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RESUMO
'::

Este relatório descreve uma proposta para a lmplementa,ão da

Entidade de Agente UsuárlO (UAE) do Sistema de ManlPula,ão de Mensagens

(MHS) do NCE no projeto REDE-RIO Este projeto permitlrá a lnterconexão

das Univesldades do Rio de Janeiro através da RENPAC.

AN IHPLEHENTATION PROPOSAL FOR THE USER AGENT ENTITY (UAE) IN THE

HESSAGE HANDLING SYSTEH CONTEXT

~

ABSTRACT

ThlS report describes a proposal for the User Agent Entlt�

(UAE) lmplementatlon for the Hessage Handling S�stem (HHS) of the NCE

ln the REDE-RIO proJect .This proJect wil1 al1ow the lntercOnnectlon

of Unl\)erslties of Rio de JanélrO through the RENPAC.
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I. INTRODUCÃO

O propósito de um Sistema de Mensagem (MHS) é proporcionar re-

cursos e suporte para que seus usuários possam trocar mensagens entre

Sl através de um melo ràpldo e eficiente. A sérle X400 define um MHS de

acordo com os princípios do modelo OSI e, dessa forma, este sistema po-

de ser construido sobre qualquer rede física.

Este relatório apresenta uma proposta para a implementação de

uma.Entldade de Agente Usuárlo (UAE), módulo lntegrante do modelo fun-

clonal prOposto para O MHS no proJeto REDE-RIO

A especificação de um Sistema de Manip�lação de Mensagem e sua

implementação fazem parte de um projeto denominado REDE-RIO. Este pro-

Jeto tem como objetivo principal possibilitar a interconexão dos compu-

tadores de grande porte das Unlversidades do Rio de Janeiro.

A implementação dos serviços a serem oferecidos pela REDE-RIO

segue a tendência internacional de basear os desenvolvimentos de soft-

ware/hardware segundo o modelo 051/150. As sete camadas especificadas

por este .modelo são: físico, enlace, rede, transporte, sessão, apresen-

tação e apllCação.

As três camadas inferiores já estão definidas pelo CCITT e

constltuem protocolo X.25. O padrão X25 é oferecido pela RENPAC (Rede

Nacional de Pacotes) e será utilizado como meio de interconexão entre

os várlos centros particlPantes da REDE-R10. O hardware e software ne-

cessárlOS para permltir a interconexão serão adquiridos diretamente dos

fabrlcantes

O proJeto REDE-R10 tem como tarefas o estudo, a especificação

e a lmp l ement aç ão d as segui nt.es camad as .

-a camada de transporte;
.-

-a camada de Sessaoi �

-a camada de aplicação;

-o servi,"o de Terminal Virtual;

-o servi,"o de Correio Eletrônico;

-o servi,"o de Manipula,"ão e Transferência de Job;

-o servl,"O de Manipulação, Acesso e Transferência de Arqulvo.
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Na Universldade Federal do Rio de Janeiro, o computador que se

interligará a RENPAC é o VAX 8810

O objetivo desse relatório é apresentar a proposta de imple-

mentação da UAE para o MHS dentro do projeto REDE-RIO, e está organiza-

do da seguinte forma:

(1) O MODELO FUNCIONAL DO MHS E A UAE NO MHS;

(2) A ARQUITETURA INTERNA DO AGENTE USUARIOj

� (3) AS ESTRUTURAS DE DADOS;
..

(4) AS INTERFACES,

(5) O SERVIÇO DO MóDULO INTERFACE;

� (6) CONCLUSõES.

I.1 -O MODELO FUNCIONAL DO MHS E A UAE NO MHS

O procedimento básico do funcionamento do MHS (X400) consiste

de um ciclo de interrogações Este cic10 analisa a comunlcação com a

cam:ada de sessão, analisa a comunlcação com o usuário, e ativa quando

necessário os procedimentos de transferência de mensagem para a camada

de sessão ou para o usuário. Cada análise realizada se refere a uma

possível recepção de uma mensagem proveniente da camada de sessão ou .jo

usuário

O Sistema de Manipulação de Mensagem pode ser dividido em 3

, -
modulos, que sao.

