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RESUMO

Este relatório descreve oS principais aspectos envolvidos no

desenvolvimento de uma implementação dos serviços de

Transferência e Manipulação de Tarefas ("Job, Transfer and

Manipulation -JTM") para o sistema VAX/VMS, de acordo com o

processo de padron i zação da I SO (.'1 I nternat i ona 1 Standards

Organizationl') para o modelo OSI ("Open Systems

Interconection") .

ABSTRACT

This report presents the most important features found in the

development of an implementation of Job Transfer and

Manipulation services for VAX/VMS system, according to the

process of standardization in course by IS0 (International

Standards Organization) for OSI (Open Systems Interconection)

Model.



1. 1ntroduç:ão

O objetivo deste relatório é retratar os aspectos de
maior relevância derlvados do desenvolvimento de uma
implementaç:ão dos serviç�s de transferência e manipulação de
tarefas. em processo de padronizaç:ão pela 150 ("Job, Transfer
and Manipulation -JTM"'). para o ambiente específico composto
pelo sistema VAX/VM5. A implementação em questão foi
desenvolvida internamente ao projeto REDE-RIO pelo NCE/UFRJ
com recursos provenientes da F1NEP

Inicialmente é realizado um breve embasamento teórico
sobre os serviç:os de JTM para a arquitetura 051.

1.1- JTM segundo padrão 051

O ambiente de Processamento, Monitoração e Manipulação
de submissão de tarefas para arquitetura 051. é coletivamente
chamado de J08 TRAN5FER AND MANIPULAT10N (JTM) .

No passado, as tarefas eram submetidas ou no próprio
sistema hospedeiro, onde eram executadas, ou então em uma
estação remota conectada ao sistema. Em uma rede de sistemas
abertos que incorpore um am.b iente de JTM de acordo com a
proposta 150, uma tarefa pode ser submetida em qualquer
sistema aberto, para ser executada em outro sistema aberto,
�tili2ando arquivos coletados de quaisquer outros sistemas
abertos, e com as saídas direcionadas para periféricos ou
arquivos de outros sistemas abertos. O trabalho executado em
um sistema aberto pode gerar um novo trabalho a ser realizado
em outro sistema aberto, e assim sucessivamente.

Os serviç:os de J08 TRAN5FER AND MANIPULATION não cobrem
apenas o movimento de dados relacionados com a tarefa. Existe
também o movimento de dados associados com a monitoração das
atividades relacionadas com. a tarefa, controle e manipulação

� do processamento da atividade, que serão apresentados

posteriormente.

1.2- Modelo do Ambiente JTM/I50

0 modelo do ambiente de JTM é composto de dois

elementos:

-Provedor de Serviços JTM;
-Agências.

0 Provedor de 5erviç:os JTM é definido como o conjunto de
5A5Es JTM (Elementos Específicos de 5erviç:os de Aplicc�ç:ão
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JTM) que proporcionam os servi�os de JTM.

Para dar progresso a execu�ão de um.a tarefa, o provedor
de servi�os JTM interage com ambientes locais em cada sistema
aberto envolvido na submissão da tarefa. Estes ambientes
locais são denominados agências e dão suporte aos servi�os de
JTM. As agências se enquadram como elemento de usuário na
entidade de aplica�ão JTM. As agências se classificam em:

a) Fontes: são aquelas que fornecem documentos (arquivos) .
� Um exemplo seria um gerenciador de arquivos em disco;

b) Sorvedouras: são aquelas que consomem documentos
(arquivos) Um exemplo seria um gerenciador de impressão;

c) Execu�ão: são aquelas que agem como sorvedouras e
subsequentemente como fontes. Um exemplo seria o próprio
servidor da fila de execu�ão do sistema operacional
residente no sistema aberto hospedeiro;

d) Inicializa�ão: é quem especifica o trabalho a ser
efetuado pelo provedor de servi�os. Um exemplo seria o
programa de IHM (Interface Homem-Máquina) responsável por
adquirir os parâmetros do usuário.

1.3 -Submissão de' tarefas

Para a submissão de uma tarefa num ambiente de JTM/ISO,
ó usuário provê parâmetros para agência de inicializa�ão, que
por sua vez é responsável por requisitar a cria�ão de uma
especifica�ão de trabalho (E.T. ) ao provedor de servi�os
Esta E.T. se propaga no ambiente de JTM à medida que a tarefa
for sendo executada.

A especifica�ão de trabalho é dividida em duas partes:
a) Parte de controle;
b) Parte de documento.

�
A parte de controle possui informa�ões que definem as

opera�ões selecionadas pelo usuário, além das informa�ões de
� controle necessá�ias à realiza�ão destas. Inseridas na parte

de controle estão as informq�ões para a defini�ão de
"Proformas", que especificam trabalhos futuros ou
sub-tarefas. No decorrer da execu�ão, as proformas vão sendo
utilizadas para formarem novas especifica�ões de trabalho
derivadas do processamento do trabalho anterior. Este
processo de retirar dados de uma proforma e utilizá-los para
produzir uma nova especifica�ão de trabalho é denominado
"spawning" .Uma proforma pode conter outras proformas
aninhadas em qualquer profundidade. O processo de "spawning"
consiste em gerar especifica�ões de trabalho a partir de
proformas que não estão contidas em nenhuma outra proforma (
proforma I'Top-level" ) .
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A parte de documentos consiste em uma coleção de rlados
(arquivos) que formam a unidade de interação entre o provedor
de serviços JTM e as agências.

Ao ser criada uma tarefa ou sub-tarefa, através da
especificação de trabalho inicial ou pelo processo de
"spawn i ng II, respect i vamente , é def i n i do o s i stema aberto que
estas E.T. 's têm como objetivo.

A obtenção de documentos de outros sistemas abertos pode
ser realizada de duas formas

a) Transferindo a E.T. aos sistemas abertos envolvidos
( I'relays'l ) para então obter os documentos ;

b) Utilizando o FTAM (Transferência, Acesso e Gerenciamento
de Arquivos) para a transferência de documentos até o
sistema objetivo. Os serviços de FTAM são padronizados pela
150 através das recomenda�ões 150 D158571/2/3/4/5.

Para suprir as fun�ões descritas anteriormente são
previstos diversos tipos de especifica�ões de trabalho
específicos especifica�ão de trabalho inicial,
especifica�ão de trabalho para relatórios, especifica�ão de
trabalho para manipulação de relatórios, especifica�ão de
trabalho para manipula�ão de especifica�ões de trabalho, e
espec i f icação de trabal.ho de transferênc i a .

1.4- Entidade de aplica�ão JTM

Uma entidade de aplica�ão JTM é composta do elemento
específico de servi�o de aplica�ão JTM, das agências que se
enquadram como elemento de usuário e dos elementos comuns de
serviço de aplica�ão CASE (Commom Application 5ervice
Element) : CCR (Commitment Concurrence and Recovery) e KERNEL
(ACSE- Association Control Service Element) .

os servi�os proporcionados pelo CASE CCR são utilizados
na comunica�ão entre dois .5A5Es JTM e entre o 5A5E JTM e as
agências. Na comunica�ão entre agência e o 5A5E JTM, os
servi�os CCR não utilizdm os servi�os de apresentação, já que
os dois elemen.tos pertencem ao mesmo sistema aberto.
Consequentemente , pode se dizer que apenas a semântica CCR é
envolvida neste tipo de comunica�ão.

A defini�ão dos servi�os de controle de associa�ão é
realizada através da recoffienda�ão 150 D158649/e e a
especifica�ão do protocolo de associa�ão através da

recomenda�ão 150 D158650/2.

As duas recomenda�ões responsáveis pela defini�ão do
CASE CCR são: a 150 D158649/3, que define os servi�os, e a
150 DIS 8650/3, que especifica os protocolos.
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Para a definição das interações entre os diversos
elementos envolvidos são utilizadas primitivas de �erviços
específicas embutidas em diferentes tipos de relacionamentos
que por sua vez irão compor as ações atômicas e, nllm nível
superior, os protocolos envolvidos.

