uma mensagem desse tipo indicando que urn determinado processo 

morreu, a MSG-TASK simplesmente exclui da tabela a entrada correspondente ao 

processo que morreu. 

Quando a COMM-TASK nao conseguir, alp& varias tentativas, enviar o 

token ao proximo nodo da rede (ver secao 5.3 e anexo A-1), assume que esse 

nodo esta morto, e envia uma mensagem do tipo DEAD-NODE a MSG-TASK. Ao 

receber essa mensagem, a MSG-TASK devera herdar do nodo morto as informacoes 

referentes aos processos cuja localizacao era responsabilidade desse nodo. Para 

isso, envia uma mensagem do tipo DEAD-NODE as MSG-TASKS dos demais nodos 

da rede. Ao receber uma mensagem do tipo DEAD NODE de outra MSG-TASK, a 

MSG-TASK local verifica se esta sendo executado em seu nodo algum processo 

que nasceu ou que foi herdado pelo nodo morto, e envia essa informacao, em 

mensagens do tipo INH_PROC, a MSG-TASK que fez o pedido. Alem disso, sempre 

que receber uma mensagem desse tipo, retira de sua tabela todos os processos que 

estao marcados como executando no nodo que morreu. Retira tambem o nodo 

que acaba de morrer de sua lista de nodos vivos. Ao final, todos os nodos tefao 

conhecimento da morte, e o nodo herdeiro tern herdado todos os processos que 

estavam sob responsabilidade do nodo que falhou. 

5.2 A Task de Copia de Dados 

Alem da troca de mensagens, os processos podem realizar trocas de 

quantidades maiores de dados. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando urn 

processo le urn bloco de dados de urn arquivo em disco. Um pedido de leitura 

como esse é tratado pelo servidor de arquivos, que deve contar corn mecanismos 
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para armazenar os dados lidos do disco no espaco de enderecamento do processo 

que fez o pedido. Para realizar copias desse tipo, foi criada a XFER-TASK. No 

MINIX, tais copias sa-o efetuadas pela SYS-TASK, atraves da chamada SYS_COPY. 

Essa chamada continua existindo, mas é capaz de realizar somente copias entre 

processos locais. A funcao da XFER-TASK é receber pedidos de copias de dados, 

analisar a localizacao do processo destino e, caso o processo seja local, repassar 

o pedido a SYS-TASK. Se o destino dos dados for remoto, a XFER-TASK efetua a 

transferencia de dados utilizando-se dos servicos da COMM-TASK. 

Para evitar que urn volume grande de dados tenha que ser roteado 

no caso de um processo que fez um pedido de dados migrar antes de o pedido 

ser atendido, nao é permitido que um processo migre quando tem urn pedido 

pendente em algum servidor do sistema. Para simplificar ainda mais a situacao, 

urn processo so pode migrar quando estiver executando ou na fila de processos 

prontos para execucao. 

Conforme sera visto adiante, a COMM-TASK aceita somente pedidos de 

copia de dados que tenham como origem o nodo local e como destino urn outro 

nodo, nao sendo possIvel ler dados de um nodo remoto com urn pedido direto 

a essa task. Para resolver esse problema, a XFER-TASK transforma os pedidos de 

leitura de dados remotos em pedidos a XFER-TASK do nodo remoto que contem 

os dados. Sera a XFER-TASK remota que efetuara o pedido de copia a COMM-TASK. 

Esse pedido sera, entao, um pedido de envio de dados, aceito pela comm -TASK. 

5.3 A Task de Comunicacao entre Nodos 

A comunicacao entre os nodos, seja de mensagens ou de blocos de 

dados, é realizada, em dltima instancia, pela COMM-TASK. Essa task recebe pedidos 

de copia tanto da MSG-TASK quanto da XFER-TASK, sendo responsavel por efetuar 

uma multiplexacao da via fisica de comunicacao para efetivar esses pedidos. A 



66 

COMM-TASK esta dividida em dois niveis: o nivel superior, que recebe os pedidos 

de copia e os divide em pequenos pacotes, e o inferior, que controla a interface 

de comunicacao e envia ou recebe esses pacotes. E no nivel inferior que estao 

os mecanismos para envio e recebimento do token, que controla qual o nodo que 

pode transmitir dados a cada momento. 0 nivel inferior da task esta descrito no 

anexo A-1. 

