
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Distribuídos usando PVM e RMI

 

 

 

 

Vinícius Passos Montes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 14/10/05
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>Viniciús Passos Montes</o:Author>
  <o:Template>Normal</o:Template>
  <o:LastAuthor>Silvia</o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>243</o:TotalTime>
  <o:LastPrinted>2002-12-09T17:09:00Z</o:LastPrinted>
  <o:Created>2003-04-30T22:39:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2003-04-30T22:39:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>75</o:Pages>
  <o:Words>12989</o:Words>
  <o:Characters>74040</o:Characters>
  <o:Company>Computador Pessoal</o:Company>
  <o:Lines>617</o:Lines>
  <o:Paragraphs>148</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>90926</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>9.2812</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
</xml><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->



 

 

Uberlândia, Dezembro/2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Distribuídos usando PVM e RMI

 

 

 

Vinícius Passos Montes

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação do 
Centro Universitário do Triângulo - Unit, como requisito básico à 
obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação, sob a 
orientação do Prof. Marcos Alberto Lopes da Silva, Msc.

 

 

 

 

 

 



 

 

Uberlândia, Dezembro/2002.



Sistemas Distribuídos

 

 

 

 

Vinícius Passos Montes

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação do Centro Universitário do Triângulo - 
Unit, como requisito básico à obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

 

 

 

______________________________

Marcos Alberto Lopes da Silva, Msc.

(Orientador )

 

______________________________

Marcos Ferreira de Rezende, Dr.

(Avaliador )

______________________________

Edson Angoti Júnior, Msc.

(Avaliador )

______________________________

Marcos Ferreira de Rezende, Dr.

(Coordenador de Curso)

 



 

 

Uberlândia, Dezembro/2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos à

Todas as pessoas que me apoiaram em meus estudos, um agradecimento de uma forma toda especial aos 
meus pais.

 

RESUMO



 

Este trabalho explica as principais vantagens e desvantagens da utilização de sistemas distribuídos, dando 
enfoque as suas principais características, como é sua arquitetura e como é feita a comunicação. O estudo 
explica duas ferramentas que são utilizadas na implementação dos sistemas distribuídos, o PVM e o RMI, 
mostrando as suas principais funções e características. O presente trabalho trará também todo um 
processo de estudo de caso utilizando estas ferramentas, estudos estes que se dividem em três problemas 
com suas respectivas soluções utilizando PVM e RMI, ou seja, cada problema terá uma solução em PVM 
e outra em RMI, ilustrando assim os conceitos das ferramentas e da implementação de sistemas 
distribuídos. O trabalho apresenta como principal objetivo demonstrar o processo de implementação de 
sistemas distribuídos, exemplificar e auxiliar no processo de utilização das ferramentas, dando uma idéia 
ao programador qual ferramenta e onde utilizá-la. Cada metodologia tem sua vantagem sob determinados 
aspectos:  se o sistema a ser implementado utiliza conceitos de objetos ou se o sistema necessita ser em 
tempo real. O trabalho ilustrará também os seus estudos de caso, dando ao leitor um conhecimento nas 
duas formas de se programar utilizando estas ferramentas. Os estudos de caso que serão apresentados 
neste trabalho são na maioria utilizando matrizes e vetores, e funções simples, as quais tem sua didática 
comprovada. Após finalizar a leitura deste trabalho será esperado que o leitor saiba utilizar e compreender 
o processo de desenvolvimento de um sistema distribuído e a respectiva utilização das ferramentas aqui 
apresentadas.
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1 – Introdução

 

              A  programação  de  sistemas  distribuídos  está  se  tornando  uma realidade  devido  as  grandes 

inovações nas áreas de redes de computadores e nas ferramentas de implementação desses sistemas.

              O grande e rápido crescimento do processamento distribuído molda-se à realidade de hoje, onde 

temos  informações  dispersas  geograficamente.  Dessa  forma  existe,  na  atualidade,  uma  grande 

necessidade de sistemas que processem informações distribuídas geograficamente. Assim, neste trabalho 

será elaborado um estudo sobre os sistemas distribuídos, dando enfoque a duas ferramentas utilizadas na 

sua implementação e serão apresentados estudos de caso que ilustrarão a teoria desenvolvida.

              O capitulo  2  apresenta  os  principais  conceitos  dos  sistemas  distribuídos  mostrando as  suas 

vantagens e desvantagens.

              No  capítulo  3  serão  apresentadas  as  técnicas  de  implementação  utilizando  as  seguintes 

ferramentas, PVM e RMI, as quais utilizam respectivamente as seguintes linguagens base, C\C++ e Java.

              O capítulo 4 mostra a utilização exemplificada da implementação dos sistemas utilizando as 

ferramentas abordadas no capitulo 3.

              E finalmente o capitulo 5 que será a conclusão do estudo e das implementações deste trabalho.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 – Processamento Distribuído

 

              Da evolução do processamento distribuído, as suas vantagens,  desvantagens e características, 

serão abordadas neste capítulo.

 

2.1 – Introdução a Sistemas Distribuídos

 

              A computação tem sido caracterizada pelas grandes mudanças ocorridas na área de conectividade 

dos recursos computacionais. De 1945 à 1985 os computadores eram máquinas grandes e caríssimas e a 

maioria deles eram independentes por  falta de uma forma confiável de interligá-los. Surgiram, desde 

então,  redes que permitiam a conexão de muitos computadores e a transmissão de dados a uma alta 

velocidade. [TANENBAUM,1992]. Outro avanço, nesta área,  foi  dos microprocessadores, que tinham o 

mesmo poder de processamento de um mainframe, ou seja o custo das máquinas diminuiu, e ficou mais 

confiável a interconexão das máquinas.  Essa maior facilidade de interconexão incentivou a idéia dos 

sistemas distribuídos.

              Os sistemas distribuídos necessitam de softwares diferentes daqueles usados em sistemas 
centralizados.

              Hoje já encontram-se softwares confiáveis para sistemas distribuídos com 

maior facilidade, mas isto depois de aproximadamente 15 anos da idéia dos sistemas distribuídos.

              Alguns autores diferenciam drasticamente sistemas distribuídos de sistemas paralelos, mas os 
sistemas paralelos são na realidade sistemas distribuídos, pois eles se enquadram perfeitamente na 
definição prática e teórica de sistemas distribuídos.

              A definição mais simples de sistema distribuídos é: “Um Sistema Distribuído  é o resultado da 



integração de sistemas computacionais autônomos combinados de forma a atingir um objetivo comum, ou 

seja sistemas “centralizados” interligados por uma rede, compartilhando recursos físicos, com o objetivo 

de  realizar  alguma tarefa.  Os  sistemas  paralelos  também obedecem esta  definição,  mas  além de  ter 

sistemas em máquinas dispersas, os processos sendo processados  paralelamente, no mesmo instante de 

tempo”. [TANENBAUM,1992]. A figura 2.1 ilustra um sistema distribuído.

 

 

Figura 2.1 – sistema distribuído

 

 

              O fato de ser possível implementar um sistema distribuído não significa que seja uma boa 
alternativa para resolução de algum problema, pois hoje temos máquinas com alto poder de 
processamento (ex. pode-se ter quatro discos rígidos de oitenta gigabytes em uma única máquina) e baixo 
custo, para decidir entre um sistema distribuído e um sistema centralizado,  deve-se levar em conta o 
custo/benefício de cada um.

 

2.2 – Vantagens dos Sistemas Distribuídos

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype
 id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:formulas>
  <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
  <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
  <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
  <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
  <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
 </v:formulas>
 <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
 <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:360.75pt;
 height:241.5pt' o:ole="">
 <v:imagedata src="./mono3782002_arquivos/image001.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush" ShapeID="_x0000_i1026"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1113236773">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



 

              Deve-se diferenciar sistemas centralizados, onde normalmente se utiliza mainframes, dos PC’s 

independentes. Pois as vantagens dos sistemas distribuídos sobre os sistemas centralizados são diferentes 

das dos PC’s independentes.

              Sem  sombra  de  dúvida  a  grande  vantagem  dos  sistemas  distribuídos  sobre  os  sistemas 

centralizados é o baixo custo, isto devido ao fato que nas últimas décadas os microprocessadores tiveram 

uma forte queda em seus preços, tornando assim mais acessível a sua utilização em massa em sistemas 

distribuídos,  ou  seja,  é  mais  barato  comprar  muitos  processadores  que  comprar  um  mainframe,  os 

processadores têm menor custo. Além de se ter um gasto menor com o sistema distribuído pode-se ainda 

ter uma performance que jamais poderá ser alcançada por um mainframe, ou seja, um sistema distribuído 

com 20.000 microprocessadores,  cada um dos quais  rodando a 20 MIPS (Milhões de Instruções Por 

Segundo),  teria uma performance de 400.000 MIPS. Não temos mainframes com essa capacidade de 

processamento na atual tecnologia. Os sistemas distribuídos têm melhor custo/beneficio em relação aos 

sistemas centralizados, isto significa que o sistema distribuído é mais barato e oferece maior eficiência no 

processamento dos dados.[TANENBAUM,1992].

              Existe ainda o fato que existem aplicações que são necessariamente distribuídas, por exemplo um 

sistema de controle de tráfego aéreo, este sistema exige alta confiabilidade e possui uma característica 

intrínseca, pois ele nunca pode parar, mesmo que percam 10% do seu funcionamento ele não pode parar. 

O sistema correria grandes riscos de queda em sua totalidade, se utilizasse um sistema centralizado, o 

sistema ficaria a mercê do funcionamento do mainframe, isto significaria que se o mainframe parasse o 

sistema também iria  parar,  tendo também a  saturação  da  rede  devido ao alto  tráfego de dados com 

origem/destino ao mainframe. Com um sistema distribuído, o controle de tráfego aéreo teria um risco bem 

mais baixo de queda em sua totalidade e tráfego se dispersaria, sendo assim este sistema necessita ser 

distribuído. Outro problema é um sistema bancário, ele sistema possui máquinas distribuídas em várias 

agências, agências estas dispersas fisicamente, a solução mais viável para este problema é a utilização de 

sistema distribuído.

              Quando se utilizada um sistema centralizado e se quer expandir o poder computacional deste 

sistema  a  solução  é  comprar  um mainframe  melhor,  caso  já  possua  um  mainframe  top  de  linha  é 

necessária a aquisição de um segundo mainframe, essa divisão vai prejudicar bastante o operacional da 

empresa, além do custo ser altíssimo. Em um sistema distribuído este crescimento é simples e tem um 

custo mais barato do que nos sistemas centralizados,  isto devido ao fato que para aumentar o poder 

computacional de um sistema distribuído é so adicionar novos microprocessadores. A tabela 2.1 ilustra, 

de uma forma resumida, as vantagens dos sistemas distribuídos sobre os sistemas centralizados.

Tabela 2.1 – Vantagens dos sistemas distribuídos sobre os centralizados[TANENBAUM,1992]



Economia
Os microprocessadores oferecem uma melhor 

relação preço performance do que a oferecida 

pelos mainframes.

Velocidade Um sistema distribuído pode ter um poder de 

processamento maior que o de qualquer 

mainframe.

Distribuição Algumas aplicações envolvem máquinas separadas 

fisicamente.

Confiabilidade Se uma máquina sair do ar, o sistema como um 

todo pode sobreviver.

Crescimento Incremental O poder computacional pode crescer em doses 

pequenas.

              Com a idéia  de  redução de  despesas  pode-se  pensar  assim: “Se  os  microprocessadores  são 

baratos, por que não dar um PC a cada pessoa?”.  A idéia tem fundamento, mas tendo PC’s isolados não 

teríamos o compartilhamento de dados. Em um sistema bancário, um cliente tira o seu saldo em uma 

cidade, e algumas horas depois ele tira o seu saldo novamente, só que agora em outra cidade, caso os 

PC’s fossem independente,  cada cidade teria a  sua base de dados,  podendo assim ele  possuir  saldos 

diferentes nas cidades distintas, ou seja , um caos no sistema financeiro deste banco. Para evitar este 

problema necessita-se do compartilhamento de dados.

             A  carga  de  trabalho  pode  diferenciar  em  cada  PC,  sobrecarregando  uns  e  tendo  pouco 

processamento  em  outros.  Nos  sistemas  distribuídos  a  carga  de  processamento  é  uniformemente 

distribuída para cada unidade. A tabela 2.2 mostra as vantagens dos sistemas distribuídos em relação aos 

PC’s independentes.

