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UHA VISAO DO FUNCIONAHENTO DO SISTEHA

DE HENSAGEH DO NCE/UFRJ

RESUHO

O objetivo deste 1-elató}-io é ap1-e5enta\- uma 1;)}-OPosta do ��CE

pa}-a o Tuncionamento b�.sico do Sist�ma de rí�nsagem (HHS) , baseado na

sÉ}-ie X400, qLle 5�1-á. adotado no p}-ojeto R�d�-Rio.

O Proj et o Rede-Rio i}-á pe}-mit i)- a int e}-1 igac:ão da5 Un ive}-sida-

des do Rio de Janei}-o at}-avés da I�enpac .

AN OVERVIEW OF THE OPERATION OF THE NCE/UFRJ MESSAGE SYSTEH.

ABSTRACT

This }-epo\-t p}-esents a P\-oposal T}-om the NCE .To\- the Basic

Ope}-at ion oT t he Hessage S�5t em ( MHS ) , .basead on t: he X400 se}- ies , t o be...

adopted in the .p}-oject Rede-Rio .

-The project-Rede-Rio wil1 allow the inte}-conn�ction ot. Univer-

sit i�s oT Rio de Janei)-o th}-OLl9ht the Renpac .
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UMA VISÃO DO FUI�C1ONAMENTO DO SISTEI1A DE HENSAGEM DO NCE/UFRJ

o

I. INTRODUCÃO

O p,-opósito de Llm Sistema de H�nsagem (11HS) é p,-oPol-cional- I-e-

CUI-SOS e supo,-te pa,-a que seus LlSLlá,-ios possam t I-ocal- mensagens ent,-e

si através de Llm meio j-ápido e et'iciel1te" A sél-ie X400 det'iri� Llm HHS de

acordo com os p,-incípios do modelo OS1 �. dessa t'ol-ma. es-te sistema po-

de ser constl-Llído sobl-e qLlal qLlel- ,-ede física .

A especiticaç:ão de Llm Sistema de 11al1ipulaç:ão de 11ensagem e sua

imp 1 emel1t aç:ão fazem pa,-t e de Llm Pl-oj et o denominado REDE-RIO" Est e pI-O-

jeto tem- como objetivo pl-incipal. possibilitar a intel-conexão dos com-

putadol-es de gl-al1de 1:)OI-te das Ul1iversidad�s do Rio de Jal1eil-o.

A- implementaç:ão dos se,-viç:os a sel-em ot'erecidos pela REDE-R1O

�egLle a tendência il1tel-nacional de basea,� os desenvolvi-m�ntos de soft-

ware/hal-dwal-e segundo o modelo OSI/1SO. As set e camadas espec i ficadas

pOI- este modelo são: ��ísico. enlace. I-ede. t1-anspo1-te, sess�\o. aPI-esen-

taç:ão e aplica.ç:ão.

As três camadás infe,-iol-es já estão definidas pelo CCITT. e

constituem o p,�otocolo X.25. O pad,�ão X.25 é ofel�ecido pela RENPAC (Re-

de l�aciol1al de Paç:otes) e sel-á Lltilizado como meio de il1tel-conexão �n-

tl-e os Vál-ios centl-os pa1�ticipantes da REDE-RIO. O hal-dwar"e e softwar"e

necessários pal-a l;el-mit il- a irlte1-col1exão sel'ão adquil-idos dil-etamente

dos Tabl-ii::antes .

,
O proj et o REDE-RIO t em como t a\-efas o est Lldo , a �s�'ec i fic:aç:ão

e a imp 1 ement a.;ão d<:�s seguint es camadas :

-a c:aITlada de tl-anSI?OI-te;

-a camada de sessão;

-a 'camada d� aplicaç:ão;

-o s�,-ov"'iç:o de Tel-mina1 Vil-tual ;

-o sel-vj.r;o de Col-l-eio El��t1�ôl1ico;

-o s�l-vi.;o de 11�\rlipL�I�".;ão e T1-ans,fe1�ênc ia de Job ;

-o sel-viç:o dt:.' 11aniPL�1aç:ão. Acesso e TI-ansfe1-ência de AI-qLlivo.