2. Perfil Funcional da Implementação

Na obtenção do perfil funcional da implementação foram
analisados os seguintes aspectos

-Enquadramento nas propostas ISO;
-Complexidade inicial;
-Funcionalidade desejada;
-Serviços disponíveis nas camadas inferiores.

Com relação ao primeiro item, analisou-se a consistência
do subconjunto de serviços previstos na classe básica.
Entende-se que o objetivo da classe básica é diminuir a
complexidade embutida no conjunto global de serviços JTM, de
forma a permitir uma primGira implementação mals natural,
fazendo com que a migração para uma versão completa seja
feita gradualmente. Porém, verifica-se que a própria classe
básica já traz embutida um grau de complexidade muito grande
para um conjunto de serviços ineficaz

A seguir é feita uma análise sucinta das consequências
decorridas das principais rest.riçõf�s ria classe básica,
apresentando uma proposta, com o intuito de contornar tais
restrições. É importante ressaltar que entende-se como
desnecessário uma descrição mais detalhada dos serviços
propostos para classe básica já que estes encontram-se
disponíveis na recomendação ISO DP8831:

-A E.T. suporta no máximo um documento -Isto implica que
os usuários dos serviços de JTM não podem transmitir, numa
operação de submissão, mais do que um documento.

-A E.T. suporta no máximo uma proforma A principal
implicação deste item está relacionada com os arquivos de
saída gerados através. de uma submissão remota. Esta
restrição adicipnada à anterior, implica que apenas um
arquivo de saída possa ser coletado remotamente dentro de
uma mesma submissão.

-Não é previsto o uso do FTAM ou de RELAYS Esta
restrição pode ser classificada como a que acarreta as mais
graves consequências. Dentro de um ambiente classificado
como Transferência e Manipulação de Tarefas é impre�cindivel
que o usuário possa coletar arquivos remotamente ao submeter

uma tarefa.

Com o objetivo de contornar estas restrições, definimos
que furlcionalmente o escopo de especificdção irá incorporar a
totalidade dos serviços da classe básica adicionada de alguns
itens da classe completa:
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-Utiliza�ão do FTAM para obten�ão de documentos;
-E.T, suportando mais do que um documento

Observa-se que a inser�ão destes servi�os interfere
efetivamente em vários aspectos dos procedimentos previstos
na especifica�ão da cl-asse básica e que seus próprios
procedimentos não estão definidos em rlenhuma recompndacão com
cunho padronizador da 150. Mesmo assim, entende-se como
imprescindível esta inclusão, pois a mesma acarreta num
balanceamento .êntre complexidade de implementa�ão e

funcionalidade disponível.

Quando da defini�ão do ítem "E.T. suportando mais do
que um documento", o que se espera é o aspecto funcional
representativo deste, ou seja, que possam ser coletados e
enviados mais do que um documenta entre sistemas abertos, Não
p�.tá sendo restr ing i da a forma de contornar esta
insuficiência.

No CASE KERNEL, verifica-se que uma das suas principals
fun�ões é o mapeamento dos servi�os de apresenta�ão no
serviço de estabelecimento de uma associa�ão de aplica�ão,
Como os servi�os de apresenta�ão não estão disponíveis, é
necessário atribuir uma obrigatoriedade para todas as
entidades JTM da utiliza�ão de uma sintaxe comum. Isto
restringe a capacidade funcional deste elemento,
comprometendo a sua utiliza�ão. Tendo em vista estas
restrições optou-se por uti'lizar diretamente os servi�os da
camada de sessão, fazendo um transporte dos procedimentos
responsáveis por estabelecer uma associa�ão de aplicação para
o estabelecimento de uma conexão de sessão.

Uma defini�ão importante deste escopo refere-se ao
conjunto de agências que a entidade de aplica�ão val
suportar, Através dessa defini�ão pode-se enquadrar a
implementa�ão numa das classifica�ões funcionais previstas.

A classe básica não prevê a utiliza�ão de agência
fonte. Isso implicaria que todos os documentos deveriam ser

.fornecidos diretamente peld usuário. Porém este ítem fica
; automaticamente resolvido a partir do instante em que é

anexado a esta especifica�ão a utiliza�ão do FTAM. Através
deste pode-se coletar documentos situados em qualquer
sistema, caracterizando assim a entidade com os servi�os de
uma agência fonte.

As agências de inicializa�ão, sorvedouras e de execu�ão,
exercem um papel fundamental na composi�ão dos servi�os de
JTM, A agência de inicializa�ão é indispensável de forma a
prover subsídios para utilização do ambiente por um usuário
final. A agência sorvedoura é indispensável no armazenamento
e impressão dos documentos. A agência de execu�ão é
indispensável para a presta�ão do principal servi�o que é a
execução de uma tarefa. Portanto define-se que a composi�ão
de uma entidade de aplica�ão JTM engloba todas as agências.
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Conjuntamente com a defir)ição dos tipos de agências
suportadc'\s, pode-se restringir a variedade destas, ou sej,'l,
para cada tipo de agêncla pode-se definir quantas unidades
distintas serão suportadas por uma única entidade de
aplicação Para a agência de iniciallzação é flJndamental
prever a utilização simultânea de várias instâncias desta
imprimlndo características para multi-uso dos serviço� em um
determlnado sistema. Porém o número exato deve ser uma função
dos recursos de implementação.

Para as agências de execução e sorvedoura pode-se
restringir a compoo;ição da l?nti(lcldE1 de apl icação para suporta
de uma única agência de cada tipo sem perdas significativas
na qualidade funcionàl Uma única observação é que a agência
sorvedoura suporte operações de armazenamento e impressão

conjuntamente.

Não é previsto o suporte para nenhuma linglJagem
específica de programação. Entende-se que este tópico, apesar
de ampliar o limite de utilização dos serviços de JTM r)ão é
de forma alguma imprescindível para a maioria das aplicações
que este se destina.

Finali2ando, a classificação funcional da implementação
internamente aos aspectos de conformidade estática da classe
básica pode ser definida como "suporte completo para JTM
classe básica". Esta classificação se fêz levando-se em conta
apenas o conjunto de facilidades previstas Não tendo,
portanto, nenhum compromisso com o cumprimemto do conjunto
das demais características apresentadas pela recomendação.

2.! -Análise dos procedimentos do SASE JTM

-Utilização dos serviços de FTAM

A utilização dos serviços do FTAM internamente a uma
entidade de aplicação JTM, não faz parte da proposta de
especificação da classe básica. Para compor a especificação,
analisou-se o conteúdo específico para utilização do FTAM
apresentado na descrição de serviços da recomendação I�O
DP8831, concluindo-se que a sua. potencialidade está apenas
parcialment� explorada. Entende-se que isso pode ser
decorrente do estágio de desenvolvimento das propostas para o
FTAM quando do início dos trabalhos para o JTM, além de um
direcionamento da ISO DP883! (descrição dos serviços) para
uma posterior especificação da classe básica (não inclui os
servi�os de FTAM)

A não existência de padronizações para os procedimentos
de utilização do FTAM permite que estes sejam definidos
objetivando a maior adequação funcional na composição dos
procedimentos de busca e envio de documentos lnternamente ao
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processamento de ljma E. T .

Para aumentnr a flexibilidade dessa proposta de
especifical;ão, atribuiu-se que o servi.l;os de FTAM �eriam
embutidos nas agências e estas seriam responsáveis por todos
os procedimentos de busca remota de documentos Dessa forma,
a inclusão dos servil;os de FTAM pode ser vislumbrada como uma
alternativa de composil;ão da agência, consequentemente não se
constituindo num desvio da proposta de e$pecifical;ão da
classe básica.