 

Tabela 2.2 – Vantagens dos sistemas distribuídos sobre os PC’s independentes[TANENBAUM,1992]

Compartilhament

o de dados

Permite que mais de um usuário acesse uma base 

de dados comum.

Compartilhamento de dispositivos Permite que mais de um usuário possa ter acesso a 



periféricos muitos caros.

Comunicação Torna  muito mais simples a comunicação pessoa a 

pessoa. Ex., empregando o correio eletrônico.

Flexibilidade Espalha a carga de trabalho por todas as máquinas 

disponíveis ao longo da rede.

 

 

2.3 – Desvantagens dos Sistemas Distribuídos

 

              Na atual fase dos softwares para sistemas distribuídos os programadores e analistas não têm 
experiência em projetos, implementação e implantação destes sistemas. Temos problemas na definição do 
sistema operacional e na linguagem de programação. [TANENBAUM,1992].

              Outro problema é a rede, pois a tendência de um sistema distribuído é sempre crescer, sendo 

assim pode chegar um momento que a rede sature. Mesmo tendo redes de altíssimas velocidades, isto 

seria  comparável  ao  gargalo  de  Newman (  a  velocidade  do  processamento  da  máquina  depende  do 

barramento), ou seja, o sistema distribuído depende da performance da rede. [TANENBAUM,1992].

              A idéia de compartilhamento de dados nos traz alguns problemas, isto porque, quando se tem 

dado acessível  a todos perde-se em segurança.  Os dados secretos não podem ser acessíveis  a certas 

pessoas,  mas  estes  dados  estão  acessíveis  ao  sistema,  sendo  assim e  possível  que  uma pessoa  sem 

autorização leia estes dados.

 

2.4 – Características dos Sistemas Distribuídos

 

              Abaixo serão descritas as características básicas dos sistemas distribuídos.[DEITEL,1990].

 

              Confiabilidade: O grande objetivo da construção de sistemas distribuídos era fazê-los mais 
confiável que os sistemas centralizados. Em sistemas altamente confiáveis a disponibilidade (o tempo em 
que o sistema pode ser utilizado plenamente), tem que ser altíssima. Para se ter uma disponibilidade alta é 
necessário aumentar no número de cópias de certas peças-chaves e algumas funções importantes, ou seja, 
aumentar a redundância. No momento que se tem um maior número de certos dados pode se ter uma 
inconsistência alta, isto devido ao fato que é difícil controlar todas as cópias, pode-se ter redundância de 
dados. Quando se têm muitas copias, mesmo que se consiga manter a integridade entre elas, tem-se outro 



problema que é a queda de desempenho devido ao fato de ter muitas coisas repetidas. Outro aspecto 
relacionado à confiabilidade é a tolerância a falhas, ou seja, o sistema não deve parar, ele apenas mascara 
as falhas ocorridas.

              Escalabilidade: soluções para sistemas distribuídos pequenos não funcionam para os sistemas 
distribuídos grandes. Normalmente em sistemas distribuídos pequenos armazena-se uma tabela de e-mails 
em apenas um servidor, enquanto em sistema de grande porte isso não deve ocorrer, porque o sistema fica 
a mercê do funcionamento deste servidor, todas as aplicações que necessitam utilizar essa tabela só 
funcionam se o servidor estiver funcionando. Existem alguns gargalos pré-definidos que podem ser 
evitados: Componentes centralizados, exemplo: Um único servidor de e-mails para todos os usuários; 
Tabelas centralizadas, exemplo: Um único catalogo de preços on-line; Algoritmos centralizados, 
exemplo: Fazer roteamento com base em informações completas. Todos os gargalos são centralizados, ou 
seja, os sistemas distribuídos de grande porte tendem a uma descentralização muito grande. Para sistemas 
robustos a centralização afeta o funcionamento da rede em uma magnitude bem maior que os sistemas 
distribuídos de pequeno porte.

              Performance: Nada vai adiantar se o sistema distribuído for transparente, confiável e tiver 
escalabilidade se ele for lento. No geral quando se roda uma aplicação em um sistema distribuído esta 
nunca pode ser mais lenta do que se for rodada em um sistema centralizado. As métricas mais utilizadas 
para a performance são o tempo de resposta e o número de jobs por hora (throughput). Temos ainda o 
problema da rede, quanto mais trafego se tem na rede maior é o tempo de resposta, então a performance 
fica limitada a rede. Quanto se tenta ter uma alta confiabilidade o sistema distribuído acaba perdendo em 
performance, isto ocorre visto que para garantir a confiabilidade vários dados são replicados, e perde 
tempo com o aumento do tráfego na rede.

              Transparência: É uma das principais característica dos sistemas distribuídos.  Os projetistas do 
sistema fazem com que todos pensem que atrás de um sistema distribuído se tem um grande sistema 
centralizado, na realidade engana-se os usuários, dando a eles a impressão de que todo sistema é apenas 
um grande microprocessador. Existem duas formas de se obter esta transparência: no nível do usuário e 
no nível dos programas, no nível dos programas é mais difícil de se conseguir está transparência. Tem-se 
varias transparências, na tabela 2.4 serão listados alguns tipos de transparência em um sistema distribuído, 
explicando também o seu significado.

 

Tabela 2.4 – Tipos de Transparência

TIPO SIGNIFICADO

Acesso Entidades remotas e locais podem ser acessadas usando 

operações idênticas.

Localização Acesso sem o conhecimento da localização.

Concorrência Usuários podem compartilhar os recursos.

Replicação Múltiplas instancias de uma entidade pode ser usada para 

aumentar a confiabilidade e desempenho.

Migração Permite o deslocamento das entidades sem afetar a 



operação dos usuários ou programadores.

Desempenho Permite ao sistema ser reconfigurado.

Escala Permite ao sistema e as aplicações serem expandidos sem 

alterar a estrutura do sistema ou os algoritmos da 

aplicação.

Paralelismo Podem ocorre atividades paralelas sem que os usuários 

venham a saber.

 

 

2.5 – Arquitetura dos Sistemas Distribuídos

              A arquitetura dos sistemas distribuídos se diferencia bastante da arquitetura dos sistemas 
centralizados, mesmo ambos tendo uma idéia de uma implementação em 4 camadas existe diferenciação 
nestas camadas.

              A arquitetura dos sistemas centralizados consiste em uma primeira camada de hardware, uma 
segunda camada do sistema operacional, a terceira camada seria o suporte da linguagem de programação 
e a quarta seria as aplicações. [TANENBAUM,1992]. Esta idéia é ilustrada na figura 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Arquitetura de um sistema centralizado
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              Em um sistema centralizado o sistema operacional é a principal camada de software. Ele 
gerencia todos os recursos básicos no sistema e fornece serviços essenciais.

              A arquitetura de um sistema distribuído seria dividida da seguinte forma: a primeira camada seria 

o computador e o hardware da rede, a segunda camada seria os serviços do kernel do sistema operacional 

(S.O.), a terceira seria dividida em duas, a primeira seria o suporte para programação distribuída e a 

segunda seria os serviços abertos, e a quarta e última camada seria a aplicação. A figura 2.3 mostra a 

arquitetura em camadas de um sistema distribuído. [TANENBAUM,1992].

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Arquitetura de um sistema distribuído         

              Nos sistemas distribuídos o papel do kernel do sistema operacional é restrito ao gerenciamento 
de recursos básicos.

 

2.6 – Comunicação nos Sistemas Distribuídos

 

              A  grande  diferença  entre  sistemas  distribuídos  e  centralizados  está  na  comunicação  entre 

processos.

              Em sistemas centralizados os processos que necessitam de se comunicar utilizam uma área de 

memória compartilhada, ou seja, os processos que estão se comunicando podem ler e escrever nesta área 

de memória. Existem ferramentas que evitam que os dados que estão nesta área de memória percam a 

inconsistência, como a utilização de uma variável de semáforo. Esta variável de semáfora e compartilhada 

a todos os processos envolvidos na comunicação.
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              Em sistemas distribuídos não existem nenhuma forma de compartilhamento, de tal maneira que 

toda a comunicação entre processos deve ser refeita. Devido a total ausência de memória compartilhada 

nos sistemas distribuídos, a comunicação em sistemas distribuídos é baseada em troca de mensagens. Por 

exemplo: Quando o processo 1 quer comunicar com o processo 2, ele primeiro constrói uma mensagem 

em seu espaço de endereçamento. Logo em seguida ele executa uma chamada de sistema, que faz com 

que o sistema operacional busque a mensagem e a envia ao processo 2. Resumidamente é assim que 

funciona a comunicação entre processos nos sistemas distribuídos.

              Para que essas mensagens sejam entendidas elas devem obedecer a certas regras, pois caso não 

obedeçam, pode ocorrer o fato do receptor da mensagem não entender o seu conteúdo. Por esse motivo 

foram estabelecidas normas as quais as mensagens devem obedecer, ou seja, um padrão. Este padrão foi 

criado pela ISO ( International Standars Organization ), e ficou conhecido como o modelo de referencia 

para  interconexão de  sistemas  abertos,  ou  simplesmente  modelo  OSI.  A formalização  das  regras  de 

comunicação é chamado de protocolo. Os níveis do modelo OSI são mostrados na figura 2.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Níveis, interfaces e protocolos no modelo OSI da ISO

 

              Definições das camadas do modelo OSI da ISO  [DIAS,2000]:

•        A camada física define as conexões mecânicas e elétricas formadas pelos modens, linhas físicas, 
conectores, cabos e interfaces de hardware de comunicação dos equipamentos.

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:group id="_x0000_s1170" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:36pt;margin-top:3.6pt;width:333pt;height:178.15pt;
 z-index:4' coordorigin="2961,1957" coordsize="6660,3563">
 <v:group id="_x0000_s1171" style='position:absolute;left:7680;top:2200;
  width:1941;height:3320' coordorigin="3072,880" coordsize="1008,1328">
  <v:rect id="_x0000_s1172" style='position:absolute;left:3072;top:2018;
   width:1008;height:190' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1172'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Físico<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1173" style='position:absolute;left:3072;top:1829;
   width:1008;height:189' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1173'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Enlace<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1174" style='position:absolute;left:3072;top:1639;
   width:1008;height:190' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1174'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Rede<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1175" style='position:absolute;left:3072;top:1449;
   width:1008;height:190' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1175'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Transporte<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1176" style='position:absolute;left:3072;top:1259;
   width:1008;height:190' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1176'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Sessão<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1177" style='position:absolute;left:3072;top:1070;
   width:1008;height:189' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1177'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Apresentação<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1178" style='position:absolute;left:3072;top:880;
   width:1008;height:190;v-text-anchor:bottom' stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1178'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Aplicação<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:line id="_x0000_s1179" style='position:absolute' from="3072,880"
   to="4080,880" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1180" style='position:absolute' from="3072,1070"
   to="4080,1070" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1181" style='position:absolute' from="3072,1259"
   to="4080,1259" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1182" style='position:absolute' from="3072,1449"
   to="4080,1449" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1183" style='position:absolute' from="3072,1639"
   to="4080,1639" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1184" style='position:absolute' from="3072,1829"
   to="4080,1829" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1185" style='position:absolute' from="3072,2018"
   to="4080,2018" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1186" style='position:absolute' from="3072,2208"
   to="4080,2208" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1187" style='position:absolute' from="3072,880"
   to="3072,2208" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line><v:line id="_x0000_s1188" style='position:absolute' from="4080,880"
   to="4080,2208" strokeweight="3pt">
   <v:stroke endcap="square" imagealignshape="f"/>
  </v:line></v:group><v:shapetype id="_x0000_t69" coordsize="21600,21600"
  o:spt="69" adj="4320,5400" path="m0,10800l@0,21600@0@3@2@3@2,21600,21600,10800@2,0@2@1@0@1@0,0xe">
  <v:stroke joinstyle="miter"/>
  <v:formulas>
   <v:f eqn="val #0"/>
   <v:f eqn="val #1"/>
   <v:f eqn="sum 21600 0 #0"/>
   <v:f eqn="sum 21600 0 #1"/>
   <v:f eqn="prod #0 #1 10800"/>
   <v:f eqn="sum #0 0 @4"/>
   <v:f eqn="sum 21600 0 @5"/>
  </v:formulas>
  <v:path o:connecttype="custom" o:connectlocs="@2,0;10800,@1;@0,0;0,10800;@0,21600;10800,@3;@2,21600;21600,10800"
   o:connectangles="270,270,270,180,90,90,90,0" textboxrect="@5,@1,@6,@3"/>
  <v:handles>
   <v:h position="#0,#1" xrange="0,10800" yrange="0,10800"/>
  </v:handles>
 </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1189" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;
  left:5040;top:2280;width:2541;height:240;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
  fillcolor="black"/>
 <v:shape id="_x0000_s1190" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;left:5040;
  top:2760;width:2541;height:240;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
  fillcolor="black"/>
 <v:shape id="_x0000_s1191" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;left:5040;
  top:3240;width:2541;height:240;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
  fillcolor="black"/>
 <v:shape id="_x0000_s1192" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;left:5040;
  top:3720;width:2541;height:240;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
  fillcolor="black"/>
 <v:shape id="_x0000_s1193" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;left:5040;
  top:4200;width:2541;height:240;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
  fillcolor="black"/>
 <v:shape id="_x0000_s1194" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;left:5040;
  top:4680;width:2541;height:240;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
  fillcolor="black"/>
 <v:shape id="_x0000_s1195" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;left:5040;
  top:5160;width:2541;height:240;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
  fillcolor="black"/>
 <v:shape id="_x0000_s1196" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;
  left:5649;top:1957;width:1452;height:480;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:top-baseline'
  filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
  <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1196;mso-fit-shape-to-text:t'>
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <h3>Protocolo<span style="mso-spacerun: yes">   </span></h3>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
 </v:shape><v:group id="_x0000_s1197" style='position:absolute;left:2961;top:2200;
  width:1980;height:3320' coordorigin="3072,880" coordsize="1008,1328">
  <v:rect id="_x0000_s1198" style='position:absolute;left:3072;top:2018;
   width:1008;height:190' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1198'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Físico<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1199" style='position:absolute;left:3072;top:1829;
   width:1008;height:189' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1199'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Enlace<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1200" style='position:absolute;left:3072;top:1639;
   width:1008;height:190' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1200'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
      none;text-autospace:none'><b><span style='font-size:14.0pt;color:black'>Rede<o:p></o:p></span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:rect><v:rect id="_x0000_s1201" style='position:absolute;left:3072;top:1449;
   width:1008;height:190' filled="f" fillcolor="#0c9" stroked="f">
   <v:fill alignshape="f" o:detectmouseclick="t"/>
   <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1201'>
    <![if !mso]>
    <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
      <td><![endif]>
      <div>
      <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-layout-grid-align:
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•        A camada  de  enlace  e  responsável  pela  quebra  de  seqüência  dos  bits  e  pelo  enquadramento 