0 nivel superior da COMM-TASK aceita tres tipos de mensagens: 

S END _DATA enviada pela XFER-TASK quando esta deseja transmitir urn bloco de 

dados a outro nodo, 

SEND MSG pedido de envio de mensagem remota feito pela MSG-TASK, 

COMM_INT enviada pelo nivel inferior da task quando algum dado ou o token foi 

recebido de um nodo remoto 

Os pedidos de transmissao, tanto de dados quanto de mensagens, re-

cebidos pela COMM-TASK sao transformados em pequenos pacotes, que o nivel 

inferior da task e capaz de transmitir. Esses pacotes sao enfileirados por ordem 

de chegada, e sera° transmitidos tao logo a task esteja de posse do token, o que the 

garante o direito de transmissao. 

A chegada do token, bem como a chegada de pacotes de dados pro-

venientes de outros nodos sao informados pelo nivel inferior da task atraves de 

mensagens do tipo COMM_INT. No caso de ser informado que esta de posse do 

token, o nivel superior da task passa a enviar, em ordem, os pacotes de dados que 

estao armazenados aguardando envio. Cada nodo pode transmitir urn numero 

limitado de pacotes de dados a cada vez que recebe o token. Caso nao houvesse tal 

restricdo, urn nodo poderia ficar de posse do token por urn tempo excessivo, pre-

judicando a comunicacao dos demais nodos. Tao logo transmita esse numero de 

pacotes de dados, ou quando nao possuir mais pacotes a transmitir, a COMM-TASK 

passa o token para o proximo nodo da rede. Isso é feito chamando uma funcao 
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pertencente ao nivel inferior da task. Caso ha° consiga transmitir o token apOs al- 

gumas tentativas, o nodo e dado como morto, e esse fato é informado a MSG-TASK. 

Nesse caso, o token sera passado para o nodo que normalmente recebia o token do 

nodo morto. 

Cada pacote contem, alem dos dados ou mensagem, as seguintes 

informacoes: 

• nodo de origem do pacote, 

• nodo destino do pacote, 

• tamanho do pacote, em bytes, 

• tipo do pacote (dados ou mensagem) 

No caso de ser um pacote do tipo dados, contem ainda: 

• processo a quem os dados s'ao destinados, 

• endereco dentro do espaco de enderecamento do processo onde os 

dados devem ser colocados, 

• segmento desse endereco (dados, codigo ou pilha). 

Quando recebe urn pacote do tipo mensagem, a COMM-TASK envia uma 

mensagem do tipo XMSG_RCVD a MSG-TASK, indicando o endereco de um buffer 

onde o pacote contendo a mensagem recebida esta armazenado dentro do espaco 

de enderecamento da COMM-TASK. Quando a MSG-TASK responder, e sinal a men-

sagem ja foi copiada do buffer, que pode ser reutilizado. 

No caso de receber urn pacote do tipo dados, a COMM-TASK assume que 

o processo destino dos dados é local e efetua a copia dos dados para o endereco 

informado no pacote, atraves da SYS-TASK. 0 processo destino certamente sera 
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Figura 5.2: Exemplo de troca de mensagem remota 

local, porque, para receber dados, esse processo deve ter realizado urn pedido 

a urn servidor, e esta bloqueado aguardando a resposta do servidor. Conforme 

visto na secao 5.2, nao e permitido migrar processos enquanto estao bloqueados. 