Os servil;os de FTAM já possuem todo o tratamento
necessário para a transferência confiável de arquivos,
incluindo a codifical;ão em formatos virtuais para contornar
as diferentes estruturas de armazenamento. Com isso, torna-se
redundante a manutenl;ão dos procedimentos de transferência
de documentos internamente a uma ET Porém, a efetiva
implantal;ão dessa filosofia de transferência implica numa
alteral;ão do perfil dos procedimentos de uma especificação de
trabalho.

-Uma E.T. é transferida sempre vazia para o seu sistema
objetivo independente dos documentos a serenl coletados. Ao
chegar no sistema objetivo é feito o recolhimento dos
documentos através dos servil;os de FTAM se estes não
pertencerem ao diretório local. Este procedimento também é
válido para o caso de uma proforma.

Para o caso de relatório não há necessidade da
utilizal;ão do FTAM pois o documento está embutido na E.T. de

relatório.
-Todo documento portanto deve ser identificado com o nome

do sistema aberto pertençente e o nome próprio do documento

Os servil;os de FTAM necessários para a composil;ão dos
procedimentos de uma agência fonte são todos aqueles
envolvidos numa operal;ão de transferência do arquivo. Para
efetival;ão destes servil;os, o provedor do FTAM definiu uma
única primitiva específica que é mapeada internamente às
primitivas de serviço previstas nas recomendal;ães afins. Esta
primitiva é denominada "TRANSFERE" .

Dando prosseguimento a essa definição é necessário
estabelecer o fluxo de. atividades da agência fonte para
acessar os serv i.ços de FTAM .

-Verifica se o documento requisitado é do sistema local.
Caso afirmativo busca no diretório especificado e portanto
não utiliza os servil;os de FTAM. Caso negativo, utiliza a
primitiva TRANSFERE para realizar a operal;ão de busca.

-Especificações de trabalho :

.A classe básica define a existência de apenas três tipos
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de E.T s Movimentaç:ão de documentos (inicial), relatório e
manipulaç:ão de E.T 's.

Para uma E.T. de movimentaç:ão de documentos, a
utilizaç:ão do FTAM e consequente caracterizaç:ão de uma
agência fonte, conforme a descriç:ão anterior, altera
substancialmente os procedimentos responsáveis pelo �eu
tratamento. Isso não imp�de que os demais itens apresentados
nesta análise não exerç:am também influência nestes

procedimentos.

A alteraç:ão mais substancial é a inclusão da oper,1ç:ão de
buscn de documentos em qualquer sistema aberto objetivado
pelo usuário. Concluindo, os procedimentos de tratamento de
uma E.T. de movimentaç:ão de documentos podem ser resumidos da
seguinte forma

-Transferência para o sistema objetivo;
-Coleta de documentos através de relacionamentos com a

agência fonte local;
-Envio dos documentos para as agências especificadas pelo

usuário.

No que diz respeito a E.T. de manipulaç:ão são previstas
apenas três tipos de operaç:ões na classe básica: "kill",
"stopl' e "brief display" .A operaç:ão de "brief display" é
responsável por ger.ar um documento com mensagens
representativas das atividades desencadeadas pelas agências
adquiridas através do emprego da primitiva J-STATUS. Pi1ra não
sobrecarregar os procedimentos da agência de execuç:ão
preferiu-se. pela não utiliza�ão destes diagnósticos. A
consequência disso é a não disponibilidade da opera�ão I'brief
display". Com isso a opera�ão de parar o processamento de uma
E.T., representada pela fun�ão "stop", perde o seu
significado. Pois de nada adianta a possibilidade de encerrar
o processamento da E.T num determinado ponto, se não há
conhecimento do estado instantâneo do processamento.

Concluindo, a E.T. de manipula�ão só possui a operaç:ão
de I'kill" representada pelos seguintes procedimentos

-Primeiramente é verificado se a E.T. selecionada ainda
está sobre a responsabi.lidade local, caso afirmativo são
disparados os prpcedimentos para interrup�ão de todos os
relacionamentos. Caso negativo, a E.T de manipulaç:ão é
transferida para o sistema objetivo onde é verificado se a
E.T. selecionada ainda está em processnmento. Se riãl� estiver,
a E.T. de manipula�ão é encerrada sem nenhum efeito. Se esta
estiver presente são disparados os procedimentos para
interrupção da E.T. selecionada.

-A interrup�ão de uma E.T. sempre acarreta na gera�ão de
uma E,T. de relatório do tipo término de manipula�ão

Para a E.T. de relatório, restringiu-se o conjunto de
eventos que incidem na criaç:ão desta, e automatizou-se a sua
gera�ão, fazendo com que não haja necessidade do usuário

8



discriminar quais oS f?ventos geradorec;;. A re�;trição rj(.;)
concentra no descarte do evento "mensagem ao usuár io" ,
gerado d trclv('s de ifl i c i at i va de uma agunc i a (j� execuçjo E,=, tr..
evento tem como finalidade participar ao. usuário a ocorrência
de algum aspecto significativo durante a execuçdo de, um
documento. Porém, entende-se que apesar de incrementar o
universo de facilidadQs do JrM, este não é imprescindível 1? a
sua função pode ser implementada pelo usuário através da
geração de documentos d nível de execução que ��riam
recolhidos posteriormente através de uma proforma. Para a
automatização da geração, considerou-se que se o relatório

não é de interesse para o usuário, este pode simplesmente
dl?sPr-ezá-lo sem acarretar em nenhum prejuizo. Além de que,
dificilmente não interessará ao usuário obter o resultado de
uma slJbmissão, já que a classe básica não permite o
desenvolvimento de uma E.r. com nível de aceitação 3
(ativldade completa) Os três f?Ventos geradores são

-Término anormal;
.-Término normal;

-Término de manipulação.

Os procedimentos para uma E.r. de relatório são:

-Transferência para o sistema inicial da submissão da E.

r. ;

Envio do relatório para a agência fonte através da

nomeação prev i sta pe 10 usuá.r i o .

3. Especificação da Implementação

3.1- O Ambiente de Implementação

O ambiente de implementação utilizado é composto pelo
sistema computacional VAX 8810 com o sistema operacional VMS
V5.1. Este sistema operacional é multi-usuário e possui
mecanismos para comunicação e sincronismo entre processos
utilizando recursos de memória virtual. Sua configuração
atual inclui recursos. de armazenamento em disco e um
spoolling para ifflPressão em dispositivos de saída e outro
para execuções em batch. A sua operação se dá através de
terminais interativos. O compilador utilizado foi o VAX C V3.

0.

3.2- A Estrutura de Implementação

Foi adotada na implementação do JTM o mesmo modelo
estrutural da especificação [2], que consiste em sete
tarefas, cada tarefa correspondendo a um processo. Esses
processos se comunicam através de caixas postais (mailboxes),
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que são filas FIFO do próprio sistema. operacional VMS. C(;2d.l
processo possui uma caixa postal de entrada ondp são
enfileiradas as mensagens enviadas A t.ran�fer�ncia de dndos
entre os processos se dá at ravés das ca i xas posta i s na. for/na
de estrutura de dados com exceção da intprface com a camada
de SESS�O, onde uma parte dos dados é transferida através de
áreas g loba i s ( g 1 oba 1 sect i on';) ) que são. área� de mernór i ;1
comuns a vários processos. Os dados são armazenados nesse
heap compartilhado. sendo que um ponteiro p.3ra a área alocada
pela mensagem é enviado junto com outros dados pela caixa
postal É também reservada uma área global para o
armazenamento da tabela de especificações de trabalho (ET.�,).
comum a todo o sistema JTM. Todo o acesso a essas áreas
globais é feito através de uma biblioteca de rotjnas
desenvolvidas para o projeto REDE-RIO com o nome de malloc.
Essa biblioteca é linkada ao sistema.