(Framming). Esta camada também faz o tratamento de erros de bits.

•        A camada de rede e  responsável  pelo roteamento,  ou seja,  ela  tem que garantir  que os dados 

consigam chegar até o destino, independente da sub-rede utilizada.

•        A camada de transporte tem como função transportar os dados de forma confiável de uma máquina 

origem a uma máquina destino, sem se preocupar com o tipo de meio físico ou com a implementação 

da camada de rede.

•        A camada de sessão é uma versão aprimorada da camada de transporte, ela fornece facilidades para 

a sincronização. Em prática esta camada quase nunca é implementada.

•        A camada de apresentação e responsável pelo significado dos bits transmitidos. Tem como objetivo 
facilitar a comunicação entre máquinas com diferentes representações internas.

•        A camada de aplicação é na verdade os processos (programas), como o servidor de DNS, SMTP, 

TELNET , FTP, etc.

 

              Uma das formas mais comuns de se implementar a comunicação em sistemas distribuídos é 

chamada remota a procedimentos, por fazer com que esta operação seja muito parecida com a chamada 

convencional de subprogramas.

              A chamada de procedimentos remotos tem como principais objetivos:

 Permitir que uma máquina A chame procedimentos localizados em outras máquinas ( máquina B 

ou máquina C) – mecanismo unificado de alto nível. 

 Nenhuma operação de troca de mensagem ou de entrada/saída deve ser visível ao programador 

(transparência) 

 Fazer com que uma chamada remota se pareça tanto quanto possível com uma chamada local 

(esconder a tecnologia da rede subjacente) 

 Mascarar as diferenças de representação de dados 

 

2.7 – Conclusão

              As  vantagens  dos  sistemas  distribuídos,  em relação  aos  sistemas  centralizados,  superam as 



desvantagens, mesmo tendo o problema dos softwares para sistemas distribuídos, problema este que já 

está  sendo  solucionado.  Com  esses  problemas  não  se  deve  parar  de  pensar  na  idéia  de  sistemas 

distribuídos,  pois  a  sua  utilização  em algumas situações  é  bem vantajosa,  por  exemplo:  um sistema 

bancário,  sistema  este  distribuído  geograficamente  devido  às  limitações  físicas  de  cada  agência.  A 

funcionalidade dos sistemas distribuídos está totalmente ligada à qualidade da rede, ou seja, uma rede de 

alta performance e qualidade proporcionará um alto desempenho de um sistema distribuído. No capítulo 

seguinte serão abordadas algumas ferramentas utilizadas para implementação de softwares distribuídos.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Técnicas de Processamento Distribuído

 

              Existem diferentes ferramentas para a implementação de sistemas distribuídos, neste capítulo 

serão abordadas duas, o PVM e o RMI. O PVM é uma ferramenta que utiliza as linguagens C, C++ e 

Fortran, o RMI utiliza a linguagem Java.

 

3.1 – PVM

 

              O  PVM  (  Parallel  Virtual  Machine  )  foi  desenvolvido  em  1989  no  Oak  Ridge  National 

Laboratory  (ORNL),  com  a  idéia  de  interligar  recursos  computacionais  numa  rede,  fornecendo  ao 

utilizador uma plataforma distribuída e paralela para rodar aplicações, independentes da localização, da 

quantidade ou das diferenças entre os computadores na rede.



              O  processamento  distribuído  e  paralelo  é  um  método  emergente  nas  novas  tecnologias  de 

programação que permite resolver problemas complexos dividindo-o em pequenas tarefas.  Problemas 

estes na maioria de cunho científico.

 

3.1.1 – Uma Visão do PVM

 

              O  PVM  utiliza  o  modelo  de  passagem  de  mensagens  como  plataforma  para  utilização  da 

computação distribuída numa vasta gama de computadores, que no ponto de vista do utilizador é uma 

enorme máquina virtual.

 

              O PVM cria um enquadramento computacional uniforme que favorece o desenvolvimento rápido 

e direto de aplicações distribuídas e paralelas, em equipamentos já existentes. O modelo computacional é 

simples e geral adaptando a uma grande variedade de estruturas de programação.

              O PVM gerencia de forma transparente todo o encaminhamento de mensagens, a conversão de 

dados e o escalonamento de tarefas que se realiza numa rede heterogênea de computadores.

              O que o PVM oferece:[PVM,2001].

 Programação simples – uma aplicação é uma coleção de tarefas cooperativas; 

 Tarefas  com  capacidades  arbitrárias  –  tanto  ao  nível  do  controle  como  nas  estruturas  de 

dependência; 

 Desenvolvimento de aplicações  – construtores  apropriados  do PVM escritos  na linguagem de 

controle do computador local; 

 Interface normalizada – para pedir recursos à máquina virtual; 

 Bibliotecas de rotinas - para iniciar e terminar tarefas através da rede; 

 Passagem de mensagens – orientada para operações em máquinas heterogêneas; 

 Tipos fortes de dados – tanto na emissão como na recepção; 

 Primitivas básicas de comunicação – vários modelos de envio e recepção de mensagens; 



 Primitivas elaboradas de comunicação – para difusão, sincronização de grupos e soma global. 

 

              O PVM é um conjunto interligado de bibliotecas e programas que fazem a emulação de um 

sistema  flexível,  de  uso  geral  numa  rede  distribuída  e  heterogênea  de  computadores.  O  PVM  foi 

construído a partir dos seguintes princípios básicos: [PVM-BOOK,1994].

              Configuração personalizada:  as tarefas, que constituem cada aplicação particular, executam 

num conjunto  de  máquinas  selecionadas  pelo  utilizador.  Podem ser  selecionadas  quaisquer  tipos  de 

máquinas.  O  conjunto  inicial  de  computadores  pode  ser  aumentado  ou  reduzido  dinamicamente, 

adequando a tolerância à falhas.

              Acesso  transparente  ao  hardware:  as  aplicações  olham para  os  equipamentos  como uma 

coleção virtual de processadores ou, em alternativa, podem explorar o hardware específico colocando 

determinadas tarefas em computadores determinados.

              Computação  baseada  em  processos:  a  unidade  de  paralelismo  em  PVM  é  a  tarefa, 

(normalmente um processo), que é um fluxo independente e seqüencial de controle que alterna entre 

computação e  comunicação.  O modelo não força  qualquer  tipo de  relação processo-processador,  em 

particular, pode dizer-se que múltiplas tarefas podem ser executadas num único processador.

              Modelo explícito de passagem de mensagens:  as tarefas cooperam, enviando ou recebendo 

voluntariamente mensagens. O tamanho de uma mensagem é apenas limitado pela disponibilidade de 

memória existente.

              Heterogeneidade: de máquinas, redes e aplicações. No que respeita ao modelo de comunicação, 

a transferência de informação inclui vários tipos de dados, que podem ser circular entre computadores 

com diferentes representações de dados.

              Multi-processadores: uso de mecanismos de passagem de mensagens nativas suportados pelo 

hardware especifico.

              O sistema é composto por duas partes, o servidor PVMD e uma biblioteca de rotinas para a 

interface com as aplicações. O servidor, que tem de existir em cada um dos computadores que constituem 

a máquina virtual, foi concebido de forma a poder ser instalado localmente em cada computador.

              Para executar uma aplicação o usuário começa por iniciar o PVM e se segue a execução da 

aplicação, em qualquer um dos nodos que constitui a máquina virtual. Múltiplos usuários podem criar a 

sua  própria  máquina  virtual,  com  os  recursos  associados,  e  cada  usuário  poderá  correr  múltiplas 

aplicações simultaneamente.



              A  biblioteca  contém  um  repertório  completo  de  rotinas  primitivas  necessárias  para  o 

estabelecimento da cooperação entre tarefas. A biblioteca inclui rotinas acessíveis ao usuário, para criação 

de tarefas, a passagem de mensagens, a sincronização entre tarefas e a alteração como um conjunto de 

tarefas em que cada uma é responsável por uma das partes do problema. A esta divisão correspondem 

duas possíveis visões:

 Paralelismo  nas  funções:  a  aplicação  é  dividida  em tarefas  de  acordo  com a  funcionalidade 

esperada, isto é cada tarefa é responsável por uma função distinta. Exemplo: entrada de dados. 

 Paralelismo nos dados: neste método mais habitual, todas as tarefas são iguais, mas cada uma 

delas conhece apenas uma pequena parte do problema para o qual é requerida a sua participação 

na resolução. 

 

              Atualmente, as linguagens hospedeiras que podem evocar o PVM são o C, C++ e o Fortran, que 

foram escolhidas por se considerar que, a maioria das aplicações cientificas desenvolvidas são escritas 

nessas linguagens.

              Os  programa  escritos  em  C  e  C++  podem  ter  acesso  às  bibliotecas  do  PVM  se  forem 

convenientemente ligados á bibliotecas publicas libpvm3.a. No caso do Fortran o acesso às bibliotecas é 

realizado por rotinas em vez de funções que usam bibliotecas de conversão libfpvm3.a que por sua vez 

evocam as rotinas C da biblioteca anterior. Em parte esta diferença e os nomes escolhidos para prefixo, 

das funções ou rotinas correspondentes, existe uma correspondência biunívoca entre funções em C e 

rotinas em Fortran.

              Em PVM todas as tarefas são identificadas por um número inteiro TID, único em toda a máquina 

virtual, que é criado automaticamente pelo PVMD local sempre que uma nova tarefa é gerada. O inteiro 

codifica uma identificação não relevante para a aplicação.

              Ao  paradigma  geral  para  o  desenvolvimento  de  uma  aplicação  em PVM correspondem os 

seguintes passos:

 

1. escrita  de  programas:  em C,  C++ ou Fortran  que  contem chamadas  às  bibliotecas  do  PVM, 

correspondendo cada programa a uma tarefa da aplicação. 

2. compilação: dos programas para cada arquitetura e respectiva instalação em localização acessível. 

3. execução: das aplicações iniciando (manualmente) uma copia da tarefa inicial, mestre (pai), em 



qualquer um dos computadores que constituem a máquina virtual. 