5.4 Urn Exemplo de Troca de Mensagem Remota 

Para exemplificar a interac5o entre as tasks, suponhamos que o processo 

P1 envie uma mensagem do tipo OLA ao processo P2, localizado em um nodo 

remoto. As operacoes realizadas paraefetuar a transferencia dessa mensagem 

estao ilustradas na figura 5.2. 

a. o processo P1 envia a mensagem ao processo P2, causando uma inter-

rupcao de software no ruicleo do sistema. 

b. o nude() monta uma mensagem do tipo LMSG_RCVD e envia-a 

MSG-TASK, informando que o processo P1 deseja enviar uma mensa-

gem 
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c. a MSG-TASK analisa sua tabela e verifica que o processo P2 esta localizado 

em outro nodo. prepara urn pacote de dados corn a mensagem, o 

nodo destino e urn nitmero que identifica a mensagem, e envia uma 

mensagem do tipo S END _MS G a COMM-TASK, para que envie o pacote ao 

nodo destino 

d. a COMM-TASK, quando receber o token, envia o pacote de dados a 

COMM-TASK do nodo destino 

e. ao verificar que o pacote é do tipo mensagem, a COMM-TASK destino 

envia uma mensagem do tipo XMSG_RCVD a MSG-TASK, informando a 

chegada de uma mensagem remota 

f. apos analisar sua tabela e descobrir que o processo destino é local, 

a MSG-TASK chama uma rotina da camada 1, responsavel por enviar 

mensagens a processos locais 

g. a mensagem é finalmente enviada pelo mIcleo ao processo P2 

No caso de o processo P2 nao responder a mensagem dentro de certo 

perfodo de tempo, a MSG-TASK do nodo do processo P2 enviara uma mensagem 

do tipo XMSG_ACK a MSG-TASK do nodo origem, informando que a mensagem foi 

corretamente recebida. 



6 CONCLUSAO 

Ao longo deste trabalho, foi desenvolvido um mecanismo para supor-

tar a identificacao global de processos em um sistema distribuido. Foi tambem 

idealizado urn algoritmo de comunicacao transparente entre processos, que su-

porta migracao de processos e falhas em nodos da rede. 

0 projeto foi desenvolvido de uma forma modular, que permitiu que 

o sistema continuasse operacional, mesmo sem a existencia de servidores dis-

tribuidos. Essa metodologia possibilita a substituicao gradual dos servidores 

centralizados por versoes distribuidas, tornando mais simples a tarefa de incor-

poracao de distribuicao ao sistema. 

A depuracao do software consumiu parcela consideravel do esforco 

aplicado no desenvolvimento deste trabalho, devido a ausencia de ferramentas 

de depurac5o adequadas ao ambiente multiprocessado heterogeneo e distribuido. 

Aliado as dificuldades inerentes a depuracao de urn sistema distribuido, estao 

aquelas normalmente associadas ao desenvolvimento do nude() de urn sistema 

operacional. 

Para o futuro, espera-se contar corn a substituicao do meio ffsico de 

comunicacao, a fim de obter-se um melhor desempenho nas operacoes que en-

volvam transferencia de dados entre estacoes. Os niveis mais altos do protocolo 

de comunicacao continuariam intactos, sendo substitufdas apenas as rotinas de 

controle da interface paralela atualmente utilizada para essas transferencias. 

Atualmente, nao é possivel implementar migracao de processos, de-

vido a ausencia de mecanismos de relocacao no hardware utilizado. Tal problema 

seria solucionado corn a inclusao de uma unidade de gerenciamento de mem6ria. 
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0 prosseguimento do projeto preve o desenvolvimento de servidores 

distribuidos, para que as caracteristicas distribuidas do nude() possam ser corn-

pletamente exploradas. 
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ANEXO A-1 COMUNICAcA0 ENTRE MAQUINAS 

A implementacao do prototipo do micleo do sistema operacional dis-

tribuldo exigia que as estacOes possuissem urn meio eficiente para comunicacao, 

o que nao era disponivel. A solucao encontrada para esse problema foi o use 

da interface de comunicacao paralela existente nas estacoes. Essa interface 

prove comunicacao unidirecional, visto que foi originalmente projetada para 

comunicacao corn impressoras, que sao dispositivos destinados unicamente 

saida de dados. 0 protocolo originalmente projetado [BAR90] mostrou-se de-

masiado lento. Este capitulo descreve as alteracties realizadas no hardware da 

interface para tornar bidirecional essa via de comunicacao, bem como o novo 

protocolo desenvolvido para efetivar a comunicacao entre as maquinas. 