A- O módulo UAE (User Agent Entit�) que contém funções ativa-

das pelo usuário �ue correspondem aos Elementos de Servlços necessários

r, para lnteragir com o.Sistéma de Transferêncla de Mensagem;

B -O módu1o MTAE (Message Transfer Agent Entit�) que fornece
� os meios pelos quais os Agentes Usuários (UAs) podem trocar mensagens

através das redes de comunicação de dados;

C -O módulo RTS (Reliable Transfer Server) que é a parte da

entidade de aplicação (AE) responsável pela criação e manutenção de as-

sociaçÕes entre os pares de AEs
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USU�R1O
+ +
I + + I
I I UAE I I
I + + I
f + + I
I I MTAE I t
1 + + I
I + + I
I I RTS I I
I + + I
+ +

SESSÃO

MODELO FUNCIONAL DO X.400

�

1.2- A UAE NO HHS

!'
A principal fun,ão do Agente Usuário (UA) é tornar os Ser\/l'OS

de manipula,ão de mensagens dlsPoníveis ao usuário. usando o Servl'o de
.1

Transferêncla de Mensagens (MT) provldo pelo Sistema de Transferencla

de Mensagens (HTS). o qual é formado por uma coleção de Agentes de

Transferêncla de Mensagem (MTA). descrlto em [5]

O UA é um conjunto de processos de aplicação contendo, no mí-

nimo. as funções necessárlas às interações de submissão e entrega de

mensagens junto ao HTS. Tals procedimentos são definldos na recomenda-

,ão X411

UAs são agrupados em classes baseando-se no tipo de conteúdo

de mensagens !lUe podem manipular UAs de uma mesma ciasse são chamados

"UAs cooperantes", já que devem cooperar a fim de fornecer serviços e

comunicação a seus respecti'vos usuárlos Para que tal cooperação se es-

tabeleça os UAs utilizam protocolos padronizados Oenomina-se Pc. um

conjunto de protocolos que deflne a slntaxe e a semântlca do conteúdo

da mensagem sendo transferlda Cada lnstância do protocolo Pc está as-

soclada a uma classe de UAs cooperantes. No caso de troca de mensagens

r, interpessoals. a lnstâncla do' protocolo Pc utilizada é o P2.

� Um usuârlo acessa seu UA a fim de obter serviços de processa-

mento de mensagem Para tal. o usuário lnterage com seu UA via disposi-

tivo de entrada/saída ou um processo (por exemplo, teclado. impressora,

facsimlle) Um UA pode ser implementado como um conjunto de processos

do sistema operacional ou como um termlnal inteligente

Quanto a locali2ação física. UA e MTA podem ser implementados

em um mesmo sistema (UA e MTA co-residentes) ou em slstemas dlstintos

No caso de UA e MTA co-resldentes, O UA acessa o servlço MT interagido
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dlretamente com O MTA no mesmo slstema Caso contrãrlo, o UA deve se