4. geração de novas tarefas: iniciadas pelas tarefas mestre que eventualmente realizam cálculos e 

transferem mensagens entre si. 

 

              O processo descrito representa apenas um cenário típico compatível com a criação de novas 

tarefas,  iniciadas  manualmente.  As  tarefas  comunicam  enviando  e  recebendo,  explicitamente, 

mensagens  que  identificam  o  destinatário  e  o  remetente  com  base  nos  respectivos  números  de 

identificação TIDs.

 

3.1.2 – Características do PVM

 

              O PVM não é apenas uma biblioteca de funções de comunicação para troca de mensagens. Uma 

parte importante do suporte lógico é dedicado à gestão de processos, das tarefas e de sinais na máquina 

virtual. Uma parte dessa gestão é assegurada pelo servidor PVMD.

              As funções de administração dão ao usuário a capacidade de gerir totalmente a programação da 

máquina permitindo a detecção de falhas dos computadores na rede, a criação dinâmica de grupos e a 

recuperação de falhas.

 

3.1.2.1 – Identificação

           

              Em PVM todas as tarefas são identificadas por um inteiro TID escolhido pelo PVMD local que a 
representa de uma maneira única na máquina virtual. Uma tarefa pode ser também identificada por um 
nome de grupo e um número representando a sua posição no grupo.

              Para obter a sua identificação a tarefa pode usar as funções  pvm_mytid( ) e  pvm_gettid( ) que 

retornam respectivamente a identificação local ou no grupo.

 

3.1.2.2 – Controle de Processos

 



              O PVM possui funções que tornam possível, a todo o momento, um processo registrar-se ou 

desassociar-se da máquina virtual. A administração da própria máquina virtual faz-se através de outras 

funções que alteram a constituição da máquina virtual, juntando ou retirando computadores acessíveis na 

rede.

              O Console PVM é uma interface com usuário para a gestão e monitoração das aplicações na 

máquina  virtual.  As  tarefas  de  administração  podem ser  realizadas  por  qualquer  tarefa  na  aplicação 

recorrendo às mesmas funções que o console.

 

3.1.2.3 – Tolerância a Falhas

 

              A falha de qualquer computador (excluindo o mestre) ou a perda de acessibilidade é detectada 

automaticamente  pelo  PVM que  retira  do  conjunto  de  máquinas  que  constituem a  máquina  virtual. 

Qualquer  usuário  pode  conhecer  o  estado  da  máquina  virtual,  mas  a  tolerância  às  falhas  cabe  ao 

programador  que  devera  prever  essas  situações  de  modo  a  desencadear  os  mecanismos  que  tornem 

possível a recuperação.

 

3.1.2.4 – Gestão Dinâmica de Grupos

              

              Durante a execução de uma aplicação as tarefas podem dinamicamente juntar-se ou retirar-se de 

grupos, não havendo qualquer limite para o número de grupos a que uma tarefa pode pertencer.

 

3.1.2.5 – Envio de Sinais

 

              Em PVM há duas formas diferentes de uma tarefa enviar sinais às outras tarefas na aplicação. A 

primeira replica o mecanismo utilizado em UNIX para o envio e recepção de sinais  entre processos. A 

segunda é um mecanismo independente gerido pelo servidor PVMD que consiste no envio de avisos sob a 

forma de um valor inteiro a que se cola uma etiqueta.

              Atualmente o PVM emite um aviso sempre que há alteração da máquina virtual por entrada ou 



saída de um computador ou quando uma tarefa termina.

 

3.1.2.6 – As rotinas de Comunicação

 

              O modelo de comunicação assume que uma tarefa pode enviar mensagens a qualquer outra 

tarefa, na máquina virtual, não havendo limites para o tamanho das mensagens.

              Os  modos  de  comunicação  em PVM incluem a  emissão  bloqueante  assíncrona,  a  recepção 

bloqueante  assíncrona e  a  recepção não bloqueante.  Na terminologia  do PVM a emissão bloqueante 

liberta a tarefa emissora imediatamente após o bloco de memória fica livre. O assincronismo caracteriza 

as operações de emissão porque as tarefas não têm de esperar que seja lançada pela tarefa receptora a 

operação correspondente de recepção. Opcionalmente é permitido transferir diretamente dados entre as 

tarefas. Neste caso, se a mensagens for grande, o emissor bloqueia até que a transferência termine. [PVM-

BOOK,1994].

              Em recepção não bloqueante a operação retorna imediatamente o valor da mensagem ou um sinal 

que permite determinar se a mensagem já esta disponível. No caso da recepção bloqueante a tarefa fica 

literalmente suspensa até que a mensagem seja completamente depositada no bloco de memória. Uma 

rotina suplementar permite a obtenção de informação sobre a própria mensagem.[PVM-BOOK,1994].

              Para além dos modos de comunicação ponto a ponto, o modelo inclui ainda a difusão entre os 

elementos de um grupo e a difusão parcial para um conjunto de processos selecionáveis pelo usuário. As 

rotinas para comunicação em larga escala permitem também operações de cálculo global e redução, tais 

como a soma o máximo e mínimo.

 

3.1.2.7 – Seqüência

 

              O PVM garante que não há perda de seqüência de mensagens, isto é, a 

primeira mensagem a chegar vai se a primeira a ser retornada, mesmo que depois desta primeira tenham 

outras mensagens.

              Os  blocos  de  memória  são  alocados  dinamicamente  sendo  o  tamanho  máximo  de  cada 

mensagem,  a  enviar  ou  a  receber,  limitado apenas  pela  quantidade  de  memória  disponível  em cada 



computador.

 

3.1.3 – Interface

 

              Será apresentado em seguida um resumo das principais rotinas da biblioteca PVM, ou seja a 

interface do PVM. A descrição de cada rotina inclui os parâmetros, os possíveis  códigos de retorno e 

exemplos de aplicação escritos em linguagem C.

 

3.1.3.1 – Controle de Processos

 

              pvm_mytid(void)

              pvm_parent(void)

              A rotina pvm_mytid é utilizada normalmente para registrar o processo na máquina virtual e obter 

a respectiva identificação. O valor de retorno da rotina pvm_parent é a identificação da tarefa que lançou 

a tarefa atual. 

 

             char *file, **argv, *where;

              int flags, count, *tids;

              pvm_spawn(file,argv,flags,where,count,tids)

 

              A rotina  pvm_spawn lança o valor contido na variável count de cópias  do  programa file na 

máquina virtual.  O parâmetro argv é  um apontador  para uma lista  de argumentos  a  entregar  para o 

programa.  A condição flag é  usada para especificar  um conjunto de opções  descritos  no arquivo de 

inclusão pvm3.h. o parâmetro tids é o identificador global de cada uma das tarefas lançadas com sucesso. 

 



3.1.3.2 – Passagem de Mensagens

 

              O envio de mensagens em PVM compreende os passos a seguir, podendo o receptor aceitar 
mensagens de qualquer remetente e qualquer código de etiquetagem.

              A seqüência de envio de mensagens no PVM é:

1. Alocação de um bloco de memória 

2. Empacotamento no bloco de memória da informação a enviar 

3. Envio da mensagem no bloco de memória 

 

              A comunicação por troca de blocos de memória tem vantagens significativas que decorrem da 

facilidade  com  que  podem  ser  incorporados  mecanismos  de  comunicação  de  alta-velocidade  em 

ambientes  heterogêneos,  ou  a  possibilidade  de  constituição  de  dados  estruturados  e  respectivo 

empacotamento e desempacotamento.

              O controle de fluxo em PVM é assegurado pelo servidor PVMD que garante que as mensagens 

enviadas irão ser entregues mesmo que não tenha sido, até ao momento iniciada qualquer operação de 

recepção. O controle de fluxo é efetivo enquanto houver recursos de memória até que o receptor por sua 

vez inicie o processo de recepção alocando uma área de memória em bloco que possa conter a mensagem.

              A perda de seqüência nas mensagens é ultrapassada graças a definição da mensagem como uma 

tupla < emissor, informação, código de etiquetagem >.

 

3.1.3.3 – Memória em Blocos

 

              int enc;

              pvm_initsend( enc );

 

              As rotinas acima servem para manipular os blocos de memória usados durante as transferências 

de dados. Em PVM há, em cada momento, apenas um bloco de memória ativo. Na maior parte dos casos 



é apenas utilizada a rotina pvm_initsend que cria ou reinicia o bloco de memória ativo para envio.

              A rotina  pvm_initsend   tem uma dupla ação,  pois  esta  função cria  e  recupera  os  blocos  de 

memória.

 

3.1.3.4 – Empacotamento

 

              As rotinas a seguir servem para encher os blocos de memória com informação a que 
correspondem tipos de dados pré-definidos, (reais, inteiros, strings, etc), podem ser evocadas múltiplas 
vezes para empacotar dados numa única mensagem, não havendo limites para a complexidade da 
informação contida numa única mensagem. Tem apenas, de se garantir que as tarefas nas aplicações 
deverão desempacotar as mensagens utilizando as operações recíprocas.

              int *x, n_itens, stride;

             float *a;

              pvm_pkint(x, n_itens, stride);

              pvm_pkfloat(a, n_itens, stride);

 

              O primeiro argumento de cada um destas rotinas, no caso o  x ou  a,  é  um apontador para o 

primeiro elemento do tipo de dado correspondente, n_itens refere o número de itens e stride a extensão do 

tipo usado para empacotamento.

 

3.1.3.5 – Desempacotamento

 

              A  uma  operação  de  empacotamento  na  emissão  devera  corresponder  a  operação  de 

desempacotamento inversa na recepção, que definirá o mesmo tipo de dado, o mesmo número de itens e 

idêntica extensão.

 

              int *x, n_itens, stride;



              float *a;

              pvm_upkint(x, n_itens, stride);

              pvm_upkfloat(a, n_itens, stride);

 

              Os argumentos têm o mesmo significado dos que foram usados no empacotamento.

 

3.1.3.6 – Envio de Mensagens

 

              int tid, msgtag;

              pvm_send( tid, msgtag);

 

 

              Para  enviar  uma mensagem pode usar-se  a  primitiva  pvm_send e  precisar  o  número tid  de 

identificação do processo receptor mas, também, é necessário colar uma etiqueta msgtag à mensagem.

3.1.3.7 – Recepção de Mensagens

 

              int tid, msgtag;

              pvm_recv(tid, msgtag);

 

              O pvm_recv é uma função de recepção de mensagens bloqueante, ou seja, enquanto a mensagem 

não for completamente recebida a tarefa receptora permanece bloqueada à espera.

              Os argumentos têm o mesmo significado que os usados no envio de mensagens.

 



3.1.3.8 – Indicação de Máquinas Remotas

 

             char *file, **argv, *where;

              int flags, count, *tids;

              pvm_spawn(file,argv,flags,where,count,tids)

           

              A  indicação  de  uma  máquina  remota  é  feita  através  do  argumento  where, podendo  ser 

descriminado o IP ou o host da máquina a ser referenciada.

              Para se adicionar hosts:

 

              char **host;

              int  nro_hosts, *info_host;

              pvm_addhosts(hosts, numero_hosts, info_hosts)

 

3.2 – RMI

 

              RMI (Remote Method Invocation) é um mecanismo que permite  a um objeto instanciado em 

uma máquina virtual Java invocar métodos de um objeto que foi instanciado em outra máquina virtual 

Java, estas máquinas virtuais podem ou não ser no mesmo computador.

              A comunicação feita entre esses objetos é via chamada de métodos remotos. Essas chamadas são 

muito semelhantes àquelas que operam em objetos no mesmo programa.

              O modelo  RPC (  Remote  Procedure  Calls )  da  Sun é  baseado no  modelo  de  chamada de 

procedimentos remota, que por sua vez é similar ao modelo de chamada de procedimento local. No caso 

local, o objeto que realiza a chamada coloca os argumentos para o procedimento em uma localização 

específica. Então o controle é transferido ao procedimento e depois eventualmente ele ganha o controle 

novamente. Neste ponto, os resultados do procedimento são extraídos da localização específica e o objeto 



continua sua execução.[DEITEL e DEITEL,2001].

              O modelo de chamada a procedimento remoto é semelhante. O processo executa a chamada 

enviando  uma  mensagem  ao  processo  servidor  e  então  espera  por  uma  mensagem  de  resposta.  A 

mensagem inclui  os  parâmetros  do  procedimento  e  a  mensagem de  resposta  inclui  os  resultados  da 

chamada. Quando a resposta  é  recebida,  os resultados são extraídos da mensagem e o processo que 

executou a chamada continua sua execução.