3.3- Processos que compõem o Sistema

Todos os processo';) que compõem o sistema JTM são criados
a partir do processo pai chamado GERENCIADOR Nele ocorre a
chamada da rotina SYS$CREPRC do sistema para cada um dos
processos filhos. É também no processo GERENCIÀDOR que são
criadas as caixas postais que possibilitam as interconexões
entre os processos Para isso é utilizada a rotina do sistema
SYS$CREMBX. Os demais processos apenas se conpctam � cai�a
postal já criada utilizando para isso a mesma rotina do
sistema. SYS$CREMBX. A única caixa postal que não é criada
pelo GERENCIADOR é a da AGÊNCIA DE INICIALIZAC�O que é também
o único processo que não é criado pelo mesmo. O próprio
usuário o cria ao chamar o JTM.

São os seguintes os processos criados pelo GERENCIADOR:

-MAO$CCR1

Controla simultanea�ente 0 desenvolvimento de
relacionamentos CCR. requisitados pelos .processos AG$INIC,
AGÊNCIAS e TRANSFERÊNCIA. Para isso, possui uma tabela local
com registros caracterizadores dos relacionamentos em
andamento. Este processo esta estruturado em 9 principais
rotinas distintas:

a) Rotina MAIN: É invocada na ocorrência de um evento de
chegada de uma mensagem enviada pelos processos AG$INIC,
AGENCIAS. TRANSFERENCIA. GERENCIADOR e RES$REF. Ouando o
processo MAQ$CCR! é inicializado, são disparadas as rotinas
de criação/conexão das caixas postais. Após isso, o processo
entra em um loop perpétuo condicionado à chegada de mensagens
na caixa postal MAQ$CCR1$CP. Na inexistência de mensagens, o
processo fica hibernando. Ao chegar uma mensagem. é invocada
a rotina específica de acordo com o remetente.

b) Rotina PRIM-TRAT: É disparada pela rotina MAIN quando
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chega uma mensagem TIPO-BEGIN, ou TIPO-BEG-AI, ou TIPO-GERAL,
ou TIPO-INIT ou TIPO-END-SIG enviada pelo processo AG$INIC,
ou AGENCIAS ou TRANSFERENCIA. Vai tratar as primítivas CCR.

c) Rotina S-ACT: É invocada pela rotina PRIM-TRAT qu.ando da
chegad� de uma mensagem no estado S-ACT, vai tratar dos
proc:('d i m�ntos i nerentes a esse estado .

d) Rotina S-REF-OFF: É invocada pela rotina PRIM-TRAT
quando da chegada de uma mensagem no estado S-REF ou S-OFF p
vai tratar dos procedimentos inerentes a esses estados.

e) Rotina GER-TRAT: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem enviada pelo processo GERENCIADOR do
TIPO-FEC, ou TIPO-ABR ou TIPO-PAOR Para cada tipo d�
mensagem ocorrerá um tratamento esPGcífico.

f) Rotina ABR: É invocada pela rotina GER-TRAT na chegada
de uma mensagem de confirmação de abertura de relacionamento
enviada pelo GERENCIADOR através da mensagem TIPO-ABR. Envia
uma mensagem correspondente à confirmação do serviço
requisItada para o processo indicado.

9) Rotina PADR: É lnvocada pela rotina GER-TRAT na chegada
de uma mensagem de confirmação de at�aliza�ão de
relacionamento enviada pelo GERENCIADOR através da mensagem
TIPO-PADR. A sua única atribuição é liberar o relacionamento
do estad.o pendente que impede o desenvolvimento das
atividades subsequentes.

h) Rotina FEC: É invocada pela rotina GER-TRAT na chegada
.de uma mensagem cle con f i rmaçdo de fechc."-lmento de

relacionamento enviada pelo GERENCIADOR através da mensagem
TIPO-FEC. Implementa O� procedimentos iner(?ntes aos e.5tado�
S-ROLL ou S-COM, o que implica no envio de uma mensagem para
a AG$INIC confirmando rollbacl< ou commit do r(?lacionamf?nto e
a confirmação de fim de relacionamento para o GERENCIADOR.

i) Rotina RES$REF-TRAT: É ativado pela rotina MAIN na
chegada de uma mensagem T.IPO-REREF enviada pelo processo
RES$REF. Envia uma mensagem de ready ou refuse para a AG$INIC
ou TRANSFERENCIA.

-MAQ$CCR2

Controla simultaneamente o desenvolvimento de
relacionamentos CCR com as tarefas AGENCIAS e TRANSFERENCIA
Para isso, este processo possui uma tabela local com
registros caracteri2adores dos relacionamentos em andamento.
Este processo esta estruturado em 10 principais rotinas

distintas:

a) Rotina MAIN: É invocado na ocorrência de um evento de
chegada de uma mensagem enviada pelas t.'irefas AGENCIAS,
TRANSFERENCIA, RES$REF e GERENCIADOR. Quando da iniciali2ação
do processo, são disparad.os os procedimentos para a
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cria�ào/conexão das caixas postais e para o mapeamento da
área de memória global JTM-XG-BEGIN Na sequência, o processo
(;ntr,l em um 1 CJCJP perp6tuo cond i c ionado a chegada cte mensagerl':3
na caixa postal MAO$CCR2$CP Na inexlstência de m�nsagens, a
tarefa é h ibernada .n,,"1 cheg."1da de uma men.-"agem, E! invoccldo um
procedimento específico, de acordo com o �Gmetente.

b) Rotina RES$REF-TRAT: É ativado pela rotina MAIN na
chegada de uma mensag�m TIPO-REREF-r:CR2 enviada pelo RES$REF.
É responsável pela cria�ão de um relacionamento a partir de
ljm pedldo de busca ou envio de arquivos do processo RES$REF.

c) Rotina PRIM-TRAT: É disparada pela rotina MAIN na
r:hegada de uma mensagem TIPO-GERAL ou TIPO-READY, enviada
pelo processo AGENCIAS ou TRANSFERENCIA e irá tratar das
primitivas CCR.

d) Rotina S-ACT: É invocada pela rotina PRIM-TRAT quando da
chegada de uma mensagem no estado S-ACT (inicial) .É enviada
uma mensagem de confirma�ão do servl�O requisitado, o estado
do relacionamento é atualizado para S-APL e é enviado um
pedido de atualiza�ão do estado ao GERENCIADOR.

e) Rotina S-APL: É invocado pela rotina PRIM-TRAT quando da
chegada de uma mensagem no estado S-APL. Atualiza oest,�do do
relacionamento de acordo com a mensagem recebida para S-OFF
ou S-REF e é enviado um pedido de atualiza�ão do estado do
relacionamento para o GERENCIADOR.

f) Rotina S-ROLL-COM: É invocado pela rotin PRIM-TRAT
quando da chegada de uma mensagem no estado S-ROLL ou S-COM.
Envia ao GERENCIADOR uma mensagem de confirma�ão de final de
relacionamento do TIPO-FEC-REL e libera o registro local

g) Rotina GER-TRAT: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem enviada pelo GERENCIADOR do TIPO-FEC, ou
TIPO-ABR ou TIPO-PADR. Para cada tipo de mensagem ocorrerá um
tratamento específico de acordo com o rem�t�nte.

h) Rotina ABR: É invocada. pela rotina GER-TRAT na chegada
� de uma mensagem de confirma�ão de abertura de relacionamento
-'

do TIPO-ABR enviada pelo GERENCIADOR. Vai sincronizar as
atividades implementadas. pelo GERENCIADOR de cria�ão de um
relacionamento com o envio da primitiva de início de
relacionamento para as AGENCIAS.