A-1.1 Hardware da Interface Paralela 

0 circuito da interface paralela do PC é constituido de tres portas, duas 

de saida e uma de entrada[IBM83]. Uma das portas de saida (DATA) possui 8 

bits que formam os caracteres que sao enviados a impressora. A outra porta 

de saida é denominada CONTROL e tem 6 bits, quatro utilizados para o envio de 

sinais de controle a impressora, urn para selecionar entre operacao por interrupcao 

ou polling e urn nao utilizado. A porta de entrada (STATUS) possui quatro bits, 

utilizados para que o PC tenha acesso a informacoes sobre o estado da impressora. 

Um desses bits de entrada esta ligado a uma linha de interrupcao do PC, para que 

a impressora possa avisa-lo quando estiver livre. Existem ainda portas de entrada 

ligadas as portas de saida, destinadas a teste do circuito e raramente utilizadas. 

0 circuito pode ser observado na figura A-1.1. 

0 circuito necessario a entrada de dados existe, mas ele esta direta-

mente conectado a saida da propria interface. Isolando-se o circuito de entrada do 
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Figura A-1.1: Circuito original da interface paralela 
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circuito de saida, e possfvel a leitura dos dados do barramento de forma indepen- 

dente do valor presente na saida. Analisando-se o circuito, verifica-se que a porta 

de saida possui seu pino de habilitacdo (bE—output enable) ligado diretamente a 

terra, o que deixa essa porta permanentemente habilitada. Desconectando-se esse 

pino da terra e ligando-o ao bit livre da porta de controle conforme a figura A-1.2, 

e possivel desabilitar o circuito de saida. Corn esse bit em nivel alto o circuito de 

saida e desabilitado. Essa alteracao nao afeta o funcionamento normal da inter-

face, pois normalmente é escrito o valor 0 nesse bit. Para nao danificar os circuitos 

de saida da interface, somente uma das interfaces interconectadas podera estar 

com sua porta de saida habilitada em urn dado instante, e esse controle deve ser 

realizado pelo software. 
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0 acesso as portas e realizado por instrucoes in e out do processador. 

Para entrada e saida de dados, é utilizada a porta DATA, que normalmente esta 

localizada no endereco 0x378 do espaco de enderecamento de 10 do 8088. Os 

bits de controle sac) acessados pela porta CONTROL, que esta representada na 

figura A-1.3, juntamente corn a denominacao de seus bits. Os bits 4 e 5 dessa 

porta, denominados I EN e 10, sao somente de escrita, enquanto os quatro bits 

menos significativos (TOK, ATT, ACK e STB) podem tambem ser lidos. A porta de 

controle esta normalmente localizada no endereco Ox37A. 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
7 6 5 4 3 2 1 

I 	I 	I 	I 	I  

1 	1 
0 Endereco Ox37A 

I 	I 

STB 

	ACK 

	ATT 

	►  TOK 

	— 1EN ? drlr int'"'`"6" 

	10 ?:=1:41  

} No conectados 

Figura A-1.3: Porta de controle/status 

Os drivers de saida da porta de controle sac) configurados como coletor 

aberto, fazendo corn que a lei tura de urn desses bits corresponda a operacao logica 

binaria AND entre todos os bits correspondentes das maquinas interligadas. Todas 

as maquinas que nao desejam alterar esses bits devem mante-los em urn estado 

neutro, ou seja, a linha de saida devera estar em nivel alto, que e o valor neutro 

para a operacao AND. Os bits TOK, ACK e STB s5o invertidos, e o valor que deve 

ser colocado na porta para que se tenha urn estado alto na linha de saida é 0. 0 

bit ATT nao é invertido, e seu valor neutro é 1. 
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A-1.2 0 Cabo de Interligacio 

Para que as varias maquinas possam se comunicar, é necessario urn cabo 

que interligue o barramento de dados e as linhas de controle de suas interfaces 

paralelas. As portas de sada das maquinas estardo interligadas, podendo ser 

danificadas caso algum erro no software habilite mais de uma ao mesmo tempo. 