r�f� UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



Na Univ�rsidade Fedel-al do Rio de Janeiro, o computador' que se

intel-l igal-á a REI"F'AC é o VAX 8810.
.� -

O objetivo desse l-elatót-io é aPI-esentat- llma j:)I-oPosta do !.�CE

pat-a o procedim�nto básico do t'l�ncionCl.mento do MHS pal-a o p,-ojeto RE-

DE-F:IO, e está o,-ganizado da segl�illte fol-ma:

(1) O modelo do MHS;

(2) Os sel-\/iç:os do I'tHS ;

(3) ConTigut�aç:ão Tísica dos componentes;

(4) O fllncionam�nto do MHS; ..

(5) Conclusão,

" ,

II. O MODELO DO HHS

.
A sél-ie de 1-ecomendaç:ões X400 especifica llm ambient:e l:>a1-a Ha-

nipuiaç:ão de Mensagem. Um. ambiente de ManiPL(laç:ão de Men5ageLrr é t'ol-mado

.c:oleti\/amente pelo SisteJna pat-a Maliipll1aç:ão de l'1ensageln (MHSj e todos

SeL(S USllál- ios .

-Os sel-viç:os oTel-ecidos pelo ril-IS tol-nam este aJnbiente em Llm

meio de intel-C:âmbio entt-e sel�S USL(ál-ios pal-a a t,-oc:a de mensagen�; ( fi-

gLll-a 1) .

O HHS é o pl-ovedor de serviç:o pal-a a l'Íanipl�1aç:ão cle Mensagem

(MH) .Ele é c:onstitL�ído pOI- L�m c:onjLlnto de Agentes USllá\-ioS (UAs) e o

Sistema de TI-ànsfel-�nc:ia d� Mensagem (11TS) .

O HTS f<?t�llece oS me;os pelo? quais os UAs podem, t l-oc:a\- de men-

sagens. O I1TS é composto de l�Jn conjLlllto de Agentes de TI-anst'e,-ência de

Mensagem (MTAs) que inte\-ag�m �nt\-e si pa,-a l-etl�ansmiti\- as mensag�ns

ao sell dest ino ( figLll-a 1) .
"

Um llSLlál-io ol-iginado\- pl-epal-a L�ma mensagem cOln o aLlxíIio do

seu agente USL�á\-io (UA) .O UA o\-iginadol- int�\�ag� c:om um I1TA parCI. sub-

Inete\- a mensagelrr ao I1TS. A Jnensagem é )-etl-anslnitida erltl-e os I'tTAs àté

chegal� ao I1TA dest inat ár io .A H TA dest inat á)- ia int e)-age , POI� SLl-.:"l. vez ,

coln o UI� destinatá)-io pal-a ent\-G.'gal- a Irrensagem ao llSL�ál-io destinat:ál-io.

"
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II.1 -AS ENTIDADES E F'ROTOCOLOS

Ba.seado no modelo fLInciol1a.l, �")od�mos distin9Llil" t)"ês tipos d�

Sist�ma como rnost1"a.do na figL�1"a 2.

+ + + �---+

I + + I .Pc I + + I

I UAE I I UAE I

I + + II+ + I

I I 1 1.

I t + + 1...: 1

1 + + I P 1 1 + + I F.3 I + + I

I J HTAE I I HTAE II I SDE I

I + + I J + + II+ + I
+ + + � + + +

-S3 S2 S1

FIGURA 2 -HODELO DE ENTIDADES E F'ROTOCOLOS

Sist�ma. S1 contém Som�nte funçõ�s do UAj

-Sist�ma S2 contÉ'.m Som�nte fLlnr;Õ�S do !'1TA;
.� # ##

-Sist�ma S3 cont�m fLlnr;Ó�S do JJA � do HTA .

N�$5� mod�lo são ident i fícados t ,"ês �nt ídades t'Llnc ionai5 :

-Entidad� UA (UAE);

':" Ent idade HTA ( I1TAE ) i

-\Entidade d� SL�bmissão e Ent1"ega (SDE).