              Do lado do servidor existe um processo adormecido esperando por uma mensagem de chamada. 

Quando ela chega, o processo servidor extrai os parâmetros do procedimento, calcula os resultados, envia 

uma mensagem de resposta e volta a ficar adormecido esperando por outra mensagem de chamada.

              Diferenças entre procedimentos locais e procedimentos remotos:

 

 Tratamento de erros – falhas ocorridas no servidor remoto ou na rede devem ser tratadas; 

 Variáveis Globais e Efeitos Colaterais – tendo em vista que o servidor não tem acesso a faixa de 

endereços do cliente, argumentos escondidos não podem ser passados como variáveis globais ou 

retornados como efeitos colaterais. 

 Performance – procedimentos remotos em geral operam em velocidades menores que chamadas a 

procedimentos locais. 

 Autenticação – a autenticação se faz necessária tendo em vista que chamadas a procedimentos 

remotos trafegam em redes inseguras. 

 

3.2.1 – Funcionamento

 

              O funcionamento de RMI consiste basicamente em dois programas, um seria o cliente e outro o 
servidor. O servidor instancia objetos remotos, o referência com um nome, e faz um vinculo ( bind ) dele 
numa porta, onde este objeto espera por clientes que invoquem seus métodos. Já o cliente referencia 
remotamente um ou mais métodos de um objeto remoto. RMI fornece os mecanismos para que a 
comunicação entre cliente e servidor seja possível.

              Aplicações distribuídas usando RMI precisam executar as seguintes ações:

 Localizar objetos remotos – uma aplicação pode usar dois mecanismos para obter referencias de 

objetos remotos. Ela pode registrar o objeto remoto com a ferramenta de nomes do RMI, que se 



chama “rmiregistry”,  ou ela pode passar e retornar referencias aos objetos como parte de sua 

operação normal 

 Se comunicar  com objetos  remotos  –  os  detalhes  de  comunicação  entre  objetos  remotos  são 

tratados  pelo RMI,  ou  seja,  para  o  programador,  a  comunicação  remota  é  semelhante a  uma 

chamada ao método localmente. 

 Carregar  “bytecodes”  de  objetos  móveis  –  como o  RMI  permite  que  objetos  remotos  sejam 

passados com o parâmetro numa função, ele fornece os mecanismos necessários para carregar o 

código dos objetos remotos. 

              A figura 3.1 ilustra como uma aplicação RMI distribuída usa o “rmiregistry” para obter uma 

referencia ao objeto remoto. O servidor chama o registro para associar um nome ao objeto remoto. O 

cliente procura o objeto remoto pelo seu nome no registro do servidor e então invoca um método nele. A 

ilustração também mostra o RMI utilizando um servidor “web” para carregar os “bytecodes”, de servidor 

para cliente e vice-versa, de acordo com as necessidades da aplicação.

Figura 3.1 – Aplicação Distribuída [JAVA.RMI, 2000]

              Vantagens de carregar o código dinamicamente: Uma das principais vantagens do RMI é sua 

capacidade de baixar o código de um objeto, caso a classe desse objeto não seja definida na máquina 

virtual do receptor. Os tipos e o comportamento de um objeto, previamente disponível apenas em uma 

máquina virtual, agora podem ser transmitidos para outra máquina virtual, possivelmente remota. Essa 

funcionalidade  do  RMI  permite  que  o  código  da  aplicação  seja  atualizado  dinamicamente,  sem  a 

necessidade de recompilar o código.
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3.2.2 – Serialização

 

              A capacidade de armazenar e recuperar objetos em Java é essencial quando se fala de RMI. A 

maneira encontrada para armazenar esses objetos em uma forma serializada sem ocupar muita memória 

foi representar os estados do objeto suficientes para reconstruí-lo.

              Objetos serializados em Java devem ser capazes de identificar e verificar a classe Java da qual 

eles derivam e recuperar seu conteúdo para criar uma nova instância.

              Freqüentemente, objetos armazenados fazem referência a outros objetos. Esses outros objetos 

também devem ser armazenados e na recuperação, todos devem ser dezarmazenados  ao mesmo tempo, 

para que as relações entre eles não se percam.

 

3.2.3 – “Stubs” e “Skeletons”

 

              RMI usa um mecanismo padrão empregado em sistemas RPC, para se comunicar com objetos 

remotos, que são “stubs” e “skeletons”. O “stub” funciona semelhante a um proxy para o objeto remoto. 

Quando um objeto local invoca um método num objeto remoto, o “stub”fica responsável por enviar a 

chamada ao método para o objeto remoto[DEITEL e DEITEL,2001].

              Passos do “stub” quando é invocado:

 Iniciar conexão com a “Virtual Machine” que contém o objeto remoto. 

 Escrever e transmitir os parâmetros para a “Virtual Machine” remoto. 

 Esperar pelos resultados da invocação do método. 

 Ler os resultados retornados. 

 Retornar os valores ao objeto que executou a chamada. 

 

              O “stub” esconde a serializacao dos parâmetros e toda a comunicação a nível de rede, com o 



objetivo de simplificar o mecanismo de realização da chamada.

              Na “Virtual Machine” remota, cada objeto deve ter um “skeleton” correspondente ao “stub”. O 

“skeleton” é responsável por enviar a chamada ao objeto remoto.

              Passos do “skeleton” quando recebe uma chamada:

 Ler os parâmetros enviados pelo “stub”. 

 Envocar o método no objeto remoto. 

 Escrever e transmitir o resultado ao objeto que executou a chamada. 

3.2.4 – Ativação

 

              Sistemas de objetos distribuídos são projetados para suportar objetos persistentes de vida longa. 
Tendo em vista que tais sistemas podem conter milhares de objetos, não se torna razoável que esses 
objetos se tornem ativos e continuem sempre ativos, consumindo assim recursos preciosos do sistema. 
Além disso, clientes devem armazenar referências persistentes aos objetos, para que a comunicação possa 
ser restabelecida depois de uma queda no sistema, considerando que a referência a um objeto só é válida 
enquanto este estiver ativo.

              Ativação em Java é um mecanismo que provê referências persistentes aos objetos, ao mesmo 

tempo em que gerencia a execução do mesmo. Em RMI, a ativação permite que objetos iniciem sua 

execução a medida que esta ação é necessária.

              Quando ativado, o objeto remoto é acessado, caso ele não esteja sendo executado, e o sistema 

inicia a execução do objeto dentro da “Java Virtual Machine” apropriada.

 

3.2.5 – Interface

 

              Primeiro deve se criada a interface do servidor, nesta interface estarão os métodos remotos que o 

cliente utilizara para interagir com o servidor.

Exemplo:

 

 



 

 

 

 

 

 

              Segundo  deve 

implementar um servidor remoto RMI. Normalmente a declaração de um classe que implementa um 

servidor e da seguinte forma:

              Como foi declarado o método  get()  na interface, deve-se implementar esse método na classe 

TesteImp, pelo motivo que esta classe é a implementação da classe Teste e seus métodos.

       

       

  

                public interface Teste extends Remote {

                   public void get( ) throws RemoteExeception;

              }
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              Esta  classe 

deve  implementar 

todos  os  métodos 

declarados  na 

interface do servidor.

             Uma vez que 

a  interface  está 

definida  e  a  classe 

que  implementa  o 

serviço remoto tenha 

sido  criada,  o 

próximo  passo  no 

desenvolvimento  da 

aplicação  distribuída 

é  desenvolver  o 

cliente.

 

              public  class  TesteImp  extends  UnicastRemoteObject  implements  

Teste              

             {

                   public TesteImp( )

                   {

                        super( );

                   }

                   public void get( ) throws RemoteException

                   {

                   System.out.println(“O flamengo é bom!!!”);

                  }

                   public static void main( String args[] ) thorows Exception

                   {

                        TesteImp tmp = new TesteImp( );

                        String serveObjectName = “/127.0.0.1/Serv”;

                        // atribuir o nome  do servidor ao rmiregistry

                        Naming.rebind( serveObjectName, tmp);

                        System.err.println(“Servidor não esta funcionando!!!”);

                   }

             } 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    

 

           public class cliente {

              public static void main ( String args[] 0 {

               try {

                    TesteIpm objre = ( testeimp ) Naming.lookup(“//127.0.0.1/Serv”);

                    objre.get( );

                    }

                   catch ( java.rmi.ConnectException ec )

                   {

                   System.out.println(“Conexão com servidor falhou”);

                   }

                  catch ( Exception e)

                  {

                  e.printStackTrace( );

                  System.exit( 1 );

                  } 

              }

            }
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              Na implementação da classe cliente, na linha 4, existirá uma declaração de um objeto remoto do 

servidor que estará localizado na url “//127.0.0.1/Serv”.

3.3 – Conclusão 

 

              Cada uma das ferramentas apresenta sua vantagem, ou seja, o PVM é uma linguagem voltada 

para aplicações cientificas, devido a sua performance elevada, enquanto o RMI é mais voltada para as 

aplicações comerciais, devido a sua fácil integração com banco de dados e outras alternativas do Java. O 

PVM não trabalha com o conceito de orientação a objetos, já o RMI é todo implementado utilizando esses 

conceitos, como herança, poliformismo, sobrecarga, etc. Aplicações onde se necessita de tempo real e 

processamento  mais  rápido  o  uso  do  PVM é ideal,  pois  com se  paralelismo intrínseco  e  a  sua  não 

utilização da Máquina Virtual Java torna-o mais aplicável a esses sistemas, já o RMI possui a Máquina 

Virtual  Java  e  não  implementa  o  paralelismo  diretamente,  perdendo  assim  em  performance,  mas 

ganhando em segurança. No capítulo seguinte serão apresentados casos de utilizações destas ferramentas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Aplicações Utilizando PVM e RMI

 

              Este capítulo abordará diferentes estudos de casos, com devida implementação, utilizando RMI e 

PVM. Em cada estudo terá uma implementação em RMI e outra em PVM, visando assim implementar a 

mesma funcionalidade com as duas diferentes ferramentas.

 

4.1  – Primeiro Caso

 

              Algoritmo do primeiro caso: Multiplicar duas matrizes, uma com dimensão igual a 2x2 e outra 
2x1. A multiplicação deve ser de forma que uma máquina, passe uma linha da primeira matriz e uma 
coluna da segunda matriz, por vez, para uma outra máquina. A máquina que recebe os dados deve 
retornar uma terceira matriz com o resultado.

 

4.1.1        – Implementação utilizando PVM
 

              Nesta implementação será necessário apenas um processo pai e um processo filho. O processo 



pai vai definir as matrizes com valores fixos e depois inicializar o processo filho, ficando assim em espera 

até que o processo filho retorne a matriz com o resultado. O processo filho vai receber os dados processar 

a multiplicação e montar uma matriz resultado para posteriormente retornar ao processo pai. Como será 

utilizada uma matriz 2x2 e outra 2x1 necessitaremos apenas de inicializar o processo filho duas vezes, 

sendo assim o processo pai vai ter duas tarefas, as quais serão as tarefas onde o processo filho vai entrar 

em ação.

 

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03

04  #define TAM   2

05  #define NTASK 2

06

07  void main()

08  {

09  int info, tid[NTASK], v[TAM][TAM], a[TAM], i, j, soma[TAM];

10

11  pvm_mytid(); 

12  info=pvm_spawn("/home/computacao/g100020798/au4/filho",(char **)0,0,"",NTASK,tid);

13  if(info==NTASK)

14    {

15    for(i=0;i<TAM;i++)

16       {

17       for(j=0;j<TAM;j++)

18          {

19          v[i][j]=2;

20          }

21       a[i]=1;

22       }

23    for(i=0;i<NTASK;i++)



24       {

25       pvm_initsend(0);

26       pvm_pkint(v[i],NTASK,1);

27       pvm_send(tid[i],63);

28                                              

29       pvm_initsend(0);

30       pvm_pkint(a,NTASK,1);

31       pvm_send(tid[i],63);

32       }

33    for(i=0;i<NTASK;i++)

34       {

35       pvm_recv(tid[i],63);

36       pvm_upkint(&soma[i],1,1);           

37       }

38                 

39    printf("\n");                   

40                

41    for(j=0;j<TAM;j++)

42       printf("%d\n",soma[j]);

43                 

44    printf("\n");

45                      

46    }

47  else

48    printf("nao posso criar o processo filho");

49  pvm_exit();

50  exit(0);

51  }

Figura 4.1 – Implementação em PVM do processo pai

 



              O programa pai na linha 11 registra o processo na máquina virtual e obtém a respectiva 

identificação.  Na linha 12  tem a descrição do caminho onde está o processo filho ( 

"/home/computacao/g100020798/au4/filho" ) , o número de cópias do programa filho que serão lançadas na 

máquina virtual ( NTASK ) e a identificação de cada um dos processos ( tid ). Será feito um teste, visando 

verificar se todos os processos foram inicializados na máquina virtual, isto na linha 13. Da linha 15 até a 

22 as matrizes serão inicializadas. Nas linhas 25 e 29 serão inicializados blocos de memória. Nas linhas 

26 e 30 ocorrerá o empacotamento dos dados, e nas linhas 27 e 31o envio desses dados empacotados para 

os blocos de memória. Na linha 35 ocorrerá o recebimento dos dados e posteriormente o 

desempacotamento ( linha 36 ). A impressão do resulta do será nas linhas 41 e 42. As tarefas são 

desassociadas da máquina virtual ( linha 49 ).