Para evitar dano aos circuitos de safda da interface, existe no cabo uma protecdo 

contra curto-circuitos. Essa protecao é realizada por resistores colocados em serie 

corn as linhas de dados. 0 valor desses resistores foi calculado de forma que eles 

nao atenuem demasiadamente o sinal em condicOes normais, e limitem a corrente 

em valores admissiveis pelos circuitos da interface em caso de curto-circuito. As 

interfaces sao interligadas formando urn barramento, tanto nas linhas de dadoS 

quanto nas de controle, permitindo que quaisquer duas maquinas comuniquem-

se diretamente. 0 cabo esta ilustrado na figura A-1.4. Para que seja possivel 

uma estacao interromper as demais, a linha de entrada de interrupcao do cabo 

(pino 10) esta ligada a linha de sada ATT (pino 16). Dessa forma, sempre que 

houver uma transicao de 1 para 0 na linha ATT, todas as estacoes da rede serao 

interrompidas. 

A-1.3 Descricao do Protocolo 

Conforme visto na secdo A-1.1, somente uma maquina da rede pode 

estar corn sua porta de saida habilitada em um determinado instante. Dessa forma, 

somente uma estacao pode transmitir dados a cada vez. Isso sugere a necessidade 

de urn token para identificar qual estacao tem tal direito. A maquina que detem 

o token é a transmissora; todas as demais sao receptoras. Esse token deve trafegar 

pela rede, para que todas as estacoes tenham a chance de transmitir dados para 

as demais. No protocolo implementado, esse token trafega circularmente pela 



77 

R 
DO 2 

D1 	3 

D2 4 

D3 5 

D4 6 

D5 7 

0 D6 8 ID 	—* 	 
0 
Z D7 9- 

STB 1 	 
ACK 14 	 
ATT 16 	 
TOK 117 	 
ATTi 	0 

DO 
D1 
D2 

D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
STB 
ACK 
ATT 
TOK 
ATTi 

O z 

Figura A-1.4: 0 cabo de interligacdo 

rede, seguindo a ordem dos identificadores das estacoes. Existem duas formas de 

comunicacdo entre estacoes: transmissdo de dados e transmissao de token. 

Segundo o protocolo descrito a seguir, a linha de controle ATT é con-

trolada pelo transmissor, enquanto a linha ACK é utilizada pelo receptor para 

sinalizar o transmissor. As linhas STB e TOK sao controladas ora pelo transmissor 

ora pelo receptor. Como visto na secdo A-1.1, essas linhas devem ser mantidas 

em urn estado neutro por quem ndo pretende alterar seu valor. A tabela A-1.1 

content o estado em que devem ser mantidos esses bits, pelo transmissor, pelo 

receptor e pelas demais estacoes. 

Tabela A-1.1: Estados neutros da porta de controle 

Estactio I0 I EN ACK ATT STB TOK 

Transmissora 
Receptora 

Outras 

O
 r
 r
 

0
 r
 
.

1.- 

0
  
X

  
0

 

X
 r
 r
 

X
 X

 0
 

X
 X

 
0

 

Obs.: Os bits marcados por x sao alterados durante a transnussao. 



A-1.3.1 Transmissao de Dados 

Existem dois tipos distintos de trafego na rede: mensagens, que sac) 

pequenos blocos de algumas dezenas de bytes, e outros dados, que normalmente 

s5o da ordem de milhares de bytes. Para evitar sobrecarga na rede enviando 

grandes pacotes contendo apenas uma mensagem, bem como evitar o overhead 

causado pela divisao de um grande bloco de dados em um mimero excessivo de 

pequenos pacotes, foram criados dois tipos de pacotes de dados, de tamanhos 

distintos. A rede existente a suficientemente confiavel na transmissao de pacotes 

maiores que 1500 bytes. Deixando uma margem de seguranca, o maior pacote 

foi implementado corn 1024 bytes, enquanto que o pacote menor possui 256 

bytes. A forma de transmissao dos dois tipos de pacotes 6 bastante semelhante, 

variam somente na identificacao do tipo de comunicacuo e no ntamero de bytes 

transmitidos. 