Trê.s ti�)os distíntos de P)"otocolos são Lltilizados �ntl"� as �n-

tidad�s t'uncionais do modelo:

" .� .
(i) PI-otocolo de Transfel-encia d� Hensagem (F.1)

Est� PI"otocolo defin� a inte)"aç:ão d� retransmissão entl-� os

HTAs � OLltl"a.5 int�l"ar;õ�s nec�ssál"ias pa.I-a. p)"over. a. tl-ansTel"'ência d�

lTIensag�n$.
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(2) F'rotocola de SLlbmissão e Entl-�ga (F'3)

Este pr-otocolo define a inter-al;ão de submissão e a int�l-al;ão.

de �nt l-ega ent I-e as UAs e os I1TAs .

( 3) F'c

f'c é potencialmente Llm conjLlnto de pl-otocolos qLle d�finem a

sintaxe e a semâr\tica do conteLldo da m�nsagem qLl� �stá sendo t\-ansfe\-i'"'"

da- ."

III. OS 5ERVICOS DO MH5

Os LlSLlál-ioS do MH5 dispõem df:.' Llma col��ão de \-eCLlI-SOS e faci-

1 idades pa�-a envia\- e \-ecebe\- mensagens de. Llma fol-ma eficiente e ex-

pressiva. Esta c:ole�ão de \-eCLl\-SOS ofe\-ecidos pelo 111-15 l-ef1ete a capa-

.cidade funcional do sistema- A capacidade funcional é Compo':5ta P�loS

E1ementos de Se,�vil;o pa\-a HH- Estes Elementos de Se,-viç:o +'0\-mam a base

do MH5. -.

Os Elementos de Se,-viI;OS do MI-IS, São P\-OPo\-cionadoS atl-avés de

dllas c 1 asses d� se,-viçoS. O 5e\-viço de T\-ansfe\-ênc ia de Mensagens ( MTS )

qLle SL�po,-taaplicações ge\-ais e independentes pa\-a transfe\-ência de

mensagem. O Se\-Viço de Mensagem Int e\-pessoal ( IF'MS ) qLle SL�PO'-t a comlln i-

cação intel-pessoal. Cada L�ma destas classes de se\-vi,os se divide �m

SERVICOS BÁSICOS E FACILIDADES. OF'CIO(�AIS, que cO'-I-espondem, I-espect i'Ja-

mente, aos sel-vil;oS que São inerentes ao MHS� e aos Se\-ViçoS adicionais

qlle podem se,- se�ecionados m�'nsagem-�-mensagem OLl por L�m pe,-íodo de

tempo contl-atLlal-

.'I.
.�

O 5ERVICO BÁSICO DE MT

O Sel-vi�o Básico de MT permite Llm UA sLlbmetel- e ,-eCebE\� m�nsa-

gens, �;endo informado r,o caso em que a men�ag�m não Po(j� se\- er\t,-egl�e

ao UA de:stinatá\�io. Cada m�nsag�m é identificada Llnicame:ntE 1:1�10 UA.

,
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Pa\-a facilitar, uma comunica,ão exPl-essiva, o UA pode indical-

ao H TA as 5Llas capacidades com \�espeito as mensagens l-ecebidas, tais

coma tipos d� codiTica,ões da info\-maç:ão que podem 5e\- ac�itos nas men-

sagens ent \-egLle5 a e 1 e. AI �m d isso, são Tol-nec idos em cad a mensagem en-

tregue ao IJA a tipo de conteLtdo. os tipos ol-iginais de codific�.ç:ão da

int'o\-maç:ãa da m�nsagem. LIma indicaç:ão de conve\-sões qLle possam tel- sido

real izadas .os t ipos íesul t ant es de cod i fica,ão da in fol-maç:ão e <3.s da-

tas de submissão e entl-ega da mel1sagem ao H TA .

.AS FACILIDADES OF'CIONAIS DE MT

As Foacil idades Opcionais de HT Ofel.:ecem \-eCUr5os adicionais ao

UA que aumentam a capacidade fLlncional do MHS .