COmunlCar com O MTA em outro slstema utllizando a entldade funclonal

sDE (Entldade de submlssão e Entrega), definlda pelas Recomendações

X�00, com flnalidade ,jnlca de lnteraglr com a Entidade MTA de form3 3

prover O acesso do UA ao MTA A sDE, por sua vez, se comunlcar-a cum C

MTA atraves do Protocolo de submlssão e Entrega (P3), padronlzado e

descrlto na Recomendação X411

+ + + +
I I Pc I I
1 UA 1( )1 UA I
! I I I
t t I I
I f I I
I sDE 1{ )1 MTA I
, I. P3 1 I
+ + + +

UA "stand alone'. UA-MTA co-Residentes

1.3- O SISTEMA DE MENSAGEM INTERPEssOAL

,O Slstema de Mensagem Interpessoal (IPMS) fornece serV1ÇOS pa-

�il comunlcaÇa� entre usuârlos Os UAs desta classe são chamados IPM-

UAs

Os elementos de servlçO estão definldos em [5]. O IPMS com-

preende o MTS, uma classe especifica de UAs cooperantes, e acesso a Te-

1ex e servl'OS telemátlcoS definldos pelo CCITT. Os usuãrlOS ,jo 1��S

geralmente são pessoas e constltuem uma comunidade. Note que outras

c1asses de UAs podem ser derlnldas Entretanto estes UAs fOrmarlam uma

comunldade dlstlnta e não poderlam COmunlCar-se eflClentemente com OS

IPM-UAs

Para prover o serviço IPM, UAs usam elementos de servlçO for-

necidos pelo MTS. Portanto! um IPM-UA deverla

1. Fornecer funç:ões necessãrlas- ao preparo de mensagens;

2 Executar a intera,ão de submissão °com o MTS;

3 Executar a interaç:ão de entrega com o MTS;

4 Executar funç:ões necessãrias ao receblmento de mensagens;

5. Fornecer funç:ões de cooperação com outro(s) UA(s) a fim de auxl-

llar seu usuãrlO a lldar com as mensagens,

6. Executar funções adicionalS de preparaç:ão e manlPulação de men-

sagenso
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prÓprlO módulo ou funções execut das

nlca�ão. As fun�ões próprlas do m.dul

local e correspondem

Jeto de padroniza�ão

comunlcação são aquelas que reque

rêncla de mensagens

servi�o de IPH e MT

O módulo Gerenciamento d

belecer e terminar o acesso ao MT ,

terface de servl�o

dos da UAE Por outro lado. este

qualquer resposta à comandos prev

�ões de gerenclamento vlsam contr

O Hódulo de Gerenciament

zenamento e seleção de mensagens

tem que mensagens possam ser prep

codiflCadas em slntaxe padrão

rio na busca de mensagens armazen

facllldades lOCalS: não sendo obJ

O módulo Comunicação pro es

tr�nslção de estados da UAE, comu

padronlzadas n

belece o mecanlSmO que rege a tra

seada na ocorrêncla de



TAM-MAX-U Indica o comprlmento máxlmo do conteúdo da men-

sagem que a UAE pode aceitar

VAL-DEF-CTRL-UA Contém os valores default de controle entre UAE

e MTAE. Estes valores podem sofrer alterações

durante um diálogo entre UAE e MTAE e se subdi-

videm em Clnco sub-campos

� C-TIPO-COD Indica os tipos de lnforma,ão co-

dificada que a MTAE pode transmltlr a UAE

�
C-TAM-MAX Indica o comprimento máximo do

conteúdo que a MTAE pode transmitlr a UAE

C-PRIOR-MIN- IndlCa a priorldade mínima da

mensagem que a MTAE pode transmitlr a UAE

C-FLG-MSG Indica se a MTAE pode ou não en-

tregar mensagens a'UAE

C-FLG-NOT Indica se a MTAE pode ou não

transmitir notificações a UAE

EST-UA Indica o estado em que se encontra a máqulna de

estados da UAE. Pode assumlr os valores descrl-

tos na seção 3

EST-USR Indica se o usuário está ou não llgado ao siste-

ma, Pode assumir os valores ATIVO ou N-ATIVO

�

TAB-CTRL-UAE

.
Esta tabela contém os valores temporários das restrições que

controlam as mensagens que o HTL pode transmitir a UAE.

Esta tabela é idêntica ao campo VAL-DEF-CTRL-UA da tabela TAB-

REG-UAE descrita acima.
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ldda prlmltlva SUBHIT.Request que é en\)lada na

sUbnll:'são da nlE!nsagem ão HTL

EVENT-ID IdentlflCador únlCO do evento de submlssão de

men:,agem ou sor)dagem, gerado pela HTAE Ê loên-

tlCO ao parâmetro submlt-event-ld da prlmltlva

SUBMITConf'lrmatlon que tr;)nSportd a COnflrmação

da merlsagem ao MTL

DATA-SIJB lndlCa data e hora da submlssão da mensagem ao

t.1TL É ldentlco ao rarâmetro data-hora de sub-

mlssão da prlmltiva SUBHIT.Conflrmatlon

N-NOTIF !ndlca a número de notlflca,ães aguardadas pela

mensagem ou sondagem

UA-ID-ORIGINAL Este campo é utlllZado por mensagens que possuem

destlnatárlOS cóPla cega e armazena O ldentifl-

cador da mensagem orlglnal

TABELA RELATIVA A UAE.