Urn esquema da transmissao de dados esta representado na fi-

gura A-1.5. Inicialmente, o transmissor coloca no barramento de dados a 

identificacao da estacao corn a qual deseja se comunicar (ponto a da figura). 

A seguir (ponto b), coloca na porta de controle urn byte corn o tipo de interrupcao 

nos bits TOK e STS, conforme a tabela A-1.2, e corn o bit de interrupcao ATT 

ativo (os demais bits, TO, IEN e ACK devem permanecer no estado neutro de 

transmissao, conforme tabela A-1.1). Nesse momento, as demais estacoes da rede 

sac, interrompidas. A estacao que verificar que o valor no barramento de dados 

coincide corn sua identificacao le o byte de controle e avisa o transmissor, ati-

vando o bit ACK de sua porta de controle (ponto c). As demais estacoes ignoram 

a interrupcdo. Caso nao obtenha resposta dentro de urn determinado period° de 

tempo, o transmissor desiste, acusando erro de time -out. 

Ao receber a resposta do receptor, o transmissor libera as linhas TOK e 

STS e desativa ATT para avisar o receptor (ponto d). 0 receptor entao verifica se 

pode receber os dados do transmissor e transmite essa informacao na linha ACK, 
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Figura A-1.5: Transmissao de dados 

Tabela A-1.2: Tipos de interrupcao 

Tipo de 
Transmissdo 

Identificacdo 
TOK 	STB 

token 1 0 
pacote pequeno 0 0 

pacote grande 0 1 

juntamente corn STB (ponto e). Quando o transmissor verificar a transicao de 

STB, lera em ACK a resposta do receptor quanto a sua disponibilidade. 

A figura A-1.6 ilustra o caso em que o receptor nao pode receber (por 

nao dispor de area de memoria livre nesse instante, por exemplo), e aborta a 

transmissao. Apos receber um ACK negativo, o transmissor ativa TOK, avisando 

o receptor que o ACK foi lido e pedindo para liberar as linhas (ponto f). Logo 

que ye TOK alto, o receptor coloca suas linhas em estado neutro, desativando STB 

(ponto g). A comunicacao é entao finalizada, corn o transmissor colocando suas 

linhas em estado neutro (ponto h). Mais tarde, o transmissor tentara novamente 

enviar esse mesmo pacote de dados. 

Se a resposta do receptor for positiva, o transmissor ativa TOK (fi-

gura A-1.5, ponto f), avisando o receptor que recebeu seu sinal ACK. Neste ponto, 

os dois lados já confirmaram sua intencao de realizar a comunicacao. 0 sin-

cronismo entre transmissor e receptor é realizado por interrupcao. 0 receptor 
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a b c 	d e f g h 

Data 	destino  

ATF 

TOK 	  

STB 

ACK 

Figura A-1.6: Transmissao de dados abortada pelo receptor 

desvia o vetor da interrupcao da interface paralela (WQ 7) para a rotina que lera 

os bytes do barramento de dados em sincronia corn o transmissor e desabilita as 

demais interrupcoes. Caso urn cido de refresh de memOria ocorresse durante a 

transmissao, as estacoes perderiam o sincronismo. Por essa razdo, o refresh da 

mem6ria tambem é desabilitado pelo receptor neste ponto. Apos isso, o recep-

tor desliga STB para avisar o transmissor que esta pronto para ser interrompido 

(ponto g) e executa a instrucdo hlt, que paraliza o processador ate a ocorrencia 

de uma interrupcdo de hardware. 