Esta -classe de se)-vi,os peímite O UA sLlbmeter OLl cancelal- men-

sagens ao MTA p�.\-a ent\-ega pl-é-datada. O UA pode solicita\- ,�o H TA qlle

retenha as mensagens e/oLl notifica,ões para entl-ega até Llltima ol-dem. O

UA pode l-equisital- qll� o MTS l-eal ize l�ma detel-minada convel-são sobre a

lTÍensagem Ol\ pl-aibí-la. QL\anto a entl-ega de mensagens, é ofe)-ecido ao UA

a pos5ibil idade de 5e\- informado da entl-ega tia mf::nsagem. UITla mesma men-

sagem pode 5El- entl-EgLle a vários UAs dest inatál-io5 .O UA pode ainda 1-�-

.quisit a\- qUf:: a t )-ansfe)-ênc ia at l-avés dos MTA .s sej a Ll\-gent e, não Lll-gen-

tE OL\ normal.

No caso dE impossibilidade d�' Ent)-ega da mensagem, o UA F-\ode

solicita\- o \-Eto1-no de mensagens, pe\-mitil� qLle a mensagem seja entl-eglte

a OLtt1-O UA dEntrO de cel-tos c1-itérios. OLl proibi\- o MTA de notificá-lo.

.Nas Facilidadf::s Opcionais de MT está incluído o 5e\-viç:o de

sondagem. Com Este sel-viç:o o UA ve1-ifica antes da SLlbmi5São, se uma

mEnsagem part iCLII al- poder ia SE1- ent \-f::gLle com SLlC�SSO o.

�

.O SERVICO BÁSICO DE IPH

O Sel-viç:o Básico de IF'H cOmpl-e�nde Llm conjLlnto dE Elementos de

SE\-viç:o qLte possibilitam ltm U'I.uál-io �rlvj.al- e recebe\- mensag�ns-IF'. F'ala.

isto. �ste 5el-viç:o Engloboa o Sf::\-viç:o Básico de I1T E ainda pe\-mitE qLte

IF'H-UAs 'CDQF)�'r.antes estabeleç:alTl Llm jod�ntif'icadol- pa\-a cada mensagem-IF'

trahsmit:ida DL� \-�'cebida. e qLle a natLtre2a e os at:ribLlt:os do CO\-PO da

mensagf::m-IP sejam t\-ansf'el-idos jLtnto com o CO1-pO desta m�nsagem. O
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LlsLlário pode ainda enviar Llma mensag�m-IF' CLljO C01"PO contenf"\a '/át"ias

pat-tes de natu1"eZa e tipos distintos, entre os qLlais textos enc1-ipta-

dos, e t'utu1"amente voz.

.AS FACILIDADES OPCIOI�AIS DE IF'H

As Fac i 1 idades OPC ionais de IF'H visam t01"na1" a comun ica,ão

mais exp\-�ssi'v'a e objetiva, Esta classe de ser.vi,o engloba as Facilid�,-

des Opcionais de HT. pe1-mite ql.le o. Llsllát-io ao envial" a mensagem se

identifique de fo\"ma amigá'vel ao destinatá\-io (ja mensagem. opine sobt-e

a imp01-tância. aSSl.lnto. obsolescência. sensitividade, da mensagem e as-

socie esta mensagem com oLltr'a(s) mens�,gens-ÍP. O l.lsuát-io pode solicita1-

que o destinatá1-io da mc'nsagem envie l.lma \-esposta desta mensagem a ele

Ol.l a out\-o(s) usl.l:á\-io(s) .ql.l.e seja info\'.mado em caso de 1-ecebimento Ol.f.

no caso de impossibilidade de \-ecebiment:o da mensagem POt- pat-te do des-

t inatá1"io .e ql.le Sel.l UA 1-emet a as mensagens \-ec�b idas a oUt 1"0 LlSuá\" ia .

As mensage!lS }-emet idas podem se\" enviadas no C01"PO de ollt\"a mensagem-

IF' .

Qllanto--ao dest ino da mensagem-IF', a c 1 asse dos Se}-vi,os O PC io-

nais ofe\-�ce a possib i 1 idade de Llma mensagem-IP se\" �nviad�" a Vá1" ios

, destinatá}-ios de dife\-entes categorias e de se dete\"mina\" o g\-al.l de 1"e-

vel a,ão dos dest inat á\- ias uns aos "OUt t-os. Um dest inat á1" ia pode seJ- ca-

tego\"izado çomo p\-imát-io, cópia Ol.l cópia cega. A exata d.istj"f'!ç:�,o ent\-e

,as catego\-ici.s de d�stinat�.\"ios p1-imá\-io e cópia não est�. especificado.