TAB-REG-UAE (TABELA DE REGISTRO DA UAE)

Esta tabela lndlCa OS valores permanentes de registro da UAE,

o estado da UAE e do usuárlo Estes va1ores de registro também são man-

tldos na HTAE E:,ta tabela contém somente um reglstro cuJos campos po-

dem ser alterados pela UAE e são descrltos abalxo,

NOHE.-OD Indica o nome O/R (orlglnator/reclPlent) do

usuárlO (UAE>

SENHA Indica a senha do usuárlo (UAE)

ENDERECO Indica o endereço de rede ou de transporte da

UAE

TIPO-COD-INFO Indica os tlPOS de Codlfica,ão da lnformação das

mensagens que a UAE pode entregar ao seu usuário
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cio e fim de cada lista

Formato dos �egistros de cabe,a de 1ista:

+ + + +

Tipo iptr fpt�

+ + + +

Onde,
, Tipo Indica se a lista é de mensagens ou de sondagens,

iptr Indlca O iníclo da llsta,

fptr Indica o fim da lista.
�

São necessários dois registros para a inser,ão de uma mensa-

gem/sondagem na llsta de mensagem/sondagem retidas para o MTA. O p�l-
.

meiro conte�la lnforma,ões sobre a ú1tima mensagem/sondagem da lista e

o segundo conteria lnforma,ões sobre a mensagem/sondagem a ser lnserl-

da. Esse ú1timo reglst�o é também uti1izado para a leltu�a de uma men�

sagem/sondagem da lista

Os registros das duas listas contem os mesmos campos a menos

do último que contém a primltlva submit Request na 11sta de mensagens

ou a primitlvaProbe.Request na 1ista de sondagens.

Os registros apresentam o segulnte formato.

+ + + + + +

I nLst I tam I prior I eventId I prlm I

+ + + + + +

Onde,
? n L s t A p o n t a p a rã O p r ó >< i .m O d a l i s t a j

tam Tamanho da mensagemj

.prior Prioridade de mensagemj

prim Contém o formato da prlmitiva sUBHIT REQUEsT/PROBE.REQUEsT

enviado pelo UA para o MTA.

As listas são armazenadas e manipuladas em disco
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TABELA RELATIVA AO MTL:

TABELA-REG-MTAE (TABELA DE REGISTRO DA MTAE)

Esta tabela contem as valores permanentes de reglstro da MTAE

e os parâmetros estáveis pelo MTL que regulam o fluxo de mensagens en-

tre a UAE e a MTAE Esta tabela cantem somente um reglstro cujas campos

podem ser alterados pela MTAE e são descrltos abalxo

�
VAL-REG Este campo contém as valores de reglstro da MTAE

e subdlvide-se em dois sub-campos

NOME-M Indica a nome da MTAE

SENHA-M Indica a senha MTAE

VAL-TEMP-CTRL Este campo contém os valores temporárlas das

restrições que controlam o fluxo de mensagens e

notificaçoes entre UAE e MTAE e se subdivlde em

quatro sub-campos. .

T-TAM-MAX Indica o COmprlmento máxlmo do

conteúdo que a UAE pode transmitlr a MTAE

T-PRIOR-MIN Indica a prloridade mínima da

mensagem que a UAE pode transmitlr a MTAE

T-FLG-SONDA Indica se a UAE pode ou não

transmitir sondagem a MTAE

T-FLG-MSG Mensagem

LISTAS DE MENSAGENS E SONDAGENS RETIDAS PARA O MTA
�

Quanto as listas, a UAE utiliza duas listas encadeadas e dois

registros utilizados como "cabeças" destas duas listas. Uma lista é

utilizada para armazenar mensagens retidas e outras para sondagens re-

tidas para o MTA. Estas listas são utilizadas para prover o servlço

"Ret ido para Ent rega"

Os registras de cabeça de lista contem apontadores para a iní-

�
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C1O e fl�1 de cada llsta

Formato dos re91stros de cabeça de llsta

+ + + T

Tipo iptr fptl�

+ + + +

Onde,

� TlPO Indica se a llsta é de mensagens ou de sonc1;�gl-'r1'-;,

lPtr lndlCa o lniclo da 115ta.