i) Rotina PADR: É invocada pela rotina GER-TRAT na chegada
de uma mensagem de confirma�ão de atualiza�ão de
relacionamento do TIPO-PADR enviada pelo GERENCIADOR, de
forma a 1 iberar o relacionamento do f�stado perldente que
impede o desenvolvimento das atividades subseqllent�s Aém
disso, é enviada uma mensagem para o processo RES$REF
indicando o oferecimento de término de relacionamento e a
condi�ão de recusa ou aceita�ão no caso do estudo do
relacionamento ser igual a S-REF ou S-OFF.
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j) Rotina FEC: É invocada pela rotina GER-TRAT na chegada
df"! lima mE'n�r1gem dt� pe(ji(jo (je f('t-h.1m[:!I'to rle reldcion(�mento do
TIPO-FEC enviada pelo GERENCIADOR Implementa os
procedimentos inerentes aos estados S-REF e S-OFF, o que
implica no envio de uma mensagem para a agencia destino
solicitando rollback ou commit do relacionamento e a mudança

de estado para S-ROLL ou S-COM

-AGENCIAS

Este processo realiza simultaneamente os sprviços
pert inIJIlte'.; � ,)gênc ia de exec:ução, ci agênc ia sorvedourCl e à
agência fonte. Estes serviços são d(?senvolvidoq embutidos pm
relacionamer)tos CCR, requi�,itç1tJos dtraV(�s do pr-oc:e�.:,o
MAQ$CCR2. Pdra is�o, este processo possui uma tabela local
com registros caracterizadores dos relacionamentos e,n
andampnto. Este processo esta estruturado em 8 principais

rotinas distintas.

a) Rotina MAIN: É invocada na ocorrência de um evento de
chegada de uma mensagem enviClda pelos proc(ISSOS MAO$CCRi,
FTAM ou MAQ$CCR2. Quando da inicializ�ção do processo, �ão
d i sparad.:1s .1S rot i nas para cr i ação d-as ca i xas posta i s , na
sequência o processo entra em um loop perpétuo conaicioriado à
chegada de mensagens na caixa postal AGENCIAS$CP. Na
inexistência de fnensagens o processo é hibernado. Na chegada
de uma mensagem é invocada uma rotina específica de acordo

com o remetente.

b) Rotina PRIM-TRAT: É disparada pela rotina MAIN na
chegada de uma mensagem TIPO-BEGIN, ou TIPO-GERAL ou
TIPO-DIS-GIV enviada pela tarefa MAQ$CCR2. Irá tratar das

primitivas CCR.

c) Rotina S-ACT: É invocada pela rotina PRIM-TRAT quando da
chegada de uma mensagem no estado S-ACT Envia uma
confirmação do serviço requisitado ao processo MAQ$CCR2 e
dispara as rotinas e procedimentos para a realização do

servi�o.

d) Rotina S-REF-OFF: É invocada pela rotina PRIM-TRAT
quando da chegada de uma mensagem no estado S-REF ou S-OFF.
Verifica se a mensagem corresponde a um commit ou rollback e
realiza os procedimentos cabíveis, enviando uma mensagem de
confirmação da primitiva recebida para a MAQ$CCR2.

e) Rotina FTAM-TRAT: É invocada pela rotina MAIN para o
tratamento da mensagem enviada pelo FTAM. Verifica-se se a
opera�ão transcorreu com sucesso e é enviada uma indica�ão de
aceitação ou recusa para a MAQ$CCR2. O estado do

relacionamento é atualizado para S-OFF ou S-REF.

f) Rotina FIM-EXE: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem correspond�nte ao final de execuç.ào. Envia um
J-BEGIN-Request e um J-END-SIGNAL para o processo MAQ$CCR1.
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g) Rotina CCR1-TRAT. É invocada pela rotlna MAIN para o
tratamento das mensagens enviadas pelo processo MAO$CCR1
Dependendo do estado atual do relaclonamento, envia um pedido
de .1ceitação para a MAQ$CCR1 ou libera o registro alocado

para este relacionamento.

h) Rotina RES-TRAT: É invocada peJa rotina PRJM-TRAT quando
chega uma mensagem de J-RESTART (rollback) .Os serviços são
cancelados e o registro alocado para o desenvolvimento deste
relacionamento é liberado.

-RES$REF

Este processo permite o desenvolvimento simultâneo de
diversa�j cspecificaçães de trabalho Para isso existe uma
tabela local de registros individuais à cada especificação de
trabalho que contém todas �s informa�ões necessárias para o
trntaml'nto de uma determinada especlficação de trabalho. Esse
regi,:..tro é alol�ado e:' iniciali2ado quando do pedicjo de
ativação de uma especificação rle trabalho Para a
desenvolvimento de cada especificação de trabalho é
estabelecido um conjunto de estados que evoluem conjlJntamente
com a transposição das etapas do processo de tratamento. Este
processo esta estruturado em 11 rotinas:

a) Rotina MAIN: É invocado na ocorrência de um evento de
chegada de uma mensagem na caixa postal RES$REF$CP. Quando da
inicialização do processo, são disparados os procedimentos
para a criação/conexão das caixas postais e para o mapeamento
da área de memória global JTM-XG-BEGIN. Na sequência, o
processo entra em um loop perpétuo c(lndicionado a chegada de
mensagens na caixa postal RES$REF$CP Na inexistência de
mensagens, a tarefa é hibernada na chegada de uma men5(-lg�2m,
é invocádo um procedimento específico, de acordo com o

remetente.

b) Rotina' ATIVA: Esta rotina esta associada a chegada de
uma mansagem do TIPO-ATIVA enviada pelo processo MAO$CCR1,
sendo acionada pela rotina MAIN. É alocado um registro na
tabela local, analizada a validade da autorização e se o

� sistema aberto objetivo é conhecido. Se uma dessas condições
falhar, é enviada uma mensagem de recusa do relacionamento,
senão é enviada uma mensagem de aceitação do relacionamento e

� outros procedimentos são disparados.

c) Rotina TRAT-INIC: Esta rotina é acionada pelas rotinas
ATIVA, FIM-ET e DESAT-PEND. Verifica se o sistema aberto
destino é igual ao sistema aberto local Se não for, inicia
uma operação de transferência da espe.cificação de trabalho.
Se for, é invocado um procedimento específico de acordo com o

tipo da especificação de trabalho.

d) Rotina MOV-DOC: É acionada pela rotina TRAT-INIC e
requisita ao processo MAQ$CCR2 o desenvolvimento de operações
para coleta de documentos conforme a definição contida na

especificação de trabalho.
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e) Rotina MOV-REL: � acionada pelas rotinas TRAT-INIC e
FIM-ET. ReLluisita ao procrJsso MAQ$CCR2 Q desenvolvimento da
olJeril�3o de envio de um relatório

f) Rotina MANIP: É acionado pela rotina TRAT INIC e vai
di.;p.õlr-.o1r o':; procC?dimentos necessários para o t;:atamento de
uma especifica�ão de trabalho de manipula�ão.

g) Rotina FIM-REL: É acionado na chegada de Lima me"sagQm
t.. enviada pela processo MAQ$CCR2 e vai realizar as opera�ões

necessárias ao tratamento de finctl de relacionamento

h) Rotina COM-ROL: É ativado pela rotina r1AIN na chegada de
uma mensagem enviada pela MAQ$CCRi com a atividade
selecionada de finali2ação da a�ão atômica

i) Rotina ENVIAR: É acionada pelas rotinas DEsAT-PEND e
FI.M-REL e vai requisitar ao processo MAQ$CCR2 p
desenvolvimento de opera�ões para o envio de documentos P(�ra
cada documer,t:o é enviada uma menc,,;ayem .

j) Rotina DEsAT-PENO: É acionada pela rotina MAIN e execLlta
o procedimento para desativa�ão de pendências ou os
procedimentos associados à confirma�ão da cria�ão de uma nove

a�ão atômica.

I) Rotina FIM-ET: É acion.ada pelas rotinas FIM-REL e DEsAT-
PENO Sua fun�ão é preparar o término de uma especifica�ão de
trabalho verificando se existe ou não proforma. Se existe, é
criada uma f:?specifica�ão de trabalha para esta proforma e que

.é despachada para a execu�ão, internamente à a�ão atômica
anterior. Senão, cria-se uma especifica�ão de trabalho de
relatório que também é despachada para execu�ão internamente
à a�ão atômica.