Entt"etar\to. pode\"ia ser espe1-ado dos destinatá1"ios primá\-ios, por exem-

p 10. ag ir sobre" a mensagem-IF' .en ql.tant o ql.te �"os dest inat á\- ios cóP ia p 0-

de\- ia 5e\- enviada a mensagem-If' soment e pat-a in t'01"ma,ão .Um dest inat á-

r io cóP ia cega e: aql.lel e pa1"a o qual e: enviada l.lma cóP ia comp "l et amen t e

independente da mer1sagem-IP, de t'or"ma ql.le a sua identifica,ão não e: 1-e-

velada ao(s)" -destir1atá1"io(s) pt-iltlá1"io(s) nem aos àe�t;nC1"tct1"io(s) cópi-a.

dE\ mensagem ot-iginal ,

.AS FACILIDADES LOCAIS

Uma UA pode execLltat- t'Lln,ões locais pa\-a Sel.l USUá1-io ale:m tios

Elementos de Sf::l-vi,os de ,IF'11 e HT ou em coml)ina,��o com a"1guns destes

serviços. Os se1"viç:os. locais r1�"o t"eCIl.le1"E�m cooPf::ração ertt1-e LlSLlá1-ios e

Sel.lS UAs, desta t'o\"ma, não !.;ão objeto de pad\-oniza,ão.

,
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IV. CONFIGURAC�O FÍSICA DOS COI1PONEI�TES

OsUAs podem Se\- Co-\-esidentes com MTAs oU. unidades indepen-

dentes. A FigLl\-a 3 most\-a as t'ormas de o\-gafliza\- oS UAs fisicament�.

Quando UAs e MTAs São implementados em Llm m&.'sITIO sist�lna <UA e

MTA co-residentes) } o UA acessa -os elementos de sel-vic:o de MT. iflte\-a-

gindo di\-etament� com Llm MTA do mesmo sistema.

Quando um UA i ilnplementado em Llm sistema t'isicam�nte sepal-ado

( UA independent e) o UA deve se comLln ic a\- com o MTA r\.LIIR OLlt )-O s ist elna }

via Pt-otOColos pad)-onizados especif'icados pat-a MH. Estes P\-otOCol0S es-

tão definidos na Recomendação X.411.

-V. FUNCIONAMENTO DO MI;S
..

O procedimento básico do fLlncionamento do x400 consiste de um

.ciclo de inte\-\-ogações. EstE.' ciclo analisa a ComLlnicação com a camada

de sessão, analisa ? ComLlnicação c!:1m o LlSLlá\-io, e ativa qLlando necessá-

rio oS p\-ocediment'os de ttManst'erência de ITIerIsagem pal-a a camada de se5-

São OLl pa\-a o LlsuálMio. Cada anál ise t-eal izada se I-et'et-e a Llma possívE.'1

t-E.'cEpçãO de. uma m�nsagem- pt-oveniente da camada de sessão OLl do LlSLlá\-io.

O Sistelna de HaniPLllação de H�nsagEm podE se1- di,vidido em 3

módul0S. que São:

\

A -O módLll0 UAE qLle contém fllnções ativadas pelo LlSLlá\-io qLlE

Co\-t-eSPOr\dem aoS E:lemEntos de ServiçoS necessá\-ios pat-a inte\-agit- com o

Sistema de T\-ansferência de Mensagem;

B -O módulo I1TAE que f'ot-nece oS IneioS PEloS qLlais oS agentEs

LlsLlá\-icis (UAs) podEm t)MOCar mensagens at1-avés das t-edes de comLlnicac:ão

de dadoSj

C -O módLll0 Ii:TS qLle é a pa\-te da entidade de aplicac:ão (AE)

t-esponsável pela c\-ia �io e manLltenção (.1e associaçõ�s ent\-e oS pat-es de

AEs.
.
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USUÁRIO

+ +

,J + +

I UAE

I + +

I + +

II. HTAE

1 + +

1 + +

I RTS
I + + '.