�ptr IndlCa o �im da 11St�

�

São neceSSárlOS dois �egistros par� a lnser,ão de uma �ers3-

gem/sondagem na llsta de mensagem/sondagem retlda:. para O MTA C 1-"- -

,
melrO cont�rla ln+'Ormações sobre a ú1ttma mens�gem/sondagem da :�sta e

O segundo conterla lnforma,ões sobre a mensagem/sondage�1 a ser lnserl-

da Esse ú1timo reglstro é também utillzado rara a leltura de uma ner.:.

sagem/sondagem da 11sta

Os reglstros das duas listas contem os mesmos campos a menos

do últlmo que contém a prlmltiva SubmltRequest na 11sta de mensdger\-�

ou a prlmltlva ProbeRequest na lista de sondagens

Os registros apresentam o segulnte formato

+ + + + + +

nLst tam prlOr eventld prlm

+ + + + + +

Onde,

" nLst Aponta para o pró><imo da listai

tam Tamanho da mensaoem;

prior Prloridade de mensagem;
�

prim Contém o formato da prlmltlva SUBMIT REQUEST/PROBE REQUES:

envlado pelo UA para o H TA.

As listas são armazenadas e manipuladas em disco
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IV. AS INTERFACEs

Uma Entidade de Agente UsuárlO deve se COmunlCar ora com o

usuário, para prestar-lhe os Servlços de ManlPulação de Mensagens, ora

com o nível de transferêncla de mensagem (MTL), o qual efetua a trans-

ferêncla. de mensagens São descrltas a segulr as duas lnterfaces atra-

vês das quals a UAE se ComunlCa no MHS-NCE:a interface com o mádulo

Interface e a lnterface com o mádulo MTAE

�

IV.1 -INTERFACE ENTRE UA E MTA
�

A interface entre UA e MTA engloba todas as prlmltivas de ser-

V1ÇO que são oferecidas ao UAL (nível de agente usuárlo) pelo MTL den- .1

tro do '1HS No caso em que estão sltuados no mesmo host, eles então ln-

teragem diretamente via estas prlmitivas de servlçO

A interação entre UA e MTA por lntermédio do servlçO de MTL,

portanto, a lnterface entre estas entidades, deve englobar toda� as

prlmitivas de serviço que são oferecidas pelo MTL ao UAL na provlsão do

servlço de Transferênclade Mensagens

Quanto a distrlbuição e locali2a�ão físlCa. UA e MTA podem es-

tar situados no mesmo host (co-resldentes) OU sltuados em diferentes

hosts. N�ste caso, a entldade SDE (pertencente ao UA) e Q MTA se comu-

nlCam de acordo com O protocolo P3, o qual é especlflcado na recomenca-

Ção X41� O protocolo P3 converte todas as primltlvas de servlço entre

UA e MTA (serviço MTL) em unldades de dados de protocolo, as quals são

trahsferldas usando-se oS ServlçOS de Operações Remotas (Remote Opera-

tions) e Transferêncla Confi�vel (RTS) .A especificação destes servlços

podem ser encontradas na Recomendação X.410.

No MHS-NCE, UA e MTA são co-tesidentes e portanto se comunlcam

através de troca de primltlvas de servlçO oferecldas pelo servlço MTL

As segulntes prlmitlvas de servlço são trocadas na lnterface entre UA e

MTA:

-(UAL) LOGON

-(MTL) LOGON

-LOGOFF

-REGIsTER

:-� UNIVERSIDADE FEDERAL �O RIO. DE JANEiRO
LfJ(:J NUCLEO DE COMPUTACAO ELETRONICA



(UAL) CONTROL

-(HTL) CONTROL

-(UAL) CHANGE-PASSWORD

(HTL) CHANGE-PASSWORD

-SUSMIT

-DELIVER

-PROSE

-NOTIFY

-CANCEL

�
A descrl'�O destas prlmltlvas e seus parâmetros se encontra na

recomendacão X 411

.