 

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03  

04  #define TAM 2

05  

06  void main()

07  {

08  int pid, v[TAM], a[TAM], soma[TAM/2],tmp=0, i;

09  

10  pvm_mytid();

11  pid=pvm_parent();

12  

13  pvm_recv(pid, 63);

14  pvm_upkint(v,TAM,1);

15  

16  pvm_recv(pid, 63);

17  pvm_upkint(a,TAM,1);

18  

19  for(i=0; i<TAM;i++)

20     {



21     tmp=tmp+(a[i]*v[i]);

22     }

23  soma[0]=tmp;

24  pvm_initsend(0);

25  pvm_pkint(soma,TAM, 1);

26  pvm_send(pid, 63);

27  pvm_exit();

28  exit(0);

29  }

Figura 4.2 – Implementação em PVM do processo filho

 

              O programa filho na linha 10 registra o processo na máquina virtual e obtém a respectiva 

identificação, na linha 11 ocorre a identificação da tarefa que lançou a tarefa atual na máquina virtual. As 

linhas 13 e 16 ocorre o recebimento dos dados, e nas linhas 14 e 17 ocorre o desempacotamento dos 

dados. Entre as linhas 19 e 22 é feita a multiplicação das matrizes. Na linha 24 é feita a inicialização de 

um bloco de memória, na linha 25 ocorre o empacotamento dos dados e na linha 26 o envio dos dados. A 

tarefa e desassociada da máquina virtual ( linha 27 ).

 

4.1.2        – Implementação em RMI
 

              Na implementação utilizando RMI serão necessários três programas, sendo: o programa pai , o 
programa filho e a definição de interface do servidor. Na definição de interface do servidor teremos 
apenas a declaração de uma função soma que retorna um inteiro. No programa pai serão inicializadas as 
matrizes e ocorrerá a instanciação do objeto filho, chamando assim a sua função soma. No programa filho 
será feita a soma e o retorno dessa nova matriz resultado para o programa pai.

 

01  import java.rmi.*;

02

03  public interface Filho extends Remote

04  {

05            public int[] Soma(int g[],int h[]) throws RemoteException;



06  }

Figura 4.3 – Implementação em RMI da interface filho

 

              A interface Filho descreve o método que o cliente ( pai ), chamará para interagir com o objeto 
remoto. A interface pode ter mais de um método declarado. A interface Filho estende a interface Remote ( 
pacote Java.rmi ) na linha 03. Caso ocorra algum tipo de erro com a comunicação durante uma chamada 
do método remoto, um método remoto dispara uma RemoteException ( um tipo de exceção verificada), 
linha 05. 

 

01  import java.rmi.*;

02  import java.rmi.server.*;

03  import java.util.*;

04  import java.io.*;

05  import java.net.*;

06

07  public class FilhoImp extends UnicastRemoteObject implements Filho

08  {

09            int soma[] = new int[1];

10            int tmp=0;

11

12            public FilhoImp() throws RemoteException

13            {              

14                           super();

15            }

16            public int[] Soma(int g[],int h[]) throws RemoteException

17            {

18                           tmp=0;

19                           for (int y=0;y<2;y++)

20                           {

21                                           tmp = tmp + (g[y]*h[y]);

22                           }



23                           soma[0]=tmp;

24                           return soma;

25            }

26            public static void main (String[] args) throws Exception

27            {

28                           System.out.println("Servidor inicializado!");

29                           FilhoImp rsi = new FilhoImp();

30                           System.out.println("Criou o objeto servidor");

31                           Naming.rebind("//localhost/Servidor", rsi);

32                           System.out.println("O servidor esta OK e rodando!");

33            }

34  }

Figura 4.4 – Implementação em RMI da classe filho

 

              A classe FilhoImp implementa a interface Remote Filho ( linha 07 ). A classe FilhoImp estende a 

classe  UnicastRemoteObject  (  pacote  Java.rmi.server  ),  na  linha  07.  A  classe  UnicastRemoteObject 

fornece toda funcionalidade básica dos objetos remotos. As linhas 16 a 25 definem o método soma, que 

efetiva a soma dos elementos de um vetor. O método main ( linhas 26 a 34 ) inicia o objeto FilhoImp 

remoto que aceita chamadas de métodos remotas de clientes e retorna o valro da soma para os clientes. A 

linha 29 cria um objeto FilhoImp e automaticamente chama seu método construtor. O nome do objeto 

servidor é definido na linha 31, esse nome o cliente fornecerá para localizar o objeto servidor.  A linha 31 

chama o método static rebind da classe Naming ( pacote Java.rmi ) para vincular o objeto remoto rsi de 

FilhoImp ao rmiregistry (  gerenciador de objetos remotos )  e atribuir o nome //localhost/Servidor ao 

objeto remoto.

 

01  import java.rmi.*;

02  import java.io.*;

03

04  public class Pai 

05  {



06            int t=0,k=0;

07            int tmp[] = new int[2];

08            int soma[] = new int[2];

09            int vet[] = new int[2];

10            int vet2[][] = new int[2][2];

11            int v[] = new int[2];

12

13            public Pai()

14            {

15            for(int y=0;y<2;y++)

16            {

17                           for (int j=0;j<2;j++)

18                           {

19                                           vet2[y][j]=2;

20                           }

21            vet[y]=1;

22            }

23            try 

24                           {

25                           System.out.println("Client iniciando...");

26                           Filho meuReg = (Filho) Naming.lookup("//localhost/Servidor");

27                           while (k<2)

28                           {

29                                           for (int i=0;i<2;i++)

30                                                           {

31                                                                          v[i]=vet2[k][i];

32                                                           }

33                           tmp = meuReg.Soma(v,vet);

34                           soma[k]=tmp[0];

35                           k++;



36                           }

37                                                           

38                           for (int b=0;b<2;b++)

39                           {

40                                           System.out.println("soma["+b+"] = " + soma[b]);

41                           }

42                           System.exit(0);

43                           }

44                           catch (java.rmi.ConnectException ce) 

45                           {

46                                           System.out.println("Conexão com servidor falhou!");

47                           }

48                           catch (Exception e)

49                           {

50                                           e.printStackTrace();

51                                           System.exit(1); 

52                           } 

53            }

54

55            public static void main(String[] args) 

56            {

57                           Pai rc = new Pai();

58            }

59  }

Figura 4.5 – Implementação em RMI da classe pai

 

              A classe Pai define o aplicativo de cliente que chama o método remoto da classe FilhoImp. Da 

linha 13 a 28  é feita a inicialização do vetor. Na linha 26  chama o método static lookup da classe 

Naming para obter uma referência  remota que permite  ao cliente  invocar métodos do objeto remoto 

FilhoImp. O método lookup retorna uma referência Remote para um objeto que implementa a interface 



remota Filho. Uma vez retornada esta referência, ela é atribuída a meuReg. O cliente  utiliza meuReg para 

chamar o método remoto do objeto servidor como se ele fosse um método de outro objeto definido 

localmente na classe cliente.

 

4.2  – Segundo Caso
 

              Algoritmo do segundo caso: Verificar qual é o maior elemento, menor elemento e a média de um 

vetor dado. Cada uma das três verificações deve ser feitas em máquinas diferentes, ou seja, uma máquina 

faz a  verificação do maior,  outra  a  verificação do menor  e  uma terceira  a verificação da média.  As 

máquinas devem retornar um inteiro.  

 

4.2.1        – Implementação utilizando PVM
 

              Na implementação deste problema será necessário três processos filho e um processo pai. O 

processo pai vai definir os elementos do vetor com valores fixos e depois inicializar os processos filhos, 

sendo os quais: um processo filho para calcular a média, outro para pegar o elemento maior e outro 

processo que retorna o menor elemento do vetor. O processo pai fica em espera até que os processos 

filhos retorne o resultado. O processo filho vai receber os dados do vetor processar a busca ou o cálculo 

da média e retornar o resultado para o processo pai, posteriormente retornar o processamento ao processo 

pai. Para solução deste problema necessitaremos de fazer com que o processo pai inicie todos os três 

processos filhos.

 

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03

04  #define TAM   10

05  #define NTASK 1

06

07  void main()

08  {



09  int info1,info2,info3, tid1[NTASK], tid2[NTASK], tid3[NTASK], v[TAM], i, max, mim, med;

10

11  for(i=0;i<TAM;i++)

12     v[i]=i+1;

13

14  i=0;

15

16

17  pvm_mytid();

18

19 info1=pvm_spawn("/home/computacao/g100020798/au5/filhomaior",(char 
**)0,0,"",NTASK,tid1);

20  info2=pvm_spawn("/home/computacao/g100020798/au5/filhomenor",(char 
**)0,0,"",NTASK,tid2);

21  info3=pvm_spawn("/home/computacao/g100020798/au5/filhomedia",(char 
**)0,0,"",NTASK,tid3);

22

23

24  if(info1==NTASK && info2==NTASK && info3==NTASK)

25    {

26    pvm_initsend(0);

27    pvm_pkint(v,TAM,1);

28    pvm_send(tid1[i],63);

29 

30    pvm_initsend(0);

31    pvm_pkint(v,TAM,1);

32    pvm_send(tid2[i],63);

33

34    pvm_initsend(0);

35    pvm_pkint(v,TAM,1);

36    pvm_send(tid3[i],63);



37

38

39    pvm_recv(tid1[i],63);

40    pvm_upkint(&max,1,1);           

41

42    pvm_recv(tid2[i],63);

43    pvm_upkint(&mim,1,1);           

44

45    pvm_recv(tid3[i],63);

46    pvm_upkint(&med,1,1);           

47

48    }

49  else

50    printf("nao posso criar o processo filho");

51

52  printf("maior = %d",max);

53  printf("\nmenor = %d",mim);

54  printf("\nmedia = %d\n",med);

55

56  pvm_exit();

57  exit(0);

58  }

Figura 4.6 – Implementação em PVM do processo pai

 

              No programa pai é feita a inicialização do vetor nas linhas 11 e 12. Na linha 17 o programa 

registra o processo na máquina virtual e obtém a respectiva identificação.  As linhas 19, 20 e 21 têm a 

descrição do caminho onde estão os processos filhos, o número de copias de cada programa filho que 

serão lançadas na maquina virtual ( NTASK ) e a identificação de cada um dos processos ( tid ) de cada 

filho. Será testado se todos os processos foram inicializados na maquina virtual, isto na linha 24. Nas 

linhas 26, 30 e 34 serão inicializados blocos de memória. Nas linhas 27, 31 e 35 ocorrerá o 

empacotamento dos dados, e nas linhas 28, 32 e 36o envio desses dados empacotados para os blocos de 



memória. Nas linhas 39, 42 e 45 ocorrerá o recebimento dos dados e posteriormente o desempacotamento 

( linhas 40, 43 e 45 ). A impressão do resulta do será nas linhas 52, 53 e 54. As tarefas são desassociadas 

da máquina virtual ( linha 56 ).