+ 1

SESSÃO

FIGURA 4 -HODELO FUI"CIONAL DO X. 400
-

A seguir J se\-cí. desc:\-ito c:ada módu10 sepa\-adamerIteJ �nfoc:ar1do
seLl fllnc: ionament o. �.

V.1 -O HóDULO UAE

-A PI- il1C:ipa1 fLInç:ão de LIma ent idade:' d� agent � LlSLlá\-io é p\-ove\-

a.o LlSuá\-.io .se\-viç:os de súbmissão e ent\-�ga de m�nsagens at1-avés do HTS .

UAs são a.gr�lpados em c: 1asses baseando-se no t ipo de mel1sagens qLle po.d�m

manipula\- .

O Sist ema de Hensagens Int e\-pessoai s ( IPHS ) f'o}-nec:e a seLls

USUá1-ios serviç:os espec:ific:os pa1-a. Stla int�\-c:omllnica.ç:ão c:a.pac:itando-os

no envio e }-ecepç:ão d� mensa.gen5 inte\-p��ssoais (m�nsagens-II:.) .O I(:.I'1S

c:ompl-eende o HTS� uma c:la.sse.espec:ific:a de UAs denominadas IF'H-UAs e

ac:esso aos se\-viç:os Tel ex e aos s�rviç:os t �1 �mát ic:os p�d\-on izados p�10

CCITT. Além dissoJ a IF.H-UAE d�v� fo\-n�c:�}- fac:ilidades 10c:ais ao seu

LlSllá}-io d� t'O}-ITla a mell"\o}- of�\-ec:e\- os }-e:c:LI}-50S de mal1ipLlla�ão de: m�nsa-

9�nS (HH) .

O s�\-viç:o IPH é C:OITIPOStO do c:onjllnto d� 5ervlç:os d� T\-anst'�-

\-ênc:ia d� He:nsage:m (MT) � do c:onjLlnto de S�\-Vic:O5 propo\-cionados pEla

c:ooPt=.'I-a��o d� IF.M-UAEs J qLle PO\- 5tla vez C:OoI:>e:1-am �nt }-� si at l-avé:5 do

P}-otocol0 de 14�nsag�r}s Int�\-pe5soais (P2)J �sPf:�C:ific:a(jo PEla r.::f-'come:r}da-

,ão X.420.
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Pa)-a P\-OPol.ciona). O S�I-ViC;O IF.f1, as IF.H-UAEs dev�m \-�al i2a)-

op�\-a�Õe5 qU� Supo)-tem �lem�nto5 de s�)-vi�o �sP�cíTicos. A op�\-ac;ão d�

Llma UAE é d�5Crita �m te)-mos das sLlas int:�raç:õ�s com o U5Llá\-io � com a

HTAE a �la associada.

A S�gLlir é d�sc)-ita Llma Pl-oPosta do t'u\lcionam�\lto d� Llma IF.H-

UAE a s�r \-eali2ada �m um ambi�nt� VAX/VHS L�tili2ando-5� a lingllagem C.

V.1.1 -O Hod�lo Funcional

O mod�lo t'll\lciona1 da UAE divid� 5llas Tll\l�Õ�S �m qllat\-O módLl-

105 p)-incipai5: o módul.o int�rt'ac�. o módLllo d� g�I.�nciam�nto de m�nsa-

gens, O módlllo d� g�\-�nciamento d� ComL�nica�ão, e O módlllo comL�nicac;ão .
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o sub-módulo !,nterface é o ponto dE.' contato entre o sistema de

mensagens e o Lt';;;uá\-io. Este módLllo apresenta C1.O L\sLlá\-io toda a gama de

reCLtrSOs de manj.PLllação de mensagens disponível, t'o\-nec�ndo -Facilidades

locais pa\-a e�ji,ão, composição e envio de mensagens, bem como a seleção

de mensagens p,-eviament E.' ,-eceb idas .

O sub.-módulo Ge\-enc iament o de Comun icação é \-esponsá e I pOI-

est abel ecel- e t e\-minar o acesso ao MTL, mapea\- sol ic it aç:õe';;) do módLtlo

inte\-face em p,-imitivas de servi,o pa\-a o MTL e ati'...a\- a máqLlina de es-

tados da UAE.