Durante a lmplementação deste COnJunto de primltlvas de servl-

ço forarr, feltas algumas restrlções eIYI re1ação a a1guns de seus parâme- '1

tros

L) As prlmltlvas de servl'o LOGON, LOGOFF, CONTROL, SUBHIT, PROBE,

DELIVER, NOTIFY f'or-aIYI J.mplemenladas sem qualquer a1teração,

L) ) As prlmltlvas de ser\./lço REGISTER e CHANGE-PASSWORD não são usa-

das no HHS-NCE mas estão dlsPonivels para recepção

IDENTIFICADORES UTILIZADOS NA INTERFACE ENTRE UA E HT.A

-UA -Corttent-ID

-SUBHI�-Event-ID

-PROBE-Event-ID
Conslstem de uma strlng de caracteres contendo a data local em se-

gundos

,i DELIVER-Event-ID-.. ---

Não é utll1Zado no MHS-NCE
,r

IV-2- INTERFACE ENTRE UA E O MóDULO INTERFACE

A manelra segundo a qual os servlços de MH são àpresentados ao
usuârio não Taz parte do escopo da série de recomendações X400 ' No caso

do MHS-NCE, existe um mádulo de auxllio ao usuário, �hamado módu1o ln-

terTace, o qual é 11gado ao módulo UAE. Por intermédlo deste módu1o, o
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usuário pode seleclonar oS recursos desejados de forma' clara e amigá-

vel

A lnformação entre estes módulos é trocada sob a t'orma de prl-

mitlvas de servl'O que foram definldas 10ca1mente, Exlstem selS prlml-

tivas entre os módu10s UAE e Interface, Estas prlmltlvas são uti11zadas

para queO O usuário possa solicitar os servlçOs de MH e para que a UAE

possa passar ao usuário alguma informação sobre os servlços soliclta-

dos A segulr estas primitivas são descritas

r,
PRIMITIVAS INVOCADAS PELO MóDULO INTERFACE:

Os parâmetros das primltivas abaixo são descrltos na recomen-

da,ão x411 do CCITT,
'1

PSUB Submlssão de Mensagens

Parâmetros IM-UAPDU

NDN-Supress

Deferred-dellVer�-tlme

Deliver�-notice

Converslon-Prohibited

Disc10se-Recipients

Alternate-reclplent-a1lowed

PPRB SubmlSsão de Sondagens

Parâmetros UA-content-ld

Recipient-O/R-names

Alternate-Reciplent-allowed

content-1enght

PCAN Cancelamento de Entrega Pré-datada de Mensagens

.Parâmetro UA-content-id" --0-��..,-�- .-,--00- .--

PCTRL Alteração das restrições que controlam as mensagens en-
�

tregues pe10 MTLo

Parâmetros Maximum-content-lenght

Lowest-prlorit�

Hsgs

Notificatlons

PLOF So1icita o término da lntera,ão

Esta prlmitiva não contém parâmetros
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PRfHITIVA TRANSHITIDA PELA UAE AO HóDULO INTERFACE:

In forma-usr Tran sm i t e men sagem d e " st at us.' ao usuár i o

Parâmetro Hensagem

Tipo Cadeia de caracteres

r. IV. 3 -HECANISHO DE COHUN ICACÃO

Uti1izamos dois meios de comunicação entre processos, tanto

para. a troca de primitivas entre o módu1o Interface e a UAE como entre

a UAE e a MTAE. Estes meios são as caixas postais (..mallboxes'.) e áreas

de memórla compartilhadas ('.g1obal sectlons") dlSPoníveis no slstema

operaciona1 VMS.