-GERENCIAOOR

Controla simultâneamente o desenvolvimento das a�ões
at ôm i cas erlVO 1 v i das no t.ratamento das espec i f ica�ões de

�� trabalho. Para isso, este processo possui um conjunto de
registros para caracteriza�ão dos relacionamentos, e um
conjunto de regi.stros para caracteriza�ão das a�ões atômicas.
Para cada a�ão atômica em desenvolvimento no sistema, é
alocado um registro do tipo a�ão atômica e vários registros
do tipo relacionamento que são encadeados nesta a�ão. Uma
outra atribui�ão deste processo diz respeito à instala�ão do
sistema no ambiente VAX/VMs. Internamente aos seus
procedimentos de iniciali2a�ão estão incluídas as opera�ões
de cria�ão dos demais processos e a criação das caixas
postais. Esta estruturado em 7 principais rotinas distintas:

a) Rotina MAIN: É invocado na instala�ão do sistema JTM e
no evento de c:hf?gada de uma mensagem na caixa postal GER$CP.
Quando da instala�ão do sistema, são disparados os
procedimentos para a cria�ào dos processos e das caixas
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Postais, e para o mapeamento da área de memória global
JTM-XG-BEGIN. Na sequência. o processo entra em um' loop
perpétuo condicionado a chegada de mensagens na caixa postal
GER$CP Na inexistência de mensagens, a tarefa 6 hibprnL"lda
na I:hegdda de uma mensagem, é i nvocado um proce'd i mento
esp,=�ifico. de acordo Com a função selecionada pelo processo
remetente.

b) Rotina ABR-REL: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem com ped ido de dbertura de re1 ("'1 c ion,'imento
enviada pela MAO$CCRi oU peld MAQ$CCR2 É alocado um registro
para a criação do relacionamento R enviada uma mensagem (je
respost.'l dO ped i do de abertlJra ao prOCesso requ i s i tante .

c) Rotina ATUAL-REL: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem de atualização do estado do relacionamento
enviild.. p('la MAQ$CCRi ou MAQ$CCR2 Atualjzd o estado do
relacionamento e envia uma confirmação para o prOCesso

requisitante,

d) Rotina FEC-AC-AT: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de llma menc;agem rle enr:err.3mento de uma ação atômica ou rlf' um
relacionamento enviada pelo RES$REF ou pela MAQ$CCRi oU

MAQ$CCR2.

e) Rotina CRIA-PEND: É acionada pela rotina MAINna chegada
de uma mensagem TIPO-CRIA-PEND, É alocado um registro para
pendências e copiada a lista de pendências remetidas

f) Rotina AT-AM-PEND: É acionada pela rotina ABR-REL e tem
como função guardar temporariamente oS relacionamentos que
ofereceram término de pendência (J-END-SIGNAL) , Isto se deve
ao fato de não existir sincronismo entre o proCesso produtor
da lista de pendências (RES$REF) e o proCesso que sinaliza o
final destas pendências (MAQ$CCR1) .Portanto pode oCOrrer um
término de pendência antes da criação da lista de pendências.

g) Rotina PROC-ABORT: É invocada pela rotina MAIN na
chegada de uma mensagem TIPO-FEC-AC enviada pelo RES$REF
pedindo a interrupção da ação atômica. É enviado um pedido de

" -�, fechamento de acordo com a operaçao de ABORT para todos os
relacionamentos existentes na ação atômica.

-TRANSFERENCIA

Realiza o controle simultâneo de diversas Conexões de
sessão, necessárias ao desenvolvimento dos relacionamentos
CCR para a transferência de uma especificação de trabalho.
Este proCessO esta estruturado em 11 principais rotinas

distintas.

a) Rotina MAIN: É invocado na ocorrência de Llm evento de
f:hegada de uma mensagem na caixa postal SSAPMBXJTM-1. Quando
da iniciali2açào do processo. são disparados oS procedimentos
para a criaçào/corlexão das caixas postais e para o mapeamento
da área de memória global' JTM-XG-BEGIN, Na sequência, o
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processo entra em um loop perpétuo condicionado a chegada de
mensagens na caixa postal SSAPMBXJTM-i. Na inexistência de
mensagens, a tarefa é hibernada. Na chegada de uma mensagem,
é invocado um proced imento espec.í. f ico , de Acordo com o

remetente e com a primitiva enviada.

b) Rotina REQ-CON: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de um pedido de início de relacionamento CCR pelo processo
MAQ$CCR2. Envia à SESS�O um pedido de abertura de conexão.

c) Rotina MAP-PRIM: É invoc�da pela rotina MAJN na (:hegada
de uma mensagem enviada pela MAQ$CCRi ou MAQ$CCR2. Envia uma
mensagem com a respectiva primitiva requisitada à SESS�O.

d) Rotina PED-CON:É invocada pela rotina MAIN na r:hegadA
de uma mensagem enviada pela SESS�O correspondente a um
pedido de abertura de conexão Se os parâmetros envlados
forem validos é alocado um registro .para a conexão e enviada
uma mensagem de conf irmação de abe.rtura de conexão. Caso
contrário. é enviada uma mensagem dc recusa de aber.tura de

conexão.

e) Rotina CONF-CON: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem correspondente a confirmação do. pedido de
abertura de conexão. Se a conexão foi aceita envia à SESS�O
um J-BEGIN-ReRuest. Senão, envia à MAQ$CCR2 um indicativo de

recusa de relacionamento.

f) Rotina ABORT: É invocada pela rotina MAIN na chegada de
uma mensagem correspondente (� um pedido de interrupção da
conexão de sessão. Envia ao processo associado a esta conexão

uma mensagem correspondente a primitiva C-RESTART.

g) Rotina CRIA-ET: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem correspondente a primitiva S-DATA- enviada
pela SESS�O. Envia a MAQ$CCRi uma mensagem do TIPO-TRANSF.

h) Rotina REQ-DES: É invocada pela rotina MAIN nA chegada
de uma mensagem correspondente a confirmação da primitiva
J-ROLLBACK ou J-COMMIT. É enviada ao processo respectivo uma
mensagem de confirmação da .primitiva recebida e a SESS�O um

pedido de desconexão.

i) Rotina PED-DES: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de um pedido de desconexão de uma sessão. É liberado o
registro local associado a esta conexão e enviada uma
confirmação da primitiva recebida para a SESS�O.

j) Rotina CONF-DES: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem correspondente a uma confirmação da
desconexão de uma sessão. É liberado o registro alocado para
o desenvolvimento da conexão da sessão.

1) Rotina PRIM-MAP: É invocada pela rotina MAIN na chegada
de uma mensagem correspondente a uma primitiva CCR. Realiza o

procedimento inverso definido para a rotina MAP-PRIM. Mapeia
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a primitiva recebidu e envia para o processo associado a estc1
conexão

-AG$INIC

Executa os procedimentos necessários à criação de uma
especlficação de trabatho. Para isso são adquiridos 05
parâmetros relatlvos da tarefa desejada pelo usuário, sendo
estes rePdssddos a MAO$CCRl através de llm relacionamento CCR.
Para cada usuário é disparada uma instanci,3 deste processo
que se associará a caixa postal MAa$CCRi$CP e indicará d esta
o identiflcador de uma caixa postal do tipo AG$INIC$CP para o
estabelecimento de uma interconexão por onde fluirão as
mensagens transmitidas pela MAa$CCRi Este processo é
descrito no item (5) deste relatório, onde é definida a
interface com o usuário.
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+ + + + +

Proc::esso : M8X de entr;:lda M8X de saída: Global Section
+ + + + +

: JTM-MAQ$CCR1$CP :
: JTM-MAQ$CCR2$CP :