O sLlb-módLllo de Gerenciamento de Mensagens ope\-a a pa\-te de

armazenamento e 5ele�ão de mensagens. Estas Ope\-a�ões co\-\-espondem a

-Facilidades locais, não sendo objeto de padroniza,ão.

q sub-módLl'1o Cornunica�ão p\Mocessa a máCILlina lógica qLle ope\-a a

t\-ansição de estados da UAE, comunicando-se com a I1TAE at\-av�s das pl-i-

mitivas de se\-viço padronizadas na \Mecomel;dação X411.
.

-:-.. .

V.2 -O HóDULO MTAE

A P\- inc ipa 1 f'Llni;ão de LIma Ent idade de Agent e de T,-ansfe)-ênc ia

de Mensagens (MTAE) é prove\- o Se\-vi�o de T\-ansfe\-�ncia de Mensagens

(HTS) I o qLlal f'o\-nece a 5eLls UA's aplicações gerais e independentes pa-

ra t\-ansfe\-ência de mensagens .

AlgLlns serviços \-eqLlisitados I�elos UA's são fo\-necidos por

meio' de :funçõ�s localizadas em Llm Llnico H TA pois não deper\d�m da tt-ans-

-Fe;'\-ência de me;'nsage'ns ent\-e MTA's e;' OLlt\-OS; e;'ntl-e;'tanto, \-e;'qLl�\-em ClLle
dois ou mais MTA ' s coopet-em ent \-e si. Tal coope\-açãõ � defin ida pelo

protocolo de Tt-ansfe,-encia de Henságen5 (?1) e;'ncont\-ado na t-ecomendação
X.411. ,

Além dos se\-viç:os, consj.de\-ados básicos, o HTS fot-nece ag\-Llpa-

me;'ntos de elementos de se\-ViçO5 pal-a sondagem, submissão, ent1-�ga e in-

fol-maçõ�'s .
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2. SUB-HóDULO ADHINISTI�ADOR .,.

Através destr:: sLlb-módlllo O administ1-ado1M inicializa Oll altr::1-a

as int'o1-maç:ões al-mazenada5 e:m disco ne:ce:ssál-ias parao corl�r::to T,J.ncio-

namE'nto do $istr::ma.

3. SUB-HóDULO COI�SOHE-UA

É 1-esponsável I:>or det�ctar a 1-e:cepç:ão de me:.11!8agE'n5 p1-ove:niente

do lTIódulo IJAE1 p}MOCe5Sar a me:n5a9�m 1-e:ce:bida, at iva}- o 5Llb-módulo

TRANSFERÊI�CIA-UA pa}-a t}Mansmiti1- a mensagem }Mesposta pa}-a o módLll0 UAE

e, ativa1M, qllando solicitado, o módulo TRt�"JSFERf1:I"CIA-RTS paía tr.ansmi-

til- llma men5agc'm .ao módLll0 RTS.

'.
4. SUB-11óDULO CONSOHE-RTS

�:.. É 1-esponsáve:l por detecta1- a 1-ecepç:ão de lJlenSagens pl-oveniertte

do módLllo RTS, pt-oce:ssat- a mensage:m t-e:ceb ida, at ivar. ql-lando so1 ic it ado

o $Llb-módLllo TRANS1:-ERÊI�CIA-Ii:TS pal-a t1Mansmit ilM Llma mensagem pa1Ma o ITIÓ-

dulo f::TS e/oLl at iva1- o sLlb-módul0 TRANSFERÊ:NCIA-UA pa1�c;I. t r.ansmit i1- uma

men$agE.'1T! pa.1-a o ITlódlllo UAE.

5 .SUB-HóDULO TRANSFERÊI-!C I A-UA

É re:sponsável P�lo proc�ssamento dc' mE.'nsagens a set-E.'m t1-anslni-
, ,

t idas palMa o ITIodul0 UAE .