As calXas postals são dispositivos vlrtuals que funcionam como

filas FIFO e fornecem mecanismos de sincrOnlZação para troca de dados

entre processos Uma vPZ crlada, pode-se requisltar uma lnterrupção

quando umn mensagem for escrlta na calxa postal

No MHS-NCE, uti1izamos as caixas postais somente para SlncrO-

niza,ão na comunicação entre os processos. Portanto, a calxa postal é

utilizada para passar apenas a referêncla da área de memória comparti-

lhada alocada para a mensagem que se deseja transferir O processo re-

ceptor, então, sofre uma interrupção, que normalmente desvia sua execu-

�ão para uma rotlna que tratará a mensagem receblda

As áreas de memória compartilhada (global sections) são manl-

puladas através defu�ções de?envolvidas especificamente para a1oca�ão

� e dealoca,ão dinâmicà5. Desta forma, um processo pode alocar a área ne-

cessária para a mensagem, copiá-la para esta área global e a referêncla

.(des1ocamento com rela�ão à o lnício da área) para outro processo atra-

vés de uma calxa põsta1 �

Este mecanismo de comunica�ão interprocessos provou ser bas-

tante eficiente, combinando o sincronismo da mallbo)( com a rapidez de

acesso da memória compartilhada.
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V, o SERVICO DO HáDULO INTERFACE

V,l -A INTERFACE

CI\amamos de Interface a parte do A!Jente Usuárlo que lnterage

diretamente com o usuárlo, apresentando O conJunto de recursos de mani-

pulação de mensagens disponivel, bem como facllldades lacals para, por

exemplo, edição, envlo e seleção de mensagens Em termos slmples. é O

programa que O usuário executa para ter acesso ao slstema de mensagens

Este capitulo tem por objetivo dar uma vlsão geral dos servl-

ÇOS do mádulo Interface, Uma descrlção detalhada encontra-se em C10J

V,2 -A INTERFACE E O USUÁRIO -ASPECTOS GERAIS

É importante que a interface seJa amlgável, que supra as ne-

cessidades da comunidade de usuários, e tanto quanto possive1, tenha

funcionamento lntultlvo De forma a atlnglr estes objetlvos, a interfa-

ce homem-'máqulna do HHS-NCE fOl desenvolvida utll1Zan'do-se janelas e

"menubar"s, de modo que com POUCO esforço o usuárlo navega através

das opções, 1endo e enviando mensagens, notiflCações, etc

Um ponto forte em nossa lmplementação é o help on-l1ne em

qualquer parte do programa basta posicionar a barra de se1cção e pres-

sionar uma tecla para trazer uma. janela com lnf.:Jrmações expllCando o

uso da opção desejada. Procuramos �azer este help de +'orma lntegrada,

expllcando, por e�emplo, as dlferenças entre opções �lue poderlam pare-

cer iguais ao usuárlo,

Quanto a seleção de mensa!Jens para 1eitura, na tela prlncipa1

aparece uma 11stagem das mensagens armazenadas, contendo dados sobre

cada mensagem, tais como, b origlnador, assunto. data de �nvlO e rece-

blmento, e uma indícação destas lnformações aparece, para que O usuárlo

possa "abrlr" a mensagem em momento aprop.riado,

A Interface também procura facilitar a utilização de servlços

opciOnalS para envlO de mensa!Jens Como, por e�emplo, em campos do ca-

beçalho da mensagem �ue devem ser preenchldos com referênclas a outras

mensa!Jens Neste caso, é apresentada uma 1istagem das mensagens armaze-

nadas, de modo que basta selecionar a mensagem a qual se deseJa refe-
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nadas, de modo que basta se1eclonar a mensagem a qua1 se deseJa refe-

renciar presslonando uma tec1a.

A interface fornece ao usuárlo a opção de "configuração",

através da qua1 pode-se ligarldes11gar um reláglo da te1a, fixar alguns

par5metros de submissão de mensagens como pedido de notificação e res-

posta, ou selecionar qualquer editor externo para a edi,ão de mensa-

gens, caso o usuário não deseje utilizar o editor interno da Interface.

1; Foi imp1ementado um diretário de "ape1idos" (a11ases), de modo

a facilitar o endereçamento do ponto de vista do usuário Desta forma,

o usuário não necessita usar a forma padrão de endereçamento do MHS
.

(nomes 01R) para envio de mensagens.

..