: GERENCIADOR : JTM-GER$CP : JTM-AGENCIAS$CP : JTM-XG-8EGIN
: JTM-RES$REF$CP
: SSAPM8XJTM-l
: JTM-rNFO$CP

+ + + + +

: JTM-Gr:::R$CP
: JTM-RES't)REF$CP

MAQ$CCRl : JTM-MAQ$CCRj.$CP : JTM-A(3ENC I AS$CP : Não usa

: JTM-INFO$CP
: SSAPMBXJTM-l

+ + + + +

: JTM-GER$CP
: JTM-RE.S$REF$CP

MAQ$CCR2 : ,JTM-MAQ$CCR2$CP : JTM-AGENCIAS'f,CP : JTM-XG-BEGIN

: SSAPMBXJTM-l
: JTM-TNF(l$CP

+ + + + +

: JTM-MAQ$CCR1$CP :
AGENCIAS: JTM-AGEt�CIAS$CP : JTM-MAQ$CCR2$CP : JTM�XG-BEGIN

: JTM-INFO$CP
+ + + + +

: JTM-GER$CP
RES$REF : JTM-RES$REF$CP : JTM-MAQ$CCR1$CP : JTM-XG-8EGIN

: JTM-MA(�4CCR2$CP :

: JTM-INFO$CP
+ , + + + : +

: JTM-MAQ$CCR1$CP :
: JTM-MAQ$CCR2$CP :

:TRANSFERENCIA: SSAPM8XJTM-l : JTM-INFO$CP : JTM-XG-8EGIN
: SSAPM8XIN-i

(sessão)
+ + + + +

INFO : JTM-INFO$CP : Não há: JTM-XG-8EGIN
+ + :-+ + +

AG$INIC : Varia de usuário: JTM-MAQ$CCR1$CP : JTM-XG-8EGIN

: para usuário: JTM-INFO$CP
+ + + + +

FINAL: Nãa há: JTM-AGENCIAS$CP : Não usa

: JTM-INFO$CP
+ + + + +
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3.4- Interfaceamento com a SESS�O

A in.terface com a SESS�O é feita através do processl")
TRANSFERÊNCIA É esse processo que vai realizar o controle
simultâneo de diversas conexões de sessão para a
transferência de uma especificação de trabalho. Esse
controle é feito através (ja manipulação de uma t:nbela de
registros caracterizadores destas sessões.

O processo TRANSFERENCIA esta conectado a uma caixa
postal da camada de SESS�O chamada SSAPMBXIN-l e sua caixa
postal de ent:rada corresponde à c.:1i xa postal d� sairia da
camada de SESS�O para o sistema JTM chamada SSAPMBXJTM-l
Ao receber a primitiva J-8EGIN-Request do processo
MAO$CCR2, a TRANSFERENCIA inicia a interface enviando para
.:1 SESS�O uma requisição de abertura dG conC"x�o .'1(1 é .,
confirmada a abertura de conexão, a TRANSFERENCIA envia um
J-8EGIN-Request e transfere a especificação de trabalho
Após o processamento da especificação de trabalho, é
pedida a desconexão da SESS�O.

A troca de mensagens entre a TRANSFERENCIA e a SESS�O
é feita através do envio de uma estrutura de dddos qu�
contém, entre outros dados, um campo que consiste em um
ponteiro para uma área global de memória onde outros dados
são transferidos. E assim que a especificação de trabalho
é transferida pela SESS�O para o outro sistema.

3.5- Interfaceamento com o FTAM

Buscou-se uma maior adequação funcional nos
procedimentos de utilização dos serviços de FTAM para a
busca e o envio de documentos durante o processamento de
uma especificação de trabalho. Por isso, definiu-se que a
interface com o FTAM �.eria realizada através da chamada de
uma função. Essa função recebe como parâmetro uma
estrutur�� que contém, entre outros dados, o nome do
documento pedido e o sistema aberto ao.qual ele pertence.
Como existe apenas um ambiente de implementação, todo
documento remoto pedido pelo usuário é buscado apenas de
modo simulado. Na verdade o FTAM irá procu�ar o documento
no próprio sistema local.

Essa função retorna um status. Ele será SS$-NORMAL se
não ocorreu nenhum problema e, caso tenha ocorrido algum
erro ao tentar criar a c.:1ixa postal para a interface com o
elemento usuário ou ao criar o processo elemento usuário
ou ao enviar a mensagem ao elemento usuário, será
retornado o status correspondente ao erro.

Esse elemento usuário é um processo pertencente ao
provelJor de serviços FTAM que é inici.:1lizado pelo usuário,
no caso, o sistema JTM.
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Como os serviços de FTAM estão embutidos no pràcesso
AGENCIAS,. a função de interface é apenas um arquivo
pertencente ao FTAM que é linkeditado ao p.rocesso
AGÊNCIAS.

Ao terminar a busca do documento pedido, o FTf:'tM ('nvia
uma mensagem para o processo AGENCIAS que vai consistir em
uma estrutura que, entre outros dados, vai conter um campo
da status Esse campo indica se a operação transcorreu com
sucesso ou não.

4. Procedimentos para Validação

No processo de validação foi utilizada uma ferramenta ,

de suporte que conslstiu na implementação de llma nova
tarefa no sistema r:uja principal atividade G arma2endr
todas as mensagens trocadas entre os processos do JTM em
um ,-1rquivo em disco. Obtemos assim, um 109 com todos os
eventos ocorridos durante a sllbmissão de lima especifjcaç�o
de trabalho.

Com o auxílio deste 109 pudemos iniciar.o processo de
validação da implementação. Isto foi feito de modo
gradual, de forma a diluir a complexidade desse processo
em etapas sequenciadas. Foi utilizado também um simulador
da carnada de SESS�O, que permitiu a instalação e
interligação de duas entidades de aplicação JTM em um
único ambiente de implementação.

Inicialmente foi analisado o comportamento isolado de
uma única entidade de aplicação. Isso foi feito
submetendo-se uma especificação de trabalho, através da
agência de inicialização, que não possuia operctções de
transferência. Através do elemento supervisor foi
observado o comportamento da implementação. Todos os
serviços foram testados.

Na segunda etapa foi testada a utilização do FTAM
para a busca de arquivos remotos.

Já na terceira etapa foi feita a análise de duas
entidades de aplicação através de mecanismos de simulação
Isso permitiu que o domínio das situações envolvidas se
concentrasse em um único ambiente de implementação. Para
isso duplicamos o sistema JTM e os interligamos através de
um simulador da camada de SESS�O. O comportamento do
sistema Pôde ser concluído através da análise dos
elemer"ltos supervisores das duas entidad�s do sistema.
Assim, foi possível simular falhas ocasionais e observar o
comportamento da implementação nesses casos.
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5.4- Entrada de dados

Na entrnda de dados representados por um cc1racter"e, foi
feita umn crítica para os caracteres inválidos, e uma
mensc"lgem é env i ada na j ar)e 1 a de mensagens. Ass i m que o dado
for v.)lido, é colocado na janela e provo(:a a saída automática
de5ta. voltando à janela anterior para a continuação do
processo. A mensagem de erro para esse caso é II Caractere

invillido I'.

Para d,"ldos representados por cadei as de mai s de um
car(�ctere I o número de caracteres perm i t i dos é determ i n,3do a
partir do tipo do dado. Não é feita nenhuma restrição em
relação à validade dos caracteres. Apenas quando o usuário
entra com uma cadeia nula, é enviada uma mensagem de erro
cuj o conteúdo é II Cade i a vaz i a II

5.5- Recursos utilizados

Como dito anteriormente, foi usada uma biblioteca do
sistema VMS, Screen Manager, para ser possível o tr�balho com

janelas.