6. SUB-HóDULO TRAI'JSFERÊNCIA�RTS

� 1Me:sponsáve:l P�lo procE.'ssa:mE.'nto dc' mE.'nsagr::ns a sr::IME.'m t1-ansmi-

t idas pa1-a o módlll0 RTS .
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V.3 -O HóDULO RTS

O RTS (Set-vi!;:o dE.' TI-anst'et-ência Cont'iável) é a pat-te da ent i-

dade de .apl icação (AE) t�esponsável PEla cl-iac:ão c' manu.terlç:�{o de asso-

cia!;:ões entt-e os p.."'\t-es de AE e PEla tt�ansfel-�ncia cont'iável das Ltnida-

des de dados do protocolo de aplicaç�1o (AF'DU) entrE estes pat-es.

O mÓdLtlo F�TS LtSa ext�nsivamr::nte os sel-viç:os de 5e5S�io qLle �5-

tão dit-etamente disponíveis pat-a AE pelo nível de aPt-esentação. QLlanto

ao nív�l de aPt-esenta!;:ão, Llm mí1limo dr:: procedimentos '::0ão necE.'ssát-ios

, pat-a at endet- as necess idades do RTS .

-

V.3.1 -O H odeIo FLlncional

Os set-vi!;:os do ITIÓdLllo Ii:TS São ofel-ecidos att-avés de +'Llnç:Õ�S

que são seJ ec ionadas pelo. módLllo H TA. Essas Tun!;:ões em j.",)�t-vic:o e><�CLlt am

o mapeamento dos set-viç:os pedidos pelo módlllo MTA em set-viç:os oferE.'ci-

dos pela camada de sessão.
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FIGURA 7- HODELO FUNCIONAL DO RTS

.O mod�10 funcional do RTS consiste dE quatt-O fLlnc:õ(;;'� princi-

pais qll'e 5t�o :
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1. RTS-TX

F�,n�ão \-�sporlsáv�l PO\- ativa\- pelo P\-oc�ssamento da m�nsag�m

proveniente do módu10 MTA quando solicitado, a f'Lln�ao ATIVA-SESSÃO pa)-v.

t ransmit i)- Lllna ITI�nsagE.'m à camada d&.' sessão .

Este processamento cons.lste em map�ar sol icita�ões de sel-vi�os

pelo I'1TA em solic:itar;ã�s de se)-vir;os do RTS pal-a a camada d&.' s�ssão.

2. ATIVA-SESSÃO .'.

Responsável pelo processalnento d� 1TIf,.'nsag�ns cl s�)-C'm t\-ansmiti-

das pa\-a a camada de sessão ,

3. RTS-RX
..

Através dessa f'un�ão a mensagem )-ecebida pe1 a t'un�ão CONSOI'1E-

SESSÃO é processada e 1..epassada ao módLl1o MTA, quando necess"il- io .É
"

ati'.Jado q�lando é solicitada a +'Lln�ão (�TIVA.-SESSAO r.)al-a t1-ansmiti1- Llma

mensagem à camada 'de sessãç .

Este p1-oc�dimento consiste �In mapea\- os se\-�'i�os ot'el-ecidos

pe1a camCl.da de sess:;"\o em sel-vi.�os ofe}-ecidos pelo RTS pa}-a o módulo

MTA.

.4. CONSOI'1E-SESSÃO

É respor)sâvel pO1- d�tectar � \-ecep�ão de mel1sag�ns p1-o'.Jeni�nte

da camada d� sessão.

\'
.

VI. CONCLUSõES

A desc}-i�ão fllncional do MI-!S do I"CE 1:lode ser implementada .em

d ive}-sossist eITli:1.s Opel�a(.: iOr}C1.is , vist o CJLle as sol Ll�ões adot atias não são

pC\}-ticLtlar�s ao sist�ma operacional Llti1izado E.'m nossa int.;talaç:ão, o

VMS.
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A especificaç:ão de cada módlllo do nosso lt!odelo .fllnc:iona1 sel�á

apl-esentada com mais detal he$ em ,..el at ór ios t écn ic:o$ a ,;;el-eITI Pllb 1 icado';")

POst EI- io,-ment e .

Qllanto ao estágio atual da implementaç:ão do HHS., rodemos. dizEI-

qlle �ncont\..a-se totalment� d�s�nvolvido pal�a uso local no V�\X/V(-1S.
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