Quando perceber a inversdo de STB, o transmissor desabilita seu re-

fresh, desativa TOK, interrompe o receptor (ponto h) e espera o tempo necessario 

para que a interrupcdo seja atendida. Coloca entdo no barramento de dados 

os bytes que deseja transmitir, a intervalos fixos, na mesma velocidade que a 

rotina de interrupcdo do receptor os le. A figura A-1.7 mostra o fragmento de 

codigo executado pelo transmissor e pelo receptor para a transferencia de cada 

byte, assumindo que o registrador BX contem o endereco do proximo byte e o 

registrador DX o endereco da porta de 10. Nos computadores utilizados, a uma 

velocidade do 8 MHz, o tempo de transmissao de cada byte é de aproximada-

mente 3,5 ps, o que resulta em uma velocidade de transmissao de 285 kbytes pos 

segundo, durante a transmissao do pacote. Esse tempo, comparado aos 6 kbytes 

por segundo conseguidos corn o protocolo original mostram a grande vantagem 

do novo protocolo. 
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mov al, [bx] 
	

in al, dx 

out dx, al 
	

mov [bx] , al 

inc bx 
	

inc bx 

(a) transmissor 
	

(b) receptor 

Figura A-1.7: Transmissao de urn byte 

Quando o pacote de dados acabar, cada estac5o habilitar6 o refresh 

de sua memoria bem como suas interrupcOes. 0 transmissor desativa a linha 

ATT (ponto i). 0 receptor informa que o pacote foi recebido pelas linhas ACK e 

STB, corn ACK alto se a recepcdo foi correta (ponto j), o que é respondido pelo 

transmissor ativando a linha TOK (ponto k). Quando perceber TOK, o receptor 

coloca suas linhas no estado neutro de recepcdo (ponto I). Quando verificar isso, 

o transmissor tambem coloca suas linhas ern estado neutro. A transmissao esta 

completa. Caso tenha sido bem sucedida, o receptor envia uma mensagem 

task de comunicacdo indicando a recepcdo de urn novo pacote. Caso contrnrio, 

toda a transmissao é ignorada. 0 transmissor retorna um cadigo indicando se a 

transmissao foi bem sucedida ou ndo. Cabe ao nivel superior da task decidir o 

que fazer em caso de erro. 

Durante a transmissao de um pacote de dados, o transmissor inter-

rompe o receptor duas vezes, uma para iniciar contato e outra para realizar o 

sincronismo. Como todos os receptores estdo corn suas interrupcoes habilitadas, 

todos serdo interrompidos. E necessario garantir que somente o receptor dese-

jado reconhecerd as interrupcoes. A primeira interrupcdo 6 reconhecida porque 

a identificacdo do receptor esta no barramento de dados. No entanto, algum 

receptor poderia estar com suas interrupcoes desabilitadas e somente atender a 

interrupcdo mais tarde, quando a transmissao de dados para o receptor correto ja 

estivesse em andamento. Neste caso, algum dado intermediario presente no bar-

ramento poderia ser confundido corn a identificacdo do receptor. Para evitar isso, 

a linha de interrupcdo ATT e desligada logo apds a interrupcdo haver sido reco-

nhecida pelo receptor correto e antes de ser retirada a identificacdo do receptor do 
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barramento de dados (ponto d da figura A-1.5). Os receptores, apps reconhecerem 

sua identificacao no barramento de dados, devem portanto verificar o estado da 

linha ATT e ignorar a interrupcdo se esta nao estiver ativa. A segunda interrupcao 

pode ser ignorada porque, durante toda a transmissao do bloco de dados, a linha 

ACK e mantida alta pelo receptor. Ao serem interrompidos, os receptores avaliam 

o estado das linhas ATT e ACK, e ignoram a interrupcao caso algum deles esteja 

em nivel alto. 

A deteccao de erros de transmissao e feita pelo envio, ao final do pacote 

de dados, de urn byte de controle contendo a operacao logica ou- exclusivo entre 

alguns bytes do pacote. 0 receptor tambem calcula o valor desse byte e o compara 

corn o recebido do transmissor. Caso sejam diferentes, houve algum erro durante 

a transmissao, e o bloco de dados e ignorado. Para maior seguranca, esse byte de 

controle e transmitido duas vezes, a segunda corn todos seus bits invertidos. Os 

erros de transmissao verificados durante testes corn o sistema deveram-sea perda 

de sincronismo entre as estacoes causada pelo atendimento de pedidos pendentes 

de DMA durante a transmissao, e foram todos detectados por este esquema. 