As funções dessa biblioteca mais utilizadas na
implementação da interface .são citadas abaixo.

smg$create-pasteboard cria o espaço (chamado
"pasteboar-d 11 ) onde vão ser co locadas as j ane 1 as

-smg$delete-pasteboard -deleta o l'pasteboard"
-smg$create-virtual-display -cria uma janela
-smg$paste-virtual-display -coloca essa janela na tela,
dentro do l'pasteboard"
-smg$unpaste-virtual-display -retira uma janela da tela
-smg$put-Iine -escreve uma linha em uma janela
-smg$put-chars -escreve uma cadeia de caracteres em uma

janela
-smg$label-border -escreve um título na borda superior de

uma janela

5.6- Implementação

Essa seção vai mostrar um resumo explicativo das
principais funções da interface:

-Na função main(), todas as janelas são criadas, juntamente
com o "pasteboard" .São chamadas a função incio( ) .que
mostra a tela de apresentação. a função que cria o menu
principal (cria-menu(» e a função que o transforma em um
menu com barras (menu(» .
-DeAtro da função menu( )-, três funções são apresentadas .

criação ou manipulação de uma especificação de trabalho e
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Fur)çdo cr i a-et ( )

Or->çãIJ Funções Dado(s) coletado(s)

nível não chama nível de aceitação (j ou 2)

dado5 dados() nome do usuário, sistema objetivo.
nome da tarefa, autorização

nQ de documentos documentos() nome do documento, sistema origem

(de 1 a 5) destino() agência destino

atividadp() impressão ou armazenamento
"---

proforma cria-proforma( ) sistema objetivo, nQ de documentos "I

documentos-prof() similar à função documentos()

executar dispositivo() dispositivo pra envio do relatório

relatório() nome do relatório

final-criar()

Função manipular()

Opção Funções Dado(s) coletado(s)

nívcl não chama nível de aceitação (1 ou 2)

dados dadosm() nome do usuário, sistema objetivo.
nome da tarefa, autnrização,
sistema origem

dispositivo() disposit.ivo pra envio do relatório

relatório() nome do relatório

executar final-man()
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+ +
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d� t1-a:)a1ho:

C1-lanoo:

--j

, :.-- T

+ + I
I F.\-oj et O R�d e Rio -I\!CE UFRJ I I
I I I
I Servicos de T\-ansfe1-encia I I
I e I I
I Han iPlll �.cao de Ta1-efas I I
j I I

*** JTH .)f�.* I I
+ + I

I. I
I
I
I
I
I

i I
., I F.)-E;'ssionE;' a1gLlma tecla I

+ +

�
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6. Estado Final da Implementação

Foram implementados todos os serviços que constam na

especificação. Atualmente a implementação não está instalada

no sistema operacional, sendo que sua utilização se dá

através da inicialização do sistema JTM pelo usuário que

também tem que inicializar a simulação da camada de SESS�O.

Algumas melhorias podem ser obtídas na comunicação entre

os processos ao fazer com que a transferência dos dados se dê

através da global section e apenas um ponteiro para 05 dadas

seja enviado pela caixa postal. Isso dinamizaria o processo

de troca de mensagens.

.1

7. Procedimentos para 1nstala�ãc

De forma a facilitar a instalação do JTM, ele está

armazenado em disco de forma organizada dividido em quatro

diretários. Em um diretário estão todos os arquivos fonte

(SRC), em outro os arquivos objetos (OBJ) e em outro os

arquivos de header (H) .Os arquivos executáveis ficam

armazenados em um diretório superior (JTM) .

JTM (EXE)

I I \

I \

SRC H OBJ

Para compilar e linkeditar o JTM, basta utilizar o

comando MAKE que irá ler o arquivo de dependências e comandos

(MAKEFILE) e realizar todas as operações necessáTiàS. ����

isso feito, podemos partir para a instalação do JTM

propriamente dita. Atualmente, a mesma é feita de forma

simulada pois ele não é instalado junto. ao sistema

operacional. Temos que, primeiro, inicializar todos os

processos, com exceção da AGÊNCIA DE INICIALIZAÇ�O, em

background. Para issó utilizamos o comando:

SPAWN/NOWAIT/NOLOG RUN GER.

Esse comando inicializa o processo GERENCIADOR em

background e o mesmo vai inicializar os demais processos. A

submissão de uma especificação de trabalho é feita através da

cria�ão pelo usuário do processo AG$INIC (AGÊNCIA DE

INICIALIZAÇ�O) através do comando: RUN AG$INIC.

Nesse nível de instalação é possível a submissão de uma

especiiicação de traba}ho que não possua DPpra�ões oe

transferência.

Para podermos simular, é necessário inicializar o

segundo JTM, o que é feito da mesma forma que p primeiro. A

diferen�a está apenas no nome dos processos e das caixas
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possuia uma configuração com pouca disponibilidade de
memória, clcarretando na possibilidade de execução simultânea
de um número limitado de processos. Isto nos ocasionou um
primeiro problema que foi a necessi�ade de utilização de um
número elevado de processos (7) .Porém este problema foi
resolvido através da migração do ambiente de implemcntação do
VAX 780 para o VAX 8810.

Para a comunicação entre processos, nos pareceu muito
natural a utilização dos mecanismos de caixas-postais pois

� estes associavam os requisitos de sincronização necessários.
Porém nos deparamos com diversos problemas tais como o
tamanho das mensagens e o desempenho associado Isso fez com
que a solução definitiva misturasse os diversos mecanismos de

� comunicação e sincronização do VMS conforme as
características particulares das trocas de mensagens ("Global
Sections", "Event flags" ..) .

No que diz respeito aos diversos interfaceamentos
existentes (usuário, sessão, FTAM) verificou-se o desenrolar
de um processo natural de acomodação. Quando do
desenvolvimento da especificação não se teve uma visão clara
das particularidades associadas. A im.agem real da situação só
foi se consolidando à medida que aprofundávamas a
jmplementação. No final, convergiu-se para soluções simples e

confiáveis.

Conclui.ndo, vivenciamos o desenvolvimento de um trabalho
extremamente gratificante em eKperiências, onde as
dificuldades iniciais serviram para valorizar o trabalho

desenvolvido.

Esperamos que num futuro próximo haja a possibilidade de
migração da implementação do estado de simulação para um
estado final de interação com outras i�plementações em
ambientes variados.

9. Sugestões para futuros desenvolvimentos

�
Devido às condições em que a implementação foi

desenvolvida, ocorreram certas alterações em relação às
� normas JTM/ISO existentes (observa-se através do ítem 3

Definição do perfil funcional) Estes desvios, apesar de
justificados, podem acarretar futuros problemas de
interoperabilidade com outras implementações JTM/ISO. Desta
forma, a primeira sugestão é gerar uma nova versão que venha
a solucionar as restrições que ocasionaram os desvios, e que
também incorpore a evolução natural das normas envolvidas.
Espera-se que o simples processo de evolução das normas já
resolva a maioria das restrições da atual ímplementação.

Segundo com Peter Funiss, Editor da ISO parq o JTM, está
sendo publicado um adendo a ISO 8832 inserindo um.a descrição
completa do protocolo. Talvez seja interessante uma avaliação
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deste protocolo, comparando-o com a implementa�ão realizada.

Da mesma forma, está sendo gerada- uma terceira versão
das normas p-reliminares do CCR. Seria tambF?m interessante
compará-las às utilizadas (segunda versão) .É imPQrtante
ressaltar que a gera�ão desta terceira versão fez com que as
normas JTM/ISO ficassem desalinhadas, já que são baseadas na
segunda versão das normas CCR.

Um outro aspecto importante é que a atual implementa�ão
não faz uso dos servi�os de apresenta�ão. Isto ocasionou um
processo de acomodação dos procedimentos envolvidos. Como é
essencial para a aspecto de lnteroperabilidade a utiLização
da apresentação, é necessário rever estes procedimentos. As
adequa�ões necessárias estão diluídas entre os procedimentos
do JTM, do CCR e do ACSE-

O ACSE por sua vez, já deixou de ser uma norma
preliminar, virando uma norma definitiva. Desta forma é
importante que ao realizar as altera�ões necessárias para
inserir os servi�os de apresenta�ão, sejam atualizados os
procedimentos do ACSE em fun�ão desta norma definitiva-

Concluindo, existe um outro dado importante que é a
pouca ou quase nenhuma aceita�ão da aplica�ão JTM por parte
da comunidade científica. Isto foi verificado através de
consultas pela rede BI-TNET aos signatários da lista ISODE.
Portanto, antes de iniciar-se um novo processo de
atualiza�ão da implementa�ão, deve-se esperar pelo
revigoramento da aplica�ão JTM, para não ocorrer num
desenvolvimento isolado e improdutivo.
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