V.3- ALGUNS DETALHES DE IHPLEMENTACÃO

Para implementar as Janelas e, de uma manelra geral, controlar

todo o 110 de termina1 fOl uti1izado o pacote SMG ("Screen Manager") .

parte da biblioteca do slstema VHS. Este pacote, além de abstralr a te-

la do terminal em janelas (denominados "virtual displa�s") , otimlza O

I 10 e lntroduz uma certa lndependência quanto ao terminal uti11Zado,

desde que este tipo esteja configurado em tabelas do sistema. Isso

constitui uma vantagem. se a instalação dispõe de vários tlPOS de ter-

mlnalS.

Para adminlstrar os arquivos de mensagens armazenadas e de di-

retárlO de ape1ido� utilizamos a tuncionalldade do "Record Hanagement

S�stem", RHS, também padrão do sistema operaciona1 VHS Foram crlados

tipos de dados e mádulos contendo funções de busca, leitura, atuallZa-

ção, de forma a tornar "transparente" o uso do RHS. Para otimizar o

�, acesso, os arquivos são indexados .

� A Entidade Agente Usuário (UAE) foi dividida em dois processos

independentes, a Interface e a "UAE" propriamente dita A Interface

dispara a segunda metade da UAE como um sub-processo logo que come,a a

executar. A partir deste momento, estes processos se comunicam através

de mailboxes e áreas globais como descrito na seção IV.3.

A Interface foi desenvo1vida de forma a ser completamente "de-

dicada" ao usuário. Ao contrário do MTS e do UAE, que lmplementam filas

de eventos para as mensagens recebldas. a Interface executa imediata-
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mente as ações devldas às mensagens recebida� da UAE. Isso é possível

porque as mensagens nesse sentldo são muito slmples, na malorla pedldos

para escrever algo na tela. Quanto à entrega de mensagens lnlErpessoals

a UAE utlllZa arqulvos compartilhados, escreve as mensagens recebldas

dirptament� no arqulvo e envla uma mensagem de sinalização, via ma 11-

bOK, para a Interface, que por sua vez lnforma o usuárlO e acessa o

mesmo arquivo no momento que o usuário o so1icita.

Atualmente, as mensagens são armazenadas nos arqulvos segundo

uma estrutura fiKa, acrescida de um prefiKo que contém lnformações para

faci1itar o acesso Esta forma restrlnge todos os campos a tamanhos fl-

KOS e introduz várlOS desperdícios, com campos que não são usados Pre-

tende-se, portanto, a1terar a forma de armazenamento, dlVidlndo O ar-

quivo em dois. um que const itui um "diretório'. de mensagens armazena-

das, e outro com os corpos das mensagens O prlmelro ar�ulVO terla, en-
.

t5o, um prefixo com informações sobre a mensagem, o cabeçalho da mensa-

gem codiflcarlo na sintaxe padrão (ASN.1) e, um ponteiro (número de re-

gistro no segundo arqulvo) para a primeira parte de corpo da mensagem.

No outro arquivo, teríamos uma 1ista encadeada de partes de corpo para

cada mensagem, cada registro constituído de uma part� de corpo de men-

sagem e um pontelrO para a próxima parte Tal alteração permitp o tra-

tamento de mensagens através de estrutu�as varláveis, ellmlnando O des-

perdício com campos opcionals, O que é frequente na sintaxe de repre-

sentaç50 de dados no padrão X400

VI -CONCLUSõES

A proposta de lmp1ementação da HTAE pe1o NCE pode ser utiliza-

da em dlVersOS ambientes, Já que as soluções adotadas não são partlCU.-

lares ao sistema operacional -utilizado em nossa instalação. o VHS

Apesar disso, existem problemas que, devido a sua natureza,

somente admitem soluções dependentes ao sistema operaclona1, como é o

caso da comunlcação entre processos Nestes casos, as soluções adotadas

devem estar em um módulo isolado com interface bem deflnida de modo a

facilitar possíveis alterações ou transportes posteriores.

Com a descrição funcional do MHS juntamente à especificação e

implementação dos módulos RTS, HTAE e UAE, obtém-se a especificação e

implementação completa do HHS proposto pelo NCE/UFRJ para o projeto RE-

DE-RIO.
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