A-1.3.2 Envio do token 

A transmissao do token é bem mais simples que a transmissao de dados, 

conforme pode ser visto na figura A-1.8. Inicialmente, o transmissor coloca a 

identificacao do receptor no barramento de dados (ponto a da figura). A seguir 

indica transmissao de token nas linhas TOK e STB, conforme a tabela A-1.2 e 

interrompe o receptor (ponto b). Alp& reconhecer a interrupcao e verificar, pelo 

estado das linhas TOK e STB, que se trata de transmissao de token, o receptor ativa 

o bit ACK (ponto c). Quando receber o ACK do receptor, o transmissor coloca sua 

porta de controle na condicao neutra de recepcdo—tornou-se receptor (ponto d). 

O receptor, ao perceber isso (a linha ATT vai a nivel alto) transforma-se no proximo 

transmissor: coloca a condicao neutra de transmissao na sua porta de controle 
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(ponto e) e envia uma mensagem a task de comunicacao informando-lhe a posse 

do token. 

a b c 	de 
I 	 I 

Data ---(  destino  

ATT 

TOK 

STB 

ACK 

Figura A-1.8: Transmissao do token 

A-1.3.3 Saida de uma estacao da rede 

Eventualmente, de forma intencional, por falha ou por acidente, uma 

estacao pode desligar-se da rede. As demais estacoes, a nao ser por eventos direta-

mente relacionados com a estacao que se desligou, devem continuar normalmente 

sua comunicacao. Existem duas situacoes possfveis, dependendo da situacdo da 

estacao no momento de sua falha, se estava como receptora ou transmissora. 

No caso de a estacao a sair da rede ser no momento uma receptora, a 

solucaeo para o problema é simples. Quando a estacao predecessora da estacao 

que saiu tentar por algumas vezes the transmitir o token sem obter sucesso, passa 

a considers-la desligada da rede. A partir de entao, nao sera mais tentado o 

envio do token para essa estacao, e a proxima estacao passa a ser considerada sua 

sucessora. 0 nivel superior da task de comunicacao é informado, e cabe ao mesmo 

decidir o que fazer corn os pacotes de dados pendentes destinadas a estacao que se 

desligou. tambem o nivel superior da task que informa outras tasks do sistema, 

como as responsaveis pelo roteamento de mensagens e dados entre as estacoes. 
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Por outro 'ado, se a estacao vitima da falha estiver de posse do token, o 

mesmo sera perdido. Nesse caso, é necessario que outra estacao da rede recrie o 

token, para que a comunicacao entre as estacoes restantes continue. Uma estacao 

cria o token sempre que verificar que a rede esta sem atividade por urn perfodo 

de tempo proporcional ao numero de sua identificac5o. A estacao de numero 1 

criard o token ap6s n segundos sem trafego na rede; a estacao de numero 2, apos 

2n segundos, e assim por diante. 0 trafego na rede e reconhecido atraves das 

interrupcoes para envio de dados ou token, que sac) sentidas por todas as estacoes 

da rede. 

A-1.3.4 Entrada de uma estacao na rede 

Para que uma estacao possa se comunicar corn as demais estacoes da 

rede, e necessario que essa estacao receba o token de sua estacao predecessora. 

Entretanto, enquanto a estacao que deseja entrar na rede nao obtiver o token, nao 

tern meios de informar sua predecessora que tern intencoes de participar da rede. 

E necessario uma forma alternativa de ingresso de novas estacoes na rede. 

Cada estacao e responsavel pela entrada das estacoes com numero de 

identificacao superior ao seu e inferior ao da pr6xima estacao atualmente ativa 

na rede. Apos urn determinado numero de transmissOes do token, cada estacao 

tenta enviar o token para uma das estacoes nesse intervalo. Se a estacao responder, 

passa a integrar a lista de estacoes ativas, passando a receber o token regularmente. 

A partir desse momento, as camadas superiores do sistema operacional podem 

se comunicar com as demais estacoes, para oferecer os recursos da nova estacao 

ao sistema, efetivando sua integracao a rede. 
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