              

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03

04  #define TAM 10

05

06  void main()

07  {

08  int pid, v[TAM], maior, i;

09

10  pvm_mytid();

11  pid=pvm_parent();

12            

13  pvm_recv(pid, 63);

14  pvm_upkint(v,TAM,1);

15

16  maior=v[0];

17        

18  for(i=1;i<TAM;i++)

19     {

20     if(maior<v[i])

21       maior=v[i];

22     }

23

24  pvm_initsend(0);

25  pvm_pkint(&maior,1, 1);



26  pvm_send(pid, 63);

27

28  pvm_exit();

29  exit(0);

30  }

Figura 4.7 – Implementação em PVM do processo filho maior

 

              O programa filho maior na linha 10 registra o processo na máquina virtual e obtém a respectiva 

identificação, na linha 11 ocorre a identificação da tarefa que lançou a tarefa atual na máquina virtual. A 

linha 13 ocorre o recebimento dos dados, e na linha 14 ocorre o desempacotamento dos dados. Entre as 

linhas 18 e 22 é feita a seleção do maior elemento do vetor. Na linha 24 é feita a inicialização de um 

bloco de memória, na linha 25 ocorre o empacotamento dos dados e na linha 26 o envio dos dados. A 

tarefa e desassociada da máquina virtual ( linha 28 ).

 

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03

04  #define TAM 10

05

06  void main()

07  {

08  int pid, v[TAM], menor, i;

09

10  pvm_mytid();

11  pid=pvm_parent();

12            

13  pvm_recv(pid, 63);

14  pvm_upkint(v,TAM,1);

15       



16  menor=v[0];

17  for(i=1; i<TAM;i++)

18     {

19     if(menor>v[i])

20       menor=v[i];

21     }

22  pvm_initsend(0);

23  pvm_pkint(&menor,1, 1);

24  pvm_send(pid, 63);

25  pvm_exit();

26  exit(0);

27  }

Figura 4.8 – Implementação em PVM do processo filho menor

 

              O programa filho menor na linha 10 registra o processo na máquina virtual e obtém a respectiva 

identificação, na linha 11 ocorre a identificação da tarefa que lançou a tarefa atual na máquina virtual. A 

linha 13 ocorre o recebimento dos dados, e na linha 14 ocorre o desempacotamento dos dados. Entre as 

linhas 17 e 21 é feita a seleção do menor elemento do vetor. Na linha 22 é feita a inicialização de um 

bloco de memória, na linha 23 ocorre o empacotamento dos dados e na linha 24 o envio dos dados. A 

tarefa e desassociada da máquina virtual ( linha 25 ).

 

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03

04  #define TAM 10

05

06  void main()

07  {

08  int pid, v[TAM], i;



09  int media=0;

10            

11  pvm_mytid();

12  pid=pvm_parent();

13            

14  pvm_recv(pid, 63);

15  pvm_upkint(v,TAM,1);               

16    

17  for(i=0; i<TAM;i++)

18     {

19     media=media+v[i];

20     }

21  media=media/TAM;

22   

23  pvm_initsend(0);

24  pvm_pkint(&media,1, 1);

25  pvm_send(pid, 63);

26  pvm_exit();

27  exit(0);

28  }

Figura 4.9 – Implementação em PVM do processo filho média

 

              O programa filho média na linha 11 registra o processo na máquina virtual e obtém a respectiva 

identificação, na linha 12 ocorre a identificação da tarefa que lançou a tarefa atual na máquina virtual. A 

linha 14 ocorre o recebimento dos dados, e na linha 15 ocorre o desempacotamento dos dados. Entre as 

linhas 17 e 20 é feito o cálculo da média dos elementos do vetor. Na linha 23 é feita a inicialização de um 

bloco de memória, na linha 24 ocorre o empacotamento dos dados e na linha 25 o envio dos dados. A 

tarefa e desassociada da máquina virtual ( linha 26 ).

 

4.2.2 – Implementação utilizando RMI



 

Na implementação com RMI serão necessários sete programas, sendo: o programa pai , o 
programa filho maior, o programa filho menor, o programa filho média e as três definições das interfaces 
dos servidores. Na definição da interface do servidor filho maior é declarada apenas uma função maior 
que retorna um inteiro, na definição da do servidor filho menor é declaradaa a função menor que retorna 
um inteiro e na definição da interface do servido filho média é declarada a função média que retorna um 
inteiro. No programa pai será inicializado o vetor e ocorrerá a instanciação dos objetos filhos, chamando 
assim seus métodos. No programa filho maior será feita a seleção do maior elemento do vetor, no 
programa filho menor será feito a seleção do menor elemento do vetor e no programa filho média será 
calculada a média dos elementos do vetor.

 

01  import java.rmi.*;

02

03  public interface FilhoMaior extends Remote

04  {

05            public int Maior(int g[], int tam) throws RemoteException;

06  }

Figura 4.10 – Implementação em RMI da interface filho maior

 

              A interface FilhoMaior descreve o método que o cliente ( pai ), chamará para interagir com o 

objeto remoto. A interface Filho estende a interface Remote  na linha 03. Caso ocorra algum tipo de erro 

com  a  comunicação  durante  uma  chamada  do  método  remoto,  um  método  remoto  dispara  uma 

RemoteException, linha 05.

 

01  import java.rmi.*;

02

03  public interface FilhoMenor extends Remote

04  {

05            public int Menor(int g[], int tam) throws RemoteException;

06  }

Figura 4.11 – Implementação em RMI da interface filho menor

 



              A interface FilhoMenor descreve o método que o cliente ( pai ), chamará para interagir com o 

objeto remoto. A interface Filho estende a interface Remote  na linha 03. Caso ocorra algum tipo de erro 

com  a  comunicação  durante  uma  chamada  do  método  remoto,  um  método  remoto  dispara  uma 

RemoteException, linha 05.

 

01  import java.rmi.*;

02

03  public interface FilhoMedia extends Remote

04  {

05            public int Media(int g[], int tam) throws RemoteException;

06  }

Figura 4.12 – Implementação em RMI da interface filho média

 

              A interface FilhoMédia descreve o método que o cliente ( pai ), chamará para interagir com o 

objeto remoto. A interface Filho estende a interface Remote  na linha 03. Caso ocorra algum tipo de erro 

com  a  comunicação  durante  uma  chamada  do  método  remoto,  um  método  remoto  dispara  uma 

RemoteException, linha 05.

 

01  import java.rmi.*;

01  import java.rmi.*;

02  import java.rmi.server.*;

03  import java.util.*;

04  import java.io.*;

05  import java.net.*;

06

07  public class FilhoMaiorImp extends UnicastRemoteObject implements FilhoMaior

08  {

09            int maior;



10

11            public FilhoMaiorImp() throws RemoteException

12            {              

13                           super();

14            }

15            public int Maior(int g[], int tam) throws RemoteException

16            {

17                           maior=g[0];

18                           for (int y=0;y<tam;y++)

19                           {

20                                           if (maior<g[y])

21                                           {

22                                                           maior = g[y];

23                                           }

24                           }

25                           return maior;

26            }

27            public static void main (String[] args) throws Exception

28            {

29                           System.out.println("Servidor Maior inicializado!");

30                           FilhoMaiorImp rsimaior = new FilhoMaiorImp();

31                           System.out.println("Criou o objeto servidor");

32                           Naming.rebind("//localhost/ServidorMaior", rsimaior);

33                           System.out.println("O servidor esta OK e rodando!");

35            }              

36  }

Figura 4.13 – Implementação em RMI da classe filho maior

 

              A classe FilhoMaiorImp implementa a interface Remote FilhoMaior ( linha 07 ). A classe 

FilhoMaiorImp estende a classe UnicastRemoteObject, na linha 07. As linhas 16 a 26 definem o método 



maior, que seleciona o maior elemento do vetor. O método main ( linhas 27 a 35 ) inicia o objeto 

FilhoMaiorImp remoto que aceita chamadas de métodos remotas de clientes e retorna o maior valor dos 

elementos do vetor para o cliente. A linha 30 cria um objeto FilhoMaiorImp e automaticamente chama 

seu método construtor. O nome do objeto servidor é definido na linha 32, esse nome o cliente fornecerá 

para localizar o objeto servidor. 

 

01  import java.rmi.*;

02  import java.rmi.server.*;

03  import java.util.*;

04  import java.io.*;

05  import java.net.*;

06

07  public class FilhoMenorImp extends UnicastRemoteObject implements FilhoMenor

08  {

09            int menor;

10

11            public FilhoMenorImp() throws RemoteException

12            {              

13                           super();

14            }

15            public int Menor(int g[], int tam) throws RemoteException

16            {

17                           menor=g[0];

18                           for (int y=0;y<tam;y++)

19                           {

20                                           if (menor>g[y])

21                                           {

22                                                           menor = g[y];

23                                           }

24                           }



25                           return menor;

26            }

27            public static void main (String[] args) throws Exception

28            {

29                           System.out.println("Servidor Menor inicializado!");

30                           FilhoMenorImp rsimenor = new FilhoMenorImp();

31                           System.out.println("Criou o objeto servidor");

32                           Naming.rebind("//localhost/ServidorMenor", rsimenor);

33                           System.out.println("O servidor esta OK e rodando!");

34            }

35  }

Figura 4.14 – Implementação em RMI da classe filho menor

 

              A classe FilhoMenorImp implementa a interface Remote FilhoMenor ( linha 07 ). A classe 

FilhoMenorImp estende a classe UnicastRemoteObject, na linha 07. As linhas 15 a 26 definem o método 

menor, que seleciona o menor elemento do vetor. O método main ( linhas 27 a 34 ) inicia o objeto 

FilhoMenorImp remoto que aceita chamadas de métodos remotas de clientes e retorna o menor valor dos 

elementos do vetor para o cliente. A linha 30 cria um objeto FilhoMenorImp e automaticamente chama 

seu método construtor. O nome do objeto servidor é definido na linha 33.

 

01  import java.rmi.*;

02  import java.rmi.server.*;

03  import java.util.*;

04  import java.io.*;

05  import java.net.*;

06

07  public class FilhoMediaImp extends UnicastRemoteObject implements FilhoMedia

08  {

09            int media;



10

11            public FilhoMediaImp() throws RemoteException

12            {              

13                           super();

14            }

15            public int Media(int g[], int tam) throws RemoteException

16            {

17                           media=0;

18                           for (int y=0;y<tam;y++)

19                           {

20                                           media = media + g[y];

21                           }

22                           return (media/tam);

23            }

24            public static void main (String[] args) throws Exception

25            {

26                           System.out.println("Servidor Media inicializado!");

27                           FilhoMediaImp rsimedia = new FilhoMediaImp();

28                           System.out.println("Criou o objeto servidor");

29                           Naming.rebind("//localhost/ServidorMedia", rsimedia);

30                           System.out.println("O servidor esta OK e rodando!");

31            }

32  }

Figura 4.15 – Implementação em RMI da classe filho media

 

              A classe FilhoMediaImp implementa a interface Remote FilhoMedia (  linha 07 ). A classe 

FilhoMediaImp estende a classe UnicastRemoteObject, na linha 07. As linhas 15 a 23 definem o método 

média, que calcula a média entre os elementos do vetor. O método main ( linhas 24 a 31 ) inicia o objeto 

FilhoMediaImp remoto que aceita chamadas de métodos remotas de clientes e retorna a média dos 

elementos do vetor para o cliente. A linha 27 cria um objeto FilhoMenorImp e automaticamente chama 

seu método construtor. O nome do objeto servidor é definido na linha 29.



 

 

01  import java.rmi.*;

02  import java.io.*;

03  import java.lang.*;

04

05  public class Pai extends Thread 

06  {

07            int vet[] = new int[10000];

08      int tam;

09    

10            public Pai(int a)

11            {

12                           tam = a;

13            }

14            public void run()

15            {

16            for (int j=0;j<tam;j++)

17                           {

18                                           vet[j]=j+1;

19                           }

20            

21            try 

22                           {

23                           System.out.println("Client iniciando...");

24  

25            FilhoMaior maiorReg = (FilhoMaior) Naming.lookup("//localhost/ServidorMaior");

26          System.out.println("Maior = " + maiorReg.Maior(vet,tam));

27                           



28          FilhoMenor menorReg = (FilhoMenor) Naming.lookup("//localhost/ServidorMenor");

29            System.out.println("Menor = " + menorReg.Menor(vet,tam));  

30          

31            FilhoMedia mediaReg = (FilhoMedia) Naming.lookup("//localhost/ServidorMedia");

32          System.out.println("Media = " + mediaReg.Media(vet,tam));

33            

34              }           

35      

36          catch (java.rmi.ConnectException ce) 

37            {    

38                 System.out.println("Conexão com servidor falhou!");

39          }                               

40                           

41            catch (Exception e)

42            {              

43                e.printStackTrace();

44              System.exit(1);

45            }                             

46    }                     

47            public static void main(String[] args) 

48          {

49                         Pai rc = new Pai(10000);

50                       Pai rc2 = new Pai(5000);

51                        rc.start();

52                      rc2.start();

53            }

Figura 4.16 – Implementação em RMI da classe pai

 

              A  classe  Pai  define  o  aplicativo  de  cliente  que  chama  os  método  remotos  das  classes 

FilhoMaiorImp, FilhoMenorImp e FilhoMediaImp. A classe Pai estende a classe Thread ( linha 05 ).  Esta 



classe Pai é implementada de forma que o processamento dos dados é feito de forma paralela. Como a 

classe estende a classe Thread foi feito overload do método run, visando assim ajustá-lo para o problema.

 

4.3 – Terceiro caso

 

              Algoritmo do terceiro caso: Verificar qual é o maior elemento, menor elemento e a média de um 

vetor  dado.  Mas todas  as  três  verificações  devem ser  feitas  em uma mesma máquina,  ou  seja,  uma 

máquina faz todas as verificações e retorna para outra máquina. As máquinas devem retornar um inteiro. 

Para  fazer  todas  as  verificações  na mesma máquina deve ser  utilizado um flag  indicando o tipo da 

verificação (maior, menor e média).

 

4.3.1 – Implementação utilizando PVM

 

              A implementação deste  problema será  preciso de um  processo filho e  um processo pai.  O 

processo pai vai definir os elementos do vetor com valores fixos e depois inicializar o processo filho, o 

qual vai receber um flag indicando a operação a fazer. O processo pai vai ficar em espera até que o 

processo filho retorne os resultados. O processo filho vai receber os dados do vetor e um flag, processar a 

busca  ou  o  calculo  da  média  e  retornar  o  resultado  para  o  processo  pai,  posteriormente  retornar  o 

processamento ao processo pai.

 

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03

04  #define TAM   10

05  #define NTASK 3

06

07  void main()

08  {



09  int info, tid[NTASK], v[TAM], i,flag=1,max[NTASK];

10

11  for(i=0;i<TAM;i++)

12     v[i]=i+1;

13

14  i=0;

15

16  pvm_mytid(); 

17

18  info=pvm_spawn("/home/computacao/g100020798/au6/filho",(char **)0,0,"",NTASK,tid);

19

20

21  if(info==NTASK)

22    {

23     for(i=0;i<NTASK;i++)

24        {

25     

26        pvm_initsend(0);

27        pvm_pkint(v,TAM,1);

28        pvm_send(tid[i],63);

29

30        pvm_initsend(0);

31        pvm_pkint(&flag,1,1);

32        pvm_send(tid[i],63);

33     

34        flag++;

35        }

36     

37     for(i=0;i<NTASK;i++)

38        {



39        pvm_recv(tid[i],63);

40        pvm_upkint(&max[i],1,1);           

41        }

42

43     

44    }

45  else

46    printf("nao posso criar o processo filho");

47

48  printf("maior = %d",max[0]);

49  printf("\nmenor = %d",max[1]);

50  printf("\nmedia = %d\n",max[2]);

51

52  pvm_exit();

53  exit(0);

54  }

Figura 4.17 – Implementação em PVM do processo pai

 

              No programa pai faz a inicialização do vetor e seu envio para o processo filho, passando um flag, 

que indica a operação, caso o flag seja: 1 indica operação de seleção do maior elemento, 2 operação de 

seleção do menor elemento e 3 operação de cálculo da média do vetor.

 

01  #include <stdio.h>

02  #include <pvm3.h>

03

04  #define TAM 10

05

06  void main()



07  {

08  int pid, v[TAM], m, i,flag,media;

09

10  pvm_mytid();

11  pid=pvm_parent();

12

13  pvm_recv(pid, 63);

14  pvm_upkint(v,TAM,1);

15

16  pvm_recv(pid, 63);

17  pvm_upkint(&flag,1,1);

18            

19

20  m=v[0];

21  if(flag == 1)

22    {

23    for(i=1;i<TAM;i++)

24       {

25       if(m<v[i])

26         m=v[i];

27        }

28    pvm_initsend(0);

29    pvm_pkint(&m,1, 1);

30    pvm_send(pid, 63);

31    pvm_exit();

32    }

33  if(flag == 2)

34    {

35    for(i=1;i<TAM;i++)

36       {



37       if(m>v[i])

38         m=v[i];

39       }

40    pvm_initsend(0);

41    pvm_pkint(&m,1, 1);

42    pvm_send(pid, 63);

43    pvm_exit();

44    }

45

46  if(flag == 3)

47    {

48    media=0;

49    for(i=0;i<TAM;i++)

50       {

51       media=media+v[i];

52       }

53    media=media/TAM;

54    pvm_initsend(0);

55    pvm_pkint(&media,1, 1);

56    pvm_send(pid, 63);

57    pvm_exit();

58    }

59

60  exit(0);

61  }

Figura 4.18 – Implementação em PVM do processo filho

 

              No programa filho recebe o vetor do programa pai e um flag, o programa testa o flag para saber 

qual é a operação e a processa, retornando o resultado ao programa pai. 



 

4.3.2 – Implementação utilizando RMI

 

              A implementação com RMI serão necessários três programas, sendo: o programa pai, o programa 

filho e a definição da interface do servidor. Na definição da interface do servidor filho é declarada apenas 

uma função operação que retorna um inteiro. No programa pai vai ser inicializado o vetor e ocorrerá a 

instanciação do objeto filho, chamando assim a sua repectiva função. O programa filho receberá o vetor e 

um flag indicando a operação, depois da operação efetivada o programa filho retorna um inteiro para o 

programa pai.

 

 

01  import java.rmi.*;

02

03  public interface Filho extends Remote

04  {

05            public int Operacao(int g[], int flag) throws RemoteException;

06  }

Figura 4.19 – Implementação em RMI da interface filho

 

              A interface Filho descreve o método Operação que o cliente ( pai ), chamará para interagir com o 

objeto remoto. 

 

01  import java.rmi.*;

02  import java.rmi.server.*;

03  import java.util.*;

04  import java.io.*;

05  import java.net.*;



06

07  public class FilhoImp extends UnicastRemoteObject implements Filho

08  {

09            int tmp;

10

11            public FilhoImp() throws RemoteException

12            {              

13                           super();

14            }

15            public int Operacao(int g[],int flag) throws RemoteException

16            {

17                           tmp = g[0];

18                           if (flag == 1)

19                           {

20                                           for (int i=0;i<10;i++)

21                                           {

22                                                           if (tmp<g[i])

23                                                           {

24                                                                          tmp=g[i];

25                                                           }

26                                           }

27                           }

28                           if (flag == 2)

29                           {

30                                           for (int j=0;j<10;j++)

31                                           {

32                                                           if (tmp>g[j])

33                                                           {

34                                                                          tmp=g[j];

35                                                           }



36                                           }

37                           }

38                           if (flag == 3)

39                           {

40                                           for (int k=0;k<10;k++)

41                                           {

42                                                           tmp = tmp +g[k];

43                                           }

44                           tmp = tmp / 10;

45                           }

46            return tmp;

47            }

48            public static void main (String[] args) throws Exception

49            {

50                           System.out.println("Servidor inicializado!");

51                           FilhoImp rsi = new FilhoImp();

52                           System.out.println("Criou o objeto servidor");

53                           Naming.rebind("//localhost/Servidor", rsi);

54                           System.out.println("O servidor esta OK e rodando!");

55                           

56            }

57  }

Figura 4.20 – Implementação em RMI da classe filho

 

              A classe FilhoImp cria o servidor e implementa o método Operação, o qual vai receber um vetor 

e um flag indicando a operação.

 

01  import java.rmi.*;



02  import java.io.*;

03

04  public class Pai 

05  {

06            int tmp[] = new int[3];

07            int vet[] = new int[10];

08

09            public Pai()

10            {

11                           for (int y=0;y<10;y++)

12                                           {

13                                                           vet[y] = (y+1);

14                                           }

15

16                           try 

17                           {

18                                           System.out.println("Client iniciando...");

19                                           Filho meuReg = (Filho) Naming.lookup("//localhost/Servidor");

20                                           for (int i=0;i<3;i++)

21                                           {

22                                                           tmp[i] = 
meuReg.Operacao(vet,(i+1));                                                            

23                                           }

24                                           System.out.println("maior = " + tmp[0]);

25                                           System.out.println("menor = " + tmp[1]);

26                                           System.out.println("media = " + tmp[2]);

27                                           System.exit(0);

28                           }

29                           catch (java.rmi.ConnectException ce) 

30                           {



31                                           System.out.println("Conexão com servidor falhou!");

32                           }

33                           catch (Exception e)

34                           {

35                                           e.printStackTrace();

36                                           System.exit(1); 

37                           } 

38            }

39

40            public static void main(String[] args) 

41            {

42                           Pai rc = new Pai();

43            }

44  }

Figura 4.21 – Implementação em RMI da classe pai

 

              Na classe pai é feita a inicialização do vetor e a instanciacão de um objeto da classe FilhoImp 

que receberá o verto e um flag, que indica a operação, caso o flag seja: 1 indica operação de seleção do 

maior elemento, 2 operação de seleção do menor elemento e 3 operação de cálculo da média do vetor.

 

4.4 – Conclusão

 

              Apesar que a metodologia RMI não implementar sistemas distribuídos com paralelismo inerente, 

pode-se, utilizando de RMI com Thread, obter implementação de sistemas distribuídos paralelos. Já o 

PVM implementa todos os seus sistemas de modo paralelo. As duas ferramentas são alternativas para 

implementação de sistemas distribuídos, cada qual em sua linguagem específica, o PVM é implementado 

em C/C++ e o RMI em Java, dando assim ao programador duas opções de escolha. Os estudos de casos 

deste capítulo visaram ilustrar todo o funcionamento das ferramentas, não dando ênfase ao problema, ou 

seja, os problemas propostos foram de cunho didático. Todas as implementações foram testadas para 

comprovar o funcionamento das ferramentas. As implementações em PVM foram testadas utilizando o 



sistema operacional Linux, já as implementações em RMI utilizaram o sistema operacional Windows. 

Mesmo sendo implementado em Linux temos o PVM para Windows, e quanto ao RMI também temos 

para Linux. A idéia de utilização dos dois sistemas operacionais visa dar uma maior gama de escolha. O 

PVM ganha muito em processamento em relação ao RMI devido à JVM ( JavaVirtual Machine ) que faz 

com que ele perca em performance, mas tem todas as funcionalidades da linguagem Java, dando ao 

programador características de orientação a objetos bem úteis, como: reutilização de código, herança. 

Ambos são uma ótima alternativa para implementação de sistemas distribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Conclusão

 

              Todo  o  estudo  elaborado  neste  trabalho  visa  dar  maior  conhecimento  teórico  dos  sistemas 

distribuídos, ilustrando a utilização com duas ferramentas distintas.

 

              As utilizações  destes sistemas estão se  tornando inevitáveis,  sendo assim o trabalho mostra 

formas de se utilizar esses conceitos. Como as linguagens de programação preferidas são Java e C\C++,  

o estudo visa, não colocá-las como concorrentes, mas sim como diferentes formas de se implementar 

sistemas distribuídos.

 

              As duas ferramentas PVM e RMI não são concorrentes devido ao fato que o RMI, se aplica mais 

a  sistemas  onde  se  quer  usar  todos  os  conceitos  de  objetos,  como herança,  reutilização  de  código, 

porlimorfismo, etc. Já na utilização do PVM se aplica mais a sistemas de respostas rápidas, como os 



sistemas de tempo real, isso devido ao fato que o PVM e paralelo, com essa capacidade ele consegue ter 

altíssima performance.

 

              Para aplicações comerciais, as quais não sejam necessário a utilização de tempo real o RMI se 

encaixa perfeitamente, já as aplicações onde o tempo e o grande problema, como as aplicações cientificas 

(matemática, físicas e químicas), o PVM é mais adequado.

 

              As aplicações foram desenvolvidas e testadas visando dar exemplos mais concretos e uma visão 

prática para os leitores. A didática das aplicações é comprovada. As aplicações não têm como objetivo a 

solução de problemas, mas sim a exemplificação das ferramentas e sua utilização.

 

              O trabalho visa ajudar todos os programadores que queiram ter noção das ferramentas, e auxiliá-

los na sua utilização. Tem o trabalho o intuito também de esclarecer leigos no assunto e estudantes da 

área.
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